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Kaina 50 c. 95th ANNIVERSARY 

numeryje: 
Artėja XXVIII Atėnų 
olimpinės žaidynės. 
Tarptautinėse 
jaunimo žaidynėse -
sidabro medalis 
Lietuvai. 

2 psl. 

Varnių regioninis 
parkas atsiveria 
kiekvienam 
lankytojui. 

3psl. 

Mokomės kalbėti 
angliškai. 
Kai gandrai iš lizdo 
meta vaikus. 
Jaunųjų gamtininkų 
klubas - vėl gyvuoja. 

4 psl. 

Lietuvos zoologijos 
sodas neteko 
raganosės, vardu 
Furija. 

5 psl. 

Dar viena parduotuvė 
prekiaus lietuviškom 
maisto prekėm. 
Milijonas yra - PLC 
Jaunimo kultūros ir 
sporto centras bus. 

6 psl. 

Sportas 
* E u r o p o s futbolo k l u b u 

Čempionų lygos a n t r o j o at
r a n k o s r a t o atsakomosiose 
rungtynėse trečiadienį Lietu
vos čempionai Kauno „Žalgirio" 
futbolininkai namuose pra
laimėjo geriausiai Švedijos ko
mandai Stokholmo „Djurgar-
dens IF" 0:2 ir pasitraukė iš to
lesnės kovos. Pirmasis šių ko
mandų susitikimas prieš savai
te, baigėsi lygiosiomis 0:0. Tad 
kauniečiai neišnaudojo istori
nės galimybės trečiajame at
rankos rate susigrumti su le
gendiniu Turino „Juventus". 

* Lie tuvos n a c i o n a l i n ė s 
vyrų k repš in io r i n k t i n ė s vy
r iaus ias is treneris Antanas Si-
reika paskelbė galutinę rinkti
nės sudėtį, kuri atstovaus Lie
tuvai 2004 m. Atėnų Olimpi
nėse žaidynėse. Po varžybų 
Serbijoje į išsvajotąjį dvyliktu-
ką nepateko Simonas Serapi
nas ir Simas Jasaitis. Rinktinė 
į Atėnus išvyks tokios sudė
ties: Vidas Ginevičius, Mindau
gas Žukauskas, Arvydas Maci
jauskas, Ramūnas Šiškauskas. 
Donatas Slanina, Šarūnas Ja-
sikevičius, Saulius Štomber
gas, Darius Songaila, Eurelijus 
Žukauskas, Kšyštofas Lavrino-
vičius, Dainius Šalenga ir Ro
bertas Javtokas. 

* Trečiąją pe rga l e Bal ta
rusijoje vyks tanč iose Eu ro 
pos beisbolo čempionato devy
nių komandų B grupės varžy
bose iškovojo Lietuvos rinktinė. 
Trečiadienį Lietuvos beisboli-
ninkai 12:4 nugalėjo Slovakijos 
komandą ir užsitikrino pirmąją 
vietą B pogrupyje. 

Naujausios 
žinios 

* P r e z i d e n t u i t a l k i n s 
penki v i suomen in i a i p a t a 
rėjai . 

* Vyr i ausybė p a r e n g ė 
sku rde įveikimo p laną . 

* R iodf ' eahms Lietuvoje 
st inga var totojų. 

Val iu tu santykis 
1 USD — 2.861 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

„Rubicon group vadovai grasina valstybei 
milijoniniais ieškiniais 

V i l n i u s , rugpjūčio 5 d. 
(ELTA) — I Seimo narių kyšių 
ėmimo skandalą įsivėlusi įmo
nių grupė „Rubicon group" ar
t imiaus iu me tu ket ina teismui 
į teikti ieškinį prieš įvairias val
džios institucijas dėl „Rubicon 
group" da lyk inės reputaci jos 
menkinimo. 

Bendra ieškinių suma, „Ru
bicon group" teisininkų vertini
mu, gali siekti iki 61 mln. litų. 
„Rubicon group" ketina dar ap
svars tyt i ieškinio dydį ir kreip
tis į te ismą t ik dėl akivaizdžiau

siai patirtos žalos atlyginimo, 
todėl reikalaujama kompensaci
j a gali būti mažesnė, pranešė 
bendrovė. 

„Šiuo teismo procesu mes 
pirmiausia siekiame teisinėmis 
priemonėmis įrodyti, jog prieš 
mūsų grupę pradėtas visas puo
l imas buvo vykdomas pažei
džiant begalę teisės aktų ir pra
silenkiant su teisinės valstybės 
principais", sakė „Rubicon 
group" valdybos pirmininkas 
Andrius Janukonis. 

J a m Specialiųjų tyrimų tar

nyba (STT) yra pareiškusi įtari
mus Seimo narių papirkinėji
mu. 

Pasak pranešimo, „Rubicon 
group" prašys atsakomybėn pa
traukti STT, Generalinę proku
ratūrą, kai kuriuos Seimo An-
tikorupcijos komisijos narius ir 
Lietuvos valstybę, atstovauja
mą vyriausybės kanceliarijos. 

„Rubicon group" nepaten
kinta tuo, jog žiniasklaida pa
viešino ikiteisminio tyrimo duo
menis — A. Janukonio pokal
bius su Seimo nariais bei kitais 

asmemmis. 
Pasak A. Janukonio, jokia 

žiniasklaidos priemonė šiame 
procese nebus įvardinta kaip 
atsakovė, nes už padarytą žalą 
tur i atsakyti institucijos ir as
menys, kurie paviešino jų žinio
je buvusią informaciją. 

Praėjusią savaitę „Rubicon 
group" teisininkai įteikė pa
klausimus visiems Antikorup-
cijos komisijos nariams, prašy
dami paaiškinti kokiu pagrindu 
nuspręsta paviešinti ikiteismi
nio tyrimo medžiagą. 

Parlamentaras ragina kolegas 
pa tv i r t i n t i savo sąžiningumą 

Specialiųjų 
tyr imu tarnyba 

piktinasi 
gandais 

V i l n i u s , rugpjūčio 5 d. 
(ELTA) — Specialiųjų tyr imų 
t a rnyba (STT) ketvirtadienį in
formavo General inę prokura
tū rą ne tu r in t i informacijos, ku
ri pagr į s tų faktus ar į tar imus 
dėl galinio teisėjų kyšininkavi
mo. 

Kaip j a u skelbta, antradie
nį žiniasklaidos paskleista in
formacija, esą į par lamentarų 
skandalą gali būt i įsivėlę du 
Vilniaus teisėjai, kurie iš ben
drovės „Rubicon group" galėjo 
gaut i po 50,000 litų kyšius, su
kėlė prezidento Valdo Adam
k a u s i r aukščiausių teisėsaugos 
insti tucijų vadovų susirūpini
mą. 

Atski ru pranešimu STT ka
tegoriškai paneigė ketvirtadie
nį žiniasklaidoje pasirodžiusius 
teiginius, esą ši tarnyba yra 
įrašiusi dar 112 par lamentarų 
pokalbius telefonu. 

„Tokios informacijos pasi
rodymas nes tebina — d a b a r 
y ra labai didelis noras bet ko
kiais būdais sukompromituoti 
kyšininkavimą tiriančią tarny
bą", pareiškė STT direktorius 
Valentinas Junokas . 

STT ta ip pa t pažymi, kad 
Seimo narių atžvilgiu nebuvo 
ta ikoma slapta telefoninių po
kalbių kontrolė. Viešai žinomi 
pokalbiai užfiksuoti teismui lei
dus taikyti tokias priemones. 

Artėjant Atėnų Olimpinėms žaidynėms paprastai labai azartiškai sekantys savo sportininkų pasirodymus lietu
viai jau turi naują lietuviška olimpinį himną. Olimpinių transliacijų iš Atėnų muzikiniu motyvu taps grupės , 
B'avarija" daina ..Dabar arba niekad?.", kurios pristatymas >..rengtas Lietuvos televizijoje. Iš kairės: „B'avarija" 
narys Juozas Liesis. LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas ir LRT generalinis direktorius Kęstutis Petrauskis. 

Tomo Černiševo (ELTA) miotr. 

Viln ius , rugpjūčio 5 d. 
(ELTA) — Seimo narys Vasili
jus Fiodorovas ragina savo są
žiningumu neabejojančius kole
gas viešai patvirtinti, kad jie 
neužsiiminėjo neteisėta finan
sine veikla ir neatstovavo vers
lininkų tikslams. 

„Užtikriname, kad gavę 
žmonių pasitikėjimą atstovauti 
jiems Seime, neužsiiminėjome 
neteisėta finansine veikla, 
neregistravome ir 'neprastūmi-
nėjome' įstatymo projektų, nau
dingų siaurai verslininkų gru
pei ir nenaudingų tautai, dirba
me vadovaudamiesi Konstituci
ja, įstatymais bei visų Lietuvos 
žmonių gerove", teigiama V. 
Fiodorovo parengtame kreipi
mesi į tautą, kurį jis siūlo pasi
rašyti ir kitiems Seimo na
riams. 

Pasak V. Fiodorovo, kreipi
mąsi jau pasirašė Socialdemo
kratų frakcijos narys Sergejus 
Dmitrijevas, socialliberalas 
Eduardas Šablinskas, liberal-
centristas Gintautas Babravi
čius, Tėvynės sąjungos frakci
jos nariai Jurgis Razma, Rasa 
Juknevičienė, Irena Degutienė 
ir Artūras Vazbys. Savo parašą 
pažadėjo ir Liberaldemokratų 
frakcijos narys Valdemaras To-
maševskis. 

„Tie, kurie 'prastūm^ėjo ' 
įtartinus įstatymus, per kaden
ciją prisipirko 'mersedesų', pel
ningai pardavė savo verslą, sta
to namus ar neteisėtai privati
zavo žemės sklypus, turėtų ge
rai pagalvoti prieš pasirašy
dami šį kreipimąsi. Paaiškėjus 
naujoms aplinkybėms, šie sei-
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Vasilijus Fiodorovas 
Valdo Kopūsto (ELTA| nuotr. 

mūnai gali būti tautos apkal
tinti dviguba melagyste", įspė
jo V. Fiodorovas. 

„Nagrinėti į skandalą pa
tekusių Seimo narių veiklą ku
riamos įvairios tyrimo komisi
jos, dirba nuolatinės, bet susi
daro vaizdas, kad mes tik 'ge
siname gaisrus', t. y. kieno pa
vardė paviešinta, tą ir smerkia
me, palikdami klausimą: kas 
kitas, kieno pavardė ir telefoni
niai pokalbiai bus paviešinti", 
retoriškai klausė V. Fiodorovas. 

Anot jo, tai sudaro prielai
dą vadinamosioms populisti
nėms jėgoms per artėjančius 
rinkimus ateiti į Seimą. „Žmo
nėms visada patinka nauji, ne
susitepę politiniai veidai, nes 
atlaikyti išbandymą valdžia — 
sunku", pažymėjo Seimo narys. 

V. Fiodorovo teigimu, pa
rengti tokį kreipimąsi paskati
no rinkėjai, iš paviešintų telefo
ninių pokalbių supratę, esą jis 
taip pat įsipainiojęs į galimą 
kyšininkavimo skandalą. 

V. Andr iuka i t is lieka 
Socialdemokratų part i jos nar iu 

Premjeras siūlo sodybas prie sąvartyno iškelti kitur 

Vi ln ius , rugpjūčio 5 d. 
(ELTA) — Kyšio ėmimu įtaria
mas dabar jau buvęs Seimo na
rys Vytenis Andriukaitis lieka 
Socialdemokratų partijoje, nors 
kai kurie prezidiumo nariai 
prašė jį sustabdyti narystę ar 
apskritai pasitraukti iš partijos. 

Trečiadienio vakarą posė
džiavęs Socialdemokratų parti
jos prezidiumas nusprendė pa
laikyti V. Andriukaičio apsi

sprendimą atsisakyti Seimo na
rio mandato ir laikinai nedaly
vauti partijos veikloje. 

Pasak Socialdemokratų 
partijos pirmojo vicepirmininko 
Česlovo Juršėno, prezidiumo 
nariai išsakė įvairių nuomonių 
dėl kolegos tolesnio likimo so
cialdemokratu, tačiau po išsa
maus V. Andriukaičio paaiškini
mo vienbalsiai nusprendė iš jo 
neatimti nario bilieto. 

Vi lnius , rugpjūčio 5 d. 
(ELTA) — Premjero manymu, 
Kazokiškių sąvartyno projektas 
turi būti įgyvendintas, o arčiau
siai jo gyvenančioms šeimoms 
siūloma arba persikelti kitur, 
arba gauti kompensacijas, iš
laidas padengiant iš sąvartyno 
projekto. 

Ministras pirmininkas Al
girdas Brazauskas ketvirtadie
nį lankėsi Kazokiškių sąvartyno 
apylinkėse. 

A. Brazauskas pasiūlė dvy

lika arčiausiai sąvartyno esan
čių sodybų perkelti į kitą vietą 
arba pasiūlyti gyventojams 
kompensacijas. Iškėlus sodybas, 
ta vieta būtų apsodinta mišku. 
Susipažinęs su rengiamu sąvar
tyno projektu Premjeras įsitiki
no, kad sąvartyno viršūnė nie
kaip neiškils virš miško ir nebus 
matoma Kernavėje. 

Kalbėdamasis su grupele 
Kazokiškių gyventojų, premje
ras patikino juos, kad projek
tuojamas sąvartynas at i t iks 

visus ES reikalavimus, vadina
si, kalbos apie nemalonius kva
pus, būrius graužikų ir žalą 
gamtai bei gyventojams nėra 
niekuo pagrįstos. 

A. Brazauskas netgi pasiūlė 
žmonėms organizuoti kelionę į 
ES valstybėse jau veikiančius 
tokius sąvartynus, kad jie patys 
įsitikintų, jog kalbos apie bet 
kokią grėsmę neturi pagrindo. 

Ministras pirmininkas pri
pažino, kad žmonės buvo ir yra 
per mažai informuojami. 

R. Pakso susiv ieni j imas ka l t ina Vyriausiąją r inkimų 
komisi ją po l i t i kav imu 

V i l n i u s , rugpjūčio 5 d. 
(ELTA) — Lietuvos Vyriausioji 
r i nk imų komisija (VRK) at
metė Rolando Pakso susivieni
j imo „Už tvarką ir teisingumą" 
siūlomą referendumą pasinau
dodama technine d ings t imi . 
Tikras is šio sprendimo moty
vas buvęs politinis — neleisti 
surengt i referendumo šešiais 
k laus imais , tvir t ina susivieniji
mo vadovai. 

Liberalų demokratų par t i 
jos būstinėje Vilniuje surengto
je spaudos konferencijoje nuša
l in tas p rez iden tas pa re i škė , 
kad susivienijimas „Už tvarką 
i r teisingumą" esantis didžiau
sia politinė jėga per visą ne
priklausomybės laikotarpi, nes 
vienija 76,000 narių. 

Susivienijimo vadovas, nu
ša l in tas prezidentas R. Paksas , 
t ikina, kad Seimo rinkimuose 
rudenį susivienijimas la imės 
mažiausiai 50 vietų ir sudarys 
kitą Lietuvos vyriausybę. Ta
čiau nušal in tas prezidentas ne
nurodė nė vienos galimo tokios 
vyriausybės nario pavardės. R. 
Paksas tvirtino, kad susivieni
j i m a s tur i sveikai radikal ią 
programą, kuri padėsianti atsi
naujinti Lietuvai. 

J i s ta ip pat a ts isakė išvar
dyti pirmąjį susivienijimo są
rašo penketą, t ik pažymėjo. 

R. Pavilionis, V. Mazuronis ir R. Paksa 

kad jame t ikrai bus Libe
raldemokratų partijos vadovas 
Valentinas Mazuronis. 

Europos parlamento narys 
Rolandas Pavilionis ir V. Ma
zuronis aiškino, jog VRK spren
dimas neregistruoti liberalde
mokratų siūlomo referendumo 
esąs sąmoningas bandymas bet 
kuria kaina sutrukdyti susivie
nijimo siūlomą referendumą, 
kuris esą visuotinai remiamas 
susivienijimo atstovų susiti
kimuose su gyventojais. 

Per spaudos konferenciją R. 
Pavilionis aiškino, esą Europar-

Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr 

lamente stebimasi susivieniji
mo skandalu Lietuvoje, į kurį 
pakliuvo kai kurie prezidentą 
nušalinę politikai. 

R. Pavilionis nenurodė kon
krečių padėtimi Lietuvoje besi
stebinčių EP narių pavardžių. 

R. Paksas neigė žinojęs kon
krečią Specialiųjų tyrimų tar
nybos (STT) medžiagą apie ky
šininkavimu įtariamus Lietu
vos Seimo narius, tačiau būda
mas prezidentu buvęs supažin
dintas su „bendra teisėsaugos 
institucijų darbo kryptimi ir 
darbo užduotimis". 

Lenkijos 
ambasadorius: 

Lietuvos 
prezidento 

pasir inkimas — 
garbė Lenkijai 

Vilnius , rugpjūčio 5 d. 
(BNS) — Lenkijos ambasado
rius Lietuvoje Jerzy Bahr tei
gia, kad Lenkijai yra garbė, kad 
savo pirmuoju vizitu į užsienį 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus pasirinko būtent šią 
valstybę. 

Vizitas į Lenkiją yra pirmo
ji V. Adamkaus kelionė į užsienį 
po jo inauguracijos prezidentu 
liepos 12-ąją. Beje. pirmosios 
savo kadencijos metais 1998-
2003-aisiais V. Adamkus pirmo
jo vizito į užsienį taip pat vyko į 
Lenkiją. 

Tuo pačiu ambasadorius 
pažymėjo, kad Lietuvos ir Len
kijos prezidentai V. Adamkus ir 
Aleksandr Kwasniewski yra 
seni pažįstami, draugaujantys 
šeimomis. 

Pirmosios savo prezidenta
vimo kadencijos metais V. 
Adamkus su A. Kwasniewski 
ne kartą yra susitikęs tiek Lie
tuvoje, tiek Lenkijoje, tiek tarp
tautinių renginių metu kitose 
pasaulio valstybėse. 

Buvę nuteistiej i ir narkomanai 
padeda panašaus l ik imo žmonėms 

am i 11 " I i wi__..£9nBELM 
Saulius Caplinskas 

Valdo Kopūsto (ELTA) miotr. 

Viln ius , rugpjūčio 5 d. 
(ELTA) — Šią savaitę į vasaros 
stovyklą Vilniuje susirinkę bu
vę nuteistieji ir blaivėjantys 
narkomanai ilsisi, sportuoja ir 
aptaria nuteistųjų įsiliejimo į 
visuomenę problemas. 

Tai jau trečioji tokia sto
vykla. Ją surengė sąjunga 
..KRIS Vilnius", „Europos 
miestai prieš narkotikus", Lie
tuvos AIDS centras ir Švedijos 
visuomeninė organizacija 
KRIS. 

Pristatydamas šį renginį 
ketvirtadienį spaudos konfe

rencijoje Seime Lietuvos AIDS 
centro direktorius Saulius 
Caplinskas sakė, kad nuteistų
jų įsiliejimo į visuomenę orga
nizacija „KRIS" siekia padėti 
žmonėms, kurie apsisprendę 
atsisakyti žalingų įpročių, nusi
kalstamos veiklos. 

Spaudos konferencijoje da
lyvavę Švedijos KRIS atstovai 
sakė, kad jie lankosi kalėji
muose, susitinka su nuteistai
siais, kuriuos siekia patraukti į 
teigiamą gyvenimo kryptį, taip 
pat padeda išėjusiems iš įkali
nimo įstaigų įsitvirtinti laisvė
je. 

Sąjungos „KRIS Vilnius" 
vadovo Lauryno Pečkaičio teigi
mu, šiais metais susikūrusi or
ganizacija suteikia pagalbą bu
vusiems nuteistiesiems grįž
tant į visuomenę. Jis taip pat 
pažymėjo, kad tai yra daugiau 
psichologinio pobūdžio parama, 
nes kol kas realios pagalbos, 
pavyzdžiui, įsidarbinant ši or
ganizacija negalinti suteikti. L. 
Pečkaitis taip pat sakė, kad jau 
yra pradėti įgyvendinti keli 
projektai su Vilniaus darbo bir
ža, kurie ateityje turėtų įsibė
gėti. 

Vasaros stovykloje dalyvau
ja apie 200 Švedijos, Danijos, 
Suomijos KRIS organizacijų 
atstovų. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SPORTO APŽVALGA 

! BESIRUOŠIANT OLIMPIADAI 

XXVIII Atėnų 
olimpinės žaidynės 

Nenumaldomai artėja 
svarbiausias pasaulio 
sporto įvykis — XXVIII 

Atėnų olimpinės žaidynės, ku
riose dalyvaus ir gausi Lietuvos 
delegacija. Ne tik dalyvaus, bet 
tikiu, ir kovos dėl pergalių! 

Nors mums olimpiniai ide
alai turi reikšti daugiau nei pa
prasčiausią pergalės siekimą, o 
asmenybės, kaip visumos, ug
dymą į darnią visumą, vieni
jančią kūno, valios ir proto galy
bę, gerai žinau — Lietuva lauks 
medalių! O juos iškovoti bus 
labai sunku. Dešimt tūkstančių 
sportininkų iš 202 pasaulio ša
lių, dalyvausiančių 28 olim
pinių sporto šakų varžybose, 
taip pat sieks pergalių. 

Vis dėlto tikiu mūsų spor
tininkais. Tikiu, nes jie įrodė, 
kad ne tas stiprus ir didelis, ku
ris garsus ir turtingas. Daugu
ma mūsų sportininkų įrodė, kad 
jie yra tikri savo šalies patrio
tai, kuriems Lietuvos garbė 
svarbiau už didžiules sutartis 
ar premijas. 

Ir jie tai įrodė tada, kai 
Lietuvai to labiausiai reikėjo. 
1988 metais jie pirmieji atkūrė 
savo organizaciją — Lietuvos 
tautinį olimpinį komitetą, 1990 
metais pirmieji (ir vieninteliai 
iš visų kitų sričių!) atsisakė 
dalyvauti SSRS rinktinėse ir 
ČPmninnat imcp m a t t a i h n v o 
svetimos šalies struktūros. 
1991 metų sausio 13-ąją jie 
buvo tarp pagrindinių Seimo 
rūmų gynėjų... 1992 metais, kai 
pirmą kartą po 64 metų per
t raukos dalyvavo olimpinėse 

žaidynėse, nors Lietuvai tuomet 
buvo labai ekonomiškai sunku, 
jie kovojo dėl savo krašto ne
klausdami apie jokį atlygį ir pa
siekė puikių pergalių! Romo 
Ubarto ir mūsų krepšininkų 
triumfą matė visas pasaulis ir 
tada daugelis pirmą kartą išvy
do mūsų trispalvę ant pačių 
aukščiausių olimpinių stiebų. 

Todėl visiškai nesutinku su 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Politikos mokslų ir diplomatijos 
instituto direktoriumi Vytautu 
Kulakausku, kuris sakė, kad 
patriotizmo jausmas „deja, tik 
Vakarų Europos, į kurią atėjo
me, tautoms tai lyg į kraują 
įaugęs dalykas (...) Tai labai 
ryškiai iliustruoja ką tik pasi
baigęs Europos futbolo čempio
na tas . Savo komandą palai
kanti publika — labai marga, 
didžioji jos dalis ir alaus daug 
prisiplempusi. Bet pažiūrėkite, 
kaip visi išdidžiai plėšia savo 
šalies himną. Taip pat ir patys 
futbolininkai. Akivaizdu, kad 
Lietuvai dar toli iki tokio lygio 
ne tik sporte, bet įr daugelyje 
kitų gyvenimo sričių..." 

Ko gero, V. Kulakauskas 
nesut iko mūsų sportininkų, 
grįžusių ir Barselonos, Atlan
tos, Sidnėjaus olimpinių žaidy
nių a r po iškovoto Europos 
krepšinio čempionato. Gal jis 
nematė ir kelių tūkstančių 
Lietuvos aistruolių, palaikiusių 
Lietuvos krepšinio rinktinę 
Stokholme vykusiame Europos 
čempionate? 

Kaip tik tais reikšmingais 
sporto laikotarpiais Lietuvoje 

tarsi įsivyrauja politinė ramybe 
ir, nepriklausomai nuo partinių 
simpatijų ar antipatijų, visi 
arba bent dauguma (!) tautos 
nuoširdžiai pergyvena — serga 
už Lietuvą! Neabejoju, kad taip 
bus ir Atėnų olimpinių žaidy
nių metu. 

Labai nuoširdžiai linkėda
mas Jums ir mums pergalių, 
noriu atkreipti dėmesį, kad 
svarbiausias dalykas gyvenime 
yra ne šlovė, o kova dėl per
galės. Mieli sportininkai, kovo
kite iš visų jėgų, parodykite vis
ką, ką sugebate, nebijokite jo
kių autoritetų, ir tada tikrai 
pasieksite pergalę! 

Už Lietuvą, už. visus tuos, 
kurie Jumis tiki, viliasi ir myli! 

A r t ū r a s Pov i l i ūnas 
Lietuvos tautinio olimpinio 

komiteto prezidentas 

Lietuvos olimpiečius ap
rengė ir papuošė Audimo" fab
rikas. 

Audimo" gaminius matė 
visa Europa... 

Liepos 14 dieną Vilniuje, 
„Europos" prekybos centre 
esančioje firminėje „Audimo" 
parduotuvėje, Lietuvos olimpi
nei rinktinei buvo perduota 
sportinė apranga. 

Audimo" pardavimo direk
torius Arvydas Povilaitis pa
pasakojo, kaip ši sportinė ap
ranga beveik dvejus metus bu
vo tobulinama ir gražinama, 
paaiškino jos simboliką. 

LTOK prezidentas Artūras 
Poviliūnas pasidžiaugė, kad 
mūsų olimpiečiai Atėnuose vėl 
bus dailiai apsirengę, o baida
rininkas Egidijus Balčiūnas 
pridūrė, kad naujoji apranga ne 

tik graži, bet ir patogi rungty
niauti. 

A. Povilaitis LTOK prezi
dentui įteikė olimpinius marš
kinėlius, o A. Poviliūnas Audi 
mo" vadovui perdavė LTOK vė
liavą. 

Renginyje dalyvavo KKSD 
gen. direktorius Vytas Nėnius, 
jo pavaduotojas Algirdas Rasla
nas, LTOK gen. sekretorius 
Vytautas Zubernis, olimpiečiai 
Alvydas Duonėla, Andrejus 
Zadneprovskis, Edvinas Krun-
golcas, gausus būrys žurnalistų. 

PATVIRTINOME 
OLIMPINE RINKTINĘ 

Liepos 8 dieną „Karolinos" 
viešbučio konferencijų salėje 
įvyko Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto Vykdomojo ko
miteto išplėstinis posėdis. 

Buvo patvirtinta Lietuvos 
olimpinė rinktinė, kuri daly
vaus XXVIII olimpiados žaidy
nėse Atėnuose. LTOK vykdomo
jo komiteto išplėstiniame posė
dyje dalyvavo visų mūsų šalies 
olimpinių federacijų vadovai, 
rinktinių treneriai, medikai, 
techninio personalo atstovai, 
spaudos ir televizijų žurnalis
tai. 

Po LTOK prezidento Artūro 
Poviliūno įžanginio žodžio bei 
programos „Atėnai — 2004" va
dovo, Lietuvos olimpinės rinkti
nės vadovo pavaduotojo Algir
do Raslano komentarų, pasisa
kė visų Lietuvos olimpinių spor
to šakų federacijų, kurios turi 
olimpiečių, vadovai, vyr. trene
riai. Kalbėjo Baidarių ir kanojų 
irklavimo federacijos gen. 
sekretorius Zigmantas Raudo
nius, Bokso federacijos gen. 
sekretorius Vytautas Sinke
vičius, Buriuotojų sąjungos 
viceprezidentas Albinas Grab-
nickas, Dviračių sporto federa
cijos gen. sekretorius Valenti
nas Rutkauskas ir vyr. treneris 
Valerijus Konovalovas, Dziudo 
federacijos atstovas Kajetonas 
Balčiūnas, Imtynių federacijos 
gen. sekretorius Paulius Dau
mantas. Irklavimo federacijos 
prezidentas Artūras Jukna, 
Krepšinio federacijos preziden
tas Vladas Garastas, Lengvo
sios atletikos federacijos gen. 
sekretorius Eugenijus Burokas 
ir vyr. treneris Aleksas Stanis-

lovaitis, Plaukimo federacijos 
prezidentas Evaldas Skyrius , 
Sunkiosios atletikos federacijos 
viceprezidentas Bronius Vyš
niauskas, Šaudymo sporto są
jungos gen. sekretorius Vytau
tas Blonskis, Šiuolaikinės pen
kiakovės federacijos gen. sekre
torius Viačeslavas Kal ininas . 
Visų jų nuomone, pasirengimas 
vyksta planingai. Lietuvos 
olimpinės rinktinės vyr. gydyto
jas Dalius Barkauskas pasi
džiaugė, kad ypatingų prob
lemų ir medikai kol kas neturi , 
sportininkai sveiki. Išsakytas 
mintis apibendrino KKSD gen. 
direktorius, Lietuvos olimpinės 
rinktinės vadovas Vytas Nė
nius. Jo nuomone, pasirengi
mas žaidynėms vyko gan sklan
džiai, sutart inai dirbo visos 
grandys. Vis dėlto klaidų nepa
vyko išvengti irklavimo, dziudo, 
stalo teniso ir dar kai kuriom 
mūsų federacijoms. Todėl jos ir 
olimpiečių turės mažiau nei 
planavo, ar neturės jų iš viso. 
Kaip sakė V. Nėnius, labai svar
bu, kad geroji dvasia visų žai
dynių laiku lydėtų mūsų olim
piečius olimpiniame kaimelyje, 
kad ten būtų geras mikroklima
tas. 

Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto vasaros olimpinių 
sporto šakų komisijos ir pro
gramos A t ė n a i 2004" darbo 
grupės teikimu vienbalsiai buvo 
patvirtinta Lietuvos olimpinė 
rinktinė, kuri dalyvaus XXVIII 
olimpiados žaidynėse Atėnuose. 
Joje jau buvo 61 sportininkas, 
tiek pat, kiek jų prieš ketverius 
metus rungtyniavo Sidnėjuje. 
Tikimasi, kad kelialapius dar 
iškovos 3 ar 4 mūsų spor
tininkai. (Visa rinktinė bus pa
skelbta atnaujintoje LTOK sve
tainėje, kuri lankytojus pakvies 
jau ryt ar poryt...). Olimpinėje 
delegacijoje bus per 40 trenerių, 
medikų bei vadovų. 

Kaip Lietuvos olimpinė de
legacija bus Atėnuose pasipuo
šusi, kur gyvens akreditacijų 
neturintys sporto specialistai, 
rėmėjai, informavo LTOK gene
ralinis sekretorius Vytau tas 
Zubernis. 

Lietuvos olimpinės rinkti
nės nario ženklai buvo įteikti 
Ramūnui Vyšniauskui, Ro
mualdui Petrukanecui, Kęstu
čiui Kebliui, Einarui. 

SIDABRO MEDALIS LIETUVAI 

S i d a b r o medal io la imėtoja Erika B e s p a l k a i t ė s u K a u n o vėl iava. 

Tarptautines jaunimo žaidy
nes, kurios pirmą kartą vy

ko JAV. Cleveland mieste nuo 
liepos 30 d iki rugpjūčio 3 d. 
praėjo su didelu pasisekimu. 
Ankstyvesnes žaidynes yra vy
kusios įvairiuose Europos kraš
tuose Dalyvavo jauni sporti
ninkai 12 -15 metu iš 55 kraš
tų ir 120 miestų Dalyvavo ir 
mūsų Respublikos Kauno mies
tas su 24 jaunaisiais sportinin
kais krepšinei komanda, plau

kimo ir lengvosios atletikos. Iš 
visų pasaulio miestų dalyvavo 
2,200 sportininkų. 

Dalyvavo taip pat Kauno 
miesto meras Arvydas Garba-
ravičius ir administratorius 
Giedrius Buincvičius. Šios žai
dynės skiriasi tuo, kad rungia-
masi ta rp įvairių kraštų miestų 
ir miestų delegacijoms yra su
teikiama proga susipažinti bei 
užmegzti ryšius. Praėjusių me
tu rudenį buvo pasirašyta ben

dradarbiavimo sutar t is tarp 
Kauno ir Celeveland miestų. 
Tad Kauną paskatino dalyvau
ti JAV verslininkas Linas Kli
mavičius ir LR garbės genera
linė konsule Clevelande Ing
rida Bublienė. 

Dėka mero Arvydo Garba-
ravičiaus Lietuvos miestas da
lyvavo tarp miestų iš įvairių 
kraštų. Lietuvos trispalvė ple
vėsavo visuose žaidynių taš
kuose. Tūkstantinėm miniom 
primenam, kad Lietuva taip 
pat laisvojo pasaulio narė. O 
ką bekalbėti apie žaviuosius 
jaunuosius sportininkus, kurie 
per atidarymą įžygiavę į estra
dą geltonom uniformom su tris
palve priekyje ir šūkiu: „Lietu
va, Lietuva, Lietuva". 

Atidaryme sportininkams 
kalbėjo JAV prezidentas Ge
orge W. Bush, kur už jo nuga
ros per visus televizijos kanalus 
matėsi trispalvė ir Kauno mies
to vėliava. Reklama Lietuvai 
nenuperkama 

Jaunieji sportininkai rung
tyniavo, susipažino su plataus 
pasaulio jaunimu bei daugelis 
pirmą kartą išvydo Ameriką. 
Miesto delegacija bendravo 
įvairiuose priėmimuose, kur tu
rėjo progą susitikti su Ohio 
gubernatoriumi, senatoriais, 
kongreso atstovais, miesto pa
reigūnais bei verslininkais. 
Taip pat susitiko su Cleveland 
miesto mere Jane Campbell, ir 
aptarė miesto bendradarbiavi
mo galimybes bei įteikė merei 
Kauno vėliavą ir knygą apie 
Kauną. Sekmadienį delegaci
ja ir treneriai dalyvavo šv. Mi
šiose Dievo Motinos parapijoje. 
Po Mišių susitiko su klyvelen-
diečiais. Kauno meras tarė 

trumpą žodį ir padėkojo vi
siems, kurie prie jų dalyvavimo 
šiose žaidynėse prisidėjo. Lietu
vių namų restorane pietavo su 
Dievo Motinos parapijos klebo
nu Gediminu Kijausku, LB Cle
veland skyriaus pirm. Algiu 
Gudėnu, vicepirm. dr. Viktoru 
Stankum. LR garbės generaline 
konsule Ingrida Bubliene bei 
kolonijos lietuviais, kurie įvai
riais būdais talkino žaidynių 
metu. 

Kauno meras vis rūpinosi, 
ar Lietuva galės parvežti me
dalių, nes konkurencija buvo 
didele ir visos komandos pui
kiai paruoštos. 

Kulminacinis taškas Lietu

vai buvo, kai jaunoji sportinin
kė Erika Bespalkaitė Kaunui 
ir Lietuvai laimėjo sidabrinį 
medalį už 100 metrų plaukimą. 
Per užbaigimo iškilmes ji atžy
giavo į sceną su Kauno vėliava 
ir jaunatviška šypsena. Gerai 
pasirodė ir kiti mūsų spor
tininkai, užimdami penktą vie
tą. 

Cleveland visuomenė jau
nimui sudėjo pinigus ir suteikė 
progą autobusu aplankyti Nia
garos krioklį. Kitą dieną jie dar 
lankė įvairias Cleveland kul
tūrines vietas ir vakare susitiko 
su Cleveland jaunimu prie Erie 
ežero. 
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FUTBOLAS ČIKAGOJE 

„LITUANICOS'TUTBOLININKAI 
NUGALĖJO „KICKERS" 3-2 

„Lituanicos" vyrų futbolo eki
pa sekmadienį (rugpjūčio 1 d.) 
pelnė svarbią pergalę ir išsau
gojo sau vietą stipriausiųjų Či
kagos bei apylinkių komandų 
tarpe. 

Kadangi l ietuviai „major" 
divizijoje, pasibaigus pirmeny-
biniams metams, buvo prieš
paskutinėje — 9-oje vietoje, tai 
norint išlikti toje grupėje reikė
jo žaisti su žemesnės divizijos 2-
osios vietos laimėtoja. 

Šios svarbios rungtynės bu
vo žaidžiamos neutralioje aikš
tėje — „Shwaben" aikštyne Buf-
falo Grove, IL. Ir iš čia „Litua
nicos" vyrai parsivežė gražią, 
nors ir sunkiai iškovotą, per
galę. „Kickers" futbolininkai tik 
an t rame pratesime buvo įveikti 
3-2 pasekme, nes reguliarus 
žaidimo laikas rodė lygiąsias 2-2. 

Sekmadienio karštą popie
tę, kuomet termometras rodė 
90° F., lietuviams reikėjo įveikti 
ne vien tik neblogai žaidusius 
„Kickers" vyrus, bet ir teisėjo 
šališkumą. J i s antrojo kėlinio 
pradžioje, kuomet rezul ta tas 
buvo 2—0 lietuvių naudai, be 
rimtesnės priežasties mūsiškių 
gynėjui Algiui Zuperkai parodė 
raudoną kortelę ir apie 60 mi
nučių „Lituanica" turėjo žaisti 
tik su 10 žaidėjų. Negana to. 
teisėjas „nematė" šiurkščių pra
žangų, kurias ne kartą padarė 
..Kickers" futbolininkai. 

Šių rungtynių herojumi 
buvo jau 12 metų komandoje 
žaidžiantis Virgis Zuromskas, 
kuris pelnė du įvarčius: pirmą 
ir paskutinį . P i rmasis krito 
rungtynių pradžioje — 15-oje 
minutėje, o an t r a s i s antrojo 
pratęsimo 6-oje minutėje. Šis iš 
kampo šautas kamuolys, nusi-
icicK's ..Kuki-rs" vartų tinkle, at
nešė lietuviams pergalę. 

Pirmasis kėlinys baigėsi 
1-0 lietuvių naudai . Tada po 

pertraukos, staigmeną pateikė 
jaunas i s Audrius Zinkevičius, 
kur is apvedęs net 4 varžovų 
žaidėjus, kamuolį pasiuntė į jų 
vartų tinklą. Esant 2-0 pasek
mei, teisėjas tuoj pasistengė iš 
aikštės pašalinti A. Zuperką. 
Tuo pasinaudoję, „Kickers" fut
bolininkai sugebėjo pasekmę iš
lyginti. 

Be įvarčių baigėsi pirmojo 
pra tęs imo 15 minučių. Tada 
antrojo pratęsimo 5-oje min. V. 
Zuromskas pelnė pergalę nulė
musį „auksinį" įvartį. 

Šią pergalę iškovojo 14 
komandos žaidėjų, kurie tikrai 
visi, kaip vienas stengėsi ir ko
vojo pavyzdingai. Čia savo su
manumu ir šaltumu pasižymėjo 
ir naujasis komandos treneris 
Algimantas Šalkauskas, anks
čiau trumpai rungtyniavęs „Li
tuanicos" vienuolikėje. J i s „Li
tuanicos" komandos vairą pe
rėmė iš Lietuvon gyventi sugrį
žus io Gedimino J a r m a l a v i 
č i aus . 

Reikia pažymėti, kad šį 
kartą „Lituanicos" vienuolikėje 
žaidė vien tik lietuviai fut
bolininkai. Anksčiau joje maty
davosi vienas kitas kitatautis. 

P A R Ė M Ė „LITUANICOS" 
FUTBOLO KLUBĄ 

Čikagietė Zelma Noreikie-
nė, sužinojusi, kad „Lituanicos" 
futbolininkai nesusilaukia fi
nansinės paramos iš kitų lietu
viškų organizacijų, klubo iždi
ninkui Leonui Juraičiui įteikė 
500 dol. čekį. 

Su 50 dol. parama prisistatė 
ki tas čikagietis Sigitas Astraus
kas, turintis savo verslą Brigh-
ton Parko lietuvių telkinyje. 

Klubo vadovybė dėkodama 
šiems mūsų tautiečiams, laukia 
ir daugiau finansinės paramos. 

E. Š. 
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VARNIŲ REGIONINIS PARKAS ATSIVERIA KIEKVIENAM LANKYTOJUI 
Lietuvos aplinkos ministerijos sukviesti žurnal is ta i gražią v i d u r v a s a r i o dieną turėjo puikią progą susipažinti su tėviškės gamta, pabuvot i nuos t abaus grožio Žemai t i jos kampelyje - Varn ių regioniniame parke. Šis žurna

listų seminaras buvo pavadintas „Saugomos ter i tori jos - atviros žmogui". I r iš tikrųjų, visos apžvalgos metu parko šeimininkų - d i rek torės I renos Zimblienės ir pavaduoto jo Kazimiero P r a e r o aiškinimų i r seminaro dalyvių 
diskusijų pagrindine mintimi buvo siekis - ka ip visą šį grožį a tve r t i lankyto jams, tur is tams, moksleiviams a r užsienio svečiams. Iš ka r to galima pasakyt i , kad mažesnė užduo t i s - pa rody t i šį grožį žurnalistams, kartais priverčiant 
juos aiktelėti nuo gamtos stebuklo ar įs imint ino įspūdžio, kad i r k lampoj imo kūlgrinda, pa rko vadovams t ikrai pavyko. 

KĘSTUTIS 
PRANCKEVIČIUS 

Saugomos teritorijos t u r i 
tarnaut i žmogui 

Žurnalistai buvo pasitikti 
prie Burbiškiu piliakalnio, prie 
Reimontų sodybos, kurioje mėg
davo lankytis žinomas mūsų 
gamtininkas, didis Varnių že
mės ir visos Žemaitijos mylėto
jas Česlovas Kudaba. 

Prieš pradedant pažintinę 
kelionę, Burbiškiu piliakalnio 
papėdėje Valstybinės saugomų 
teritorijų tarnybos direktorė 
Rūta Baškytė žurnalistams 
pristatė šalies saugomų terito
rijų sistemą, kurioje bene svar
biausią vietą užima naciona
liniai parkai (jų šiuo metu yra 
5) ir regioniniai parkai (jų -
30), šie abu dariniai nedaug 
skiriasi, nebent reprezentacijos 
lygmeniu: nacionaliniai parodo 
visos šalies masto objektus, 
regioniniai parkai pristato re
gioninio masto vertybes. Jie 
kompleksiškai apjungia draus
tinius, rezervatus, taip pat rek
reacines ir apsaugines zonas, 
tačiau gali turėti ir kultūros pa
veldo objektų, pvz., dvarų sodybų. 

Lietuvos nacionalinių ir re
gioninių parkų sąvoka yra kiek 
kitokia negu Amerikos ar 
Skandinavijos šalių. Mūsų 
krašte didesnis dėmesys skiria
mas ne tik natūralios gamtos 
išsaugojimui, bet ir kultūros 
paveldo bei jo panaudojimo 
svarbai. Jau vien dėl to, kad vi
sose saugomose teritorijose gy
vena žmonės, ir į tai reikia atsi
žvelgti. 

• Apskritai mūsų visuomenė 
dar pernelyg jautriai reaguoja į 
pačius žodžius „saugoma terito
rija", manydami, kad tai pir
miausia kokie nors draudimai, 
apribojimai. Ne visai taip. Pa
saulio gamtosaugos veikla da
bar kreipiama į saugomų teri
torijų reikiamą naudą žmogui 
ne vien materialiąja, bet ir pla
tesne - gamtos, istorijos, kultū
ros pažinimo prasme. Būtent 
tokie yra ir mūsų nacionalinių 
regioninių parkų steigimo tik
slai: ne tik išsaugoti, bet ir pris
tatyti visuomenei, skatinti pa
žintinį turizmą. 

Galima priminti, kad, stei
giant pirmuosius nacionali
nius parkus. Žemaitijos parką 
buvo galvojama įsteigti Varnių 
regione. Dėl įvairių sovietinės 
politikos viražų tuomet visos 
Žemaitijos reprezentacijai buvo 
pasirinkti Plateliai. 

Varnių regioninis pa rkas 
Varnių regioninis parkas 

įsteigtas 1992 m., siekiant iš
saugoti Žemaičių centrinio eže
ringo kalvyno kraštovaizdį, jo 
gamtinę ekosistemą bei kultū
ros paveldo vertybes. Teritori
jos pietuose stūkso Bilionių pi
liakalnis, šiaurėje - Šatrija ir 
Luokė, rytuose - Pavandenė, 
Girgždutė, Spingė. vakaruose -
Vembūtai ir Minijos ištakų 
draustinis. 

Varnių regioninis parkas 
suformuotas tarsi salų pincipu 
su „prilipusiomis" apsauginė
mis zonomis, tad bendras parko 
plotas siekia net 50 tūkst. ha. 
Varnių regioniniame parke yra 
33 draustiniai, Burbiškės kaip 
tik ir yra viename jų - Sietuvos 
kraštovaizdžio draustinyje. 
Taip pat yra Stervo gamtinis 
rezervatas, yra ir urbanistiniai 
Luokės bei Varnių draustiniai. 

Varnių parke yra unikali 
Debcsnų pelkė, viena iš nedau
gelio Žemaitijos žemapelkių. 
Čia gražiai sutvarkyta aplinka, 
šią vietą lanko daug turistų. 
Apskritai Varnių parkas yra 
palyginti gausiai lankomas. 
Dauguma turistų tiesiog jį per
važiuoja per vieną dieną, tačiau 
galima ir apsistoti prie Parše
žerio ar Lūksto ežero. Deja, ap
skritai kaimo turizmo plėtra 

čia vyksta gana vangiai, grei
čiausiai dėl lėšų trūkumo. Eu
ropos Sąjunga, reikia tikėtis, 
duos impulsą ir šiai sričiai. 

Burbiškiu pi l iakalnis 
Varnių regioniniame parke 

yra apie 13 piliakalnių. XII-XIV 
amžiuje Burbiškiu piliakalnis 
buvo labai svarbus strateginis 
objektas, kur iame stovėjusi 
Paršpilio pilis, minima kryžiuo
čių žvalgų pranešimuose. Tai 
buvusi svarbi žemaičių signa
linės, paprasčiau tar iant - lau
žų sistemos, jungusios visas 
aukštesnes žemaičių kalvas -
Medvėgalį, Paršpilį, Girgždutę, 
Šatriją dalis. Tarp šių gyny
binių objektų buvo nutiestos 
kūlgrindos - povandeniniai 
keliai, leidę prieSams nežinant 
susisiekti vieniems su kitais. 

Nuo piliakalnio atsiveria 
gražus vaizdas su priešais ty
vuliuojančiu Paršežeriu, tolu
moje dunksančiu Medvėgaliu. 
Tarp piliakalnių yra 6-8 kilo
metrai, todėl tarp jų galima 
buvo susisiekti ugnies ženklais. 
Tačiau žinių apie kokius nors 
mūšius šiose vietose kronikos 
nepateikia. Piliakalniuose na
tūrali gamta, kad lankytojai 
galėtų užuosti kvapus, pasigė
rėti laukų gėlėmis. Romantikos 
dvelksmui nurodytose vietovė
se galima įžiebti laužus. Pilia
kalniuose nedraudžiama rengti 
ir didesnes šventes, kultūringai 
jas organizuojant, gamta nenu
kenčia. Tam tikrų problemų ky
la dėl želdinių - kiek jų palikti 
ar iškirsti. Svarbiausia čia lai1 

koma kul tūr inė piliakalnio 
reikšmė, o dažniausiai ieškoma 
aukso vidurio - kad piliakalnis 
turėtų patrauklią išvaizdą, o ir 
vaizdai nuo jo atsivertų visu 
gražumu. 

Sietuvos kū lgr inda 
Apie kūlgrindas pasakoja

ma ir tikrų faktų, ir legendų. 
Šiaip ar taip. tai unikalus sta
tinys, kurį pamatyti ir ja pak-
lampoti reikėtų kiekvienam, 
krašto istorija besidominčiam, 
žmogui. Pasakojama, kad kūl
grinda galima buvo važiuoti ir 
vežimais, nes jos plotis šeši ir 
daugiau metrų. Tačiau, kryp
telėjus į šoną, pradingdavo ir 
vežimas, ir jo keleiviai. Todėl ir 
dabar, net ir pėstiesiems kelei
viams - žurnalistams, buvo pa
rūpinti keli smeigai, kuriais 
reikėdavo patikrinti, a r prieky
je akmens grindinys, ar jau gili 
pelkė. Sprendžiant iš sug-
rįžusiųjų skaičiaus, nukrypusių 
nuo kūlgrindos kelio žurnalistų 
nebuvo... 

Apie Sietuvos kūlgrindą Č. 
Kudaba rašė, kad tai yra di
delis mūsų krašto archeologinis 
paminklas. Kiek reikėjo čia pa
skandinti akmenų, kad susifor
muotų, nors ir povandeninis, 
bet tvirtas takas, sunku net ir 
įsivaizduoti. Pasak legendų, tai 
buvę milžinų darbas, nes akme
nis reikėję vežti metų metais. 

Istorikų nuomone, kūlgrin
da buvo naudojama kovotojams 
pasitraukti į rytinius Žemaiti
jos piliakalnius. Medvėgalio pu
sę. Tačiau ji galėjo būti naudo
jama ir priešams į pelkes įvi
lioti. Kitų šaltinių teigimu, kūl
grindomis naudodavosi ir pa
prasti žmonės, trumpinę kelią 
iš Kaltinėnų į Tverus. Manoma, 
kad kūlgrindoms ne mažiau 
800 metų. Tačiau ir XXI am
žiaus keleiviams, kad ir šimto 
metrų kelionė kūlgrinda palie
ka neišdildomą įspūdį. 

Kunigaikščio Vykinto 
žemėje 

Istorikai ligi šiol abejoja, 
kur galėjo būti Vykinto miestas 
- tvirtovė, nors tikrai žinoma, 
kad jis valdė aplinkines žemes. 
Šias vietas nuodugniai tyrinė
jęs „Alkos" muziejaus direkto
rius. Žemaičių draugijos prezi-

Varnių katedra 

Stasys Kasparavičius tas - 261 ha. Ji palaipsniui miršta, dentas 
įsitikinęs, kad jis galėjo būti 
Vembūtų piliakalnio teritorijo
je. Žinomas ir šio miesto pava
dinimas - „Vykėntaa". Ši ro
mant iška legenda turi svarių 
įrodymų. Pirmiausia, taisyklin
gai sukrautas įspūdingas ak
menų grupes - figūras ir lini
jas, aiškiai įžvelgiamas kalno 
terasas , kurių paskirtis kaip 
tik ir galėjo būti susijusi su Vy
kinto pilimi, taip pat, atrodo, 
dirbtinai iškastą upelį, galbūt 
pilies gynybos elementą. 

Manoma, kad tie gausūs 
akmenys nėra natūraliai susi
formavę, bet žmogaus apdirbti, 
tai dar labiau patvirtina čia 
buvusios pilies hipotezę. Paga
liau nėra jokio kito paaiškini
mo, kodėl žmonės tempė į karną 
akmenis, juk žemyn nuridenti 
juos žymiai lengviau... Vykinto 
mieste jau keleri metai nuolat 
rengiamos talkos, kuriose daly
vauja šimtai žmonių. Tikėtina, 
kad anksčiau ar vėliau Vykinto 
miesto istorija gal bent kiek 
prašviesės. Tačiau ir dabar ap
silankyti šioje vietoje, praeiti 
įspūdingus, prieš keletą metų 
suka l tus simbolinius miesto 
vartus, yra verta ir viltinga. 

Gintar inė Lūksto 
pakran tė 

Didžiausio Žemaitijos ežero 
plotas - 10,180 ha, kranto ilgis 
19.2 km, didžiausias gylis - 7 
m. Į pietinę ežero dalį įteka Sie
tuvų upelis, kuriame yra minė
ta Sietuvos kūlgrinda, iš ežero 
šiaurinės dalies išteka Varnelė, 
„paskolinusi" Varnių miestui 
savo pavadinimą. Lūkstas -
vienintelis ežeras Lietuvoje, 
prie kurio atvykęs keliautojas 
gali rasti savo gintaro gabalėlį. 
Čia įsteigta kultūringo poilsio 
zona, kurioje galima pasi
džiaugti ežero bangų vėsuma, 
aplinkinių miškų ramuma, pa
togiai apsistoti. 

Ant ežero kranto esančioje 
poilsiavietėje nuo 1993 m. vyk
sta daug tarptautinių renginių, 
stovyklų. Čia atvyksta visos 
Europos, taip pat ir kitų žemy
nų jaunimas, kurie kartu su 
lietuviais tobulina šnekamosios 
anglų kalbos įgūdžius. Kartu 
vyksta ekskursijos į aplinki
nius piliakalnius, pajūrį- Ne 
mažesnį pasitenkinimą užsie
niečiams teikia ir naktiniai 
žygiai, kelionės dviračiais per 
visą Žemaitiją, apsistojant pas 
paprastus žmones. 

„Bliuzo naktys" - kitas ži
nomas Lūksto pakrantės rengi
nys. Šiemet jis sulaukė net 5 
tūkstančių lankytojų. Svečias 
iš Amerikos Louisiana valstijos 
Sherman Robertson šią vietą 
pavadino mažuoju VVoodstock -
Amerikos „blues" sostine. Ap
tarnaujančių poilsiautojus ir 
festivalio svečius bendrovių 
vadovai ir visų Lūksto idėjų au
toriai - Egidijus ir Skaidrė 
Bagdonai. Ateičiai jie turi dar 
įspūdingesnių planų. 

Debesnų pelkė 
Žemaitijoje liko nedaug že

mų pelkių - vertingų gamtos 
paminklų. Debesnų pelkės plo-

nes, mažėjant kritulių, ji senka, 
be to, yra apsupta miškų, kuris 
irgi skverbiasi į pelkę. Ši pelkė 
yra įtraukta į Raudonąją kny
gą, todėl Varnių gamtosaugi
ninkai ėmė ja rūpintis, gavo lė
šų iš JT Pasaulio gamtos fondo 
ir padarė ją prieinamą visiems 
gamtos mylėtojams. 

Debesnų pelkė yra telmo-
loginis draustinis, todėl siekia
ma, kad ji ir toliau liktų pelkė, 
o ne — pavirstų mišku. Varnių 
parko darbuotojai stebi, kaip 
pelkėje turtėja augalija, o ypa
tingą džiaugsmą teikia įvairių 
rūšių - raibųjų, raudonųjų, bal-
tijinių, plačialapių, dėmėtojų ir 
kitokių atspalvių bei formų ge-
gūnių - Lietuvos orchidėjų sąžaly
nai. Tikimasi daugiau susi
laukti ir būdingos pelkių fau
nos - gervių, tetervinų, guolingų. 

Svarbus pelkės išsaugojimo 
veiksnys - vietinės bendruome
nės įtraukimas. Čia vykstan
čiuose pelkės tvarkymo viešuo
siuose darbuose dalyvauja ke
lios dešimtys apylinkės gyven
tojų. Tuo būdu niekam neatei
na į galvą niokioti, pvz., laužyti 
savo pačių padarytą informaci
nį skydą ar medinį tiltelį į pel
kės gilumą. 

Varniai 

seminarija (1757 m. pastatyta 
vyskupo J. Lopacinskio rūpes
čiu). J i garsėjo ne tik čia dėsčiu
siais profesoriais, savo auklėti
niais, bet ir didžiule - beveik 
600,000 tomų - biblioteka. Res
tauruotame kunigų seminarijos 
pastate dabar kuriamas Žemai
tijos vyskupijos muziejus. Šalia 
jo stovi didingas paminklas pir
mųjų lietuviškų knygų, išleistų 
Lietuvos Didžiojoje kunigaikš
tystėje, autoriui (vertėjui) ka
nauninkui Mikalojui Daukšai ir 
šių knygų pradininkui, mecena
tui Merkeliui Giedraičiui. Iš
didi, gražiai restauruota 1691 
m. statyta Šv. Petro ir Povilo 
katedra, iškilusi vietoje sudegu
sios pirmosios Žemaičių vys
kupijos katedros. Jos rūsiuose 
ilsisi Žemaičių vyskupų - daug 
kuo Lietuvos kultūrai nusipel
niusių Juozapo Arnulfo Gied
raičio ir Simono Giedraičio — pa
laikai. Netoli katedros stovi se
noji Šv. Aleksandro bažnyčia. 

Ilgą laiką Varniai buvo vie
nas svarbiausių Lietuvos kul
tūros centrų. Čia kurį laiką 
gyveno žemaičių didysis vysku
pas Motiejus Valančius, istori
kas ir rašytojas Simonas Dau
kantas , Mikalojus Daukša ir 
Merkelis Giedraitis, istorikas 
Motiejus Strijkovskis, rašytojas 
Antanas Vienažindis, poetas 
Antanas Strazdas, vyskupas ir 
„Anykščių šilelio" autorius An
tanas Baranauskas , biologas, 
pamoksUninkas Jurgis Pabrė
ža, 1863 m. sukilimo dalyvis 
Antanas Mackevičius, daug ki
tų iškilių žmonių. 

Varniai daug kam sietini su 
žemaičių vyskupu Motiejumi 
Valančiumi. Senojoje miesto da
lyje išlikęs pastatas, kur vysku
pas gyveno, o priešais jį — „Va
lančiaus darželis" - skveras, 
kur 1927 m. vietos šviesuolių 
rūpesčiu pastatytas, o 1951 m. 
sovietų valdžios įsakymu nu
griautas ir vietos gyventojų 
daugelį metų slėptas paminklas 

Varniai 
Regioninio parko centras -

Varniai, miestelis, išsistatęs 
tarp Biržulio ir Lūksto ežerų, 
abipus Varnelės upės. Istori
niuose šaltiniuose Varniai mi
nimi jau nuo XIV a. 1413 m. 
apkrikštijus Žemaitiją, ši 
gyvenvietė tapo Žemaičių vys
kupijos centru. Tokį statusą 
Varniai turėjo puspenkto šimto 
metų. Po 1417 m. pradėta sta
tyti katedrą, vyskupo dvarą, 
kapitula. Žinoma, kad 1412 m. 
katedra čia jau veikė. 1469 m. 
Varniuose atidaryta pirmoji Že
maitijoje parapijos mokykla (įs
teigė Žemaičių vyskupas Motie
jus II). 1491 m. vyskupas Mar
tynas miesteliui suteikė Kulmo 
savivaldos teises. 1635 m., tar
pininkaujant Žemaičių vysku
pui J. Tiškevičiui, karalius 
Vladislovas Vaza Varniams su
teikė Magdeburgo teises ir her
bą (centre - šv. Jurgis). 

Po 1863 m. sukilimo prasi
dėjus represijoms, Žemaičių 
vyskupijos centras iš Varnių 
buvo perkeltas į Kauną. Gyve
nimas palaipsniui čia aprimo. 
Šiuo metu garbingą istorinę 
praeitį mena gražiai sutvarky
ta senoji miesto dalis, restau
ruota buvusi Varnių kunigų 

žemaičių vyskupui Motiejui Va
lančiui. Lietuvos Atgimimo me
ta is j is buvo ats tatytas . 

B i ržuvėnų dvaro sodyba 
Varnių regioninio parko da

lis - Biržuvėnų gyvenvietė įsi
kū rus i vaizdinguose Virvytės 
slėniuose. Neabejotina, kad Bir
žuvėnų piliakalnis davė pradžią 
ir to paties pavadinimo gyven
vietei. J i pirmąsyk paminėta 
Birsine vardu 1253 m. vyskupo 
Heinricho Kuršo žemės pietinių 
sričių dalybų akte. 

Likimas nelėmė Biržuvė
nams išaugti į bent kiek reikš
mingesnį miestelį, nes, būdami 
prie antraeilės reikšmės kelio, 
jie negalėjo konkuruoti su netoli 
esančia Luoke, Telšiais, Viešvė
nais . Istorijos pasmerkti likti 
ka imu , Biržuvėnai vis dėlto 
įgijo bei išsaugojo kitus privalu
m u s , dėl kur ių žinovų ypač 
vert inami. Antai 1999 m. į Bir
žuvėnus atvykę PHARE eksper
t a i pripažino, jog Biržuvėnų 
dvaras yra vienas unikaliausių 
medinių dvarų kompleksų Eu
ropoje. 

Nuo XVII amžiaus Biržu
vėnuose minimas Gorskių var
das. Su šiais dvaro savininkais 
sietinas ne tik naujas Biržuvė
nų istorijos tarpsnis, bet ir di
delių statybų bei intensyvios 
kultūrinės veiklos laikotarpis. 
Pirmojo Biržuvėnų dvaro sa
vininko vaikaičio, taip pat My
kolo, pastangomis XVIII a. ant
roje pusėje buvo pastatytas dva
ro pastatų kompleksas - medi
nis reprezentacinis gyvenama
sis namas, vadinamieji rūmai, 
dvi oficinos bei ūkiniai pastatai . 
1790 m. karalius Stanislovas 
Augustas Biržuvėnų miesteliui 
suteikė turgaus teisę, laisvai 
parenkant turgaus dieną, ta
čiau nedarant nuostolių ir kliū
čių kitiems miesteliams. Arti
miausi miesteliai su turgaus teise 
tuomet buvo Telšiai ir Luokė. 

Reprezentacinis dvaro pas

tatas buvo perstatytas XIX a. 
.Laužta stogo forma, būdinga 
baroko laikams buvo pakeista į 
dvišlaitį. Prie pagrindinio įėji
mo pristatytas balkonas, kurį 
laike keturios medinės kolonos, 
suformuotas priebutis ir antras 
aukštas. 

Iš interjero elementų rūmuose 
šiuo metu dar likę glazūruotų 
koklių krosnys ir židiniai. Ta
čiau didžioji vertybių dalis neiš
liko. 1918 m. Biržuvėnuose bu
vo įsteigta pradžios mokykla, 
1954 m. - biblioteka. Jos vedėja 
Aldona Simonavičiūtė vadina
ma Biržuvėnų siela. Jos pas
tangomis 1995 m. dvaro pasta
te įsteigtas etnografinis muzie
jus, kuriam ji be jokio atlygio 
vadovauja - renka eksponatus, 
rašo metrikas, kaupia miestelio 
istoriją. Muziejuje jau sukaup
ta per 1,000 buities ir kultūros 
eksponatų. A. Simonavičiūtė už 
nuopelnus Lietuvai apdovanota 
Gedimino ordinu. 

Medvėgalis -
aukščiausias Žemaitijos 

kalnas, garsus istorinis pilia
kalnis, žymiausia tvirtovė gi
nant Medininkus nuo kryžiuo
čių antpuolių. Kryžiuočių kro
nikose pirmą kartą Medvėgalio 
pilis minima 1316 m. Ordino 
magistrai buvo patyrę, kad dėl 
klampių pelkių vasarą Medvė
galis sunkiai pasiekiamas. Kad 
užkariautų Žemaitiją ir pa
krikštytų ten gyvenančius pa
gonis, kryžiuočių ordino magis
tras 1328 m. žiemą talkon pasi
kvietė Čekijos karalių, kuris 
gruodžio 6 d. su daugybe karei
vių išvyko iš Prahos, prie Ra
gainės persikėlė per Nemuną ir 
1329 m. pasiekė Medvėgalį. 

Tvirtovėje ir apylinkėse 
tuomet gyveno apie 6,000 že
maičių, bet jungtinės vokiečių 
ir čekų jėgos buvo daug gauses
nės ir po atkaklių kovų pilies 
gynėjai buvo nugalėti, vadai 
išžudyti. N u k e l t a į 5 psl. 

Nr.4 

NAPOLEONO ŽYGIS PER LIETUVA 
RIMVYDAS SIDRYS 

— 
Ar tai buvo artilerija? Ne, dangus apsi

niaukė tamsiais debesimis, prapliupo lietus ir 
perkūnija. Žygiuojanti kariuomenė buvo an t 
gamtos pagailos, daugelis jų mirė tą naktį nuo 
išsisėmimo. De Segur pažymi sunkiai įtikėtiną 
faktą, kad tą naktį nugaišo 10,000 arklių! Tik 
prieš tai buvę pilni entuziazmo, vyrai dabar 
keikėsi, šalo ir dejavo, kad tai buvo dangaus 
ženklas, lemiantis pralaimėjimą. 

Napoleonas, audrai siaučiant, buvo prisi
glaudęs Kaune, Karmelitų vienuolyne. Iš ryto 
jis rado Kaune netvarką: pirmieji daliniai, atro
do naudojosi nugalėtojų privilegijomis ir plė
šikavo. Napoleonas buvo susierzinęs, ypač kai 
prijojo prie Neries ir pamatė, kad til tas per Nerį 
buvo sudegintas, generolas Oudinot negalėjo 
tolyn žygiuoti. Šalia Napoleono stovėjo lenkų 
eskadra ir, impulso pagautas, jis liepė lenkams 
bristi per upę. Ulonai, nei minutės nedelsdami, 
nusileido į upę. Iš pradžių jie dar palaikė ri
kiuotę, bet, kai pasiekė upės vidurį, juos paga
vo stipri srovė, žmonės ir arkliai ėmė blaškytis, 
skęsti. Tačiau ir tokioj padėty ulonai atsigręžę į 
Napoleoną šaukė: „Viva l'Empereur!" kol jų gal
vos išnyko po vandeniu. Napoleonas davė įsa
kymą juos gelbėti, bet pats sėdėjo balne tiesus, 
neparodydamas jokio išviršinio ženklo, kad jis 
buvo tos tragedijos sujaudintas. 

Birželio 25 d. Napoleonas apleido Kauną. 

3 s ava i t ė s Vi ln iu je 

Napoleonas tikėjosi Vilniuje rasti Rusijos 
kariuomenę, ją sumušti ir baigti karą. Todėl 
prie Vilniaus jis artinosi atsargiai, pats ne-
sirodydamas, pasikliaudamas žvalgų bei prie
šakinių dalinių pranešimais. Kai paaiškėjo, kad 
Vilnius nebus ginamas, imperatorius prarado 
kantrybę, išliejo savo pyktį ant nieku dėto gene
rolo Montbrun, būk tai jis leido rusams pabėgti. 

Tačiau apsigalvojęs, Napoleonas nutarė išnau
doti laiką sutvarkyti savo kariuomenę, kurios 
užpakaliniai padaliniai dar tebežygiavo pro 
Kauną. Vilniuje jis sudarė tiekimo bazę, su
kaupė tiek maisto, šaudmenų, kad būtų jų užte
kę aprūpinti 100,000 kareivių. 

O taip ieškomas caras Aleksandras tuo 
laiku buvo visai netoli. J i s buvo garbės svečias 
grafo Benington surengtame „bei champetre" 
(lauko balius). Kuomet pasiuntinys jam atnešė 
žinią, kad Napoleono kariuomenė keliasi per 
Nemuną. Aleksandras tą žinią nutylėjo, kol ba
lius tęsėsi, bet rytojaus dieną jis išvyko link 
Dauguvos, kur buvo sutelktos rusų pajėgos, 
škoto Berklay de Tolli vadovybėj. Su 118,000 
rusų kariuomenės Aleksandras negalėjo stoti 
prieš 400.000. 

Napoleonas Vilniuje praleido 19 dienų ir 
per tą laiką stengėsi sustiprinti savo padėtį, ne 
vien kariškai, bet ir politiškai, bandydamas at
statyti Lietuvos nepriklausomybę. Nors buvo jis 
lenkiškai kalbančių bajoru apsuptas, išsireiškė: 
„Šitie lenkai yra ne tokie, kaip Varšuvos len
kai". Liepos 1 dieną jis leido sudaryti atskirą 
Lietuvos vyriausybę. 

De Segur apie Lietuvos vyriausybę nieko 
nerašo, bet jis cituoja Napoleono žodžius, pa
sakytus Vitebske. Ten jis galvojo sustoti ir tęsti 
karą 1813 metais. .Nejaugi pergalė, kurios mes 
taip trokštam, vel išsprūdo mums pro pirštus 
taip, kaip Vilniuje. Kaip ilgai mes dar turėsim 
rusus persekioti, kol jie nuspręs kautis0 Čia. iš
laisvintoje Lietuvoje mes turim suorganizuoti 
tiekimą, ligonines, atsparos taškus. 1812 metų 
žygis yra atliktas, jį užbaigs 1813 metai" (citata 
sutrumpinta). 

Laikas nebuvo palankus dvitautes valsty
bės atsikūrimui. 

Bus daugiau 
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Kai gandrai iš lizdo meta vaikus 
LORETA JASTRAMSKIENE 

Ats ik ra t ė k e t u r i ų 
k iauš in ių 

J Lietuvos kaimus, per
žiemoję Pietų Afrikoje, rytiniu 
Viduržemio jūros pakraščiu 
kovo pabaigoje sugrįžę gandrai 
įsitaisė lizduose, gandrienės 
perėjo kiaušinius. Tačiau kai 
kurie gandrai vėliau kažkodėl 
atsikratė jauniklių. 

Ukmergės rajono Taujėnų 
miestelio gyventojo Aloyzo 
Krikštaponio sodyboje perintys 
gandrai balandžio mėnesį 
padėjo keturis kiaušinius. Vi
sus juos Aloyzas rado išmestus 
iš lizdo. „Dėl to lizdo pavasarį 
šeši gandrai kovojo. Buvo tik
ras karas, bet maniškiai atsi
laikė. Bala žino, kodėl išmetė 
tuos kiaušinius - gal sušalo?" — 
pasakojo taujėniškis. 

Vėliau šie gandrai vis dėlto 
susilaukė jauniklių. Neseniai 
gandrienė išperėjo keturis gan
driukus - daugiausia per pas
taruosius penkerius metus. 

Gaivenių kaimo ūkininkų 
Ivoškų sodyboje parskr idę 

gandra i išperėjo du vaikus, pra
ėjusiais metais jų buvę trys. Ba-
leliuose gyvenančio ūkininko 
Albino Butkaus sodyboje cypia 
j au nemaži du gandriukai. „Pra
ėjusiais metais buvo trys. Iš 
kaimyno atskridę gandrai tuo
met mūsiškius išmušė iš lizdo. 
Šįmet mūsų gandrai buvo stip
resni - atsilaikė prieš kaimyno 
gandrus. O tie nesusilaukė nė 
vieno vaiko. Tik tupi lizde. Ne
bent pavėluotai bus?" - svarstė 
Albinas. 

Taujėnų seniūnė Elvyra Tu-
lušienė patvirtino, kad žmonės 
kalba apie gandrų keistą elgesį: 
„Man sako, kad gandrai mėto 
vaikus iš lizdų. Labai daug jų 
šiemet. Beveik kiekvienoje so
dyboje lizdai sukrauti". 

O r n i t o l o g a i k a l t i n a ša l t ą 
v a s a r a 

„Logiška, kad gandrai taip 
elgiasi. Šiemet mažai maisto, 
nepalankus oras. J i s ir kaltas", 
— „Valstiečių laikraščiui" tvirti
no Lietuvos ornitologų draugi
jos pirmininkas Pet ras Kurla-
vičius. Jis pastebėjo, kad gam
toje daug mažiau vabzdžių. 
J i ems vystytis t rūks ta šilumos. 

„Gandrai neišmaitina jau
niklių. Kartais silpnesnį brolį 
konkurencinėje kovoje dėl mais
to iš- lizdo išstumia kiti gan
driukai" , - pasakojo ornitologas. 

Paprastai gandrienė pade
da tr is kiaušinius, kar ta is - net 
šešis. Paukščiams svarbiausia -
išlikti. Dėl to jie pasirengę au
koti savo vaikus. Matydami, 
kad keturių jauniklių neišmai
t ins , silpniausiąjį išmeta iš liz
do. Pasitaiko ir kanibalizmo at
vejų. 

Ornitologų draugijos pir
mininkas girdėjęs, kad Lietu
voje kai k u r sušalo gandrų 
kiaušiniai. Apie tai daugiausia 
kalba kaimo žmonės. Toks šal
t as pavasaris, vasara Lietuvoje 
nėra retenybė. „Gandrai taip el

giasi, kai būna šaltą pirmoji va
saros pusė. Šiemet parskrido la
bai daug gandrų. Lietuvoje ste
bime jų daugėjimo tendenciją. 
Liepos mėnesį jaunikliai jau 
tur i palikti lizdus, o rugpjūčio 
pabaigoje išskristi. Pietų kryp
timi per Izraelį, Egiptą arba Is
paniją, Maroką į Pietų Afriką", 
- gandrų kelią pasakojo pašne
kovas. 

Jauniklių gandrai atsikrato 
ir sausros metu. Tuomet taip 
pat t rūksta maisto. Kad nenu-
gaištų visi gandriukai, tėvai pa
silieka teisę nuspręsti, kurį pas
merkti žūčiai. 

V e n t ė s r a g e - b e 
pokyčių 

Ventės rago ornitologijos 
stoties vedėjas Leonas Jezers-
kas buvo kitokios nuomonės. Jis 
aiškino, kad jų regione paukš
čiai elgiasi, kaip visada, o apie 
gandrų blogą elgesį kol kas že
maičiai jam neraportavo. 
„Paukščiai peri normaliai, jokių 
nukrypimų nėra. Mūsų regione 
tokių sensacijų nepastebėjome. 
Kasmet žieduojame apie 200 
rūšių paukščius, taip pat ir gan
drus. Šiuos tik pradėjome žie
duoti, tai užtruks dvi dienas. Ir 
bandysime suskaičiuoti gand
rus", - kalbėjo Ornitologijos sto
ties vedėjas Leonas Jezerskas. 

Lietuvoje šiais metais vyks
t a tarptautinis baltųjų gandrų 
surašymas. Jį organizuoja lietu-
vos ornitologų draugija. Pasku
tinį kartą gandrai buvo suraši
nėjami prieš dešimt metų. „Mes 
norime pritraukti kuo daugiau 
savanorių. Padėti gandrus su
rašyti galėtų gamtos mylėtojai, 
pašt ininkai , vyresnieji moks
leiviai", - sakė Petras Kurlavi-
čius. 

Ieškant baltųjų gandrų 
lizdų, reikės išvaikščioti ir išva
žinėti visas jiems perėti tinka
mas vieįas, apklausinėti vietos 
gyventojus. „Duomenis galima 

VEL GYVUOJA JAUNŲJŲ GAMTININKŲ 
KLUBAS 

D r u s k i n i n k ų s a v i v a l d y b ė s V i e č i ū n ų p a g r i n d i n ė j e mokyk lo je po ke l e r ių me tų per
t r a u k o s vėl a tg imė j a u n ų j ų g a m t i n i n k ų k l u b a s „Arn ika" . Biologijos mokyto jo Vytau to Šla
j aus vadovaujami moks l e iv i a i n u o p a v a s a r i o r e n g i a žyg ius p o Dzūkiją, p a ž i n d a m i gimtojo 
k ra š to gamtą ir p r a k t i š k a i į t v i r t i n d a m i p a m o k ų m e t u įgy tas t e o r i n e s ž in ias . 

MANVYDAS V 1 T K U N A S 

„Dar 1984 metais prie 
tuometinės Viečiūnų devynme
tės mokyklos buvo įkur ta 
mokyklinė girininkija, vėliau 
reorganizuota į gamtos mokyk
lą, dar vėliau — j jaunųjų gam
tininkų klubą. Jis pavadintas 
'Arnikos' vardu. Tai re tas , į 
Lietuvos raudonąją knygą įra
šytas, mūsų šalyje tik Dzūkijoje 
randamas augalas. Taigi mūsų 
klubas, galima sakyti, skaičiuo
ja jau du dešimtmečius, nors 
veikė su pertraukomis", — pri
simena klubo istoriją mokyto
jas V. Šlajus. Ilgą laiką vers
lininku buvęs mokytojas, vėl 
grįžęs į mokyklą, iškart ėmėsi 
atkurti jaunųjų gamtininkų 
klubą, kurio pagrindinis tikslas 
— gamtos pažinimas per teigia
mas moksleivių emocijas gam
toje. 

Mokytojas visą laiką sten
giasi kuo daugiau laiko su 
vaikais praleisti gamtoje. „Nie
kada neapsiriboju vien vado

vėliu. Jei tema yra 'vandens gy
vūnai' , visus, netgi klubui ne
pr ik lausančius moksleivius, 
būtinai veduosi prie netoli mo
kyklos esančios kūdros. Jei kal
bame apie miško augalus, tokia 
pamoka labai dažnai vyksta 
Viečiūnus supančiuose pušy
nuose", — pasakoja apie savo 
darbo metodą mokytojas, pats 
išugdęs ne vieną profesionalų 
gamtininką, paskatinęs jaunųjų 
gamtininkų klubus steigti ir ki
tų mokyklų pedagogus. Vienas 
V. Šlajaus mokinys pats tapo 
biologijos mokytoju ir įkūrė pa
našų klubą Varėnoje. 

Klube „Arnika" šiuo metu 
yra keturiasdešimt narių. Tai 
moksleiviai nuo šeštos iki de
šimtos klasės. Klubui priklauso 
beveik pusė aukštesniųjų klasių 
moksleivių. Nuo kitų mokslo 
metų žadama steigti ir pradi
nukų sekciją. Mažuosius gam
tos mylėtojus globos vyresni 
klubo nariai. Mokytojas klubui 
vadovauja kar tu su iš pačių 
moksleivių tarpo išrinktu klubo 

prezidentu, atsakingais už pro
jektus, mokslinį darbą bei klubo 
iždą moksleiviais. 

Mokytojas klubo nariams 
stengiasi parodyti įspūdingas, 
pirmykštės gamtos grožiu pa
sižyminčias vietas. Pirmasis at
kurto klubo dviejų parų žygis 
buvo surengtas į Čepkelių re
zervatą, kur vienuolika moks
leivių iš Viečiūnų mokėsi pažin
ti gamtą, stebėjo retus, į Lietu
vos raudonąją knygą įrašytus 
paukščius. Mokytojas, pats bū
damas daugybės straipsnių 
apie gamtą autorius, skatina 
moksleivius rašyti. 

Per mėnesį klubas organi
zuoja ne daugiau kaip vieną di
delę išvyką — moksleiviams 
reikia mokytis ne tik biologijos, 
bet ir daugelio kitų dalykų. Ta
čiau trumpi žygiai po gimtojo 
miestelio apylinkes rengiami 
kone kas savaitę. Pavyzdžiui, 
neseniai moksleiviai kartu su 
mokytoju patikrino prieš kele
rius metus iškeltus dirbtinius 
lizdus plėšriesiems paukščiams. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
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rinkti ir liepos mėnesį. Pradėję 
skraidyti gandriukai ilgiau nei 
savaitę į lizdą grįžta nakvoti", -
tęsė pašnekovas, primindamas, 
kad detalesnę informaciją apie 
gandrų surašymą galima gauti 
Lietuvos ornitologų draugijos 
sekretoriate (Naugarduko g. 
47-3, Vilnius; tel. 85 213-0498). 
Naujausia informacija skelbia
ma interneto puslapyje 
www.birdlife.lt. 

Paukščiai nu jauč ia 
ateitį 

Šiaulių rajono Kuršėnų 
kūrybos namų gamtininkų cen
tro vadovas Vvtautas Uosis 

Artimiausiu metu viečiūniškiai 
ruošiasi patys gaminti ir kelti 
tokius lizdus. 

Klubo veikla nenutrūks ir 
vasarą — mokytojas V. Šlajus 
rengiasi organizuoti jaunųjų 
gamtininkų stovyklą. Rudenį 
moksleivių laukia tolima išvyka 
į Šilutės rajone, Kuršių marių 
pakrantėje, esančią Ventės rago 
ornitologijos stotį. „Mokytojas 
rodė mums vaizdajuostę apie 
šią mokslinę stotį. Rudenį mes 
patys ten ne tik stebėsime 
paukščių migraciją, bet ir 
padėsime ornitologams žieduoti 
paukščius", — jau šiandien 
džiaugiasi Viečiūnų moksleiviai. 

Mokytojas pats stengiasi 
rasti klubui rėmėjų. Jo draugai 
verslininkai padeda organizuoti 
vaikų maitinimą, paskolina 
žiūronus, teleskopus paukš
čiams stebėti. Druskininkų miš
kų urėdija išvykoms skiria 
transportą. 

V. Šlajus skatina moks
leivius surasti savo gilesnio do-

šiais metais sulaukė neįprastai 
daug pamestinukų. „Šią vasarą 
žmonės atnešė išmestus iš lizdų 
septynis gandriukus, gyvi buvo 
tik du. Atidaviau juos auginti 
kitiems. Tai galima paaiškinti 
maisto stygiumi. Paukštis visa
da nujaučia ateitį", - kalbėjo 
gamtininkas. 

Beje, jam šią vasarą žmonės 
atnešė gal dešimt geniukų. Du 
jų pasiliko ir augina, kitus ati
davė žmonėms. Tačiau šie 
paukšteliai dažniausiai nu
kenčia ne nuo maisto stokos, o 
nuo miško kirtėjų rankos - me
džiai verčiami su genių lizdais. 

„Valstiečiu laikraštis", 
2004 m. Nr. 55 

mėjimosi sritis. Daugelis moks
leivių labiausiai domisi paukš
čiais, keli — vabzdžiais arba au
galais. 

„Mokytojas labai moka mus 
sudominti gamta. Anksčiau, 
išėję į mišką, dažniausiai po 
kojomis dairėmės uogų ir grybų. 
Dabar visiškai kitaip pradėjome 
žiūrėti į mišką. Akimis ieškome 
lizdų, klausomės ir stengiamės 
atpažinti paukščių balsus. Radę 
kokį nors nematytą vabalą ar 
augalą, vartome knygas arba 
pasiklausiame mokytojo", — 
pasakojo kalbinti Viečiūnų 
pagrindinės mokyklos moks
leiviai. Juos ypač žavi mokytojo 
V. Šlajaus gebėjimas ne tik 
atpažinti, bet ir pamėgdžioti 
įvairių paukščių balsus. „Dabar 
kai kurie iš mūsų netgi panoro 
tapti gamtininkais", — šypsosi 
klubo „Arnika" prezidentas 
dešimtokas Gytis Vaišnoras. 

„Valstiečių laikrašt is", 
2004 m. Nr. 53 
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MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Th i r ty seven th lesson . (Tho-
ry s e v e n t h leson) — Trisde
šimt septinta pamoka. 
L i g h t n i n g a n d t h u n d e r . 
(La i tn ing ę n d t h a n d e r ) . Žai
bai ir griaustinis. 
Did you see a n d h e a r t h e 
l igh tn ing a n d t h u n d e r laš t 
n igh t? (Didž jū sy ęnd hyr tha 

j laitning ęnd thander !ęst nait) 
! — Ar tu šiąnakt girdėjai griaus
tini h" matei žaibus? 
Yes, w e h a d u p to s ixty m i l e 
an h o u r vvinds, a n d m a n y 
homes lošt e lec t r ic i ty . (Jes, 

; ui hęd ap tū siksty mail en aur 
uinds, ęnd meny homs lošt 

; eiektrisity) — Taip, pas mus 
j pūtė vėjas iki šešiasdešimt my-
I lių per valandą ir daug namų 
' prarado elektrą. 
Many t r e e l imbs fell o n t h e 
e lect r ic w i r e s c a u s i n g a lo t 
of d a m a g e . (Meny try limbs 

! fel an tha elektrik uairs kozing 
\ e lat af dęmidž). — Daug me-
, džių šakų nukrito ant elektros 
i laidų, padarydamos daug ža-
1 los. 

E lec t r ic c r e w s w o r k e d a l l 
n ight , r e s t o r i n g e l ec t r i c i t y 
in t h e effected n e i g h b o r -
hoods . (Elektrik krūs uorkd oi 
nait, rystoring eiektrisity in 

I tha afekted neiborhuds) — 
Elektros komandos dirbo visą 
naktį, kad sugrąžintų elektrą į 
paveiktas apylinkes. 
My n e i g h b o r ' s I awn furn i -
t u r e b lew in to t h e i r l i v ing 
room, b r e a k i n g t h e i r win -
dows. (Mai neighbors lon fur-
nitiur blū intų their living 
rūm, breiking their uindous) — 

Mano kaimynų kiemo baldus 
(vėjas) įnešė į jų saloną, išdauž
damas langus. 
I w a s lucky, I p u t all my 
l a w n fu rn i tu re a n d eąu ip -
m e n t i n s ide b e f o r e t h e 
s t o rm . (Ai uoz laky, ai put oi 
mai lon furničiur ęnd ikuip-
ment insaid byfor tha storm) — 
Laimė, kad aš prieš audrą su
nešiau visus kiemo baldus ir 
reikmenis į vidų. 

My ne ighbor s w e r e n ' t ho-
me , they w e r e on v a c a t i o n , 
t hey suffered a lot of w a t e r 
d a m a g e . (May neibors uernt 
hom, they uer on veikeišiant, 
they saferd e lat af uoter dę
midž' — Mano kaimynų nebu
vo namie, jie atostogaujamiems 
vanduo padarė daug žalos. 

We need to l ea rn f rom t h e i r 
mis fo r tune t ha t be fo re w e 
l eave on vaca t ion , w e h a v e 
to p u t eve ry th ing i n s i d e . (Ui 
nyd tū lėrn fram their misforči-
un thęt byfor ui lyv an veikei
šiant ui hev tū put everything 
insaid) — Mes turėtumėme pa
simokyti iš jų nelaimės, kad, 
prieš išvykdami atostogauti , 
turėtume viską sunešti į vidų. 

Somet imes people ge t exci-
t e d a b o u t t h e i r v a c a t i o n 
a n d forget. (Samtaims pypi 
get eksaited ebaut their vei-
keišian ęnd forget) — Kartais 
žmonės susijaudina, vykdami 
atostogauti, ir pamiršta. 

Tha t ' s why e v e r y o n e n e e d s 
to m a k e a list of t h i n g s to d o 
be fo re leav ing . (Thęts. uay 
evryuon nyds tū meik e list af 
things tū dū byfor lyving) — 
Todėl visi turėtų pasidaryti są
rašą darbų, kuriuos reikia at
likti, prieš išvykstant. 

SIŪLO DARBĄ 

DĖMESIO! DĖMESIO! 
Neseniai atvykote, ieškote darbo 

ar buto, tačiau skelbtis laikraštyje 
brangiai kainuoja? Ne bėda. 

DRAUGAS jūsų skelbimą išspaus
dins nemokama!. Tereikia paskam
binti tel. 773-58S-95O0 ar užsukti i 

DRAUGO administracija adresu 
4S45 W. 63 St., Chkago, 0.60629. 

Reikalingi i auklė dviems 4 ir 5 i 
m. vaikams. Gyventi kartu 6 d. 
savaitėje. Highland Park IL . 

Atlyginimas 1,200 dol. per 

Tel. 
menesj. 

847-937-7688 

Live-in position avajiable in 
Florida. 

Eng., SS reąuired. Other 
positions available in VVI. 

Call 262-657-8044. 

PASLAUGOS 

IŠNUOMOJA 

j - « Š i ldymas 
* * < ^ Saldymas 

6556 S. Kedzie Chicago, IL 60629 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S620 - S650; 

2 mieg. — S710-S750. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

Prekyba, instaiavįmas, aptarnavimas 
— Licensed — Bonded— Insursd 

C 7 dienos 
per savaitę 

773-778-4007 
773-531-1833 

VACATION IN 
KENNEBUNK. MAINE! 

F r a n c i s c a n Gues t House 
Near Monastery. Beach & Shops 

Call: 207-967-4865 
www.franciscanguesthouse com 

Prie Kedzie A ve. ir 66 St. išnuo
mojamas 1 mieg.. 3 kambarių 

butas su šildymu ir oro vėsintuvu 
Kaina S420. Tel. 708-425-7160: 

708-275-2070 (mob.). 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU. SVEIKATOS IR 
GYVYBĖMS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Aukse S Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienc 
kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 YVest 95th St.. 

Evergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Gzr*Jifc 21 
Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
YfliceMab 7734*54-7X20 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer@worldnet.att.net 

DANA Š Č E R B A I T Ė M A Y E R 
Jei nontc parduoti ar pirkti namus 

mieste arpnermesčiuose. kreipkitės j 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m 
Nuosavvbiu įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
m « 

Landmark 
properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

http://www.birdlife.lt
http://www.franciscanguesthouse
mailto:d.i.mayer@worldnet.att.net


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters. AP. )ntertax, ITAR-TASS, BNS 

imių agemorų pranešimais) 

EUROPA 

MASKVA 
Rusijos teisingumo ministe

rijos Teismo antstolių taryba 
ketvirtadieni popiet atšaukė iš
vakarėse priimtą sprendimą pa
naikinti naftos bendrovės „Ju
kos" sąskaitų areštą. Trečiadie
ni vakare priimtas sprendimas, 
panaikinamas dėl jo neatitiki
mo įstatymams. „Visos lėšos, 
esančios šiose sąskaitose ir į jas 
pateksiančios bus pervedamos 
mokesčių skolai padengti", pa
žymima Rusijos teisingumo mi
nisterijos pranešime. Maskvos 
teismo patvirtintos „Jukos" sko
los valstybės iždui už 2000 m. 
nesumokėtus mokesčius kar tu 
su delspinigiais ir baudomis sie
kia 99.4 mlrd. rublių. Teismo 
antstoliai, iki liepos pabaigos iš
ieškoję penktadalį šios sumos, 
nurodė visą šią skolą sumokėti 
per mėnesį. 

TIRASPOL 
Padnest rės autonominės 

srities Moldovoje moterų orga
nizacijos stiprina geležinkelio į 
Kišiniovą blokadą. Blokada pra
sidėjo prieš dvi dienas, o ketvir
tadienį jau daugiau kaip šimtas 
moterų susirinko ant bėgių, už-
tverdamos dvi pagrindines gele
žinkelio atšakas. Daugelis mo
terų atvežtos iš artimiausių kai
mų. Vietos valdžia jas nemoka
mai atveža ir tris kar tus maiti
na lauko virtuvėje. Piketų vie
tose pastatytos palapinės, ant 
geležinkelių pr ikrauta betono 
plokščių ir pristatyta automobi
lių. Prie jų pritvirtintos Padnes
trės vėliavos ir plakatai su užra
šais: „Apginsime Padnes t rės 
nepriklausomybę!", „Ne — ko
munistiniam ir fašistiniam Vo-
ronin režimui!" Moterys įsitiki
nusios, kad jų veiksmai „atves į 
protą dabartinę Moldovos vado
vybę, kuri nesugeba pasimokyti 
iš savo pirmtakų klaidų". 

LONDONAS 
Žvalgybinė informacija ro

do, kad „ai Qaeda" siekdama 
su t r ikdyt i pasaul inę prekybą 
planavo taikytis į prekybinius 
laivus, interviu, kuris spausdi
namas ketvirtadienį, sakė Di
džiosios Britanijos karinio jūrų 
laivyno štabo viršininkas admi
rolas Alan VVest. Po 2001-ųjų 
rugsėjo 11-osios atakų JAV 
įvairių valstybių vyriausybės ir 
saugumo žinovai ne kartą reiš
kė nuogąstavimus dėl prekybi
nių laivų, kurie pergabena dau
giau kaip 90 proc. pasaulio pre
kių, pažeidžiamumo. Britų kari
nio j ū r ų laivyno štabo virši
ninkas sakė, jog Vakarų vyriau
sybės turi žvalgybinės informa
cijos, rodančios, kad ekstremis
tų grupuotės laikė laivus simbo
liniais taikiniais ir planavo juos 
sprogdinti. 

JAV 

rinkėjais Iowa valstijoje. 2000 
metais dabartinis valstybės pre
zidentas George W. Bush vos ke
liais tūkstančiais balsų pralai
mėjo rinkimus šioje valstijoje 
tuometiniam demokratų kandi
datui Al Gore. Iowa, kurioje ku
kurūzų auginimas yra vienas 
svarbiausių verslų, per šių me
tų rinkimus bus viena valstijų, 
kurios gyventojų balsai gali nu
lemti, kas taps naujuoju JAV 
prezidentu. Neatsitiktinai abu 
kanditatai savo kalbose skelbė 
paramą ūkininkams. Demokra
tų kandidatas John Kerry savo 
pasiryžimą ginti kukurūzų au
gintojų teises išreiškė mojuoda
mas miniai susirinkusiųjų 
abiem rankomis, kuriose laikė 
po kukurūzų burbuolę. Jo var
žovas G. W. Bush pasielgė origi
naliau: daržovių turguje nusi
pirkęs keletą žalių kukurūzų, 
jis tuoj pat vieno iš jų atsikando 
ir pareiškė: „Jūsų kukurūzai to
kie geri, kad juos galima valgyti 
nevirtus". 

SEATTLE 
Buvusi mokytoja Mary Le-

tourneau trečiadienį išėjo iš ka
lėjimo, kur praleido septynerius 
metus už savo buvusio šeštos 
klasės mokinio, kuris dabar yra 
21 metų vyras, žaginimą, o pas
tarasis paprašė teisėjo panai
kinti teismo nurodymą, drau
džiantį j iems bendraut i . Vili 
F u a l a a u advokatai prašyme 
aukštesnės instancijos teismui 
teigia, kad V. Fualaau. kaip su
augęs žmogus, turėtų turėti tei
sę bendraut i su savo buvusia 
meiluže M. Letoumeau, su ku
ria susilaukė dviejų vaikų, kol 
nėra padaryta jokio nusikalti
mo. Jųdviejų istoriją plačiai ap
rašinėjo žiniasklaida, be to, bu
vo pasta tytas vienas televizijos 
filmas. 

DAVENPORT 
Abu kandidatai į JAV prezi

dentus tą pačią dieną ir panašiu 
laiku surengė susitikimus su 

ARTIMIEJI RYTAI 

BASRA 
Radikalių pažiūrų šiitų dva

sininko Moųtada ai Sadr kovo
tojai ketvirtadienį paskelbė 
šventąjį karą Basra mieste Ira
ko pietuose dislokuotoms britų 
pajėgoms. Basra gyventojai ap
kaltino britų pajėgas sulaikius 
keturis M. Sadr šalininkus, kad 
..Basrą ištiktų tokia pat krizė 
kaip Najaf". Didžiosios Britani
jos kariuomenės atstovė spau
dai nurodė, kad keturi M. Sadr 
karinės formuotės nariai buvo 
suimti trečiadienį per įprastą 
saugumo patikrinimą ir yra lai
komi tam, kad padėtų atliekant 
tyrimus. Informacijos apie bri
tams paskelbta šventąjį karą ji 
neturėjo. Policijos vadas Moha-
mad Kazem al-Ali pažymėjo, 
kad M. Sadr atstovai atmetė jo 
pasiūlymą derėtis. 

Šiauliečiai neįveikia NATO kariškius išgąsdinusios bakterijos 
Šiaul ia i /Vi lnius rugpjūčio 

5 d. (BNS) — Valstybinio visuo
menės sveikatos tyrimų centro 
žinovai, šią savaitę ištyrę trečią 
iš Šiaulių „Šiaulių" viešbučio 
paimto karšto vandens mėginį, 
vėl aptiko į plaučių uždegimą 
panašią ligą sukelti galinčių 
bakterijų legionella pneumophi-
la, rašo dienraštis „Lietuvos ry
tas". 

Dėl to iš Šiaulių sprukę NA
TO kariškiai kol kas negalės 
grįžti į šį miestą ir į tarnybą 
Zoknių oro uoste danai ir toliau 
važinės iš Panevėžio. 

„Viešbučio vadovybė ėmėsi 

nepakanKamų priemonių šioms 
bakterijoms išnaikinti", trečia
dienį pareiškė miesto Visuome
nės sveikatos centro direktorius 
Krizentas Kameneckas. 

Šios šiltame užsistovėjusia
me vandenyje besidauginančios 
bakterijos „Šiaulių" viešbučio 
vandens tiekimo sistemoje pir
mą kartą buvo aptiktos liepos 
pabaigoje. 

Kilus grėsmei sveikatai iš 
šio viešbučio tada išsikraustė 42 
Zoknių oro uoste tarnaujantys 
Danijos karališkųjų karinių oro 
pajėgų kariai. 

Norėdama sunaikinti bakte

rijas, viešbučio administracija 
turi sutvarkyti karšto vandens 
tiekimo sistemą, kurioje iki šiol 
yra nepakankamai aukšta van
dens temperatūra. 

Legionella pneumophila nu
stoja daugintis esant 51 laips
niui pagal Celsijų. Bakterija žū
va vandens temperatūrai pasie
kus 60 laipsnių. 

Nenorėdama prarasti klien
tų „Šiaulių" viešbučio adminis
tracija įsigijo modernių vandens 
šildytuvų, galinčių pašildyti 
vandenį iki 68 laipsnių. 

Vandens šildytuvai jau 
montuojami. 

Gyventojai labiausiai vertina šeimą, bankus ir bažnyčią 
Vilnius, rugpjūčio 5 d. 

(BNS) — Visuomenės tyrimas 
rodo, kad Lietuvos gyventojai 
labiausiai pasitiki šeima, ban
kais ir bažnyčia, mažiausiai pa
sitikėjimo nusipelno politinės 
partijos ir Seimas. 

Rinkos tyrimų grupės RAIT 
liepą atliktos apklausos duome
nimis, Lietuvos gyventojai la

biausiai pasitiki šeimos institu
cija, kurią nurodė net 95.1 proc. 
apklaustųjų. 

Bankais visiškai pasitikį ar
ba pasitikį nurodė 75.5 proc. ap
klausos dalyvių. Ne mažesnio 
Lietuvos gyventojų pasitikėjimo 
nusipelno ir bažnyčia, kuria pa
sitikintys nurodė 70.1 proc. ap
klaustųjų. 

Ketvirtoje institucijų lente
lės vietoje — prezidento institu
cija, kuria pasitiki 55.3 proc. ap
klaustųjų, penktoje — savival
dybės (50.2 proc.), šeštoje — ži
niasklaida (50.2 proc) . 

Politinės partijos ir Seimas 
atitinkamai pelnė vos 15.2 proc. 
ir 20.5 proc. apklaustųjų pasi
tikėjimą. 

Siūloma keisti kandidatų sąrašų sudarymo sistemą 
Vilnius, rugpjūčio 5 d. 

(ELTA) — Seimo nariai liberal-
centristai Gintautas Babravi
čius ir Stasys Kružinauskas siū
lo keisti Seimo rinkimų įsta
tyme numatytą kandidatų są
rašų sudarymo sistemą. 

Jie tikisi, kad, priėmus Sei
mo posėdžių sekretoriate įregis
truotą jų siūlomą Seimo rin
kimų įstatymo 90 straipsnio pa
taisą, bus supaprastintas rin
kimų balsų skaičiavimas, su
mažės tikimybė galimoms klai
doms ar net svarstymui, nusta
tant vieno ar kito kandidato vie
tą sąraše. 

Teikiamo projekto tikslas — 
nustatyti demokratinį rinkėjų 
atstovavimo Seime principą ati
tinkančią tvarką, vertinant ren

kamus kandidatus į Seimą dau-
giamandatėje apygardoje. 

G. Babravičius ir S. Kruži
nauskas taip pat siekia suvieno
dinti rinkimų sistemas Seimo 
daugiamandatė je apygardoje, 
panašiai kaip renkant vietos sa
vivaldos tarybas ir Europos par
lamentą. 

Pa ta isų rengėjų teigimu, 
galiojančiame Seimo rinkimų 
įstatyme numatytas kandidatų 
į Seimo narius vietos lentelėje 
skaičiavimas ir sąrašų galuti
nės eilės nustatymo būdas rei
kalauja daugiau sąnaudų pini
gine ir laiko išraiška. 

G. Babravičiaus ir S. Kruži-
nausko nuomone, nuos ta tas 
pakeitus pagal siūlomą projek
tą, sąnaudos būtų sumažintos. 

Pagal projektą, pirmiausia 
suskaičiuojami už kiekvieną 
kandidatą atiduoti pirmumo 
balsai kiekvienoje apygardoje 
atskirai, vėliau suskaičiuojama, 
kiek kiekvienas kandidatas ga
vo pirmumo balsų iš viso. 

Tuo atveju, kai kandidato 
pirmumo balsų suma visose 
apygardose yra didesnė už dau
giamandatėje rinkimų apygar
doje renkamų Seimo narių skai
čių ar yra jam lygi, kandidato 
rinkiminis vertinimas lygus šiai 
sumai, jeigu mažesnė — kandi
dato rinkiminis vertinimas lai
komas lygus nuliui. 

Galutinę kandidatų eilę 
kiekviename sąraše siūloma nu
statyti pagal kiekvieno kandi
dato rinkiminį vertinimą. 

Šviesiam lietuviui, architektui 

A t A 
EDMUNDUI ARBUI 

iškeliavus amžinybėn, žmoną rašytoją ALĘ 
RŪTĄ, dukteris bei kitus artimuosius, giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Elena ir Karolis Milkovaičiai 

DRAUGAS, 2004 m. rugpjūčio 6 d., penktadienis 

VARNIŲ REGIONINIS PARKAS.... 
Atkelta iš 3 psl. 

O išlikę gyvi - prievarta ap
krikštyti. Bet kryžiuočių ordi
nas pilyje ilgai neišsilaikė, gy
ventojai atgavo laisvę ir tuoj 
krikščionių tikybos išsižadėjo. 
Antpuoliai kartojosi, per kovas 
kalno šlaitai yra krauju nušlak-
styti, o žuvusių gynėjų kaulai 
ten ilsisi. Medvėgalis savo šlai
tais tas kovas yra padėjęs lai
mėti. 

Tokia yra tolima Medvėga
lio istorija. Tačiau ir šiuo metu 
236 m. aukščio kalnas, o tiks
liau, visa jų grandinė daro įspū
dį. Gražiausias yra pilies kal
nas, kuris išlaikė pirmykštes 
formas ir stačius net 60 m. 
aukščio šlaitus. Nusitęsusios į 
rytus dvi aukštumos vadina
mos Piliorių ir Jokų kalnais. 

Visas šių aukštumų ansam
blis ir toliuose matomi Žemaiti
jos vaizdai žavi lankytojų akis. 
Lietuvos menininkai aprašy
mais, dainomis, padavimais ir 
legendomis išgarsino Medvėga
lį ir jo garbingą istorinę praeitį. 
Varnių regioninio parko dar
buotojai puoselėja planus 
įrengti visą paslaugų infra
struktūrą, siekiant pritraukti 
šalies ir užsienio žmones 
aplankyti šį įspūdingą mūsų 
gamtos ir istorijos objektą. 

Bilionių piliakalnis 

Bilioniu piliakalnis -
nea t ras to vaizdo stebuklas 

Tarp Kaltinėnų ir Laukuvos, 
dešinėje senojo Žemaičių plento 
pusėje, matyti staigi, medžiais 
apaugusi pakiluma - Bilionių 
piliakalnis. Kalną supa nedi

delės pelkės, išvingiuotos Ran-
gio ir Sartės upelių. Senovėje 
tai sudarė kliūtis priešams pa
siekti piliakalnį. Aukštuma su
sidaro iš dviejų kalvagūbrių: 
vakarinis vadinamas Švedkal-
niu, rytinis - Bilioniais. 

Bilionių piliakalnis pakilęs 
virš jūros lygio 203 metrus . 
Aplink visą kalną, senovės že
maičių rankomis supiltos trijų 
pakopų terasos, kurios iki mū
sų dienų išlaikė piliakalnio pra
eities aiškius bruožus. Terasas 
viena nuo kitos skiria apie 10 
metrų, ir po kiekvienos juostos 
piliakalnis siaurėja, šlaitai da
rosi staigesni. Viršūnėje lygi 
keturkampės formos aikštė , 
šiauriniai ir rytiniai šlaitai 
apaugę pavieniais svyruokliais 
beržais ir kitais medžiais. Tai 
neužstoja matomumo ir drauge 
puošia piliakalnį. Apsilankius 
prie Bilionių, susidaro įspūdis, 
kad stovi prieš senovėje su
kurtą piramidės išvaizdos tvir
tovę. 

Netoli nuo Bilionių, pie
tuose, matyti Padievyčio kal
nas, šiaurėje - Medvėgalis. Tai 
priešakinė grandis tvirtovių, 
padėjusių gintis nuo Žemaitijos 
gilumon besiveržiančių kry
žiuočių. Iš visų Žemaitijos pi
liakalnių, Bilioniai labiausiai į 
mūsų dienas perkelia istorinę 
praeitį. Archeologas L. Kšivic-
kis, XX šimtmečio pradžioje 
aprašydamas Žemaitijos pilia
kalnius, pažymi, kad Bilioniai 
yra be galo originalus dalykas 
ir neabejotinai priklauso įdo
miausiems piliakalniams ne tik 
Lietuvoje, bet ir visame pasau
lyje, kaip priešistorinis paminklas. 
Bilionių piliakalniui kartais 
priskiriama legendinių Pilėnų 
reikšmė, tačiau į t ikinamais 
faktais tai kol kas neįrodyta. 

Baigiamajame seminaro 
pokalbyje taip pat dalyvavo 
Varnių regioninio parko teri
torijos šeimininkai - Šilalės ra
jono meras V. Jasevičius ir 
Telšių miškų urėdas B. Banys. 
Jie pabrėžė savo norą gražiau
sius regiono kampelius atverti 
žmonėms, minėjo galimybes 
šiam tikslui pasiekti. 

NETEKO RACANOSES 
Lietuvos zoologijos sodas 

neteko didžiausio, seniausio ir 
brangiausio savo gyventojo — 
baltojo raganosio patelės Furi
jos, svėrusios apie tris tonas ir 
kainavusios apie 80.000 litų. 

Furi ją kamavo vėžys 

,.Dar neseniai raganosės 
narvą puošė spalvoti balionai — 
Furija šventė trisdešimt penk
tąjį gimtadienį. Sode buvo iš
kabinti plakatai, kviečiantys aplan
kyti jubiliatę. Lankytojai, ypač 
vaikai, ėjo pasižiūrėti, tie, žino
ma, pasveikinti raganosės. De
ja, liga nutraukė reto. į Tarptau
tinę raudonąją knygą įrašyto 
gyvūno gyvenimą", — apgailes
tavo Zoologijos sodo rekla
mos vadybininkė V. Griškevi-
čienė. 

Furija buvo sugauta Rytų 
Afrikoje, Kenijos savanose, kai 
jai buvo maždaug 5 metai. Kurį 
laiką ji gyveno viename Angli
jos zoologijos sodų, o 1985 m. 
laivu buvo atplukdyta į tuome
tini Leningradą, iš kur buvo at
vežta į Kauną. „Vienuolika me
tų Furija gyveno su patinu Ri
kiu, kuris krito 1996 m., tačiau 
raganosiukų nesusilaukė, nors 
ir poravosi. Dabar žinome — 
ją kamavo vėžys", — teigė vyr. 
zoologijos sodo biologė Virginija 
Raudeiiunienė. Furija buvo se
niausia Zoologijos sodo gyvento
ja. 

Mirt inai sužalo jo 
prižiūrėtoją 

Iš pažiūros lėti ir nerangūs 
raganosiai iš tiesų būna labai 
judrūs ir netgi ūmūs.. J ie pras
tai mato, bet turi puikią klausą. 
Kartais raganosiai staigiai puo
la ir tampa mirtinai pavojingi 
žmogui. Nuo jaunystės gana 
nuožmiu charakteriu pasižy
mėjusi Furija (dėl ko ir gavo šį 
vardą), vos kelerius metus pa
gyvenusi Kauno zoologijos sode, 
mirtinai sužalojo narvą valiusį 
prižiūrėtoją. 

Senstelėjusi Furija tapo ne 
tokia agresyvi. Paskutiniu me
tu jos narve netgi įsikūrė „su
gyventinis" — mažytis triušiu
kas, pramintas Triuške. Ši ne
tikėta draugyste tikra mįslė so
do lankytojams ir darbuotojams. 
Triušiukas nuolatos straksėjo po 
didžiulės raganosės narvą, o 
naktį miegojo prisiglaudęs prie 
draugės. 

Zoologijos sode yra ir gerų 
naujienų. Kitą savaitę iš Čeki
jos Brno zoologijos sodo bus at
vežta naujų gyvūnų. Trys Kau
ne gyvenančios kupranugarės 
pagaliau sulauks patino. Lan
kytojus nuo šiol džiugins ir uni
kalūs Pietų Amerikos gyvūnai 
— egzotiški ropliai iguanos bei 
naujas sodo pasididžiavimas — 
didžiausi pasaulyje graužikai 
kapibaros. 

Matvydas Vitkūnas 
VL.20O4 m. Nr.52 

Mirus mūsų mielam 

A f A 
VYTAUTUI KULPAI, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai GIED
REI, dukrai JŪRATEI, sūnums VYTAUTUI ir 
ALGIUI su šeimomis ir kartu liūdime. 

Tadas ir Ceslava Aleksoniai 
Renata Armalaitė 

Dalia ir Algis Augūnai 
Vladas ir Rožė Bariai 
Liucija Beržinskienė 

Jūratė Brazauskas 
Antanas ir Birutė Ciuriai 

Elena Damijonaitienė 
Vytautas ir Silvija Daugirdai 

Regina Duobienė 
Dana Eringienė 

Jonas Garla 
Stasys Giedrikis 

Regina Lagūnienė 
Antanas ir Birutė Lukoševičiai 

Vytautas ir Vanda Majauskai 
Kęstutis Miklas 

Jonas ir Roma Mildažiai 
Vytautas ir Marija Oniūnai 

Sigitas ir Vida Ramonai 
Petras ir Meilutė Ruliai 

Vincas ir Aniceta Stakniai 
Apolonija Staškūnienė 

Henrikas ir Alicija Soliai 
Vincas ir Ona Salčiūnai 
Jonas ir Janina Šalnos 

Vladas ir Ona Vaitkai 
Apolonija Zibienė 

Juno, Jupiter Florida 

PADĖKA 
A f A 

JERONIMAS (JARAS) 
KAVALIŪNAS 

Visiems, o visiems, kurie vienokiu, ar kitokiu būdu 
prisiminė, prisidėjo ir parodė ypatingą nuoširdumą, mūsų 
mylimam ir brangiam Vyrui, Broliui ir Dėdei iškeliavus 
Amžinybėn, reiškiame širdingą, gilų dėkingumą. 

Liūdesyje l ikusi žmona Aldona ir sesuo Eleonora 
Kružikienė su šeima 

A t A 
MARYTEI ALDONAI 

VALAITYTEI-MARKELIENEI 
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame 
liūdesio valandoje dukras DAIVĄ ir RITĄ bei 
brolius dr. JONĄ VALAITĮ ir inž. JURGI VA
LAITĮ su šeimomis. 

Ieva ir Leonas Adomavičiai 

A t A 
MARIJAI ALDONAI 

MARKELIENEI-VALAITYTEI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukte
rims DAIVAI ir RITAI, broliams JURGIUI ir dr. 
JONUI su šeimomis. 

Algirdas ir Genovaite Maciūnai 
Jonas ir Roma Mildažiai 
Antanas ir Birutė Čiuriai 

Algis ir Dalia Augūnai 

Juno. Jupiter. Florida 
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APYLINKĖSE 

ŠV. KAZIMIERO KONGREGACIJOS 
seserys maloniai kviečia visus 
dalyvauti šv. Mišiose ir pasi
melsti, kad kongregacijos įstei
gėja Motina Marija Kaupaitė 
būtų paskelbta palaimintąja. 
Mišios bus šį šeštadienį, rug
pjūčio 7 d., 9:30 v.r., seselių 
motiniškame name, 2601 West 
Marąuette Road, Chicago. Mi
šias aukos kunigas John Mol-
nar, O.S.A., Šv. Teresės namų, 
Lemonte kapelionas. Prašome 
dalyvauti. 

RUGPJŪČIO 20 D., 7 V.V., JAUNIMO 
centro Čiurlionio galerijoje ati
daroma Elytės Balkytės-Zubis 
autorine paroda, kuri vyks 2 
savaites. Visi maloniai kviečia
mi apsilankyti. 

ALTO ČIKAGOS SKYRIAUS VALDY
BA ruošia tradicinę gegužinę 
sekmadienį, rugpjūčio 8 d., 
Ateitininkų namų sodelyje nuo 
12 v.p.p. iki 6 v.v. Meninę pro
gramą atliks S. Jagminienės 
„Tėviškės" kapela, bus skanaus 
maisto, gėrimų, veiks loterija. 
Atvykite kar tu su draugais 
pabūti gamtoje. 

RUGPJŪČIO 8 D v SEKMADIENJ, 
Beverly Shores, IN, muziejaus 
galerijoje įvyks vietos lietuvių 
menininkų darbų parodos ati
darymas. Parodoje bus demon
struojami tapybos ir skulptūros 
darbai, fotografija, keramika, 
akvarelė, grafika ir kitos vaiz
duojamojo meno rūšys. Bus 
eksponuojami menininkų: Amb-
rozaitienės, Ambrozaitytės, 
Bartkaus (jaunesn.), Dagienės, 
Daugvilos, Kasniūnienės, Lu-
kaitės, Monkutės-Marks, Meš-

kauskai tės , Petravičiaus, Sut-
ku tės , Sutkuvienės , Šileikio, 
Valeškos darbai . Eksponatų 
tarpe taip pat bus tautodailės, 
medžio, keramikos ir gintaro 
dirbinių. Gretimame kambaryje 
yra pa t a lp in t a s montažas iš 
Beverly Shores lietuvių klubo 
veiklos. Parodos a t idarymas 
vyks nuo 1 v.p.p. iki 4 v.p.p. 
Kviečiame apsilankyti. 

„ŽIDINIO" PAMALDOS, ŠV. MIŠIŲ 
auka ir rožinis įvyks šeštadienį, 
rugpjūčio 7 d., 6 v.v. Jėzuitų 
koplyčioje prie Jaunimo centro, 
Čikagoje. Artinantis Žolinėms, 
Švč. Marijos dangun paėmimo 
šventei, atneškime gėlių mūsų 
dangiškąją Motiną pasveikinti. 

ČIKAGOS FILISTERIŲ SKAUTŲ 
gegužinė—sueiga bus penktadie
nį, rugpjūčio 6 d., 7 v.v., pas fil. 
Vytenį Kirvelaitį - 1 East Cus-
ter, Lemont. Sueigoje bus apta
r iamas Michael Moore filmas 
„9/11" bei jo įtaka būsimiems 
prezidento rinkimams. Bus ruo
šiamas „barbecue", bet prašome 
atsinešti savo užkandžių. Apie 
dalyvavimą prašome pranešti 
tel. 630-853-5650 iki rugpjūčio 5 d. 

DR. JONAS ŠALNA KURIO TREČIO
JI poezijos knyga „Gyvenimo 
veidrodis" buvo neseniai išleista 
Lietuvoje, atvyks su žmona Ja
nina į Dainavą dalyvauti Lietu
viškų studijų savaitėje, rug
pjūčio 22-29 d., ir vieną vakarą 
pa-sidalins savo poezijos pos
mais su stovyklautojais. Savai
tės dalyvių registracija vyksta 
pas Joną Urboną, 1418 W. 
Elmwood Ave., Clawson, MI. 
Tel. 248-435-0209. 

Milijonas yra — PLC Jaunimo kultūros ir 
sporto centras bus 

,Draugo" rėmėjai 

Filomena M. Vlutienė iš 
Frankfort, IL, grąžindama 
laimėjimo bilietėlių šakneles, 
parėmė „Draugo" leidybą net 
100 dol. auka! !r kaip galime 
nesidžiaugti, kaip galime su 
viltimi nežvelgti į ateiti kai 
vienintelis užsienyje leidžiamas 
lietuviškas laikraštis turi tokių 
geradarių! Ačiū! 

Gražina Kenter, gyv. Danbury, 
CT, ne tik jau suskubo grąžinti 
laimėjimo bilietėlių šakneles, 
bet atsiuntė „Draugui" dar 90 
doi. auką. Tai puiki dovana 
lietuviškam laikraščiui, 
švenčiančiam savo 95-ąjį gim
tadienį. Esame dėkingi! 

Jonas Rugelis, gyv. Melrose 
Park, IL, kartu su „Draugo" 
laimėjimo bilietėlių šaknelėmis 
atsiuntė mūsų dienraščiui 100 
dol. auką! Skaitytojų dosnu
mas ir gera valia visuomet 
suteikia vilties, kad „Draugas" 
sulauks ir šimto, ir dar daugiau 
metų. Nuoširdžiai dėkojame. 

Vytautas Voiertas iš Delran, 
Nj, siųsdamas laimėjimo bilie
tėlių šakneles, prijungė tikrai 
dosnią ir taip reikalingą 
„Draugo" gyvavimui, 100 dol. 
auką. Širdingas ačiū! 

Skelbimai 

• Amerikos l ie tuvių r a d i 
j a s , vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. I 
p . " WCEV 14.50 AM. Tel . 
77.1-M4T-4903. ad-esas 4459 
S. Francisco, Chicago, IL 60632. 

• Dar nenugriauta JffiALTHY 
FOOIT lietuvių valgykla! Te
begyvuoja Br idgepor t e 3236 
S. Hals ted St., nuo 1938 m. 
Kviečiame atsilankyti į šią 
lietuvišką salelę — skaniai 
papusryčiauti, papietauti , a r 
pavakarieniauti — I - II - III 7 
v.r. — 4 v. p.p. IV - V - VI 7 v.r. 
— 8 v.v. sekm. 7:30 v. r. — 5 v. 
p.p. Atsineškite alaus ar vyno, 
jei patinka' Iki pasimatymo' 

Klemensas Petruševičius (Petrus), 
gyv. Vallejo, CA, kartu su „Draugo" 
laimėjimo bilietėlių šaknelėmis 
parėmė šio laikraščio leidybą 100 
dol. auka. Su didžiu dėkingumu 
įvertiname tokią dosnią auką ir 
linkime savo ištikimam skaitytojui 
geriausios sėkmės! 

Nemira Šumskis, gyv. Chicago, IL, 
ne tik jau grąžino laimėjimo bilie
tėlių šakneles ir už bilietėlius atsily
gino, bet pridėjo dar 90 dol. auką 
„Draugo" leidybai paremti. 
Nuoširdžiai dėkojame už dosnumą. 

Prei. jonas Kučingis iš Los Angeles, 
C A, ne kartą „Draugui" parodė dos
nią širdį, įvairiomis progomis, o kar
tais ir be progų, atsiųsdamas stam
bią auką jo leidybai paremti. Grą
žindamas laimėjimo bilietėlių šakne
les, Gerb. Prelatas kartu atsiuntė ir 
300 dol. auką! Esame sujaudinti jo 
idosnumo ir labai dėkingi! 

Helen Z. Carter, Chicago, IL, grąžin
dama laimėjimo bilietėlių šakneles, 
parėmė „Draugą" 50 dol. auka. 
Nuoširdžiai jai dėkojame. 

Darbščioji visuomenininke Nijolė 
Nausėdienė iš Homer Glen, IL, kartu 
su „Draugo" laimėjimo bilietėlių 
šaknelėmis atsiuntė 40 dol. auką. Jai 
tariame širdingą ačiū! 

Lilija S. Gelažis iš Chicago, IL, ne tik 
pratręsė dienraščio prenumeratą dar 
vieniems metams, grąžino laimėj* 
!mo bilietėlių šakneles, bet dar 
pridėjo 40 dol. auką. Labai dėko
jame! 

Irena Kuras, gyv. Palos Heights, IL, 
grąžindama laimėjimo bilietėlių 
šakneles, padovanojo „Draugui" 40 
jdol. auką, kuri labai vertinama ir 
reikalinga. Dėkui! 

Bronius Stancikas iš Los Angeles, 
CA, jau suskubo grąžinti laimėjimo 
bilietėlių šakneles ir dar pridėjo 40 
dol. auką. širdingai dėkojame! 

Anicetas Grigonis neseniai 
per Čikagos krepšinio 
lygos čempionato užda

rymą paaukojo antrąjį tūkstan
tį dolerių XXI amžiaus statybai 
— Pasaulio lietuvių centre sta
tomo Jaunimo kultūros ir sporto 
komplekso statybos fondui. 

Nuoširdusis lietuvybės ir 
krepšinio sporto entuziastas bei 
puoselėtojas sakė: 

— Šiuo metu aš matau tik 
vieną didelį ir rimtą sujudimą 
Amerikos lietuvių tarpe — tai 
naujųjų ir jaunųjų ateivių — 
krepšinio mėgėjų gražų susi
būrimą bei energingą veiklą: 
Stepas Žilys, Audrius Matulevi
čius prie didžiulio krepšinio 
entuziasto dr. Donato Siliūno 
veikusios „Lituanicos" krep
šinio mokyklos, įkūrė „Žalgirio" 
krepšinio mokyklą, ir dabar tose 
dviejose mokyklose treniruojasi 
per 250 berniukų, apie 30 mer
ginų ir mergaičių. Pernai Sva
jūnas Masiulionis su krepšinio 
entuziastais įkūrė Amerikos 
lietuvių tarpe neregėtą dalyką 
— Čikagos lietuvių krepšinio 
lygą, kuri jau suspėjo suorga
nizuoti pirmąjį Lygos čempio
natą: keturis mėnesius kiek
vieną savaitgalį per 170 krep
šininkų, susibūrusių į dešimt 
komandų rungtyniavo, demon
stravo lietuviams ir amerikie
čiams gražų, aukšto lietuviško 
meistriškumo žaidimą, ir kiek
vieną savaitgalį apie 400 žiūro
vų — krepšininkų šeimos ir 
draugai, krepšinio mėgėjai su 
malonumu stebėjo varžybas, 
klausėsi lietuviškos muzikos, 
linksmai leido laisvalaikį. Tokio 
gražaus renginio seniai, o gal 
niekada nėra buvę Čikagoje. Aš 
vėl pasijutau lietuviu, nes var
žybų aplinka buvo taip artima 
Lietuvai, nors varžybos vyko 
amerikietiškoje nuomuotoje 
Lemonto mokyklos sporto salė
je. Aš stebėjausi krepšininkų 
energija ir organizuotumu: jie 
toms varžyboms pasisiūdino 
gražias aprangas, ir teisėjus 
samdė, ir dar už sporto ir žiū
rovų salės nuomą sumokėjo. Tai 
kainavo ne keli, gal dešimtys 
tūkstančių... Galvojau, turime 
Pasaulio lietuvių centrą, o ne
turime kur priimti didesnio 
renginio dalyvių — blogai. Todėl 

su džiaugsmu sutikau dr. Do
nato Siliūno ir kitų krepšinio 
entuziastų iškeltą didelę, drą
sią XXI amžiaus idėją: pastatyti 
prie PLC Jaunimo kultūros ir 
sporto salės priestatą. To pries
tato t ikrai labai reikia Pasaulio 
lietuvių centrui — kodėl mūsų 
tautiečiai turi ieškoti prieglau
dos kitur? Centre turi vykti 
mūsų lietuviški renginiai. Todėl 
be gailesčio ir aukoju antrąjį 
tūkstantį dolerių į amžiaus sta
tybos fondą, ir kviečiu kitus, 
ypač senbuvius, prisidėti prie 
šių labai reikalingų rūmų sta
tybos. Tai prasminga investici
ja į lietuvybės fondą. 

Dr. Siliūnas su savo koman
da stengiasi, kad sukauptų kuo 
daugiau pinigų, kad sukurtų 
kuo geresnį naujųjų rūmų pro
jektą, o svarbiausia — kuo pi
gesnį. Po daugelio susitikimų 
su projektuotojais ir staty
bininkais jau rastas galbūt pi
giausias variantas ir optima
liausias projektas: salė bus sta
toma kaip priestatas šalia egzis
tuojančios sporto salės ir Bočių 
menės. Taip sutaupomos lėšos 
požeminių komunikacijų ir įren
gimų statybai ir pravedimui, 
vienos sienos nebereikės staty
ti, ta ip projekto kaina sumažėja 
iki 1,6 milijono sumos. Malonu, 
kad prie Donato Siliūno prisi
jungė ir meno bei kultūros nešė
jai su entuziastingu, talentingu 
chorvedžiu Dariumi Polikaičiu 
— jie nutarė prisidėti prie nau
jojo priestato statybos ir pradėjo 
kaupti šiam bendram reikalui 
lėšas. 

— Norint Pasaulio lietuvių 
centre organizuoti kokį didesnį 
meno renginį, reikalinga erdvi 
scena su gerais ir patogiais už
kulisiais. Ko iki šiol neturėjome, 
nes dabartinė salė ir scena buvo 
statyta prieš gerą dešimtmetį, 
kai buvo žymiai mažiau tautie
čių Lemonto apylinkėse ir kai 
PLC buvo žymiai mažiau meno 
būrelių lankytojų. Dabar, išau
gus lietuvių bendruomenei, pa
didėjo meninės — kultūrinės 
veiklos apimtys, tuo pačiu pri
reikė didesnių, patogesnių pa
talpų ir užsiėmimams, ir kon
certinei veiklai. Tikiuosi, kad 
čia galėsime organizuoti visų 
Amerikoje gyenančių išeivių 

meninius renginius, o visi či-
kagiečiai galės laisvai stebėti 
savųjų tautiečių gražius pasiro
dymus. Todėl ir mes — kultū
rininkai įsijungėme į XXI am
žiaus statybą — mes gi negali
me likti nuošalėje, kai ruošia
mas toks didingas ir labai rei
kal ingas projektas. J u k ki to 
naujo tokio projekto per art i 
miausią šimtmetį tikrai nesu
lauksime. Todėl jau dabar su
rinkome nemažai nuoširdžių 
aukotojų, kurie jau suaukojo 
pirmąjį šimtą tūkstančių šiai 
statybai. Ir tikimės geradarių — 
lietuvybės kultūros ir meno 
puoselėtojų atsiras dar daugiau: 
jie nuoširdžiai parems mus ir 
mūsų gražius planus ateičiai, 
— sakė Darius Polikaitis. 

Neseniai įvyko Pasaul io 
lietuvių centro tarybos posėdis, 
kurio metu, šalia einamųjų 
klausimų buvo svarstyta J au 
nimo kultūros ir sporto rūmų 
priestato statyba. Visi tarybos 
nariai buvo vieningos nuomo
nės. 

— Idėja savalaikė ir gera. 
Projektas geras ir jį reikia kuo 
greičiau įgyvendinti, nes gėda, 
kai mūsų tautiečiai — meno ir 
sporto entuziastai — Lemonto 
apylinkių gyventojai turi ieškoti 
prieglobsčio kitose nelietuviš
kose organizacijose ir leisti pini
gus kitų rūmų išlaikymui, o ne 
savųjų, — sako PLC tarybos pir
mininkas Algis Rugienius. — 
Džiaugiuosi, kad visi tarybos 
nariai puikiai suvokia priestato 
projekto svarbą ir vienbalsiai 
pasisako už jo įgyvendinimą. 
Mes darysime viską, kad pries
t a tas kuo greičiau būtų pradė
tas statyti: laikas nelaukia. 

— Buvau sujaudintas Lie
tuvos laikinojo prezidento — 
Lietuvos Seimo pirmininko neti
kėtu dėmesiu mūsų projektui, 
— pasakoja dr. Donatas Siliū
nas, — prie manęs priėjęs, lai
kinai einantis prezidento parei
gas Artūras Paulauskas pir
miausia pasveikino mane dėl 
mano gero entuziazmo bei norų 
įgyvendinti labai gražų ir didin
gą XXI amžiaus statybos išeivi
joje projektą, o po to sako: „Su 
jūsų PLC Jaunimo centro staty
bos projektu susipažinau — 
gražus ir labai reikalingas pro

jektas. Atsiųskite man jo doku
mentaciją, gal Lietuvos Vyriau
sybė ras galimybių paremti jūsų 
gražų ir svarbų projektą". 

—Likau maloniai nustebin
t a s ir esu dėkingas A. Pau
lauskui už suteiktą dėmesį 
mūsų kukliems, bet reikalin
giems darbams, — pasakoja dr. 
Donatas Sil iūnas, Jaunimo 
meno ir sporto centro statybos 
fondo vadovas ir entuziastingas 
organizatorius, — Lietuvos pre
zidento ir Lietuvos vyriausybės 
dėmesys mūsų darbams — tik 
įkvepia mus veikti dar energin
giau, kad kuo greičiau mūsų 
meno bei sporto mylėtojams 
galėtume sudaryt i normalias 
darbo ir treniruočių sąlygas, 
nes naujųjų išeivių ir senbuvių 
vaikų bei vaikaičių ir jaunimo 
kasdieną daugėja, būtina plėsti 
darbo veiklą, kad kuo daugiau 
jų užsiiminėtų meno, sporto 
būreliuose, — negali mūsų lie
tuviukai vaikai tapti gatviniais, 
neprižiūrimais vaikais. Reikia 
jų laisvalaikio turiningam užim
tumui darbo vietų ir jas kuo 
greičiau privalome pastatyti . 
Kai bando man priekaištauti: 
„Kaip mes galėtume imti pini
gus iš skurstančios Lietuvos 
vaikų?" — O aš galvoju, — tęsia 
Donatas Siliūnas, — jei mūsų 
kai kurie Lietuvių fondo veikė
jai, nuo kurių geranoriškumo 
priklauso pagalba išeivijos lie
tuvių kultūros, meno, sporto 
programų įgyvendinimas, gal 
specialiai, o gal tik šiaip sau — 
dėl savo malonumo — noro pa
demonstruoti savo reikšmingu
mą, delsina mūsų projekto 
parėmimą ir tuo pačiu jo įgyven
dinimą, tai kodėl mūsų Jauni
mo statybos projekto fondas 
neturėtų imti ir iš Lietuvos at
siųstų pinigų, jei jie bus skiria
mi savo tėvynės — Lietuvos 
vaikams, gyvenantiems Ameri
koje. Tiesa, gal tie pinigai bus ir 
mūsų — amerikiečių — suau
koti, kurį laiką pabuvoję Lietu
voje, ir vėl sugrąžinti mums, — 
tačiau tai tik įrodys mūsų fondo 
„lietuviškumą". Šiandieną 

kiekviena uždelsta statybos 
diena, net valanda — tai nusi
kal t imas lietuvybės kilnioms 
idėjoms: vadinasi vėliau prasi
dės nauji mokslo metai meno 

būreliuose, krepšinio ir kitose 
mokyklose, Maironio mokykloje, 
o tuo pačiu daugeliui mūsų 
šeimų bus daugiau rūpesčių dėl 
vaikų. Jei tik duos — mes tik
rai paimsime tuos Lietuvos pi
nigus mūsų statybai, nes ilgiau 
vilkinti statybos pradžią — 
tiesiog visų mūsų nepagarbus 
laiko gaišinimas, mūsų gerų 
darbų žlugdymas, — susijaudi
nęs kalbėjo projekto kūrėjas ir 
įgyvendintojas dr. Donatas Si
liūnas. Ir čia pat pasidžiaugė: 

— Šiandienai jau turime 
sukaupę 900,000 sportinei da
liai ir 100,000 — kultūrinei. Ži
noma, tie pinigai neskirstomi į 
atskiras dalis, nes pastatas bus 
bendras, tačiau noriu pasidžiaugti, 
kad ir kultūrininkai sukruto į 
pagalbą, dėka kurios jau turi
me milijoną. Salė bus, kai turi
me tiek daug nuoširdžių lietu
vybės puoselėtojų, tikrų patrio
tų, pergyvenančių už mūsų lie
tuvių išeivijos — jaunosios kar
tos sveikatą, kultūrą, lietuviš
kumą. Esame dėkingi visiems, 
geranoriškai įnešusiems į Pa
saulio lietuvių centro Jaunimo 
kultūros ir sporto komplekso 
statybos fondą nors ir vieną dol
erį, nes gerai suprantame, kad 
tie pinigai buvo nutraukti nuo 
savo šeimų, savų vaikų — įnešti 
į didįjį tautiškos kultūros, spor
to puoselėjimo fondą, kuris, pas
tačius salę, su kaupu pateisins 
puoselėjamas viltis — čia augs 
gražūs ir tvirti lietuviukai, čia 
galėsime džiaugtis savų atžalų 
gražiais pasirodymais, jų lai
mėjimais. 

Ir visa tai — bus mūsų vi
sų — Čikagos ir jos apylinkių 
lietuvių. 

Maloniai kviečiu visus savo 
nors kukliomis aukomis pri
sidėti prie naujosios statybos. 

Artimiausiu metu PLC 
Jaunimo kultūros ir sporto 
priestato statybos fondo valdyba 
išplatins visiems aukotojams ir 
Pasaulio lietuvių centro na
riams būsi iiojo projekto doku
mentaciją bei visą kitą informa
ciją, kad visi galėtų detaliau su
sipažinti su projektu, jo planu, 
patalpų paskirtimi, projekto są
matine verte. 

Algirdas V i tkauskas 

DAR VIENA PARDUOTUVĖ 

„Draugo" skelbimų 
skyrius 

Tel . 1 773 585 9S00 

Prieš metus atvykęs į Čikagą 
naujasis konsulas Arvydas 

Daunoravičius mūsų paklausė, 
kur netoli jo gyvenamosios vie
tos galima būtų nusipirkti lietu
viškų maisto produktų. Tuo me
tu mes galėjome išvardyti ne
toliese esančias kelias parduo
tuves, kur jis galėjo įsigyti vieną 
kitą lietuvišką produktą. Di
desnio pasirinkimo nė vienoje iš 
jų nebuvo. 

Kada sužinojome, kad par
duotuvių tinklas Garden Fresh 
ruošiasi atidaryti Northbrooke 
dar vieną savo parduotuvę, mes 
apsidžiaugėme. Garden Fresh 
j au seniai mielai prekiauja 
mūsų lietuviškais produktais. 
Prieš parduotuvės atidarymą 
mes paskambinome konsului ir 
pranešėme, kur jis galės rasti 
nemažą mūsų prekių pasirin
kimą. Naujoji parduotuvė atvė
rė duris šį pavasarį 

Garden Fresh naujojoje par
duotuvėje mūsų kompanijai 
Food Depot International yra 
paskirta nemaža vietos. Iš lietu
viškųjų maisto produktų čia 
galima nusipirkti sūdytų rūgš
tinių, kurios šiuo metu labai po
puliarios, nes mes visi mėgs
tame iš jų pagamintus šalti-
barščius, taip pat silkės pagar
dų, marinuotų grybų, liepų me
daus, sausučių, traškučių, me
duolių, vaflių. Gana dažnai 
mums skambina pirkėjai, 

klausdami, kur galima rasti vie
nų a r kitų uogienių. Garden 
Fresh Northbrooke galima nusi
pirkti braškių, juodųjų serben
tų, tikrų miško spanguolių bei 
vyšnių uogienių. Mums neleng
va išvardinti visas paprastas 
bei gydomąsias arbatas, žele, ki
sielius, sriubas ir visus kitus 
gardėsius, kurie čia parduoda
mi. Atvykite, ir patys išsirink
site, ką panorėsite. Manome, 
kad ir konsulas nenusivils mū
sų pateiktu pasirinkimu. 

Tuo pačiu mes trumpai no
rėtume papasakoti apie parduo
tuvių tinklą, nes visada įdomu 
ir naudinga žinoti apie tuos, su 
kuriais mes bendraujame, o be 
to, gal geras pavyzdys paskatins 
ką nors šiauriniuose Čikagos 
priemiesčiuose atidaryti maisto 
parduotuvę bei restoraną, kurių 
mes jau seniai ir nekantriai 
laukiame. 

Kažkada mes paklausėme 
parduotuvių Garden Fresh tink
lo savininko Adi Mor, kas pa
skatino jį atidaryti pirmąją par
duotuvę. 

— Reikėjo užsidirbti pinigų 
naujiems batams, — pajuokavo 
savininkas, — todėl nutariau 
atidaryti parduotuvę. O jei rim
tai — tai aš užaugau ūkyje, 
nemažai žinojau apie daržoves 
bei vaisius, todėl buvo logiška 
pradėti nuo to, kas žinoma. 

Iki šių dienų Adi pats renka 

vaisius bei daržoves savo par
duotuvėms. Jį gali sutikti rinko
je kasdien 4 ar 5 valandą ryto. 
Gal todėl Garden Fresh seniai 
garsėja tarp savo pirkėjų geros 
kokybės daržovėmis bei jų ge
romis kainomis. Pirmąją par
duotuvę atidarė Čikagoje, Bel-
mont gatvėje, 1978 metais. Ši 
pardotuvė veikia iki šiol. Po to, 
1993 metais, duris atvėrė antro
ji parduotuvė Wheelinge, 2000 
metais — trečioji Mundeleine, o 
prieš kelerius mėnesius ėmė 
veikti ketvirtoji Garden Fresh 
Northbrooke. Adi planuoja 
atidaryti dar ir daugiau parduo
tuvių. 

Kodėl Garden Fresh parduo
tuvės yra sėkmingo verslo 
pavyzdys? Parduotuvių tinklo 
savininkas labai gerai suprato, 
kad etninis produktas — tai 
ateities strategija, ir JAV pirkė
jai etniniam produktui išleidžia 
daugiau nei 500 bilijonus dole
rių per metus. Nemažą etninės 
rinkos dalį sudaro pirkėjai iš 
Europos ir daugiausia iš Rytų 
Europos ir buvusios Sovietų Są
jungos. Garden Fresh parduotu
vėse vos ne nuo pirmos dienos 
galima buvo rasti maisto pro
duktus kone iš kiekvienos 
pasaulio šalies. Strategija ne tik 
pasitvirtino, bet ir susilaukė ne
maža konkurentų. Šiandien 
parduotuvių, parduodančių et
ninį produktą, a t s i randa vis 

Nuotraukoje: pardu-
dūktų sekcijos. 

^nv-n:"k:is Ari- Mor prip lietuviškų pro-

daugiau, bet pirkėjai neužmirš
ta tų, kurie buvo pirmieji. 

Kuo parduotuvė North
brooke skiriasi nuo kitų? North
brooke bei aplinkiniuose prie
miesčiuose Wilmette, Glencoe, 
Lake Forest, Hiland Park jau 
nuo senų laikų gyvena geresnes 
pajamas turintys pirkėjai, todėl 
čia parduodami produktai yra 
aukštesnės kokybės ir kiek 
brangesni, nors mūsų lietuviški 
produktai čia parduodami to

kiomis pat kainomis, kaip ir ki
tose parduotuvėse. 

Linkime visiems lietuvių 
pirkėjams, apsilankiusiems 
naujoje parduotuvėje, rast i 
viską, ko jie ieško. Mes garan
tuojame, kad lietuviški produk
tai, kaip visada — be konser
vantų, skanūs ir naudingi jūsų 
sveikatai. 

Angelė Kavak ienė 
Food Depot 

I n t e r n a t i o n a l 


