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Lietuva gavo Europos
pasiūlymus dėl
bendradarbiavimo
Vilnius, rugsėjo 19 d.
(BNS) — Atsižvelgusios į Lie
tuvos pageidavimus, Europos
Sąjungos (ES) valstybės pa
teikė pirmuosius pasiūlymus
dėl bendradarbiavimo su Lie
tuva konkrečiose valstybės
valdymo srityse.
Kaip pranešė Europos komi
tetas, pirmadieni pasiūlymus
bendradarbiauti devyniose sri
tyse Lietuvai pateikė Ispanya,
Vokietija, Italija, Švedija, Da
nija, Nyderlandai, Austrija bei
Suomiją. Lietuvos institucijos
pateikė paraiškas bendradar
biavimui dvylikoje sričių.
Gavusios ES valstybių pa
siūlymus, Lietuvos institucijos
juos aptars ir paskelbs, kurie
iš jų labiausiai atitinka po
reikius bei pasirinks bendri
ninkus.
Anot pranešimo, biudžeto
valdymo ir finansų kontrolės
srityje savo pagalbą pasiūlė
Vokietija, laisvajam prekių
judėjimui stiprinti — Ispanija,
Italija ir Švedija. Paramą
Ryšių reguliavimo tarnybos
Lietuvoje įsteigimui bei atnau
jinimui
pasiūlė
Ispanija,
Žemės ūkio ministerijos ir jos
institucijų gebėjimų valdyti ir
adminjstruoti ES bendrosios
žemės ūkio politiką bei kaimo
plėtrą — Danija, Ispanija ir
Italija, dalinę pagalbą pasiūlė
ir Vokietija.
Pasiūlymus, kaip stiprinti ir
įgyvendinti ES reikalavimus
atitinkančią maisto kontrolės
sistemą bei atnaujinti veteri
narinius pasienio kontrolės
-postus pateikė Vokietija, pa
galbą, stiprinant Lietuvos
gebėjimus valdyti bei adminis

Lietuvos nacionalinėje Martyno M įžvyki bibliotekoje antradieni iški mingai atidaryta tarptautinio ekslibrisų ir
mažosios grafikos konkurso darbų paroda. -k;rla Mikalojaus Kons'Juitin • Čiurlionio gimimo 125-osioms metinėms. M.
K Čiurlionio gimimo sukakčiai skirtame- k.-nkur^- dalyvavo 165 dailininkai iš 30 valstybių, dar 22 autoriai pateikė
keliasdešimt nekonkursimų ekslibrisų. Konkurso vertinimo komisijos sprendimu pirmąja Tado Vėbros dailės dirbtu
vių įsteigta premija apdovanota grafike Danute Žalnienute. Grafikas Henrikas Ratkevičius pelne Lietuvos Seimo pir
mininko fondo premiją. Trečioji — UAB „Uparto" premija atiteko <ia.Unir.kui iš Slovakijos Zdanek Bugan. Penki lietu
vių ir užsienio dailininkai apdovanoti Kultūros ministerijos diplomais, vienuolikai autorių (teikti kūrybinių sąjungų ir
kitų institucijų prizai.
Nuotr.: Parodos atidaryme dalyvavo (iš kaires) menotyrininkas Helmutas Šabasevičius, kompozitorius Mindau
gas Urbaitis, Martyno Mažvydo bibliotekos direktorius Vladas Bulavas, Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis ir
kultūros m i n i s t r a s Arūnas Bokštą.

Gedimino Žilinsko i Eltai nuotr

Dėl triukšmą sukėlusio įstatymo
bus atliekamas tyrimas

Kaip teigiama Europos ko
miteto pranešime, pagal galio
Vilnius, rugsėjo 20 d. (BNS)
jančią tvarką tokiu atveju nu
—
Seimo pirmininkas, konser
matoma, kad Europos Komisi
vatorių
vadovas Vytautas
ja šioms sritims skelbs pa
Landsbergis
žada ištirti, kodėl
kartotinį konkursą.
nebuvo įvykdytas
partijos
Šis Lietuvos ir ES šalių ben frakcijos sprendimas atidėti
dradarbiavimas vyksta pagal įstatymo, sukėlusio tarptau
„Dvynių" (Tmnning) pro tinį skandalą, priėmimą Sei
gramą, kuri prasidėjo 1998 me.
metais. Programos tikslas —
Tačiau trečiadienį konserva
parengti šalis kandidates na torių partijos Priežiūros komi
rystei Europos Sąjungoje. ES teto pirmininkas Alfonsas An
valstybės Lietuvai skiria žmo driuškevičius dar nebuvo ga
nes, galinčius perteikti pasi vęs jokio pavedimo pradėti ty
rinktos valstybės patirtį konk rimą.
rečioje srityje.
Pagal Konservatorių parti
jos įstatus, „Priežiūros komi
tetas prižiūri, kaip laikomasi
Tėvynės sąjungos (Lietuvos
Bendra 39 savivaldybių ieš konservatorių) įstatų, spren
kinio suma vyriausybei yra džia ginčus tarp Tėvynės są
jungos struktūrų ar jos narių,
189 mln. litų.
Vilniaus miesto savivaldybė teikia išvadas Tėvynės sąjun
atskirai nuo kitų savivaldybių gos struktūrų veiklos ar na
taip pat kreipėsi į Vilniaus rystės klausimais".
Tačiau jei toks pavedimas
apygardos teismą su ieškiniu
būtų
pateiktas Priežiūros ko
vyriausybei dėl neskirto papil
mitetui,
jo nariams tektų tirti
domo finansavimo, priskyrus
savo
pačių
veiklą.
savivaldybei papildomų už
Konservatorių
partijos frak
duočių. Ieškinio suma —
cija
rugsėjo
12
d. buvo nu
129,456,000 litų — yra susida
sprendusi
atidėti
įstatymo,
riusi per pastaruosius trejetą
kuriuo
Lietuvos
valstybės
metų.
teisės aktu pripažįstama 1941
m. birželio 23 d. Lietuvos Lai
Sulaikytas
kinosios vyriausybės deklara
įtariamasis
cija, priėmimą, tačiau dėl iki
Eišiškėse siautėjęs šiol nežinomų priežasčių šis
sprendimas nebuvo įvykdytas.
padegėjas
Antradienį vakare, kalbėda
Vilnius, rugsėjo 19 d.
mas per televiziją. Seimo pir
(BNS) — Policija antradienį
mininkas Vytautas Landsber
pranešė sulaikiusi Eišiškėse
gis pareiškė, „Tėvynės sąjun
vyriškį, kuris įtariamas jau
gos frakcija prieš savaitę Sei
pusmetį padeginėjęs namus
me buvo nutarusi išimti iš pri
šiame mieste netoli Vilniaus.
ėmimo darbotvarkės šį įsta
Pasak Policijos departamento
tymą. Tas nutarimas nebuvo
pranešimo spaudai, 27-erių
įvykdytas, ir mes šį įvykį išmetų įtariamasis sulaikytas
tirsime partijoje".
pasaloje šeštadienio naktį.
Įstatymo projektą rugsėjo 12
Įtariamojo pavardė nenurodo
ma. Kaip teigiama praneši d. Seimo nariams pristatė
me, sulaikytasis yra bedarbis, Konservatorių partijos pirmi
ninko pirmasis pavaduotojas
anksčiau teistas du kartus.
Pirmadienį teismas skyrė Antanas Stasiškis. Pristatyda
projektą, jis sakė: „turbūt
jam kardomąją priemonę — mas
atsiras žmonių, kurie'bandys
suėmimą.
Mįslingas padegėjas Šalči aiškinti, kad čia šiuo įstatymu
ninkų rajono mieste Eišiš gaisrinės gelbėjimo tarnybos
kėse buvo gaudomas nuo ge viršininko Josifo Sipovičiaus,
gužės mėnesio. Manoma, kad pirmasis padegimas Eišiškėse
jis sukėlė daugiau nei 10 buvo užregistruotas gegužės
gaisrų. Lietuvos
pietuose 25 d. Birželio-liepos mėnesiais
esančiame nedideliame Eišiš užregistruota po du tyčinius
kių mieste gyvena apie 4,000 padegimus, o rugpjūtį net 6.
žmonių, daugiausia lenkų.
Rugsėjo 1 d. Eišiškėse kilo dar
Pasak Šalčininkų
prieš- vienas gaisras.

Teismui nurodyta svarstyti
savivaldybių ieškinį vyriausybei
Vilnius, rugsėjo 20 d. (BNS)
— Lietuvos Apeliacinis teis
mas trečiadienį nurodė Aukš
tesniajam
administraciniam
teismui iš naujo svarstyti dau
giau nei pusės Lietuvos savi
valdybių prašymą priimti ieš
kinį vyriausybei.
Apeliacinio teismo Admi
nistracinių bylų skyriaus kole
gija, išnagrinėjusi Savivaldy
bių asociacijos skundą, panai
kino ankstesnį Aukštesniojo
administracinio teismo spren
dimą nepriimti Savivaldybių
asociacijos ieškinio vyriausy
bei. Aukštesnysis administra
cinis teismas tąkart .savo atsi
sakymą priimti ieškinį aiškino
tuo, kad jis esąs ne šio teismo
kompetencijoje.
Lietuvos savivaldybių aso
ciacija, kuri žada teisminiuose
ginčuose su centrine valdžia
atstovauti 39 Lietuvos savi
valdybėms, daugiau nei mėne
sį negulėjo įteikti ieškinių nė
vienam Lietuvos teismui.
Rugpjūčio viduryje Savival
dybių asociacija pateikė Aukš
tesniajam
administraciniam
teismui pareiškimą dėl centri
nės valdžios padarytos žalos
atlyginimo ir paleistų savival
dybių teisių gynimo, tačiau jis
tuomet atsisakė priimti ieški
nį. Šį Aukštesniojo administ
racinio teismo sprendimą Sa
vivaldybių asociacija apskun
dė Apeliaciniam teismui.
Savivaldybių asociacija pra
to patraukti vyriausybę atsa
kove byloje dėl Lietuvos mies
tų ir rajonų savivaldybėms
skirtų papildomų užduočių,
neskiriant papildomų lėšų šių
užduočių vykdymui.

SYDNEY
OLIMPIADOJE

truoti ES bendrąją žuvinin
kystės politiką — Švedija ir
Ispanija.
Saugios laivybos
srityje
Klaipėdos uosto informacinei
sistemai vystyti pagalbą pa
siūlė Švedija ir Ispanija, dali
nį bendradarbiavimą — Suo
mija. Pasirengti dalyvauti ES
užimtumo strategįjoje Lietu
vai padėti panoro Danija, vyk
dyti atskirus projekto punktus
— Švedija. Nyderlandai bei
Austrija pasiūlė bendradarbi
auti, sprendžiant su narkotikų
užkardymu susijusius klausi
mus.
J dar tris Lietuvos institu
cijų nurodytas sritis pasiū
lymų negauta — nė viena ES
valstybė
nepateikė jokių
pasiūlymų, kaip skatinti kon
kurencingumą bei stiprinti
įmonių finansinę discipliną,
gerinti muitinės veiklą ir
procedūras, derinti statisti
nius duomenis ir metodus su
ES valstybėse taikoma prakti
ka.

Nr.184
Kaina 50 c.

pripažįstant to sukilimo istori
jos reikšmę ir svarbą bandoma
pripažinti tuos veiksmus ir
tuos žmones, kurie galbūt pa
darė ar prisidėjo, ar leido
įvykti nusikaltimam-'. „Ma
nau, kad bet kokie ruogąstavimai ar bet kokie p įekaištai
yra nepagrįsti. Me= kalbame

tik apie 'Nepriklausomybės at
statymo dkelaraciją',
kuri
eina raudona gija per visą
praeitą šimtmetį. Taigi kvie
čiu visus kolegas pritarti", sa
kė jis.
Už šio įstatymo priėmimą
vieningai balsavo visi tuo me
tu salėje buvę konservatorių
frakcijos nariai.
Antradienį Seimas protoko
liniu sprendimu atidėjo šio įs
tatymo galiojimą.

Seimo vadovas sumokėjo lakūno
Jurgio Kairio piniginę baudą

Vilnius, rugsėjo 20 d. (BNS)
— Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis antradienį su
mokėjo aukštojo pilotažo meis
trui Jurgiui Kairiui už ci
garečių reklamą skirtą baudą.
Kaip pranešė Seimo pirmi
ninko atstovės spaudai, V.
Landsbergis „nėra įsitikinęs,
kad žodžiai 'Vakarai' arba
'Princas' parašyti anglų kalba,
yra būtinai gaminio vardas ir
dar jo reklama". Anot atstovės
spaudai, todėl Seimo pirmi
ninkas padengė lakūnui J.
Kairiui skirtą 5,000 litų ir
„siūlys vyriausybei ir Seimui
grįžti prie racionalesnio po
žiūrio".
Kaip jau skelbta, antradienį
premjeras Andrius Kubilius
nurodė vyriausybės kancleriui
Petrui Auštrevičiui išsiaiš
kinti, ar pagrįstai Valstybinė
tabako ir alkoholio kontrolės
tarnyba (VTAKT) ketina baus
ti žiniasklaidą, parodžiusią
lakūno Jurgio Kairio skrydį po
tiltu Kaune.
Pirmadienį Česlovo Balsio
vadovaujama VTAKT viešajai
įmonei „Kairio skrydžiai" sky
rė 5,000 litų baudą, nes ant jo
lėktuvo buvo užklijuotas ciga
retes „VVest" reklamuojantis
užrašas. Panašios baudos gre
sia ir žiniasklaidos priemo
nėms, parodžiusioms reporta
žus apie skrydį ar išspaus
dinusioms fotografijas, ku
riose matyti lėktuvas su ci
garečių reklama.
Kaip žinoma, gegužę Lietu
voje įsigaliojo visiškai tabako
gaminių reklamos draudimas.
Po skrydžio, kuris įvyko
Kaune rugsėjo 2 dieną, pra
sidėjus viešoms diskusijoms
dėl galimybės nubausti tokiu
būdu netiesiogiai cigaretes re
klamavusį lakūną ir
skry
dį parodžiusias žiniasklaidos
priemones, ministras pirmi
ninkas A. Kubilius nusprendė

parengti „sveiką protą" ir Europos Sąjungos reikalavimus
atitinkančias Tabako kontro
lės įstatymo pataisas.
Europos Sąjungos valsty
bėse tabako reklamos draudi
mas įvedamas palaipsniui. Re
klamuoti rūkalus ES galutinai
ketinama uždrausti 2006 me
tais.
Pats lakūnas J. Kairys, pa
prašytas pakomentuoti Val
stybinės tabako ir alkoholio
tarnybos sprendimą, sakė,
kad jam dabar labiausiai rūpi
Pasaulio akrobatinio skraidy
mo čempionato ratas Japoni
joje, į kurį jis išskrenda
trečiadienį ryte. „Jie daro savo
darbą. Jiems atrodė, kad aš
pažeidžiau, tai jie matyt yra iš
savo pusės teisūs. Neturiu
jokių priekaištų", sakė Jurgis
Kairys.
* Specialistai j a u iš tyr ė
b u v u s i o „Mažeikių naftos"
vadovo Gedimino Kiesaus, jo
sūnaus Valdo bei jų vairuotojo
Alfonso Galmino pagrobimo
byloje ieškomo 32 metų kalti
namojo Audriaus Andrušaičio
laišką
prezidentui
Valdui
Adamkui. Vilniaus apygardos
prokuratūros vadovas Ramu
tis Jancevičius žinovų išvadas
pakomentavo trumpai: „Tam
tikrų duomenų iš ekspertų ga
vome. Tikimės, jog tai gali pa
stūmėti tardymą į priekį". Ar
laišką išsiuntė pats A. Andrušaitis. ar kitas asmuo, R.
Jancevičius atsakyti negalėjo.
Del mažeikiškių pagrobimo
ieškoma dar trijų Panevėžio
„tulpinių" grupuotės narių,
kuriems jau yra pateikti kalti
nimai dėl bendrininkavimo
prievartaujant Kiesų turtų bei
gautas teismo leidimas juos
suimti. Prie šio nusikaltimo
yra prisidėję dar 5-6 panevė
žiečiai, kurių yra ieškoma. Jų
pavardės slepiamos
Eita.

* Trečiadienį olimpinių
žaidynių plaukinio varžybose
plaukę Lietuvos sportininkai —
Jūratė Ladaviciūtė ir Arūnas
Savickas — tenkinosi kukliomis
vietomis. J. Ladaviciūtė moterų
100 m laisvu stiliumi nuotolį
įveikė per 58.78 sekundes ir
buvo 6-ta trečiajame kvalifika
ciniame plaukime. Tarp visų 54
rungties plaukikių Lietuvos at
stovė užėmė 41-ąją vietą. Arū
nas Savickas vyrų 200 m nuoto
lyje nugara sugaišo 2 minutes
5,06 sekundės ir užėmė septin
tąją vietą trečiajame kvalifika
ciniame plaukime. Iš 45 rung
ties dalyvių Lietuvos plaukikas
tenkinosi 32-ąja vieta.
* Buriavimo varžybose
dalyvavęs lietuvis Giedrius
Gūžys „Lazerio" klasėje po
dviejų plaukimų tarp 43 daly
vių užima 27-ąją vietą. Pirma
jame plaukime Lietuvos buriuo
tojas finišavo 18-as, o antraja
me — 31-as.
* Olimpiados čempionė
Daina Gudzinevičiūtė kartu
su treneriu Vytautu Blonskiu
pirmadienį susitiko su Lietu
vos prezidentu Valdu Adamku
mi, viešinčiu Sydney, ir gavo
dar vieną medalį — prezidento.
V. Adamkus prisipažino, kad
Dainos iškovotas aukso medalis
jį labai nudžiugino ir kartu nu
stebino, nes to niekas nesitikė
jo. Pirmadienio vakare D. Gu
dzinevičiūtė buvo pagerbta Lie
tuvos delegacijos būstinėje olim
piniame kaimelyje. Susirinkus
beveik visai delegacijai, sporti
ninkei buvo įteikta speciali
„čempioniška" gėlių puokštė.
* Šiuolaikinės penkiako
vės šių metu pasaulio čem
pionas Andrejus Zadneprovskis,
kuris iš visų lietuvių vėliausiai
startuos olimpinėse žaidynėse,
atkakliai treniruojasi. Penkiakovininkų varžybos vyks priešpaskutiniąją olimpiados dieną,
rugsėjo 30-ąją, o jose dalyvaus
tik 24 geriausi sportininkai,
įveikę griežtas atrankos užduo
tis. A. Zadneprovskis apgailes
tavo, kad prieš žaidynes organi
zatoriai garantuoja tik dvi joji
mo treniruotes, kurios, deja,
vyks ne tais žirgais, kurie daly
vaus varžybose. A. Zadneprovskiui nepavyko tiesiogiai pama
tyti, kaip Daina Gudzinevičiūtė
tapo olimpine čempione, nes ta
da treniravosi. „Iš tikrųjų labai
džiaugiuosi, net sveikas pavy
das suėmė. Reikės su ja pasi
konsultuoti", kalbėjo Andrejus.
* Didžiausia staigmena
olimpinėse žaidynėse — sun
kiosios atletikos varžybose. Vy
rų varžybose svorio kategorijoje
iki 62 kg be medalio liko tris
kart olimpinių žaidynių čempio
nas, Turkijos sunkiaatletis
Naim Suleymanoglu. 1985.
1992 ir 1996 metų olimpiacu
čempionas neišrovė pradine
145 kilogramų svorio.
* Trečiadienį teniso tur
nyre įvyko sensacija. Jau pir
mąjame rate iš vyrų vienetu
varžybų pasitraukė atviroj*
JAV teniso čempionato nugale
tojas, pirmoji pasaulio raketė šį
sezoną, rusas Marat Safin. Šios
sensacijos kaltininkas — Fabri
ce Santoro iš Prancūzijos, nuga
Įėjęs Rusijos tenisininką tri
juose žaidimuose.
* Australijoje pritrūko...
patogaus 60x90 centimetrų dy
džio Australijos vėliavų. Entu
ziastingai nusiteikę australai
vien praėjusią savaitę nupirko
100.000 vėliavų

* Visų valstybių delegacijos
olimpiniame kaimelyje savo
laikinas rezidencijas papuošė
valstybinėmis vėliavomis ir šū
kiais. Lietuviai šiuo požiūriu
gana kuklūs, pasitenkinę vidu
tinio didumo trispalve. Lietuvos
olimpinės misijos vadovas Algir
das Raslanas, atsakydamas į
pastabą apie kuklų papuošimą,
sutiko, kad jis galėtų būti ryš
kesnis, tačiau juk ne vėliavų
gausumas svarbus, o rezultatai.
* Ankstyvą antradienio ry
tą olimpiadoje Lietuvos plau
kikas Rolandas Gimbutis daly
vavo kvalifikacinėse 100 m
plaukimo laisvu stiliumi varžy
bose. Nuplaukęs atstumą per
50.46 sekundės, Rolandas 7ajame plaukime buvo antras, o
tarp visų 73-jų rungties dalyvių
užėmė 23-iąją vietą ir į pusfi
nalį nepateko*. Greičiausiai kva
lifikacinėse varžybose plaukė
olandas Pieter van den Hoogenband. Legendinio rusų plauki
ko, dukart olimpinio Čempiono
šioje distancijoje — Aleksandr
Popov — laikas buvo tik ketvir
tas.
* Didžiausia staigmena
olimpiadoje trečiadienį įvyko
beisbolo turnyre. Netikėtą per
galę ketvirtojo rato rungtynėse
iškovojo Olandijos rinktinė, re
zultatu 4:2 nugalėjusi olimpi
nius čempionus — Kubos beisbolininkus. Tad šį trečiadienį
baigėsi 21 kubiečių pergalės iš
eilės olimpinių žaidynių beisbo
lo turnyruose. Beje, Kubos olim
pinė beisbolo rinktinė, iškovoju
si 152 pergales iš eilės, paskuti
nį kartą tarptautinėse varžybo
se buvo pralaimėjusi 1997 m.
* Dziudo imtynių turnyre
vyrų svorio kategorijoje iki
81 kg 24 metų Estijos atstovas
Aleksėj Budelin iškovojo bron
zos medalį. Tai pirmasis estų
laimėtas medalis Sydney.
* Vienintelį žaidynių auk
so medalį Rusijai trečiadienį
iškovojo 24-erių metų gimnas
tas Aleksėj Nemov. sportinės
gimnastikos daugiakovėje su
rinkęs 58.474 taško. 1996 m.
Atlantos žaidynėse jam nepavy
ko tapti čempionu daugiakovė
je, tačiau komandinėse sporti
nės gimnastikos varžybose ir at
likdamas atskirus pratimus, A.
Nemov susižėrė net šešis me
dalius: 2 aukso, 1 sidabro bei 3
bronzos
* Sydney valdžia atsiprašė
už dviejų kalinių pabėgimą
iš kalėjimo, tačiau pareiškė ne
ketinanti imtis papildomų sau
gumo priemonių. Policijos vir
šininkas trečiadienį įvykį pava
dino „nelaimingu incidentu".
Antradienį iš visai šalia Olimpi
nio kaimelio esančio ..Silverwater" kalėjimo pabėgę kaliniai
ligi šiol yra laisvėje. Jie trum
pam buvo pagrobę autobusą su
Korėjos delegacijos nariu bei
trimis savanoriais pagalbinin
kais korėjiečiais, kurie, laimei,
beveik iškart atgavo laisvę. Po
licijos viršininkas pabrėžė, kad
kalinių pabėgimas niekaip nėra
susijęs su olimpiada. Netoliese
esantis Olimpinis kaimelis, jo
teigimu, yra „tikriausiai sau
giausia vieta visoje Australi
joje"

KALENDORIUS
Rugsėjo 21 d.: Šv Matą?
apaštalas, evangelistas: Geistautas,
Mantautas. Mantvilas. Matas. Vil
kint*. Viskintė
Rugsėjo 22 d.: Digna. Kintautas.
Mauricijus. Tarvinas. Tomas, Vir
mante 'VirmaV

DRAUGAS. 2000 m. rugsėjo 21 d., ketvirtadienis

OLIMPINĖS KREPŠINIO
VARŽYBOS IR LIETUVOS
KOMANDA JOSE
Sidnėjuje vykstančioje-' olim
piadoje pravedami ir krepšinio
turnyrai — vyrų ir moterų
grupėse. Pas vyrus, dvylikos
komandų tarpe, žaidžia ir Lie
tuvos rinktine.
Lietuvos rinktine olimpinėse
žaidynėse debiutavo 1992 me
tais. Mūsiškiai Barcelonos
olimpiadoje teisę žaisti išsiko
vojo, laimėję visas 11 rungunių specialiame atrankos tur
nyre, kuris vyko Badachose ir
Saragosoje. Tada pačiose olim
pinėse žaidynėse Barcelonoje
Lietuvos rinktinė su 6 per
galėmis ir dviem pralaimėji
mais iškovojo bronzos meda
lius.
1996 m. olimpiniame krep
šinio turnyre Atlantoje Lietu. vos krepšininkai vėl pasipuošė
bronza, pasiekę 5 pergales ir
patyrę 3 nesėkmes.
I Sidnėjaus olimpiadą Lietu
vos rinktinė pateko 1999 m..
Europos krepšinio pirmeny
bėse užėmusi V vietą. Kaip
buvo atrinktos šių varžybų da
lyvės? Australija į turnyrą pa
teko kaip olimpinių žaidynių
šeimininkė, o Jugoslavija —
kaip 1998 m. pasaulio čem
pionė. Per 1998 m. Graikijoje
įvykusį pasaulio čempionatą
paaiškėjo, kiek ekipų galės
olimpiadoje atstovauti kiek.vienam žemynui. Europa gavo
•teisę Australijon siųsti pen
kias komandas iltalija. Ispani
ja, Prancūzija. Rusija. Lietu
va). JAV ir Kanada užeme pir
mąsias vietas Amerikos šalių
atrankos turnyre. Puerto Rico
saloje, laimėdami vietas olim
piadoje iš Amerikos žemyno.
. Azija, Afrika ir Oceania gavo
po vieną vietą ir čia bilietus
iškovojo tų kontinentų čem
pionai Afrika. Kinija ir Naujo
ji Zelandija.
Žvelgiant j praeitį, reikia
pasakyti, kad pirmą kartą ofi
cialus olimpinių
žaidynių
krepšinio turnyras įvyko 1936
m. Berlyne. Xuo to laiko iki
1972 m. Miuncheno olimpia
dos net 36 metus olimpiniais
čempionais buvo JAV krepši
ninkai, Pirmoje JAV olimpi
nėje rinktinėje žaidė ir aukso
medalį gavo mūsų tautietis
Pranas Lubinas \Frank Lubin). Iš viso amerikiečiai lai
mėjo 11 olimpinių varžybų.
Du kartus '1972 ir 1988"m.)
čempionais tapo SSSR. o kar
tą (1980 m.) — Jugoslavijos
ekipa.
Nors Lietuva, kaip nepri
klausoma valstybe, olimpiado
se dalyvauja nuo 1992 metų
ir, kaip minėta, du kartus
iškovojo bronzos medalius
krepšinyje, tačiau ne kartą lie
tuviai krepšininkai pasipuošė
olimpiniais medaliais, vilkė
dami SSSR rinktinės marš
kinėlius.
Auksą 1972 m. Miuncheno
olimpiadoje Modestas Pau

lauskas, o 19S8 m. — Arvydas
Sabonis. Voldemaras Chomi
čius. Rimas Kurtinaitis ir Ša
rūnas Marčiulionis.
Lietuviai gavo ir 8 sidabro
medalius, o taip pat ir vieną
bronzos.
Šių metų olimpiniame tur
nyre Lietuvos spalvas gina šie
krepšininkai: Šarūnas Jasikevičius. Kęstutis Marčiulionis.
Mindaugas Timinskas, Sau
lius Štombergas. Ramūnas
Šiškauskas. Andrius Giedrai
tis, Dainius Adomaitis, Eurelijus Žukauskas, Tomas Masiu
lis. Darius Maskoliūnas, Gin
taras Einikis, Darius Songai
la.
R. Šiškauskas (iš Vilniaus
..Lietuvos ryto") ir D. Songaila
ūš Wake Forest universiteto
JA Valstybėse rinktinės) yra
jauniausieji komandoje (jiems
22 metai). Vyriausias amžiu
mi — Gintaras Einikis iš
Maskvos CSKA turi 31 metus.
Lietuvos rinktinės šiemet
Sidnėjuje laukia sunkiausia
užduotis, nes ekipoje dėl su
žeidimų negali dalyvauti stip
riausieji žaidėjai — Arvydas Lietuvos k r e p š i n i n k a i Sidnėjuje vykstančioje v a s a r o s olimpiadoje.
Sabonis. Žydrūnas Ilgauskas Krepšininkai Eurelijus Ž u k a u s k a s vknreje; ir Š a r ū n a s J a s i k e v i č i u s
ir Artūras Karnišovas.
(dešinėje) blokuoja prancūzus. Kaip žinome — lietuviai laimėjo. (Elta)
Pirmose šių metų olimpinio
turnyro rungtynėse Lietuvos
atstovai žaidė prieš Europos
čempionus — Italiją. Rugsėjo
konsule Ingrida Bublienė,
men. 17 d. įvykusį susitikimą CLEVELAND, OH
kun.
G. Kijauskas, SJ, Rita
tik paskutinėje minutėje perMockienė.
Juras Palukaitis,
svėrę rezultatą laimėjo italai
LIETUVIŲ DIENOS
Rita
Kliorienė.
Aldona Stem50-48.
pužienė.
2000-jų metų tradicinės Lie
Tačiau antrame susitikime,
Koncerto programoje M. K.
tuvių
dienos bus švenčiamos Čiurlionio, Vytauto Barkaus
rugsėjo 19 d. Lietuvos vyrai
jau žaidė darniau ir įtikinan spalio 7 ir 8 d. Ši kartą bus ko, Mindaugo Urbaičio. Remi
čiai nugalėjo Prancūziją, re prisiminta lietuviškoji spauda gijaus Merkelio kūriniai.
bendrai ir „Dirvos" — 85-rių
zultatu 81-63.
Programos atlikėjai, meni
Rugsėjo 21 d. Lietuvos var m e t ų s u k a k t i s .
ninkai: pianistai Rokas Zubo
Spalio 7 d., šeštadienį, 6:30 vas, Sonata Zuboviene. Ginte
žovais bus pajėgiausia pasau
v.v. „Spaudos balius" Lietuvių Čepinskaitė ir pirmą kartą
lyje — JAV ekipa. Tada —
namuose. Stalus galima užsi Clevelande pasaulinio garso
rugsėjo 23 d. mūsiškiai žais su
sakyti skambinant Viktorui Vilniaus Styginis kvartetas.
Kinija, o pogrupio varžybas
Žilėnui tel. (216) 531-8207.
Kvarteto nariai: Audronė
baigs rugsėjo 25 d. rungty
Kaina 35 dol. asmeniui, Vainiūnaitė — pirmas smui
nėms su Naująja Zelandija.
moksleiviams 20 dol. Algiman kas, garsaus Lietuvos kompo
Jeigu Lietuvos rinktinė savo
to Barniškio iš Čikagos estra zitoriaus Stasio Vainiūno duk
pogrupyje užims bent IV vie
dinė muzika, puiki vakarienė tė. Studijavo Vilniaus konser
tą, ji pateks į atkrentamąsias ir kitos įvairenybės.
vatorijoje ir Maskvoje.
varžybas. Ketvirtfinaliai bus
Spalio Sd., sekmadienį. 9:45
žaidžiami rugsėjo 28 d. Jų lai
Čelistas Augustinas Vasi
v.r. vėliavų pakėlimas prie
mėtojai susitiks pusfinalyje
liauskas
studijavo Vilniaus
Laisvės paminklo, 10 v.r. šv.
rugsėjo 29 d. O tada spalio 1 Mišios Dievo Motinos švento konservatorijoje. Jis kvartete
d. jų pralaimėtojai rungty vėje. Giedos ,,Exultate" cho groja nuo 1970 metų. Jis ir
niaus dėl 3 vietos, tuo tarpu ras, vad. muz. Rita Čyvaite- Audronė Vainiūnaitė profeso
laimėtojai — dėl aukščiausių Kiiorienė.
riauja Lietuvos Muzikos Aka
apdovanojimų. Kaip atrodo,
demijoje.
12 vai. akademija ir paroda
Lietuvos vyrai turi vilčių pa
Antras smuikas — Artūras
Dievo Motinos parapijos audi
tekti į atkrentamąsias var
Šilalė,
prof. J. Urbos mokinys,
torijoje. Žodį tars ..Draugo"
žybas, ypatingai po gražios
ir
violistas
Girdutis Jakaiti?
vyr. redaktorė Danutė Bindopergalės prieš Prancūziją. Rei kienė. Meninę dalį atliks so studijavo Lietuvos Muzikos.
kia manyti, jog jie galėtų listė Virginija Muliolienė.
Akademijoje ir Salzburge.
įveikti ir ketvirtfinalio bar
Užkandžiai svetainėje nuo
Vilniaus Styginis Kvartetas
jerą. O jeigu ne — tai rugsėjo
11 iki 12 vai.
trijų dešimtmečių laikotarpyje
30 dieną varžytųsi dėl 5-8 vie
Lietuvių dienas rengia JAV sukūrė savitą interpretacijos
tos.
LB Clevelando apylinkės val tradiciją. Jie skiriasi nuo kitų
Palinkėkime jiems iškovoti dyba ir „Vilties" draugija.
ansamblių savo sugebėjimu
kiek galima geresnius rezulta
V.R atskleisti kūrinio gelmes, di
tus, na, žinoma, ir medalius,
delę skalę garsų, spalvų ir
ŠVENTĖ
nepaisant kad jie šiemet ir
emocijų. Turi tobulą pajau
M. K. ČIURLIONIUI
būtų labai sunkiai pasiekiami.
timą įvairių epochų kompozi
cijoms nuo Haydn, Beethoven
Šiais
metais
minima
mūsų
Ed. Šulaitis
genijaus muziko, dailininko iki Schoenberg ir Cage.
M. K. Čiurlionio 125 metų gi
Aldona St.
KREPŠINIS
mimo sukaktis. Muzikos fes
A pogrupis
tivaliai jau paskelbti Vilniuje.
" \2 3 4 3 6 Iš v so Veta Į|
Čikagoje. Maskvoje ir Cleve- LOS ANGELES, CA
lande. Clevelande koncertas
i
LIETUVA
įvyks lapkričio 12 d. Clevelan
ŠIS TAS APIE LIETUVIU
2
Mau;c;
do orkestro Severance rūmuo
DIENAS
Zc-arl ?.
se. Keinberger kamerinės mu
<r -i
3
ziko- salėje. Severance salė
Lietuvių dienos Los Angeles.
4
„AV
neseniai pagrindinai remon CA. Šv. Kazimiero parapijoje
z> Prar.cj7 a
tuota ir galime didžiuotis ir šių metų kalendoriaus pada
::a': a
6
konkuruoti su pasaulinėmis lintos pusiau: šeštadienis —
koncertų salėmis. Clevelando rugsėjo 30; sekmadienis, spa
B pogrupis
orke-tro koncertai buvo trans lio 1. Dienu ruošos komiteto
• 1 i
3 "4 | S 6 IŠ v;S0 V,o:a j
liuojami televizijoje visam pa darbai palaipsniui atliekami,
!aši<u
sauliui.
ir meninė programa taip pat
Rusija
Tat tokioje puošnioje salėje nustatua. Viena tos progra
2
Ar:go«3
mine-:me M. K. Čiurlionio mos dalis (šeštadienį ir sek
3
Kanada
125-asias gimimo metines. madieni), visada būna labai
4
Aus:ra a
, Clevelande koncertą rengia sėkminga, tai vokalinis/inst
5
ispan a
Ohio Chamber Orchestra So- rumentinis tercetas — -Trys
s . Jugoslavqa
,_^___
ciety ir komitetas, kuriam va sesute-'. Daugiausia jos atlie
ka pramogine populiarią mu
K r e p š i n i o r u n g t y n i ų eigos v a s a r o s olimpiadoje lentele — galime m a t y t i , dovauja Remigijus Bistrickas.
su k u o l i e t u v i a m s t e k s rungtis.
Komiteto nariai: LR Garbes ziką; 1989 m. yra kelis kartus

LIETUVIU

•
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TELKINIAI

koncertavusios Lietuvoje, festivaiyje ..Roko maršas per Lie
tuva" ..Trys sesutes" jame
gavo vardą ..Naujas kraujas",
o jų daina „Ko, ne ko", iš rin
kinio ..Patinka, patinka...", ra
dijo klausytojų pripažinta tų
metų populiariausia. Be to, jų
dainavimas Lietuvos Vyčių
87-ajame suvažiavime, vyku
siame Los Angeles prieš ke
letą savaičių, buvo labai sėk
mingas. Lietuvių dienų šven
tėje ..Trys sesutes" dalyvauja
kasmet. Nuo pat mažens pra
tintos dainuoti namie, lietu
viškos šeimos aplinkoje, vė
liau lituanistinėje mokykloje
mokytojos Onos Razutienės,
jos turi platų repertuarą.
Lietuvių Bendruomenės Los
Angeles apylinkė, kuriai daug
metų pirmininkauja didelių
sugebėjimų humanistė Liuda
Avižonienė, artimai bendrauja
su Dienų šventės komitetu ir
savanorių, jaunimo pagalbiniu
būriu, kad visiems užtektų
darbo, nepritrūktų jėgų, nei
geros valios. Esate maloniai
kviečiami atsilankyti, šventės
programa geriausia; joje daly
vauja „Dainavos" ansamblio
vyrų oktetas (vad. muz. Da
rius Polikaitis), Angelų miesto
jaunimo ansamblis „Spindu
lys", nauja patyrusių tautinių
šokių šokėjų grupė „Jūra" (iš
Sand Diego) ir rūpestingai pa
ruoštas „Lietutis" (iš Seattle).
Lietuvių dienose vėl matysime
gausą stoginių su vertingais
eksponatais: medžio drožinių,
keramikos, gintaro, tekstilės,
dailės tapybos, taipgi, šiltas
gardus maistas ir etninė mu
zika „Alinėje". Šventės atida
rymas pagerbiant lituanisti
nes mokyklas išeivijoje pritai
kytu šūkiu, šeštadienį, rugsėjo
30 dieną. Tos pat dienos vaka
re Dienų šventės pokylis Hilton Hotel, Glendale. Jame
programą atlieka „Dainavos"
ansamblio vyrų oktetas. Poky
lio rengimo pirm. Inga Nelsaitė-Rugienienė. Lietuvių Ben
druomenės L.A. apylinkė ir
Dienų rengimo komitetas lau
kia svečių atsilankant iš vi
sur. Iki malonaus pasimaty
mo!
Stasė V. Pautienienė

WORCESTER, MA
ŽAVI MADŲ PARODA
ALRK Moterų Sąjungos 5-ta
kuopa rugpjūčio 27 d. Mairo
nio Parke soruošė „Rudenio
madų parodą". Dievulis apdo
vanojo mus, ne tik labai gra
žia šilta diena, bet ir pilna sa
le prisirinkusių viešnių ir sve
čių, atvykusių net iš Bostono.
Ypač malonu buvo mūsų tarpe
turėti ALRK Moterų sąjungos
centro vicepirm. Kathryn Ur
ban iš Hartford, CT. Susitikti
ilgesnį laiką nematytą kuopos
vicepirm. Angelę Garsienę ir
su ja atvykusią jų marčią Jus
tiną iš Rochester, NY.
Visos viešnios ir svečiai sąjungiečių buvo sutikti su vyne
liu, sūriu ir kitais skanumy
nais. Trumpu žodžiu visus pa
sveikino kuopos pirm. Aldona
Jakniūnaitė
ir
pakvietė
„Dress Barn" drabužių par
duotuvės vedėją (nes visi dra
bužiai buvo iš šios parduo
tuvės gauti- Debbie, kuri pa
sigėrėtinai atliko komentato
rės pareigas. Kosmetikė Linda
Hetel ne tik pagražino ir taip
gražius modeliuotojų veidu
kus, pati modeliavo ir dar su
teikė laimėjimams vertingą
fiovanėlę.
Šv. Kazimiero parapijos var
gonininkė Ona Valinskienė
gražia pianino muzika sudarė
visoms pakilesnę nuotaiką ir
muzikos garsais palydėjo kiek
vieną modeliuotoją, ateinančią
1 salę ir išjos išeinančią. Malo
nu buvo sėdėti prie baltomis
staltiesėmis apdengtų ir gra
žiomis gėlytėmis papuoštų
stalų, stebėti modeliuotojas,
besistengiančias, kaip galima
patraukliau, parodyti dra
bužiu.-,, kurie šiais metais pa-
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sižymi tamsiomis spalvomis.
Vyrauja eilutės su sijonais ar
kelnėmis, įvairių stilių. Vieni
su išryškintu liemeniu, pil
nesnėmis rankovėmis ir ryš
kesniais pečiais. Visa eilutė
tos pačios spalvos. Vieni sijo
nai siauresni su ilgu prakirpimu užpakaly, kiti platesni,
vieni trumpesni, kiti ilgesni.
Eilutės šį rudenį išstūmė suk
neles.
Buvo labai įdomu stebėti,
kaip tos pačios modeliuotojos,
persirengusios skirtingais dra
bužiais (o jos keitėsi kelis kar
tus) vėl gracingai vaikščiojo
salės takais. Kiekviena mode
liuotoja buvo palydėta ilgais
plojimais.
Po parodos viešnios ir sve
čiai dalinosi įspūdžiais ir vai
šinosi sąjungiecių paruoštais
įvairiausiais
gardumynais.
Neapsiėjome ir be kugelio, ku
rį daugelis labai mėgsta. Vis
kas puošniai, skoningai pa
ruošta ir daug darbo įdėta.
Pirmininkė Aldona Jakniūnai
tė rūpinosi visais reikalais.
Virtuvėje plušėjo: Elena Čer
nienė, Irena Savickienė, Van
da Ramonienė, Janina Mi
liauskienė. Piniginius reikalus
tvarkė Elzbieta Alavošienė ir
Priscilla Hasett.
Modeliuotojos alfabeto tvar
ka: Teresė Adomavičienė, Vik
torija Augustine, Linda Hetel,
Irena Markevičienė, Ona Pajėdienė, Vivian Rodgers, Verutė
Šimkienė, Aldona Shumway,
Dorothy Zalieckas, Julia Že
maitienė. Violeta Žukauskie
nė.
Turėjome labai turtingą lai
mėjimų stalą. Paskirsčius lai
mingiesiems dovanas, pasigir
do akordeonisto Stasio Šim
kaus lietuviškų melodijų gar
sai ir netrukus suskambėjo
lietuviškos dainos, kurios vi
siems suteikė dar pakilesnę
nuotaiką, o kai kas ir smagiai
apsisuko.
Tai pirmas toks gražus besi-
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Chicago. IL 60652
Kab. tel. 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0

DR. L PETRBKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts R d . Hickory Hills. IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS V&NAS. M.D., S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago. IL 60638

Tel. 773-229-9965

Valančios pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet. IL 60435
Tel. 815-741-3220
Sa

nNAsWDR^Wb==
Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415
Tel. 708-636-6622
4 1 4 9 W . 6 3 r d . St.

TeL 773-735-7709
baigiančios vasaros visų kartų
lietuvių moterų susibūrimas,
tačiau negalima paneigti vyrų.
nes jų keliolika taip pat daly
vavo, į kurį suvedė sąjungietės, suruošusios žavią „Ru
dens madų parodą". Buvo
smagu visoms ir visiems kartu
maloniai praleisti sekmadie
nio popiete.
J.M.

Ketvirtoje metinėje „Gijos" sambūrio gegužinėje. Šeštadienį, liepos 29 d
vykusioje „Beachland Park", Clevelande, Onutė PuCKjnutė-Zalensienė ir
Dainius Zalensas įteikia dėžę „Utenos* alaus ja laimėjusiam Algiui Gi
liukui. Savo laimikiu Algis pavaisino visus gegužinės dalyvius
Nuotr L i n o J o h a n s o n o

DRAUGAS, 2000 m. rugsėjo 21 d., ketvirtadienis

AR KELIAUJA LIETUVIŠKIEJI
PRODUKTAI?
Neseniai į Ameriką išplaukė duomenų nustatyti.
pirmieji lietuviškieji likeriai iš
Žemo rūgštingumo maistui
.Anykščių vyno" — šokola įvežti reikalingi FDA patvirti- ,
diniai vyšnių, juodųjų serben nimai. Tam reikia žinoti rūgš
tų bei juodųjų slyvų, kremi tingumo bei vandens aktyvu
niai braškių, šokoladiniai bei mo lygį. Jei rūgštingumo lygį
vaniliniai. Tarp jų ir visų lau dar galima nustatyti, tai van
kiama „Bobelinė", kuri čia bus dens aktyvumo tyrimai Lietu
vadinama „Spanguolių" like voje neatliekami.
riu.
Laiškai skrenda į Lietuvą, iš
Jau dabar susilaukiame ten atgal, bandant rasti labo
daug klausimų — kada šiuos ratorijas, kurios galėtų atlikti
produktus pamatysime par reikalingus tyrimus. Vis dau
duotuvėse ir kokiose, ar like giau atsiliepimų mes skaitome
riai yra išpilstyti Lietuvoje, ar girdime, kad lietuviški pro
kur pagaminti buteliai bei eti duktai laukiami Amerikoje,
ketės? I tai galiu atsakyti, kad kad tai būtų naudinga abiem
Čikagos parduotuvėse šiuos pusėm, ypač po to, kai viską su
gėrimus pamatysime spalio ryjanti rusiškoji rinka nuslin
pradžioje. Jie bus parduodami ko į gilią ir nesibaigiančią kri
tose parduotuvėse, kuriose pa zę.
prastai perkate. Likeriai yra
Kieno tai būtų — Lietuvos
išpilstyti Anykščių vyno" ga Žemės ūkio ministerijos, už
mykloje, buteliai bei etiketės sienio reikalų ministerijos ar
pagaminti Vokietijoje.
pavienių gamintojų reikalas,
Neseniai JAV Alkoholio, ta juk ne veltui kartais žmonės
bako bei ginklų biuras patikri juokauja, kad skęstančiųjų
no „Stumbro" išleidžiamos gelbėjimas jų pačių reikalas?
degtinės „Prezidento" kokybę
Antra, ne paslaptis, kad įveir patvirtino jos įvežimą. Tai žant produktus \ Ameriką, pri
gi, artimiausiu metu galėsime sideda nemažai įvairių mo
pamatyti ir šį produktą mūsų kesčių — transportavimas per
parduotuvėse.
vandenyną, įvežimo bei reali
Antra vertus, taip ir nesu zacijos mokesčiai. Produktų
laukiame lietuviškųjų maisto pardavimo kainos turi būti ne
produktų, nors mūsų telefonai itin aukštos, kad pajėgtume
nenutyla nuo skambučių, ka konkuruoti su vietos ar įvež
dangi žmonės nekantrauja čia, tais iš įvairiausių šalių pro
vietoje, nusipirkti tai, kas ga duktais. Tokiu atveju išsaugo
minama Lietuvoje. Kartais ti kiekvieną centą darosi ypa
net sunku paaiškinti, kas tingai svarbu.
vyksta su lietuviškųjų maisto
JAV muitinės mums patarė,
produktų gamintojais. Atro kad kai kuriems produktams
dytų, filosofija turėtų būti pa taikomi lengvatiniai įvežimo
prasta — jei yra pirkėjai, tu mokesčiai, bet tokiu atveju
rėtų būti ir produktai. Deja, reikia gauti formą A iš vieti
taip nėra. Kokios priežastys?
nių muitinių. Apie tai infor
Ne paslaptis, kad daugybė mavome savo gamintojus, jie
rusiškų, latviškų net ir lietu atrašė, kad tokios formos ne
viškųjų produktų atvyksta į egzistuoja. Teko kreiptis į Lie
Ameriką nelegaliai, su netei tuvos Užsienio reikalų minis
singomis etiketėmis arba pro- ••teriją, kuri patarė skambinti
dukcija
yra
nepatvirtinta LR Finansų ministerijos Pro
cedūrų, tarifų ir kilmės sky
FDA.
Produktai prasmunka, ka riaus inspektorei Aušrai Zaradangi JAV valdžios organai kauskaitei. Paskambinus ga
nespėja patikrinti visų įveža vome patarimą, kad Formos A
mųjų produktų. Jei latviai jau sertifikatus išduoda muitinės
turi nemažai patvirtintų mais tarnybos Lietuvoje. Tačiau
to produktų, tai lietuviai dar Lietuvos gamintojai ir toliau
tvirtina, kad tokių sertifikatų
tokių neturi.
Užklausus sutvarkyti mais Lietuvoje niekas nežino.
Teko kalbėti su Latvijos ga
to produktus pagal visus įve
žimo reikalavimus, iškyla ne mintojais ir jie informuoja,
mažai klausimų, į kuriuos Lie kad tokie sertifikatai pas juos
tuvos įmonės dar nėra pakan išduodami ir kad daugeliui
kamai pasiruošusios atsakyti. produktų yra sumažinti ar vi
Visų pirma, pagal JAV reika sai nuimti mokesčiai. Kodėl ši
lavimus, etiketėse turi būti nu problema yra neišsprendžia
rodomo produkto sudėtis. Kai ma Lietuvoje? Antra vertus,
kuriuos tyrimus lietuviškosios bendrauti su Lietuvos parei
laboratorijos gali atlikti, ta gūnais nėra ypač didelis malo
čiau ne visus, ir todėl jų nepa numas, kadangi paskambinus
kanka etikečių sutvarkymui. paprastai susiduri su gana
Kas legaliai įleis į Ameriką biurokratiškais ir paprastais
produktą, jei nėra nurodytas nieko giliau nesakančiais at
cholesterolio lygis? Kol kas nė sakymais. Ar lietuviškieji pa
viena įmonė nesugebėjo šių reigūnai nemėgsta teikti pa-

PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS STIPRYBĖ
ALGIMANTAS A. NAUJOKAITIS
Nr.6
ma išugdyti tik gimtosios kal
bos pagrindu. Tačiau kalba tai ne tik garsų, ženklų siste
ma. Žodžiu, tai yra didžiulis
dvasinis, kultūrinis, etinis ir
etninis lobynas, šimtmečių ir
tūkstantmečių tautos patirtis,
— įsiminė žinomos lietuvių
kalbos puoselėtojos išeivijoje
R. Kučienės seime pasakyti
išmintingi žodžiai. Išlaikyti tą
lobyną svetimuose kraštuose
lietuvių bendruomenės sten
giasi ir per kultūrinę veiklą.
Daug gražių darbų ir už
mojų išvardijo kone visų kraš
tų bendruomenių atstovai.
Puikiai buvo įvertintos Pran
cūzijos LB pastangos Pary
žiuje surengti M. K. Čiurlionio
Kultūros akiračiai
parodą. Ne tik iš seimo tri
— Tautiškumą jaunosiose būnos, bet ir kuluaruose gir
kartose už Lietuvos ribų gali dėjau palankius atsiliepimus

Ir Kolum
bijoje dukrą Stasytę Slodkutę
Merchan jtraukia į lietuvišką
veiklą, per ją palaikomi šios
šalies lietuvių ryšiai su PLB
valdyba. Ir seimo posėdžiuose
V. Slddkų mačiau kartu su
viskuo besidominčia dukra.
Patyriau, kad ir V. Slodkaus
dukros gražiai kalba lietuviš
kai, mūsų kalba bando prabil
ti ir žentas.
Jeigu būtų kuo daugiau to
kių tvirtų tautiečiu kaip V.
Slodkus, būtų tvirčiau vykdo
mas Lietuvių Chartos priesa
ką*: „Lietuvis lieka lietuviu
visur ir visada".

Danutė Bindokieni

Kaip staiga vėjo
pasikeičia

Paiušeje. netoli ežero, gražiame pušyne galima išsinuomoti namelį atostogoms. Tai jau ženklas, kad lietuviai
mokosi naujo verslo ir sėkmingai pasinaudoja turimomis sąlygomis. Onos Rušėnienes nuotrauka.

galbą, ar paprasčiausiai patys
nežino, kaip atsakyti į pateik
tus klausimus?
Kai kas vietoje pataria pa
tiems sutvarkyti formas, pa
ruošti etiketes. Taip, tai gali
ma padaryti, tačiau gamybos
procesas yra gerai žinomas tik
patiems gamintojams ir tik jie
gali tinkamai paruošti regist
racijos formas. Be to, gaminto
jas yra visiškai atsakingas už
pateiktą informaciją ir šios at
sakomybės negali prisiimti
importuotojas. Tas pats su eti
ketėmis. Kad jos būtų teisin
gai paruoštos, turi būti atlikta
produkto analizė ir už jos re
zultatus atsako pats gaminto
jas. Aišku, trūksta iniciatyvos
iš Lietuvos gamintojų pusės.
Jei jie būtų aktyvesni, reikalai
greičiau pajudėtų iš vietos.
Mėsos gaminių įvežti iš Lie
tuvos kol kas dar nėra galimy
bių, kadangi nėra pasirašyta
sutartis tarp JAV bei Lietu
vos. Mėsos įvežimas nėra eko
nomiškai tikslingas. Jei geros
rūkytos mėsos kilogramas Lie
tuvoje kainuoja apie 9 dolerius,
tai, atvežus į Ameriką, ši kai
na pakiltų mažiausiai pustre
čio karto. Be to, ir kokybė ne
būtų labai aukšta, nes mėsos
laikymo trukmė nėra labai
ilga, ir po 2-3 mėnesių mėsa
nebėra tokia pat gera, kaip tik
pagaminta. Gal todėl rusai ar
lenkai čia pat vietoje gamina
rūkytos mėsos produktus par
davimui.
Šiuo metu Lietuvoje gami
nami labai geri sūriai. Ameri
koje nėra nė vieno sūrio im
portuotojo, kuris turėtų leidi
mus sūriams įvežti. Kalbos
sklinda, kad Lietuvos gamin
tojai parduoda sūrius olan
dams ar vokiečiams, tie už
deda etiketes ir įveža kaip
olandiškus ar vokiškus gami

nius. Vežant sūrius be specia
laus leidimo, įvežimo mokes
čiai yra gana aukšti ir, pridė
jus sūrio kainą bei transporta
vimo išlaidas, lietuviškos pro
dukcijos kaina būtų aukštes
nė, nei šiuo metu siūloma rin
koje. Nepaisant šių klausimų,
šiuo metu vyksta pokalbis,
kaip įvežti sūrius iš Lietuvos
ir, manau, kad mttų laikotar
pyje šis klausimas palankiai
bus išspręstas.
Tai tik keletas svarbiausių
problemų, su kuriomis susidu
riame, bandydami įvežti mais
to produktus iš Lietuvos. Apie
pagalbą Lietuvos gamintojams
kalbama daug, bet pagalba
paprastai yra labai formali ir
neduodanti konkrečių rezul
tatų. Galbūt Lietuvos atitin
kančioms institucijoms reikė
tų rimtai pagalvoti, kokių ga
lima rasti kjlių maisto pro
duktų eksporto paspartinimui.
Man atrodytų, kad Žemės
ūkio ar Užsienio reikalų mi
nisterijos
galėtų
paruošti
konkretų maisto produktų eks
porto į JAV žiniaraštį, kuria
me būtu konkrečiai nurodo
ma, kokie yra JAV reikalavi
mai, kokias formas ir kokiems
produktams reikėtų užpildyti,
kur tas formas gauti ir kur
išsiųsti, kaip paruošti etike
tes, kokios laboratorijos galėtų
pateikti visus reikalaujamus
duomenis, o, jei tokių labora
torijų dar nėra, įdėti pastangų
joms įsteigti.
Kita labai svarbi sritis —
JAV muitinės. Kas šiuo metu
galėtų informuoti apie lengva
tines įvežimo sąlygas, kokių
duomenų ar dokumentų rei
kia, kad jos būtų suteiktos, ko
kie yra muitinės reikalavimai
maisto produktams įvežti? Jei
visi šie duomenys būtų sutelk
ti vienose rankose, tai padėtų

apie Kanados LB valdybos ir
jos ilgamečio pirmininko A.
Vaičiūno veiklą vien už šiemet
surengtą, nemažai pelno atne
šusią lietuvių tautinių šokių
šventę. Kanados LB — viena
iš daugiausiai parėmusių, pi
nigų davusių bendruomenių
PLB projektams įgyvendinti.
Latvijoje veiklios „Dobilėlio".
„Vyties", „Rūtos", kitos lietu
vių kultūrinės draugijos. Plė
toja tautinę veiklą Tomske at
naujinta Lietuvių kultūros
bendrija. Šveicarijos LB daž
nai rengia čia gyvenančių bei
studijuojančių lietuvių muzi
kantų koncertus, dailininkų
parodas. Bet užvis labiausiai
įsiminė JAV LB Krašto valdy
bos pirmininkės R. Narušienės išskaičiuoti gausūs, nuo
latiniai, visas 70-tį apylinkių
apimantys renginiai, organi
zuojami Kultūros tarybos ir
jos veikliosios pirmininkes M.
Remienės. Jos pastangomis
lietuvių telkiniuose rengiami
išeivijos ir iš Lietuvos kviečia
mų atlikėjų, pagarsėjusių me

no meistrų koncertai, vakaro
nės ir kitokios programos. Ne
kalbant jau apie daugeliui ži
nomą Čikagos lietuvių operą,
atgaivintas mėgėjų teatras
„Žaltvykslė", tęsiama poezijos
dienų tradicija, kultūrininkų
premijų kasmetinės šventes,
išeivijos spaudos rėmimo va
jai. Kultūros taryba taip pat
rūpinasi. kad išeivijos kultū
ros lobiai pasiektų ir Lietuvą.
Pakanka paminėti Lietuvai
grąžintą didžiulį ir turtingą,
per 40 metų sukauptą išeivijos
dailininkų darbų kolekciją.
Parėmus Lietuvių fondui, šie
met ji grąžinta Lietuvai, tos
kolekcijos pagrindu buvo su
rengta plataus atgarsio susi
laukusi didelė paroda ..Sugrį
žusi išeivijos daile".
Reikšmingi ir PLB valdybos
kultūriniai projektai. Baigia
ma rašyti ..Pasaulio lietuvių
bendruomenių istorija", pasi
rodysianti ateinančiais metais
'beje. seimas paskatino visų
kraštų mokvklose dėstyti LB
istoriją). PLB valdyba per sa

maisto produktų kelią į Ame
riką padaryti mažiau akme
nuotą. Šiuo metu lietuviško
sios institucijos siuntinėja tiek
eksportuotojus, tiek impor
tuotojus nuo vienų prie kitų ir
teisingą atsakymą rasti be
veik neįmanoma, jau nekal
bant apie prarastą laiką.
Gal vertėtų net surengti vie
nos ar kelių dienų seminarus
eksportuotojams, kur žinantys
asmenys galėtų konkrečiai in
formuoti, kas reikalinga pro
dukcijos eksportavimui, gal
net pakviesti svečių iš JAV
muitinės ir FDA, kurie padėtų
atsakyti į daugelį klausimų ar
pasiūlytų konkrečią pagalbą.
Savaime suprantama, kad vi
sa tai reikalauja lėšų, kurios
galėtų iš dalies būti surinktos
iš pačių gamintojų, kita dalis
galėtų būti gauta iš Lietuvos
eksportu užsiimančių valdžios
organizacijų. Šios organizaci
jos ir dabar gauna lėšų eks
portui, tačiau konkrečios pa
galbos praktiškai taip ir ne
matyti. Kartas nuo karto į
JAV atvažiuoja atsakingi pa
reigūnai, susitinka su JAV
valdžios pareigūnais ir vėl iš
vyksta, o rezultatų beveik ne
jaučiame. Dažnai taip ir nesu
prasi, koks buvo atvykimo
tikslas — dalykinis ar turisti
nis?
Angelė Kavakienė
Food Depot International
* Nors energetikai spėja,
kad šildymo sezono pra
džios dar teks palaukti, dip
lomatinės atstovybes, viešbu
čiai, bankai bei kai kurios ki
tos įstaigos, atšalus orams,
jau pradėtos šildyti. Šildymas
buvo įjungtas tiems vartoto
jams, kurie turi nepriklauso
mą šildymo sistemą.
iElw
vo kadencijos tris metus pa
baigė kitą didelį ir. pasak V.
Kamanto.
daug
pinigų
'133,658 dol.), darbo ir kan'trybes kainavusį darbą — „Lie
tuvos kovų ir kančios istorijos"
(16 tomų serijos paruošimą,
išleidimą ir išsiuntimą vi
siems tų knygų prenumerato
riams,'. Puoselėti lietuvių etni
nę kultūrą, tradicijas visų
kraštų bendruomenėms padės
išleista ir platinama trečios
laidos susilaukusi D. Bindokienės knyga „Lietuvių pa
pročiai ir tradicijos išeivijoje".
PLB valdyba taip pat padėjo
Vytauto* Didžiojo universitetui
Kaune įsteigti išeivijos insti
tutą, kuris jau pradeda veiklą.
Instituto direktorius prof. E.
Aleksandravičius seimui iš
reiškė įsitikinimą, kad iki
ateinančių metų vidurio čia
bus parengtos bent keturios
disertacijos egzodo literatūros
ir kitomis temomis.
Seime buvo svarstomas ir j
kultūrines veiklos sferą įei
nančių išeivijos archvvų tvar

Š.m. spalio 3 d. Vokietija
paminės dešimt metų Rytų ir
Vakarų pusės sujungimo su
kaktį. Besiruošiant iškilmėms,
kurios numatomos Dresdene,
iškilo klausimas, ar
turėtų
būti leista jose kalbėti buvu
siam Vokietijos
kancleriui
Helmut Kohl.
Kaip greitai iš tikrųjų tiek
politinio, tiek ir visuomenės
palankumo vėjo kryptis pasi
keičia! Pernai, minint Berlyno
gėdos sienos sugriovimo su
kaktį, Kohl buvo vadinamas
„Vokietijos suvienijimo tėvu"
ir vienu žymiausių dvidešim
tojo amžiaus valstybininkų.
Šįmet stengiamasi net neprisi
minti, kad krikščionys demo
kratai ir jų vadas Helmut
Kohl Vokietijai atnešė vieny
bę, pastovumą. Verta paste
bėti, kad šį kartą tų pačių
krikščionių demokratų nuo
monės išsiskyrė dėl Kohl pa
kvietimo į kalbėtojų tribūną
Dresdene.
Krikščionių demokratų par
tijos nesėkmės Vokietijoje, o
ypač kontroversija, iškilusi dėl
buvusio partijos vado nesąži
ningumo, primena ir kitose
valstybėse panašius atvejus,
kai dar vakar visų gerbiamas
ir aukštinamas „tautos va
das", ne tik nuverčiamas nuo
pjedestalo, bet apdrabstomas
purvais. Tas ypač ryšku ša
lyse, buvusiose sovietų oku
pacijoje. Iškilieji asmenys, tu
rėję tautai tiek įtakos, sie
kiant laisvės ir nepriklauso
mybės, staiga tampa tos
pačios tautos „priešai", nuo jų
nusisukama ir stengiamasi
įvairiais būdais nukapoti jų
populiarumo šaknis.
Tą matome ir Lietuvoje, kai
nuolat puolamas ir niekina
mas dabartinis Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis.
Atrodo, kad laikomasi princi
po: koks vadas, tokia ir jo par
tija; sunaikink vado patiki
mumą, sunaikinsi
žmonių
pasitikėjimą jo partija. J u k ei
linis žmogus per daug nesigili
na į „politines plonybes". Jei
gu jis nuolat skaito ar girdi
kaltinimus, nors jie ir ne
turėtų pagrindo, nors po kiek
laiko ir būtų atšaukti, abe
jonės sėkla jau pasėta ir auga
toliau. Žmogus verčiau nusi
suks nuo visos politikos, negu
mėgins analizuoti jos patiki
mumą.
Artinantis Seimo
rinki
mams, opozicija — o ji ir pa
jėgi, ir piniginga (įdomu, iš
kur atkeliauja tie, kone neri
boti, ištekliai), dirba išsijuo
susi, kad dešiniųjų partijos,
kymas. Kiek daug nuveikė
vien žinomas archyvų globėjas
V. Kučas! Jo rūpesčiu ir pa
stangomis vien perna. į Vil
niaus M. Mažvydo ;r Prezi
dentūros bibliotekas. Lietuvos
archyvų departamentą buvo

kryptis

kurių branduolį sudaro Lietu
vos Krikščionių demokratų
partija (čia kalbame apie par
tiją apskritai, neskirstant jos į
„tradicinius" bei „moderniuo
sius" narius) ir Tėvynės sąjun
ga/konservatoriai, vėl nesuda
rytų Seime daugumos. Geriau
sia ir veiksmingiausia prie
monė — partijos narių tarpusaviai nesutarimai, pjautynės,
partijos
vadų
juodinimas.
Prisiminkime, kad opozicija,
kurios vėliavą neša daugiau
sia kairieji, turi pakankamai
patirties iš „senų gerų laikų",
kaip susidoroti su nepageidau
jamu elementu. Tad ir doroja
si...
Būtų nelabai logiška kaltin
ti auką dėl to, kad tapo auka.
Taip pat ir tos ar kitos parti
jos „nepopuliarumo" kaltę su
mesti jai pačiai. Žvelgiant iš
šios Atlanto pusės į LKDP ar
konservatorių veiklą, ypač pa
starųjų kelių metų būvyje,
matyti, kad ji nebuvo apmiru
si. Abi partijos turi gabių
žmonių (nors nedaug, bet tu
ri), kuriems rūpi ne asme
niška garbė ar lengvai įgy
jamas litas, bet Lietuvos atei
tis, žmonių gerovė. Bet ką mes
girdime? Neigiamus atsiliepi
mus: ir žiniasklaidoje, ir iš tų
pačių partijų. Jos skaidosi,
kaltina vienos kitas, gru
puojasi ir persigrupuoja, su
darinėja koalicijas su kitomis
partijomis, kurias dar vakar
vadino opozicinėmis.
Suprantame, kad didžioji
Lietuvos žiniasklaida „žygiuo
ja pagal savo (o gal kažkieno
kito) muzikos ritmą" ir joje
pozityvių žinių apie dešiniųjų
partijų veiklą retai užtinka
me. Ne visos partijos turi veik
smingą savo spaudą, o turimo
ji daugiausia užsiima tuo pa
čiu smulkiu kapstinėjimusi po
„kaimyno skiedryną".
Tai
kaip eilinis Lietuvos pilietis
gali žinoti, kuo pasitikėti, kuo
ne? Tiesa, neseniai ir konser' vatoriai ir krikščionys demok
ratai išleido savo „gerųjų
darbelių" leidinius, kuriuose
išskaičiuojama, ką nuveikė
per tuos metus. Konservatorių
leidinys pavadintas .Ataskai
ta rinkėjui", kr. demokratų
(atrodo, tradicinių) „Tarnauti
Lietuvai". Bet ar eilinis bal
suotojas skaitys tas plačias
„studijas", ar jos jam prieina
mos?
Nėra
abejonės, deši
niesiems reikia daugiau verž
lumo ir savimi pasitikėjimo.
Išmušė paskutinė valanda, ko
jie laukia?
išsiųstos 86 dėžės vertingų li
tuanistinių dokumentų. O kur
dar V. Kučo nuo pražūties iš
gelbėtos pirmosios Nepriklau
somybes laikų Kauno radiofo
no plokštelės! Beje, įrengta
saugi PLB archyvų saugykla.
Bus daugiau

PLB seimo delegates - .J.\V LB krašto valdybos pirmininkė Regina
Narušienė 'kairėje). Kultūros tarybos pirmininkė Marija Keiniene
(dešinėje' su Čečėnijos įgaliotine Lietuvoje Aminat Saijeva Algimanto
Ž i / i u n o nuotr
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ŠIAULIŲ MIESTO
GIMTADIENIS
Šiaulių miesto pradžia sieja
ma su Saules mūšiu, vykusiu
1236 metų rugsėjo 23 d.
Aprašant šį mūšį eiliuotoje
Livonijos kronikoje, pirmąsyk
paminėtas Šiaulių (Saulės) gy
venvietės vardas.
Kasmet
antroje
rugsėjo
pusėje Šiauliuose rengiama
miesto šventė, šįmet vykusi
rūgs. 15-17 d. Penktadienis
buvo skirtas jaunimui su dau
giausia jauniems pritaikyta
programa, informacijos cen
tru. Šeštadienis paskelbtas
Miestelėnų diena. Vyko kon
certai, į muges buvo suvažiavę
įvairūs tautodailininkai ir so
dininkai, paskelbti nauji mies
to garbės piliečiai ir vyko kitos
linksmos įdomybės. Sekma
dieni oradėtas sodinti naujas
Gytarių parkas, Šiaulių kated
roje aukotojos Mišios už mies
tą ir jo gyventojus. Popiet
vyko sporto varžybos, poezijos
ir muzikos vakaras. Tai buvo
tikrai spalvinga ir įdomi šio
miesto gimtadienio šventė.
Verta pastebėti, kad, pas
taruoju metu švenčiant įvai
rias sukaktis ar susibūrimų
proga, vis dažniau skiriama
laiko iškilmingų Mišių aukai.
Tai tikrai pozityvus ženklas.
(Elta)
„BŪK ŽMOGUS — NEBŪK
KIAULĖ"
Tokiu vardu šešių Lietuvos
miestų — Vilniaus. Klaipėdos,
Palangos, Kaišiadorių, Visagi
no ir Plungės — merai rugsėjo
11 dieną pradėjo ,.visuomenės
kultūringumo, žmonių bendra
vimo" akciją.
Akcijos
metu
išplatinta
50.000 lapelių su stilizuotu
geltonu kiaulaitės portretu bei
pasaulio įžymybių posakiais
apie padorumą ir kultūringą
elgesį. Žmonės raginami ne
siekti „įeiti į istoriją visomis
kanopomis" ir visada žinoti,
k a r į , J ū s ų laisvė baigiasi ten,
kur_pras.ideda mano laisvė".
Niia; rugsėjo 11 iki 21 d.
buvo sustiprintas viešosios
tvarkos ir kelių
policijos
budėjimas, gyventojai kviesti
paskambinti
ir
informuoti
apie pastebėtus taisyklių pa
žeidimus. Žmonės dažnai pik
tinasi, kad vairuotojai nepaiso
kelio ženklų ir automobilių
pastatymo taisyklių, kad važi
nėja viršydami leistiną greitį,
sukeldami pavojų ir aplinkai,
ir sau. Piktinasi, matydami

r-

mie^-to gatvėse ir parkuose
daug šiukšlių, siautėjančius
chuliganus, geriančius alko
holį ir daužančius bei me
tančius butelius. Matydami
k i t u ; negražius dalykus, daž
niausiai tik nuleidžia akis.
tarsi su jais susitaikydami, bi
jodami agresijos. Pagal šios
akcijos rengėjus, tiems tvar
kingiems piliečiams suteikta
proga imtis atsakomybes už
savo aplinką ir kas joje vyksta
— akcijos tikslas: paveikti vi
suomenės abejingumą. Tačiau
jos esmė — ne bausti, o
aiškinu kultūringos visuo
menes bendravimo taisykles.
Lapelyje su geltonu kiaulaites
atvaizdu primenama, kad ne
cenzūriniai žodžiai, įžeidžia
mas kibimas prie žmonių gali
kainuoti nuo 100 iki 300 litų.
Kaip būtų šaunu, kad kaž
kas sumanytų akciją apšviesti
Lietuvos piliečius politiškai;
tuomet jie tikrai pagalvotų,
kas vertas balso rinkimuose,
k a s geriausiai jiems atstovaus
naujajame Seime. 'Elta)
NUBAUSTAS
LAKŪNAS J. KAIRYS
Rugsėjo 16 d. prie Kauno
pėsčiųjų tilto į Nemuno salą
atidengiama lenta lakūno Jur
gio Kairio skrydžiui aukštyn
ratais po šiuo tiltu įamžinti.
Šį akrobatinį skrydį J. Kai
rys atliko rugsėjo 2 d. — po
Karaliaus Mindaugo pėsčiųjų
tiltu Kaune jis praskrido ap
vertęs savo lėktuvą aukštyn
ratais. Lakūnas Kairys tuo
skrydžiu baigė skrydžių po til
tais seriją. Po 1996 m. atlikto
skrydžio po pėsčiųjų
tiltu
Kaune, 1997-aisiais skrydį jis
pakartojo Vilniuje, praskridęs
po 9 metrų aukščio Baltuoju
tiltu. Pernai rugsėjo mėnesį
Kairys praskrido po dešimtimi
Lietuvos sostinės tiltų.
J. Kairio skrydį Kaune
stebėjo daugiau kaip 200,000
žiūrovų.
Tačiau ir garsusis akrobati
nių skrydžių lakūnas pakliuvo
į bėdą — su Valstybine tabako
ir alkoholio kontrolės tarny
ba! Viešajai įstaigai „Kairio
skrydžiai" paskirta 5,000 litų
bauda, nes ant J. Kairio lėk
tuvo „Su-26" sparnų skrydžio
Kaune metu švietė cigarečių
,,West" reklama. Tokia pati
reklama buvo ir ant automobi
lio ..Formulė 1" lenktynių du
kart pasaulio čempiono M.
Hakkinen aprangos. Šis lenk
tynininkas buvo atvykęs ste
bėti skrydžio.
Kaip žinoma, Lietuvoje įsi
galiojo visiškas tabako gami
nių reikiamos draudimas. Po
skrydžio, prasidėjus viežoms
diskusijoms dėl galimybės nu
bausti tokiu būdu netiesiogiai
cigaretes reklamavusį lakūną
ir skrydį parodžiusias žiniasklaidos priemones, ministras
pirmininkas Andrius Kubilius
nusprendė inicijuoti „sveiko
proto" ir Europos Sąjungos rei
kalavimus atitinkančias Ta
bako kontrolės įstatymo patai
sas.
Malonu, kad pagaliau Lietu-
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Jurgio Kairio akrobatika Kaune. Jono Tamulaieio nuotrauka
Kalame visi; rūšių „sidings", jį
voje įstatymas yra taikomas
visiems vienodai, nepaisant
garso, pozicijų ir finansinių
išteklių. Nors Jurgiui Kairiui
ta bauda, be abejo, kišenių
neištuštins, bet pats jos pa
skyrimas yra d a u g vertesnis
už pinigus.
Paskutinėmis žiniomis iš
Lietuvos: J. Kairio baudą su
mokėjo Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis! Ką gi
padarysi — tos pačios r a n k o s
baudžia ir glaudžia... (Elta)

lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambini'
Romui tel. 630-774-1025.
Dienraščio „Draugas"
administracija ieško
darbuotojo, mėgstančio
bendrauti su žmonėmis ir
mokančio lietuvių bei angių
kalbas.
Kompiuterio žinio' būtų
privalumas.
Geras susisiekimas,
puikios darbe sąlygos.
Kreipkitės laišku šiuo adresu:
4545 West 63 Str., Chicago,
IL 60629.
Fax: 773-585-8284.

ATNAUJINTAS
KNYGYNAS
Rugsėjo pradžioje Vilniaus
senamiestyje,
Universiteto
gatvėje, atidarytas atnaujin
tas knygynas
„Akademinė
knyga", kuriame galima r a s t i
bemaž
10,500
pavadinimų
knygų. 1982 m. A l u m n a t e įsi
kūręs, knygynas iš pagrindų
atnaujintas pirmą kartą. Da
bar jis užima per 200 k v a d r a 
tinių metrų ploto, iš jų 160 kv.
metrų skirta penkioms preky
bos salėms pirmame a u k š t e ir
rūsyje. Knygyne įrengta tris
kart daugiau specialių len
tynų pagal užsienio šalių kny
gynų modelį, patogų ir pir
kėjams, ir darbuotojams.
„Akademinė knyga" nuo se
no garsėja psichologijos ir fi
losofijos knygų skyriais, kny
gyne nuolat lankosi studentai,
dėstytojai, kiti švietimo, mok
slo, kultūros įstaigų darbuoto
jai, politikai. Knygynas dirba
su puse tūkstančio tiekėjų, lei
dinius perka dideliais kie
kiais, ypač vertingus kolekcio
nuoja, tad retenybe tapusių
knygų sostinės skaitytojai gali
rasti kaip tik šiame knygyne.
Pirmoje „Akademinės kny
gos" salėje pristatomos mokslo
literatūros naujienos, r i n k t i n ė
grožinė literatūra, leidiniai
apie Lietuvą ir laisvalaikio
literatūra. Mažojoje salėje ga
lima rasti istorijos, filosofijos,
religijos knygų; profesinės lite
ratūros salėje s u k a u p t i kom
piuterijos, verslo, ekonomikos,
politikos, teisės, sociologijos,
psichologijoj medicinos, tiks
liųjų. gam;>:s mokslų ir in
žinerijos leidiniai. Dvi sales
rūsyje užima lietuvių ir už
sienio literatūros klasikos kū
riniai. Hte'.:tūrologijos ir kal
botyros knygos, pedagoginė
literatūra, mokykliniai
va
dovėliai ir užsienio kalbų mo
kymo priemonės.

TAIKOS ŽYGIUI
PAMINĖTI

Nucilt V i k t o r o Kapočiau*-

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMĄ:
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty Dirbu greita;.
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS P U M P U T I S
AlTTOMOBlLtO. NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS
Agentas Frur*. Zapolis if Off V.gr AJ.KSČ
S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 'A'est 95th Street
Tel. (708) 424-8654
(773) 581-3354

Nors knygyno direktorius
Andrius Mažrimas užtikrina,
kad knygų kainos atnaujin
tame knygyne nepakito, bet
šiuo metu Lietuvoje knygos
apskritai brangios.ir eiliniam
piliečiui, ypač a r t i n a n t i s žie
mai ir su ja pagausejančiomis
išlaidomis, sunka ryžtis pirkti
knyga, kai alga ar pensija la
bai maža. (Eit!
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Biržų
krašto
muziejuje
..Šėla" rugsėjo 17 d. a t i d a r y t a
paroda, skirta tūkstantmečio
taikos žygiui aplink pasauli.

Reikalingi darbininkai
namų remontui.
Skambinti po 8 v.v.
tel. 708-458-8550.

ŠILUVOS ATLAIDŲ
UŽBAIGIMAS

Lakūnas Jurgis Kairys.
Atidaryme dalyvavo aplink žemynus ir 2000 m. pirmąją
pasaulį keliavę "lietuviai dvi dieną
pasitikti
Japonijoje.
ratininkai S. Kučą-;, G.Ciplytė Hirosimoje. Visur juos lydėjo
ir E. Žižys.
šūkis ..Taika prasideda mu
Didysis taikos žygis prasi myse - '.
dėjo 1998 m. rugpjūčio 6 d.,
Biržų „Šėlos" muziejuje bus
per Hirosimos bombardavimo
53-ąsias metines. Norėdama galima pamatyti eksponatus
pažymėti
artėjantį
naująjį iš šios įspūdingos kelionės.
t ū k s t a n t m e t į , atkreipti visuo Tai grupės vadovo S. Kučo
m e n e s dėmesį į būtinybę tai dviratis, palapinė, amunicija,
kiai gyventi, t a r p t a u t i n ė dvi kelionės vėliava, nuotraukos
ratininkų grupė pasiryžo per ir kt. Paroda veiks iki spalio
513 dienų apkeliauti keturis .15 d. (Elta;

Šiluva buvo pirmoji Vatika
no pripažinta Švč. Mergelė?
Marijos apsireiškimo
vieta
Europoje. 160S m., vaikams
ganant
bandą
buvusiose
bažnytinėse žemėse, du kar
tus pasirodė verkianti Dievo
Motina. 1612 m. toje vietoje
buvo atkasta skrynia su kata
likų bažnyčios Lsteigimo aktu
ir XVI a. pagarsėjusiu Dievo
Motinos paveikslu. Nuo to lai
ko Mergeles Marijos apsi
reiškimu vieta ir netoli jos at
statytos katalikų bažnyčios
didžiajame altoriuje pakabin
tas Mergelės Marijos su Kū
dikiu paveikslas visuotinai
lankomi ir garbinami Lietuvos
bei užsienio piligrimų. 17S6
m. rugsėjo 8 d. paveikslas
buvo karūnuotas. 1924

GREIT PARDUODA
t j j į į RE/MAX
^REALTORS
i
i

0f FC.1773) S86 • 5959
HOME (70Si 425 - 7160
?AG£K [7(581 8S5 • 4919

PIMAS L.STANKUS
I 'Greitas T sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
I • Perkame T parduodame namus
į • Pensininkams nuolaida
RAYMONDA
SOLODOVIENĖ
Mortgage Consultant
fa710i\Cfe\roru,L.-'coir»,vooa,iL60846
=t6s.773-27?-C338; Pager S47-974-3797
' a * 847-674-1802

P a r c u o d a i n a s labai geras
butas: 2 aukštas, kampinis. 2
tie, IL. Prieinama
kaina, geras susisiekimas, 7 min.
' Pas. Lietuvių centro. Kainašj
i•.-«. 030-794-9052. 1
SKALBIMO MAŠINAS .
Š A L D Y T U V U S , ŠILDYK,.J
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL. 773-585-6624

Reikalingas patyręs dantų
technikas/technikė nuimamų
protezų darbui. Reikalingi
legalūs dokumentai.
f
l
Tel. 773-436-3168.

Tai - Jūsų laikraštis
DRAUGAS
* O t . J w . O ( D*ii,

rugsėjo S d. buvo pašventinta
Svfc M. Marijos Apsireiškimo
koplyčia, pastatyta Šiluvoje
pagal architekto Antano Vi
vulskio projektą. 1976 m. baž
nyčiai suteiktas mažosios ba
zilikos v a r d a s . 1993 m. Ši
luvoje meldėsi popiežius Jonas
Paulius II.
Š.m. rugsėjo 9 d., sekma
dienį, paskutinę Švč. M. Mari
jos Gimimo atlaidų dieną, kai
Šiluvoje buvo meldžiamasi už
tautos dvasinį atgimimą, vyko
ir sakralinės muzikos koncer
tas ,.Avo Marija". Gražiau
siomis visų epochų giesmėmis
Šiluvos Mariją šlovino daini
ninkai Regina Maciūnaitė ir
Vytautas Juozapaitis kartu su
styginių kvartetu. Dailėtyros
.instituto direktorė dr. Rūta
Janoniene pasakojo apie meno
kurinius, esančius
Šiluvos
Švč. M. Marijos Gimimo baž-

Labdaros koncertas

„LIEKA TIK MEILĖ"
Muzikos ir poezijos vakaras
Aktorė Virginija Kochanskytė
Mecosopranas Rita Preikšaitė
Fortepijonas Melitina Diamandidi Kuprienė
Šeštadienį,
2000 m. rugsėjo 30 d.
*$•.«?
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Pasaulio lietuvių centro
^//Į'JVC
„Lietuvių fondo" (sporto) salėje
Lemont, Illinois
•

Ruošia „Saulutė"
paremti Lietuvos vaikus ir Pasaulio lietuvių centrą
Sunlight Orphan Aid for Lithuania
419 VVeidner R d , Buffalo Grove, IL 60089, USA
Tel. 847-541-3702; 537-7949
Fax 847-541-3702 (Call before faxing)
Tax I.D.#36-3003339.
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Šiluvos Šventovė (>:io;- Rušrnienės

Barauskas. Didžiųjų kunigaikščių rezidencija iš pietų puses. Vilnius, 1894.05.10. Akvarele

ATKURKIME VALDOVŲ
RŪMUS
Vilniaus pilys, jų tarpe Že
mutinės pilies valdovų rūmų
liekanos, yra svarbiausias Lie
tuvos nekilnojamojo kultūros
paveldo objektas. Valdovų rū
mai buvo Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės politinis, ad
ministracinis ir kultūros cent
ras. Rusijos okupacinės val
džios nugriauti XVIII a. pab.,
naikinant Lietuvos valstybės
ir valstybingumo simbolius.
Nuo 1987 m. rūmų liekanos
tiriamos, kaupiama medžiaga
jiems atkurti. Iki šiol ištirti
trys rūmų korpusai, baigia
mas paskutinis — ketvirtasis.
Surasti bent trijų architek
tūrinių epochų rūmų pamatai,
rūsių likučiai. Ankstyviausi
mūriniai pastatai statyti XIII
a. ir gali būti siedinami su pir
mojo Lietuvos karaliaus Min
daugo valdymo laikotarpiu.
XIV a. rekonstruoti, jie išsto
vėjo iki XV a. pradžios. Po
1419 m. gaisro jų vietoje pas
tatyti nauji puošnūs gotikos
stiliaus rūmai.
1520 m. karalius Žygiman
tas Senasis pradėjo rūmus re
konstruoti renesanso stiliumi.
Pradėta kurti tais pačiais me
tais gimusio Žygimanto Au
gusto — būsimo Lietuvos di
džiojo kunigaikščio — reziden
cija.
1610 m. rūmai sudegė. Tais
pačiais metais jie pertvarkyti
baroko stiliumi. Rūmų istori
joje tai taip pat įvykis, kuriam
šiemet sueina 390 metų.
XVII a. viduryje karo su
Maskva metu rūmai buvo su
niokoti taip. kad valdovams
gyventi nebetiko.

Šiemet sueina 200 metų nuo
intensyviausio rūmų griovimo.
Po nugriovimo visų minėtų
epochų rūmų liekanos atsidū
rė giliai po žeme.
Tai nacionalinio Lietuvos
turto dalis, kuri, veikiama at
mosferos sąlygų, beviltiškai
yra. Laikini stogai tegelbsti
tik nuo lietaus, bet ir jie bai
gia sudūlėti. Tinkamiausias
būdas atkastoms rūmų lieka
noms apsaugoti ir joms eks
ponuoti — atkurti rūmus.
Artėja dvi Lietuvai svarbios
sukaktys: 2009 m. sueis 1000
metų, kai Lietuvos vardas pir
mą kartą paminėtas rašyti
niuose šaltiniuose, o 2003 m.
— 750 metų nuo Mindaugo
karūnavimo. Pastarasis įvykis
glaudžiai siejasi su Vilniaus
pilimis.
Vilniaus pilių, kaip priorite
tinio Lietuvos nekilnojamo
kultūros paveldo objekto, tvar
kymas, pirmiausia valdovų
rūmų atkūrimas, įtrauktas į
Lietuvos tūkstantmečio minė
jimo programą.
Rūmų atkūrimas skirtinas į
du etapus. Pirmuoju etapu
būtina virš atkastų rūmų lie
kanų suformuoti erdvę su
mikroklimatu, tinkančiu toms
liekanoms saugoti. Tai įmano
ma padaryti iki 2003 m. net
šiuo ekonomiškai sunkiu lai
ku.
Antruoju etapu virš šios erd
vės atkurti rūmų visumos
įvaizdį. Tai turėtų būti pa
lengvintomis sienomis pasta
tas, palyginus nebrangus ir
greit pastatomas. Atkurti rū
mai užpildytų istoriškai susi

formavusią erdvę tarp Vil
niaus katedros bei Gedimino
kalno ir tarnautų kultūros,
švietimo, turizmo reikmėms,
valstybės reprezentacijai bei
pasaulio lietuvių tautiškumui
palaikyti. Tūkstantmečio mi
nėjimo iškilmės galėtų vykti
jau atkurtuose rūmuose, pie
tiniame korpuse, kur LDK lai
kais buvo sosto salė. Šiame
korpuse derėtų atkurti bent
po vieną trijų skirtingų epo
chų salę — gotikos, renesanso
ir baroko. Apstačius jas atitin
kamo stiliaus baldais, išdekoravus lubas ir sienas, sukabi
nus paveikslus, gobelenus,
šviestuvus, atkūrus kitas in
terjero detales, atkurtume
„gyvąją istoriją". Tai turėtų
padėti pažinti, kaip vienu ar
kitu metu gyveno Lietuvos
valdovai.
Čia galėtų būti įteikiami
kredencialai,
Nacionalinės
premijos, priimami itin garbūs
užsienio svečiai, vykti iškil
mingi koncertai, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės ir kiti
renginiai. Arčiausiai Gedimi
no kalno buvusiame rytų kor
puse galėtų būti LDK istorijos
ekspozicija. Viena šio korpuso
salių galėtų būti paskirta Lie
tuvos ryšiams su Vakarų Eu
ropa. Jos ekspozicija apimtų
laikotarpį nuo Lietuvos cen
tralizuotos valstybės susikūri
mo XIII a. iki mūsų dienų,
įjungiant Lietuvos pastangas
įstoti į Europos Sąjungą.
Arčiausiai katedros buvu
siame vakarų korpuse įsikur
tų bažnytinio meno ekspozici
ja. Taikomojo meno muziejuje
atidaryta Dailės muziejaus
ekspozicija „Krikščionybė Lie
tuvos mene" veiks iki 2003 m.

Didesnioji jos eksponatų dalis
galėtų ne grįžti į saugyklas, o
savo gyvenimą pratęsti Val
dovų rūmuose.
Šiauriniame rūmų korpuse
veikė pirmasis profesionalus
Lietuvos teatras. Ši tradicija
turėtų būti atgaivinta ir da
bar. Uždarame rūmų kieme
galėtų būti atgaivinti ir kai
kurie viduramžių kiemo ir
aikštės renginiai.
Taigi. Valdovų rūmų atkūri
mas yra svarbus aktas ne vien
paminklotvarkos, bet ir visuo
menės auklėjimo prasme. Čia
galėtų vykti ir istorijos pamo
kos, šiam tikslui įrengiant
šiuolaikišką auditoriją, panau
dojant visas multimedijos gali
mybes.
Rūmų plotas — apie 8,000
m 2 . Atkūrimo kaina 100-120
mln. Lt. Pagrindinė našta ten
ka Lietuvos valstybei. Tačiau
daug gali prisidėti visuomenė.
Pavieniai
asmenys
rūmų
atkūrimo darbą jau remia da
bar. Vienas iš jų — Kaliforni
joje gyvenantis lietuvis Anta
nas Mikalajūnas, savo lėšomis
leidžiantis Pilių tyrimo centro
leidinius. Jo įnašas matuoja-

mas jau dešimtimis tūkstan DRAUGAS, 2000 m. rugsėjo 21 d., ketvirtadienis
čių JAV dolerių.
Lietuvoje dabar (steigtas vi
suomeninis Valdovų rūmų pa
ramos fondas.
Rūmų atkūrimo idėją parė
mė ir Lietuvos Respublikos
Mirė 2000 m. rugsėjo 18 d.
prezidentai. 1998 m. vasario 9
Gyveno Lemont, IL.Gimė Lietuvoje, Šeduvoje.
d. kadenciją baigiantis prezi
Nuliūdę liko: sūnus Kęstutis, marti Patricia, dukra
dentas Algirdas Mykolas Bra
Rasa, anūkai Michael, Suzanne, Andrius bei kiti giminės
zauskas ir naujai išrinktas
Lietuvoje ir Kanadoje.
prezidentas Valdas Adamkus
Velionė buvo žmona a.a. Anatolijaus Lako, dukra a.a.
pasirašė Vilniaus pilių globos
Kazimieros ir Jono Motiekonių, sesuo a.a. Vyto Motiekonio.
aktą.
A.a. Jadvyga priklausė Anglijos lietuvių klubui,
Nuo to laiko praėjo pustre
Lietuvių šauliams ir kitoms organizacijoms.
čių metų, tačiau rūmų lieka
Velionė pašarvota ketvirtadienį, rugsėjo 21 d. nuo 4 iki
nos tebeyra. 2000-siais me
9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
tais būtina: 1) tęsti rūmų ir
Ave. Laidotuvės penktadienį, rugsėjo 22 d. Iš laidojimo
jų aplinkos tyrimus, kurie
namų 9:30 v.r. a.a. Jadvyga bus atlydėta į Palaimintojo
1999 m. buvo nutraukti; 2) su
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus
projektuoti ir pradėti statyti
aukojamos gedulingos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių
rūmų rytinio ir pietinio korpu
Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
so požeminę dalį.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
Jei šiemet rūmų nepradėsi
dalyvauti šiose laidotuvėse.
me gelbėti, 2003 metų iškil
mėms teliks liekanų liekanos,
Nuliūdę: s ū n u s , d u k r a ir kiti giminės.
o 2009 metams problema gali
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600.
būti galutinai išspręsta — ne
beliks ir tų liekanų, nebebus,
ką saugoti.
Dr. Vytautas Urbanavičius
Vilniaus Pilių tyrimo centro
direktorius

A. t A.
JADVYGA LAKIENĖ

ĮSTEIGTAS V A L D O V Ų RŪMŲ PARAMOS
FONDAS
Valdovų rūmv teritorijoje lietuvių tautos valstybingumo,
veikiančiame Vilniaus pilių istorijos, švietimo, kultūros ir
tyrimo centre surengtoje spau mokslo centras.
Spaudos konferencijoje kal
dos konferencijoje buvo pra
nešta, kad įsteigtas Valdovų bėję Pilių tyrimo centro direk
rūmų atkūrimo paramos fon torius dr. V. Urbanavičius,
das. Šio fondo steigėjas — Lie poetas M. Martinaitis pasakė,
tuvos ir išeivijos žinomi kul jeigu prieš 200 metų Rusijos
tūros ir visuomenės veikėjai okupacijos valdžios nugriauti
— vyskupas Jonas Boruta, do Valdovų rūmai būtų atstatyti,
centas Eugenijus Jovaiša, tai būtų reikšmingiausias pa
PLB valdybos pirmininkas Vy minklas Lietuvos vardo tūks
tautas Kanantas, Prancūzijo tantmečio paminėjimas.
je gyvenanti lietuvė-kultūriValdovų rūmų paramos fon
ninkė, LDK Gedimino pa do pirmininkas E. Kulikaus
minklo statymo Vilniuje or kas pasakė, kad atkūrimui
ganizatorė Beatričė Kleizaitė- reikalingus 100 milijonų litų,
Vasaris, ktltūrinės draugijos be valstybės biudžeto lėšų,
^ i l i s " pirmininkas, iš Kalifor gali papildyti nevalstybinės
nijos į Lietavą grįžęs inžinie lėšos. Tai ne tik visuomenės,
rius Edmuidas Kulikauskas, mecenatų, rėmėjų aukos pini
skulptorius Stanislovas Kuz gais, darbu, medžiagomis,
ma, poetas Marcelijus Marti rinkliavos įstaigose, įmonėse,
naitis, JAV LB pirmininkė Re mokyklose, bet ir prekyba su
gina Narušienė, Lietuvos isto venyrais, kitokiomis prekėmis
rijos instituto direktorius Ed su Valdovų rūmų atkūrimo
mundas Rimša, Lietuvos Sta paramos fondo ženklu, specia
tybos inžinierių sąjungos pir lūs pašto ženklai, monetos,
mininkas Algirdas Vapšys, medaliai, loterijos.
kunigas Kazimieras Vasiliaus
Spaudos konferencijoje pa
kas ir PLB atstovas Lietuvoje žymėta, kad Valdovų rūmų at
Gabrielius Žemkalnis.
kūrimas turi tapti svarbiausiu
Fondo pirmininkas E. Kuli viso pasaulio lietuvių projek
kauskas spaudos konferenci tu. Vilniuje vykęs PLB X sei
joje pasakė, kad šio fondo tiks mas savo rezoliucijoje įparei
las — telkti visuomenės lėšas gojo PLB valdybą sudaryti
ir remti Vilniaus Žemutinės ypatingąją komisiją, kuri mo
pilies Valdovų rūmų atkūri raliai ir materialiai remtų šį
mą, siekti, kad būtų įgyvendi projektą.
nama Lietuvos vardo 1000Valdovų rūmų paramos fon
mečio minėjimo programoje dą užregistravus valdžios in
išreikšta Valdovų rūmų atkū stitucijose, bus galima pradėti
rimo idėja. Fondas sieks ir rinkti lėšas Valdovų rūmams
rems, kad atkurti valdovų rū atkurti.
mai veiktų kaip svarbiausias
Algimantas A- Naujokaitis

AtA
STEFANIJAI VAITIENEI
VAICEKAUSKIENEI
mirus, jos s ū n u m s Ramojui ir Vaidotui
su šeimomis bei jos artimiesiems reiškiam
gilią užuojautą.
Buv. St. Luke's ligoninės Patologijos
laboratorijos benradarbės
A. Bielskienė
S. Didžiulienė
L. Grigalauskienė
M. Krikštopaitienė
M. Kuprienė
A. Polikaitienė
T. Rymantienė

K. Šilinienė
O. Ščiukaitė
O. Šulaitienė
T. Tamulienė
B. Žemaitienė
V. 2olynienė

I
Mūsų mielai

A.tA.
BRONEI GRYBAUSKIENEI
staiga ir netikėtai mirus, reiškiame nuoširdžiausią
užuojautą jos vyrui ALEKSUI, dukrai LORETAI ir
POVILUI GVAZDINSKAMS, anūkams INGRIDAI
ir ALEKSIUKUI bei giminėms Lietuvoje.
Stasė Gvazdinskienė
Darius, Jūra ir Andrius Gvidai
Elena Z Carter
Teofile Mišauskienė
Kazys Jonaitis

DRAUGĄ" atminkime savo testamento
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LIETUVIU FONDAS / r L I T H U A N l A N FOUNDATION, INC.
14911 1 2 7 * Street • Le-ont. IL 60439 • ( 6 3 0 )

Fax

It makes a worid of difference when you fly SAS
to Lithuania.
No one makes round-tnp travei to bthuar.ia easier and more convenient than SAS.
From Chicago. we offer daily service to Vilnius with a hassie-free connection via
Stockhotm. When you're ready to r e t y n . you'H enjoy same-day trave! back to
Chicago trirough our Copenhagen hub. Find out what a wond of difference SAS
can make for your next tnp. Just call yoor Trave! Agent or SAS at 1-800-221-2350
or visit our vvebsite at www.scandinavian.net.
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11:50*"
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Santrumpos: atm. įn.=atminimo įnašas, pavardė po
dvitaSkio=aukotojaB, įm.=įmokėjo, asm.=asmuo,
suma po pavardės=įnaJų ii viso.
2000 m. liepos mėn.
lx$25 Railaitė Neringa, $605.
Ix$l20 JAV LB Waukegan/Lake County apylinkė,
$3,975.
lz$125 Drukteinis Romanas atm. įn.: Buivyg Justinas ir
Danguolė $100; Skubisz Ragins $25, $126.
lx$2O0 Prečkails Bigelis Agnės, $1,100.
1x1297,126.51 Dekeris Albinas Jonas, testamentinis
palikimas, $300,126.51.
I i viso $297,896.51.
2x$10Končius Ričardas, $10; Končius Robertas, $30.
lz$15 Bartkus Tadas P., $125.

257-1616

(630) 257-1647

3x$100 Baltrušaitis Juozas atm. įn.: įm. X, $200; Dainis
Laura E., $100; Grigaitė Milda, $100.
4x$200 Baltrušaitienė Jadvyga atm. įn.: įm. X, $200 Bal
trušaitis Virgilijus atm. įn.: įm. X, $200; Steponaitis Antanas
atm. įn: įm. X, $200; Steponaitienė Petronėlė atm. įn.: įm. X,
$200.
H viso $1,135.00.
Lietuvių fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 2000
m.Vin.31 —10,467.523 dol.
Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą,
kultūrą, jaunimą 7,647,795 dol. Palikimais gauta 5,501,819
dol.
Padarykime testamentus ir bent dalį turto palikime
Lietuvių fondui: LITHUANIAN FOUNDATION, INC., ANOT-FOR-PROFIT
TAX EXEMPT
ILLINOIS
CORPORATION. Visi remkime Lietuvių fondą, nes Lietuvių
fondas remia lietuvybe.
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DRAUGAS, 2000 m. rugsėjo 21d., ketvirtadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,

Rima ir dr. Linas Sidriai
sutiko ruošti šių metų sukak
tuvinį Lituanian Mercy Lift
pokylį gražiuosiuose Montefion soduose, 11250 S. Archer
Avenue, Lemont. Jis žada būti
ypatingas, nes jo tema - „Vi
duramžiai/ MedievaP. Šo
kiams gros keturių vyrų an
samblis, vadovaujamas brolių
V. ir E. Švabų. Taip pat pla
nuojamos varžytines. Kvie
čiame visus būsimuosius kuni
gaikščius ir damas kuo grei
čiau užsisakyti vietas skambi
nant L. Žliobienei tel. 630725-9544. Jei norite laimėti
kelionę į Lietuvą dviem žmo
nėms, skambinkite V. Jonu
šienei tel. 708-448-4520.

Fotomenininkas
Algi
mantas Kezys pasakos apie
dailininkės Jadvygos Paukš
..Jau atsidarėme" - kviečia naujasis First Personai banko skyrius Čikago tienės gyvenimą ir kūrybą per
je. Prie šio kvietimo jungiasi ir First Personai banko prezidentas Randy dailininkės parodos atidarymą
rugsėjo 22 d. 7:30 val.v. Jauni
Schwartz bei banko vyr viceprezidente Rūta Staniulienė.
Marija Remienė, „Draugo" mo centro Čiurlionio galeri
Laukėme, laukėme ir su
laukėme. Naujas First Per leidėjų valdybos pirmininkė, joje.
sonai Banko skyrius atsidarė skaitys pranešimą apie „Drau
Oak Lawn Hilton viešbu
Čikagoje! Atidarymo iškilmės go" leidybą, jos problemas ir tyje (Cicero ir 94 gatvių sank
(Grand Opening) vyks penkta dienraščio dabartinius bei ryža) spalio 8 d., sekmadienį,
dienį, rugsėjo 22 d., nuo 3 iki 7 ateities rūpesčius Draugo fon vyks seselių kazimieriečių rė
val.v. ir šeštadienį, rugsėjo 23 do metiniame narių suvažia mėjų, draugų ir pažįstamų po
d„ nuo 9 vai.r. iki 1 vai.p.p. vime šį šeštadienį, rugsėjo 23 kylis. Šventės pradžia - 1:30
Atvykusieji galės pasivaišinti d., 10 vai. r. Jaunimo centre, vai.p.p. Bus skanių valgių,
bandelėmis su lašinukais ir Čiurlionio galerijoje. Čikagoje. įdomi programa, laimėjimų
įvairiais saldumynais, pasi Visi DF nariai ir svečiai — žaidimai. Rėmėjos kviečia vi
klausyti gyvos muzikos, veltui būsimieji nariai kviečiami da sus atvykti. Vietas užsisakyki
įsigyti savo karikatūrinį port lyvauti.
te iki spalio 1 d., skambinda
retą. Mūsų svečiai taip pat
Ąžuoliuko sodinimas, vė mi tel. 773-776-1324.
galės nemokamai užsiregis liavų pakėlimas ir trumpas
truoti ir traukti laimikius, ku žodis bus pasakytas prie pa
ATVYKITE Į
rie yra - 5,000 dol. grynais, minklo Pasaulio lietuvių cen
DEMONSTRACIJĄ!
spalvotas televizorius ir kom tre šį sekmadienį, rugsėjo 24
paktinių plokštelių grotuvas. d., 10:30 val.r. Čia vyks Pa
Jei norėtumėte, kad Ameri
Vaikų džiaugsmui
atvyks saulio lietuvių centro rudens koje būtų įvykdyta amnestija,
klounas, bus balionų, tatui sezono atidarymas. 11 val.r. kad būtų legalizuoti visi žmo
ruočių ir laimėjimų. Visi nuo bus aukojamos šv. Mišios. Po nės, neturintys dokumentų gy
širdžiai kviečiami dalyvauti. to 12 vai. centro didžiojoje sa venti Amerikoje, atvykite į de
Naujasis First Personai Ban lėje vyks pašnekesys su kun. monstraciją, kuri rengiama
ko skyrius yra įsikūręs 6162 Jauniumi Kelpša. Bus ir ka rugsėjo 23 d., šį šeštadienį, 10
S. Archer Avenue (netoli nuo vutės.
vai. r. prie Illinois State Buil„Racine" kepyklos ir „Egg
ding — Randolph ir Clark gat
PROTESTUOKIME!
Store" vaisių ir daržovių par
vių sankryžoje. Demonstracija
duotuvės); tel. 773-767-5188.
Tie, kurie penktadienio va tęsis iki 12 val.p.p. Kviečiami
karą per NBC televizijos tink visi, kuriems rūpi ši problema.
LEMbNTAS RUOŠIASI
lą stebėjo 27-ųjų olimpinių
BALFo VAJUI
žaidynių atidarymo iškilmes
t o l i
Jau 56-eri metai praėjo nuo Sidnėjuje, vėl pasigedo sporti
to laiko, kai tuoj po II pasauli ninkų parado dalyvių tarpe
GOLFO TURNYRAS
nio karo pabaigos Amerikoje Lietuvos delegacijos. Panašiai
KALIFORNIJOJE
pradėjo veikti Bendrasis Ame buvo atsitikę ir 1992 metais
Penktasis atviras Kaliforni
rikos Lietuvių šalpos fondas Barcelonoje. kur pirmą kartą jos Lietuvių dienų golfo turny
(BALF), su savo šalpa ats Lietuva kaip nepriklausoma ras š.m. rugsėjo 29 d., penkta
kubėjęs į pagalbą karo išvie- valstybė buvo nusiuntusi savo dienį, vyks Encino Balboa Golf
tintiems lietuviams. Ta jo pa delegaciją. Jau tada NBC ne Complex, Encino, CA. Ši vieta
galba buvo tuomet nepapras siteikė parodyti iškilmingai yra ant Burbank Blvd. Viena
tai reikalinga. Tačiau vargas žengiančių lietuvių.
mylia į vakarus nuo 101 Freeniekad neišnyksta, jo ir šian
Praėjusį penktadienį buvo way ir 405 Freeway sankry
dien mūsų tautiečių tarpe ne neparodyta ir daugiau valsty žos. Turnyro pradžia 12 vai.
trūksta. Tad BALFo labdaros binių delegacijų — tarp jų ir vidudienį. Turnyras baigsis
darbai ir šiandien negali su mūsų kaimynų — latvių bei vakariene 7 vai. vak., kurios
stoti.
estų, kurie, kaip ir lietuviai, metu laimėtojams bus įteikia
Spalio mėnuo kasmet yra olimpinėse žaidynėse dalyvau mi apdovanojimai. Dalyvavi
skiriamas specialiam BALFo ja gausesnėmis sportininkų mas turnyre - 35 dol. asme
vajui — aukų rinkimui. Visi grupėmis. Tačiau NBC pasi niui. Dalyvavimas vakarienėje
BALFo skyriai tai atlieka. No stengė parodyti tik po porą taip pat 35 dol. Bilietai įsigy
rime pranešti, kad Lemonto šiek tiek daugiau sportininkų jami pas Kalifornijos Lietuvių
BALFo 28 skyriaus valdyba turinčiųjų valstybėlių delega golfo klubo pirm. Kęstutį Kaaukas priims Pal. Jurgio Ma cijų.
vecką/Larry Kay from LA,
tulaičio misijos bažnyčios prie
Būtų gera, kad lietuviai dėl 1210 North Orange Grove
angyje kiekvieną spalio sek to išreikštų nepasitenkinimą Ave. #1. VVest Holyvvood, CA
madienį prieš ir po šv. Mišių. NBC vadovybei, skambindami 90046. Čekius rašyti: CLGC.
Padekime visi ir šiemet vargs šio tinklo vadovybei į New Informacijai kreiptis: KTROtantiems lietuviams Lietuvoje Yorką tel. 212-664-2333.
NICS, tel. 323-656-4843. Kvie
bei kitur pasaulyje.
J.B.
E.Š. čiami visi — iš arti ir iš toli.

Dr. Vytautas Bieliauskas
kalbės tema „Tauta ir kultū
ra" 20-ajame Ateities savait
galyje šeštadieni, spalio 28 d.
Savaitgalis vyks spalio 28-29
d. Ateitininkų namuose, Le
mont. IL. Čikagos apylinkių
lietuviai kviečiami savaitga
lyje dalyvauti.
Amerikos laikraštis "Music" po Lietuvos operos daini
ninkes Irenos Milkevičiūtės
koncerto rašė: ..Kiekvienas
subtiliausias pianissimo, kurį
Irena Milkevičiūtė tarsi išverpdavo. suskambėdavo labai
gražiai. Ji jautriai jaučia dra
matizmą ir dinamiką, kurią
būtų galima palyginti su
krioklio vandens tyrumu ar
žaibo žaižaravimu. Įsimintini
jos koloratūriniai gabumai.
Balsas išsiskiria
stiprumu,
skaidrumu ir fleitiniu skam
besiu". Nuostabaus I. Milkevi
čiūtės soprano kviečiame pa
siklausyti spalio 8 d., sekma
dienį, 3 val.p.p. Mother McAuley gimnazijos patalpose, 3737
W. 99th St., Čikagoje. Į šį
.,Draugo" rengiamą koncertą,
kuriame dainuos ir Mindau
gas Žemaitis, bilietus jau gali
te įsigyti „Draugo" adminis
tracijoje ir „Seklyčioje".

Skelbimai

Draugo fondo tarybos pirmininkas Bronius -Juodelis perduoda 30,000 dol.
čekj „Draugo" valdybos pirmininkei Marijai Reinienei

ŠVENTĖ BAIGĖSI, ŠVENTĖ
TĘSIASI
Viskas kada nors baigiasi.
Pasibaigė ir „Draugo" šven
tinis šurmulys - metinis poky
lis rugsėjo 17 d., kuriam tiek
ruoštasi ir į kurį dėta didelių
vilčių. Šiemet pokylis buvo ne
įprastas, nes vyko naujoje vie
toje - Jaunimo centre Či
kagoje. Organizatoriai, keisda
mi pokylio vietą,
norėjo
atsižvelgti į priekaištus tų,
kurie anksčiau
sakydavo:
kodėl
„Draugas"
neremia
savų, lietuviškų organizacijų,
kodėl pokylio lėšos eina sveti
miems. Todėl šiemet buvo pa
sirinktas Jaunimo centras, no
rint „paremti savus": nuomota
Jaunimo centro salė, maistą
teikė ir aptarnavo „Racine
Bakery ir Delikatessen". Nors
buvo ankštoka, nes dalyvavo
apie 400 žmonių, o nepateku
sių buvo gal antratiek, bet nu
siskundimų nebuvo girdėti,
visi jautėsi savuose namuose
ir tarp savų. „Čia praėjo mano
jaunystė, kiek čia mano take
lių numinta",- sakė stalo kai
mynė Silvija Krumplienė, li
tuanistinės mokyklos lietuvių
kalbos ir literatūros mokytojos
Aldonos Šimaitienės dukra ir
buvusi lituanistinės mokyklos
moksleivė, šiandien „Draugo"
administracijos vedėja. Kiek
vienas iš atėjusių į 91-ąjį po
kylį ir šiems namams, ir
„Draugui" turėjo savų senti
mentų. „Kas mes būtume be
'Draugo' - tik nepažįstamų
žmonių, nors ir kalbančių lie
tuviškai, minia. Ką mes vieni
apie kitus žinotume?",- gir
dėjau kalbant kitą svečią.

Viktoro Rimšelio invokacija.
O kokia šventė be laimės
traukimo. Lėktuvo bilietas,
kurį dovanojo SAS Oro linijos,
į Vilnių dviems atiteko Regi
nai Kijauskienei iš Mentor,
OH; 500 dol. laimėjo Laima
Milaitis iš Oak Lawn. IL; 250
dol. - A. Čepėnas iš Oak
Lawn, IL: 200 dol. - J. Masilionis iš Čikagos, IL: 150 Ona Budnikas iš Elizabeth,
N.J.; 100 dol. - E. Žilinskas fš
Springfield, IL. Atskirai nori
si paminėti gydytoją Oną
Garūnas iš Willowbrook. IL.
kuri, laimėjusi 300 dol.. paau
kojo juos „Draugo" laikraščiui.
Šis sekmadienis buvo gera

proga pačiam „Draugui" į
viešumą išvesti savo turimus
talentingus žmones, kurių
darbą mato skaitytojai, bet
kurie patys paprastai lieka už
laikraščio puslapių. Pokylį
išmoningai vedė „Draugo"
darbuotoja Dalia Sokienė, ku
rios balsą čikagiškiai pažįsta
dar ir iš „Margučio II" radijo
laidų. Kartu su populiarių
Čikagoje muzikantų duetu broliais Virginijum ir Eimontu
Švabais šokiams dainavo Dai
va Guzelytė Švabienė, pirmojo
„Draugo" puslapio redaktore,
ir spaustuvės darbuotojas Ste
ponas
Sadauskas. Bet di
džiausią indėlį į šį kolektyvinį
kūrinį įnešė „Draugo" valdy
bos pirmininkė Marija Re
mienė, jau keliolikto pokylio
šeimininkė, administratorius
Valentinas Krumplis ir "ad
ministracijos vedėja Silvija
Krumplienė. „Draugas" dė
kingas Ligijai Tautkuvieaei,
kuri visada mielai ateina į
talką. Jos vadovaujami meni
niai kolektyvai šventei suteikė
jaunatviško spalvingumo.
Metinis „Draugo" pokylis neeilinė šventė Čikagoje. Tai
proga pasižiūrėti į kitus ir
pačiam pasirodyti, tik gaila,
kad malonūs dalykai pasibai
gia taip greitai. Bet nenusi
minkime, laikas lekia šuo
liais. Vos spėsime perskaityti
pustrečio šimto „Draugo" nu
merių, ir sulauksime kitų
metų šventės. Senolių išmintį
- vasarą taisyk roges žiemai pritaikius, galima pasakyti kaupk idėjas 2001 mfitų
„Draugo" pokyliui.

• Prieškalėdinė kelionė
laivu š.m. gruodžio 3 d. —
10 d. Naujausias Costa Atl a n t i c a laivas, neįtikėtinai
gera kaita ir smagi kompanija!
Prašau skambinti American
Travel Service, tel. 708-4223000 arba 800-422-3190.
• Gen. T. Daukanto Jūrų
Šauliu kuopos t r a d i c i n i s
Audronė V. Škiudaitė
metinis rudeninis pasilinks
m i n i m a s rengiamas š.m.
spalio 7 d. Šaulių namuose,
2417 W. 43 St., Čikagoje.
Svečiai bus vaišinami šaltais
užkandžiais ir šilta skania
vakariene. Bus gausus vertingų
dovanų laimėjimų paskirsty
mas. Šokiam* gros visiems
žinomas irraėgamasA. Barniškio orkestras Atsigaivinimui
veiks gausus įvairių gėrimų
baras. Kviečiani dalyvauti visi
šauliai ir ramovėnai su savo
svečiais, jūriniai šauliškosios
veiklos rėmėjai, iš Lietuvos
atvykę tautiečiai ir šokių mė
gėjai. Pobūvio pradžia 7 vai.
..Draugo" pokylyje S ve. Mergeles Marijos Gimimo parapijos klebonas My
vakaro. Stalus iš anksto ga
kolas Yakaitis 'dešinėje' ir kun. Rolandas Makrickas iš Lietuvos
lima užsisakyti pas V. Utarą,
tel. 773-847-0664. Tad iki
malonaus pasimatymo pobūvy
je Šaulių namuose!
x Karaliaučiaus srities
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos
Lietuvių draugiją Čikagoje au
Šventė prasidėjo įžanginiu
kojo: $50 — Antanas Va- „Draugo" valdybos
pirmi
liuškis. $35 — Domas ir Ada ninkės
Marijos
Remienės
Misiulis. $30 -— Kostas ir Vi žodžiu ir Draugo fondo tary
da Stankus. $25 — Jurgis ir bos pirmininko Broniaus Juo
Regina Mikaila. Dėkojame vi delio sveikinimu, kurį vaini
siems rėmėjams. „Karaliau kavo 50,000 dol. vertės čekis,
„Draugo"
laik
čiaus Krašto lietuvybei", perduotas
1394 Middleburg Ct., Na- raščiui remti. Ši suma - tai
dalis milijoninio Draugo fon
perville, IL 60540-7011.
A a . Anitos Onos Vana- do kapitalo dividendų.
gaitytės Šležienės atmini
Šiemetinė „Draugo" šventė
mui, jos uošvė Birutė Šležienė skyrėsi nuo ankstesniųjų ir
„Karaliaučiaus Krašto lietu savo plačia bei įvairia menine
vybei" remti atsiuntė šių as programa, kurią režisavo Ligimenų aukas: po 50 dol. auko ja Tautkuvienė ir kurioje daly
jo: Romas Bričkus, Perkūnas vavo jos vadovaujamos Meno
dėstytojai
bei
ir Zita Krukonis, Aušra, Aud mokyklėlės
ronė ir Uogintas Kubilius, Ge moksleiviai, Lietuvos vyčių
novaitė Mickevičienė, Juozas šokėjai (direkt. Frank Zapolis)
ir Irena Rašys, D. ir T. Tawa- bei „Svajos" ansamblio šokėjai
dros. J. ir A. Šležas su šeima, (vadovė L. Tautkuvienė). Pro
Gintautas ir Asta Vaichys. Po grama, prasidėjusi rimta gai
30 dol.:Lisse Broscheit, Vikto da - aktorės Apolonijos Stepo
ras ir Aga Kubilius, Irena Ma- navičienės skaitomomis P.
nomaitienė. Po 25 dol.: Gedi Steponavičiaus eilėmis „Mano
minas ir Janina Ambraziejus, Lietuva", liaudies šokiais ir
Stanislava Cibienė, Norbertas kanklių muzika (skambino
ir Aldona Lingertat. Romas ir dėst. G. Razumiene ir moks
R.
Birutė Šležas. Po 20 dol.: Je leivės A. Bužėnaitė,
Miliūnaitė)
bei
pianistės
Jur
ronimas ir Aldona Dabrila, Al
Bach
pasirodymu,
fredas ir Marytė Krisiukėaas, gitos
baigėsi
nuotaikinga
pramogi
Valerija Vaiėjurgiene. Mažo
nių
šokių
pyne
bei
dest. L.
sios Lietuvos Lietuvių dr-ja
Umbrasienės
kartu
su
daina
Čikagoje, vaikų ir mokytojų
vimo
klases
moksleiviukais
at
vardu, dėkoja už paramą lie
ZymiNU lietuvių tenoras Virgilijus Noreika yra dainavęs net keliuose Lietuviu operos staUtuose spektakliuose
liktomis
linksmomis
dainomis.
tuviškoms mokykloms Kara
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