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K a i n a 50 c. 

Civilinis ieškinys Rusijai — 
teisiškai nepagrįstas 

Vi ln ius , liepos 26 d. (BNS) 
— Liepos 18 dieną Seimo 
Užsienio reikalų komiteto pir
mininkas Audronius Ažubalis 
kreipėsi į premjerą, raginda
mas „per a t i t inkamas institu
cijas iškelti civilinį ieškinį Ru
sijos Federacijai dėl Antrojo 
pasaulinio karo metais netei
sėtai užgrobtos Lietuvos Res
publikos nuosavybės - amba
sadų Paryžiuje ir Romoje". 

Kaip sakė tarptautinės tei
ses specialistas, socialinių 
(teisės) mokslų daktaras Va
lentinas Jaruševičius, tarp
tautinio ieškinio iškėlimas Ru
s i a i yra teisiškai nepagrįstas. 
V. Jaruševičius, be kita ko, 
atstovauja Lietuvai, kaip tei
sėjas dalyvaudamas parodo
muosiuose Jungt in ių Tautų 
Tarptautinio teisingumo teis
muose bei dėsto Vilniaus uni
versiteto Teisės fakultete. 

Pasak V. Jaruševičiaus, 
1940 m. tuometinė Sovietų są
junga tiesiogiai neužgrobė Lie
tuvos ambasadų Romoje ir Pa
ryžiuje. Anot teisininko, nors 
Lietuvos diplomatai galbūt ir 
patyrė Sovietų sąjungos spau
dimą, teisiniu požiūriu įrodo
ma tik tai , kad Lietuvos diplo
matai buvo priversti išsikelti 
Prancūzijos ir Italijos valdžių 
nurodymu. 

Pasak V. Jaruševičiaus, 
Prancūzija ir Italija neįvykdė 
savo įsipareigojimų užtikrinti 
diplomatinių atstovybių sau
gumą ir neliečiamybe. 

„Vadinasi, jeigu Lietuvos 
prarasto tur to klausimas būtų 
sprendžiamas tarptautinių 
ieškinių keliu, atsakovais tu

rėtų būti Prancūzįja ir Italija, 
o Rusija galėtų būti tik tre
čiuoju asmeniu", sakė V. Jaru
ševičius. 

V. Jaruševičiaus teigimu, 
tarptautinio ieškinio iškėli
mas tiesiogiai Rusijai nebūtų 
perspektyvus, jeigu Rusija jo 
nepripažintų. Jo teigimu, iš
kiltų problema, per kokias 
institucijas ieškoti teisingu
mo. Kadangi tai nebūtų ko
mercinė byla, jai spręsti netik
tų tarptautiniai komerciniai 
arbitražai. 

Anot teisės žinovo, ieškinį 
kelti Jungtinių Tautų Tarp
tautiniame teisingumo teisme 
Hagoje būtų prasminga tik ta
da, jeigu Italija, Prancūzija ir 
Lietuva pripažintų to teismo 
privalomąjį teismingumą. 
Kaip žinoma, iš 187 valstybių 
— šio teismo narių — tik 59 
pripažįsta jo sprendimų pri
valomumą. 

Pasak V. Jaruševičiaus, dar 
vienas kelias - dėl konkrečių 
bylų sudaryti tarptautinę ar-
bitražinę komisiją, tačiau tai 
įmanoma tik tuo atveju, jeigu 
Prancūzija ir Italija sutiktų 
problemą spręsti šiuo bodu. 

Tačiau ieškinio iškėlimas 
tarptautiniame teisme tik
riausiai pablogintų Lietuvos 
santykius su minėtomis vals
tybėmis, kurios turi nemažą 
įtaką Europos Sąjungoje ir 
NATO. 

Vadinasi, daro išvadą ži
novas, naudingiausias kelias 
spręsti ambasadų grąžinimo 
klausimus būtų trišaliame 
lygmenyje tarp Lietuvos, Rusi
jos ir minėtųjų valstybių. 

Rusijos atskleistas lietuvių 
„šnipas" pabėgo į užsienį 

Vi ln ius , liepos 26 d. (BNS) 
— Po Rusijos sukelto šni
pinėjimo skandalo pagarsėjęs 
vilnietis kompiuterių specia
listas Pavelas Iljinas naktį iš 
pirmadienio į antradienį sku
biai pasi t raukė į Lenkiją, pra
nešė dienraštis „Respublika". 

Pasienyje Lietuvos muitinės 
pareigūnai a tėmė iš P. Iljino 
du kompiuterių kietuosius dis
kus, kuriuose tikimasi rasti 
valstybės paslaptį sudarančių 
dokumentų. Juose esančią in
formaciją tikimasi baigti šif
ruoti trečiadienį. Pasak P. Ilji
no, juose yra įrodymai, kad 
Lietuva tikrai vykdė žvalgy
binę politiką prieš Rusiją. 

„Respublika" rašo, kad ant
radienį jis patvirtino ir tai, ką 
anksčiau kategoriškai neigė 
— jog VSD prašymu buvo 
įsiskverbęs į Rusijos Fede
ralinės saugumo tarnybos 
(FST) kompiuterines duomenų 
bazes. * 

Prieš išvykimą P. Iljinas 
kreipėsi į Generalinę proku
ratūrą, prašydamas iškelti 
baudžiamąją bylą Valstybės 
saugumo departamentui 
(VSD), kuris esą pažeidinėja 
jo teises. P. Iljinas teigė sulau
kęs saugumiečių skambučių, 
esąs gąsdinamas. VSD pa
reigūnai neigia kvietę P. Iljiną 
į apklausas, tačiau neslėpė, 
kad yra paėmę ištirti jo kom
piuterį. 

Jteikęs pareiškimą, pirma
dienio vakare P. Iljinas nu
sprendė bėgti j užsienį. Jis 
maršrutiniu autobusu iš Vil
niaus išvyko į Varšuvą. Anot 
P. Iljino, išvykti iš Lietuvos jį 
paskatino ir tariamai pirma
dienį Vilniuje įvykdytas pa
sikėsinimas prieš jį — ant jo 

bandė užvažiuoti automobilis. 
Pasak vaikino, jam antra

dienį paskambino VSD gene
ralinio direktoriaus pavaduo
tojas Arvydas Pocius ir liepė 
atsiimti pareiškimą iš Gene
ralinės prokuratūros. Prie
šingu atveju, anot P. Iljino, 
j a m grasinta iškelti baudžia
mąją bylą už valstybės iš
davimą. 

Šiuo metu atostogaujantis 
A. Pocius „Respublikai" tvir
tino nė karto nekalbėjęs su P. 
Iljinu. 

Rusijos federalinė saugumo 
tarnyba (FST) šių metų birželį 
viešai paskelbė sulaikiusi Lie
tuvos ir JAV naudai šnipinė-
jusį asmenį. VSD vėliau pa
skelbė, kad tai T- 24 metų 
kompiuterių specialistas P. Il
j inas. Tačiau VSD ir pats P. Il
j inas šiuos FST pranešimus 
vadino kerštu už nepavykusį 
verbavimą. 

* L i epos pabaigoje prez i 
d e n t a s Valdas A d a m k u s su 
žmona Alma Lietuvos Vyčių 
organizacijos kvietimu lanky
sis Los Angeles. Kasmetinia
me Lietuvos Vyčių Seimo po
sėdyje prezidentas pasveikins 
suvažiavimo dalyvius ir pa
sakys kalbą. Numatoma V. 
Adamkų iškilmingai paskelbti 
organizacijos garbės nariu. 
Garbės narystė prezidentui 
suteikta už demokratinį vado
vavimą savo valstybei ir nuo
latinę paramą Lietuvos Vyčių 
organizacijai. Los Angeles pre
zidentas taip pat susitiks su 
Baltų ir Vidurio Europos tau
tinių organizacijų vadovais, 
Kalifornijos lietuvių organiza
cijų vadovybe, „Los Angeles 
Times" dienraščio redakto
riais. ,BNS. 

L j Tėvynėje pasižvalgius 

Nuotr^ Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus 'kairėje) prie i r :: nistra pirmininką Andrių Kubilių i dešinėje), ūkio 
ministrą Valentiną Milaknį (antras i.š dešines/, „Lietuvos energijos" vadovus, kitus pareigūnus, su kuriais aptarė 
elektros energijos ūkio Lietuvoje. Vladimiro Guieviciaus (Elta. nuotr 

Seimui atostogaujant, 
prezidentūroje verda darbas 

Vilnius , liepos 24 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus išklausė energetikos spe
cialistų nuomonės apie Elekt
ros energijos įstatymą ir susi
pažino su vyriausybės siūly
mais „Sodrai" gelbėti. 

Pirmadienio rytą preziden
tūroje buvo surengtas pasita
rimas, kuriame dalyvavo 
premjeras Andrius Kubilius, 
ūkio ministras Valentinas Mi-
laknis, „Sodros" vadovas Ai
das Pikiotas, energetikos spe
cialistai. 

Po susitikimo V. Milaknis 
sakė žurnalistams, kad prezi
dentas, prieš pasirašydamas 
praėjusią savaitę Seimo pri
imtą Elektros energijos įstaty
mą, pageidavo susipažinti su 
naujojo teisės akto įtaka ener
getikos ūkiui ir rinkai. 

Vienas įstatymo rengėjų, 
Lietuvos energetikos instituto 
direktorius Jurgis Vilemas 
teigė, kad „į įstatymą sudėtos 
pačios moderniausios sąvokos, 
susijusios su energetikos ūkio 

valdymu". įstatymu siekiama 
užtikrinti sąžiningą konku
renciją, skatinti elektros ener
gijos gamybos, perdavimo, 
skirstymo ir vartojimo efekty
vumą, užtikrititi nuolatinę ir 
patikimą elektros energijos 
gamybą, pardavimą ir skirs
tymą. 

Jei V. Ad^nkus įstatymą 
pasirašys, jis įsigalios 2001 m. 
sausio 1 dieną.iVyriausybė iki 
rugpjūčio 31 aJkėarės parengti 
ir patvirtinti teisės aktus, rei
kalingus šiam (statymui įgy
vendinti. 

Pasitarime dalyvavęs 
„Sodros" vadovas pristatė pre
zidentui vyriausybės pareng
tas įstatymų pataisas, būtinas 
„Sodros" finansinei būklei 
pagerinti. 

Liepos vidunįe premjeras 
laišku kreipėsi prezidentą ir 
Seimą, kad būtų kuo greičiau 
priimtos dar 1999 m. lapkritį 
parlamentui pateiktos su so
cialiniu draudimu susijusios 
įstatymų pataisos. 

Policijos departamentas 
netoleruos plepių 

Vilnius , liepos 26 d. (Elta) 
— Vidaus reikalų ministerijos 
ir Policijos departamento va
dovai žada griežtai bausti pa
reigūnus, pateikiančius žur
nalistams viešai neskelbtiną 
informaciją apie trijų mažei
kiečių pagrobimo bylos ty
rimą. 

Kaip sakė Vidaus reikalų 
ministerijos (VRM) atstovė 
spaudai, Gedimino Kiesaus ir 
jo bendrakeleivių pagrobimo 
bylos tyrimas jau būtų pa
žengęs gerokai toliau, jeigu ne 
plepių paskleista informacija, 
kuri padėjo pasislėpti įtaria
miesiems ir privertė parei
gūnus vos ne iš naujo planuoti 
bei atlikti operatyvinius veiks
mus. Tam eikvojamas ne tik 
pareigūnų laikas, bet ir mo
kesčių mokėtojų pinigai. 

Trečiadienio „Lietuvos ry
tas" skelbia, kad keturiems 
nusikaltimo vykdymu įtaria
miems panevėžiečiams buvo 
surengta pasala, tačiau jiems 
pavyko pasprukti. Nusikalti
mo organizatoriumi žinia-
sklaida įvardija suimtą 39 
metų panevėžietį Algimantą 
Vertelką, nors aukščiausieji 
policijos ir prokuratūros pa
reigūnai šios informacijos nė 
karto nepatvirtino. 

Po to, kai kliudant tyrimui 
spaudoje paminėtos pirmosios 

viešai neskelbtinos detalės, 
Policijos departamento vado
vai surengė tarnybinį patikri
nimą, savo struktūrose pagal 
specialias metodikas ieškoda
mi nepageidautinų plepių. 

„Šiuo metu nėra duomenų, 
kurie rodytų, kad tyrimo pa
slaptis žurnalistams praneša 
su byla susiję policijos pa
reigūnai", teigia VRM atstovė 
spaudai. Pasak jos pranešimo, 
tarnybinis patikrinimas dėl 
šaltinių, pateikiančių neskelb
tiną informaciją žiniasklaidai, 
bus tęsiamas ir, jei paaiškės. 
kad taip neatsakingai elgiasi 
policijos pareigūnai, jei bus 
griežtai baudžiami. 

Kaip žinoma, mažeikiečių 
pagrobimo ir jų turto prievar
tavimo bylą tina Vilniaus apy
gardos prokuratūra. Policijos 
departamento padaliniai vyk
do prokuratūros pavedimus. 

Trečiadienio popiete Vil
niaus apygardos teismas nu
mato nagrinėti suimto įtaria
mojo A. Vertclkos advokato 
Eugenijaus Buroko skundą. 
Advokatas tikina, kad pa
reigūnai neturi jokių įrodymų 
prieš A. Vertelką, kai tuo tar
pu šis turįs šimtaprocentinį 
įrodymą — max<ikiečių pagro
bimo metu ir kelias dienai po 
to jis poilsiavę:- Nidoje. 

Dirbantiems pensininkams, 
kurių pajamos per mėnesį yra 
didesnės nei 430 litų, vyriau
sybė siūlo mokėti tik pagrin
dinę pensiją (138 litus), spar
tinti pensijos amžiaus didini
mą bei sugriežtinti ligos ir mo
tinystės išmokų mokėjimą. 

Numatoma, kad įstatymų 
pataisos antrąjį šių metų pus
metį „Sodrai" leistų sutaupyti 
daugiau kaip 88 mln. litų. 

Be to, vyriausybė siūlo iki-
pensinio amžiaus asmenims, 
netekusiems darbo, ilgiau mo
kėti bedarbio pašalpą. 

A. Pikiotas taip pat pristatė 
V. Adamkui dabart inę sociali
nio draudimo fondo padėtį ir 
ateities perspektyvas. 

Šių metų pirmojo pusmečio 
„Sodros" deficitas siekė 164 
mln. litų. 

* K r ik šč ion iu d e m o k r a t u 
f rakc i ja i p r i k l a u s a n t i s Sei
mo narys Algirdas Patackas 
apkaltino prezidentą Valdą 
Adamkų tuo. kad šis vykdo la
bai pavojingą Lietuvos valsty
bingumui pasaulėžiūros liniją. 
A. Patackas paskutiniame Sei
mo pavasario sesijos visuoti
niame posėdyje pareiškė, kad 
visuomeninė kultūrinė išeivi
jos organizacija „Santara-
Šviesa", kurios vienas vadovų 
buvo ir V. Adamkus, sovietme
čiu darė kompromisą su Sovie
tų sąjungos valdžia. „Savo pa
saulėžiūros platinimo vardan 
buvo kietai nusižengta Lietu
vos valstybingumo gynimo li
nijai", teigė A. Patackas. Jo 
kalboje nuskambėjo ir kaltini
mas, kad j „Santaros-Šviesos" 
organizaciją būrėsi ne krikš
čionys katalikai, o krikščionys 
protestantai ir kad ,.ši struk
tūra turėjo labai aiškią pasau
lėžiūros kryptį. Ją galima, 
švelniai tariant, pavadinti li
beralia ir ne katalikiška". Pa
sak A. Patacko, ši „Santaros-
Šviesos" pasaulėžiūros linija 
vykdoma ir dabar, atkūrus ne
priklausomybę, stengiantis 
parodyti, kad dabartine Lietu
va yra tik pagerinta sovietinių 
laiku Lietuva, tam tikra sovie
tinių laiku Lietuvos tąsa. mm 

* P r e z i d e n t a s Valdas 
A d a m k u s Lietuvos žmonių 
vardu išreiškė užuojautą Vo
kietijos vadovui Johannes Rau 
ir Prancūzijos vadovui Jac-
ques Chirac del Paryžiuje įvy
kusios lektuso nelaimės. ..Esu 
giliai sukrėstas del baisios 
tragedijos Paryžiuje. Visų Lie
tuvos žmonių vardu, leiskite 
išreikšti nuoširdžiausią užuo
jautą žuvusiųjų šeimoms ir ar
timiesiems", rašoma preziden
to V. Adamkaus užuojautos 
telegramose. I B N S > 

* P rez iden ta s Valdas 
A d a m k u s ir konserva tor ių 
partijos vadovai trečiadienio 
pavakarę aptarė pasibaigusio
je Seimo pavasario sesijoje 
priimtų įstatymų likimą. Kaip 
sake vienas konservatorių va
dų, kancleris Jurgis Razma, 
su prezidentu sutarta pasita
rimo detalių nekomentuoti. 
Susitikime taip pat dalyvavo 
Tėvynės sąjungos pirmininko 
pavaduotojai Rasa Juknevi
čienė ir Arvydas Vidžiūnas. J. 
Razmos teigimu, su V. Adam
kumi pasikeista nuomonėmis 
dėl Seimo priimtų Visuomenės 
informavimo įstatymo naujo
sios redakcijos bei Valstybės 
tarnybos įstatymo pataisų. 
Prezidentas svarsto galimybę 
šiuos įstatymus ketvirtadienį 
sustabdyti ir grąžinti Seimui 
pakartotinai svarstyti. BNS. 

* Kla ipėdos meras t rečia
d i e n i p r i ėmė Ramiajame 
vandenyne dingusio laivo 
„Linkuva" įgulos artimuosius. 
su kuriais aptarė jūrininkų at
minimo įamžinimo bei para
mos šeimoms klausimus. Į su
sitikimą atvyko 12 iš 18 din
gusiųjų jūrininkų šeimų atsto
vai. Uostamiesčio meras Eu
genijus Gentvilas sakė, kad 
dingusiųjų jūrininkų šeimoms 
buvo pasiūlyta per „Jūros" 
šventę paleisti vainiką, tokiu 
būdu pagerbiant žuvusius jū
rininkus. Tačiau „Linkuvos" 
įgulos artimieji to atsisakė, 
teigdami, jog jie dar tikisi, kad 
jūreiviai nėra žuvę. Susitiki
me nutarta, kad gedulo pa
skelbimas bei paminklo staty
ba atidedama iki oficialiu 
valstybinės komisijos, kuri ti
ria šios nelaimės aplinkybes, 
išvadų. .BNS 

* Vidmantas S taniu l i s 
a r t i m i a u s i u laiku valstybės 
vadovui praneš apie savo atsi
statydinimą iš prezidentūros 
sekretoriaus pareigų, tvirtina 
„Lietuvos žinios". Toks įtakin
go Centro sąjungos (CS) nario 
žingsnis yra neišvengiamas, 
kadangi V. Staniulis nuspren
dė dalyvauti Seimo rinkimuo
se. „Ateina metas, kai reikia 
apsispręsti. Centro sąjungos 
vadovybės pozicija buvo ta. 
kad aš turiu kandidatuoti Sei
mo rinkimuose", sakė V. Sta
niulis. Pasak jo, apsisprendi
mą dalyvauti rinkimuose nu
lėmė tai. kad jis save laiko ko
mandos žmogumi. ,.Aš nedaly
vausiu rinkimuose kaip priva
tus asmuo, o kaip CS narys, 
siekiantis įgyvendinti partijos 
programą", pabrėžė centristas. 

* 2 vai . nak t i e s v isame 
K a u n e išjungiami gatvių ap
švietimo tinklai, ir miestas pa
sidaro panašus į urvą. Tamso
je paskęsta parkai, visiškai 
tamsu ne tik šalutinėse, bet ;r 
pagrindinėse gatvėse. Nakties 
metu atvykus į tamsybių ap
gaubtą laikinąją sostinę, atro
do, jog Kauną ištiko kažkokia 
katastrofa. „Tamsios gatvės ir 
parkai — tai tragedija mies
tui. — pripažino mero pirma
sis pavaduotojas E. Tama
šauskas. — Tai grėsme žmo
nių saugumui. Vis dėlto šioje 
srityje jau yra teigiamų pos
linkių. Neseniai miesto valdy
boje pritarta, kad Kauno ap-. 
švietimo tinklų modernizavi
mui iš Pasaulio banko butų 
paimta 8 mln. litų paskola. At
naujinus tinklų sistemą, mies
to apšvietimas bus pigesnis ir 
taupyti nebereikės". ,EI,,V 

* Ne m a ž i a u k a i p 30 iš 60 
L i e tuvos s a v i v a l d y b i ų jau 
apsisprendė suteikti įgalioji
mus Lietuvos savivaldybių 
asociacijai atstovauti teisme 
jų siekiams bylinejantis su 
valstybe. Kaip sake Savivaldy
bių asociacijos direktoriaus 
pareigas laikinai e inant is Ri
mantas Čapas. kar tu su ieš
kiniu valstybei Europos Tary
bos Vietos ir regioninių val
džių kongresui bus pate iktas 
skundas del savivaldos teisių 
pažeidimo. Vilniaus savivaldy
bė ketina kreiptis į teismą ats
kirai nuo kitų savivaldybių. 
Savivaldybė pranešė, kad pa
rengtas ir bus te ikiamas teis
mui ieškininis pareiškimas 
del savivaldybei nepervestų 
lėšų. Ieškinio suma - 129 mln. 
457,000 litų. IBNS' 

* G e n e r a l i n ė s p r o k u r a 
t ū r o s n u r o d y m u atl ikęs pa
tikrinimą, Revizijų departa
mentas prie Finansų ministe
rijos pažymėjo, kad liepos d. 
Vilniaus miesto savivaldybės 
Švietimo skyrius valstybes 
biudžetui buvo skolingas 105 
mln. litų iš darbuotojų atlygi
nimo išskaičiuoto, bet į biu
džetą nepervesto fizinių asme
nų pajamų mokesčio. 

* B u v ę s K a u n o m e r a s , 
š iuo m e t u l a i k i n a i einantis 
Mokesčių inspekcijos viršinin
ko pareigas. Henr ikas Tamu
lis neslėpė, kad visi merai vie
nareikšmiai jam pasakę, jog 
vieningai nemokės fizinių as
menų pajamų mokesčių, jeigu 
Rolandui Paksui nebus iškelta 
baudžiamoji byla. Eita. 

* Naujos ios d e m o k r a t i j o s 
v a d o v ė Kazimiera Pruns
kienė, palankiai socialdemok
ratinei koalicijai susiklosčius 
Seimo rinkimams, neatmeta 
galimybės dalyvauti naujosios 
vyriausybės veikloje. Naujoji 
demokratija Seimo rinkimuo
se prisijungė prie LDDP ir 
Lietuvos socialdemokratų par
tijos sudaryto sparno, prie ku
rio ketina prisijungti ir Lietu
vos rusų sąjunga. K. Pruns
kienė teigė, kad Naujoji de
mokratija turės bent vieną 
žmogų kiekviename rinkimu 
sąrašo dešimtuke. Ji pati yra 
sąrašo pirmajame trejetuke, 
tačiau teigė, kad įsijungimas į 
koaliciją „nėra mechaninis iš
skaičiavimas". BNS 

* „Ka lnap i l io" a l a u s da 
rykla pa s i r a šė ilgalaikę su
tartį de! alaus tiekimo į Angli
ją. Pagal ją. didmenine bend
rovė „TYv"INEX L.L.C." įsipa
reigoja nuolat pirkti „Kalna
pilio" alų ir tiekti jį Anglijos 
prekybos įmonėms. Angiai ke
tina importuoti kiekviena mė
nesį po kelis jūr inius talpintu-
vus panevėžiečių alaus. 
Šiemet tai — trečiasis „Kal
napilio" žingsnis į užsienio 
rinkas. Kovą įmonėje lankėsi 
Japonijos bendroves „Dandy 
International" ats tovas, kuris 
domėjosi galimybe eksportuoti 
į Japoniją šviesųjį vidutinio 
stiprumo „Kalnapilio" alų. Ge
gužę buvo pasirašyta bendra
darbiavimo >utartis su Ameri
kos firma „Stauski Distribu-
ting Ltd". ir alus pradėtas eks
portuoti į Čikagą. iO» 

KALENDORIUS" 
Liepos 27 d.: Danguole. N'atalna. 

Pantaleonas, Sergejus. Svalia, Žin-
tautas 

Liepos 28 d.: Arli. Aupmina. Bot-
vydas. Inocentas. Kintibutas. Vikto
ras. Vytaras 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
PENKTOJI KARALIAUČIAUS SRITIES 

LIETUVIŲ KULTŪROS ŠVENTĖ 
Ji buvo pašvęsta krašto lie

tuvių bendruomenės dešimt
mečio jubiliejui. Birželio 24 d. 
12 vai. šventė prasidėjo iškil
minga eisena nuo Karalienės 
Luizos tilto iki Dramos senojo 
teatro. Šventinis minėjimas — 
koncertas vyko nuo 13 vai. 
Tilžės dramos teatre. Šventę 
atidarė Tilžės Vydūną lietuvių 
draugijos choras, vadovauja
mas mokytojos Danutės Sau-
dargienės. Gausiai susirinku
sius lietuvius pasveikino Til
žės dramos teatro aktoriai, 
krašto lietuvių bendruomenės 
valdybos pirmininkas Sigitas 
Šamborskis ir regioninės lie
tuvių nacionalinės — kultū
rinės autonomijos prezidentas 
Alvydas Muliuolis, srities 
Tautinių mažumų ir kazokų 
reikalų skyriaus viršininkas 
Genadijus Melnikovas, Tilžės 
miesto meras Viatčeslavas 
Svetlovas, Lietuvos Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento specialistas Alfonsas 
Kairys. Šventės dalyvius svei
kino ukrainiečių, rusų, balta
rusių, azerbaidžaniečių, len
kų tautinių bendruomenių va
dovai, kiti garbingi svečiai. 

Tilžės Vydūno LKD choras 
atliko prieš šimtmetį Tilžės 
„Birutės" choro bei šių dienų 
autorių dainas. Su išaugusiu 
narių skaičiumi atvyko Kara
liaučiaus lietuvių ansamblis 
„Penki vaikai" (vadovas Juo
zas Kiaulakis). Klasikinės mu
zikos instrumentinę programą 
atiko Lietuvių kultūros drau
gijos „Birutė" nariai (vadovė 
Danutė Norušaitė-Valsyčeva). 
Lyriškas Mažosios Lietuvos 
dainas jausmingai dainavo ir 
Prūsų lietuvių šokius šoko 
Kauno Folkloro klubas „Lik-
tužė" (vadovė Daiva Šambors-
kienė). Gumbinės lietuvių vai
kų ansamblis „Nadruvėlė", 
vadovaujamas mokytojo Algir
do Karmilavičiaus, ne tik dai
navo, bet ir grojo skudučiais 
bei kanklėmis, Gastų (Slavs-
ko) vaikų ansamblis „Beržy
nėlis", vadovė mokytoja Lore
ta Makaraitė, nustebino vai
kučių gausa ir programos turi
ningumu. Abu minėtus vaikų 
kolektyvus tautiniais drabu
žiais papuošti bei instrumen
tais aprūpinti padėjo Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugija 
Čikagoje. Gausus Stalupėnų 
LKD vaikų ir suaugusiųjų an

samblis „Žiedas" šį kartą at
vyko be vadovo mokytojo Ana
tolijaus Galševskio, bet pasi
rodė, kaip visada, puikiai, 
šventėje dainavo ir pirmasis 
srities lietuvių etnografinis 
kolektyvas — Gumbinės „Na-
druva", kuriam vadovauja Ele
na Galdikienė. Ragainės mote
rų ansamblis „Raganyta" bei 
lietuviškos pradinės mokyklos 
mokiniai atvyko kar tu su mo
kytojais ir vadovais Jonu 
Glinskiu ir Gitana Piščikiene. 
Net du kartus šventės metu 
pasirodė ir gausių aplodis
mentų sulaukė Kauno dainų 
ir šokių ansamblis „Šilkas". 
Šventė dramos teatre baigėsi 
bendra daina „Šalia kelio jo
varas stovėjo". Šventėje ruo
šėsi dalyvauti ir visas būrys 
vaikų iš Tilžės, bet, dėl atos
togų įkarščio, mūsų mieliems 
mokytojams buvo sudėtinga 
juos surinkti. 

Po dainos ir šokio šventės 
dalyviai atvyko į Tilžės kata
likų bažnyčią atsikvėpti ir su
sikaupti maldai. Vėliau visi 
vykome pagerbti Mažosios 
Lietuvos patriarcho Vydūno, 
kur sustoję prie jo buvusio na
mo prisiminėme šį didį 
mąstytoją ir lietuvių visuome
nės veikėją. 

Nemuno lankoje mūsų laukė 
paruošti Rasų vartai, per ku
riuos eidami, žmonės simbo
liškai prausė veidus, kad į 
šventę patektų tik tyri siela ir 
kūnu. Merginos ėjo pinti vai
nikų, o moterys kupoliauti, vy
rai rūpinosi alučiu. Lankėme 
ir apdainavome javus, pievas, 
medžius, vandenį, garbinome 
saulę motulę, o jai leidžiantis 
plukdėme vainikus. Dar ilgai 
prie Nemuno netilo lietuviška 
daina, šokome ratelius, būrė-
me ir ieškojome paparčio žie
do. 

Šventės organizatoriai: Ka
raliaučiaus srities lietuvių 
bendruomenė bei lietuvių na
cionalinė — kultūrinė autono
mija, Karaliaučiaus srities bei 
Tilžės miesto administracijos. 
Mecenatai: Lietuvos Respubli
kos Tautinių mažumų ir išei
vijos departamentas bei Ma
žosios Lietuvos lietuvių drau
gija Čikagoje. 

S ig i t a s Šamborsk i s 
Karaliaučiaus srities 

lietuvių bendruomenės 
valdybos pirmininkas 

ŽVILGSNIS MIAMI LIETUVIŲ KLUBO 
PRAEITIN 

Patrauklus klimatas Flori-
don viliojo ir lietuvius. 1940 
m., nors ir nedaug, Miami 
mieste jau gyveno lietuviai. 
1950 m. Miami ir apylinkėse 
buvo jau arti 300 lietuvių. 
Dauguma jų senosios kartos, 
sulaukusių jau brandaus am
žiaus. Jų tarpe buvo ir kelios 
naujųjų ateivių šeimos. 

Čia apsigyvenusieji nesiribo-
jo vien asmeniniais reikalais. 
Pradėjo burtis ir galvoti apie 
organizuotą 'lietuvišką veiklą. 
Prie Miami lietuvių jungėsi ir 
Hollyvvood bei Danijos mieste
liuose gyvenusieji. 

Lietuviškos visuomeninės 
veiklos pradžiai reikėjo daug 
ryžto ir pasiaukojimo. Veiklai 
čia aplinkybes nebuvo palan
kios. Pasitarimus darydavo 
privačiuose namuose, o ruo
šiant didesnį susibūrimą, nau
dodavosi privačiomis sodybo
mis ar kitataučių svetainėmis. 

1945 m buvo Įsteigta pirma 
lietuvių organizacija — Miami 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
klubas. Pirmininku buvo iš
rinktas Antanas Benis. Po 
metų pirmininku tapo Anta
nas Noris, tose pareigose išbu

vęs aštuonerius metus. Pir
mieji klubo veikėjai jau turėjo 
planus tolimesnei veiklai. Di
džiausias uždavinys — prikal
binti ir į klubą įtraukti dau
giau narių ir rasti būdų padi
dinti klubo iždą. Tuo metu jau 
buvo pradėta planuoti nuosa
vo klubo namo statyba. Klubo 
narių ir lietuvių visuomenės 
tarpe pradėta ieškoti talki
ninkų iždo sustiprinimui. 

Talkon jungėsi nemažai po
zityviai nusiteikusių lietuvių. 
Vieni pirko klubo akcijas, kiti 
paskolino nemažas sumas pi
nigų, treti aukojo namų staty
bai. Tuo metu klubas turėjo 
arti 100 narių. Beveik visi na
riai pagal išgales aukojo namo 
statybai. Antanas Noris ir 
Naujokaitis paskolino dideles 
sumas pinigų be jokių garan
tijų. Nemažai narių įsijungė į 
namo statybos darbus aukoda
mi savo laisvalaikius. 

Vieningo sutarimo ir bendro 
darbo dėka 1953 m. pavasarį 
ant tuščio žemės sklypo bu
vo pastatytas nedidelis na
mas su virtuve, svetaine, baru 
ir didžiulėmis raidėmis užra
šyta: „Miami Lithuanian 

Gastų „Beržynas" 
tūros šventėje. 

dainuoja š.m. birželio 24 d. Tilže • vykusioje Penktojoje Karaliaučiaus srities lietuvių kul-
Nuotr. S. Šamborakio 

American Citizens Club". Vė
liau tą pastatą puošė trispalvė 
Lietuvos vėliava, plevėsavusi 
ir garsinusi lietuvių vardą iki 
1999-jų metų. 

Nors klubo įstatai (By Laws) 
ir kalbėjo apie lietuviškos kul
tūrinės bei labdaros veiklos 
įgyvendinimą, klubiečiai netu
rėjo tam laiko, užsiėmę namo 
statyba ir vidaus reikalais bei 
kitais įsipareigojimais. O tuo 
tarpu lietuvių kultūrinė veik
la buvo gyvybinis reikalas, to
dėl labiau lietuviškai ir patrio
tiškai nusiteikusieji pradėjo 
steigti lietuvių kultūrines ir 
labdaros organizacijas. 

1947 m. įsteigtas Bendro 
Amerikos Lietuvių Šalpos fon
do (BALFo) 39 skyrius. 1949 
m. įsisteigė Susivienijimo lie
tuvių Amerikoje 44-oji kuopa. 
Pirmininku išrinktas Kristu
pas Žemaitis, vėliau Vincas 
Skupeika. 1950 m. įsisteigė ir 
Amerikos Lietuvių tarybos 
(ALTo) Miami skyrius, jo pir
mininku tapo A. D. Kaulakis, 
vėliau Vincas Skupeika. Paga
liau Lietuvių klubui talkon 
atėjo moterys, įsteigdamos Mi
ami Moterų Lietuvių klubą. 
Jų veiklą skatino noras padėti 
Miami Lietuvių klubui. Mote
rų klubo pirmininkė ilgą laiką 
buvo Stailienė. 1954 m. įsi
steigė ir Miami Lietuvių cho
ras, kuriam pasikeisdami va
dovavo Anita Navickaitė ir Pet
ras Steponavičius. Neatsiliko 
ir katalikės moterys, įsteig
damos savo kuopą. Pirminin
ke tapo Ona Skupeikienė, vė
liau J. Godvilienė ir po jos — 
Verbylienė. 

įsisteigus lietuvių kultūri
nėms organizacijoms ir klu-
biečiams įsigijus nuosavą na
mą, veikla žymiai padidėjo, 
iždas sustiprėjo. Kadangi vi
sos kultūrinės organizacijos 
susibūrė lietuvių klube, kuris 
joms leido nemokamai naudoti 
patalpas posėdžiams, tačiau 
už savo renginiams svetainės 
ir virtuvės naudojimą reikė
davo užmokėti klubiečių nu
statytą mokestį. Be to klubie
čiai išsiderėdavo, kad organi
zacijos savo renginiams sam
dys joms naudos neteikiančius 
muzikantus. Kultūrinių orga
nizacijų renginiams pasibai
gus, muzikantai sulaikydavo 
svečius iki vėlyvos nakties, 
kurie, besilinksmindami ir be-
sivaišindami gėrimais bei už
kandžiais, teikdavo klubui 
nemaža pelno. Pavyzdžiui, kai 
anais laikais ALTo Miami sky
rius ruošdavo Vasario 16-osios 
minėjimus, klubiečiai prie sa
vo baro padarydavo daugiau 
kaip 800 dol. pelno. Lietuviš
kai galvojant, galėjo tuo ir pa
sitenkinti, tačiau taip nebuvo. 
ALTo Miami skyrius turėjo 
užsimokėti nuomą už svetai
nės ir virtuvės naudojimą bei 
muzikantams, kurie ALTo 
renginiui buvo nereikalingi. 

Kodėl kultūrinės ir labda
ros organizacijos sutikdavo su 
tokiomis sąlygomis? Atsaky
mas nesunkus — beveik visi 
tų organizacijų nariai prik
lausė ir Miami Lietuvių klu

bui. Kai kultūrinių organiza
cijų posėdžiuose kildavo klau
simas dėl svetainės nuomavi
mo ir muzikantų samdymo — 
balsuodavo kiubo naudai . Ne 
visi paisydavo kultūrinių or
ganizacijų konstitucijų ir 
nuostatų, bet pasi tarnaudavo 
klubui. 

Klubo renginiai neturėjo to
kio pasisekimo, kokį turėjo 
kultūrinių organizacijų ren
giami, kurių programose pasi
rodydavo kviesti talentingi 
menininkai. Ypač žiemą Flori
doje vasarojusieji labiau verti
no ir rėmė kultūrinių organi
zacijų veiklą, nes jos dirbo Lie
tuvos ir lietuvybės naudai , o 
klubo veikla ribojosi tik savo 
vidaus reikalais. 

Metų slinktyje klubo veikla 
plėtėsi, narių daugėjo, iždas 
turtėjo. Kultūriniams ir šalpos 
reikalamas nebūdamas labai 
dosnus, klubas su taupė ne
mažai pinigų namo gerinimui. 
Tuo laiku buvo ir svetainė pa
didinta, ir taras , moderniai 
įrengtas. įrengtas nemažas 
bibliotekos kambarys, kuria
me vykdavo klubiečių ir kitų 
organizacijų susirinkimai ir 
pasitarimai. Pas ta te buvo ir 
nedidelis butas šeimai, tvar
kiusiai ir prižiūrėjusiai klu
bo nuosavybę. Tačiau laiko 
slinktis keitė ir klubo veiklą. 
Senosios kartos žmonių ma
žėjo. Klubo steigėjai ir vei
kėjai, daug pastangų skyrę 
klubo gerovei, keliavo amžiny
bėn. Jų vie:as ir tur tą p a d i 
dėjo prieš 5) metų atvykusieji 
(DP) lietuviai. J ie perėmė ne 
tik Miami <lubo, bet ir kul
tūrinių bei abdaros organiza
cijų veiklą. Ilgainiui ir jų pa
jėgos pradėjo sekti, gretos 
retėti. K a r u su iškeliaujan
čiais amžinybėn, ir visos prieš 
50 metų įsteigtos kultūrinės ir 
labdaros organizacijos „iške
liavo" iš Miami lietuvių tarpo. 
Miami Lietuvių klubo veikėjai 
paveldėjo isą kultūrinę ir 
labdaros voiklą bei atsako
mybę, užėmė tų organizacijų 
vietas. Todtl buvau labai nu
stebintas 1998 m. atsilankęs į 
Miami Liet;vų klubo sureng
tą Vasario 16-osios minėjimą. 
Turėdamas mintyje, kad ir tuo 
metu Lietu ai, j au vėl neprik
lausoma va.stybe esant, šalpa 
tebebuvo labai svarbi, nuta
riau Vasario 16-osios proga 
skirti auka lietuvių šalpai. 
Kai klube teikiau asmenišką 
čekį, skirta BALFui, rinkėja 
man tą čekį sugrąžino, saky
dama: „Mes nieko bendro su 
BALFu neturime". Norėjau 
paklausti, nuo kada, tačiau 
nebuvo vieta ir laikas disku
tuoti. Nut\ ėjau, susidaręs ne
labai girtiną įspūdį apie klubo 
veiklą. 

Per 50 metų buvau įpratęs 
Vasario 16-osios proga aukoti 
lietuviškiems reikalams. Ne
delsdamas įdėjau pinigėlį į 
rinkėjos laikytą popierinį mai
šą. Rinkėja aukotojų sąrašo 
neturėjo ir aukotojų pavardžių 
neregistravo. Neįrašė nei ma
no pavardes. Jei buvo klu
biečių tokia aukų rinkimo 
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tvarka , aukotojai negalėjo jos 
pakeist i . Kitą dieną paskam
binęs vienai klubo valdybos 
narei sužinojau, kad suaukoti 
pinigai paskir t i Sibiro tremti
n iams. Pa tyręs , kad mano au
ka at l iko lietuvišką patriotiš
ką pasi tarnavimą, atsileidau. 

Paskutiniųjų metų klubo 
veikla pasižymėjo tyla. Klubo 
veiklos nuopelnų nebeturėjo
me progos pastebėti nei lietu
viškoje spaudoje. Kiek žinojo
me apie klubo veiklą, tai tik iš 
a tskirų klubo narių. Narių tei
gimu, klubo veikla labai sulė
tėjo, jėgos nusilpo, o jų vietas 
užimti naujų narių nesą. 

1998 m. rudenį spaudoje 
pasirodė žinutė, kad kai kurių 
narių siūloma, klubo nuosavy
bę pardavus , pinigus pasida
linti nar ių tarpe. Tačiau tuo
metinė klubo direktorių tary
bos sekretorė Linda Bendorai-
tytė-Taylor, „Draugo" rugsėjo 
22 d. laidoje, pinigų dalinimo 
žinutę griežtai paneigė. Ta pa
čia proga direktorių tarybos 
sekretorė rašo: „Klube liko tik 
50 nar ių ir dauguma jų yra 
bejėgiai. Tačiau nenuleisime 
rankų ir klubo nuosavybę par
davę veiksime. Ieškosime nau
jų narių ir tęsime klubo veik
lą toliau, pasinaudodami sve
t imtaučių patalpomis". Tai 
sveikintinas, pritarimo vertas 
pasiūlymas. 

Tačiau 1999 m. spalio 16 d. 
klubo direktorių posėdyje, kai 
buvo ruošiama programa, apie 
parduotos klubo nuosavybės 
gautų pinigų paskirstymą ne
buvo kalbama. Neužsiminta 
nei apie tolimesnę klubo veik
lą ar naujų narių verbavimą. 
Nieko apie tolimesnę veiklą 
nekalbėta nei visuotiniame 
klubo susirinkime, vykusiame 
lapkričio 13 d., kuriame buvo 
patvir t inta pinigų paskirsty
mo programa. 

Nesinorėtų tikėti, kad klubo 
vadovybė ir likusieji nariai no
rėtų užmigdyti klubo veiklą, 
kurion senosios kartos lietu
viai įdėjo tiek daug gerų norų, 
pasiaukojimo ir vilčių dėl klu
bo ateit ies. Kodėl pavydėti ir 
nepavesti jaunajai lietuvių 
kar ta i , paskutinį dešimtmetį 
apsigyvenusiai pietinėje Flori
doje — Boca Riton, Pompano 
Beach, Ft. Lauderdale, Holly-
wood ir Miami apylinkėse. Ne
teko girdėti, ar spaudoje skai
tyti, kad tie jaunieji ir naujieji 
Floridos gyventojai būtų gavę 
kvietimą įsijungti į Miami 
klubo veiklą. 

Sveikintinas ir pagarbos 
ver tas klubo direktorių už 
parduotą klubo nuosavybę 
gautų daugiau negu 225,000 
dol. paskirstymo „Draugo" ko
vo 23 d. laidoje paskelbta pro
grama, kuri , kar tu su įgalio
j imais, įteikta Lietuvių fon
dui, kalba apie kultūrinių ir 
labdaringų darbų paramą. 
Taip buvo prasmingai įvertin
ti senosios lietuvių kartos dar
bai, nuopelnai ir viltys tą nuo
savybę įgyjant. 

Nežinia, kaip būtų galima 
įvertinti a.a Prano Mockaus 
gerumą ir nuoširdumą. Savo 
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Mtt-~<»iT»i pasta išlaidas, pakvitavimų ui prenumeratą nesiunrtama. Prie 
pavardes ir adreso, siųsdami laikrašti pesymime, iki kada prenumerata 
galioja. 

DRAUGO p r e u u n . n U yra aaokaam i i anksto. 
Metams l/2metų 

JAV $100.00 $60.00 
Kanadoje ir kitur (UA) $115.00 $65.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $60.00 $46.00 
Kanai^irkitarČUi.) $65.00 $50.00 
Ussakant 1 Uetavą: 
Oro palto _ $600.00 $260.00 
Reguliariu pastų _ $100.00 $66.00 
Tik šeštadienio laida oro pastų $160.00 $85.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu pastų $65.00 

Vyrisusia redaktore - Danute Bindokiene 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius-kun. Viktoras Rimšelis 

. ftdainįrtracgadirbakansBen nuo8:30 iki 4-sn i«st«Hi.ni.i. sjsaMso, 
» p«rf«fcrp» dirba kasdien- nuo 8:30 iki 4:00. iaitadieniais nedirba. 
• Redskojs ui skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skalbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuotiura. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siundant prašome pasilikti kopus. 

3i 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9630 S.Ridgetand Ave. 
CNcagoRidge,IL604l5 

Ttf.70&3364622 
4149W.63rd.St. 

T e i 773-736-7700 

nuoširdumą jis parodė ne tik 
klubui, bet ir kitoms organi
zacijoms, leisdamas naudotis 
jo sodyba organizacijų rengi
niams. Be to jis, klubui pasi-
stančius namą, padovanojo 
daugiau negu 35,000 dol. Ta
čiau, įteikdamas klubui savo 
dovaną, įteikė ir tris savo
tiškus įgaliojimus. 

įgaliojimas Nr. 1: nesišvais
tyti jo duotais pingais, neda
linti jokioms organizacijoms, o 
naudoti tik klubo pagerini
mui. 

įgaliojimas Nr. 2: kad klubo 
renginiuose jam būtų veltui 
duodami pietus, o po jo mir
ties pietūs būtų veltui duoda
mi dviem jo giminaičiams. 

įgaliojimas Nr. 3: kad jo 
gimtadienio proga kasmet 
kiekvienas klubo narys gautų 
vakarienę ir iš baro koktei-
liuką, o susidariusios išlaidos 
būtų užmokamos iš klubo iž-
W 

Klubas visus jo įgaliojimus 
labai sąžiningai pildė. Trečiąjį 
įgaliojimą — visų narių pa
vaišinimą dar ir dabar tebe
praktikuoja. Tačiau per dau
gelį metų po a.a. Mockaus 
mirties nei vienas klubo na
rys nedrįso pasiūlyti tą kuklų 
įgaliojimą panaikinti. 

Nonsi paklaus',i, kiek klu
bas iŠ savo iždo išleido dolerių 
per 34 metus po Mockaus mir
ties vaišindamas klubo narius; 
ypač tais laikais, kai klubas 
turėjo 300-400 narių. Kaip 
kilnu būtų, jei klubas to tre
čiojo įgaliojimo pinigus būtų 
skyręs kultūringiems ir labda
ringiems tikslams. Šiandien 
būtų buvę kuo pasididžiuoti, 
o į klubo istorinę knygą įra
šius klubo praeities darbus ir 
nuopelnus, daug gražiau atro
dytų. 

Vincas Skupe ika , 
jau labai seniai buvęs klubo 

finansų sekretorius 

EUGSMEG DECKBHl DOS, P.C 
4647 VV. 103 St.Oak.Lawn.IL 
Pirmas apyt su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoiuaai punktualiai. 

Susitarimui (kafcėti angkskai) 
Tel. 706422-6260 

DR JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave., Hfcfeory Hls, IL 
T*). (706) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 
S S E a B S E S ^ E S a a S S E O B 
VIDAS J. NEMfCKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzie Ava. 
Chfcago.IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

DR. L PETREMS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Rotoetts Rd. Hickory Hls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 5964056 
Valandos pagal susitarimą 

BJMUNDĄSV&NAS.kLD^S.C. 
Specialybė - vidaus ligų gydytojas 

Kafcems ttstuvtskai 
6918W.ArchsrAvs.Sls.5ir6 

CNcago, IL 60636 
TeL7&22»-»M6 

Valandos pagal susitarimą. 

ARASŽUOBA.M.D. 
AMŲ UGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
JcHiet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

KANADA 
Mont rea l , QUE. Pasaulio 

anesteziologų draugijų federa
cija birželio pradžioje surengė 
suvažiavimą Montrealyje, Pa
lais des Congres. Dalyvavo 
6,000 atstovų iš įvairių kraš
tų. Dalyvavo keli atstovai ir iš 
Lietuvos. Birželio 4 d. dvi 
kaunietes - Taresė Jakimie-
nė ir Irena Marherkienė -
lankėsi Aušros Vartų parapi
joje ir susitiko su Montrealio 
lietuviais. 

„ Jo tva" , Punsko t au t in ių 
l o k i ų g r u p ė , koncertavo po 
Tautinių šokių šventės Hamil
tone ir Mississaugoje. Tautie
čiai gausiai apsilankė abie
juose koncertuose. 

Amerikos Baltų laisvės lyga išrūpino baltikiams susitikimą su JAV vy
riausybes „National Security" patarėjais. Angele Nelsiene turėjo retą 
progą pasikalbėti su prez. Clinton patarėju Valstybinio saugumo ir tary
bos direktorium Snnuiel Berger 

http://preuun.nU
http://4149W.63rd.St
http://St.Oak.Lawn.IL
http://Chfcago.IL
http://6918W.ArchsrAvs.Sls.5ir6
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LIETUVOS RINKOS 
EKONOMIKA — NAUJA AR 

SENA POLITIKA? 
BRONIUS NAINYS 

Diplomuotas inžinierius, ka-. 
rys savanoris, politinis kali
nys, buvęs Seimo narys gauna 
palyginti gerą pensiją. Visi tie 
užsitarnavimai, į krūvą sudė
ti, kas mėnesį sudaro jam apie 
1,100 litų. Gyvena dviese, kar
tu su dar nei pensijos, nei 
darbo negaunančia žmona ke
turių kambarių nuosavame 
bute Vilniuje. Gyvena taupiai, 
kukliai, gerokai padėvėtą au
tomobilį naudoja tik būtinam 
reikalui. Vietiniam susisieki
mui Vilniuje dažniausiai nau
dojasi pensininkui — kariui 
savanoriui pigiau kainuojan
čiomis viešosiomis priemonė
mis. Beveik neperka drabužių, 
avalynės. Vieną žiemos mėne
sį jie nutarė suskaičiuoti iš
laidas. Surašė apmokėtas pa
slaugas — elektrą, šiltą — šal
tą vandenį, telefoną, daugia
bučio namo bendrų patalpų 
priežiūrą, valymą, kurą auto
mobiliui, pirktą maisto kiek
vieną gabalėlį, kitą daiktelį, 
kiekvieną smulkmeną, laik
raštį bei visa kita, ir abu iš
pūtė akis: išleista dvigubai 
daugiau negu gauta pensijos. 
Va, ir gyvenk! J a u dešimt 
metų laisvoje ir nepriklauso
moje Lietuvoje. Prisidurk iš 
santaupų. Bet kur jos? Iš rub
lių į talonus, iš talonų į litus, 
ir iš indėlių — nulis. Štai tau 
sąžiningos, negrobusios, nesu
kusios, nevogusios, visą gyve
nimą dirbusios, dėl Lietuvos 
laisvės kovojusios ir kentėju
sios, išsimokslinusios profesio
nalų, dabar pensininkų, šei
mos šiandieninė padėtis. 

„Visą gyvenimą, daugiau 
kajft_.AQ.metu, dirbau ir dabar 
-r^-dŽiO: litų pensija. Kur čia 
teisybė?" — skundžiasi taip 
pat sąžininga moteris, kurios 
trijų kambarių bute Vilniuje 
jau net dvi šeimos susispaudę. 
Čia gyvena ji pati su dar dir
bančiu vyru, sūnus (Vilniaus 
uiliYejsiteto studentas) ir duk
tė" &u vyru bei dvejų metų sū
neliu. Kokios šių šeimų gyve
nimo sąlygos? Šiokia tokia pa
guoda už trisdešimt km nuo 
VHniaus 6 akrų sodelis ir ma
žytis namelis — bent vasarą 
yra kur iš Vilniaus išva
žiuoti, kelias dienas kaimo oru 
pakvėpuoti. Padeda ir užsi
augintos daržovės, vaisiai, šių 
akrų kiekvieną centimetrą iš
naudojant. Ką gi darysi, to
kius atlyginimus bei pensijas 
gaunantieji žmonės, kai kai
nos jau artėja prie pasauli
nių, o kai kurios jas net pra
lenkia. Bet čia irgi maišatis, 
nė kiek nemažesnė negu poli
tikoje. Štai ir pavyzdys. 

Iš Vilniaus į Kauną važiuo
jant ir kaip iš kibiro lietui 
kliaukiant, sugedo mane ve
žančio globėjo automobilis. 
Gerai dar, kad, gamtinėms 
problemoms spręsti vietos dai
rydamiesi, kaip tik laiku iš 
greitkelio į neseniai pastaty
tą, modernią degalinę išsu
kom, nors sustojom, jos pas
togės ir nepasiekę. Didoko 
pastato į mus žiūrinčiame ga
le — dvejos didelės durys, o 
virš jų užrašyta džiugi viltis: 
automobilių remontas. „Ir 
gamtiniai reikalai kartais 
gelbsti", pratariu. Per anksti: 
per lietaus baleles ristele į de
galinę nusitaškiusiam mano 
globėjui kasininkė praneša, 
kad jau metai, kai tas remon
tas nebeveikia, o kito auto
mobilio taisytojo čia ji neži
nanti. Nė telefono knygutės 
degalinėje nėra. Savais reika
lais iki degalinės durų nubri
dęs, ir aš skaitau: tualetas ne
veikia. Bet čia ne bėda, pade
da galvą dengiantis lietsargis 
ir čia pat už degalinės, matyt, 
atsarginis, tokiems netikėtu
mams prisitaikęs, krūmas. 
Bet ką daryti su automobiliu? 
„Kalbinki t čia kuro sustojan
čius vyrus", pataria degalinės 
kasininkė. Suranda ir seną te
lefonų knygutę. Kalbinam, 
skambinam. Atvažiuoja net du 
gelbėtojai, abu tuo pačiu lai
ku. Pasiduodam savo remonto 
dirbtuvę turinčiam. Nutempia 
6 km į Kaišiadorių pakraštį. 
Užrašas „AB autoservisas". 
Dirbtuvė puiki, puošnus lau
kiamasis, minkštos kėdės, te
lefonas, gali išvirti kavos, ar
batos. Prie automobilio me
chanikai krapštosi gerą pus
valandį: du dirba, du prižiūri. 
Randa perdegusią dalį, įdeda 
naują, nuėmę nuo kitos, anks
čiau kitam automobiliui nu
pirktos didesnės dalies, iš 
naujo perjungia kelias vielas, 
kruopščiai nuvalę jų galus, iš 
naujo pavaržo keliolika ver-
žeklių. „Viskas tvarkoj, galite 
drąsiai važiuoti", — praneša į 
laukiamąjį atėjęs vyresnysis. 
„Gerai, — nudžiungam, — bet 
sąskaitėlė tau jau bus, kaip 
reikia", — pagalvoju. Ją kom
piuteriu rašo gražiai pasipuo
šusi „serviso" tarnautoja. 
„Trisdešimt du litai, — pra
neša — ir telefono skambutį į 
Kauną priskaičiavau". Ir da
bar jau man akys šoksta iš 
kaktos. Šešis kilometrus va
žiavo žmogus į degalinę, suge
dusį automobilį atitempė į 
dirbtuvę, vos ne valandą keli 
vyrai apie jį krapštinėjosi, su
rado gedimą, pataisė, patikri

no kitas dalis, reikiamą pa
tvarkė, ir už visa tai tik 8 do
leriai? Kiek už tai Čikagoje 
būtų priskaičiavę? Skubiai su
moku tuos 32 litus, keletą li
tų įspraudžiu į ranką vyriau
siam, mano globėjas prideda 
dar dešimkę, ir linksmi tęs iam 
kelionę. Kaip tokiom kainom 
tokia dirbtuvė gali verstis? „J i 
dar neprivatizuota, —aiškina 
mano globėjas, — priklauso 
miesto ar rajono savivaldybei, 
kuri ją išlaiko". „Iš mokesčių 
mokėtojų kišenės?— nus tem
bu, kokia čia tvarka?" 

Lietus, taškomas purvas su
lamdė, supurvino kelnes. To
kiomis po Vilnių juk nevaikš
čiosi, reikia valyti. Nurodytas 
nešu į Vilniuje, netoli Seimo, 
neseniai įsisteigusią, sakė pri
vačią, amerikietišką valyklą, 
labai gerai ir skubiai a t l iekan
čią pirmos rūšies patarnavi
mą. Nunešu dvejas šeštadie
nio rytą. Taip, išvalyti gali tą 
pačią dieną. Puiku. Ketvirtą 
valandą atsiimu. Sąskaita — 
48 litai. Ir vėl akys iš kaktos : 
už automobilio remontą 8 do
leriai, o už dviejų kelnių iš
valymą — 12. O ir darbo su 
amerikietiškų lyginti dar ne
galima: liko dėmių, kažkodėl 
sunkiai vaikščiojo t r auk tuka i 
ir ne toks dailus išlyginimas. 
Bandžiau ir nusipirkti kelnes. 
Raseinių „Šatrijos" siuvyklos, 
vilnonės medžiagos kelnės 
kainuoja maždaug tiek pat , 
kiek ir pas „Penny", bet im
portuotos iš Vokietijos ir j a u 
„nukainuotos" — vos ne t r i s 
kartus brangesnės. Tris ka r 
tus daugiau mokėjau ir už na
gams karpyti prietaisiuką. O 
atlyginimai — penkis, kai ku
rie net dešimt, kartų mažesni 
negu Amerikoje. Kokia da r ne
normali lietuviškos r inkos 
ekonomikos kainų — atlygini
mų pusiausvyra. Nenormal i 
nė pačių kainų tarpusavio pu
siausvyra — vienos neįt ikėti
nai žemos, kitos perdėta i 
aukštos. Žinoma, gerai, kad 
automobilių remontas piges
nis už kelnių išvalymą. Kel
nes galima ir namie išsilygin
ti, nagus — žirklutėmis apsi-
karpyti, o automobilį ne kiek
vienas pats pasitaisys. Tačiau 
ne visur ir juos taip pigiai t a i 
so arba taisys. Taip daryda
mos, privačios dirbtuvės neiš
silaikys. Pavyzdys — prieš 
metus bankrutavęs jų remon
tas čia minėtoje degalinėje. 
Prieš Telekomo privatizavimą 
pensininkai už pokalbius irgi 
tik centus arba visiškai nieko 
nemokėdavo, nes tik re tas vir
šydavo valdžios skirtą nemo
kamą laiką, o dabar jo tur i tik 
valandą per mėnesį. Mokamas 
laikas irgi daug brangesnis. 

Tačiau dar didesnės nesą
monės įsivyrauja kaime. Už
silikusios bendrovės bankru
tuoja, ir vadovai, ir darbinin
kai netenka darbo, taigi ir pa-

Penktosios Karaliaučiaus srities lietuvių kultūros šventės, Tilžėje vyku
sios š.m. birželio 24 d., dalis dalyvių eisenoje nuo Luizos tilto į miesto 
Dramos teatro rūmus. 

j amų . Kur jiems dėtis? Nuosa
vybes atgavusioj i patys ūki
n inkaut i negali, nes neturi 
įrangos. Žemę nuomoja neįti
kėt inai pigia kaina — po 100 
litų už hektarą. Prieškariniais 
laikais 50 ha turintis ūkinin
kas buvo jau pasiturintis žmo
gus: gerai vertėsi, leido vaikus 
į mokslus, mokėjo mokesčius. 
Žemės ūkis buvo Lietuvos 
valstybės išlaikytojas, maitin
tojas. Dabar už 50 h a gauta 
met inė nuoma, atskaičiavus 
pajamų, ir temės mokesčius, į 
jo kišenę neįdeda nė pusės 
Lietuvos prezidento mėnesi
nės algos. t)el to ir žemės rin
kos kaina t|k 1.000 litų už hą. 
Ar tai nepaeityčiojimas iš kai
mo žmonių^ Ar pirmiausia ne 
čia reikia tg^ naujos politikos, 
jeigu šiandien kas nors iš jos 
skelbėjų suvtkia, kas ta nau
joji politika yra? Kaime da r 
šiaip taip laikosi likusių neiš
draskytų sodybų savininkai 
pensininkai, (prisidurdami at
siimtos žemėk nuomą, išsilai
kydami po oaką, kiti gal ir po 
karvutę , kelias vištas, žąsis, 
anteles , užsiaugindami po 
porą kiaulaičių, ta ip pat vai
sių, daržovių. Prieš trejetą 
metų buvę gėriau, bet dabar, 
g rūdų kainoms nukr i tus per 
pusę, verstis vėl sunkiau. Bet 
j aunoms šeimoms kurtis kai
me vilčių nėra. Chaotiška yra 
ir žemės grąžinimo politika, 
beprotiškai sujaukta nuo trijų 
hek ta rų laiku, kai tą klausimą 
ėmėsi spręsti apie kaimą bei 
jo žemę visiškai nieko neiš
manan tys ..žinovai". Deja, jie 
d a r ir dabar ta r ia lemiamą 
žodį. Rinkom ekonomikos var
du. Kas ir kada tą jų nesą
monę ištaisys? Ar t ikrai ne 

DRAUGAS, 2000 m. liepos 27 d., ketvirtadienis 

Danutė Bindokienė 

Be tokio „pagarsinimo" 
Lietuva gali apsieiti 

Nuotr. L. Gudonytės 

laikas bent kaimo žmonėms pa
galvoti, už kokią naują poli
tiką jiems šiuose rinkimuose 
balsuoti? 

ĮTEIKTI PAŽYMĖJIMAI 
NEĮGALIESIEMS 

Liepos 14 d. pirmiesiems 
kompiuterinio raštingumo 
kursus baigusiems neįgalie
siems Kauno Technologijos 
universiteto Regioniniame dis
tancinio mokymo centre buvo 
įteikti baigimo pažymėjimai. 
Šis centras nuo 1999 m. ru
dens vykdo Europos Sąjungos 
Socrates programos, Minervos 
paprogramės projektą: , ADIS 
— žmonių su negalia integra
cija į darbo rinką per atvirąjį 
ir distancinį mokymą". Projek
to t ikslas — padėti neįgalie
siems susirasti darbą ir nesi
jaust i atskirtiems nuo visuo
menės. (Elta) 

ILGAINIUI NEREIKĖS 
IR IGNALINOS? 

Kėdainių rajone pradėjo 
veikti Lietuvos ir Norvegijos 
bendros UAB „Scandtrade" 
įrengta Anginų hidroelektri
nė. Jos galingumas — 1,300 
kilovatų. 

Ši bendrovė Kauno apskri
tyje yra išsinuomojusi septy
nis tvenkinius — ant visų jų 
bus įrengtos įvairaus galingu
mo hidroelektrinės. Š.m. bir
želio pabaigoje jau pradėta 
statyti antroji. 

Angirių hidroeletrinė per 
metus gali pagaminti 4,2 mln. 
kilovatvalandžių elektros 
energijos. Jos statybos išlaidos 
atsipirks per 7-8 m. „Lietuvos 
energija" šiuo metu iš elektri
nių savininkų energiją super
ka po 17,8 cento. (VL) 

„Čia yra Vladimir Iljič Ulja-
nov, geriau pasauliui žinomas, 
kaip Leninas. Jis yra atsakin
gas už 200,000 žmonių geno
cidą. Pastaruoju metu paste
bėjome, kad viename jo nykš
tyje apsigyveno paukštis..." 
Taip samdyta palydovė Grūto 
parko lankytojus supažindina 
su milžiniška Lenino statula, 
kuri dar neseniai stovėjo Lie
tuvos sostinės centre. „Žmo
nės čia gali atvykti ir pasi
juokti iš komunistinių vadų 
statulų. Ir tai parodys, kad 
Lietuva jau komunizmo nebi
jo," — teigia V. Malinauskas, 
Grūto parko savininkas. 
„Wall Street Journal" kores
pondentui Benjamin Smith, 
kuris liepos 24 d. laidoje 
plačiai aprašė („In Lithuani-
an Forest, Feats of Commu-
nism Still Loom Large") šią, 
labiausiai kontroversinę, Lie
tuvos vietovę — Grūto parką 
Dzūkijoje. 

Apie komunizmo vadų sta
tulas, pagarbiai išrikiuotas 
neseniai iš sovietinės vergijos 
išsprukusios Lietuvos miške, 
yra rašę ir kiti Amerikos laik
raščiai. Bet daugiausia disku
sijų senieji „bolševikų die
vaičiai" sukėlė ir Lietuvoje, ir 
užsienio lietuvių tarpe. Tik su 
labai mažomis išimtimis buvo 
griežtai pasisakyta prieš tokio 
parko kūrimą, juo labiau 
Dzūkijos miškuose, kuriuose 
ypač buvo gyva partizanine 
veikla pirmajame sovietų oku
pacijos dešimtmetyje, o vieti
niai gyventojai patyrė daug 
kančių tiek iš vietinių komu
nistų, tiek iš okupantų. 

Deja, jokie protestai iki šiol 
neturėjo įtakos šio parko savi
ninkui, kuris komunizmo va
dų statulas, surinktas Grūto 
miške, vadina „mano dovana 
ateities kartoms". Nors parkas 
pavadintas artimiausio kaimo 
— Grūto — vardu, vietiniai 
gyventojai turi kitą pavadi
nimą — „Stalino pasaulis". 
(Gal norint kažkaip susieti su 
Disney World, kuris tikrai to
kių skulptūrų neturi...) 

„Wall Street Journal" 
straipsnis labai neutralus: ne-
užgiria tokio keisto projekto, 
bet ir nekritikuoja. Vis tik ga
lima pajusti žurnalisto nusi
stebėjimą, kad kažkas Lietu
voje, kuri tiek dešimtmečių 
praleido sovietų okupacijoje. 
net dešimčiai metų po nepri
klausomybės atkūrimo ne
praėjus, kuria šventovę buvu
siems tautos žudikams. Tiesa. 
pateikiamuose V. Malinausko 
biografijos fragmentuose ne
sunku pastebėti, kad tai 

žmogus, kuriam prie visokių 
valdžių gera gyventi. 

Nepaisant, kad Malinausko 
tėvas, buvęs policijos vir
šininkas, dešimtmetį praleido 
Sibiro tremtyje, sūnui neteko 
vargti. Iš tikrųjų prie sovietų 
jis gyveno labai gerai. Šešias
dešimtajame dešimtmetyje 
plačiai reiškėsi kaip atletas 
(buvo antrasis geriausias sun
kaus svorio ristikas), gauda
mas įvairią paramą iš val
džios. Vėliau proletarų pasau
lyje iškilo kaip savotiškas ka
pitalistas — didelio kolūkio 
pirmininkas. 

Neišgąsdino Malinausko ir 
nepriklausomybės atkūrimas. 
Santaupų jam netruko — kaip 
rašoma straipsnyje —jis buvo 
sukaupęs 25.000 dol. „kietąja 
valiuta", tad ir rublio nuver
tinimas nepalietė, todėl, nu
žiūrėjęs drėgno miško plotą 
Dzūkijoje, jį nupirko ir pra
dėjo verstis grybų prekyba. 

Tačiau grybų Malinauskui, 
matyt, neužteko — jis pradėjo 
dairytis pelningesnių verslo 
šaltinių, tjkvepimas" atėjo, 
netikėtai. 1997 metais, kai jis 
prie vieno fabriko netoli Vil
niaus pamatė pamestą Lenino 
galvą, o kiek toliau — ir visą 
likusį „komunizmo tėvą'. Tai 
buvo tikroji Grūto parko pro
jekto pradžia. 

Komunizmas, okupuotuose 
kraštuose statydamas socia
lizmą, visų pirma pristatė ..di
džiųjų ir ne taip didžių vadų 
statulų". Galbūt žmonės prie 
jų buvo tiek pripratę, kad net 
nepastebėdavo to gausumo, 
kuris tikrai visiems „žiebė į 
tarpuakį" po sovietų -nrrperijos 
žlugimo. Atsirado tam "tikra 
dilema: ką daryti su visais 
tais stabais ir statulomis? Lat
vija, atrodo, pasielgė išmin
tingiausiai — bronzines statu
los buvo sutirpdytos. Vengri
jos vyriausybe 41 statulą pa
talpino neutraliai, moderniai 
įrengtame parkelyje netoli 
sostinės Budapešto. Žinoma, 
lengviausiai problemą iš
sprendė Baltarusija: ji netru
ko visus komunistinius stabus 
grąžinti ant buvusių pjedes
talų. O gal del to ir Malinaus
kui kilo panaši mintis? -Juk 
Grūto parkas yra netoli Bal
tarusijos sienos (tik apie 6 my
lios). Kadangi, bent dabartinė. 
Lietuvos valdžia nesutiktų vėl 
pagarbiai išstatyti buvusiu le
sina, Stalinų ir jiems panašių, 
tai Malinauskas emesi pri
vačios iniciatyvos tą atlikti ir 
dar savo kišenes turistų litais 
prisikimšti. Jam cia ir vel pa
sisekė. 

SU PALAPINE I MEKSIKĄ 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

grįžti apie 4-5 valandą. 

Saus io 12 d iena 

Nr.20 
Tęsinys Gerai, kad yra 
žmonių, kuriems toks darbas 
patinka. Galime smagiai su jų 
pagalba keliauti. Maistas ska
nus. Patarnautojai labai sku
ba, bet jų mažai, o mūsų daug. 
Kol visus aptarnavo ir paval
gėme, praėjo dvi valandos. Su
sirinkus į autobusą, per smė
lėtą- kelią, per džiungles gidas 
mus vežė į rojų, „EI Eden". Čia 
yra džiunglėm tipingos staty
bos didžiulis namas, su pal
mėmis dengtu stogu. Čia buvo 
filmuojama „Predator", „Gun 
Man", „Over Kili" ir daug TV 
programų. Gidas suminėjo ir 
visą eilė Hollywood žvaigž
džių, kurios čia viešėjo ar dar 
vis turi namus. Jei viskas tei
sybė, tai čia tikrai labai popu
liari vieta. Nuvargę, įspūdžių 
pilni, grįžome „namo" 6 vai. 
vakare, kur Fred ir Shelley 
mūsų lauke ir jau buvo pra
dėję rūpintis, nes turėjome 

Šį rytą karavanas mums 
fundija pusryčius, tad 9:45 
vai. r. autobusu išvykome į 
Krystal viešbutį. Čia yra di
džiulis kurortinis komplektas 
su restoranais, teatrais, paski
rais viešbučio namais, gatvė
mis, sodais, fontanais ir t.t. 
Paruoštame bufete buvo daug 
pažįstamo bei vietinio maisto. 
Buvo ir virėjas, kuris kepė 
kiekvienam pagal skonį pasi
rinktą kiaušinienę su prie
dais. Pavalgius, * kas norėjo, 
galėjo pasilikti popiečiui čia 
prie baseino, kuris buvo mil
žiniškas ir labai meniškai iš
dėstytas, atrodė lyg keturi 
paskiri ežerėliai. Kai kurie su
sigundė nuvykti į miestą, pir-
kinėtis. Likę grįžome autobu
su į stovyklavietę, pakeliui su

stodami maisto prisipirkti . 
Pasisekė gauti labai skanios 
duonos, bet „ciub soda" nebu
vo. Reikės vėl neskanų, iš 
Amerikos vežamą vandenį 
gerti. 

Popietę praleidome, skaity
dami ir saulutėj šildydamiesi. 
Reikėjo ir nuo vabzdžių pasi-
purkšti. Planavau vakar ienę, 
kai mums buvo pranešta, kad 
stovyklavietės šeimininkė nu
tarė pietus iškepti, planuoja 
„fillet mignon". Tuoj pat prisi
rašėme ir labai skaniai papie
tavome. Paaiškinimas: norint 
čia pietauti už nustatytą kai
ną, reikia bent porą valandų 
iš anksto pasirąžyti, kad šei
mininkė žinotų, kiek porcijų 
iškepti. Pusryčiai mažiau su
dėtingi, tai iš anksto nereikia 
užsirašyti. 

Dar valandą palaukę, skam
binome Arui prisistatyti, kad 
esame gyvi, sveiki, dar savaitę 
stovyklausime. Telefonas buvo 
lauke. tai. kol kalbėjau, mane 
vabzdžiai gerai apkramtė. Lai
kas skubėti į „Aviną", pasi-

purkš t i , surašyti užrašus . Ry
toj laisva diena, planuoju vyk
ti į miestą su keletą kitų, pas
kut inė proga suvenyrų bei do
vanėlių įsigyti. 

Saus io 13 d i e n a 
Romas nutarė dieną praleis

ti ilsėdamasis, tad 10 vai. ry
to prisidėjau prie grupės, susi
rinkusios prie vadovo motor-
namio, ir kartu nuėjome prie 
pagrindinio kelio laukti mies
to autobuso. Šios dienos pla
nas — pavaikščioti po miesto 
centrą. Važiavome gerokai 
daugiau kaip pusvalandį. Sė
dėjau su Brenda, kuri vakar 
buvo bulių rungtynėse. Pa
prašiau, kad papasakotų, kaip 
ten viskas vyko. Ja i buvo 
nuostabu, kad toreadorai la
bai jauni , du 17 metų. vienas 
—. 21 . Eiga vyko panašiai, 
ka ip tenka filmuose stebėti. 
Sakė, ji pati ėjo, kad galėtų 
pasakyti , jog tokiose rungty
nėse buvo, bet daugiau tikrai 
neis. Kažkaip nesmagu eiti į 
rungtynes, kurių tikslas nužu
dyti gyvūną. 

Miesto centre, pagrindinėje 
gatvėje, labai daug įvairiausių 
parduotuvių. Čia randama su
venyriniai marškinėliai, įvai
rių rūšių rūbai, batai, daug si
dabro parduotuvių. Yra ir 
daug turistų, nes šiandien at
plaukė didelis laivas, iš kurio 
pasipylė tūkstančiai turistų 
suvenyrų ieškoti. Taip pat 
šiuo metu apsimoka vietiniu 
laivu plaukti į tolimesnes sa
las pažiūrėti banginių, kurie 
dabar čia neršia. Mūsų KOA 
stovyklavietėje buvo galima 
užsisakyti ekskursiją tik visai 
dienai, tai nesusigundėme. 

Pagrindinė gatvė dulkėta, 
šaligatviai siauri. Tarpduryse 
stovi pardavėjai, vilioja pirkė
jus užsukti, kiti net dalina ku
ponus. Kitur kviečia į resto
raną, irgi su kuponais, žada 
gražius vaizdus, gėrimus už 
pusę kainos. Tai taip ir iria
mės pirmyn. Savotiškai įdo
mu, bet. palyginus su Mazat-
lan, čia vaizdas ne toks pozity
vus. Daugiau šiukšlių, smar
vės. Kas buvo pliaže, skun

dėsi, kad ten visur žuvim 
dvokia. Romas buvo skaitęs, 
kad čia „auksinės dienos" jau 
praėjo. Turistai labiau renkasi 
žiemavoti Acapulco, Mazatlan 
ir Cancun. 

Nusipirkus numatytus suve
nyrus, susėdome restorane at
sikvėpti. Čia iš štabo narės 

sužinojau, kad mums Naujųjų 
metų sutikimui buvo pažadė
tas pokylis privačiame kamba
ryje su muzika ir šampanu. 
Deja. nieko panašaus negavo
me, nors buvo iš anksto su
mokėti dideli pinigai. Gal dėl
to dabar mus dar vis lepina. 

Bus daugiau 

Stovyklaujame Playja Amor. prie džiunglių 

http://kajft_.AQ.metu
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DRAUGAS, 2000 m. liepos 27 d., ketvirtadienis 

Kas Lietuvoje 

-S.J Bach 

MUZ.\ ,BACHO NAKTIS"' 
KLAIPĖDOJE 

Jonan Sebastian Bach me
tus Klaipėda paminės netradi
ciniu būdu: liepos 28 naktį, 
tikslia Bacho mirties datą, 
uostamiestyje ruošiama ..Ba
cho naktis". Projektą ruošia 
Klaipėdos universiteto Muzi
kos fakulteto dėstytojai. Tai 
bus' dedikacija šio genialaus 
kompozitoriaus a tminimui . 
Keturių dalių koncerte daly
vaus žinomi Klaipėdos muzi
ko.- atlikėjai, senosjos muzikos 
ansamblis ..Ventus Maris", is
torinio šokio ansamblis ..Sal-
tanda". kamerinis orkestras . 
Šventė bus nemokama. (Elta) 

„PILIGRIMU K E L I A S " 
JAU P R I E KRYŽIŲ KALNO 

..Piligrimu kelias", šią va-
sacfe pradėtas Lietuvoje pagal 
Eumpęsn Tarybos kul tūros 
ke-lių programą, liepos 30 d., 
sekmadieni, pasieks Kryžių 
kalną. Čia neseniai pastaty
toje Mažesniųjų brolių pran
ciškonų namų koplyčioje vyks 
ktytcertas, pavadintas ,.Ave 
Maria". Gražiausias įvairių 
epochų ir įvairių autorių gies
mes, skirtas Dievo Motinai, 
giedos Gintarė Skeryte (sopra
nas* ir Giedrius Žalys 'bari to
nai .'. Programoje dalyvaus ir 
Vi]hiaus kvartetas. 

Liepos pradžioje šventinant 
si'io> pranciškonų namus, po
piežius Jonas Paulius II iš 
Valtikanb ats iųstame sveiki
nime linkėjo.; kad „Kryžių kal-
n;ts virstų vis reikšmingesniu 
gailestingumo ir išgelbėjimo 
/ . i f tk lu" . 

.J'riignmŲ kelio" marš ru t a s 
— Ši^u^įu rajone priderintas 
pro Didžiųjų Kryžiaus kalno 
atlaidp. Po maldų ir muzikos 
nakti'js. ' .Sekmadiemo rytą, 
Kr> ?.\{įi kalnas sulauks maldi-
ninkuieisenos . Nuo Šiaulių 
katedlfe ja čia a tves broliai 
pninckŠkonai. tuomet prie 
K';.ZiiĮTfcalno Lietuvos vysku
pai -*r- kunigai aukos 
i-kilmt«ga> Mišias, bus pager
biami •'•XX amžiaus tikėjimo 
kankinjai. švent inamas jubi-
liiiini&krvžius. 

i"'ir/ki.c ..Piligrimų kelias" 
tik>lasfj3& atkreipti dėmesį į 
(MiropiljBg vertės centrus Lie-
tuvoje. SK-k inan t jų savi tu-
mą ir vertę-. Elta) 

. ŠV. KRISTUPO VASAROS 
FESTIVALIS 

Vilniuje vyksta šeštasis Šv. 
Kristupo vasaros festivalis. 
Liepos 30 d. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje Vakarų Europos 
klasikos kūrinius atliks Judi
ta Leitaite imezzosopranas'. 
Vytautas Juozapaitis (barito
nas1 ir vargonininkas Leopol
das Digrys. Pavakariop Sv. 
Kristoforo kamerinio orkestro 
klube skambės džiazo pianisto 
ir kompozitoriaus Tomo Kuta
vičiaus siuita ..In Jazz", dedi
kuota J .S. Bacho metams. T. 
Kutavičiaus siuita atliekama 
pirmą kartą, ją atliks. Donato 
Katkaus vadovaujamas. Šv. 
Kristoforo kamerinis orkes
tras ir solistai instrumentinin-
kai. (Elta) 

J u d i t a Lei tai te 

Vytau tas Juozapa i t i s 

S K E L B I M A I 

.Mindaugu" Kauno pilyje, 

MERGINOS KARO 
A K A D E M I J O J E 

Mandatų komisija, posė
džiavusi Generolo Jono Že
maičio akademijoje liepos vi
duryje, nusprendė kandidatais 
į kar iūnus priimti 145 iš 540 
pretendavusių jaunuolių. Šie
met pirmą karta i Karo akade
mijos dienines studijas bus 
priimamos ir merginos. Jos 
dalyvaus bendrame konkurse;. 
tik merginoms taikyti mažesni 
fizinio testo reikalavimai negu 
vaikinams. Prašymus į Karo 
akademiją buvo padavusios 62 
merginos, bet konkurso reika

lavimus įvykdė tik 9. Jos visos 
priimtos kandidatėmis į ka
riūnes. 

Visi kandidatai nuo rug
pjūčio 1 dienos per 10 savaičių 
turės išeiti pradinio karinio 
rengimo kursą, kurio metu 
bus vertinami jų fiziniai, psi
chiniai sugebėjimai bei vado
vavimo įgūdžiai. Gavusieji tei
giamus įvertinimus, kandida
tai taps tikraisiais akademijos 
nariais. <Elta) 

V. MYKOLAIČIO-PUTINO 
„VALDOVO" PREMJERA 

Pradėti su poeto Justino 
Marcinkevičiaus drama „Min
daugas", kasmetiniai Vals
tybes dienos vaidinimai Kau
no pilies papėdėje jau tapo 
tradicija. Šįmet kauniečiams 
ir svečiams iš kitų Lietuvos 
vietovių liepos 4 d. suteikta 
proga pasidžiaugti Vinco My
kolaičio-Putino dramos „Val
dovas" premjera. 

Be J. Marcinkevičiaus 
„Mindaugo", dar buvo statytos 
šios dramos: Juozo Grušo 
„Barbora Radvilaitė" ir „Her
kus Mantas", Adomo Micke
vičiaus „Konradas Valenro
das". Visus tuos penkis veika
lus pastatė režisierė Irena Bu
čienė. 

Nors oras pasitaikė lietin
gas, netrūko nei žiūrovų, nei 
entuziazmo aktoriams. Publi
ka spektaklį įvertino gausiais 
plojimais. Apgailestaujama, 
kad po spektaklio aktorių ne
pasveikino nei vienas miesto 
valdžios asmuo; jie neatsi
lankė ir j kuklią vakariene, 
ruoštą pilies bokšte. 'KD) 

• 

SUMAŽINTI MOKESČIAI 

Vieno rajono savivaldybė at
jaučia dabartine Lietuvos val
stiečio sunkią padėtį, todėl 
ryžosi sumažinti žemės bei 
žemes nuomos mokesčius net 
30 procentų Alytaus rajono 
savivaldybes tarybos nariai 
mokesčių sumažinimą moty
vavo tuo. kad šiemet žem
dirbiams yra labai sunkūs me
tai, daugelio pasėliai nuken
tėjo nuo šalnų ir sausros. tVD 

ŽEMDIRBIAI PREKIAUJA 
SAVO DARBO VAISIAIS 

Šiuo metu ne tik didžiuo
siuose turguose, pvz„ Kalva
rijų turguje Vilniuje, bet ir 
daugelyje kitų miestų* mieste
lių prekystaliai apkrauti žem
dirbių išaugintomis gėrybė
mis: šiltnamiuose išaugintais 
agurkais, pomidorais, soduose 
ir daržuose surinktu gausiu 
derliumi. Nepaisant nepalan
kaus pavasario oro, išradingi 
augintojai sugebėjo apsiginti 

ir nuo šalnų, ir nuo sausros, 
todėl ir vaisių bei daržovių 
kainos dėl didelės pasiūlos ge
rokai nukritusios. Pvz.: ry
šulėlis burokėlių kainuoja po 
pifsantro ar 2 Lt, morkų — po 
litą, bulvių kg po 1 litą ar 80 
centų, be to, visur matyti 
didžiausios šūsnys svogūnų, 
salotų, ridikėlių, prieskoninių 
daržovių ir kt . Yra prekiau
jančių ir sodų bei miškų uogo
mis, tik grybų dar kol kas ne
daug. (VL) 

'emdirbių augintos uogos laukia pirkėjų. 

n e n : pranciškonu .iiskina v i t r a žų ir pranciškonų vienuolyno reikšme prie Krv/iu kalno pastatytoje ko-
'!''< : kuri p.i-tntvt.i popiežiaus J o n o Pauliau.- II pageidavimu ir su Vatikano finansine parama. 

LIETUVIS „TOUR DE 
FRANCE" LENKTYNĖSE 

Šįmet liepos I d. prasidėjo 
vienos žinomiausių pasaulinio 
masto dviračių lenktynių, va
dinamos „Tour de France". 
Jose dalyvavo 1"7 dviratinin
kai iš 20 komandų, ta rp jų ir 
vienas vieninteU lietuvis — 
dviratininkas Artūras Kaspu-
tis. 

P IRMOSIOS KOLEGIJOS 
PRADĖS DARBA RUDENĮ 

Nuo rugsėjo pradžios Lietu
voje pradės ve:!cti septynios 
naujos aukštojo neuniversite
tinio mokslo inst.tucijos —'ko
legijos, žinoma, įeigu Vyriau
sybe patvirtins pateiktą pro
jektą iki liepos rr.ėnesio galo. 

Tarp siūlomų mokslo įstai
gų yra Alytaus aukštesnioji 
verslo mokykla, Kauno aukš
tesnioji ekonomikos mokykla 
ir Kauno aukštesnioji techno
logijos mokykla. Utenos aukš
tesnioji verslo mokykla ir Ute
nos aukštesnioji medicinos 
mokykla, Vilniaus aukštesnio
sios ekonomikos elektronikos 
bei prekybos mokyklos, Vil
niaus auktesnioj kooperacijos 
mokykla, Kolpir.go intervers-
las ir kt. Visos šios mokyklos 
(kai kurios bu.« sujungtos), 
patvirtinus projektą, vadintų
si kolegijomis. Po trejų mokslo 
metų absolventai jose gautų 
aukštojo mokslo diplomus. 
(Elta) 

KAI KAM SEKASI 

Panevėžio grūdų perdirbimo 
įmonė „Malsena" pernai per 
pirmąjį pusmetį gavo apie 
15,000 litų pelno. Šįmet per tą 
patį laiką pardavė apie 23.000 
tonų kvietinių miltų bei manų 
kruopų ir gavo 1 mln. 800,000 
litų pelno. Pasak akcinės ben
drovės „Malsena" generalinio 
direktoriaus Petro Zablockio, 
pasisekimą nulėmė pagau
sėjusi gamyba, nauji gaminiai 
bei nuolat diegiamos naujovės. 
Šiemet įmonė modernizuos, 
automatizuos 13 objektų, tam 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBUO, NAMŲ, SVEIKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMĄ 5. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
32081/2 West95th Street 

Tel. (706) 4 2 * 6 6 5 4 
(773)581-6654 

Window VVashers Needed! 
40.000 per year. We need 100 crews. 
No cxp. necessary. "Will train. Mušt 
ha ve valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L A . McMabon Window YVashing. 
Tel. 800-S2O-6155. 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

Rt7MAX 
j REALTORS 
oncrmisM-sm 
mK(7M)4»-71N 
MflB (788)888-4818 

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

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

New VUoa 
12932 S. LaGrangc 
Pak>Park,IL«0«M 
Bus.: 708-361-0800 
V<fceftU:773454»7W 
Pager: 708-892-2573 
F«rc 708-3*1-9*18 

DANUTĖ MA YER 
Dirba naujoje ištaigoje. Jei norite par

duoti ar pirkti namus mieste ar 
priemiesčiuose, kreipkitės i DANUTĘ 

MA YER. Ji profesionaliai, 
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus. 

Nuosavybių įkainavimas veltui. 

RAYMONDA 
SOLOOOvTENE 

6710NCwtoK*LrochwooaLe08« 
RM.773471-033* ; Paper •47-B74-37B7 
F « 847-674-1602 

Perkate automobilį? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Žemiausi finansavimo %! 

Maži mėnesiniai mokesčiai! 
Nėra pradinio mokesčio! 

Galėsite sėst už vairo šiandien! 
(630)-579-1857 

ForRent 
Large 2 bedroom apt.; 1 bath; 

TŠ"1 and Whipple. 
Heat includcd. $550 

173-778-7821. I 
Afternadve Home .Care ią look-
ing for responsible. live-in 
caregi vers ano CNAs. Fluent Eag-; 
lish & mušt drive & be able to lin.: 
References re< * " 
ary between 
DAY. CaD 
appoitment 

sal-

CARE GIVERS for ASSISTED 
LIVING FACILITY FOR 

ELDERLY. West Los Angeles, 
CA. Live-in 5 days a week; small 

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

witfrelderi> Tel. gjMIĮIjjMfe 

Reikalingi dažytojai ir staliai 
su patyr imo. $600 -$900 į 
savaitę. Skambinti: 847-928-
1000, ex t 114. Gali dirbti tuoj 
pat. iffigg 

PARKFIELD FORD 

Uk EA 

• Jums reflda naujo 
< m « i • i t l l l • • • V i J ir* 

•Neturitekreditotatafos? • Nekalbateangjifkai? 
Ne problema! Vairuoti automobiiisalite jau šiandien! Priimame 
visus pareiškimus kreditui gauti. Taip pat sutvarkome finansa
vimą, nežiūrint kredito istorijos- Nepraleiskite Sos progos! 
Užeikite pas mus: 

11400 S. Pulaaki Rd., Chicago, IL 60655 
Tel. 773-239-7900, fax 773-239-9296 

E-mail: pparkfleld83aol.com ir pasikalbėkite tu 
ASTA'FIELHR 

t^enuaeo A D V suai u n u a n 

išleisdama per 3 m.ru litų,. 
Naujieji įrengimai pradės 
veikti jau liepos pabaigoje ir 
jais bus gaminami miltų mi
šiniai picoms, blynams, pyra
gams. (VL) 

A T S K R I D O " DELFINAI 

Liepos 1 d. specialiu skry
džiu iš Rusijos į Palangos oro 
uostą atskraidyti du delfinai, 
kuriuos įsigijo Klaipėdos jūrų 
muziejaus delfinariumas. Abu 
delfinai buvo pagauti Juodo
sios jūros Tamanės įlankoje, 
kuri yra Rusijos Krasnodaro 
krašte. Visos kelionės metu 

.delfinai buvo laikomi specia
liose voniose ir hamakuose, iki 

. pusės panardinti vandenyje. 
Kadangi jie daug sveria, o oda 
labai jautri , jų pervežimas 
buvo labai rizikingas. 

Iš Palangos oro uosto į 
Klaipėdą delfinai parvežti 
sunkvežimiu, taip pat voniose. 
Nors ateityje delfinai bus 
dresiruojami, bet svarbiausia 
jų įsigijimo priežastis — del
finų veisimas. Šiuo metu del
finariume laikomi penki delfi
nai, tarp kurių yra dvi maž
daug 30 metų amžiaus pa
telės. Laisvėje delfinai viduti
niškai gyvena apie 35 metus. 
(Elta) 

I)elfii>;ii jau KU*ipHio|c 
Žilinsko nuotr 1 Eltai 

atlieka teatral izuota pasirodymą Klaipėdos .Juru muziejuje-delfinariume. (Vdirrino 

http://pparkfleld83aol.com


ISTORIJA GALI TARNAUTI 
t r IR ŽMONIŲ GEROVEI 

Pastaruoju metu ir valdžios 
sluoksniuose, ir spaudoje 
dažnėja užuominų, o kartais 
ir rimtesnių pasvarstymų,* 
kad Lietuvos ateitis neįsi
vaizduojama be turizmo in
dustrijos. Šiuo metu si sritis 
vystoma gana vangiai. Taip 
atsitiko ir dėl valdžios dė
mesio šiai sričiai stokos, ir dėl 
visuomenės nepaslankumo, ri
zikos baimės. Čikagoje gyve
nantis inžinierius ir Lietuvos 
istorijos propaguotojas Algis 
Liepinaitis nuolat - ir Jung
tinėse Amerikos Vaistuose, ir 
Lietuvoje visus judina, ragin
damas leisti Lietuvos žymio
sioms vietoms skirtus rekla
minius leidinukus įvairiomis 
pasaulio kalbomis, kas, jo ma
nymu, garsintų Lietuvą pa
saulyje. Jo iniciatyva keliomis 
kalbomis jau išleisti juodai 
balti ir spalvoti lankstinukai, 
skirti architektūros šedevrui 

Pažaislio vienuolynui. 
Žurnalistė A. V. Škiudaitė 
kreipėsi į Algį Liepinaitį, 
prašydama. plačiau pakomen
tuoti tokį Lietuvos istorijos 
propagavimo būdą. 

Algis Liepinaitis. 

- Kas paskatino Jus 
domėtis šia sritimi ir sia 
problema? ., 

- Trumpi leidinukai apie 
atskirus žymius istorijos ir 
kultūros paminklus rodo tau
tos valstybingumo istoriją. 
Man jaunystę (13 metų) teko 
praleisu Vokietijoje, gėrėtis 
Reino upės vaizdais ir matyti 
viduramžių pilis, kurios liudi
ja turistams, kad ši valstybė 
egzistavo nuo seniausių laikų. 
Išlipus į krantą kaimuose jau
ni ir seni žinojo ir su pasi
didžiavimu pasakojo turis
tams apie pilių didingą 
praeitį. Gyventojai gerai ži
nojo savo apylinkių istoriją ir 
noriai atvykusiems pasakojo. 
Taip pat galėjai įsigyti leidi
nukų, kurie ir po daugelio 
metų kelia gražius prisimini
mus. Lietuvoje tokio pobūdžio 
literatūra mažai leidžiama, 
matyt, ji nelaikoma svarbia. 
Pažaislio vienuolynas išleido 
spalvotus lankstinukus septy
niomis kalbomis. Tuo pasekė 
keletas kitų bažnyčių. 

O kur literatūra apie valsty
bei priklausančius kultūros 
paminklus? Ar mes neturime 
kuo pasididžiuoti? 2009 me
tais švęsime Lietuvos vardo 
pašūnSjimo istoriniuose šalti
niuose 1000-metį, o apie savo 
šalį užsieniečiams beveik ne
turime ką parodyti, išva
žiuodami iš Lietuvos jie netu
ri ką išsivežti. 

-į Kadangi tuo specialiai 
domėjotės, pakomentuo
kite turistines literatūros 
leidimo padėti konkrečiau. 

- Turistai, ypač iš Vakarų 
Europos, domisi menu, Vidur
amžių tf Naujųjų amžių ar
chitektūra, istorija. Saky
kime, Vilniaus Arkikatedra 
Bazilika šiuo metu turi leidi
nuką šešiomis kalbomis. Sve
timtautis, aplankęs šią šven
tovę, jau gali pamatyti, kad 
čia giedi maždaug 800 metų 
Lietuvos valstybingumas. Tai 
Lietuvos pasididžiavimas. O 
ką . svetimšaliai gali įsigyti 
apie Gedimino, Trakų pilis 
arba apie Lietuvos papročius? 

Štai Lietuvoje vyksta nepa
prastai gražios, savitos lietu
viškos šv. Kazimiero šventės, 
vadinamosios Kaziuko mugės, 
Joninės, Užgavėnės ir t.t. Mes 
galėtume tuo sudominti ir 
užsieniečius, kurie tam spe
cialiai čia galėtų atvažiuoti. 
Trumpų, informatyvių, pa
gaunančių leidinukų nėra net 
ir lietuvių kalba, o ką jau 
kalbėti apie kitas kalbas. Ar 
mes tokie skapus, ar neap
dairūs, kad nenorime suintri
guoti nuostabia savo kultūra 
nei savo jaunimo, nei užsie
niečių? Daug darbo čia įdėti 
net nereikėtų. Yra pakanka* 
mai istorinės medžiagos, ku
rią reiktų tik trumpai ir pa
traukliai pateikti. Štai JAV 
yra išleista Danutės Brazytės 
Bindokienės knyga,.Lietuvių 
papročiai ir tradicijos išei
vijoje" (Lithuanian customs 
and traditions), 1989 ir 1993 
m. Norint papasakoti apie pa
pročius, tereikia tik paimti 
atskirą skyrių ir jį, gražiai 
iliustravus, atspausdinti Tu
ristai, apsilankę Kaziuko 
mugėje, kur būtų galima 
įsigyti ir papročius propaguo
jančių leidinukų, ne tik patys 
pamatytų, bet ir namo par
sivežtų, kitus grįžę sudo
mintų. 

- Ar manote, kad turis
tines literatūros leidimas 
galėtų paskatinti pati tu
rizmą? 

- Kiekvienas turistui 
įdomus miestas ir miestelis 
turėtų turėti informacijos 
biurą, kurį aptarnautų kalbas 
mokantis jaunas žmogus. Čia 
turistas galėtų gauti informa
cijos apie vietovę, viešbučius, 
restoranus, automobilių sto
vėjimo aikšteles. Čia turėtų 
būti žemėlapių ir jau minėtos 
literatūros apie apylinkių 
įžymybes. Nuo čia tarnau
jančių elgesio ir patarnavimo 
kultūros priklausys, kaip ilgai 
svetimšalis išbus šioje vie
tovėje, o ir Lietuvoje, ir ar jis 
dar norės grįžti. 

- Jus domitės verslo Lie
tuvoje galimybėmis. Gal 
pakomentuotumėte l ietu-
vos ekonomikos padėti 
apskritai. Kokia ji atrodo 
i i šono? Ko reikėtų, kad 
verslas Lietuvoje kuo 
greičiau išliptų i i duobės? 

- Nesu karjeristas ir prisi
taikėlis, todėl kalbesiu atvi
rai. 

a. Pirmiausia turime galvo
ti, ką kiekvienas galėtume 
padaryti, kad Lietuva botų 
gražesnė, patrauklesnė, kad 
turistai čia būtų saugūs. Pir
miausia, kas krinta į akis, 
kad aplinka miestuose ir kai
muose dar nelabai tvarkinga: 
apsišvarinkime kiemą, sody
bos aplinką, nušienaukime 
piktžolynus, pakeles. Padė
kime senukams, jeigu jie ne
pajėgia. Atkreipkime dėmesį į 
higieną. Ne valstybės tai rei
kalas, o kiekvieno savininko. 
Kažkada prezidentas John F. 
Kennedy yra pasakęs: „Žiūrė
kite, ką jus galite duoti savo 
valstybei, o ne reikalaukite 
visko iš jos". 

b. Kai visos žymios Lietu
vos vietovės: pilys ant Nemu
no krantų (Panemunės, Vyte
niu, Raudondvario), Rambyno 
kalnas, Veliuona (kur žuvo 
Gediminas), Kulautuva (kur 
Vytautas Didysis pasirašė su
tarti su kryžiuočiais), Kražiai 
(kur caro kazokai išskerdė 
bažnyčią gynusius katalikus) 
ir kt. įdomios vietovės turės 
ssvo leidinukus, turizmas su
aktyvės. Ne tik svetimtaučiai, 
bet ir lietuviai panorės aplan
kyti šias vietas. Dabar dauge
lio Lietuvos mokyklų mokslei
viai vežiojami turistiniais 
maršrutais palei Nemuną, į 
Aukštaitiją, į diaurės Lietuvą, 
Neringą ir t.t., o pakelyje ne-
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DRAUGAS, 2000 m. liepos 27 d., ketvirtadienis 

LIETUVOS-JAV VERSLO TARYBA 
PRADĖJO DARBĄ 

Vašingtonas. Liepos 25 d. reformos planus, pažangą sto-
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Baltijos pajoris ties Nida. V. Gulevitiaus nuotrauka (Elta) 

randa jokio leidinuko. Ką jie 
grįžę parsiveža ir ką gali pa
pasakoti, o tuo labiau prisi
minti? Jau nekalbant apie 
tai, kad ir į kai kuriuos objek
tus, pvz., Raudondvario pilį, 
XVII a. renesanso archi
tektūros paminklą, saugomą 
valstybes, vieną Panemunės 
pilių turistinio maršruto ob
jektų, kur įsikūręs ne šiaip 
sau koks tamsybininkų lizdas, 
o Lietuvos žemės ūkio inži
nerijos institutas, negalima 
įeiti. Lankytojus pasitinka 
užrašas: „Ekskursijos nepri
imamos*. 

c. Lietuvoje iki Šiol niekas 
kompleksiškai nesirūpino 
maisto produktų eksportu į 
JAV, kuri turi 275 mln. gy
ventojų ir yra labai drau
giškai nusiteikusi Lietuvos 
atžvilgiu. Kodėl neišnau
dojama tokia proga? Kaišia
dorių sūrinė tiek nepajėgtų 
pagaminti sūrio, kiek Ameri
koje galima būtų jo parduoti. 
Todėl valdžios vyrų reikalas, 
kad būtų pasirašyta oficiali 
prekybos sutartis tarp JAV ir 
Lietuvos. Ar normalu, kad 
šiandien, praėjus 10 metų nuo 
valstybės atkūrimo, pavieniai 
verslininkai ir įmonės į Ame
riką produktus gabena tarpi
ninkaujant lenkų firmoms. Ar 
mūsų valstybei nereikia 
įplaukų iš eksporto? O gal yra 
suinteresuotų, kad viskas, kas 
Lietuvai naudinga, būtų sa
botuojama? 

Prieš karą Lietuvos ūkis 
klestėjo, nes buvo tokios 
įmonės, kaip „Lietūkis", 
„Pieno centras* , „Maistas", 
kurios lietuviškus produktus 
pardavinėjo Vokietijoje, Angli
joje. Lietuva buvo vadinama 
„mažąja Amerika". Kodėl 
šiandien į Lietuvą negrįžta 
kooperatinė sistema? 

d. Lietuvos pašto ženklai, 
kurie pasiekia visą pasaulį, 
yra labai siauros tematikos, 
tegu jie ir gauna premijas. 
Nejaugi pašto ženklų leidėjai 
nestudijavo Vatikano ir Liuk
semburgo pašto ženklų istori
jos? Prieš daugelį metų lietu
vis grafikas Vytautas Jony
nas paruošė pašto ženklus Vo
kietijai. Jie buvo labai aukštai 
įvertinti. Gražūs pašto ženk
lai atneša ir tiesioginės finan
sinės naudos, nes juos perka 
filatelistai. Dabar Lietuvoje 
per metus išleidžiami 25 ats
kiri pašto ženklai, bet juose 
nėra serijos nei apie pilis, nei 
apie apie meną, nei apie isto
rinius įvykius. O kiek Lietu
voje senų kultūros paminklą: 
bažnyčių, kitų įvairiausių 
epochų statinių, pagaliau mu
ziejų, kur slypi didžiausi isto
rijos ir meno lobiai. Visus juos 
reiktų iškelti į dienos šviesą. 
O kiek žmonių, kurie galėtų 
būti įdomūs ne tik mums, bet 
ir užsieniečiams. Ir archi
tektūros objektus, ir žymius 
žmones yra bodas įamžinti ir 
išgarsinti per pašto ženklus. 
Kadangi jų atlikimo kokybė 
paprastai yra labai aukšta ir 
jie pasklinda plačiai po pa

saulį, tokiu būdu galima būtų 
labai profesionaliai išgarsinti 
aukštus Lietuvos kultūros pa
siekimus, meną ir meninin-

Juozui Eretui skirto pašto ženklo 
projektas. DaU./Stanas Šakalys 

Štai iseivįjeje buvo bandy
mas imtis irgdatyvos ir pa
garsinti bei Mgerbti žymųjį 
.šveicarą Juoz% Eretą, Lietu
vos nepriklausomybės karų 
dalyvį, ELI 
tūrininką, 
niusį lietuvy! 
nas išeivis kat 
prisimena ir 
voje jau rei 
idėją parėmė 

steigėją, kul-
. daug nusipel-
\, .kurį kiekvie-

i dar gerai 
pie kurį Lietu-

priminti. Šią 
aerikos Lietu

vių Bendruomenė ir Illinois 
lietuvių respublikonų orga
nizacija bei Akas (Amerikos 
lietuvių taryba). Buvo jau 
užsakytas ir pagamintas ko
kybiškas pašto ženklo projek
tas, bereikėjo jį tik atspaus
dinti. Lietuvos kultūros vice
ministre! Inai Marčiulionytei 
buvo pasiųstas laiškas, ku
riame A. Miliūnas, Illinois lie
tuvių respublikonų lygos 
pirm. rašė: „Tai būtų ne tik 
šio nusipelniusio asmens pa
gerbimas, bet ir gražus žestas 
draugiškai Šveicarijos valsty
bei". Pašto reikalų tvarkyto
jas, užkietėjęs biurokratas 
Ūsas atmetė šį JAV lietuvių 
organizacijų prašymą išleisti 
J. Eretui skirtą ženklą ir pa
minėti ELTOS agentūros 80-
metį. Šį pavasarį žymūs Lie
tuvos muzikai kreipėsi į Kul
tūros ministeriją, kad būtų 
išleistas Pažaislio Dievo Moti
nos stebuklingojo paveikslo 
pašto ženklas, taip įpras
minantis 2000 krikščionybės 
jubiliejų. Ir šis projektas buvo 
šaltai atmestas. 

Lietuvos įstatymai neleidžia 
atleisti valdininkų, bet gal 
galima būtų netinkamus per
kelti į kitą tarnybą, kurioje 
jie galėtų būti naudingesni? 
Išeiti iš ekonominės krizės 
yra sunkus uždavinys, reika
laujantis visų {valstybės tar
nautojų sumanumo ir išmin
tingumo. Jeigu pašto ženklų 
leidyboje dirbtų patriotiškai 
nusiteikę žmones, galėtume 
tokiu bodu pasauliui pade
monstruoti Lietuvos Šiluvą, 
Žemaičių Kalvariją, Aušros 
Vartus, Pažaislio vienuolyną. 
Jų grožis paskatintų už
sieniečius aplankyti Lietuvą. 

Gerai išvystytas turizmas ir 
Lietuvos ekonomiką greičiau 
pajudintų iš mirties taško. 
Jeigu prie Lietuvos kilimo 
prisidėtų visi ir visi darytų 
valstybei naudingus darbus, 
Lietuvos kraštas būtų vienas 
gražiausių pasaulyje, jį no
rėtų aplankyti kiekvienas. Tu
ristai krašte paliktų valiutos, 
kurios dalis patektų į vals
tybės iždą. Reikia nepamiršti, 
kad turizmas šiandien pasau
lyje yra vienas pelningiausių 
verslų. Pasimokykime iš 
Šveicarijos, kuri gyvena iš tu-

. rizmo. 
Dėkojame už išsamius at

sakymus. 

PADAUGĖS TURISTŲ IŠ 
RUSIJOS 

Manoma, kad šįmet Lietuvą 
aplankys dar daugiau turistų 
iš Rusijos. Taip prognozuoja 
Lietuvos ambasada Rusijoje. 
Šią prognozę ji sieja su pa
gyvėjusią prekyba naudotais 
automobiliais. 

Pernai Lietuvoje apsilankė 
4,454,000 žmonių iš įvairių 
kraštų, tarp kurių buvo 
613,000 Rusijos piliečių. Rusi
jos turistai praėjusiais metais 
Lietuvoje praleido 378,833 
paras, kiekvienas vidutiniškai 
po 5 paras. Lietuvos ambasa
dos Maskvoje duomenimis, 
vien pavasarį norinčių apsi
lankyti Lietuvoje srautas pa
didėjo beveik 25 proc., lygi
nant su tuo pačiu laikotrapiu 
1999 m. (BNS) 

JAV Prekybos rūmuose (U.S. 
Chambers of Commerce) įvyko 
pirmasis neseniai įsteigtos 
Lietuvos-JAV Verslo tarybos 
(Lithuanian — U.S. Business 
Council) darbinis posėdis. 
Verslo tarybos įkūrimo inicia
tyva, pradėta LR ambasados 
Vašingtone, buvo įgyvendinta 
po beveik pusmetį trukusio 
intensyvaus darbo. Iš JAV 
verslo pusės aktyviausiai šia
me darbe dalyvavo bei stei
giamąją grupę sudarė bendro
vės: Phillip Morris, Hughes 
Netvvork, Williams Interna
tional, RNG Energy ir Lock
heed Martin Corporation. Ša
lia šių bendrovių atstovų, su
sitikime taip pat dalyvavo 
Boeing, ENRON, PlanEcon ir 
kitų stambių įmonių atstovai. 

JAV Prekybos rūmai yra 
viena didžiausių verslininkų 
organizacijų, kurios nariais 
yra per 3 mln. JAV verslo 
įmonių ir kuri turi 84 atstovy
bes užsienio šalyse. Tai, kad 
prie šios prestižinės ir įta
kingos verslininkų organizaci
jos pradėjo veikti Lietuvos-
JAV Verslo taryba, parodo 
autentišką JAV bendrovių ir 
verslininkų susidomėjimą in
vesticijų galimybėmis bei pre
kybiniais ryšiais Lietuvoje. 

I pirmąjį posėdį pakviesti: 
Seimo pirmininko pavaduoto
jas Rimantas Dagys, šiuo 
metu esantis Vašingtone dar
binio vizito, Lietuvos ambasa
dorius JAV Stasys Sakalaus
kas bei ambasados ministrė 
patarėja ekonomikos klausi
mais Nijolė Žambaitė. Jiems 
teko peržvelgti šios dienos 
ekonomikos ir politikos aktua
lijas Lietuvoje, atsakyti į 
klausimus apie ekonominės 

jant į Europos Sąjungą, ener
getikos sektoriaus pertvarky
mą, energetikos integravimo 
Baltijos regione perspektyvas, 
Klaipėdos uosto plėtrą, lau
kiamą narystę PPO. 

Buvo aptarta, kaip geriau
sia įgyvendinti Verslo tarybos 
misiją, plėtojant prekybinius 
bei investicinius Lietuvos ir 
JAV ryšius, skleisti informa
ciją apie dvišalę prekybą bei 
investicijas, patarti abiejų ša
lių bendrovėms apie verslo ir 
administravimo etiketą abie
juose šalyse, vienyti abiejų 
šalių įmonių interesų atstova
vimą, skatinant liberalią vy
riausybių komercinę politiką. 

Buvo aptarta, kokių kon
krečių žingsnių taryba turėtų 
imtis, aktyvindama Lietuvos 
ir JAV verslininkų bendradar
biavimą abiejose valstybėse. 
Taryba turi galimybę dirbti 
tiek visose JAV per Prekybos 
rūmų skyrius valstijose, tiek 
ir Lietuvoje, pasitelkusi Ro
mų atstovybę — Amerikos — 
Lietuvos Prekybos rūmus. 
Taip pat yra ketinama akty
viai naudoti JAV Prekybos 
rūmų skyrių, esantį Briuse
lyje. 

Verslo taryba taip pat regu
liariai JAV-ose platins infor
maciją apie Lietuvą. Posėdžio 
proga buvo išleistas pirmasis 
biuletenis, kuris platinamas 
JAV Prekybos rūmų nariams. 
Jame buvo pateikta informa
cija apie naują elektros įsta
tymą, Lietuvos derybas su 
JAV dėl narystei PPO, elek
troninio parašo įteisinimą, pa
sirašytus prekybos susitari
mus bei prekybos statistiką. 

Parengė: 
N. Žambaitė 

A.tA. 
ANTANAS MIKŠTAS 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKČIAI 
PAMINĖTI 

Šv. Mišios buvo aukojamos liepos 24 d. 8:30 vai. ryto 
Pranciškonų koplyčioje, St. Pcte Beach, FL, o liepos 30 
d. 1:00 vai. p.p. Švč. Jėzaus Vardo bažnyčioje Gulfport, FL. 
Prašome gimines ir draugus pasimelsti už a.a. Antaną. 

Liūdesyje: žmona Paulina ir giminės 
Amerikoje ir Lietuvoje. 

lt makes a vvorld of difference when you fly SAS 
to Lithuania. 

No one makes round-t'-ip travei to Lithuania easier and more convenient thar SAS. 
From Chicago. we offer daiiy service to Vilnius with a hassle-free connection via 
Stoc.khoim When you're ready to retum. you'H enjoy same-day travei back to 
Chicago through our Copennagen hub. Fmd out what a world of difference SAS 
can make for your next trip. Just call your Travei Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or visit our webs>te at www.scandinavian,net. 
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DRAUGAS. 2000 m. liepos 27 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE^ 

Smuikininkas Herkulis Strolia visai neseniai su lietuvaičiais švente Joni
nes ir smuikavo, smuikavo... Jo linksmas smuikelio melodijas, atliekamas 
su didele meile ir jaunatviška ugnele, išgirsite šį sekmadienį ..Draugo" 
gegužinėje, kur H Strolia kartu su kitais „Tėviškes" liaudiškos muzikos 
kapelos muzikantais linksmins gegužines svečius. 

Židinio pamaldos Svč. M. 
Marijos Sniegines šventėje 
vyks šeštadienį, rugpjūčio 5 
d.. 4 vai.p.p. tėvų jėzuitų kop
lyčioje. Atneškime žydinčių 
gelių ir pasveikinkime Išgany
tojo Motina. 

„Skambėk, daina, graži, 
linksma, 

N'uo ..Draugo" jums jinai 
skirta. 

Kokia graži šiandien diena. 
Ji metuose - tiktai viena. 
Skambėk, daina, graži. 

linksma. 
Šiandieną Jums jinai skirta. 
Linkėkim laimės iš širdies. 
Tegu sėkmė visad lydės"5, -
išmokite šį linksmą priedai

ni ir per ..Draugo" gegužine 
dainuokite kartu su Steponu 
Sadausku. 

TRŪKSTA LAIMIKIŲ! 
„Draugo" vasaros gegužinės 

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

V. Krumplis 
Lakštuonė ir Gintautas 

Vėžiai į „Draugo" vasaros 
šventės ..laimės šulinį" „įpylė" 
daug vertingų lietuviškų kny
gų, kurios gali numalšinti 
kiekvieno geros literatūros 
mėgėjo troškulį — skaityti! 
Esame dėkingi. 

Bronius Juodelis, Draugo 
fondo tarybos pirmininkas, at
siliepdamas į ALTo atsišauki
mą del karinės 20 milijonų do
lerių paramos Lietuvai, Latvi
jai ir Estijai sustabdymo JAV 
Kongrese, parašė 22 laiškus: 
abiems Illinois senatoriams ir 
20-čiai Kongreso atstovų ir lie
pos 25 d. juos faksu pasiuntė į 
Washington, DC, pagal 
..Drauge" (2000 m. liepos 25 
d.) duotus fakso numerius. 
„Draugo" pateikiamais nuro
dymais šiame reikale kviečia
mi pasinaudoti visi JAV lietu
viai. 

Jūs savo namuose ant 
sienos galite turėti lygiai 
tokį pat paveikslą, kurį gavo 
prez. Valdas Adamkus, nuvy
kęs į Žalgirio mūšio sukakties 
paminėjimą, iš Lenkijos prezi
dento. Tai garsusis „Žalgirio 
mūšis" — didelio formato, 
spalvotas, gražiai, skoningai 
įrėmintas. Paveikslą „Draugo" 
vasaros šventės laimėjimų 
stalui padovanojo Leonas ir 
Regina Narbučiai, Lion-
frame galerijos Lemonte, sa
vininkai. Jsigykite šventėje 
specialų bilietėlį ir įspūdingas 
istorinis paveikslas gali tapti 
Jūsų nuosavybe. Dėkojame jį 
paaukojusiems L. ir R. Nar-
bučiams. 

Willowbrook Ballroom ir 
jo savininkai Gedas ir Birutė 
Jodvvafiai mūsų laimėjimų 
traukimui padovanojo tris bi
lietus (kiekvienas bilietas 
dviem asmenim) į pas juos 
vykstančius šokius. Ačiū! 

LB Lemonto apylinkės 
socialinių reikalų skyrius 
praneša, kad nuo rugpjūčio 1 
iki rugpjūčio 31 d. bus už
darytas vasaros atostogoms. 
Rugsėjo 1 d. skyrius pradės 
veikti įprastu laiku: antradie
niais ir penktadieniais nuo 10 
vai.r. iki 3 val.p.p. Apie bū
simas programas, popietes, 
filmus ir išvykas pranešime 
spaudoje. 

PASKAITA APIE SVEIKĄ MITYBĄ 
Liepos 19 d. į vyresniųjų lie-

tjvių popiete ..Seklyčioje" su
sirinko gausus būrys norinčių 
pasiklausyti dr. Vilijos Kt-re-
lytės paskaitos apie mineralus 
ir vitaminus. 

Renginių vadovė E. Siru
tienė papasakojo, kad dr. V. 
Kelerytė pas vyr. lietuvius 
...Seklyčioje" jau lankosi ne 
pirmą kartą 'pirmasis buvo 
prieš 12 metų'. Ji ne tik įdo
miai ir suprantamai paaiš
kina, kaip reikia išlaikyti, 
saugoti ir prižiūrėti sveikatą, 
bet ir paguodžia visų širdis bei 
praskaidrina nuotaikas savo 
puikiai atliekamomis daino
mis. 

Dr. V. Kerelyte šalia savo 
privačios praktikos dar ir pro
fesoriauja National College of 
Chiropractic. Pradedama pas
kaita, daktarė pasakė, kas jos 
pagrindinė tema bus maistas 
ir mityba, nes mineralai ir vi
taminai yra medžiagos, kurias 
gauname iš maisto. Jie ir yra 
vadinamieji ..natūralieji medi
kamentai". Mineralai — tai 
cheminiai elementai, kurie 

utini sveikatos išlaikymui ir 
palaikymui. Ju yra apie 13. 
Svarbiausi: kalin (potassium), 
natris fsodium), kalcis fcal-
cium). magnis magnesium). 
fosforas 'phosphorust. Kitų, 
kaip geležies, cinko ir vario, 
reikia labai nedaug. Vitaminai 
- tai grupe chemikalų, kurie 

butini kūno normaliam funk
cionavimui. Kūnas jų pats ne

pasigaminti, išskyrus vi-
;. .::ią D. kuris gaminamas 
odoje, kai JI gauna saules švie
sos. .Mes visi senstame (o ga
lėtume sulaukti 120 motų). 
sergame visokiausiomis chro
niškomis ligomis vėžiu, krau
jospūdžiu bei kitomis kraujo 
apytakos negaliomis, Alzhei-
merio liga. skundžiamės inks
tu problemomis, apetito prara
dimu, nuovargiu . Blogiausia 
yra tai, kad tu chroniškų ligų 

simptomai pasireiškia tik ligų 
paskutinėse stadijose. 

bių laikų medicina randa 
naujų būdų. kaip pratęsti 
žmogaus gyvenimą. Jais da
bar yra vadinamieji ..antioksi
dantai" — antideguoniniai 
..natūralūs medikamentai" 
maiste. Darant tyrimus pa
aiškėjo, kad deguonis sukelia 
rūdis ląstelėse ir leidžia kūnui 
senti. Jei tas procesas nesu
stabdomas — sveikata pašly
ja. Taip pat organizmą nei
giamai veikia ..Processed fo-
ods; — jau perdirbtas, greitam 
sunaudojimui gaminamas 
įvairiausias maistas, kuriame 
būna labai daug druskos. 

Antioksidantai — natūra
lieji medikamentai yra Beta 
Karotine, vitamine C. vita
mine E. Beta Karotinas ran
damas žalios ar oranžinės 
spalvos daržovėse, saldžiose 
bulvėse, morkose Vitamino C 
žmogui gana išgėrus stiklinę 
apelsinų ar greipfrutų sulčių 
ir suvalgius 1/2 puodelio rau
dono pipiro. 

Vitaminą E sunkiau gauti, 
nes jis yra aliejuose, tai reikia 
naudoti „vvheat germ". 

Vyresni žmonės turi keisti 
valgymo būdą, nes senstant 
valgo mažiau dėl sumažėjusių 
skrandžio rūgščių. Vyresnie
siems nuo cinko stokos dažnai 
nusilpsta imunitetas, tai cin
kui padidinti reikia valgyti 
troškintas austres. Nervų ir 
smegenų veikimui pastiprinti 
reikalingas vitaminas B (jo 
yra net 15 rūšiui, maiste jis 
randamas bulvėse ir bana
nuose. Kaulų senėjimas — iš-
korejimas išvengiamas varto
jant kalci. Buvo įdomu suži
noti, kad kalcio yra daugiau 
žaliose daržovėse, negu piene 
ir jo Produktuose. I r visi juo
kėmės, kai dr. V. Kerelyte pa
sakė: ..Nieko nuostabaus, pa
žiūrėkit, kiek karte duoda pie
no, žolę ėsdama". Trūkstant 
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Pati linksmiausia 

7 Čikagoje — 
, ,Draugo" gegužinei 

Be visų linksmybių, vyks ir 
laimėjimų traukimas. 

Pripildykite mūsų laimės 
šulinį — smagu bus ii jo 

semti ir neišsemti! 
Ačiū ui laimikius, kuriuos 

atnešė: 
Valteria Bendikas, 
Kostas Dočkus, 
Stefa Kisielienė, 
Vytas Miceika, 
Leonas ir Regina 
Narbučiai, 
Gedas ir Birutė 
Jodwaliai, 
Ngolė Užubalienė. 

Kun. Antanas Puchenaki 
šį sekmadienį „Eraugo" gegu
žinės proga lankysis M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo para
pijoje. Ten kartu su kun. F. 
Kireiliu 10:30 val.r. aukos šv. 
Mišias, o po to atvyks į „Drau
gą" pabendrauti su visais lie
tuviais. 

Broliai Virginijus ir Ei-
montas Švabai kartu dai
nuoja ir groja nuo pat vaikys
tės. Jie buvo legendinės „Gin
tarėlių" grupės branduoliu. 
Jiems plojo Anglijos, Vokieti
jos, Suomijos, Vengrijos, netgi 
Afrikos koncertų salėse. Per 
„Draugo" gegužinę broliai dai
nuos lietuviškos estrados ir 
roko klasikos („The Beatles", 
„Rolling Stones'O dainas. 

Amerikos lietuviu televi
zija filmuos visą „Draugo" ge
gužinę ir siųs medžiagą Lietu
vos televizįjos laidoms. 

REGISTRUOKITĖS 
RINKIMAMS! 

Lietuvos generalinis konsu
latas Čikagoje gavo rastą, ku
riame Vyriausioji rinkimų 
komisįja informuoja, kad 2000 

-m. balandžio 28 d. Lietuvos 
Respublikos prezidento dekre
tu Nr. 861 paskelbta Lietuvos 
Respublikos Seimo eilinių rin
kimų data - 2000 m. spalio 8 
jdiena. Pagal Lietuvos Respub
likos Seimo rinkimų įstatymą 

Dr. Vilija Kerelyte 

organizme geležies (turint 
anemiją) vartojama mėsa ir 
žuvis. Abrikosai labai naudin
gi kovai su širdies ligomis. 
Juose yra vitamino A ir likopi-
no 'Lycopene), kuris mažina 
trigliceridų (triglycerides) 
kiekį, ypač LDL (vadinamąjį 
„blogąjį" cholesterolį. Trigli-
ceridus mažina ir avokado vai
siai. Bananai yra tikrai nuos
tabus vaisius, nes stiprina ne 
tik nervų ir smegenų veikimą 
(būdamas potassium šalti
niu), bet veikia ir prieš arte
rijų sklerozę bei skrandžio 
opas (naikina skrandžio opas 
sukeliančią bakteriją). 

Ir taip mieloji dr. V. Kele
rytė tęsė savo paskaitą (apie 
natūraliuosius medikamentus 
maiste), nesigailėdama savo 
laiko. Taip pat atsakinėjo ir į 
įvairiausius klausimus, susi
jusius su ligomis, jų gydymu ir 
kaip tų varginančių ligų iš
vengti. Kai buvo paprašyta šią 
svarbią paskaitą (ne vien tik 
vyresniesiems, bet ir visiems 
valgantiesiems) išspausdinti 
..Drauge" — pažadėjo tai pa
daryti — už ką visi „Draugo" 
skaitytojai bus ir dr. V. Kere-
lytei, ir „Draugui" labai dė
kingi. Ačiū renginių vadovei 
E. Sirutienei už tai, kad į šią 
popietę pakvietė mums tiek 
daug informacijų suteikusią 
gydytoją. 

Emilija J. Valantinienė 

Lietuvos Respublikos piliečiai, 
nuolat gyvenantys arba rinki
mų metu esantys ne Lietuvos 
Respublikos teritorijoje, bal
suoja Lietuvos Respublikos di
plomatinėse atstovybėse ir 
konsulinėse įstaigose. 

LR generalinis konsulatas 
Čikagoje kviečia visus LR pi
liečius, rinkimų metu busian
čius JAV, registruotis LR Sei
mo rinkimams. Registruojan
tis prašome nurodyti asmens 
kodą, vardą, pavarde, gyvena
mąją vietą užsienio valstybėje, 
gyvenamąją vietą Lietuvos 
Respublikoje (nurodo asme
nys, kurie pastoviai gyvena 
Lietuvoje), paso serįją ir nu
merį. Registruotis galima 
pastų arba asmeniškai atvy
kus į konsulatą. Registruojan
tis paštu būtina atsiųsti LR 
paskutiniojo lapo (su nuotrau
ka) kopiją. 

Informuojame, kad rinkėjai, 
(nuolat gyvenantys užsienio 
valstybėje), kurie balsavimo 
metu bus Lietuvos Respubli
kos teritorijoje, pagal jų pagei
davimą bei užpildžius Vyriau
siosios rinkimų komisijos nu
statytos formos prašymą, bus 
įrašyti į tos apylinkės, kurios 
teritorijoje bus balsavimo me
tu. Jeigu rinkėjas nesikreips į 
apylinkės rinkimų komisiją, 
jis balsuos Naujamiesčio rin
kimų apygardos Gedimino rin
kimų apylinkėje Nr. 2. 

Rinkėjai turi teisę susipa
žinti su išankstiniu ir galuti
niu rinkėjų sąrašu. Apie ga
limybė tai padaryti pranešime 
vėliau. 

Lietuvos generalinis konsu
latas Čikagoje įsikūręs: 211 
East Ontario Street, Suite 
1500, Chicago, IL 60611; tel. 
312-397-0386, fax 312-397-
0385; ei. paštas: 

admin@lteon8chi.org 
Konsulato darbo valandos: 

pirmadienį-ketvirtadienį 8 
val.r. iki 4 val.p.p., penkta
dienį - nuo 8 val.r. iki 3 val.p. 
p. Konsulato skyrius veikia ir 
S. Pulaski Rd. Jo adresas: 
6500 S. Pulaski Rd., Suite 
219, Chicago, IL 60629; tettfaz 
773-582-5478; darbo valandos: 
antradienį ir ketvirtadienį 
nuo 9 val.r. iki 12 vai. 

A u k q | o L i e t u v o s p a r t i z a n u g loba i : 
$890 Kučingis Jonas, prel.Oš viso $660). 
$100 Vidugiris Vytautas (iš viso $1360); Sula Stanley, 

Jane (ii viso $730); Vašiai Mary, Dalius (ii viso 
$400); Griganavičiai Peter, Danguolė (ii viso 
$600); Biskiai Gediminas, Birutė (ii viso $800); 
Balda jakas Frank (ii viso $500); Aliėnaitė-Urban 
Stephanie. 

$100 Vašia: Jonas, Bemice (iš viso $200); Bružas Juosas 
(iš viso $800); Dovydaitienė Ona; Juozavičienė 
Aldona (ii viso $200); Lembertienė Monka (ii viso 
$1100>; Lembertas Vitalis (iš viso $600); Vaitaičiai 
Albert, Regina (ii viso $200) Valavičiai Antanas, 
Viktorija (ii viso $250); Varnelis Apolinaras (? 
viso $2200); Baltakis Pranas; Jagminas 
Romualdas, Margareta; Jodelė Julius, Ingrida (ii 
viso $546). 

$60 Khoriai Petras, Jadvyga; Kriaučiūnai Romualdas, 
Gražina (ii viso $325); Vanagūnas Stanley, 
Armitia; Vaikiai Petras, Valentina; Bagdonas Leo 
(iš viso $250); Bitėnai Rimantas, Dalia; Brazai 
Kostas, Karolina; Druseikis Algimantas; Kūjeliai 
Daiva Elena; Kondratai Balys, Elena; Kvedarai 
Antanas, Elena; Tiškevičius Stasys; Skmskiai 
Balys, Aldona. 

$85 Gruzdžiai Vitoldas, Vanda. 
$80 Jadviršis Peter, Milkovaitis Karolis, Elena. 
$86 Vilučiai Ant., Birutė; Barkauskai W. Anele; 

Plenieoė Sofija; Šarka Vyt, Aldona; Petrotiei Alt, 
Regina; Podienė Birutė; Trimakas Denius; 
Uogintai Alg., Danutė. 

$80 Jasaitis Elens; Miniataa Ona; Karosas Povilas; 
Setikas Regina; Svirsky Danutė, J ; Urbonai R 
Lavor. G.; Andrįjonaitė Maria; Prackaila-Bigehs 
Agnės, Bigelis Ramūnas; Gercys Alf; Markevičiai 
Adolf Teresė. 

$15 Čekanauskas Darva-Navarrette C; Raslavičiai 
L., Rėfins. 

$10 Perušlcos J. ir D.; Sruodis A-Sadonis E.; Krokys 
Bronius; B.PA.; Grybauskas Vyt; Henson Sabina. 

$6 Svelns L.L.; Vilimienė L. 

Lietuvos Partisamt Globos fondo valdyba dėkoja, 
o didžiausią a£M taria šelpiamieji partizanai, grUs 
i i Sibiro mirties stovyklų. Aukas siusti: LP.G. 
8711 Wsst 7 1 8 t , Chicago, IL 00889. Aukos i 
nuo mokesčių. 

Aukojo Lietuvos partizanų šalpai: 

$800 Banaitis Donatas; Barmus Leonas. 
$800 Lithuanian Naturalization & Sočiai Club; 

Tamulioniai Stasys, Milda; Šimutis Anicetas, 
Janina (iš viso $900); Šalčius Jonas, Laima; 
Petokienė Aleksandra; Kasakaitienė Birutė;. X 
Adomaitienė Ona. 

$100 Barčas Antanas, Elena; Bukaveckas Tadas; 
Kardoka8 Jonas; Mačiulaitis Juozas, Stasė (iš viso 
$200); Šiaučiūnai Jonas, Stella; Širkai Julius, Zita 
(iš viso $900); Sirutis Gražutė Foundation (iš viso 
$900); Stasiulienė Konstancija; Sunkai Bronė, 
Dalia; Rudzevičiai Juozas, Konstancija; Vai Vito, 
Regina; Vilčiauskas Julius; Midland Federal 
Savings & Loan Ass. 

$60 Gaižutis Jeronimas; Kuraičiai Viktoras, Marilin; 
Liaugaudienė Eugenia; Mažeikienė Stasė; Vičinskai 
Česlovas, Romualda; Bačanskai Kazys, Luise; 
Tumai Alfonsas, Inga; Urbučiai Algimantas, Dalia; 
Šlepečiai Richard, Regina; Sadūnai Jonas, Glioria; 
Skirmantas Stasys; Meilus Petras, Aldona; 
Milakniai Vytenis, Aldona, Mikutus Albert, 
Henrieta; Miškiniai Vytenis, Aldona; Molis Petras 
(iš viso $350); Osteikos Anyanas, Valentina; 
Pleškaičiai Vincas, Thomas; Lapatauskai V.AV. (iš 
viso $220); Lauraitis Aleksas; Kirkai Liudvikas, 
Irena; Gruodžiai Juozas, Viktoria; Erčiai Mamertas, 
Gražina; Briedžiai Juozas, Birutė; Dapkai Algirdas, 
Regina. 

$46 Mikėnai Bruno, Gražina. 
$86 Sodeika Mintautas, Dalia. 
$80 Karolis Algis, Lingis Antanas; Smolinskai Albinas, 

Regina; Dapkus B. Špokai Aleksandras, Dalė; 
V/arn-Varnas A, H.; Kalvėnai H., R., B. 

$86 Maciai Stella, Vic; Paškoniai Augustas, Stella; 
Ramai John, Monica; kun. Rubšys, Antanas; » 

j Baronai Kazys, Louise, Pellet Judy; Mesec 
Petronilla, Černius Elena, Vytenis; Varnackas 
Vladas; Vaičiulaitienė Joana; Skrupskehs Enata; 
Slavinskai Eugene, Irena, Kasis Jonas, Ina; Kanas 
Julius; Jakubauskai Ed, Aldona; Januakos Ant.; ". 
Aniceta; Dikiniai Daumantas, Jadvyga; 
Laniauskienė Stasė. 

$80 Aleksoniai T., C; Augaitis Simas; Brazaitis Ged.; 
Dūda St; Kilikonienė Leonarda; Krisiukėnai Alf, 
Marytė; Sakevičiai Ged., Gr.; Šeduikis Ant. rf - ~ 

. Šulskis Elina (iš viso $400); Valaičiai Jur., Nįjokir 
Žilevičius Stasys; Adomaitienė Izabelė; Arstikys 
Marya; J. Augienė Danutė; Kviestys J.; Norvilai 
Algis, Jūra. 

$15 Pleiriai J. ir V. 
$10 DzikaiSt., Zuzana; Galėnai Helen, Vida; Kuisys V.ir 

Adel; Liaugminai R. ir Tatiana; Šeštokienė Elena; 
Tuskeniai Antanas, Antanina; Tuskeniai VinCtHt; 
Sofija,; Vailokaitis J.; Žukas Aleksnandra; Balčiūnai 
T., R; Underys Br.; Marčiai Vai, Aldona; Oniūnai 
Vyt., Marįja; Prakapai J., Birutė; Gustaff A, L. 

$5 ir $3 Urnežis R.; Burba B.; Antanavičius J. 

Lietuvos Partizanų globos fondo valdyba ir 
sušelptieji partizanai taria nuoširdžiausią acifk a i 
atsiųstas aukas. Dėkojame, kad {vertinote mūsų 
pasiaukojimą dėl Lietuvos laisvės. Aukas siųsti: LP.G. 
Fuad, 8711 Weet 71 8tr„ Chicago IL 60629. Taz ID 36-
3168860. 

Paremkite DRAUGĄ ir 
Laimėkite bilietus į Vilnių 

skrydį p a r ū p i n o 

Vardas r 

Adresas ' 

Telefonas ( . ) -

AUKA 1 dol . 
Galima įsigyti ir daugiau bilietų. 

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

bilietų $ . .,, 

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

DRAUGAS 
4545 W. 63rd ST, 
CHICAGO, IL 60629 

Skriskite į Vilnių nemo
kamai! Du nemokamus lėktu
vo bilietus į Vilnių „Draugui" 
padovanojo SAS oro linija. Lo
simas vyks rugsėjo 17 d. 
„Draugo" pokylyje. Užpildyki
te lią anketą ir sugrąžinkite 
mums. Anketų bus ir „Drau
go" gegužinėje. Vieno loiimo 
bilietėlio kaina - tik 1 dol.! 

S t* <• I/> i m .. 

• Namams pirkti 
los duodamos mažais mėnesi-
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės i 
Mutual Federal 8avisgs , 
2812 West Cermsk Road. 
Tel. (773) 847-7747. <•*.) 

mailto:admin@lteon8chi.org



