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NU 29
Kama 50 c.

Šiame
numeryje:
Connecticut lietuvių 
sporto veikla; teniso 
varžybos Clevelande.

2 psl.

Bronius Nainys 
vedamajame: jau keleri 
metai Lietuvos valdžios 
tampo klausimą, kas 
yra Landsbergis; 
Demokratinės politikos 
institutas Vilniuje 
išleido knygą apie 
lietuviškosios dešinės 
politikos raidą.

3 psl.

„Bičiulystėje” kalba 
skaitytojai: apie... 
žmogaus pažeminimą 
sovietijoje, apie... 
mandagumą ir kultūrą 
Amerikoje, apie... 
Broniaus Juodelio laišką.

4 psl.

Dolerių išvaizda vėl bus 
keičiama; University 
of Illinois taryba 
balsavo už brangesnį 
mokslą; cigarečių 
pokelis kainuos 7 dol.

5 psl.

Vienintelės Joninės 
Čikagoje ir apylinkėse 
vyko Brighton Parke.

6 psl.

Sportas
* Šiaurės Amerikos na

cionalinės ledo ritulio ly
gos New York „Rangers” klu
bas pasirašė sutartį su 29 me
tų gynėju Dariumi Kasparai
čiu. Nors oficialiai finansinės 
sutarties sąlygos neskelbia
mos, „The New York Times” 
teigia, jog lietuvio 6 metų su
tarties su naująja komanda 
suma yra 25.5 mln. JAV dol. 
Karjerą NHL lygoje 1992 m. 
pradėjusį lietuvį susigrąžinti 
pageidavo ir New York „Islan- 
ders” komanda, tačiau „ne už 
tokią kainą”.

* Rusijos Mineralnyje Vo- 
dy „Lokomotiv” bei Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinės vidu
rio puolėjas Eurelijus Žukaus
kas pripažintas geriausiai be
siginančiu krepšininku Rusi
jos superlygos čempionate. E. 
Žukauskas taip pat išrinktas į 
geriausią šio sezono Rusijos 
krepšininkų penketuką.

Naujausios
žinios

* Gruzijoje Lietuvos karo 
medikai gydė ir konsultavo 
daugiau kaip 1,000 pabėgėlių.

* „Gazprom” ruošiasi da
lyvauti „Lietuvos dujų” pri
vatizavime.

* Seimo vadovas parla
mento posėdį išmainė į fut
bolo rungtynes.

* Žemdirbiai galės gauti 
valstybinę paramą įsigyjant 
žemės ūkio paskirties žemę.

* Alkoholio įmones siū
loma įtraukti į privatizuoja
mų objektų sąrašą.

* Mirė žinomas JAV džia
zo bosistas Ray Brown.

* Vokietijos konservato
rių patarėja šeimos klausi
mais paskirta vieniša motina.

ES pirmininkaujanti 
Danija bandys
susiderėti su 
10 kandidačių

Pirmininkavimą Europos 
Sąjungai (ES) perėmusi Dani
ja ateinantį pusmetį daugiau
sia dėmesio skirs ES plėtrai.

Antradienį Danijos ambasa
dorė Lietuvoje Eva Jonson 
pristatė Danijos pirmininkavi
mo ES tikslus. Pasak E. Jon
son, Danija sieks, jog šiais 
metais būtų baigtos derybos 
su 10 narystės ES siekiančių 
kandidačių, tarp kurių yra ir 
Lietuva. „Plėtra yra mūsų pa
grindinis prioritetas ir mes ti
kimės, jog naujosios narės į 
ES bus pakviestos šių metų 
pabaigoje vyksiančiame ES 
viršūnių susitikime Kopenha
goje”, sakė ambasadorė.

E. Jonson taip pat pristatė 
derybų tvarkaraštį. Danija 
siūlo, jog iki rugsėjo mėnesio 
valstybės kandidatės su ES 
baigtų derybas dėl mažiau dis
kusijų keliančių techninių 
klausimų.

Lietuva šiuo metu su ES 
jau yra susiderėjusi dėl 28 
skyrių iš 31.J (BNS)

„Minijos nafta” 
didina naftos gavybą

Didžiausia naftos gavy
bos bendrovė Baltijos valsty
bėse „Minijos nafta” pirmąjį 
šių metų pusmetį išgavo 1.122 
mln. statinių naftos — 
100,000 statinių (10 proc.) 
daugiau nei tuo pat metu 
2001 metais.

„Minijos naftos” gavybos ro
dikliai per pastaruosius dve
jus metus padidėjo beveik 4 
kartus, pranešė ryšių su vi
suomene agentūra „DDB&Co. 
ir Katkevičius”.

„Minijos naftos” generalinio 
direktoriaus pavaduotojas Ig
nas Vaičeliūnas teigė, kad 
kasmet išgaunama vis dau
giau naftos, nes bendrovė in
vestavo į naujus gręžinius ir 
atnaujino senesnius, taikė 
moderniausias naftos paieškų 
bei gavybos technologijas ir 
šiemet tęsia šias investicijas.

50 proc. „Minijos naftos” ak
cijų valdo Danijos bendrovė 
„Odin Energi” ir dar dvi Dani
jos įmonės, kitus 50 proc. — 
bendrovė „Geonafta”. (BNS)

Pasaulio naujienos
(Remlanfe AFP, Reuters, AP, Interta*. ITAR-TASS, BNS 

tirtų agentūrų pranaMnale)

EUROPA
Paryžius. Europos Sąjunga 

(ES) trečiadienį pasisiūlė per
imti vadovavimą JT misijai 
Bosnijoje, kad ji nežlugtų, jei
gu paskutinę minutę nepa
vyks pasiekti susitarimo dėl 
JAV dalyvavimo šioje misijoje. 
JT derybininkai iki trečiadie
nio vidurnakčio New York lai
ku turi pasiekti, kad JAV ne
įvykdytų savo grasinimo ve
tuoti Bosnijos misijos pratęsi
mą, jeigu 15-os valstybių JT 
Saugumo Taryba nesuteiks 
JAV taikdariams imuniteto 
nuo pirmadienį ' pradėjusio 
veikti Tarptautinio baudžia
mojo teismo persekiojimo.

Zurich. Automatinė įspėji
mo sistema, pranešanti skry
džių kontrolieriams, jog du ore 
esantys lėktuvai gali susidur
ti, pirmadienio vakarą, kai Vo
kietijos pietuose susidūrė du 
lėktuvai, buvo išjungta, trečia
dienį pranešė Šveicaruos skry
džių kontrolės tarnyba. Siste

Liepos 1 d. Vilniuje prasidėjo 15-asis tarptautinis folklon. festivalis „Baltica 2002", Lietuvoje rengiamas penktą 
kartą. VilnifaBs Bernardinų bažnyčioje įvyko pirmasis festivalio koncertas „Kad aš dainavau, toli girdėjos”. Tarp
tautinis folkloro festivalis „Baltica-2002" nuo 1987 m. pamečiui rengiamas trijose Baltijos valstybėse — Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje. Iki liepos 7 d. festivalio renginiai — koncertai, eitynės, vakaronės — kvies ne tik į sostinę, bet 
ir Jurbarko, Širvintų, Trakų rajonus, Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse. Šių metų festivalis siekia 
pristatyti Lietuvai Europą ir pasaulį, tad ypač spalvingas bus festivalio svečių būrys. Pirmą kartą Lietuvoje viešės 
tradicinių Zuni šokių atlikėjai — Pueblo indėnai iš JAV, pasirodys folkloro ansambliai iš Prancūzijos, Italijos, 
Kroatijos, Jugoslavijos, Lenkijos, Rusijos, Latvijos ir Estijos, o Lietuvai atstovaus net apie 60 folkloro kolektyvų.

Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

2003-ieji bus didelių įmonių 
privatizavimo metai

Vilnius, liepos 3 d. (BNS) — 
Lietuvos vyriausybė Tarptau
tiniam valiutos fondui (TVF) 
įsipareigojo privatizuoti jos ži
nioje dar likusias energetikos, 
transporto, laivininkystės, gė
rimų bei kitas dideles įmones 
iki 2003 metų pabaigos.

18 mėnesių Lietuvos vyriau
sybės ekonominės politikos me
tų susitarimo dalyje, apiman
čioje šių metų gegužės-gruo
džio mėnesius, tvirtinama, 
kad vienas iš svarbiausių vy
riausybės tikslų yra privatiza
vimo programos užbaigimas.

Vakarų ir Rytų skirstomųjų 
tinklų privatizavimą ketina
ma pradėti ketvirtąjį šių metų 
ketvirtį, o baigti — antrąjį 
2003-ųjų ketvirtį.

49 proc. nacionalinės oro 
bendrovės „Lietuvos avialini
jos” akcijų privatizavimo kon
kursą planuojama paskelbti 
antroje šių metų pusėje, tikin
tis jį užbaigti iki 2003 metų 
kovo. „Lietuvos eksporto ir im
porto draudimo” pardavimas 
investuotojams planuojamas

ma buvo išjungta eilinei tech
ninei apžiūrai. „Tai visada da
roma vėlai vakare, kai lėktu
vų judėjimas yra pats mažiau
sias”, sakė pareigūnai. Šveica
rijos dispečeriai, atsakingi už 
oro erdvę virš Constance eže
ro, sakė, kad Rusijos lėktuvui 
„Tul54” buvo nurodyta suma
žinti aukštį likus 50 sekun
džių iki nelaimės, tačiau jo 
įgula iš pradžių ignoravo šį įs
pėjimą. Leisdamiesi žemyn, 
abu lėktuvai susidūrė 12 kilo
metrų aukštyje.

Hamburgas. Vokietijos tei
sėsaugos žinybos pradėjo aš- 
tuonių įtariamų teroristų isla- 
mistų paieškos operaciją. Pro
kuratūra nesusiejo šių paieš
kų su pernai rugsėjo 11-ąją 
įvykdytais teroro išpuoliais 
JAV, tačiau Vokietijos žinia- 
sklaida praneša, jog vienas 
ieškomų asmenų galėjo palai
kyti ryšius su įtariamu rugsė
jo ll-osios išpuolių organiza
toriumi Mohammed Atta.

Londonas. Be Yasser Ara

šių metų pabaigoje, Naciona
linės vertybinių popierių bir
žos — 2003 metais.

Kitais metais planuoja pri
vatizuoti ir dvi laivininkystės 
bendroves — „Lietuvos jūrų 
laivininkystę” be,i „Klaipėdos 
transporto laivyną”. Pirmąjį 
2003 m. pusmetį planuoja par
duoti keturių didžiųjų valsty
bei priklausančių alkoholio ga
mybos bendrovių akcijas, ku
rios jau netrukus bus įtrauk
tos į privatizuojamų objektų 
sąrašą.

Dar neapsispręsta dėl „Lie
tuvos geležinkelių” privatiza
vimo — susitarime teigiama, 
kad Susisiekimo ministerija 
remia bendrovės pertvarką ir 
po to sekantį privatizavimą. 
Dokumente taip pat teigiama, 
kad nuo lapkričio 24 d. komer
ciniai bankai turės kaupti re
zervus tik dvejų metų ir il
gesnės trukmės indėliams. 
Dabar šis reikalavimas taiko
mas vienerių metų ir ilgesnės 
trukmės indėliams.

Nukelta į 2 psl.

fat, palestiniečiams reikia ki
tų vadų, su kuriais pasaulis 
galėtų bendrauti, pareiškė 
Britanijos užsienio reikalų vi
ceministras Mike O’Brien po 
Vakarų Kranto Ramalos mies
te įvykusio jo susitikimo su 
veteranu palestiniečių prezi
dentu. Susitikimo metu mi
nistras paragino Y. Arafat 
„panaudoti savo autoritetą, 
kad padarytų galą savižudžių 
vykdomiems sprogdinimams”.

Budapeštas. Pagrindinės 
Vengrijos centro dešiniųjų 
opozicinės partijos „Fidesz” 
vadovas Zoltan Pokorni tre
čiadienį atsistatydino, kai 
laikraščiai išspausdino prane
šimus, kad jo tėvas komunistų 
režimo laikais buvo slaptųjų 
tarnybų informatorius. Z. Po
korni pareiškė, kad 1953 m. 
komunistų režimas 12-kai me
tų įkalino jo tėvą. Iškalėjęs 3 
metus, jo tėvas buvo šantažu 
priverstas bendradarbiauti su 
slaptąja tarnyba.

Varšuva. Nelauktas ir daug 
kam netikėtas Lenkijos vice- 
premjero ir finansų ministro 
Marek Belka atsistatydinimas 
antradienį per kelias valandas 
susilpnino zlotą JAV dolerio ir

Prezidentas — 
smulkiųjų verslininkų 

pusėje
Vilnius, liepos 3 d. (Elta) — 

Prezidentas Valdas Adamkus, 
trečiadienį priėmęs Verslinin
kų bendradarbiavimo tinklo 
atstovus, sakė pritariąs smul
kiųjų ir vidutinių verslininkų 
prašymui, jog reiktų sumažin
ti pelno avansines įmokas ir 
remia siūlymus taisyti Valsty
binio socialinio draudimo įsta
tymo nuostatas dėl individua
lių įmonių savininkų įmokų į 
„Sodros” biudžetą.

V. Adamkui perduotame 
kreipimesi smulkaus ir viduti
nio verslo atstovai išdėstė siū
lymus, kaip pagerinti verslo 
aplinką.

Verslininkų ir prezidento 
susitikime dalyvavęs vyriau
sybės kancleris Zenonas Ka
minskas pasiūlė smulkaus ir 
vidutinio verslo atstovams da
lyvauti prie vyriausybės su
kurtų darbo grupių, kurios 
teikia siūlymus vyriausybei, 
veikloje. Z. Kaminsko teigimu, 
ir iki šiol darbo grupėse daly
vaudavo verslininkai.

Nukelta į 2 psl.
euro atžvilgiu. Pats prof. M. 
Belka sakė nusprendęs atsi
statydinti dėl asmeninių prie
žasčių, tačiau Lenkijos spauda 
tvirtina, jog pagrindinė šio 
žingsnio priežastis — ministro 
nesutarimai su Lenkijos 
premjeru Leszek Miller dėl 
ateinančių metų valstybės 
biudžeto.

Ryga. Labai galimas daly
kas, kad galvijų spongioformi- 
nė encefalopatija, arba karvių 
kempinligė — jau Latvijoje, ir 
pirmojo gyvulių susirgimo ja 
atvejo patvirtinimas yra tik 
laiko klausimas. Tokią išvadą 
antradienį paskelbė nepri
klausomas Europos Sąjungos 
mokslo komitetas.

JAV
Vašingtonas. JAV prezi

dentas George W. Bush antra
dienį pratęsė ekonomines 
sankcijas Afganistano Taliba
no judėjimui, toliau daryda
mas spaudimą šio judėjimo li
kučiams.

Vašingtonas. Jordanietis, 
buvęs dviejų įtariamų rugsėjo 
ll-osios lėktuvo užgrobėjų 
kambario draugas, apkaltin
tas neteisėtu vizos įsigijimu.

Prezidentas atmetė Rusijos 
retoriką dėl bevizių kelionių
Vilnius, liepos 3 d. (BNS) 

— Rusijos piliečių bevizės ke
lionės per Lietuvą traukiniais 
nebus įmanomos, ir Rusijos 
siekis užtikrinti savo pilie
čiams kuo lengvesnes tranzito 
sąlygas nebus įgyvendinamas 
nei Lietuvos suvereniteto, nei 
Europos teisės sąskaita, inter
viu Lietuvos valstybiniam ra
dijui pareiškė prezidentas Val
das Adamkus.

Komentuodamas pastaruoju 
metu įvairiai interpretuojamą 
Lietuvos nuostatą dėl Kara
liaučiaus srities kelionių per 
Lietuvą ateities, V. Adamkus 
teigė, jog reikia „skirti bevizį 
režimą Kaliningrado srities 
gyventojams ir bevizį tranzitą 
traukiniu visiems Rusijos pi
liečiams”.

„Dėl bevizio tranzito trauki
niu Lietuvos pozicija yra aiški: 
toks tranzitas nebus įmano
mas”, sakė prezidentas.

„Rusijos siekis užtikrinti 
savo piliečiams kuo lengves
nes tranzito sąlygas yra su

Referendumas dėl NATO 
Lietuvai nereikalingas

Vilnius, liepos 3 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus 
nemano, kad referendumas 
dėl Lietuvos narystės NATO 
yra reikalingas. Interviu Lie
tuvos valstybiniam radijui V. 
Adamkus komentavo trečia
dienį Seimo Švietimo, mokslo 
ir kultūros komiteto pirminin
ko Rolando Pavilionio paskelb
tus ketinimus rudenį vyriau
sioje rinkimų komisijoje užre
gistruoti iniciatyvinę grupę re
ferendumui dėl NATO rengti 
ir pradėti rinkti piliečių pa
rašus.

Prezidento teigimu, apklau
sos rodo, kad dauguma Lietu
vos piliečių pasisako už narys
tę NATO, taip pat ir visos 
parlamentinės partijos, todėl, 
prezidento nuomone, „atrodė, 
kad narystės NATO klausimu 
visi sutaria ir toks referendu
mas nėra būtinas”.

Pastarųjų visuomenės ap
klausų duomenimis, Lietuvos 
stojimui į Šiaurės Atlanto 
sąjungą gegužės-birželio mė
nesiais pritarė 68.1 proc. ap
klaustųjų Lietuvos gyventojų.

Birželio 24 d. Imigracijos ir 
natūralizacijos tarnybos parei
gūnų sulaikytas Rasmi Subhi 
Salah al-Shannaq prisipažino, 
jog praėjusią vasarą North 
Virginia du mėnesius gyveno 
viename bute su rugsėjo ll- 
osios lėktuvų pagrobėjais Na- 
waf al-Hasmi ir Hani Han- 
jour.

JAV Valstybės departa
mentas antradienį pranešė, 
jog daugiau kaip 250 užsieny
je esančių Amerikos diploma
tinių misijų buvo nurodyta, 
kad, prieš rengdamos iškilmes 
liepos 4-ąją minimai JAV Ne
priklausomybės dienai pažy
mėti, jos dar kartą patikrintų 
savo apsaugos priemones.

JAV prezidentas George 
W. Bush antradienį pareiškė 
užuojautą dėl 40 civilių afga
nistaniečių žūties per JAV ka
ro lėktuvų oro ataką ir pareiš
kė, jog JAV tyrėjai mėgina iš
siaiškinti, „kas iš tiesų įvyko”. 
Pentagono pareigūnai griežtai 
atmetė kaltinimus, jog karinio 
lėktuvo įgula švenčiančių ves
tuvininkų šaudymą palaikė 
priešiška ugnimi ir subombar
davo kaimą, tvirtindami, jog į

prantamas. Tačiau šis tikslas 
negali būti ir nebus įgyvendi
namas nei Lietuvos suvereni
teto, nei Europos teisės 
sąskaita. Su tuo nesutiks nei 
Europos Sąjunga, nei Lietuva, 
nei Lenkija”, sakė V. Adam
kus. Jis pridūrė, kad „Rusijos 
interesai negali būti užtikri
nami būdais, kuriuos taikė 
Vokietija Antrojo pasaulinio 
karo išvakarėse”.

Pastaruoju metu įtakingi Ru
sijos politikai, įskaitant prezi
dentą Vladimir Putin, reika
lauja, kad Lietuva užtikrin
tų teisę Rusijos piliečiams be 
kliūčių susisiekti su Kara
liaučiaus sritimi, įsteigti vadi
namąjį bevizį koridorių. Lietu
va įsipareigojo ES nuo 2003 
metų liepos panaikinti dabar 
Karaliaučiaus srities gyvento
jams taikomą išimtį keliauti 
per Lietuvos teritoriją be vizų, 
nors likusios Rusijos gyvento
jai ir iki šiol tokių lengvatų 
neturėjo.

Prezidentas pareiškė palai
kysiąs referendumo idėją, jei 
ją savo parašais parems Lietu
vos žmonės ar jai pritars Sei
mas. Referendumo rengimo 
teisę Lietuvoje turi ne mažiau 
kaip 36 parlamentarai arba 
300,000 rinkimų teisę turinčių 
piliečių. Prezidento nuomone, 
nusprendus surengti referen
dumą, jis turėtų vykti kartu 
su prezidento ir savivaldybių 
rinkimais,, šių metų gruodžio 
22 d. Taip, V. Adamkaus nuo
mone, būtų sutaupyta lėšų, be 
to, suteikta galimybė visiems 
kandidatams į prezidentus ir 
savivaldybių tarybas aiškiai 
išsakyti savo nuostatą.

„Matyt, reikia pagaliau 
išsiaiškinti, kas yra už laisvą 
ir saugią Lietuvą Vakarų 
erdvėje, o kas — už kraštą pil
kojoje zonoje. Tik įsivaizduo
kime: po kelerių metų Lenki
ja, Latvija, Estija — NATO ir 
Europos Sąjungos narės, o kas 
Lietuva — pereinamas kiemas 
tarp dviejų Rusijos dalių?”, re
toriškai klausė valstybės va
dovas.

lėktuvą nukreipta priešlėktu 
vinė ugnis.

AUSTRALIJA
Sydney. JAV oreivis Ste' 

Fossett trečiadienį buvo pi 
verstas dar vieną naktį pr 
leisti ore, nes stiprūs vėjai, p 
dėję jam tapti pirmuoju žm 
gumi, apskriejusiu pašau 
privertė atidėti nusileidirr 
ant žemės. Negalėjęs nusilei 
ti ant žemės, S. Fossett m 
sprendė skristi giliau į Aus 
ralijos žemyną. Milijonieriui 
Čikagos prireikė 14 dienų ta 
ti pirmuoju be nusileidimų p 
šaulį apskriejusiu oreiviu.

PAKISTANAS
Kohat. Keturi įtariami „ai 

Qaeda” kovotojai ir trys Pakis
tano saugumo pareigūnai žu
vo per susirėmimą, kuris tre
čiadienį įvyko netoli šiaurės 
vakaruose esančio Kohat 
miestelio. Vienas pagrindinių 
JAV sąjungininkų kare su te
rorizmu Pakistanas pastaruo
ju metu ėmė aktyviau me
džioti „ai Qaeda” ir Talibano 
judėjimo narius, kurie įtaria
mi atvykę į šią valstybę iš kai
myninio Afganistano.

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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SPORTO APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

CONNECTICUT LIETUVIŲ SPORTINĖ 
VEIKLA AKTYVĖJA

Connecticut valstijoje pagal 
2000 metų surašymą gyvena 
apie 40,000 lietuvių kilmės 
žmonių. Apygardoje veikia 
Hartford, New Haven, Nevv 
Britain, Waterbury, Brigde- 
port Lietuvių Bendruomenės, 
kuriose vyksta įvairūs kultūri
niai renginiai. Per pastaruo
sius dvejus metus valstijoje 
suaktyvėjo ir sportinė veikla.

Jau antri metai iš eilės spor
tininkai iš Connecticut daly
vauja Amerikos Rytinio pa
kraščio turnyre.

Pernai metais I turnyre, ku
ris vyko Long Island, Nevv 
Yorke, iš Connecticut dalyva
vo viena vyrų krepšinio ko
manda. Kaip pasakoja šio tur
nyro organizatorius Rimantas 
Gedeika — JAV LB Krašto 
valdybos vicepirmininkas 
sporto reikalams, šis pirmasis 
atgaivintas turnyras parodė, 
kad yra norinčių aktyviai 
sportuoti jaunų žmonių, todėl 
buvo nutarta rengti jį kas 
metai. Anksčiau, prieš 25 me
tus, tokie turnyrai buvo labai

populiarūs.
Į Philadelphijoje vykusį tur

nyrą Connecticut lietuviai šį 
kartą atsivežė jau dvi krep
šinio komandas. Varžybose 
dalyvavo net 22 sportininkai, 
iš jų 21 naujai atvykęs. Ko
mandas atlydėjo ir sirgaliai: jų 
šeimos, draugai, iš viso net 35 
dalyviai.

Prieš daugelį metų Water- 
bury garsėjo savo sportine 
veikla. Šiame mieste ir dabar 
tebegyvena du garsūs sporti
ninkai broliai Vytautas ir 
Alius Norkai. Jie — buvę kau
niečiai, garsūs to meto krep
šininkai, gynę Lietuvos ko
mandos garbę Europos čem
pionate 1938-1939 metais. At
vykę čia broliai Norkai taip 
pat sportavo: žaidė krepšinį, 
lauko tenisą, aktyviai dalyva
vo sporto klubo „Gintaras” 
veikloje.

Savo geru žaidimu, fiziniu 
pasiruošimu abiejose Connec
ticut komandose išsiskyrė Ei- 
dukaičių šeima iš Waterbury 
— tėvas Vytautas ir du sūnūs

JAV Rytinio pakraščio lietuvių sportininkų turnyre - senjorų komanda.
S. Šimkuvienės nuotr.
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Trumpai apie viską

* Vyriausybė pritarė Už
sienio valiutos ir Pinigų įs
tatymų pataisoms, kuriomis 
siūloma leisti vidaus atsiskai
tymams naudoti užsienio va
liutą, tačiau tik negrynaisiais 
pinigais. Jei Seimas pritars, 
bus panaikinta Pinigų įstaty
mo nuostata, kad vienintelė 
teisėta mokėjimo ir atsiskaity
mo priemonė Lietuvoje yra li
tas. Tai leis valstybėms, jeigu 
jos susitaria, naudoti užsienio 
valiutą mokėjimams ir atsi
skaitymams. (BNS)

* Neseniai pavyko par
duoti tai, kas sužlugdė Kau
no susivienijimą ,,Inkaras” — 
dalį iš Šveicarijos atvežtos me
dicininės įrangos. Finansinę 
suktybę bandę narplioti parei
gūnai neabejoja, jog daugiau 
nei už 90 mln. litų pirkta vien
kartinių švirkštų ir intraveni
nių aparatų gamybos linija ta
po sukčių manipuliacijos prie
mone, sužlugdžiusia vieną di
džiausių Kauno įmonių.

* Melo susekėju — poli- 
grafu — asmenį bus galima 
tirti tik gavus jo raštišką suti
kimą, ir tyrimą jis galės nu
traukti bet kuriuo metu. To
kias taisykles ketina patvir
tinti vyriausybė. ,kd. Elta*

* Prezidentu tapti pasišo
vęs milijonierius įtariamas
mokesčių slėpimu. Lietuvos 
teisinę ir mokesčių sistemą 
pertvarkyti užsimojęs kandi
datas į prezidentus, Australi
jos lietuvis Juozas Petraitis 
vėl turi nemalonumų. Inspek
cijas užplūdo skundai, ku
riuose teigiama, jog šis milijo
nieriumi save laikantis asmuo 
pažeidžia įstatymus ir vengia 
mokesčių, samdydamas nele
galius darbuotojus. (LR, Elta)

* Kauno apskrities vals
tybinės mokesčiu inspekci
jos duomenimis, apie 30 proc. 
juridinių ir fizinių asmenų ne
moka žemės ar žemės nuomos 
mokesčių. Visos šios lėšos tu
rėtų patekti į savivaldybių 
biudžetus, bet pareigūnams 
kol kas nepavyksta net tiks
liai nustatyti, kas naudojasi 
viena ar kita teritorįja. Ap
skrityje šių mokesčių nemoka 
1,000 juridinių ir 18,000 fizi
nių asmenų. (KD, Eltai

* Iki šiol pastoviausia pa
saulyje valiuta laikyto JAV 
dolerio kurso kritimas kelia 
siaubą klaipėdiškiams, ban
kuose turintiems indėlių šiais 
pinigais. Kai kurie žmonės

i

JAV Rytinio pakraščio lietuvių sporto turnyre vyrų B komanda iškovojo 3 vietą. Nuotraukoje - krepšininkai po 
varžybų kartu su sirgaliais. S. Šimkuvienės nuotr.

Arvydas ir Arūnas. Šie vyrai 
dar Lietuvoje dažnai išbėgda
vo į krepšinio aikštelę, daly
vaudavo populiariame Šarūno 
Marčiulionio organizuotame 
šeimų turnyre, kur dažnai 
tapdavo nugalėtojais. Džiugu 
matyti, kaip į lietuvių krepši
nio turnyrą susirinko jauni 
žmonės, čia studijuojantys, su
gebantys suderinti mokslą ir 
sportą. Tikėsimės, kad jie drą
siau įsijungs į lietuvybės veik
lą, įnešdami savo naujų min
čių ir sumanymų, ko dabar 
reikia Lietuvių Bendruome
nei.

Gerai, kai atsiranda tokių 
žmonių kaip Algirdas Gele- 
žauskas, kuris apsiėmė rūpin
tis visais organizaciniais rei

kalais, sukvietė visus sporti
ninkus treniruotėms, sudarė 
sąrašus, susiskambino su 
kiekvienu, užregistravo ko
mandas turnyrui. Reikia pa
stebėti, kad mūsų sportinin
kai jau turi ir rėmėjų. Už šio 
turnyro startini mokestį su
mokėjo Lietuvos Vyčių Brigde- 
port skyrius. Jo pirmininkė 
Clem Miller džiaugiasi, kad jų 
skyrius pasipildė aktyviais 

-nariais — Laurynu Misevi
čiumi, Deiviu Valentą ir ki
tais.

Norisi turėti slaptą viltį, 
kad ir Connecticut bus atgai
vintas sporto klubas, kokius 
turi kiti bendruomenės telki
niai.

Senjorų komandos vyrų tur
nyro nugalėtojai: Gintaras An
tanavičius, Algis Bagdonas, 
Algirdas Geležauskas, Petras 
Kakeranas, Vytautas Eidukai- 
tis, Rimas Samis, Linas Bal
sys, Kęstutis Bieliauskas, Gin
taras Miliukas.

B grupės komandoje, kuri 
užėmė trečią vietą, žaidė: Arū
nas Eidukaitis, Arvydas Eidu- 
kaitis, Nerijus Geležauskas, 
Vaiva Geležauskaitė, Marius 
Janušaitis, Jomilas Karosas, 
Vilius Kudrevičius, Laurynas 
Misevičius, Deivis Valentą, 
Tomas Tatarūnas. Dėkui 
jums, vyrai, už pergales tariu 
visų Connecticut lietuvių var
du!

Sigita Šimkuvienė

TENISO VARŽYBOS CLEVELANDE
2002 m. Š. Amerikos Lietu

vių lauko teniso pirmenybės ir 
2-asis Clevelando LSK „Žai
bo” kviestinis lauko teniso tur
nyras įvyks 2002 m. liepos 27- 
28 d. Euclid Memorial Park, 
East 222-nd Street, prie Mil
ton Drive, Euclid, Ohio. Iš 
greitkelio 1-90 išsukti į East 
222-nd St. išvažiavimą (Exit 
#183) ir važiuoti į šiaurę apie 
vieną mylią, tada pasukti Mil
ton Dr. gatve į rytus. Jei lis 
varžybos vyks Club Ultimate 
(Riverview), 34650 Melinz 
Pkwy., Eastlake, Ohio.

Varžybų programa — vie
netai — vyrų atvira klasė 
(neriboto amžiaus), vyrų sen
jorų (45 m. ir vyresnių), vyrų 
veteranų (65 m. ir vyr.) ir jau
nių (18 m. ir jaunesnių). Dve
jetai — vyrų, moterų ir mišrus 
(amžius neribotas). Klasifika
cija — pagal dalyvio amžių 
2002 m. liepos 27 d. Programa

gali būti praplėsta ar suglaus
ta atsižvelgiant į galutinį žai
dėjų skaičių.

Išankstinė dalyvių regis
tracija — iki liepos 22 d. 
imtinai šiuo adresu: Algis 
Gudėnas, 104 East 199-th St., 
Euclid, OH 44119. Tel. 216- 
481-0465. Faksas; 216-481- 
6064. E-mail:

linrik@adelphia. net
Papildomas ryšys: Eugeni

jus Krikščiūnas, ŠALFASS 
lauko teniso vadovas, 105 
Anndale Dr., Willowdale, Ont. 
M2N, 2X3, Canada. Tel. 416- 
225-4385. E-mail:

dkrik3@roger8.com
Dalyvių skaičius visose kla

sėse neapribotas. Kiekvienas 
žaidėjas gali dalyvauti ne 
daugiau kaip 3-se rungty
se.

Starto mokestis yra 15 
JAV dol. suaugusiems ir 7 
JAV dol. jauniams, nepaisant

keliose rungtyse žaidėjas daly
vautų, jei sumokamas iki lie
pos 22 d., arba 20 JAV dol. 
suaugusiems ir 10 JAV dol. 
jauniams, jei sumokamas var
žybų dieną. Čekis rašomas: 
LAC Žaibas.

Varžybų formatas bus nu
statytas atsižvelgiant į išanks
tinės registracijos duomenis. 
Dalyvių registracija bus pri
imama ir varžybų dieną. Daly
vauti kviečiami visi lietuvių 
kilmės žaidėjai. Platesnes in
formacijas gauna sporto klu
bai bei kai kurie žaidėjai. 
Suinteresuoti varžybomis pra
šomi kreiptis į A. Gudėną ar 
E. Krikščiūną.

Šias varžybas vykdo 
ŠALFASS Lauko teniso komi
tetas ir Clevelando „Žaibas”.

LSK „Žaibas” 
ŠALFASS Lauko teniso 

komitetas
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Prezidentas — smulkiųjų verslininkų pusėje

neslepia įtarimų, kad dolerio 
kursą euro atžvilgiu susimokę 
dirbtinai nusmukdė Lietuvos 
bankininkai. Bankininkai nei
gia organizavę sąmokslą ir 
siūlo palaukti rudens. Katas
trofišką dolerio atpigimą fi
nansininkai aiškina pasitikė
jimo JAV ekonomika smuki
mu. (K, Elta)

* Automobilių perparda
vėjų pamėgto JAV dolerio 
kursas euro atžvilgiu nuolat 
krinta, tačiau Marijampolės 
naudotų automobilių turgavie
tėse beveik visi automobiliai 
vis dar parduodami ir perka
mi už dolerius. Prekiautojai 
prisipažįsta dėl to patiriantys 
nuostolių, tačiau visas madas 
čia diktuoja pirkėjai iš Rusi
jos. (LŽ, Eltai

* Naujojoje Vilnioje vei
kianti UAB „Gudukas” šie
met į Prancūzijos, Italijos, 
Graikijos rinkas eksportuos 
apie 100 tonų perdirbtų srai
gių. Tokiam šios egzotiškos 
produkcįjos kiekiui pagaminti 
per sezoną nuo gegužės iki lie
pos bendrovė 130 punktų su
perka Lietuvos sraiges. Dau
giausiai jų gyventojai surenka 
Ignalinos, Anykščių, Pasvalio, 
Rokiškio, Pakruojo apylinkė
se. Už surinktų ne mažesnių 
kaip 28-40 milimetrų skers
mens sraigių kilogramą moka
ma maždaug nuo 90 ct iki lito.

(Elta)

* Burtai lėmė „Žalgirio”
krepšininkams naująjame 
sezone varžytis su pąjėgiau- 
siais Europos klubais. „Pate
kome į vieną stipriausių gru
pių, kurioje rungtyniausime 
su ryškiais būsimojo turnyro 
favoritais. Sezonas bus ne
lengvas, bet kovosime. Kaip 
seksis žalgiriečiams — paro
dys gyvenimas”, telefonu iš Is
panijos sakė A. Sabonio „Žal
girio” krepšinio centro val
dybos pirmininkas Mindau
gas Plūkas, dalyvavęs Euro
pos krepšinio lygų sąjungos 
(ULEB) Eurolygos 2002-2003 
metų sezono varžybų burtų 
traukimo ceremonįjoje.

* Gargždų pramoniniame 
rąjone pradėjo veikti nauja 
suomiška asfalto gamykla, ku
ri per valandą gali pagaminti 
nuo 150 iki 180 tonų asfalto. 
Ekologiškai švari gamykla ne
skleidžia jokio kvapo. Įmonėje 
dirba tik keli žmonės. Čia 
jiems sudarytos puikios darbo 
ir buities sąlygos, netgi įreng
ta suomiška pirtis. (K, Eitai

* Valdančioji Seimo dau
guma valstybinėmis pensi
jomis pamalonino teisėjus. 
Nuo kitų metų sausio į pensi
ją pasitraukusiems teisėjams 
bus mokama iki 1,500 litų 
dydžio pensįja. Ši privilegija iš 
jų neatims teisės gauti ir so
cialinio draudimo pensijas.

(LR, Elta)

* Lietuviai bylinėsis su 
garsia rusų popdainininke 
Maša Rasputina, šį pavasarį 
sužlugdžiusia koncertą. Vil
niaus koncertų ir sporto rū
mai per teismą tikisi atgauti 
prarastus pinigus — maždaug 
60,000 litų, kurie buvo inves
tuoti į reklamą ir perduoti at
likėjai kaip avansas. (R, Elta)

* Europos Sąjunga (ES) 
skyrė Lietuvai 9.4 mln. eu
rų (32.5 mln. Lt) paramą, kuri 
bus panaudota uždarant Kai
rių sąvartyną bei kitus senus 
Šiaulių regiono sąvartynus. 
Vietoj jų už ES pinigus bus 
įrengta nauja atliekų kaupimo 
vieta. ibnsi

* 31.2 proc. Lietuvos gy
ventojų įsitikinę, jog gyveni
mas Lietuvoje nė kiek ne
gerėja. 27.7 proc. pripažįsta, 
kad galbūt ekonomika auga, 
tačiau paprasti žmonės to ne
jaučia ir greit nepąjus. (VŽ, Elta)

* Premjero Algirdo Bra
zausko potvarkiu politinio 
pasitikėjimo pareigūnai-pata- 
rėjai bei atstovė spaudai už 
viršvalandžius gaus priemo
kas. Už įprastą darbo krūvį 
viršijančią veiklą nuo liepos 1 
d. Viliui Kavaliauskui nusta
tyta 7, Vidmantui Butkui ir 
Renaldui Gudauskui — 6, Al
girdui Vapšiui — 5, Arvydui 
Juozaičiui — 3, Nemirai Pum
prickaitei — 47 proc. priemo
ka. (Eltai

Atkelta iš 1 psl. Tačiau
smulkaus ir vidutinio verslo 
atstovai patikino; kad šiame 
darbe nedalyvavo nė vienas 
verslininkas, ginantis būtent 
individualių įmonių ir patenti
ninkų siekius.

Atsakydamas į žiniasklaidos 
atstovų klausimus vyriausy
bės kancleris retoriškai klau
sė, ar individualių įmonių ir 
patentininkų prašymas ne
mokėti „Sodrai” 15 proc. nuo 
gautų pajamų sudarytų vieno
das verslo sąlygas Lietuvoje.

Smulkiųjų ir vidutinių vers
lininkų teigimu, iki 2002 metų 
pradžios mokėti mokesčiai bu
vo ties jų išgyvenimo riba, o jų 
padidinimas — virš galimy
bių.

Alytaus krašto verslininkų 
asociacijos prezidentė Dalia 
Matulienė tvirtino, kad nuo 
šių metų sausio 1 d. įsigaliojus 
naujajam įstatymui, veiklą 
nutraukė daugiau kaip 1,000 
individualių įmonių. „Tai, kad

atėjome pas prezidentą su 
ištiesta ranka rodo, jog situa
cija nėra normali”, teigė D. 
Matulienė. Jos nuomone, iki 
2002 metų galiojusi tvarka, 
kuomet individualios įmonės 
mokėjo „Sodrai” ne 15 proc. 
nuo pajamų, bet 69 litus per 
mėnesį, buvo kur kas geresnis 
variantas.

V. Adamkus atkreipė dė
mesį, kad įstatymų leidyba 
Lietuvoje yra chaotiška ir to
liau to negalima toleruoti. 
Valstybės vadovo įsitikinimu, 
Seimas ir vyriausybė turėtų 
nusistatyti aiškią įstatymų 
rengimo ir leidimo tvarką, 
kuri padėtų išvengti apmau
džių klaidų. Prezidentas infor
mavo, jog prieš priimdamas 
verslininkus, trečiadienį ryte 
telefonu kalbėjosi su Seimo 
pirmininko pirmuoju pavaduo
toju Česlovu Juršėnu, kuris 
pažadėjo dar šioje Seimo sesi
joje skubos tvarka taisyti 
„Sodros” įstatymo nuostatas.

2003-ieji bus didelių įmonių 
privatizavimo metai

Atkelta iš 1 psl.
Dėl didelio tarpbankinės rin

kos likvidumo centrinis ban
kas šiemet neketina daugiau 
mažinti bankų privalomųjų 
atsargų, kurios gegužę buvo 
sumažintos nuo 8 iki 6 proc.

Dėl didesnio lėšų poreikio, 
susijusio su naryste ES ir 
NATO, indėlių atstatymui ir 
kompensacijoms už žemę kas
met bus skiriama ne daugiau 
kaip 0.1 proc. valstybės ben
drojo vidaus produkto.

* Tiesioginės užsienio in
vesticįjos Lietuvoje per tris 
šių metų mėnesius išaugo 2.1 
proc. (227 mln. litų) iki 10.889 
mlrd. litų. Vienam Lietuvos 
gyventojui teko 3,136 litai tie
sioginių užsienio investicįjų. 
Pagrindinės valstybės-inves- 
tuotojos buvo Danija (2.011 
mlrd. litų, 18.5 proc.), Švedįja 
(1.825 mlrd.,16.8 proc.), Estįja 
(1.124 mlrd., 10.3 proc.), Vo
kietija (1.037 mlrd., 9.5 proc.) 
ir JAV (880 mln., 8.1 proc.).

(BNS)

* Premjerą Algirdą Bra
zauską paskyrimo į šį pos
tą metinių proga trečiadienį 
vyriausybės posėdyje pasveiki
no ministrų kabineto nariai. 
Finansų ministrė Dalia Gry
bauskaitė ministrų kabineto 
vardu premjerui įteikė gėlių 
puokštę. Dėkodamas už svei
kinimus, premjeras prabėgu
sius metus įvertino kaip ne
blogus ir palinkėjo vyriausy
bės nariams, kad tokia darbo 
dvasia vyrautų ir ateityje.

(BNS)
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SUNKIOS TAPATYBES 
PAIEŠKOS

Vilniuje veikiantis Demo
kratinės politikos institutas 
birželio mėn. išleido knygą 
„Liėtuvos politinė dešinė: po
komunistinio reiškinio bruo
žai”. Tai .keturių autorių - 
Vladimiro Jaučiaus, Kęstučio 
Masiulio, Andriaus Navicko ir 
Vytauto Radžvilo straipsnių 
rinkinys. Ši knyga apibendri
na iš Sąjūdžio išėjusių arba su 
Sąjūdžiu susijusių politinių 
jėgų veiklą nepriklausomybės 
laikotarpiu. „Draugo” skaity
tojams siūlome ištrauką - 
Andriaus Navicko studijos 
„Lietuviška dešinioji poli
tika: sunkios tapatybės 
paieškos” keletą skyrių.

Ekonominės gerovės 
iliuzija

Žymus lenkų sociologas 
Jerzy Schazki konstatuoja: 
„Viena iš revoliucinės eufori
jos laikotarpio iliuzijų - gilus 
įsitikinimas, kad visuomenė, 
esanti laisvėjimo kelyje, juda į 
neabejotiną gerovę”. Tikėtasi, 
kad radikali ekonominė trans
formacija sukurs veiksmingą, 
konkurentabilią bei plačiai 
išplėtotą rinkos ekonomiką, 
kuri leis įveikti sovietmečio 
saulėlydžio ekonominę rece
siją. Tačiau jau pirmieji refor
mos metai sudaužė naiviai 
rožinius vaizdinius. Ekono
mines permainas pokomunis
tiniuose kraštuose lydėjo aštri 
ekonominė krizė, politinis ne
stabilumas, pragyvenimo 
standartų kritimas, pirmą 
kartą po daugelio metų prabil
ta apie augančią bedarbystę, 
socialinė nelygybė tapo dar 
ryškesnė. Galima teigti, kad 
Lietuvai teko susidurti su po
komunistinės transformacijos 

-paradoksu - nors išsiveržimu 
iš totalitarinės visuomenės 
suinteresuota,absoliuti gyven
tojų dauguma, tačiau pati 
transformacija skausmingai 
paliečia didelę visuomenės 
dalį ir sukelia stiprią pasi
priešinimo reakcįją. Paradok
salu, tačiau buvusioji komu
nistinė nomenklatūra tiek
1992 m., tiek 2001 metais į 
valdžią sugrįžo kaip socialinio 
teisingumo gynėja. Lenkų teo
logas, subtilus pokomunisti
nių transformacįjų tyrinėtojas 
Joseph Tischner tvirtina, kad 
tai, jog ekskomunistai grįžo 
kaip savotiški gelbėtojai, yra 
natūrali sovietmečiais įdiegtų 
įpročių reakcija. „Turime pri
pažinti homo sovieticus sin
dromo egzistavimą. Neįmano
ma gyventi totalitarinėje vi
suomenėje ir išvengti jos de- 
formacįjų, lygiai kaip neįma
noma plaukti upe ir likti sau
sam. Homo sovieticus, nepai
sant pomėgio keikti valdžią,

buvo pripratęs būti išlaiky
tiniu, pripratęs prie nuola
tinės globos. Šie lūkesčiai ne
dingo, bet paprasčiausiai per
kelti naųjąjai sistemai”. 
Žvelgiant iš dešimtmečio per
spektyvos, akivaizdu, kad pa
grindinė ekonominė reformų 
problema buvo ne jų radikalu
mas, bet, priešingai, tokio ra
dikalumo stoka. Nors „buvu
sieji” valdžion grįžo su šūkiu 
„per daug reformų”, pagrindi
nis jų siekinys buvo ne tiek 
sugrąžinti ikireforminį būvį, 
kiek apsaugoti gėrybes, gau
tas pirmojo reformų etapo lai
kotarpiu. Kaip taikliai pastebi 
Vytautas Radžvilas: „Privile
gijuotos sovietinės visuome
nės grupės (vadinamoji ‘no
menklatūra’) daugeliu atvejų 
sugebėjo lanksčiau prisitaikyti 
ir geriausiai pasinaudoti vals
tybės turto privatizavimo me
tu atsiradusiomis galimybė
mis. Minėta ‘nomenklatūra’, 
pakeitusi savo ankstesnį poli
tinį dominavimą visuomenėje 
ekonominiu, virto ‘naųjųjų ka
pitalistų’ klase”.

Laisvės samprata ir 
pototalitarizmo grimasos

Žodis „laisvė” Atgimimo lai
kotarpiu buvo tapęs pagrindi
niu visuomenės orientyru. 
Siekta savo valstybės laisvės, 
kiekvieno žmogaus laisvės gy
venti oriai. Deja, asmens lais
vės ir valstybės laisvės siekių 
harmonija tęsėsi trumpai. Iš 
sovietmečio paveldėjome ne 
tik laisvės alkį, bet taip pat to
talų įtarumą, įsitikinimą, kad 
KITAS nėra gyvenimo dova
na, bet veikiau pavojaus šal
tinis. Jau pirmaisiais pokomu- 
nizmo metais laisvės euforija 
pradėjo išstumti laisvės bai
mę, sunkiai atsitraukiančios 
totalitarizmo grimasos pradė
tos painioti su laisvės veidu. 
Pasak j. Tischner „Vardin
dami vartotojiškumo pavojus, 
kaltiname laisvę. Svarstydami 
apie abortus, kaltiname lais
vę. Ieškodami pornografijos 
ištakų, įtarinėjame laisvę. 
Laisvė kalta, kad ‘visur pilna 
komunistų’, kad ‘įžeidinėjami 
tikinčiųjų jausmai’, kad kai 
kurie išdrįsta abejoti Šventojo 
Tėvo autoritetu. Ilgainiui la
bai nepastebimai laisvės kaltė 
tampa didesnė nei komuniz
mo. Laikas užtriną baisiau
sius prisiminimus, o mūsų 
vaizduotė linkusi dirgintis 
apokaliptinėmis vizįjomis. 
Galbūt esu neteisus, tačiau 
dažnai, labai dažnai regiu, 
kad laisvės imama bįjoti la
biau nei prievartos”.

Laisvės baimė, įsitikinimas, 
kad valstybės laisvę reikia

ginti pirmiausia nuo jos pi
liečių netinkamo laisvės pa
naudojimo, atodūsiai, kad so
vietmečiu buvo geriau, nes 
buvo aiškesnė kovos prieš 
blogį fronto linįja, suformavo 
įsitikinimą, kad gyvenimas 
savo laisvoje valstybėje ne ga
limybė išsitiesti, bet veikiau 
būtinybė susigūžti didžių 
idealų akivaizdoje. Toks įsiti
kinimas tapo vienu svarbiau
sių patriotinių nuostatų erozi
jos veiksniu. Dar didesnė 
problema yra tai, kad vienin
tele laisvės baimės alternaty
va pokomunistinėje erdvėje 
pateikiama subanalinta nega
tyvi laisvės samprata. Čia 
laisvė prilyginama iš kalėjimo 
ištrūkusio žmogaus šėliojimui. 
Cinizmas ir abejingumas 
bendriems tikslams pateikia
mas kaip laisvės erdvės puo
selėjimas. Subanalintos lais
vės požiūriu bet koks įsiparei
gojimas yra suvokiamas kaip 
laisvės apribojimas, o anti
valstybinė demagogįja paskel
biama būtinu „laisvo žmo
gaus” atributu.

Galima tvirtinti, kad šios po
komunistiniam būviui būdin
gos laisvės sampratos gyvy
bingumo semiasi viena iš kitos 
paviršutiniškumo bei sugebė
jimo įteigti, kad yra vienin
telės viena kitos alternatyvos.

Pilietinė visuomenė be 
pilietiškumo

1997 metais Kęstutis Gir
nius, apžvelgdamas lietuviš
kosios demokratijos pasieki
mus, pripažino, kad „proce
dūrinė demokratįja Lietuvoje 
įtvirtinta. Laisvi ir nepriklau
somi rinkimai įprasti, jokie 
žymūs politiniai veikėjai ne
skelbia antidemokratinių 
idėjų. Tačiau pati demokratįja 
nekelia didelio entuziazmo...” 
Iš tiesų, pokomunistinė de
mokratįja nekelia entuziazmo 
nei pokomunistinių valstybių 
piliečiams, nei politikos ana
litikams. Jei atkurtosios ne
priklausomybės pradžioje 
būta daug vilčių, kad esame 
totalaus demokratįjos triumfo 
Europoje liudininkai, tai vė
liau teko susidurti su daug 
niūresne tikrove. Sovietmečiu 
Lietuvoje buvo sunaikintos vi
sos pilietinės visuomenės 
struktūros, todėl pokomunisti
nei politinei demokratizacįjai 
teko skleistis nesvarumo 
būklėje, kai nėra bendruome
ninio veikimo įgūdžių, vyrauja 
iškreipta, nuo pilietinių pa
reigų atskirta pilietiškumo 
samprata.

Pasak V. Radžvilo, „Šian
dieninė Lietuvos visuomenė iš 
esmės tėra atomizuotų indi
vidų sambūris, kuriame bend
ri ir visus saistantys sambū
rio principai negalioja. Prak
tiškai išlieka visų kovos prieš

visus būvis, o demokratinės 
institucįjos ir liberali retorika 
tėra ginklas, kovojant už gru
pinius interesus. ‘Pilietinės 
visuomenės’ sąvoka tampa 
itin dažna viešnia politikų ir 
politologų kalbose, partįjų pro
gramose, tačiau realiai tiek vi
suomenei, tiek daugumai poli
tikų daug geriau suprantamos 
išlieka ‘tvirtos rankos*, ‘jėgos 
politikos’ sąvokos”.

Antipolitikos pavidalai

Pilietinės visuomenės, lais
vos nuo sovietmečio deforma- 
cįjų, kūrimas Lietuvoje susi
duria su specifine antipoliti
kos klestėjimo problema. Anti- 
politiką šiuo atveju vadinu 
skeptinę nuostatą politikos, 
kaip neredukuojamos etinės 
veiklos, atžvilgiu. Tokia nuos
tata itin stipri visuomenėse, 
kuriose daugelis pamatinių 
vertybių ilgą laiką buvo iš
tremtos iš politikos, o politika 
buvo prilyginta įvairioms ga
lios manipuliacijoms. Antipo- 
litika nepripažįsta pilietinių 
dorybių reikšmės, dorovinio 
politinių sprendimų metmens 
ar nuoseklaus politinio diskur
so galimybės. Vietoj to patei
kiama politikos, kaip bandy
mo kitiems primesti savo 
interesus, samprata. Pokomu
nistinėje Lietuvoje galima at
rasti bent tris antipolitinės 
nuostatos pavidalus, kurių 
pėdsakus nesunku aptikti po
litinių partįjų veikloje:

a. etinis politikos pasmerki
mas. Vidurio Europoje komu
nizmo laikotarpiu tarp disi
dentų populiari „antipolitika”, 
įsitikinimas, kad prieš totali
tarizmą turi būti kovojama 
pirmiausia ne-politinėmis 
priemonėmis, o tiesos sakymu, 
„buvimu tiesoje”. Tikėta, jog 
tai vienintelis būdas nepersi
smelkti komunistinės siste
mos nuodais. Atsiradus lega
laus antikomunistinio politi
nio veikimo galimybei, antipo
litikos nuostatos susilpnėjo, 
bet neišnyko. Lietuvoje šis an
tipolitikos pavidalas reiškiasi 
kaip savotiška „politinė magi
ja”, siekis politines problemas 
spręsti deklaracįjomis, „politi
niais užkeikimais”, kiekvieną 
politine diskusiją suvokiant 
kaip nekompromisinį vertybių 
susirėmimą. Priėmus tokią 
nuostatą bei siekį „nenusiristi 
iki politinių kompromisų lyg
mens”, kiekvienas politinis 
oponentas yra skelbiamas eti
nių idealų išdaviku, kurį ne 
tiek bandoma įtikinti, kiek 
perauklėti. Tai veda prie „mo
ralizuojančio politikavimo” su
klestėjimo bei pavojingos po
litinio diskurso subjektyvizaci- 
jos, kai didžiausias dėmesys 
kreipiamas ne į tai, kas sako
ma, bet į tai, kas sako.

b. pragmatinio politinio vei

kimo idėja. Ši idėja didžiąja 
dalimi buvo reakcįja į 
„politinę magįją”. Tačiau, 
užuot pabandę permąstyti ver
tybių ir politinės veiklos san
tykį, „pragmatikai” nuspren
dė apskritai atmesti vertybes, 
kaip nereikalingus politinio 
veikimo rėmus. Vertybinių įsi
pareigojimų nesaistomas poli
tikas įgauna galimybę laisvai 
migruoti politikos lauke, keis
ti pažiūras, svarbiausias jo 
rūpestis - įtikti rinkėjų lūkes
čiams, net jeigu jie padiktuoti 
ir sovietmečio paveldo. Politi
nis gyvenimas tokiu atvęju 
virsta įvairių sandėrių dėl po
litinių ir ekonominių gėrybių 
pasiskirstymo arena, kurioje 
liberaliosios demokratįjos re
torika naudojama tiek, kiek 
reikalinga įtikti ES „revizo
riams”.

c. pastaruoju metu popu
liarėja dar vienas antipoliti
kos pavidalas - technokratinis 
visuomenės problemų trakta
vimas. Skirtingai nuo prag
matinio politinio veikimo, 
technokratinis požiūris neat
meta vertybių reikšmės politi
koje apskritai. Veikiau tvirti
nama, kad reikia aiškiai skirti 
etines ir technines problemas, 
vengti techninių problemų 
etizavimo. Etikos ir technikos 
perskyra nuo Aristotelio laikų 
svarbi politinei tradicįjai, ta
čiau naująjame technokratiz
me etikos sfera susiaurinama 
iki minimumo, o technikos - 
išplečiama. Galima sutikti, 
kad tai, kiek kainuoja priva
tizuojamas objektas, paprastai 
yra techninis klausimas, 
tačiau klausimas - kokie vals
tybės sektoriai turi būti priva
tizuoti, neišvengiamai atsire
mia į vertybes. Kai politinės 
partįjos pareiškia, kad biudže
to planavimas yra techninis 
klausimas, tai iš esmės reiš
kia, kad biudžeto sudarymą 
lems atskirų interesų grupių 
spaudimo lygis, o ne tai, kad 
problema bus išspręsta moks
liškai, vadovaujantis bendrojo 
labo interesais.

Jeigu sudomino Demokratinės 

politikos instituto atudįja „Lietuvos 

politinė dėžinė: pokomunistinio 

reiškinio bruožai", galite kreiptis į 

Nerių Gasparavitių te)7fax 

(22)396272; mob. tel. (699)05173; 

www.dpi.lt Knygos leidimą parėmė 

Konrado Adenauerio fondas, todėl 

knyga platinama nemokamai 

(tektų sumokėti tik paito išlaidas).

• 185 Lietuvos jūreivystės 
kolegijos ir Klaipėdos univer
siteto jūreivystės instituto ab
solventai gavo šių mokslo 
įstaigų baigimo diplomus. 
Septyniems suteiktas magis
tro, 43 — bakalauro laipsniai, 
kitiems įteikti aukštėjo neuni
versitetinio išsilavinimo diplo
mai. (K.Bts)
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Landsbergis — kas jis
yra?

Jau keleri metai, kai Lietu
vos valdžios viršūnėse tampo
si klausimas: skirti Lietuvos 
prezidento pensiją buvusiam 
Lietuvos Aukščiausios Tary
bos pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui, ar ne? Jeigu 
Seime vyrauja dešinieji, nuo
taikos krypsta Landsbergio 
naudai, jeigu kairieji — vy
riausias konservatorius pra
laimi. Tai gryna politika, ir 
visiems aiški. Tačiau šiek tiek 
neaiškus čia pasirodė prezi
dento vaidmuo. Prieš porą 
metų Landsbergio naudai Sei
mo priimtų įstatymo pataisų 
Adamkus nepasirašė, bet šiais 
rinkimų metais jis pasiūlė 
Seimui klausimą svarstyti iš 
naujo, ir Seimas jo patarimo 
paklausė. Nepatenkinti kai- 
rieji pasiskundė Konstituci
niam teismui. Birželio 19-tą 
teismas paskelbė sprendimą: 
Vytautas Landsbergis buvo 
Lietuvos valstybės vadovas, 
bet ne prezidentas, todėl įsta
tymais prezidentui numatyta 
pensija jam nepriklauso.

Atsakymas aiškus. Turėtų 
būti ir baigminis. Taip gal ir 
bus, jeigu Landsbergio šali
ninkai iki jo gyvenimo pabai
gos Lietuvos Seime nebelai
mės daugumos. Bet, jiems lai
mėjus, klausimas tikrai iškils 
iš naujo. Konservatoriai dėl to 
pikti ir lengvai nepasiduos.

Bet ar jie turi pagrindo? 
Kas turi būti to klausimo 
sprendėjas? Ar tikrai Konsti
tucinis teismas, kuris, kaip 
sakoma, sprendžia tik pagal 
įstatymo raidę, ir kiti fakto
riai jam mažai ką reiškia? Bet 
kur tada logika? Juk Aukš
čiausios Tarybos pirmininko 
pareigas eidamas, Vytautas 
Landsbergis buvo toks pat ofi
cialus valstybės vadovas, kaip 
ir po jo tas pačias pareigas 
ėję, oficialiai prezidentais va
dinami, Algirdas Brazauskas 
ir Valdas Adamkus. Koks tarp 
jų skirtumas? Pagal Konstitu
cįją, Respublikos prezidento, 
kaip valstybės vadovo, teisinė 
padėtis yra individuali ir dėl 
to skiriasi nuo kitų valstybės 
pareigūnų teisinės padėties, 
rašo Konstitucinio teismo tei
sėjai. Betgi šiuo ginčyjamu at
vęju Landsbergis nebuvo koks 
nors Jutas valstybės parei
gūnas”, bet toks pat valstybės 
vadovas kaip Brazauskas ir 
Adamkus. Ir ne savaime atsi
radęs, bet teisėtai išrinktas. 
Ar toks ir į jį panašūs kiti, 
sprendimą grindžiantys, 
Konstitucinio teismo žaidimai

Bronius Nainys

žodžiais atitinka tikroviškai 
logikai? Vargu, Pareigos tos 
pačios, bet, jeigu jas eidamas, 
vadiniesi prezidentu, jo pen 
siją gauni, jeigu kitaip, jos nė
ra. Visų, į tą ratą įsisukusių, 
valstybės pareigūnų veiksmus 
į vieną visumą suvedus, ne
sunku suvokti, kad čia sukosi 
tik dar vienas politinis triu
kas. Painiojosi su logika Sei
mas, taip pat ir prezidentas, 
iš karto atsisakęs Landsber
giui naudingam įstatymui pri
tarti, o paskui jau pats siūlęs 
jį Seimui priimti. O dar dau
giau — Konstitucinis teismas. 
Tad ir kaitina smegenis įtar
tina mintis: ar pagrindinių 
veikėjų pavardes sukeitus, 
ypač kur nors pradanginus 
Landsbergio, žaidimo baigmė 
nebūtų buvusi kitokia? Bet ar 
iš viso tokių prezidentinių 
pensijų reikia? Juk preziden
tas — toks pat Lietuvos vals
tybės pareigūnas, kaip ir visi 
kiti. Suprantam, valstybės 
tarnyboje pakopos yra, pagal 
jas — ir atlyginimai, o pagal 
atlyginimus — pensijos, ne
paisant, ar tai būtų laiptų 
apačia, ar viršūnė. Nors nely
gumų čia gali būti, ypač vir
šūnėje, kur vienas šalia kito 
trinasi ir rinkti, ir skirti pa
reigūnai. Pvz., vyriausioji Lie
tuvos trijulė — prezidentas, 
Seimo pirmininkas, premje
ras. Eilė čia lyg ir aiški: rinkti
— prezidentas bei Seimo pir
mininkas, skirtas — premje
ras. Bet kodėl toks skirtumas 
jų padėtyje? Seimo pirminin
ko ir premjero pensijoms ga
lioja bendras įstatymas: am
žius, ištarnautas laikas, atly
ginimas, bet prezidento — 
kažkodėl jau visiškai kitoks. 
Ar prezidentas už juos abu 
stovi jau tiek aukščiau, kad 
jam prie pensijos dar prideda
mas namas, automobilis, ap
tarnavimas, apsauga? Kur to
kia logika gali nuvesti? Kas 
bus, jei prezidentas į pensiją 
išeis 50 ar net 45 metų ir d^r 
tiek pat metų gyvens? O tokių 
pensininkų gali būti ir ne vie
nas. Tad kažin ar užuot aiš
kinantis, kas buvo Landsber
gis ir ar duoti jam prezidenti
nę pensiją, ar ne, Seimui ne
vertėtų tokios pensijos klau
simą persvarstyti iš naujo. Ar 
tokia prabangi privilegija bu
vusiam prezidentui nepadvel
kia kažkokio stabo kūrimu? O 
privilegijų atžvilgiu, Lands
bergis, Brazauskas, Adamkus
— ar ne tokie pat valstybės 
vadovai?

LIETUVAIČIŲ KANČIŲ 
ISTORIJA
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Po to tardė Venskevičius, kuris mėgo mušti į paban
dę, per veidą, per ausis, raudavo plaukus, nutvėręs ut 
plaukų, galvą trankydavo į žemę.

Tiek pirmasis, tiek tardytojas Venskevičius, keikda
vo bjauriausiai savo auką. Grįžęs pirmasis tardytojas 
vėl sadistiškai tardė.

1951 metų liepos 10 dieną nuo ankstaus ryto iki 
vėlaus vakaro juodomis mašinomis iš Lukiškių ka
lėjimo vežė žmones į specialiai paruoštus prekinius 
vagonus, apraizgytus spygliuotomis vielomis. Vagonų 
buvo daugybė. Kalbėjo, kad išveža 5,000 kalinių. Va
kare 10 valandą traukinys pąjudėjo rytų link. Vago
nuose giedojo „Marįja, Marįja”, „Lietuva — Tėvyne 
mūsų”. Pro plyšį vagone matėme moterį, kuri, iš 
skausmo grąžydama rankas, peržegnojo traukinį. Ma
tėm ir daugiau žmonių, kurie, matyt, tikėjosi išvysti 
savo artimuosius, bet sargybiniai juos vaikė. Paliko 
mylima Tėvynė, gimti namai, artimieji. Daugumai ši 
kelionė buvo paskutinė.

Atsidūrėme Novosibirsko persiuntimo punkte. Pie
tums davė duonos ir lapienės, kuri buvo skaniausia už 
visus valgytus iki šiol ir po to valgius. Naktį pradėjom 
viduriuoti, vemti, net alpti. Prie poroioe stovėdavo 
eilės. Ryte davė kalio permanganato skiedinio gerti. 
Dėl to sulaikė mūsų tolimesnę kelionę. Mane ir dar ke
letą merginų paskyrė kartą į virtuvę padėti virėjoms.

Mus pasiuntė į kambarį, kuriame buvo kažkokie kau
lai su mėsa. Pasirodo, kad tai arklių galvos, nuo kurių 
turėjome nulupti mėsą. Virė iš jos sriubą ir maitino 
kalinius. Pirmą kartą gyvenime valgiau arklienos. Bet 
nepaskutinį.

Mus varė kasti kanalų, kur sutikau Rumšą iš Jaku- 
tiškėa. Jam tardymo metu buvo išsukinėti pirštai, su
muštas. Kartu buvo ir jo duktė Zosė Rumšaitė.

Iš Novosibirsko persiuntimo punkto mane su didele 
grupe kalinių atvežė į Taišeto osioriago persiuntimo 

koloną, kurtąja buvo atskiras, lentomis ir spyg
liuota viela atitvertas moterų barakas Mus suvarė į 
valgyklą, kurtąja valgydavo vyrai, kurių, mums bū
nant valgykloje, nė iš tolo prižiūrėtąjai neprileido. Čia 
smulkiai iškratė mus. Paskiau išvedė į šoną, kurine 
netoli stovėjo keletas vyrų kalinių, klausinėdami, ar 
nėra iš jų krašto pažįstamų. Paklausė, ar nėra lietu
vaičių ir vienas lietuvis. Buvome dvi, aš ir viena se
nutė. Pasirodo, tas lietuvis, kuris klausė, buvo Lietu
vos kariuomenės kavalerijos karininkas iš Alytaus 
Martynas Germanavičius, atbuvęs lageriuose 10 metų 
ir išeinantis į laisvę, trem imą, Jis man padovanojo 
nosinuką. Mus uždarė į moterų baraką. V*—»ą dieną 
mus, kelias moteris, išvedė iš barako ir nuvedė į karei
vines, kurias turėjome plauti. Netoli buvo šulinys. 
Dviese su ukrainiete mergaite nuėjome prie šulinio 
vandens. Greta du jauni vyrukai kalintai kasė nauja 
šulinį. Paklausiau, ar nėra lietuvių. Atsiliepė vienas. 
Pasirodo, tai buvo Kidulių progimnazįjos mokytojas 
Kęstutis Balčiūnas, iš Lietuvos ištremtas 1948 metų 
gegužės 22 dieną, o 1949 metais už lietuvišką veiklą

suimtas trėmime ir Maskvos ypatingos komisįjoe nu
teistas dešimčiai metų lagerio. Vėliau jis padovanojo 
man šaukštą, kurį perdavė į mūsų baraką senukas 
nuo Nedzingės Viktoras Vardonis.

Pabuvusi keletą dienų persiuntimo barake, išgirdau 
šaukiant „Venskuter Priėjau. Pasirodo, rengia etapą. 
Vešė daug moterų. Atvežus vėl kratos, pirtis, suskirstė 
į barakus. Pakliuvau į brigadą, kuri ruošė virtuvei 
arnikas. O vėliau išvarė kirsti miško. Darbos neįpras
tas. Maistas prastas. Kankino moika. Nusilpusios mo
terys neįvykdydavo normos. Už tai gaudavo Urafnoj 
pajok. čia buvo invalidų kolona — 029. Ir invalidoms 
reikėjo vykdyti normas. Krintanti eglė užgavo koją. 
Uždėjo kompresą. Pakeitė darbą. Teko pumpuoti ran
komis vandenį, kuriuo aprūpindavome visą koloną: 
pirtį, valgyklą, barakus. Kartu pumpavo vandenį ir 
keletas ukrainiečių senučių. Vėliau vėl pasiuntė miško 
kirsti.

Pasveikusią išvežė į 032 koloną. Čia krovėme į vago
nus medžius. Pagal konstitucįją vyrų ir moterų lygios 
teisės. Taigi ir darbas. Paskui pervedė į gaterinę, kur 
pjovė pabėgius geležinkeliui. Reikėdavo privežti me
džius prie gaterio su vagonėliu. Pačios medžius ir pa- 
sikraudavom.

Vieną kartą, bėgdama nuo krintančio medžio, sniege 
parvirtau. Visa laimė, kad greta gulėjo nuleistų me
džių kamienai, ant kurių krito virstantis medis, o 
m«n* prislėgė šakos. Tuo tarpu jauna mergaitė ukrai
nietė. kuriai buvo likęs tik mėnesis iki išėjint į laisvę, 
buvo nelaimingesnė. Apie darbo vietą būdavo su
smaigstyti stulpeliai su prikaltomis lentelėmis, ant

kurių užrašai skelbė: Zapretnaja zona. Peržengus li
niją tarp tokių stulpelių, sargybiniai šaudavo be per
spėjimo. Ukrainietė, besitraukdama nuo krintančio 
medžio, puse kūno atsidūrė už tos linijos. Pasigirdo 
automato serįją. Mergaitė krito negyva. Sargybiniai 
pradėjo šaudyti virš mūsų galvų, liepdami gultis. Šal
tyje sniege gulėjome, kol atvyko kolonos viršininkai. 
Kai mes pradėjom aiškinti, kaip visa tai atsitiko, kolo
nos viršininkai keikdami atsakė: „Vas nikto ne spraši- 
oaet, eto pobeg!” Kalinys beteisis. Ką norėjo, tą su juo 
darė. Sargybiniui, nušovusiam mergaitę, buvo pakel
tas laipsnis, gavo 10 parų atostogų ir premiją. Susir
gau apendicitu. Pasiuntė į ligoninę. Iki traukinio vežė 
arkliu. Lydėjo du sargybiniai su šunimi. Skausmas 
didelis. Vargais negalais įsiropščiau į prekinį vagoną, 
pasimečiau po galva savo menką ryšuliuką su daiktais 
ir atsiguliau ant nešvarių grindų. Sargybiniai atsisėdo 
netoliese ant suoliuko. Atvežė į Čiukšos stotį. Čia lau
kė sargybiniai su rusišku vežimu, jie priėmė mane ir 
nuvežė į 040 koloną, moterų ligoninę. Gydytoja ap
žiūrėjo ir įsakė ruošti operacijai: apendiksas buvo 
trūkęs. Chirurgė vakarykščiai buvo išvežta į etapą, tai 
operavo terapeutė.

Dar 023 kolonoj teko skaldyti žėrutį aviacijos pramo
nei. Šioje kolonoje įvairius darbus dirbo gana daug 
tautiečių: K. Dapkūnaitė, R. Paradauskaitė, V. Augus- 
tinavičiūtė, B. Kalvaitytė, G. Liubanavičiūtė, A. Bal
čiūnaitė, M. Matulaitienė, Povilaitienė, O. Šerepins- 
kaitė, Al. Pūkytė, G. Railaitė, V. Ševčenskaitė, B Rep
šytė, P. Vasiliauskaitė, V. Balčiūnaitė ir aš, D. Z. 
Venskutė. Bus daugiau
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EILUTĖS IŠ LAIŠKŲ:

(...) Gal gali savo puslapyje 
iškelti „internetinio etiketo” 
klausimą? Kam reikalingos 
naujos technologijos, dideli 
greičiai — jei nėra etiketo... 
Kam reikalingi telefonai, 
„answer machines”, jei į juos 
neatsakoma?

G. E.* * *
(...) Pirmą kartą su „ame

rikonišku” mandagumu susi
dūriau, kai moteris, kurios 
vaikus prižiūrėjau, neatsilie- 
pinėjo į telefono skambučius, 
laukdama kada kas pradės 
kalbėti (matyt dar neturėjo C1
— atpažintojo). Jei žmogus 
tiko — ji sakydavo: „O, atsi
prašau, tik įėjau pro duris”. 
Meluodavo, į mane visai ne
kreipdama dėmesio — kas aš
— apmokama tarnaitė, kuriai 
visada galima parodyti duris?! 
Stebėjausi tokiu nemandagu
mu.

Vėliau dirbau pas senutę, 
kuri kažkada buvo turtinga, 
vėliau, mirus vyrui, išdalino 
didesnę dalį santaupų savo 
trims vaikams, pasilikusi, 
kaip ji sakė, pragyvenimui, 
prižiūrėtojos algai. Per tris 
mėnesius, kuriuos gyvenau 
pas ją, iš trijų vaikų ir devy
nių anūkų tik viena dukra 
paskambino, trumpai paklau
sė kaip ji laikosi. Gimtadienio 
šventę atšventė su broliu, irgi 
per aštuonias dešimtis persiri
tusiu ir jo žmona. Tik vienas 
anūkas atnešė sūrio tortelį, o 
kitas — sveikinimo atvirutę. 
Pabuvę penkias, na gal dešimt 
minučių, išvažiavo. Senutė 
braukė ašaras. Žinojau, kad 
šiems vaikinams seneliai su
mokėjo mokesčius universite
tiniam išsilavinimui įgyti... 
Daug kartųjį skambino sūnui, 
Čikagos policininkui, paliki
nėjo žinutes; „Joy, please, call 
me...”, bet jis taip ir nepa
skambino. Jei būčiau daugiau 
kalbėjusi angliškai, būčiau 
jam pati paskambinusi ir pa
sakiusi: „Žmogau, ar turi šir
dį?!”. Išėjau, nes jos dvasinės 
kančios buvo nepakeliamos 
man — turėjau daug savų 
problemų ir tąi kartu stumia 
mane į kampą ir neviltį.

Visada, kai suskamba mano 
telefonas — skambina pagei
daujamas asmuo ar ne, — pa
keliu ragelį ir sakau: „Alio”. 
Jei skambina, vadinasi, kaž
kas manęs ieško, kažkam ma
nęs reikia. Taip daryti reika
lauja mano tėvų įskiepytas 
mandagumas, mūsų kultūra.

Ema Gizevienė
♦ * *

Komentarai laiškui: „Buvęs 
šiaulietis, dabar čikagietis 
Petras Kairelis („Bičiulystė” 
2002 m. gegužės 17 d.) (...)

(...) Pasigendu tik Sovietijoje 
naudoto apibūdinimo: laukinis 
arba kruvinas kapitalizmas.

Norėčiau Petro Kairelio pa
klausti: kodėl atvykote į šį ne
teisingos santvarkos kraštą? 
Juk dar yra socialistinių kraš
tų Kinija, Šiaurės Korėja, Ku
ba, Vietnamas. Neteko girdėti 
ar laikraščiuose skaityti, kad 
lietuviai ar kitų tautybių 
emigrantai veržtųsi į paminė
tus „socialistinius" kraštus. 
Kas gi verčia legalius ir nele
galius emigrantus veržtis į 
Ameriką, kur taip sunku ir

nemiela gyventi?
Jurgis Savaitis, gyvenąs

kapitalistinėje Amerikoje 57- 
tus metus.

* * ♦

Sakot, Sovietijoje žmogus 
buvo pažemintas? Žemino il
gos eilės — prie dešros, impor
tinių prekių, kitokio „deficito?” 
Žemino gyvenimas susispau
dus su šeima mažame bute
lyje? Jauteisi pažemintas, ne
galėdamas išvykti į užsienį, 
nes sienos buvo uždarytos? 
Taip, visa tai žemino, tikrai. 
Tačiau abejoju, ar ten ir tada 
jaučiausi esanti taip žemai, 
kaip jaučiuosi čia ir dabar 
Jungtinėse Valstijose. Čia ir 
dabar esu ne žmogus, esu 
kvaila, kalbos nemokanti už
sienietė. Nepaisant viso mano 
išsilavinimo, esu tik namų 
valytoja, besimaitinanti tru
piniais nuo turtingųjų stalo. 
Realiai mąstant, be jokių vil
čių pakilti aukščiau. Žemesnė
je padėtyje jaučiausi tik Ne
priklausomoje Lietuvoje, kada 
išvis žmogus nežinojai, ar galą 
su galu sudursi, ar užsimokėsi 
už butą, ar pramaitinsi vai
kus.

Vilma Skarutienė, Indiana

* * *

Dirbu čia tik paprasta valy
toja (tris dienas valau namus, 
kitas prižiūriu ir valau — 
vaikus), visai nesijaučiu paže
minta. Žmonės kalba, kad ir 
Sruogienė, parašiusi gal 500 
psl. Lietuvos istoriją, dešimt 
metų valė „Marshall Fields”. 
Mano dėdė baigęs Vyt. Didž. 
universitetą, šlavė Čikagos 
gatves, nors kalbėjo lietuvių, 
lenkų, rusų, vokiečių ir pran
cūzų kalbomis! Angliškai tik 
čia pradėjo mokytis ir tik veik 
po 7-8 metų galėjo dirbti na
mų statybos kontraktoriumi. 
Dėl to turėjo daug depresijų, 
vėliau turėjo skirtis su šeima, 
nes žmona,! kuri Lietuvoje 
buvo turtuolio našlė, o dėdė, 
tada jaunas inžinierius, nuo
mavęs pas ją butą, karui bai
giantis pasitraukdamas ją pa
siėmė su savimi. DP stovyk
lose, kai žmonės glaudėsi vie
nas prie kito ir kūrė šeimas 
nebūtinai didelių šviesių jaus
mų vedami, sukūrė ir jie šei
mą. O vėliau atsitiko tas, kas 
ir turėjo atsitikti — skirtingo 
mentaliteto žmonės nebegalė
jo išgyventi po tuo pačiu sto
gu. Ponia nenorėjo dirbti jokio 
darbo, dėdės pinigai buvo ga
na maži, pabiro vaikai... ir t.t. 
Tokių problemų, kurios mums 
atrodo baisios, jie visi turėjo 
— pabėgo daugmaž išsilavinę 
arba turtingi žmonės. Todėl 
mūsų rašomos mintys jiems 
dažnai atrodo juokingos —juk 
jie išgyveno viską ir neturėjo 
kam skųstis ar rašyti — jie 
paprasčiausiai kūrė, tylėjo, 
dainavo, šoko ir t.t. Tos mūsų 
problemos, kurios yra daugiau 
mums moralinės, dvasinės, se
niai nieko nedomina. Nedomi
na ir mūsų žmonių, nes kiek
vienas iš Lietuvos mielai pa
sikeistų su mumis vieta.

Nenusiminkime. Nė vienas 
darbas mūsų nežemina. Ope
ros, teatro žvaigždės, mokslų

Čia mano mintys, kilu
sios, perskaičius B. Juodelio 
straipsnį „Kodėl negrįžtame 
namo?” (Bičiulytės, 2002.03. 
08), kuriame suminimos prie
žastys, sulaikančios autorių 
ir, kaip suprantu, kitus jo liki
mo draugus nuo grįžimo į Tė
vynę. Tarp priežasčių pami
nėtos šios: Lietuva nebe ta, 
kokia buvo, ji skurdi, nepatiki
ma (gali sugriūti bankas, ku
riame laikai pinigus, gali būti 
nudaigotas „tulpinių”), kaimy
nai tave gali pravardžiuoti 
„auksine kiaule”, ir pan., ir 
pan. Pasakysiu tiesiai, tos vi
sos priežastys man skamba 
nerimtai. Taip, Lietuva, laikui 
bėgant, keitėsi ir keičiasi. Na
tūralu, ji nebe tokia, kokia bu
vo prieš 50-šimt metų, kai ją 
paliko „antroji banga” (kuri 
pasaulio šalis išliko tokia 
pat?). Šiandien Lietuva skur
di, nors šviečia naujais pasta
tais bei prabangių parduotu
vių vitrinomis. Ar tai tas aki
vaizdus skurdas, ta žema 
priežastis, mažina Amerikos 
lietuvių meilę Tėvynei? Tuo 
labiau, kad grįžus jiems ne
reikėtų skursti. Iš amerikie
tiškos pensijos Lietuvoje jie 
būtų turtuoliai. „Ar bankas 
nesugrius?” Gali. Dėl tos prie
žasties daug verslo žmonių 
didelę dalį savo pinigų laiko 
užsienio bankuose. Sugrįžu- 
siems lietuviams būtų labai 
paprasta būti tokiais pat „gud
riais”.

„Kam Lietuvai reikalingas
77 metų pensininkas iš Ameri
kos?” — klausia straipsnio au
torius. — „Kad užimčiau dar 
vieną butą Vilniuje ar Kaune, 
kai jo neturi jaunos šeimos?” 
Bet kodėl iš sayo turimu lėšų 
kapitaliai nesuremontuoti ap
leisto buto? Vieno iš tų, kurie 
stovi neapgyvendinti Vilniaus 
senamiestyje, nes nei poten
cialūs buto gyventojai, nei 
savivaldybė nesuranda remon
tui lėšų. „Grįžti, kad finan
siškai padėčiau giminėms ir 
vargšams?” — ir autorius pa
sisako remiąs gimines nuo 
1956-ųjų. Nebūtinai remti (re
mia tie, kas gali ir jaučia po
reikį remti). Bet, gyvendamas 
Lietuvoje, gal geriau pažinsite 
Lietuvą ir jos žmones. „Tul- 
piniai”, vargu bau ar Jumis 
susidomės. Tokia tikimybė yra 
mažesnė negu kristi vonioje ir 
mirtinai persiskelti galvą, kas 
gali atsitikti ir Amerikoje. 
Epitetą „auksinė kiaulė”, gali 
Lietuvoje tekti išgirsti, ypatin
gai, jei būsite iš tų „ameriko
nų”, kurie nebendrauja (kaip 
įprasta Amerikoje) su kaimy
nais. „Ar spės į ligoninę nu
vežti greitoji pagalba, atva
žiuojanti po valandos nuo iš
kvietimo?” Tikra tiesa, Ameri
koje ji greitai atvažiuoja, ir 
daktarai, prijungę prie kūno 
tuziną vamzdelių, vietoj to, 
kad leistų Jums ramiai numir
ti, gali padaryti Jus gyvu lavo
nu visam likusiam gyvenimui. 
Taip gali atsitikti — Amerika 
irgi ne be pavojų.

„Sovietinio žmogaus”, forma
vimas „paliko nemažus skirtu
mus vertybėse, galvosenoje,

KODĖL NEGRĮŽTA?
pomėgiuose ir įpročiuose...” 
Čia prieinam prie svarbių da
lykų. Taip, žinoma, Jums ne
tinka Lietuvos žmonės. Mano 
nuomone, tiktai šališkai verti
nantys, trūkumų ieškantys 
antros bangos Amerikos lietu
viai juose neįžvelgia žmogiškų 
vertybių, tokių, kaip sąžinin
gumas, atvirumas, nuoširdu
mas, žmogiška atjauta (žino
ma, sparčiais žingsniais atei
nantis į Lietuvą kapitalizmas 
reikalauja iš žmonių visai kitų 
būdo savybių, kaip apsimesti
nis mandagumas, sąžinės ne
paisymas, įžūlumas ir bruta
lumas, siekiant turto, pavaldi
nių išnaudojimas ir pan., ir 
per pastarąjį dešimtmetį po
kyčiai ta kryptimi daugiau 
negu akivaizdūs). Netinka au
toriui ir šiandieninė Lietuva. 
Ką į tai atsakyti? Lietuva yra 
Lietuva, ta pati visų mūsų, 
lietuvių, Tėvynė. Net jei ji ne 
tokia, kokią ją norėtume ma
tyti, tai neturėtų mums truk
dyti ją mylėti. Kažkodėl aš ne
labai tikiu B. Juodeliu ir jo 
linijai pritariančiais. Mano 
įspūdis tas, jog, užuot aiškiai 
ir sąžiningai sau pripažinę, 
jog renkasi amerikietiškąjį gy
venimo būdą ir jo teikianlus 
privalumus, bet ne gimtąjį 
kraštą, jie sąmoningai ar ne
sąmoningai, dangsto tą pasi
rinkimą visokiomis „priežasti
mis”. Pats apsisprendimas gal 
nėra negarbingas (daug tau
tiečių panašiai apsisprendę). 
Tiesiog nereikėtų to aiškini
mo...

Dalia Kairiūkštienė
Philadelphia, PA

* * *
Parašysiu paprastai. Neži

nau dar ar aš sugrįšiu Lietu
von. Pensįją jau baigiu užsi
dirbti, mano vaikai sukūrė 
šeimas čia, Amerikoje, vyro 
neturiu, paliko mus, kai dar 
vaikai buvo maži — susirado 
dailesnę, trimis metais jau
nesnę... „Tad kodėl turėčiau 
grįžti, nepaisant, kad myliu 
savo gimtinę...” Iki ašarų, iki 
skausmo! Bet, dar būdama 
Lietuvoje netekau darbo — iš 
ko gyventi, kai abu vaikai stu
dentai?! Buvo labai ir labai 
sunku. x Išvykau Amerikon. 
Darbas valymo srityje. Vieną 
namą valai pati, o po to du na
mus su kažkuo. Dirbau po 
dvyliką valandų. Ne pirma 
jaunystė. Namo grįždavau vos 
ne keturpėsčia-IGyvenau čia, 
Amerikoje viena kaip ta žolelė 
prie kelio — mindė kas ne
tingėjo. Kalbos nemokėjau, to
dėl turėjau išmokti. Tas, kas 
mokėsi, žino kokia kaina tai 
pasiekiama. Vienoje loterijoje, 
kai gal dar labai netikrino, 
užpildžiau gal penkioliką an
ketų ir išvežiojau po įvairiau
sius miestelius. Atsitiko taip, 
kad laimėjau „žalią” kortą! 
Kokia laimė, kad vaikai dar 
nebuvo peržengę amžiaus ri
bos, todėl visi esame kartu, 
nors dabar gyvename atskirai! 
Jau susikalbu, vairuoju maši
ną, dirbu viename iš didesnių 
parduotuvių. Darbas sun
kus, „ant kojų”, pinigas ma

žas, bet nebijau susirgti — tu
riu draudimą. Mano vaikai su
sikūrė savo gyvenimus čia. 
Greit ir anūkėliai pradės by
rėti. Reikės mano pagalbos 
juos auginant. Ir aš esu tam 
pasiruošusi. Ką aš veiksiu Lie
tuvoje viena, be savo vaikų?! 
Juk jie — mano gyvenimas. 
Savo senukus tėvus aplankau 
kas sekmadienį telefonu. Pa
dedu, paremiu juos, kaip ga
liu. Per aštuonerius metus tik 
du kartus buvau Lietuvoje — 
brangi kelionė ir brangus pra
gyvenimas čia sustabdo nuo 
dažnų važiavimų. Suprantu 
išeiviją — ką veikti gimtinėje, 
kai tėvų kapeliai daugeliui jau 
Amerikoje supilti, vaikai 
anūkų pažėrę ir anūkai jau 
šeimas kuria. Išvažiuos — vi
sai nutols nuo lietuviškų šak
nų. O čia, vis šiek tiek prilai
komi. Siūlyčiau šios temos ne- 
begvildenti — kiekvienas turi 
teisę pasirinkti, kur ir su kuo 
būti. Žuvis ieško kur giliau, o 
žmogus kur geriau. Ir kas čia 
blogo, kad dauguma, išeivijos 
lieka šioje pusėje Atlanto. Žiū
rėkim kiek mūsų pasiliks, 
kiek sugrįš...

Angelė Petronaitienė, IL

Ne pirmą dešimtį gyvenu 
Amerikoje. Skaitau amerikie
čių leidžiamus laikraščius ir 
randu juose visko. Nesibijoma 
pakritikuoti suklupusio pre
zidento, nesibijoma iškelti į 
viešumą kunigų ar skautų va
dų seksualinio priekabiavimo 
— vos ne kasdien ar kartą 
savaitėje visada atrasi tokių 
„perliukų”. Tai panašiau į in

formaciją, kad juo daugiau 
žmonių sužinotų ir savo vai
kus saugotų, bent jau mini
mu atveju. Žurnalistai, nevel
tui įvardijami „paparacais”, 
ieško sensacijų, šviežienos — 
„kraujo”! Žmonės diskutuoja, 
keičiasi nuomonėmis, net ne- 
primesdami jos kitiems. Ta
čiau lietuvių tarpe šito aiš
kiausiai pasigendu — bet ko
kia kita nuomonė priimama 
kaip įžeidimas ir autorius iš
kart pasmerkiamas... Man, 
kartais atrodo, kad rašo tokia 
publika, kuriai, be jos pačios 
vienintelės tiesos, niekas neį
domu, nerūpi jokia atvira dis
kusija, ir nesvarbu, kieno tei
sybė. Kas stipresnis, galinges
nis, kieno rankose pinigai, tas 
ir ponas, to ir valia. Nepatin
kantys pašalinami. Gal iš sa
vo patirties kartais jau žinot, 
kaip atrodo amerikoniškas 
susidorojimas? Viskas tyliai 
ramiai padaroma už akių, ir 
vieną dieną — štai tau rezul
tatas, tavęs jau nebėra, ir 
šaukštai po pietų. Grauškis 
nagus, priešininkams iš pa
kampių tyliai džiūgaujant.

Daug kas įvyksta tik dėl pa
vydo. Nenorėčiau, kad taip ir 
paliktume, tarpusavyje nie
kaip nesusitardami, duokite 
kelią talentingesniam, nepri
pažindami, kad atvykusieji 
turi daugiau galimybių pra
tęsti ką pradėjo šviesesni 
išeivijos protai, deja, jau se
niai Anapilin iškeliavę. O tų 
šviesuolių būta tikrai šviesių 
— mokyklos, institutai, įvai
rios organizacijos, fondai. Tik 
kieno rankose dabar viskas? 
Ar jie visi lygiaverčiai įkūrė
jams? Jei nesusijungsime, ne
surasime bendros kalbos, tai 
daugelis gerų pradėjimų nu

keliaus su jiems vadovaujan
čiais į ten iš kur nebegrįžta
ma.

Nesipjudykime, o ieškokime 
kas parems, kam galėsime 
patikėti tai, kas prieš jus buvo 
sukurta. Vos ne kiekviename 
laikraštyje rašoma apie tes
tamentus ir įspėjama, kad 
mirtis neklausia — ateina 
dažnai, net nelaukiama. Lai-, 
kas ir vyresniesiems lietuvių 
veikėjams pagalvoti apie „tes
tamentą” — kas perims? J 
kapus nenusinešite!

Nepavydėkite jaunesniems, 
gabiems žmonėms iš Lietuvos, 
traukime juos į aktyvesnę 
veiklą. Nesmukdykime kvai
lomis apkalbomis, bet prilai
kykime prie savęs. Tik jų, 
naujųjų ateivių karta, pratęs 
lietuvybę čia, Amerikoje. Ben
draukime ir draugaukime.

Jonas iš Čikagos

* * *
Norėčiau, kad išspausdintu

mėte šias eilutes iš „Lietuvos 
ryto” žmonių komentarų apie 
kilusį triukšmą dėl dr. Bobelio 
kalbos Floridoje. Tie komenta
rai tik patvirtina, kad daug 
žmonių pritaria Bobelio min
tims. „Pagyvenk eilinio žmo
gaus gyvenimą Lietuvoje, ir 
suprasi, kad nedaug ką pa
daugino Bobelis, pamiršo dar 
kad AIDS ateina iš kolonijos, 
kad jaunimas bėga iš nevil
ties, kad įstatymai galioja tik 
biurokratams, kad provincija 
degraduoja „super” tempais, ir 
kad pakliuvęs į ligoninę grei
čiausiai jau negrįši. Bet koks 
amerikietis čia pakliuvęs žūtų 
per 3 mėnesius be savo žalių 
(dolerių — L.T.) tik už 350 lt. 
mėnesiui”. Dėkingas

Donatas iš Floridos

Meno mokyklėlės dainininkės su mokytoja Loreta Umbrasiene.

VĖŽYS

birželio 22 d.—liepos 21 d.

2002-ųjų pirmasis pusmetis 
buvo labai svarbus. Ar tapote 
padėties šeimininku, ar ir to
liau kiti jums primetinės savo 
valią, o jūs būsite tik jos vyk
dytojai? Kovokite už save, as-

vaikus (irgi juos valo!). Kar
tais žmonės dėl per didelio sa
vojo ego ar kompleksų, kad 
šiandien tik tokį darbą gali 
dirbti, užsidaro nuo žmonių, 
saugodami buvusią šlovę. Ne
ieškokime problemų! Tas dar
bas padeda mums išgyventi. 
Padeda paremti artimuosius 
Lietuvoje. Aš pati daug neuž
dirbu, nes pradėjo sukti pirš
tus, tenka kai ko atsisakyti, 
tačiau šiandien aš laisvas 
žmogus — turiu mašiną, galiu 
nuvažiuoti kur reikia, ko Lie
tuvoje niekada neįstengčiau

daktarai, profesūra dirba tokį ,padaryti, nors mano išsilavini- 
patį darbą — slaugo ir valo ipas ir specialybė kitame ka- 
senukus, valo namus, prižiūri pitalistiniame krašte būtų

man suteikęs puikiausią gyve
nimą. Nei vogėm, nei perpar- 
davinėjome, tad po dešimties 
metų gyvenimo pusrūsyje, ko 
gero rūsyje, kur langai buvo 
tik pėda virš žemės, gavome 
trįjų kambarių butą. O kiek 
tokių buvo?!

Laikykimės. Turime laiko — 
eikime į orą, kokį parką. Daug 
dalykų yra nemokamų Ameri
koje — muziejų dienos ir t.t. 
Pusę muziejų aplankiau ne
mokamai. Teatre perku pi
giausius bilietus ir, kaip sovie
tas, persėdu į tuščias geresnes 
vietas. Kai budinčios pradeda 
aiškinti, sakau: „Sorry, I do 
not speak English..." Mano vy

ras „dega iš gėdos”, o aš sa
kau, kad man tai Jan”, nes 
primena jaunystę, studentiš
kus laikus. Žinau, kad tie, ku
rie skaitys šias eilutes, piktin
sis. Rašau kaip yra. Nesijaudi
nu, svarbu, kad galiu pama
tyti, išgirsti. Sakot, nesolidu? 
Aš ir mirsiu nesolidi, nes ne
sugebu pasenti. Visiems sa
kau — laikykimės, nes kad ir 
ką bedirbtumėme, čia išgyven
sime, prailginsime gyvenimą 
ir artimiesiems Lietuvoje (tie, 
kurie padedame).

Gal pamiršome: „Nevyk Die
vo su botagu į medį, nes neiš
prašysi ir su pyragu”.

Birutė Česonienė, IL

meninį pripažinimą — esate 
verti kur kas daugiau nei ma
note. Nepamirškite, jog tai di
džiosios sėkmės metas, kuris 
aplanko žmogų kartą per dvy
lika metų. Ką dabar laimėsite, 
tą išties ir ilgai turėsite. Leng
vai nieko nepasieksite — nors 
jus lydės laimė, nors jausite 
aplinkinių palaikymą, visuo
menės pagarbą, tačiau be ryž
to, atkaklumo nieko neišeis. 
Būkite atidūs, ką pasiūlys, pa
tars draugai. Drąsiai imkitės 
nauju reikalų. Birželis, liepa
— laikas, kai bus svarbu ne
viršyti savo galimybių: norėsis 
daug, bet persistengę gana 
greitai pakenksite savo svei
katai. Išskirtinis liepos mėnuo
— jis tarsi vainikuos viso pus
mečio pastangas.

Ramesnė antroji metų pusė 
nuo rugpjūčio, kai dera įtvir
tinti pasiektus laimėjimus, to
liau spręsti materialines prob
lemas, stiprinti sveikatą. Tai 
laikas, geras grįžti prie anks
čiau pradėtų, bet neįgyven

ki proga investuoti pinigus į 
nekilnojamąjį turtą bus rug
pjūtis, rugsėjis, spalis. Šiais 
mėnesiais tiks labiau užsiimti 
namais, spręsti gyvenamosios 
vietos problemą. Daug dėme
sio teks skirti artimiesiems, 
ypač vaikams spalį, lapkritį. 
Tai romantiški mėnesiai, ku
pini meilės laukimo. Išties 
antrą spalio pusę, lapkritį jus 
gali užklupti lemtingi jaus
mai. Tikėtinas ir kažkada 
mylėto žmogaus sugrįžimas į 
jūsų gyvenimą, kuris gali 
išardyti dabar esančią šeimą. 
Būkite atsargūs!

Lapkritį būsite itin kūrybin
gi, tačiau ne taip paprasta bus 
įgyvendinti kilusius sumany
mus — tam palankus bus 
gruodis. Tuo metu jūsų gyve
nime atsiras naujų žmonių, 
kurie taps sąjungininkais (tie
sa, tam tikrą laiką). Mokėkite 
pasinaudoti esamais ryšiais, 
pažintimis. Ne laikas abejo
nėms — tai aktyvios veiklos 
metas. Nepraleiskite bet ko-

dintų sumanymų (dabar tam . kios galimybės apie save pa- 
atsiras pinigų) arba grįžti į reikšti, pakovoti už savo idė- 
ankstesnę darbo rietą. Palan- jas. L. T.
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ČIKAGA IR APYLINKĖS: 
už lietuviško pasaulio ribų

JOS ŽODŽIAIS ŽMONĖS
TIKĖJO IR JŲ KLAUSĖ
Jeigu senovės graikai turėjo 

savo Delfi orakulą, kuris duo
davo įvairių patarimų ir at
sakydavo į klausimus, tai mo
derniems amerikiečiams daug 
metų panašiai pasitarnavo 
„Ann Landers”. Jos patarimus 
spausdino ne tik Čikagos, bet 
ir daugybės kitų miestų, net 
valstybių anglų kalba leidžia
mi laikraščiai.

Gimusi Sioux City, Iowa, 
1918 m. liepos 4 d., Esther 
Pauline Friedman 1939 m. 
ištekėjo už Julės Lederer (jo 
pavardę vartojo iki mirties, 
nors su vyru buvo išsiskyrusi) 
ir 1955 m. su vyru persikėlė į 
Čikagą. Savo patarimų skiltis 
pradėjo rašyti „Sun-Times” 
dienraštyje nuo 1955 m., jau 
Ann Landers vardu. Vėliau, 
kartu su savo dvynuke seseria 
Pauline Esther Friedman — 
arba Abigail Van Buren, kaip 
ji žinoma Amerikos skaityto
jams, rašė patarimų skiltis 
„Chicago Tribūne” („Dear 
Abby” ir toliau rašo), o kartu 
1,200 kituose laikraščiuose.

Ann Landers-Esther (Eppie) 
Lederer mirė vėžiu š.m. 
birželio 22 d., sulaukusi 83 m. 
amžiaus. Savo skiltis rašė iki 
pat paskutinio atodūsio.

Aktorės Elizabeth Taylor perlų ka
roliai, dovanoti jos vyro Richard 
Burton.

PERLŲ PARODA
Čikagos Field (Gamtos) mu

ziejuje birželio pabaigoje ati
daryta perlų paroda, kurioje 
galima pamatyti 'daugiau kaip 
milijoną įvairaus dydžio, spal
vos, formos palaidų perlų, o 
taip pat pačius gražiausius ir 
brangiausius vėrinius, sages 
bei kitus papuošalus, šiai pa
rodai paskolintus iš privačių 
asmenų ir muziejų. Tarp jų 
yra Anglijos karalienės Vikto
rijos, Škotijos karalienės Ma
rijos, Elizabeth Taylor, Mari
lyn Monroe perlų karoliai, 
sagės, auskarai; iš Lenkijos, 
Kuveito, Japonijos, Kinijos, 
Indijos, Viduriniųjų Rytų, net 
senųjų Amerikos gyventojų — 
indėnų papuošalai. Seniausias 
perlas yra 50 milijonų metų, o 
seniausias papuošalas — sagė 
rasta Afroditės šventovėje Ki
pro saloje. Manoma, kad sagė 
yra iš 300 m. pr. Kristų.

PERSPĖJA NEATIDARYTI 
HIDRANTŲ

Prasidėjus vasaros karš
čiams, Čikagos miesto meras, 
ugniagesių vadovybė ir van
dens tiekimo departamentas 
perspėja gyventojus, kad ne
atidarinėtų prie gatvių esan
čių hidrantų, o pamatę vaikus, 
besitaškančius po vandens 
srove prie atidaryto hidran
to, nedelsiant praneštų atitin
kamoms įstaigoms. Ne kartą 
yra pasitaikę, kad dėl tokio 
vandens eikvojimo nukrinta 
spaudimas ir gaisro atveju ug
niagesiai negali veiksmingai 
atlikti savo darbo.

GIRTUOKLIAI BRANGIAI 
KAINUOJA

2000 metais Illinois valstijai 
girti vairuotojai kainavo 1 mi
lijardą dolerių. Apie tai pra
neša Illinois Eismo reguliavi
mo departamentas. Čikagoje 
tais pačiais metais alkoholis 
atnešė 199 milijonų dol. nuos
tolį. Šie duomenys gauti, ap
skaičiuojant mirtis su alkoho
liu susietų avarijų metu, gyvų 
likusiųjų gydymą, uždarbio 
praradimą, automobilių ir ki
tų susisiekimo priemonių su
daužymą bei kitas išlaidas.

PAKILS MOKESTIS UŽ 
MOKSLĄ

University of Illinois pa
tikėtinių taryba praėjusią sa
vaitę nubalsavo mokestį už 
mokslą pakelti 10 proc. Skun
džiamasi, kad, pablogėjus eko
nomikai, mažiau pinigų gali
ma tikėtis iš valstijos savival
dybės ar Vašingtono. Norint 
išlaikyti aukštą mokslo lygį ir 
pasamdyti geriausius profe
sorius, reikalingos papildomos 
lėšos. Geriausias jų šaltinis — 
studentų kišenės.

Ir iš kitų JAV-jų

MIRĖ POPULIARI 
DAINININKĖ

Rosemary Clooney, kone 
pusę šimtmečio žavėjusi ame
rikiečius kaip viena populia
riausių dainininkių, mirė bir
želio 29 d. Beverly Hills, Ca
lif., sulaukusi 74 metų am
žiaus. Ji pagarsėjo, dainuoda
ma žinomiausių amerikiečių 
kompozitorių — Cole Porter, 
Duke Ellington, Richard Rod- 
gers, George ir Ira Gershwin, 
Jimmy Van Heusen bei kitų 
kūrinius, taip pat yra vaidinu
si keliuose filmuose, kurių 
galbūt populiariausias buvo 
„White Christmas” su Bing 
Crosby, Danny Kaye, Vera Ei
lėn. Kalėdų metu šis filmas 
dar ir dabar dažnai rodomas 
televizijoje.

CIGAREČIŲ PAKELIS —
7 DOLERIAI!

New York miesto meras Mi
chael R. Bloomberg birželio 
pabaigoje pasirašė įstatymą, 
kad nuo liepos 1 d. mokestis 
už cigarečių dėžutę pakelia
mas dar 1.50 dol. New York 
mieste mokesčiai už cigaretes 
yra aukščiausi visose JAV se 
ir dėl naujo pakėlimo kai 
kurių rūšių cigarečių pakelio 
kaina jau bus 7 doleriai.

DOLERIŲ IŠVAIZDA VĖL 
BUS KEIČIAMA

JAV 20 dolerių banknotas 
buvo kiek pakeistas ir atnau
jintas 1998 m., o po to ir kiti 
popieriniai pinigai, stengian
tis išvengti jų padirbinėjimo, 
ypač palengvėjusio, kai pa

ŠALFASS-gos 2002 m sporto pirmenybėse, gegužės mėn. vykusiose 
Čikagoje Šachmatų turnyre dalyvavo (iš kairės): Saulius Rakauskas, An
tanas Volutis, Eglė Morkūnaitė (čempionė) ir Vytautas Nasvytis,

dirbėjai pradėjo pasinaudoti 
kompiuterine technika. Sako
ma, kad dažniausiai padir
binėjamas yra 20 dol. bankno
tas, todėl JAV Pinigų kalykla 
ir leidykla 2003 m. ruošiasi vėl 
pakeisti šį banknotą ir išleisti 
naują seriją. Kaip pinigas bus 
pakeistas, neskelbiama.

BANGINIS „SUŽVEJOJO” 
ŽVEJĄ

Vienas Aliaskos eskimas, su 
trimis giminaičiais žvejoda
mas banginius prie Lįttle Dio- 
mede salos, esančios Beringo 
sąsiauryje tarp JAV ir Rusi
jos, žuvo, kai banginis, į kurį 
jis jau buvo įsmeigęs kablius, 
netikėtai paniro po 18 pėdų il
gio laivu ir jį apvertė. Visi 
žvejai sukrito į vandenį, bet 
šis 41 m. amžiaus vyras susi
trenkė galvą į laivo kraštą ir 
nuskendo.

UŽDEGĖ MIŠKĄ, KAD 
TURĖTŲ DARBO

Leonard Gregg, 29 m. 
amžiaus Arizona valstijos gy
ventojas, prisipažino padegęs 
mišką prie Show Low, AZ, ka
dangi tikėjosi, kad bus pasam
dytas kaip ugniagesys. Gais
ras išsiplėtė, sunaikindamas 
tūkstančius akrų miško ir 
bent 423 gyvenamuosius na
mus, palikdamas 32,000 -žmo
nių be pastogės, jau nekalbant 
apie nesuskaičiuojamą dau
gybę sudegusių laukinių žvė
rių ir gyvulių.

KUR DAUGIAUSIA
PRAKAITO IŠLIEJAMA
Su vasaros pradžia San An- 

tonio, Texas, paskelbtas mies
tu, kurio gyventojai per parą 
daugiausia išlieja prakaito. 
Antroji vieta teko Dallas-Fort 
Worth; kiti „išrinktieji” mies
tai — New Orleans, Houston, 
ir West Palm Beach (Florida). 
Labiausiai „prakaituojančių” 
miestų parinkimas buvo atlik
tas pagal šių vietovių oro 
temperatūrą birželio, liepos ir 
rugpjūčio mėn. Mažiausiai 
prakaituoja Barrow (Alaska), 
San Francisco, Seattle, San 
Diego ir Los Angeles gyvento
jai. Šiuos sąrašus sudarė 
„Procter & Gamble” bendrovė, 
kuri tarp kitų gamina ir 
įvairius produktus, apsiginti 
nuo prakaito kvapo... «

STORULIAM DAUGIAU 
KAINUOS

„Southwest Airlines Co/, 
nuo birželio mėnesio ryžosi 
įgyvendinti seną nutarimą, 
pagal kurį „platesnio tipo” ke
leiviai turės pirkti dvigubą bi
lietą, nes jie sunkiai išsitenka 
vienoje lėktuvo kėdėje. Nors 
nutarimas susilaukė protestų 
iš storulių, kad tai prieš juos 
taikoma oro linijų diskrimina
cija, visgi nuostata jau įsi
galiojo. Manoma, kad ir kitos 
oro linijos, paseks šiuo pa
vyzdžiu.

DOSNŪS AMERIKIEČIAI
Nepaisant sumažėjusių pa

jamų ir prarastų darbų dėl 
pernykščio teroristų išpuolio, 
amerikiečiai visgi parodė savo 
dosnumą, 2001 m. labdarai 
paaukodami 212 milijardus 
dolerių.

„LITUANICA” GAVO 8 ĮVARČIUS
Birželio 30 d. įvykusiose 

priešpaskutinėse pirmenybių 
rungtynėse, be pagrindinių 
žaidėjų išvykoje žaidusi „Li
tuanicos” ekipa, buvo su
triuškinta net 8-0. Tai buvo 
pats didžiausias jų pralaimė
jimas, turbūt, per paskutinius 
5 metus.

Kaip pasakoja „Lituanicos” 
treneris Gediminas Jarmala
vičius, žaidėjai patyrę, kad ko
mandai jau negręsia iškri
timas iš „major” divizijos, tur
būt nesiteikė važiuoti į toli
mąjį Buffalo Grove miestelį ir 
ten, esant 94 laipsniams Fa
renheito karščio, lieti pra
kaitą. Iš viso susirinko tik 10 
pirmosios komandos futboli
ninkų, kuriems, dar ir be pa
kaitų, reikėjo žaisti prieš „Vi- 
kings” vienuolikę, kovojančią 
dėl prizinės vietos. Varžovai 
neseniai net buvo nusisamdę 
pajėgių žaidėjų, pastangose iš 
dabar pirmoje vietoje stovin
čios „Eagles” ekipos paveržti 
pirmąją vietą. Jeigu jiems pa
vyks įveikti pačius „Eagles” 
futbolininkus kitame susiti
kime, jiems gali atitekti čem
pionų titulas.

Komandos treneris Gedimi
nas Jarmalavičius dėl tokio 
lietuvių vienuolikės žaidėjų 
apsileidimo gerokai nervinosi. 
„Tai buvo mano tik antras 
toks liūdnas įvykis ilgame 
trenerio darbe, tiek Lietuvoje, 
tiek čia”, — kalbėjo Gedimi
nas. Jis pareiškė, jog šį kartą 
bendrai net ir atvykusiems 
žaisti mūsiškiams nesisekė. 
„Labai prastai kovojo ir mūsų 
gynėjas Gytis Kavaliauskas, 
kuris visada puikiai pasirody
davo”, — teigė treneris.

2001-2002-jų metų „Metro
politan” lygos „major” divizijos 
paskutines rungtynes lietuviai 
žais liepos 14 d. savo aikštėje 
prie Pasaulio lietuvių centro, 
Lemonte. Tai bus jau net du 
kartus atidėtas susitikimas su 
„Green-White” futbolininkais.

„Green-White” futbolo ekipa 
paskutinėms kelioms rungty
nėms, kaip atrodo, irgi yra su
stiprinusi savo sudėtį, neno
rint iškristi iš „major” divizi
jos. Ji praėjusį sekmadienį 3-1 
pasekme įveikė gana pajėgią 
„United Serbs” vienuolikę ir iš 
8 vietos pakilo į 5-tą (dabar 
nuo 5 iki 9 vietos stovinčias 
komandas skiria tik vienas 
taškas).

SKELBIMAI
NEKILNOJAMASIS TURTAS PASLAUGOS

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vcfce M* 773854-7820 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ąrpnemiesčiuose, kreipkitės į 

DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.

Nuosavybių įkainavimas veltui.

GREIT PARDUODA
Landmark 
properties

Bus. 773-229-8781 
Res. 708-425-7180 
Mobil 773-590-0205 
Pager 830-314-4330

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą
• Pensininkams nuolaida

Narnami Paskolos, Apdraustos Sąikaitoi
Mutual Federal Savings

AND LOAN ASSOCIATION Qg CHICAGO
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
Stephen M. Oksas, Prefident

Patarnauja* Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 93 Matus.

Taip pat atsitiko negirdėtas 
dalykas, kuris buvo paskelb
tas pirmadienio lenkų spau
doje. Ten rašoma, jog nepai
sant, kad sekmadienį „Kic- 
kers” komanda pralaimėjo 
prieš „Eagles” 2-3, tačiau vis 
tiek gavo 3 taškus. Atsitiko 
taip, kad „Maroons” pergalė 
prieš „Kickers” buvo anuliuota 
ir jiems užskaitytas — 0-3 
pralaimėjimas. Taigi 9-je vie
toje buvusi „Kiclters” ekipa su 
šia „dovana” pakilo į 6-ją vie
tą.

Nežinia, kaip ši kombinacija 
padaryta: galimas daiktas už 
pinigus. „Maroons” komandos 
prarasti taškai jai nieko ne
reiškia, o „Kickers” klubui pa
dovanoti trys taškai gali ap
saugoti jo ekipą nuo iškritimo 
į žemesniąją grupę.

O „Lituanica” savo likimą 
dabar jau turės spręsti pati. 
Reikia pergalės prieš „Green- 
White”. Kai kuriais atvejais 
gali pakakti ir lygiųjų. Katas
trofiškai pralaimėję prieš „Vi
kinga”, mūsiškiai labai pablo
gino įvarčių santykį. Koman
doms surinkus vienodą taškų 
skaičių, lentelėje aukščiau at
sistoja ta, kuri turi geresnį 
įvarčių santykį.

Komanda, „major” divizijoje 
užėmusi priešpaskutinę — 9- 
ąją vietą turi peržaisti su I 
divizijos antrosios vietos 
užėmėja. Pirmos divizijos 
pirmųjų dviejų vietų savinin
kai jau aiškūs. Čempionais 
tapo „Sockers” su 46 taškais, o 
antroje — „Centram Sport” — 
su 40. Taigi lietuviams gerai 
pažįstama „Centram Sport” 
vienuolikė turės varžytis su 
„major” divizijos priešpaskuti
nę vietą užėmusia vienuolike 
dėl perėjimo į aukščiausiąją 
grupę. Labai nesinorėtų, kad 
čia reikėtų žaisti lietuviams.

E. Š.

* „Rusija — tokia pat 
valstybė kaip ir Amerika ar
Europos šalys. Jei rasai kvie
čia specialistus iš Lietuvos, 
vadinasi, lietuviškasis krepši
nis tarptautinėje arenoje turi 
gerą autoritetą. Tuo reikia 
didžiuotis”, tvirtina Rimas 
Girskis, Mineralnyje Vody 
„Lokomotiv” (Rusija) koman
dos treneris. (KD, Elta)

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUIUMOHLKį NAMU SVHKATOK
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

a as 24HRS.7DAYS
773531-1833

773517-8788

Apšildymo Ir šaldymo sistemų 
" u aptarnavimas Ir

FREE EST1MATE 
^ktymolrfc 
vtsapuslikas

Vandens šildytuvai 
Kaminai.
Gariniai boileriai 
Centrinė šaldymo sistema

DRAUGAS, 2002 m. liepos 5 d., penktadienis

A. t A.
ALEKSANDRAS KUČIUNAS

Mirė 2002 m. liepos 2 d., 8:30 vai. ryto, sulaukęs 88 
metų.

Gyveno Downers Grove, IL. Anksčiau Brighton Park 
apylinkėje.

Gimė Lietuvoje, Suvalkuose. Amerikoje išgyveno 53 
metus.

Nuliūdę liko: žmona Jūra Švelnytė; sūnus Jurgis, 
marti Chrystel; sūnus Tadas, marti Theresa: anūkai To
mas, Karin, Travis ir Alyssa; proanūkė Jennifer.

A.a. Aleksandras buvo Washington universiteto, Seat
tle muzikos profesorius; „Lyric Opera House of Chicago” 
ir Čikagos Lietuvių operos dirigentas.

Velionis pašarvotas penktadienį, liepos 5 d. nuo 3 v. 
p.p. iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose 12401 S. 
Archer Avė. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Vietoj gėlių prašome aukoti Čikagos Lietuvių opera.
Laidotuvės privačios.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šermenyse.

Nuliūdę artimieji

Laidotuvių direk. Donald M. Petkus. Tel. 800-994- 
7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A. t A.
VLADAS ŠAULYS

Mirė 2002 m. liepos 2 d., sulaukęs 82 metų.
Gyveno Chicago Hts, IL.
Gimė 1920.1.2 d. Juodiejų kaime, Triškių valsčiuje, 

Šiaulių apskrityje. Amerikoje su žmona a.a. Aleksandra 
Šležaite, velionis išgyveno 53 metus.

Nuliūdę liko: duktė Laima su šeima; sūnus Algis su 
šeima, dukros a.a. Zitos vaikai; žmona Ona ir podukra 
Margarita.

A.a. Vladas buvo sūnus a.a. Juozapo ir a.a. Elzbietos 
Pikelaitės.

Velionis turėjo savo kompaniją „Venta”; iki 1969 m. 
buvo aktyvus veikėjas SLA (Lietuvos Amerikos Susivieni
jimo) Newhaven, CT, o vėliau atvažiavo į Čikagą ir dirbo 
Flinikote kompanijoje.

Velionis pašarvotas penktadienį, liepos 5 d. nuo 3 v. 
p.p. iki 9 v.v. Donnellan laidojimo namuose 10525 S. 
Westem Avė., Chicago, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 6 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus au
kojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus pa
laidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidotuvių direk. Donnellan FH. Tel. 773-238-0075.

Mūsų jaunystės draugui

A. f A.
LEONUI PABEDINSKUI

staiga mirus, mielus žmoną BIRUTĘ ir brolį 
JONĄ su šeimomis giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Renata ir Julius Špakevičiai

SIŪLO DARBĄ

Wlndow VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 

have valid driver’s license and trans- 
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window Wasmng. 

Chicago and Milvvaukee area. 
Tel. 800-820-6155.

Tai - Jūsų laikraštis
THE OTHUANIAN WORLB-WtDI BAILY

R

Caregiver wanted 
Need capeable female for live-in, full 

time job to care for disabled woman 

Mušt communicate in English and 

need transfering skills Some lifting 

Call 773-935-8074 or 773-394-8829.

Reikalingas žmogus, galintis
remontuoti namus ir butus: lubas, 

grindis, sienas ir santechniką 
Atlyginimas $10 į vai.

Tel. 773-719-4142, Paulius.

Reikalingi žmonės darbui 
viešbučiuose ir restoranuose. 

Darbas Texas, Florida, Tennessce 
valstijose. Tel. 850-230-6497, 
850-960-0330. Skambinti nuo 

5 v.v. iki 11 v.v.. Ainis

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai 
Atlyginimas nuo 

$1,500 iki $1,800 
Tel. 613-554-3161.

ii i

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IK APYLINKĖSE,

Latvių 49-oji Dainų šven
tė rengiama liepos 18-21 d. 
Čikagoje. Šventės atidarymas 
ir jaunimo koncertas vyks lie
pos 18 d. 5 vai. p.p. Marriott 
viešbutyje, 540 N. Michigan 
Avė. Tame pačiame viešbutyje 
7 vai. v. bus latvių tautinių 
drabužių parodos atidarymas. 
Tą pačią dieną 8:30 vai. v. 4- 
oje Presbiterionų bažnyčioje 
(126 E. Chestnut St.) koncer
tuos Rygos jaunimo choras 
„Kamėr”. 10 vai. v. Chicago 
Marriott viešbučio salėje vyks 
šokiai. Latvių tautinių šokių 
grupių pasirodymas ruošia
mas liepos 20 d., šeštadienį, 3 
vai. p.p. Illinois universiteto 
paviljone, 525 S. Racine Avė. 
Dainų šventė, dalyvaujant 
chorams iš JAV, Kanados, 
Latvijos ir kitur, bus liepos 21 
d., sekmadienį, 3 vai. p.p. Illi
nois universiteto paviljone.

Daugiau kaip 100 ugnies 
salvių šventinių renginių 
Amerikos nepriklausomybės 
dienos proga vyks nuo liepos 3 
iki 6 dienos Čikagoje ir jos apy
linkėse. Liepos 4 d. ugnies 
salvės bus sprogdinamos Či
kagos centre, Navy Pier (pra
sidės 9:30 vai. v.), o taip pat 
priemiesčiuose: Bervvyn, Burr 
Ridge, Dės Plaines, Evanston, 
Highland Park, Lockport, 
Lombard, Mortone Grove, Na
perville, Oak Lawn, Oakbrook 
Terrace, Orland Park, Palos 
Heights, Park Forest, Stream- 
wood, Tinley Park, Westmont, 
Woodridge ir t.t. Liepos 6 d. 
šventiniai renginiai vyks Brid- 
geview, Burbank, Crestwood 
ir t.t. Daugiau informacijos at
rasite internete metromix.com

Chicago Department on 
Aging kviečia čikagiečius - 
60 metų ir vyresnius - karš
tas vasaros dienas praleisti 
vėsinamuose centruose, ku
riuose taip pat vyksta ir me
ninės programos, valgio gami
nimo pamokos, skamba muzi
ka. Štai šių centrų adresai: At- 
las Senior Center (1767 East 
79th Street), Levy Senior Cen
ter (2019 W. Lawrence Ave
nue), Renaissance Court (78 
East Washington), Central 
West Senior Center (2102 W. 
Ogden), Southwest Senior 
Center (6117 S. Kedzie), Co- 
pemicus Senior Center (3160 
N. Milvvaukee). Daugiau infor
macijos apie programas tel. 
312-744-4016.

„Draugo" rėmėjai

Petras ir Ona Jasulaitis,
gyvenantys Chicago, IL, atsi
lygindamas už gegužinės lai
mėjimų knygelę, „Draugą” pa
rėmė 40 dol. auka. Esame la
bai dėkingi!

Saulius Šimoliunas iš De
troit, MI, atsilygindamas už 
gegužinės prizų knygelę, 
„Draugui” paaukojo 40 dol. 
Tariame nuoširdų ačiū!

Horace R. Žibąs, gyvenan
tis Cincinnati, OH, pratęsda
mas prenumeratą, „Draugo” 
iždą praturtino 100 dol. auka. 
Labai jums ačiū!

Birutė Žemaitienė iš Oak 
Lawn, IL, pratęsdama prenu
meratą, „Draugui” atsiuntė 40 
dol. Ačiū už paramą!

Algis Daugirdas, gyvenan
tis Willowick, OH, pratęsda
mas prenumeratą, „Draugą” 
parėmė 50 dol. auka. Esame 
labai dėkingi!

Praurima Murinas, gyve
nanti Melrose Park, IL, atsily
gindama už „Draugo” geguži
nės laimėjimų bilietėlius, pri
dėjo 50 dol. auką. Nuošir
džiausiai dėkojame!

Janina Marka, gyvenanti 
Chicago, IL, pratęsdama 
„Draugo” prenumeratą, mūsų 
laikraštį parėmė 100 dol. au
ka. Dėkojame už dėmesį lietu
viškai spaudai!

Stefa ir Vytautas Prial- 
gauskai iš Palos Hills, Vida 
ir Algis Jonušai iš Palos 
Park, Kristina Vaičikonis 
iš Palos Park „Draugo” ge
gužinės laimėjimų skrynią 
praturtino savo atneštais lai
mikiais. Dėkojame ir kviečia
me ruoštis metinei '„Draugo” 
vasaros šventei, kuri vyks lie
pos 28 d., sekmadienį, Tėvų 
marijonų sodelyje prie „Drau
go”. Čia bus ne tik laimikių 
traukimai, bet ir kitos link
smybės vaikams ir suaugu
siems.

Visą vasarą Čikagos ir 
apylinkių parkuose vyks 
nemokami koncertai, kuriuose 
skambės klasikinės, Lotynų 
Amerikos, populiariosios mu
zikos kūriniai. Pvz., liepos 14 
d. 5 val.p.p. salsa muzikos 
koncertas vyks Loyola Parke 
(1230 W. Greenleaf Avė.), lie
pos 17 d. 6:30 val.v. džiazo 
muzikos koncerte Portage 
Parke (4100 N. Long Avė.) 
gros „John Niemiec Ali Stars” 
grupė. Kitų koncertų tvarka
raštį sužinosite tel. 312-742-. 
play (čia galite užsisakyti ir 
lankstinuką) arba internete 
www.chicagoparkdisctrict.com

Amerikos Lietuvių Ro
mos katalikių moterų są
jungos 20-oji kuopa ruošia 
pietus šį sekmadienį, liepos 7 
d., po lietuviškų 10:30 val.r. 
šv. Mišių Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo mokyklos 
salėje Brighton Parke (4420 S. 
Fairfield Avė.). Bus kugelio, 
cepelinų, šaltos ir karštos ža
lios arbatos ir t.t. Salė yra vė
sinama, tad nebijokit užeiti, 
nereikės namie pietų gaminti!

JAV Federalinė taupme
nų priežiūros įstaiga birže
lio 27 d. uždarė Universal Sa
vings Bank, 1800 S. Halsted 
Street. 1923 m. lietuvių įsteig
ta bankinė įstaiga pradžioje 
vadinosi Lithuanian New 
Loan & Building Ass’n. Vėliau 
ilgą laiką veikė Universal Sa
vings & Loan Ass’n vardu. 
Vėlesnėmis žiniomis, Univer
sal Savings Bank valdymą pe
rėmė Chicago Community 
Bank. Visos taupymo sąskai
tos buvo ir tebėra apdraustos 
iki 100,000 dol. Federalinės 
valdžios draudimo agentūroje. 
Šis bankas toliau veikia įpras
tomis darbo valandomis.

Paukščių stebėjimo išky
los vyksta Camp Sagavvau 
(12545 W. lllth St., Lemont; 
tel. 630-257-2045). Paukščius 
apžiūrėti smalsuoliai susiren
ka trečiadieniais, penktadie
niais, šeštadieniais ir sekma
dieniais 7:30 vai. r. Išvyka 
prie Sagawau kanjono (beje, 
vienintelio akmens kanjono 
Cook County vietovėje) liepos 
mėnesį vyksta sekmadieniais 
12 vai. Šio žygio į gamtą metu 
apžiūrimos laukinės gėlės, au
galai, pasakojama akmens, 
kaųjonų formavimosi istorija.

sekmadienį, liepos 28 d.
Nek Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje
PUTNAM, Connecticut

METINIS PIKNIKAS
Lietuvių Susitikimo Šventė

11:00 Kdncelebruotos Šv. MIŠIOS
- Pagrindinis celebrantas:

Kunigas Virginijus Crigutis
iš Vilkaviškio vyskupijos

12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai

3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA
- Vėliavų nuleidimas

4:00 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS 

4:30 MALDOS VALANDĖLĖ koplyčioje

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti -
pasikvieskite ir savo draugus!

Melanoma, pati pavojin
giausia vėžio rūšis, pagal der
matologų apskaičiavimus, 
šiuo metu yra labiausiai papli
tusi vėžio liga tarp 25-29 metų 
jaunuolių. Jaunimas daug 
daugiau laiko negu jų tėvai ir 
seneliai praleidžia gryname 
ore ir nevartoja pakankamai 
nuo saulės apsaugojančio kre
mo. Dermatologai taip pat tei
gia, kad 80 proc. žalingo povei
kio, kurį saulė padaro žmogui 
per visą jo gyvenimą, įvyksta 
iki 18 metų. Dermatologai 
kviečia nuolatos tikrinti savo 
odą ir atkreipti dėmesį į įtarti
nus odos pasikeitimus. Nemo
kamas odos apžiūrėjimas lie
pos 13 d., šeštadienį, nuo 12 
vai. iki 4 val.p;p. vyks North 
Avenue Beach. Bus dalinami 
nemokami nuo saulės apsau
gojančio kremo pavyzdžiai. 
Tarp gydytojų, kurie tikrins 
pacientus, bus ir lietuviškai 
kalbantis dr. dermatologas 
Kastytis Jučas. Daugiau infor
macijos tel. 312-329-7332. Ap
žiūrą organizuoja Chicago 
Dermatological Society, Ame
rican Academy of Dermatolo- 
gy-

Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinė šį sekmadienį, liepos 
7 d., 12 vai. Šaulių namuose, 
2417 W. 43rd Str., ruošia ge
gužinę. Gros ir dainuos Algi
mantas Barniškis, veiks ba
ras, bus įvairaus maisto, „lai
mės šulinys”. Salė - gerai vė
sinama. Visi kviečiami pasi
linksminti ir pailsėti.

Dienos išvyką ir Lincoln 
Parką ruošia „Seklyčia” lie
pos 12 d., penktadienį. Išvyk
sime 9 val.r., sugrįšime 12 vai. 
Pietūs „Seklyčioje” - su kupo
no nuolaida. Prašome regist
ruotis iš anksto asmeniškai 
arba telefonu 773-476-2655.

Amerikos Lietuvių Tauti
nės sąjungos Čikagos sky
riaus rengiama tradicinė ge
gužinė įvyks š. m. liepos 14 d., 
sekmadienį, 12 vai. Ateitinin
kų namų ąžuolyne. Bus geri 
pietūs, gaivinantys gėrimai ir 
turtingas dovanų paskirsty
mas. Šokiams gros S. Jagmi- 
nienės liaudiškos muzikos ka
pela, visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti ir maloniai 
praleisti karštą vasaros popie
tę didžiųjų ąžuolų pavėsyje.

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta pa 
laimintąja. Mišios vyks šį šeš 
tadienį, liepos 6 d., 9:30 val.r. 
seselių motiniškajame name, 
2601 West Marųuette Road 
Chicago. Mišias aukos Čika
gos kunigas Thomas Griffin, 
SVD.

Gardaus kugelio, dešrų 
su kopūstais ir kitų skanu
mynų bus smagioje vasaros 
gegužinėje, kurią liepos 7 d., 
šį sekmadienį, 12 val.v. ruošia 
Pasaulio lietuvių centro rengi
nių komitetas. Bus geros mu
zikos, gros Stasės Jagminie- 
nės vadovaujama „Tėviškės 
kapela.

LIETUVOS BIBLIOTEKOMS — KNYGOS IŠ 
ČIKAGOS

Stasio Džiugo rūpesčiu per
.Transpak” siuntinių firmą 
birželio mėnesį Lietuvos bib- 
iotekoms vėl buvo išsiųstas 
didelis kiekis knygų ir įvairių 
leidinių. Mėtos Gabalienės pa
dovanotas visas Lietuvių en
ciklopedijos komplektas (37 t.) 
buvo pasiųstas Mokslo ir en- 
ciklopedijų leidybos institutui. 
Ten išsiųsta ir 27 t. knygų se
rija „Krikščionis gyvenime”, 
daug kitų leidinių, nes jie yra 
institutui reikalingi. Lie
tuvos nacionalinei Martyno 
Mažvydo bibliotekai išsiųstos 
senos knygos ir leidiniai, iš
leisti dar pirmos lietuvių 
emigracijos kartos. Įvairaus 
turinio knygų, išleistų nuo 
1945-1990 m. išeivįjoje, pa
siųsta: Plungės, Skuodo, Kai

MIŠIOS - TĖVŲ JĖZUITŲ KOPLYČIOJE
Kaip kiekvieną pirmąjį mė

nesio šeštadienį, taip ir š. m. 
liepos 6-ąją, Tėvų jėzuitų kop
lyčioje (2345 West 56th Street 
Chicago, IL 60636; tel. 773- 
737-8400, fax 773-737-0486) 
aukojamos dvejos šv. Mišios. 
Pirmosios Mišios už a.a. Ireną 
Lisauskienę - 8:45 val.r., o ro
žinis ir šv. Mišios už a.a. To
mą ir Vincentą - 4 val.p.p. 
Kviečiame kuo gausiau ateiti 
pasimelsti. Taip pat praneša
me tiems mūsų koplyčios lan
kytojams, kurie jau yra papra
šę šv. Mišių 2003 metams, 
kad šie turi papildomai pasi
skambinti minėtu mūsų telefo
nu sekretorei, kad būtų pa
tikslinta data, intencijai ir au
kotojų pavardė.

Primename, kad ateityje

JONO MEKO FILMO PERŽIŪRA
Jono Meko „Reminiscences 

of a Joumey to Lithuania” ki
no filmo peržiūra vyks liepos 
12 d., penktadienį, 7 vai. v. 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje, 6500 South Pulaski 
gatvėje Čikagoje. Pagaminta 
1972 m., trukmė — 102 min. 
80-metį šiemet švęsiančio re
žisieriaus filmas publikai tu
rėtų būti įdomus dėl kelių 
priežasčių.

Visų pirma — dėl paties Jo
no Meko vardo. Gimęs 1922 
m. Semeniškėse, 1944 m. 
kartu su broliu Adolfu nacių 
išvežtas į priverstinių darbų 
lagerį prie Hamburgo, iš jo 
pabėga ir glaudžiasi pabėgėlių 
stovyklose, o 1949 m. atvyksta 
į New Yorką, kur, įsigijęs 
„Bolex", pradeda kovą už 
„naująjį amerikiečių kiną”. Jo
nas Mekas — ne tik garsiau
sias lietuviškas vardas kino
,,Draugo" knygynėlyje

PAREIGOS MARIOS NEIŠSEMIAMOS
Nerimas - tai siūlas, kuris 

jungia naujosios Julijos Šva- 
baitės-Gylienės knygos „Kur 
šią naktį nakvosi” eilėraš
čius. Nerimas dėl benamių ir 
nuskriaustų vaikų („kas tave 
išvarė ant pliko grindinio su
driskusiu švarkeliu?”), kurių 
temai skirtas visas pirmasis 
skyrius; nerimas dėl likimo 
nuskriausto aklo muzikanto, 
nerimas dėl užuojautos stokos 
visuomenėje ir pagaliau nuo
savas nerimas dėl kažkada, 
traukiantis iš tėvų namų, pa
liktų senatvėje vargų vargti 
senų tėvų. Nors tai jau tolima 
praeitis, bet senos žaizdos 
skauda kaip skaudėję. Neri
mas dėl savęs ir savo se
natvės.

Ateina laikas, kada žmogus 
pradeda skaičiuoti savo gyve
nimo derlių. Vieni skaičiuoja 
savo turtus ir nuopelnus, kiti 
gi - savo nepadarytus arba 
blogai padarytus darbus. Kaip 
žiūrėsi į savo gyvenimą: ar 
kaip į laurų kalną, ar kaip į 
pareigos marias. Laurus leng
va susirinkti, jie žemiški, kal
nas, nors slidus, bet užsibrė
žus - pasiekiamas. Pareigos 
marios - neišsemiamos. Julija 
Švabaitė, leisdama jau aštun

šiadorių ir Bąjoraičio viešo
sioms bibliotekoms. Lietuvos 
dailės muziejui Vilniuje per
duota meno leidinių anglų, 
prancūzų ir vokiečių kalbo
mis. V. Domanskio padovano
tos jo a.a. žmonos Alinos, me
dicinos gydytojos, didelis me
dicinos mokslo knygų rinkinys 
išsiųstas Lietuvos medicinos 
bibliotekai Vilniuje.

Knygos, žurnalai ir kiti 
įvairūs leidiniai Lietuvos bib
liotekų yra labai laukiami, 
branginami ir skaitomi. Mūsų 
svarbiausias tikslas yra, kad 
reti ir vertingi lietuvių kalba 
išleisti leidiniai nedingtų, bet 
patektų į Lietuvos nacionalinę 
Martyno Mažvydo biblioteką 
kaip mūsų tautos turtas atei
ties kartoms.

kiekvieną pirmojo mėnesio 
šeštadienį, nepaisant, ar laik
raštyje bus skelbimas, ar ne, 
šv. Mišios 4 val.p.p. ir rožinis 
bus kalbamas.

Prašytume pranešti mums 
apie lietuvius, kurie yra atsi
dūrę ligoninėse, kad juos galė
tume aplankyti. Jei žinote, 
kas sunkiai ar ilgai serga na
muose, giminių, artimųjų ir 
pažįstamų prašome pranešti, 
kad būtų galima juos pamaty
ti, pasikalbėti, aplankyti. Dė
kingi už Jūsų laiku suteiktas 
žinias. Linkime kuo geriausios 
ir prasmingiausios vasaros ir 
gero poilsio. Dangus telydi 
jus, jūsų vaikus, darbus ir na
mus.

Jus prie altoriaus 
prisimeną Tėvai jėzuitai

pasaulyje, jis — amerikietiško 
eksperimentinio kino tėvas. 
„Reminiscences of a Joumey 
to Lithuania” — puikus netra
dicinio kino pavyzdys.

Antra, filme daug autentiš
kų vaizdų iš Brooklyn imig
rantų gyvenimo. Jaunimui tu
rėtų būti įdomu pamatyti nu
filmuotą savo tėvų ar senelių 
istoriją, o vyresniems prisi
minti senus laikus.

Trečia, čia nufilmuota ir 
1971 m. Lietuva — būtent 
1971 m. vasarą Jonas Mekas 
su broliu Adolfu pirmą kartą 
sugrįžo į Tėvynę. Beje, filme 
skamba autentiškas Jono Me
ko balsas — autorius pats ko
mentuoja vietas ir įvykius.

Taigi tiek poetinių vaizdų, 
tiek eksperimentinio kino, 
tiek dokumentikos mėgėjai ne
bus nuvilti.

tą knygą, rodo, kad ji vis dar 
semia savo pareigos marias. 
Ir, keista, kad žmogiškųjų pa
reigų ne mažėja, net daugėja: 
nes daugėja tavo sutikto var
go, nelaimių, nesveikų žmo
nių, kuriems visiems norisi 
padėti, visas jų bėdas išspręs
ti. Bet visų jų niekada ne
išspręsi, ir niekada nesibaigs 
tavo nerimas. Bet gerai, kad 
gyva užuojauta, meilė, tai 
reiškia, kad gyvas žmogus. 
Nerimu užkrėsi aplinkui esan
čius, poetas nerimu užkrės 
savo skaitytojus. Jie liks vyk
dyti tavo pareigų netgi tada, 
kai tavęs jau nebus.

Julįjos Švabaitės knygos 
„Kur šią naktį nakvosi” kaina
- 8 dol. Persiuntimo mokestis
- 3.95 dol. Illinois valstįjos gy
ventojai dar prideda 8.75 dol. 
mokesčių. Autorė lėšas už par
duotą knygą skiria Lietuvos 
našlaičiams. A. V. Š.

Skalbimai
• KmarDuM Lietuvių ra* 

dijaa, vad. Anatolįjus Šlutas - 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.80 AM. Tel. 
778*847*4903, adresas: 4459
S.Francisco, Chicago, IL 60632.

BRIGHTON PARKAS JAUNĖJA
Mintys po Joninių

Naujai atvykusieji lietuviai 
imigrantai atnaujins Brighton 
Parką, vos ne šimtmetį žino
mą kaip pirmųjų lietuvių imi
grantų kolonija. 1912 m. pir
moji lietuvių banga, susibū
rusi šioje apylinkėje, pradėjo 
rūpintis lietuviškos parapijos 
steigimu, kad galėtų gimtąja 
kalba garbinti Dievą ir turėti 
katalikišką mokyklą, kuri pa
dėtų išlikti lietuviais.

Antrojo didžiojo karo metu 
pabėgėliai nuo komunizmo 
susitelkė šioje apylinkėje dėl 
tų pačių priežasčių. Nuo pa
rapijos įsikūrimo apie 30 metų 
lietuvybė čia stipriai gyvavo, 
bet vyresniųjų jėgoms silps
tant, silpnėjo ir veikla. Su ant
rąja banga apsnūdusi lietuvy
bė vėl pagyvėjo. Bažnyčioje 
būdavo dvejos Mišios, veikė 
didelis choras, mokykloje vyko 
lituanistinės klasės, 'gurias 
vienu metu lankė apie 200 lie
tuviukų. Mokyklos ribose vei
kė jaunimo ansamblis „Tė
viškėlė” su grupe kanklinin
kių, buvo vaikų choras, kelios 
tautinių šokių grupės.

Tačiau ir ši veiklioji era pa
lengva blėso, nes jaunimas, 
baigęs mokslus, sukūręs šei
mas, išsikėlė į kitas vietoves, o 
vyresnioji karta dėl menkė
jančių jėgų pavargusi „pen- 
sininkauja”. Pensininkaudami 
džiaugiasi atgyjančia apylin
kės veikla, kurioje reiškiasi 
jau trečioji banga su jaunais 
vadovais — kun. Jauniumi 
Kelpša ir Algimantu Bamiš- 
kiu. Jie kupini energijos, ku
rios užtenka ne tik pareigoms 
darbe, bet ir šalutinei veiklai 
parapijoje. Jų pastangomis 
pirmą kartą buvo surengtos 
Kūčios ir lietuviškos Berne
lių Mišios, jau tradicija tapę 
choro linksmavakariai, Joni
nės, minėjimai ir kt.

Sekmadieniais lietuviškas 
Mišias lanko vis daugiau ir 
daugiau jaunų šeimų. Mišių 
metu dažnai būna krikštynos, 
Pirmoji Komunįja, pagerbi
mai. Religines apeigas labai 
paįvairina ir papuošia seselė 
Ramutė Budvytytė ir klieri
kas Nerijus Šmerauskas (abu 
iš Lietuvos). Jauni Mišių tar
nautojai taip pat jauni lietu
vaičiai: Neringa Kunigonytė, 
Kristina Žiurinskaitė, Karoli
na Grauslytė, Arvydas Do- 
binskas, vietinis brightonpar- 
kietis Nicholas Fanelli. Jei 
kviečiami, lietuvaičiai gražiai 
reiškiasi ir kitose liturgijos 
dalyse — skaitiniuose, cho
re... Taigi veikia jaunimas su 
jaunais vadovais priešakyje ir 
tai rodo, kad Brighton Parkas 
jaunėja. Džiaugiamės!

Bet daugiausia jaunatviškos 
energijos matėsi Joninių

Su Joninių vainikais - Brighton Parko lietuvių Šventės dalyvės

Židinio pamaldos - rožinis 
ir šv. Mišios - vyks šį šešta
dienį, liepos 6 d., 4 val.p.p. Tė
vų jėzuitų koplyčioje prie Jau
nimo centro.

Liepos S d.: Šv. Antanas Zacca- 
ria; Butginas, Filomena, Gintas, Ka
rolina, Lakštutė, Limantė, Mantmilė.

Liepos 8 d.: Dominyka (Donė), 
Ginvilė, Marįja, Nervydas, Pulgis, 
Ramutis, Ritonė. Lietuvos Valstybės 
— Mindaugo karūnavimo (1253 m.)
diena.

šventėje birželio 22 d. Priėjo 
pilna salė gražių merginų, 
vaikinų, porelių, tėvelių su 
mažyliais. Na, ir pensininkų 
taip pat. Kur gi praleisi progą 
prisiminti savo jaunystės die
nas Lietuvoje ar jau Willow 
Springs (Čikagos priemiesčio) 
Parke?

Visus svečius sutiko įspū
dingai apsirengęs „Jonas”. Jis 
buvo šio vakaro įdomybė — 
su apversto gausos rago pavi
dalo aukšta kepure, papuošta 
tautinėmis juostomis. Tai bu
vo mūsų jaunasis veikėjas 
Viktoras Kelmelis. Na, ir buvo 
linksma, kai visi susirinko! 
Apvainikuoti Jonai šokino 
vainikuotas ir nevainikuotas 
Jonės, Janinas ir kitas mergi
nas, kad net kojos nesiekė že
mės. Senjorai bandė neatsi
likti, bet ne ilgai ištesėjo — 
pritrūko jaunatviškos energi
jos. Geriau atsisėdus „seilę 
ryti” žiūrint į jaunesnius už 
save, gal net slapčia pavydėti 
jiems. Neatsiliko nei mažyliai. 
Jie su tėveliais šoko, sukosi, 
trepsėjo. Kaip gražu, kuomet 
visa šeima kartu gali džiaug
tis ir lfriksmintis. Kad šokėjai 
atsikvėptų, muzikas A. Bar
niškis pakvietė savo choristus 
padainuoti keletą dainelių. 
Prie jų prisidėjo ir svečiai. Bu
vo gražu, kai su draugais ran
komis susiėmę siūbavome 
linksmai pritardami dainai. 
Solo saksofonu grojo Antanas 
Ragažinskas, o meninę pro
gramą atliko estrados daini
ninkas iš Kauno, Kauno mu
zikinio teatro solistas Artū
ras Mažeika. Po to — vėl šo
kiai, šokiai. Atrodė, kad šo
kėjai šoktų iki saulėtekio. Pol
kos, valsas, šokių pynės, o nu
ovargio nesimatė. Bet vėl rei
kėjo pertraukos muzikantams 
duoti pailsėti. Tuo laiku vyko 
laimikių traukimas. Įspūdin
gasis „Jonas” šaukė ištrauk
tus laimingus bilietus, o jo pa
dėjėjos dalino laimikius. Pail
sėję muzikantai vėl grojo, šo
kėjai šoko, klegėjo, linksmino
si, negalvodami, kad Joninių 
naktį 12 vai. prasideda įvai
rūs burtai ir gal reikėtų apsi
saugoti, nes kelyje į namus 
gali pasimaišyti raganos, ra
ganiai ir iškrėsti, kokį nors 
pokštą. Laimė, kad iš tikrųjų 
Sv. Jono diena bus dar už 
dviejų dienų, bet jeigu būtų 
buvus Joninių naktis, pasibai
gus šokiams, būtų buvę gali
ma eiti ieškoti paparčio žiedo.

Tad iki kito karto, iki malo
naus pasimatymo ateinančia
me linksmavakaryje Brighton 
Parke. Valio jaunėjančiam 
Brighton Parkui!

S. Daulienė

Atradę laisvą dieną ar 
pusiaudienį, galite išsamiau 
susipažinti su Lemonto prie
miesčio istorija, užsukę į Le
mont Area Historical Society 
Museum & Library (306 Le
mont St., Lemont, tel. 630- 
257-2972). Muziejaus darbo 
valandos: antradieniais-penk- 
tadieniais nuo 10 val.r. iki 2 
val.p.p. ir šeštadieniais-sek
madieniais - nuo 1 val.p.p. iki 
4 val.p.p. Įėjimo mokestis - 
auka.
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