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Č i k a g o s m a r a t o n a s -
j a u šį s e k m a d i e n į ; 
m o k s l o m e t u s p r a d ė j o 
s p o r t o m o k y k l o s ; 
n e į v e i k t i „ L i t u a n i c o s " 
f u t b o l o m e i s t r a i . 

2 psl. 

K a r o m a š i n o s v a r i k l i s 
j a u į j u n g t a s , s a k o 
D a n u t ė B i n d o k i e n ė ; 
A. N a v i c k a s p a s a k o j a 
a p i e L i e t u v o s s a v i v a l d a 
ir p o l i t i n i u s ž a i d i m u s . 

3psl. 

„Bič iu ly s t ė j e" : „Stud i jos 
R" j u b i l i e j i n i a i m e t a i ; 
m e n o p a s a u l i o ž i n i o s ; 
k ą r a š o s k a i t y t o j a i ? 

4 psl. 

C i c e r o p a r a p i j i e č i a i 
k u g e l i o v a i š ė s e l a u k i a 
s a v o m i e s t o p r e z i d e n t o ! 
L i e t u v i ų f o n d o t a r y b o s 
p o s ė d y j e s v a r s t y t a . . . 

6 psl. 

Sportas 

* Pirmosiose priešsezo-
ninėse NBA lygos rungty
nėse Žydrūnas Ilgauskas 
pelnė 15 taškų, tačiau lietuvio 
Clevelando ..Cavaliers" ko
manda 85:93 pralaimėjo New 
Jersey ..Nets" krepšininkams. 

Naujausios 
žinios 

* 2003 metų biudžetas 
— su euroatlantinės integ
racijos žyme. 

* Lietuva neturėtų būti 
išskirta iš kitų esamų bei bū
simų Šengeno sutarties vals
tybių, teigia Seimas 

* Prez identas Valdas 
Adamkus tiki gerais JAV ir 
Europos ateities santykiais. 

* Lietuvos ambasadoje 
Berlyne — oficialios įkurtu
vės. 

* Konservatoriai su
stabdė visuomeninės tele
vizijos ..dekomercializacijos" 
klausimo svarstymą Seime. 

* Prigimtinė Australi
jos pilietybė neužkerta ke
lio į Lietuvos prezidento pos
tą, tikina J. Petraitis. 

* Kovose su Raudonąja 
armija žuvo šimtai karių iš 
nacių suformuotų lietuvių po
licijos dalinių. 

* Vilniuje atlikta labai 
sudėtinga abiejų klubų są
narių persodinimo operacija. 

* Privatizavimo komisi
ja turėtų patvirtinti ..(ia/-
prom" biJMrnu ..Ln-tuvos du
ju" pirkėju. 

JAV ir Lietuva užkirs kelią 
masinio naikinimo ginklams 

Po sutar t ies pasirašymo (iš kairės) JAV gynybos sekretoriaus padėjėjo pa
vaduotojas Ian Brzezinski ir Lietuvos krašto apsaugos ministras Linas 
L i n k e v i č i u s . KestuCio Vanago (Eltai nuotr. 

Vilnius , spalio 10 d. 
(BNS) — Vilniuje ketvirtadie
nį Lietuvos krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius ir 
JAV gynybos sekretoriaus pa
dėjėjo pavaduotojas Ian Brze
zinski pasirašė dvišalį tarpvy
riausybinį susitarimą dėl ben
dradarbiavimo masinio naiki
nimo ginklų platinimo užkar
dymo srityje bei gynybos ir 
karinių ryšių plėtojimo. 

Pasak JAV ambasados 
pranešimo, šis susitarimas 
padės abiejų valstybių vy
riausybėms geriau bendradar
biauti užtikrinant masinio 
naikinimo ginklų neplatini

mą. 
Šiuo dokumentu vyriausy

bės sutaria dėl būdų užkirsti 
kelią ir tirti incidentus, susiju
sius su branduolinių, chemi
nių ir biologinių ginklų bei su 
jais susijusių medžiagų judė
jimu. 

Pasak ministro L. Linke
vičiaus, sutartis yra svarbus 
Lietuvos įnašas į saugumą. 
„Lietuva galės efektyviai pri
sidėti prie masinio naikinimo 
ginklų neplatinimo. Pagal su
tartį JAV mums padės įranga, 
aparatūra, galėsim aktyviai 
kovoti su šiuo blogiu", pabrėžė 
ministras. 

Karaliaučiaus tranzito 
sprendimas — Lietuva Šengeno 

erdvėje 
Berlynas, spalio 10 d. 

(BNS) — Lietuva pasiūlė ne
tikėtą Rusijos tranzito į Kara
liaučių problemos sprendimo 
būdą —priimti Lietuvą į Šen
geno sutartį anksčiau, nei į 
Europos Sąjungą. 

Tokį pasiūlymą pateikė 
prezidentas Valdas Adamkus, 
ketvirtadienį kalbėjęs Vokie
tijos Užsienio reikalų draugi
joje Berlyne. 

Kai kurios Europos valsty
bės nėra Europos Sąjungos 
narės, tačiau priklauso Šenge
no erdvei ir. anot prezidento, 
..gal šį modelį būtų galima pri
taikyti ir Lietuvai". 

Numatoma, kad Lietuva 
įstos į ES 2004 metais, prisi
jungimas prie Šengeno sutar
ties planuojamas apie 2007-
uosius. 

Trečiadienį Europos Ko
misijos paskelbtame ES plėt
ros Strateginiame dokumente 
pažymima, kad apie naujų na
rių prisijungimą prie Šengeno 
sutarties bus sprendžiama tik 
praėjus kuriam laikui po ES 
plėtros, ir dėl kiekvienos nau
jos nares bus priimamas atski
ras sprendimas. 

Diskutuojant del Kara
liaučiaus tranzito ateities, 

Rusija reikalauja išsaugoti jos 
bevizius traukinius per Lietu
vą, tačiau Vilnius nerimauja, 
kad tai gali sutrukdyti Lietu
vai įsilieti į Šengeno erdvę. 

Rusija laikoma netinkama 
Šengeno erdvei, baiminantis 
nelegalių migrantų, narkotikų 
ir ginklų srauto iš jos. Todėl 
beviziai Rusijos traukiniai, 
kaip manoma Vilniuje, gali 
padaryti Lietuvą nepatrauklią 
Šengeno sutarties dalyviams 
ir nukelti neribotam laikui jos 
prisijungimą prie šios sutar
ties. 

Savo kalboje Berlyne pre
zidentas priminė, kad Lietuva 
iki pat pastarojo meto taikė vi
zų režimo išimtis Rusijos pilie
čių kelionėms į Karaliaučiaus 
sritį ir iš jos, nors galėjo pasi
rinkti „lengviausią kelią ir 
įvesti vizas". Tačiau, anot jo, 
Lietuva suprato, kaip svarbu, 
kad siena su šia Rusijos sriti
mi netaptų kliūtimi žmonių 
bei verslo ryšiams. 

Pasak V. Adamkaus, nuo 
pat tos akimirkos, kai Lietuva 
pradėjo derybas dėl narystės 
ES, tapo aišku, jog vizos bus 
įvestos ir kad Lietuva anks
čiau ar vėliau įsilies į Šengeno 
erdvę. 

JAV atstovai dėkoja Seimui už paramą 
kovoje prieš terorizmą 

Vilnius, spalio 10 d. 
(BNS) — Lietuva yra „rimta 
kandidatė" tapti NATO nare, 
tačiau sprendimai dėl kandi
dačių priėmimo dar nėra pri
imti, ketvirtadieny Seime sake 
Vilniuje viešintis JAV amba
sadorius prie NATO Nicholas 
Burns po susitikimo su Seimo 
pirmininku Artūru Paulaus
ku. 

„Mes buvome nustebinti, 
su kokiu rimtumu Lietuva sie
kia narystės NATO", pridūrė 
N. Burns. 

N. Burns į Vilnių atvyko 
lydimas aukštų diplomatų ir 

pareigūnų delegacijos: JAV 
Valstybes sekretoriaus padėjė
jo pavaduotojų — NATO rei
ka lams Robert Bratke bei 
Šiaurės ir Baltijos valstybėms 
Heather Conley. JAV Naciona
linio saugumo tarybos direkto
r iaus pavaduotojo NATO ir 
Vakarų Europos reikalams 
Kur t Volker, JAV gynybos 
sekretor iaus padėjėjo pava
duotojo Ian Brzezinski. 

Tačiau N. Burns pabrėžė, 
jog sprendimas dėl naujų 
NATO narių nėra dar priim
tas . „Nei JAV, nei NATO dar 
nepr iėmė sprendimo del to. 

kurios valstybes kandidates 
bus priimtos po šešių savaičių 
Prahoje vyksiančiame viršū
nių susitikime", teigė JAV am
basadorius prie NATO. 

Savo ruožtu, jis pažymėjo, 
jog Lietuva tiek politiškai, tiek 
ekonomiškai savu veiksmais 
pademonstravo ..aiškią strate
ginę- kryptį" būti Vakarų 
pasaulio dalimi. 

..Mes dekojan.e parlamen
tui už jo paramą NATO. už 
paramą kare prieš terorizmą, 
už tai. jog parlamentas pritarė 
Lietuvos karių siuntimui į 
Afganistaną paremti JAV ir 

Nicholas Burns 
koalicijos bendrininkų" 
N. Burns. 

sake 

JAV lietuviui 
Algirdui Rimui 

— Lietuvos 
ordinas 

Prezidentas Valdas 
Adamkus Lietuvos Didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordino 
Riterio kryžiumi apdovanojo 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininką ir Amerikos lietu
vių tarybos atstovą Vašingto
ne Algirdą J . Rimą. 

Prezidento dekrete sako
ma, kad ordinas 61 metų A. J . 
Rimui skirtas už aktyvią veik
lą JAV lietuvių išeivijos orga
nizacijose. 

Vilniuje gimęs A. J . Rimas 
Antrojo pasaulinio karo 
metais su tėvais pasi traukė į 
JAV. 

Kadangi a r t imiaus iu 
metu V. Adamkaus viešnagių 
JAV neplanuojama, ordiną A. 
J. Rimui tkriausiai įteiks Lie
tuvos ambasadorius Vašingto
ne Vygaudas Ušackas. (BNS) 

UNESCO 
spaudos laisvės 

grupėje — 
pirmasis lietuvis 

Naujienų agentūros BNS 
žurnalistas Artūras Račas pa
kviestas tapti pirmuoju Bal
tijos valstybių atstovu UTNES-
CO Spaudos laisvės patarėjų 
grupėje. 

Ši grupė, vienijanti įvairių 
valstybių žurnal is tus , buvo 
įkurta 1996 metais. Pagrin
dinis jos tikslas — skleisti 
pagrindinius spaudos laisvės 
principus. 

37 metų A. Račas yra nau
jienų agentūros BNS Verslo 
naujienų skyriaus vyriausia
sis redaktorius, jo komenta
rus skelbia įvairi Lietuvos ir 
užsienio žiniasklaida. A. Ra
čas bendradarbiauja su Pran
cūzijos naujienų agentūra 
AFP. anksčiau dirbo dienraš
tyje „Lietuvos rytas". (BNS' 

G e o r g e W. Bush: J A V nepr i s idė jo pr i e 
Wi l l i ams" p a s i t r a u k i m o iš L ie tuvos 

Vilnius, spalio 10 d. 'Elta; 
— JAV prezidentas George W. 
Bush teigia, kad dabartinė 
Amerikos vyriausybe niekuo 
neprisidėjo prie „Mažeikių 
naftą" valdžiusios bendrovės 
,,WrIliams" pasitraukimo iš 
Lietuvos naftos ūkio. 

„Jungt in ių Valstijų val
džia visuomet rėme ir skatino 
amerikiečių bendrovių investi
cijas", teigiama laiške parla
mentarui , liberalų demokratų 
vadovui, buvusiam premjerui 
Rolandui Paksui. kuris JAV 
prezidento raštiškai paklausė 
apie galimą įtakos sferų pasi
dalijimą tarp didžiųjų valsty
bių — JAV ir Rusijos. 

Laiške žadama, jog JAV 
valdžia tęs bendradarbiavimą 
su Lietuvos vyriausybe ska

tindama amerikiečių investici
jas Lietuvoje. 

„Per pastarąjį dešimtmetį 
Lietuva įteisino įspūdingas 
reformas, kurios ne tik daro 
Lietuvą patrauklią užsienio 
investicijoms, bet ir pastūmė
jo Lietuvą tapti stipria kandi
date stojant į NATO bei Euro
pos Sąjungą", sakoma laiške 
liberalų demokratų vadovui. 

G. W. Bush administracija 
leido suprasti, jog JAV neketi
na dalintis įtakos sferomis Eu
ropoje su kitomis pasaulio ga
liūnėmis. 

„Visos naujosios Europos 
demokratijos, nuo Baltijos iki 
Juodosios jūros, ir tos, kurios 
yra tarp jų, privalo turėti ly
gias saugumo, laisvės bei inte
gracijos į Europos organizaci

jas galimybes, kurias turi se
nosios Europos demokratijos. 
Mes neprekiausime laisvųjų 
Europos piliečių likimais. 
Daugiau jokių Miunchenu. 
Daugiau jokių Jaltų", sake G. 
W. Bush. 

Laišką nuo JAV7 preziden
to ketvirtadieni Rolandui Pak
sui asmeniškai perdavė JAV 
ambasadorius Lietuvoje John 
F. Tefft. 

Prieš kelerius metus 26.85 
proc. „Mažeikių naftos" akcijų 
privatizavusi JAV bendrove 
„Williams" turėjo Lietuvos 
įmones valdymo teises, bet, 
susidūrusi su rimtais finansi
niais sunkumais JAV, nutarė 
atsisakyti verslo užsienyje, 
tarp jų — parduoti ir turėtas 
„Mažeikių naftos" akcijas. 

Prezidento 
rinkimai 

Stanislovas Buškevičius 

Rinkimu „maratone" — 
dar du kandidatai 

Vyriausioji rinkimų ko
misija (VRK> trečiadienį nu
sprendė išduoti parašų rinki
mų lapus dar dviem kandida
tams į prezidentus — ..Jau
nosios Lietuvos", politinių ka
linių ir tremtinių sąjungos 
pirmininkui , parlamentarui 

Nesulaukus ES finansinės paramos, Ignalinos e lektr inės reaktorių 
naudojimas gali būti pratęstas 

Vilnius , spalio 10 d. 
• BNS) — Seimas ketvirtadienį 
patvirtino atnaujintą Naciona
lines energetikos strategiją, 
kurioje nustatė, jog neužtikri
nus Europos Sąjungos ir kitų 
rėmėjų finansines paramos 
Ignalinos atominės elektrines 
' IAE' reaktorių uždarymui, jų 
naudojimo laikas gali būti 
pratęstas. 

Kazimieros Prunskienės ir 
Vytauto Einorio pasiūlyta pa
taisa buvo priimta nepaisant 
to, jog jai prieštaravo už Lie
tuvos derybas su P3u ropos 
Sąjunga (ES) atsakingas Eu
ropos komitetas prie vyriausy
bės. 

Opozicinės Tėvynės sąjun
gos - konservatorių frakcijos 
atstovai siūlė padaryti strate
gijos priėmimo pertrauką, kad 
būtų išklausyta vyriausybes ir 
Lietuvos euroderybininkų 
nuomonė del minėtos pataisos. 
Tačiau pertrauka nebuvo pa
daryta, nes pritrūko balsų jai 
pritarti. 

Europos Komiteto prie vy
riausybės vadovas, vyriausia
sis euroderybininkas Petras 
Auštrevičius išgirdęs apie šią 
pataisą, buvo priblokštas. 

..Šis punktas perteklinis. 
Vyriausybes pateiktas pirmi
nis strategijos variantas, kuria 
buvo pagristas abipusiais įsi

pareigojimais, buvo pakanka
mai saugiklių", sakė P. Aušt
revičius. Jis teigė nuogąstau
jąs, kad ši pataisa gali sukelti 
neigiamą Europos Komisijos 
reakciją. 

Birželį Luxemburge Lietu
va ir ES pasiekė susitarimą 
dėl Ignalinos AE uždarymo — 
Lietuva įsipareigojo uždaryti 
jėgaines antrąjį reaktorių 
2009 metais, o ES — suteikti 
ilgalaikę atitinkamą finansinę 
paramą uždarymo darbams. 

Seimo patvirtinta energe
tikos strategija numato, jog 
IAE I reaktorius bus uždary
tas iki 2005 metų. o II — 2009 
metais, atsižvelgiant i uždary

mo kaštų finansavimą. 
Tokį įsipareigojimą Lietu

va yra davusi ir Europo.- Są
junga i . | kuria įstoti tikisi 
2004 m. ES pripažino, jog IAE 
uždarymas yra bendra proble
ma ir pažadėjo solidariai remti 
elektrines uždarymą bei padė
ti spręsti del to kilsiančias so
cialines-ekonomines proble
mas. 

Seimas pritarė ir kitai Na
cionalinės energetikos strate
gijos pataisai, jog 2003-2004 
m. turi būti parengta ..išsami 
branduolines energetikos nau
dojimo Lietuvoje tęstinumo 
studija", numatanti ir naujų 
atominių reaktorių statybą. 

Stanislovui Buškevičiui ir 
Nacionaldemokratų partijos 
vadovui Kazimierui Uokai. 

Kandidatais į prezidentus 
jie bus įregistruoti, jeigu iki 
lapkričio 7 dienos surinks po 
ne mažiau kaip 20.000 juos 
remiančių rinkimų teisę tu
rinčių piliečiu parašų. 

Centristai traukiasi nuo 
partijos vadovo 

įsibėgėjanti rinkimų kam
panija pradeda mažinti Lie
tuvos centro sąjungos (LCS> 
gretas — kai kurių partijos 
skyrių vadovai palieka parti
jos vadovą Kęstutį Glavecką 
ir tampa prezidento Valdo 
Adamkaus rėmėjais. 

V. Adamkaus rinkimų 
štabo Šilutės rajone vadovu 
tapo vietos LCS skyriaus vice
pirmininkas Audrius Enzi-
nas. Šis skyrius, turintis apie 
60 narių, laikomas vienu se
niausių ir stipriausiu partijo

je, jam vadovauja Šilutės me
ras. Šilutėje išrinktas ir Sei
mo narys centristas Virgini
jus Martišauskas, kuris parti
jos vidaus diskusijose ne kar
tą siūle K. Glaveckui pasi
traukti iš rinkinių ir paremti 
V. Adamkų. 

Per praėjusius prezidento 
rinkimus 1997 na. centristai 
rėme dabartinį prezidentą, ta
čiau šiais metai.- savo kandi
datu iškele partijos vada K. 
Glavecką. 

Daugiausiai balsų 
rinkimuose gautų 

V. Adamkus 

\not viešosios nuomones 

Kazimieras Uoka 

tyrimo, kurį atliko studija 
..Spinter". daugiausiai rinkė
jų 128.8 proc. i artėjančiuose 
prezidento rinkimuose bal
suotų už dabartinį prezidentą 
Valdą Adamkų. Artimiausias 
konkurentas. Seimo pirmi
ninkas ir socialliberalų vado
vas Artūras Paulauskas, turi 
dvigubai mažiau remejų — 
14.2 proc. 

Trečias pagal populiaru
mą yra Seimo narys ir krikš
čionių demokratų vadovas 
Kazys Bobelis, už kurj balsuo
tų 9 proc. apklaustųjų. 

Po jų sekančios preten
dentų trijules remejų skaičius 
skiriasi ne taip žymiai: Li
beralu demokratų partijos 
vadovas, parlamentaras Ro
landas Paksas — 7.7 proc. 
Seimo pirmininko pavaduoto
jas, socialdemokratas Vytenis 
Andriukaitis — 6.2 proc. Lie
tuvos liberalų sąjungos vado
vas Eugenijus Gentvilas - 5.5 
proc 

Kiti rikiuojasi tokia tvar
ka: Valstiečiu ir Naujosios de
mokratijos sąjungos pirminin
ke, parlamentare Kazimiera 
Prunskiene 3.9 proc). LNK 
televizijos humoro laidos ve
dėjas Vytautas Šerėnas (3.4 
proc.i. centristų vadovas Kęs
tutis Glaveckas (3 proc.;. Aus
tralijoje gimęs teisininkas 
Juozas Petraitis (2.5 proc. i. 

< R. BNS l 
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SPORTO APŽVALGA 

SPORTO MOKYKLOS PRADĖJO 
MOKSLO METUS 
EDVARDAS Š U L A I T I S 

Čikagos lietuviai, be abejo, 
dar gerai atsimena kaunietį 
Vladą Janiūną, kuris čia ne 
tik pats viešėjo, bet vėliau, su
grįžęs į namus, kurį laiką pra
nešinėdavo sporto žinias 
„Margučio II" radijo valan
dėlės klausytojams. 

Tai ne tik sporto žurnalis
tas, rašęs „Sporto" laikraštyje 
bei kituose leidiniuose, bet ir 
pasižymėjęs krepšinio treneris, 
taip pat dirbęs televizijoje ir kitur. 

Dabar V. Janiūnas — bene 
sportiškiausios Lietuvoje — 
Kauno S. Nėries vidurines mo
kyklos direktorius. Iš šios mo
kyklos 830 mokinių 120 ak
tyviai sportuoja ir atstovauja 
įvairių sporto šakų Lietuvos 
rinktinėms. 

Beje. ši mokykla yra pir
moji Lietuvoje, kuri turi dirbti
nės dangos aikštyną. Ją pa
dovanojo Lietuvos futbolo fe
deracija, su kuria ši mokykla 
visą laiką glaudžiai bend
radarbiauja. 

Naujų mokslo metų proga 
šioje mokykloje buvo iškilmes. 
Tada direktorius V. Janiūnas 
pareiškė: „Nepajėgiame pri
imti visų norinčių pas mus 
mokytis jaunųjų sportininkų". 
J is taip pat pridėjo: „Visiems 
moksleiviams pirmiausia ke
liamas uždavinys gerai mo
kytis, o siekiantiems aukštų 
sportinių rezultatų mer
ginoms ir vaikinams ypatingų 
nuolaidų tikrai nesuteikia
me". Direktorius pasidžiaugė 
ir apdovanojo visus puikiai 
besimokančius, o taip pat ir 
aukštų sporto rezultatų pa
siekusius šios mokyklos, sie
kiančios tapti sporto gimnazi
ja, auklėtinius. Tarp jų dailio
jo čiuožimo atstove Gintare 
Vostreckovaite. irkluotojos As
ta Romeryte ir Vida Arbočiūtė. 
lengvaatletis Vitalijus Nikifo-
rovas ir kiti. 

Š. Marčiulionio krepšinio 
akademija 

Nuo šių mokslo metų pra 
džios Vilniuje veikianti Š 

Marčiulionio krepšinio mokykla 
vadinsis Š. Marčiulionio krep
šinio akademija. 

Šiemet šią akademiją lan
ko 770 vaikų nuo 7 iki 18 
metų. Juos moko 10 patyrusių 
trenerių ir 4 mokytojai, dės
tantys anglų kalbos ir kompiu
terio pagrindus. 

Akademijus vardo suteiki
mas sutapo su mokyklos de
šimtmečio minėjimu. Iš pra
džių visas mokyklos kolekty
vas su šimtais savo auklėtinių 
rinkosi į Lietuvos Nacionalinį 
operos ir baleto teatrą, o po to 
— į mokyklos pastatą, kur 
buvo tęsiamas minėjimo poky
lis ir šokiai. 

Operos ir baleto teatre, 
dalyvaujant Lietuvos valdžios 
a ts tovams — premjerui A. 
Brazauskui ir Seimo pirmi
ninkui A. Paulauskui buvo 
praneš ta , kad Tarptautinės 
krepšinio federacijos (FIBA* 
nutarimu nuo šiol ši jaunųjų 
krepšininkų „kalve" vadinsis 
Šarūno Marčiulionio krepšinio 
akademija. 

Reikia pasakyti, kad per 
dešimtį veiklos metų mokyklo
je buvo surengti 83 turnyrai, 
iš kurių 24 — tarptautiniai. 
Mokyklos krepšininkai rung
tyniavo ne vien tik Europoje, 
bet ir Azijoje. Australijoje. 
Afrikoje. Amerikos kontinente 
— iš viso 26 valstybėse. Beje. 
šios mokyklos komandos jau 
ne kartą yra viešėjusios Čika
goje, nes mokykla palaiko 
glaudžius ryšius su Čikagos 
akademinio sporto klubo „Li-
tuanicos" jaunaisiais krep
šinio entuziastais. Mokyklos 
vadovė yra Šarūno Marčiulio
nio sesuo — Zita Grigoniene. 
kuri irgi ne kartą yra viešėjusi 
Dėdes Šamo žemėje. 

Geriausi mūsų sveikini
mai bei linkėjimai S. Neries 
vidurines mokyklos ir Š. 
Marčiulionio krepšinio akade
mijos jauniesiems sporto entu
ziastams, vadovams, kurie 
visada laukiami svečiai mūsų 
padangėje. 

DRAUGAS 

Po penktosios pirmenybines pergulės ..Metropolitan*' lygoje spalio 6 d. Lemonte ..Lituanicos" komandos nariai 
ir vadovai buvo Linksmai nusiteikė. K Šulaicio nuotr. 

„LITUANICOS" FUTBOLININKAI LIKO NEĮVEIKTI 
Kaip buvo rašyta „Drau

go" spalio 8 d. laidoje, spalio 6 
d. „Lituanicos" futbolo vienuo-
likė rudens rato „Metropo
litan" lygos „major" divizijos 
pirmenybėse pelne penktąją 
pergalę iš eilės. Žaidžiant na
mų aikštėje Lemonte varžovai 
„Schwaben~ futbolininkai bu
vo įveikti 2-1. 

Mūsiškių naudai pirmąjį 
įvartį pelnė jau ne pirmą 
kartą vartus laikantis Virgis 
Žuromskas. Jis tai įvykdė iš 
maždaug 25 metrų baudos. 
Tai vienas retų atvejų, kai 
vartininkas įmušė įvartį. 

Be šio žaidėjo komandoje 
dar rungtyniavo: Mindaugas 
Palaima. Edvinas Trinkūnas. 
Nidijus Puškorius. Danas 
Smulkys. Svajūnas Jablons
kis. Algis Zuperka. Audrius 
Zinkevičius. Laimonas Bytau
tas (jis įmušė antrąjį įvartį). 
Petras Šmigelskis. Rimas Jo-
kubauskas, Linas Jakovlevas. 
Jose Sanchez. 

Rungtynėms teisėjavęs 
teisėjas abiejų komandų žai
dėjams parodė nemažai gel
tonų ir 3 raudonas korteles 
<dvi JSchvvaben" žaidėjams ir 
1 — „Lituanicos"). Dėl to 
Danas Smulky? turės pra
leisti ateinančias rungtynes 
prieš _Green-White". kurios 
;vyks šį sekmadienį aikštėje 

prie Pasaulio lietuvių centro 
Lemonte. 

Reikia pasakyti, kad kai 
komandą paliko treneris Ge
diminas Jarmalavičius. „Lituani-
ca" neteko ne tik vartininko, 
bet ir kelių neblogų lietuvių 
žaidėjų (jie. kiek teko girdėti, 
žaidžia silpnoje ukrainiečių 
ekipoje). Todėl dabar pats 
laikas vėl susigrąžinti tuos 
ilgesnį laiką „Lituanicos" 
ekipoje buvusius kitataučius, 
be kurių tikrai sunku bus 
išsiversti. Ypač, jei norima 
tapti čempionais ar bent 
laimėti prizinę vietą. Visos 
kitos „Metropolitan" lygos 
vienuolikės jau seniai yra 
atsisakiusios minties, kad 
komandoje turi būtinai žaisti 

tik vienos tautybės žaidėjai. 
Rudens rate dar yra liku

sios 4 rungtynės. Artimiausios 
rengiamos šį sekmadienį, 
spalio 13 d., 3 vai. p.p. Le
monte (prieš „Green-Wbite"). 
Tada spalio 20 d. bus vyksta
ma į Arlington Heights susi
tikimui prieš „major" divizijos 
naujokų, I divizijos čempioną 
„Sockers" ekipą, kuri po 5 
rungtynių jau turi 7 taškus. 

Pagal tvarkaraštį pas
kutinės rungtynės bus žai
džiamos spalio 27 d. vėl Le
monte (su „United Serbs"). Bet 
dar yra likusios atidėtos rung
tynės (su „Eagles"), kurios, 
galimas daiktas, įvyks lap
kričio pradžioje Lemonte. 

E. Š. 

„Metropolitan" lygos „major" divizijos lentelė 
po spalio 

Pavadinimas 

1 „ Lituanica-Liths" 
2 „Green-VVhite" 
3 „Maroons" 
4„Sockers" 
5 ^Eagles" 
6 „United Serbs" 
7 „Lightning" 
8 .Vikings" 
9 ..Schwaben" 
10 „Kickers" 

6 d. rungtynių 

rungt. ak. 

5 
6 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
5 

fajhsi 

15 
11 
10 
7 
6 
6 
5 
5 
3 
1 

įvarčių 
sant. 

13-5 
9-8 
19-7 
10-9 
13-7 
8-19 
10-8 
3-4 
6-16 
6-13 

DIDELĖ AUKA „LITUANICOS" KLUBUI 
Klubo valdybos iždininkas kultūros fondas (pirm. J. Jur- lietuvių vardą amerikiečių ir 

Leonas Juraitis džiaugiasi di
džiausia šiais metais gauta 
auka. Jis praneša, kad net 
visą tūkstantinę „Lituanicai 

kūnas. ižd. O. Kremeris), ku
riam priklauso nuoširdi padė
ka. Smagu, kad atsiranda 
žmonių, kurie įvertina fut-

paaukojo Lietuvių tautines bolininkų pastangas garsinant viškąjį jaunimą. 
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JAV 
Kanadoje ir kitur iL\S> 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $6000 $4500 $33.00 
Kanadoje ir kitur (US.) $65 00 $50 00 $38 00 
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EDMUNDAS VT21NAS, MD, S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
«18W.AichsT Avs.9sj.5t6 

C W C M O . I L 80638 
' Tei. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

N/IDASJ.NBWCKAS,MI>. 
KAraOLOGAS-ŠFDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Htckory Hills, IL 
Tel. (708)598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AMUUGOS-OfRURGUA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EUGBsEC. DECKER, DOS, P.C7 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
Kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 S t , Oak. Lswn, IL 

Tel. 708-422-8280 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

JoHetlL 80435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 

jurruANicos" POBŪVIS—SPALIO 19 D. 
Jau ne kartą buvo skelbta 

apie metinį klubo pobūvį, ku
ris šiemet rengiamas gana 
anksti — spalio 19 d. Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje salė
je . Tai jau 52-jų šio klubo veik
los metų minėjimas ir pasi
linksminimas. 

Kaip ir anksčiau panašiais 

atvejais būdavo, čia bus pa
gerbti pasižymėjusieji klubo 
sportininkai ar kiti veikėjai. 
Bus vakarienė ir šokiai, grojant 
brolių Švabų orkestrui. Kaina 
— tik 35 dol. asmeniui. Vietas 
reikia užsisakyti jau dabar, 
skambinant Laimai Glavinskienei 
tel. 630-323-6302. 

kitataučių tarpe. 
Dabar dar laukiama dides

nės sumos iš Lietuvių fondo, 
kuris žinome, irgi remia lietu-

m iš KITUR 

ŠĮ SEKMADIENĮ — ČIKAGOS MARATONAS 
Šio sekmadienio, spalio 13 

d.. 7:30 vai. ryto Grant Parke 
1 prie Monroe ir Columbus 
gatvių) prasidės 25-asis Či
kagos maratonas, kurio svar
biausias rėmėjas yra LaSalle 
bankas. 

26.2 mylių ats tumą yra 
pasiruošę įveikti 37.500 užsi
registravusių maratono bėgi
kų ar šiaip entuziastų. Laimė
tojams vyrų ir moterų grupėse 
skinama po 100.000 dol.. o 
taip pat ir pirmiesiems kitiems 
dešimtuko dalyviams. Jeigu 
pavyktų kam nors pagerinti 
pasaulio rekordą, tas gautų 

150.000 dolerių. 
2001 metų maratono lai

mėtojais yra buvę Ben Kime-
du 'vyrų gr.) ir Cątherine Nde-
reba. Čikagos maratono vyrų 
bėgikų pasaulio rekordą 
2:05:48 1999 m. pasiekė Kha-
lid Khannouche. kuris dabar 
yra gavęs JAV pilietybę. Jis 
bėgs ir šiemet. 

Anksčiau šiuose tradiciniuo
se mara fono bėgimuose yra 
pasirodę ;r lietuvių iš įvairių 
-JAV miestų, net iš Lietuvos. 
Ar kas nors iš jų bėgs šiemet 
— nežinome. Būtų įdomu apie 
tokius drąsuolius išgirsti' E.Š. 

mlm 
ČIKAGA IR APYLINKĖS: 

už lietuviško pasaulio ribų 

Ši lietuviška trispalve keliauja visur, kur tik žaidžia ..Lituanicos" fut
bolininkai Čia ji - Yorkville. II.. ku r ..Lituanicos" vyrai neseniai žaidė 
pne> lenku- E. Šulaičdo nuotr 

NUTEISTAS PO BEVEIK 
PUSŠIMČIO METŲ 

Spalio pradžioje Kenneth 
Hansen buvo nuteistas nuo 

! 200 iki 300 metų kalėjimo 
; bausme už 1955 m. įvykdytą 
' trijų paauglių berniukų: 

Robert Peterson 114 m.), John 
'• (13 m.) ir Anton 111 m.) 
| Schuessler nužudymą. Ber-
I niūku lavonai buvo rasti 

priemiesčio miškelyje ir anuo
met sukrėtė visą Čikagą. 
Hansen areštuotas ir rastas 
kaltu tuoj po nužudymo, bet 
jis tvirtino, nusikaltimo ne
padaręs. Dabar byla buvo at-

I naujinta, kaltinamieji įrody
mai peržiūrėti ir bausme pa
tvirtinta be teises apeliuoti. 
Haasan jau yra 69 m. amžiaus. 

IR ŽIURKES PLŪSTA I 
MOKYKLAS 

Vos mokslo metams pra-
I sidejus. dviejose valdiškose 

CikagDS mokyklose buvo ras
ta ..žiurkių pėdsakų" ir ne
gyvų pelių. Sveikatos apsau

gos įstaigų inspektoriai įsakė 
uždaryti tų mokyklų virtuves. 
Kelias dienas mokiniai turėjo 
apsieiti be šiltų priešpiečių, 
kol parazitai buvo išnaikinti. 
Čikagos miesto švietimo 
vadovybė susirūpino, kad ir 
kitose mokyklose gali pa
sitaikyti ši problema, bet 
inspektoriai, pasiųsti į dau
giau kaip 600 valdiškų mo
kyklų, daugiau neprašytų 
svečių nerado. 

SUGAUTAS TAPATYBIŲ 
VAGIŲ VADAS 

Tapatybes vagystės šiuo 
metu yra vienas labiausiai 
gausėjančių nusikaltimų ir 
dažnai amerikiečiai perspėja
mi saugotis tokių vagių. Spa
lio pradžioje Čikagoje buvo 
susekta tapatybės vagių gau
ja ir areštuotas jos vadas. 
Gauja per labai trumpą laiką 
iš bankų su vogtais dokumen
tais išėmusi daugiau kaip 1 
milijoną dolerių. Gaujos va
dui buvo pavykę užverbuoti 
keturių Čikagos bankų 

(Charter One, TCF. Banco 
Popular ir Shore Bank) tar
nautojus, kurie padėjo įvyk
dyti nusikaltimą. Jis taip pat į 
savo ratą įtraukė miesto pieti
nėje dalyje veikiančios Illinois 
valstijos sekretoriaus įstaigos 
darbuotojus, padėjusius va
gims įsigyti netikrus doku
mentus. Policija gaują sekė 
nuo praėjusių metų rudens. 
kol pagaliau pavyko surinkti 
pakankamai kaltinamųjų įro
dymų ir vagis areštuoti. 

TIGRO MEDŽIOKLE 
Bloomington yra vienas 

ramesnių ir saugesnių Čika
gos priemiesčių. Jo policija 
retai iškviečiama medžioti 
nusikaltėlius, bet neseniai iš
siruošė Į ypatingą medžioklę: 
daugiau kaip 9 valandas 
medžiojo užaugusį Bengalijos 
tigrą, kurį pagaliau pavyko 
nušauti. Vietinis veterinarijos 
gydytojas pradžioje mėgino 
tigrą ..užmigdyti" specialia 
strėle, bet bandymas nepa
vyko. Išaiškinta, iš kur 400 
svarų sveriantis tigras atsira
do Čikagos priemiestyje. Pa
sirodo, kad Mary Jeanne 
VVilliams iš Ivanhoe. TX, ir 
jos sūnus vežėsi tigrą prieka
boje mediniame narve. Kai jie 
sustojo pailsėti ir 19 metų 
sūnus norėjo žvėriui paduoti 
vandens, tigras staiga iššoko 
iš narvo ir pasislėpė netoli
mame miškelyje. 

,AD ASTRA" VIRŠŪNES 
VĖL NEPASIEKĖ 

Topeka, Kansas valstijos 
sotinės savivaldybė, šios sa
vaitės pradžioje dar kartą 
mėgino įgyvendinti jau de
šimtmečius nusitęsusį projek
tą: a n t kapitolijaus stogo 
bokštelio užkelti ir pritvirtinti 
20 pėdų aukščio, 3 tonas sve
riančią, bronzinę statulą. 

Statula, pavadinta ,,Ad 
Astra'", vaizduoja ,,Kansa" 
tauteles indėną, įtempusį lan
ką ir pasiruošusį šauti strėlę į 
aukštį. Užkelta ant bokšto, ji 
turėjo vėl būti nuleista že
myn, nes nepavyko pritvir
tinti prie kapitolijaus stogo. 
Beje, Kansas valstijos motto 
yra lotyniškas posakis ,,Ad 
astrą per aspera", žinomas ypač 
vyresnių kar tų lietuviams. 
Statulą sukūrė skulptorius 
Richard Bergen, laimėjęs kon
kursą 1988 m. Projekto įgy
vendinimas kainavęs 1.6 mln. 
dolerių — išlaidų didžiąją dalį 
padengė privačios aukos. 

NERANDA VAIKŲ 
Kai tėvai neatlieka savo 

pareigų, jiems laikinai ar vi
sam laikui atimamos tėvystės 
teisės, o vaikai atiduodami 
auginti parinktoms šeimoms. 
Ne visuomet ir tos šeimos daug 
geriau su savo globotiniais elgia
si, ir atitinkamos vaikų globos 
įstaigos, įkurtos prie valstijų 
ar miestų savivaldybių savo 
darbą pareigingai atlieka. 

Neseniai „Children and 
Family Services" departamen
tas pranešė, kad Los Angeles 
apskrityje globojančioje apie 

50,000 vaikų, kažkaip „pra
nyko" netoli 500 globotinių. 
Manoma, kad kai kurie „din
gusių" vaikų patys pabėgo iš 
globos namų, kitus atsiėmė 
giminės, o dar kitų likimas vi
sai nežinomas. Nors dabar 
ieškoma kaltininkų, bet tai 
nebe pirmas kartas, kai šiame 
krašte vaikai iš globos namų 
„dingsta be žinios". Neseniai 
vienas toks atvejis, visoje vals
tybėje sukėlęs pasipiktinimą, 
buvo Floridos valstijoje. 

„GABUS* JAUNUOLIS 
Neseniai Texas valstijoje su

gautas šešiolikmetis jaunuolis 
(pavardė dėl jauno amžiaus 
neskelbiama), kuris su drau
gų gauja suplanavo ir įvykdė 
per 600 apiplėšimų. Jie vogda
vo kompiuterius, fotoaparatus, 
pinigus, brangenybes ir kitus 
vertingus daiktus. Iki š.m. 
liepos pabaigos tuo būdu 
„uždirbo" apie 56,000 dolerių. 
Per naktį šis „gabus" jaunuo
lis įsilauždavo į bent 20 namų 
ir juos apiplėšdavo. 

BET ŽIRKLES BUVO 
UŽDRAUSTOS.. 

Kai Pittsburgh tarptauti
niame oro uoste reikėjo ati
daryti parodą, kurioje buvo eks
ponuojami dinozaurai, į iškil
mes pakviesti svečiai negalėjo 
perkirpti juostos prie parodos 
įėjimo. Mat, pagal naujausius 
apsaugos įstatymus, įgyvendin
tus po rugsėjo 11-osios, žirk
lės laikomos „pavojingu daik
tu" ir del to į oro uostą neleidžia
mos. Neradus kitos išeities, 
juostą reikėjo perpiešti 

» 

http://administracgaOdraugas.org
http://redakcija9draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
http://skelbimai9draugas.org
http://Avs.9sj.5t6
http://CWcmo.IL


POLITINIAI ŽAIDIMAI IR 
SAVIVALDA 
ANDRIUS NAVICKAS 

Jei kurio nors Lietuvos 
miesto ar miestelio gyventoją 
šiandien paklaustume, kada 
įvyks savivaldos rinkimai. 
vargu ar didelis nuošimtis 
klausiamųjų atsakytų, kad 
rinkimai vyks jau šių metų 
pabaigoje, tiksliau, gruodžio 
22 dieną. Kata vertus, tai. kad 
įvairių partijų politikai vis 
dažniau susi t inka ir ilgai 
derasi, o merai vis garsiau 
skelbia apie savo rūpestį 
kiekvienu gyventoju, rodo. jog 
pasiruošimas Šiems rinki
mams jau įsibėgėjo. 

Antraeiliai rinkimai 

Nors prakt iškai visos 
Lietuvos politines partijos 
savo programose tvirtina 
ypatingą savivaldos reikšmę. 
tačiau šiandien tuo sunku 
patikėti, nes tiek laikraščiuo
se, tiek elektroninėje žinia-
sklaidoje vienareikšmiškai 
vyrauja diskusijos apie prezi
dento rinkimus. Atrodo, opozi
cijos nuogąstavimai, kad labai 
svarbūs savivaldos rinkimai 
bus nustumti į antrą planą, 
pasitvirtina su kaupu. Deja. 
Lietuvoje nėra įprasta mo
kytis iš klaidų. Kita vertus, 
t ikėt ina, kad kai kurioms 
politinėms jėgoms, neturin
čioms stiprių vietinių struk
tūrų (pavyzdžiui, krikščio
nims demokratams ar libera
lams demokratams! rinkimų 
^sudvejinimas" yra puiki pro
ga įsitvirtinti vietinėse tarny
bose. Kiek sunkiau šiandien 
atsakyti — ar toks politinis 
eksperimentas bus naudingas 
valdančiajai daugumai. Rin
kimų „sudvejinimasr buvo su
manytas dar tada. kai so
cialdemokratai vylėsi, jog A. 
Brazauskas kovos dėl prezi
dento posto. Akivaizdu, jog da
bart iniam socialdemokratų 
kandidatui V. Andriukaičiui 
nepavyks mobilizuoti viso kai
riųjų elektorato, orientuoti jo į 
socialdemokratų partiją. 
Daugiau naudos iš šios situa
cijos turėtų išgauti A. Pau
lauskas bei K. Prunskienė. 
Labai tikėtina, kad A. Pau
lauskui atiteks didelė dalis 
balsų tų socialdemokratų rė
mėjų, kuriems nepriimtinas 
V. Andriukaitis. Taip pat ir K. 
Prunskienė šiandien vis dar 
gerokai populiaresnė už keistą 
„valstiečių" ir „moterų" poli
tinį hibridą, kuriam vadovauja. 

Savo kritišką nuomonę 
rinkimų „sudvejinimo" klau
simu vieningai išsakė Lie
tuvos politologai. Jų įsitiki
nimu, valdančiosios daugu

mos siekis manipuliuoti savi
valdos rinkimų data yra 
skaudus smūgis pilietines 
visuomenes kūrimui pokomu
nistinėje Lietuvoje. Tačiau 
ekspertų nuomone mūsuose 
remtis įprasta tik tuomet, kai 
ji palanki, kritiką neutrali
zuoti lengviausia ją ignoruo
jant . Deja. tenka abejoti ir 
ekonomine paankstintų savi
valdos rinkimų nauda. Iš tiesų 
sutaupysime keletą milijonų 
litų. o rinkėjams nereiks kelis 
kartus eiti balsuoti. Kita ver
tus, naujai išrinktos tarybos 
perims valdžią tik už trijų 
mėnesių po rinkimų. Tai 
reiškia, kad tris mėnesius 
miestai ir miesteliai gyvens 
politinio chaoso situacijoje. 
Kas galėtų paneigti, kad per 
tą laikotarpį „buvusieji" 
nesusikurs tik sau reikalingų 
darbo vietų, nepriims daugy
bes finansiškai įtartinų spren
dimų, už kuriuos prieš nieką 
nereikės atsiskaityti. Tikė
tina, kad naujoms taryboms 
teks panaikinti ne vieną des
peratišką „buvusiųjų" spren
dimą. Spėju, kad ilgo tarpu-
valdžio nuostoliai gerokai 
viršys sutaupytus milijonus. 

Politinių migracijų metas 

Savivaldos rinkimuose 
Lietuvoje rinkėjams tenka 
balsuoti už partinius sąrašus. 
Tokia rinkimų sistema turi ir 
privalumų, ir trūkumų. Viena 
vertus, ji palanki partijų 
stiprėjimui, kita vertus, gąsdi
na savo anonimiškumu, nes 
partijų programos savivaldos, 
rinkimuose mažai kuo skiriasi 
ir dažnai rinkėjams tenka 
pirkti „katę maiše". Juolab, 
kad po rinkimų pažadai daž
niausiai pamirštami ir pra
sideda grupuočių kova dėl 
įvairių finansinių projektų. 
Šioje kovoje savivaldybių de
putatai neretai nereikšmingi 
pėstininkai, stumdomi iš 
vieno politinės šachmatų 
lentos kampo į kitą. 

Prisiminkime, kad Naujoji 
sąjunga prieš praėjusius 
Seimo rinkimus ryžtingai 
reikalavo, kad merai būtų 
renkami tiesiogiai. Nors 
socialliberalai priklauso val
dančiajai daugumai nuo pat 
šio Seimo kadencijos pradžios, 
minėtas rinkimų pažadas 
nesuprantamu būdu yra 
pamirštas. Šiandien apie 
tiesioginius mero rinkimus 
garsiausiai kalba konservato
riai. Tačiau kodėl buvusioji 
dauguma apie tai prabilo tik 
šiandien? Aišku, tai, kad per 
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Danutė B indo k ie nė 

Karo mašinos variklis 
jau įjungtas 

..Lituanikiukams" š.m. vasarą lankantis Lietuvos Prezidentūroje, juos sutiko ir pasveikino prez. Valdas 
Adamkus Baigdamas pokalbį, jis paklausė: ,,Gal tunte kokių pageidavimų'^" Atsirado drąsuole Audryte su šypse
na, popierėliu ir rašikliu — ji pageidavo prezidento autografo... V. Adamkus pasirašė ne tik jai, bet ir kitiems 
susitikimo dalyviams. Indrės TijOnėlienėe nuotrauka 

šią savivaldybių kadenciją 
pasikeitė net pusė merų, tik
rai neprisidėjo prie konstruk
tyvaus miestų ir rajonų tarybų 
darbo. Dar daugiau radikalių 
permainų pamatytume, jei 
palygintume, kokių partijų są
rašuose politikai buvo išrinkti 
ir kokioms politinėms jėgoms 
jie priklauso dabar. Neatsi
tiktinai vienu didžiausiu rei
kalavimu, kurį partija šian
dien kelia savo deleguotiems 
politikams, yra ne tiek profe
sionalumas, kiek lojalumas. 
Tarybų narių rinktus merus 
lengviau kontroliuoti. Tačiau 
yra ir kita medalio pusė — 
dabartinėse Lietuvos savi
valdybėse dauguma ir mažu
ma nuolat kinta. 

Pažvelkime į ryškiausius 
politinės migracijos atvejus. 
Dabartinis liberalų demo
kratų vadovas Rolandas Pak-
sas į savivaldybę rinktas kaip 
konservatorius, o į Seimą — 
kaip liberalas. Šis politikas 
pasiryžęs dalyvauti abejuose 
„sudvejintuose" rinkimuose. 
Jo vadovaujamame sąraše Vil
niuje turėtume išvysti tikrai 
įdomių asmenybių. Pavyz
džiui, ekskonservatorių, vieną 
iš Dešiniųjų sąjungos vadovų 
V. Žiemelį. Socialdemokratų 
sąraše Vilniuje turėtume iš
vysti naujai „iškeptos" K. 
Brazauskienės pavardę. Jdo-
mių rokiruočių netrūksta ir 
kituose miestuose. Buvęs Kau
no socialliberalų vadovas E. 
Tamašauskas ne tik perėjo 
pas E. Gentvilo liberalus, bet 
netgi vadovaus jų rinkimų są
rašui laikinojoje sostinėje. 
Kita žymi Naujosios sąjungos 
kūrėja V. Stasiūnaitė į poli
tiką grįš tapusi... modernia 
krikščione demokrate. Ji, atro

do, bus pirmoji MKDS sąraše 
Šiauliuose. Artėjant rinkimų 
datai migrantų dar daugės. 
Telieka spėlioti, kokiais kri
terijais turėtų vadovautis per 
savivaldos rinkimus žmogus, 
jog jo balsas iš tiesų paremtų 
jam artimą politinę jėgą, o ne 
taptų eilinio laimės ieškotojo 
grobiu. 

Popieriniai susitarimai ir 
pragmatinės koalicijos 

Šį pavasarį būta mados 
trimituoti apie strateginius 
partnerius bei pasirašinėti 
bendradarbiavimo sutar t is . 
Liberalai pasirašė susitarimą 
su centristais, liberalde-
mokratai — su K. Bobelio 
krikščionimis demokratais, 
konservatoriai — su moderni
aisiais krikščionimis demokra
tais, o socialdemokratai dar 
kartą viešai išpažino meilę 
Naujajai sąjungai. Tokios 
sutartys vieniems kėlė entu
ziazmą, esą politikai išmoko 
ne tik bartis, bet ir tartis, 
kitiems — nuostabą dėl part
nerių skirtumų, tačiau vargu 
ar kas būtų drįsęs prog
nozuoti, kad absoliučiai visos 
sutartys liks popieriuje, nebus 
įgyvendintos. 

Mažiausiai turėtų stebinti, 
kad popierinė liko krikščionių 
demokratų ir paksistų san
talka. Nors bendradarbiavi
mas savivaldos rinkimuose 
abiems organizacijoms turėtų 
nemažos naudos, tačiau abiejų 
organizacijų vadovai taiko į 
prezidento postą ir jų tar
pusavio konkurencija nustel
bia pragmatinius motyvus. 
Mitą apie kairiųjų vienybę 
išsklaidė socialdemokratų ir 
socialliberalų kaktomuša pre

zidento rinkimuose. Pasirodė, 
kad abi pusės nepasiruošusios 
susitarti ir labai tikėtina, kad 
ilgainiui jų partnerystė Seime 
gerokai sušlubuos. Centristų 
ir liberalų susitarimą ištiko jo 
pirmtakų lemtis. Kai jau buvo 
pareikšta, kad bendradarbia
vimui kliūčių neliko, pasirodė, 
kad nė viena pusė iš tiesų 
bendradarbiauti nė neketina. 
Tiesa, centristams ir libe
ralams keliuose mažesniuose 
miesteliuose visgi pavyks iš
kelti bendrus sąrašus, tačiau 
didžiuosiuose miestuose šios 
partijos bus aršiais konku
rentais. Visiškai tuščia pa
sirodė ir konservatorių bei 
moderniųjų krikščionių demo
kratų strateginio bendradar
biavimo sutartis. Atrodo, ben
dro sąrašo šioms partijoms ne
pavyks sudaryti nei vienoje 
vietovėje. Pavasarinius susita
rimus rudenį veikiausiai pa
keis rudeniškos pragmatinės 
koalicijos, paremtos ne idėjų 
ar vertybių bendrumu, bet 
valdžios siekiu. Tai, be kita ko, 
reiškia, kad šiandien neį
manoma prognozuoti, kokius 
kontūrus įgys Lietuvos gyveni
mas po savivaldos rinkimų. 
Jau šiandien aišku tik viena 
— politikai ir toliau migruos į 
kitas frakcijas, bus keičiami 
merai, o mes visi, kantriai kęs
dami eilinius nusivylimus, 
lauksime geresnio gyvenimo. 

* Finansų ministrė Dalia 
Grybauskaitė sunerimo dėl 
ekonomikos raidos. Anot mi
nistrės, neigiamos tendencijos 
susidarė dėl pirmąjį pusmetį 
itin prastos „Mažeikių naftos" 
finansinės padėties ir suma
žėjusio naftos produktų eks
porto. (LR, Elta) 

Debatai tebevyksta: ar 
JAV turėtu pradėti karą su 
Iraku, ar palaukti, kol už
sienio valstybes — su Jung
tinių Tautų palaiminimu — 
bus įtikintos, kad toks žings
nis būtinas pasaulio taikai ir 
saugumui 

Jeigu kas linkęs eiti lažy
bų, be abejo, stotų JAV prezi
dento George W. Bush pusėje, 
nes jo argumentai baigia pa
keisti ir respublikonų, ir de
mokratų nuomonę. Preziden
tas nepraleidžia nei mažiau
sios progos pabrėžti, kad gink
lo jėga yra ..vienintele kalba", 
kurią supranta diktatoriai — 
jokios kitos priemonės šiuo 
atveju nebus veiksmingos. 

Visgi opozicija Irako 
invazijai dar ne visiškai nuga
lėta. Pasigirsta nuomonių, 
kad prez Bush mėgina už
migdyti kritiką dėl krašte vis 
labiau šlubuojančios ekono
mikos, didėjančio nedarbo ir 
apskritai vidaus politikos ne
sklandumų. Prisimenama ir 
prieš vienuolika mėnesių, tuoj 
po teroristų išpuolių pernai 
rugsėjo 11 d., staiga sutvis
kėjusi prezidento populiarumo 
žvaigžde, pagaliau atsikra
čiusi visų nemalonių šešėlių, 
likusių po prezidentinių rin
kimų. Kadangi to populiaru
mo kreivė vėl pavojingai pasu
ko žemyn, karas, be abejo, jai 
padėtų pakilti. 

Skeptikai net užsimena, 
kad galbūt George W. Bush nori 
atitaisyti savo tėvo Persų įlan
kos karo metu padarytas klai
das, kai Irakas buvo par
klupdytas, bet baigiamasis smū
gis jo diktatoriui nesuduotas. 
Nei diplomatų pastangos, nei 
tarptautines sankcijos, nei 
pagaliau nuolatiniai ..laisvo
sios zonos" bombardavimai ypa
tingų rezultatų nepasiekė: 
Saddam Hussein gudriai at
rėmė visus kaltinimus ir iš JT 
spaudimo bei perspėjimų tik 
šaipėsi. Juo labiau, kad ne vi
sos valstybės savo petį prie tų 
spaudimų prirėmė — daugelis 
ryžosi Irakui suteikti norimos 
technikos ir kitų gerybių už 
leidimą pasinaudoti jo rin
komis ir gauti naftos. 

JT Saugumo taryba ir 
dabar linkusi patikėti Hussein 
pažadu, ir vėl pasiųsti tarp
tautinius inspektorius ..seno
mis sąlygomis", nesiryždama 
tų sąlygų sugriežtinti , kad 
Irakas būtų priverstas inspek
toriams atidaryti visas duris. 

Šalia visų kitų kliūčių dar 
reikia skaitytis ir su Maskva, 
kuri yra viena tvirčiausiai nu
sistačiusių prieš bet kokį 

griežtesnį reikalavimą Irakui. 
Klausimas kyla: kodėl'' Ko 
Vladimir Putin pareikalautų 
iš Vašingtono už sutikimą 
kooperuoti'.' O gal į jo priešta
ravimus apskritai nereikia 
kreipti dėmesio, nes Maskva 
anksčiau ar vėliau pasirenka 
žengti koja kojon su Vakarais? 
Juk panašiai atsitiko prieš 
maždaug trejus metus, kai 
Rusija tvirtai stojo Serbijos 
prez. Slobodan Milosevič pu
sėje, bet po kiek laiko apsigal
vojo, pasirinkdama ..taikda-
rės rolę" derybose tarp 
Belgrado ir NATO vadovybes. 
Suprantama, kad prez. Putin 
savo valstybėje yra akylai opo
zicijos stebimas ir per didelis 
palankumas Vašingtonui jam 
gali būti labai žalingas. 

I rakas šiuo metu Rusijai 
skolingas maždaug aštuonis 
milijardus dolerių. Dalis sko
los tęsiasi jau nuo sovietų 
eros. J T palengvinus kai ku
riuos suvaržymus Irakui ir lei
dus parduoti tam tikrą dalį 
naftos užsieniui — ne už pini
gus, bet maistą ir medicinos 
re ikmenis . Maskva pirmoji 
suskubo tomis lengvatomis 
pasinaudoti: 40 nuoš. Irako 
naftos teka į pasaulį Rusijos 
tarpininkavimo dėka ir kas
met į tuščią valstybes iždą at
neša per 1 milijardą dolerių. 

Je igu Amerikai pavyktų 
— jėga ar kitu būdu — pa
keisti Irako režimą, Rusija no
ri garantijų, kad jos interesai 
nenukentės . O pagrindiniai 
interesai yra dvejopi: nesu
t rukdytas milijardiniu skolų 
mokėjimas ir nepažeistos su
tartys dėl naftos. Jeigu pavyk
tų tai išsiderėti. Vladimir Pu
tin atsisakytų vetuoti JT Sau
gumo tarybos pritarimą prez. 
George VV. Bush planams. 

Tačiau užkulisiuose stovi 
ir daugiau Maskvos siekių, 
nors kai kuriuos Amerikos po
litikai vengia garsiai išvar
dinti. Visų pirma krislas prez. 
Putin akyje yra kovos su lais
vės siekiančiais čečėnais. Tos 
kovos ne tik per ilgai tęsiasi, 
bet ..gadina Rusijos įvaizdį" 
pasaulyje. Rusija norėtų šių 
kovų akiratį dar praplėsti — į 
Gruziją ir galbūt į kitas Kau
kazo kalnyno tautas, gausias 
žemes turtais, bet nelinkusias 
paklusti Kremliaus vadovavi
mui. Po ..teroristų medžioji
mo" skraiste Putin tikisi įgy
vendinti savo siekius. Reikia 
tik tikėtis, kad NATO plėtra, 
įjungiant Baltijos valstybes, 
taip pat nebus kompensacija, 
pareikalauta už paramą prieš 
Saddam Hussein. 

KARDINOLO VINCENTO 
SLADKEVIČIAUS LAIKAS 

IR ASMENYBĖ 
VLADAS BARIUS 

(Ši trumpa peržvalga skaityta Ateitininkų poilsio savaitėje 
Kennebunkport, ME. 2002 m rugpjūčio 13 d. Kardinolo mirties 
dviejų metų sukakties proga) 

na šildė savo meilės spindu
liais. Juo labiau, kad berniu
kas ilgai, vos ne iki ketverių 
metų amžiaus negalėjo vaikš
čioti. 

Mamytė turėjo sidabrinį 
gražų balsą: giedojo bažnytinia
me chore, buvo kviečiama gie
doti į šermenis. Vincukas pa
veldėjo motinos gražų balsą: 
nuo ryto ligi vakaro pieme
naudamas dainuodavo to 
krašto skambias dainas. Gu-
ronių žmones jį praminė „kai
mo vyturėliu" 

Po tėvelio mirties, ma
mytei likusiai su penkiais ma
žamečiais vaikais, kiekvienais 
metais du mėnesius pristigda
vo duonos „Valgydavome ne-

Vincentas Sladkevičius 
gimė 1920 m. rugpjūčio 20 d. 
mažame Guronių kaime, Kai
šiadorių rajone, už Žaslių 
geležinkelio stoties. Už perva
žos vingiuoja keliukas, toliau 
miškas, laukai, kalnelis Ant 
kalnelio vienišas medis su 
gandralizdžiu — tai Guronys. 
Apylinkės nuostabiai gražios. 
Žasliuose net trys ežerėliai. 
Taigi dvasioje buvau labai 
poetiškas, — sako Vincentas 
Sladkevičius. 

Tėvai Mykolas ir Uršule 
Kavaliauskaitė. J iems gimė 
penki vaikai. Vincukas — pats 
jauniausias. Anksti likusi naš
lė, visus, o ypatingai Vincuką, 
tokį išblyškusi, čiupluti. moti 

kėlę duonos su surinktomis že
muogėmis. Dirbome pas ūki
ninkus įvairius darbus. Aš 
ganiau karves. Pririnkęs lau
kuose rūgštynių, nunešdavau 
į parduotuvę, o gautus centus 
atiduodavau mamytei. Ji mus 
gaubė savo gerumu, o mes 
glaudėmės vienas prie kito". 

Jau pradinėje mokykloje 
mokytoja pastebėjo, jog tas 
klasėje pats mažiausias, 
„šerokinėmis" mamos austo
mis kelnėmis mūvintis ir 
klumpelėm avintis, Guronių 
kaimo vaikas yra labai gabus. 
Jam ypač gerai sekėsi mate
matika. ..Leiskite Vincuką mo
kytis toliau", — motiną prašy
davo pradines mokyklos mo
kytoja. Motina, vos galą su ga
lu sudurdama. pasiryžo Vin
cuką leisti mokytis toliau. Bai
gęs pradinę, dvylikmetis pra
dėjo mokytis Kaišiadorių gim
nazijoje. 

Pusbrolio Jono. baigusio 
Jėzuitų gimnaziją, pask.itm 
tas ir rekomenduotas. 1934 
m e t a i s įstojo i J ė z u i t u gir t ina 
zija K a d a n g i ja l anke daž 

niausiai turtingesnių miestie
čių sūnūs, bendraklasiai šnai
ravo į šį atvykusį nediduką, kres
ną, tačiau ne iš kelmo spirtą, 
kaimietuką. Ir taip jis kopė iš 
klasės į klasę: ramiai, tvirtai, oriai. 

Žaliuojanti jaunystė — 16 
metų. Tokia buvo Jėzuitų gim
nazijos tvarka: gyvenančiam 
bendrabutyje ir gaunančiam 
paramą šešiolikmečiui reikia 
apsispręsti, ar stoti į Jėzuitų 
ordiną ir važiuoti į novicijatą, 
ar apleisti gimnaziją. Ir vis 
dėlto privalėjau rinktis gim
tuosius namus. 

Bendraklasio Valentino 
Ganziuko našlė motina pa
siūlė Vincentui apsigyventi 
pas ją Žaliakalnyje, Kapsų 
gatvėje. Jų šeimoje tapau lyg 
artimas giminaitis. Baigus 
gimnaziją. Vincento širdyje 
lyg balta paukšte buvo su
sisukusi gūžtą — minti apie 
kunigystę. Ryžausi stoti i Ku 
nigų seminariją. 

1939 m e t a i - kini P r a r. 
c i škui Pe t ik . i u -ku i r e k t o r i a u 
j a n t . V i n c e n t a s įstojo i T a r p 
Hi . ice/ ine K a i m o k u n i g u senu 

nariją. Lapkričio men. kated
roje įvyko pirmakursių klie
rikų įvilktuvės. Įspūdingos, 
atmintinos apeigos. (Žinau. 
man ir keletai čia esančių, tos 
apeigos prisimenamos, V.B.) 
Lengvais šuoliais prabėgo pir
mieji mokslo metai. 

1940 metų rudenį prie se
minarijos vartų radome sto
vinčius sovietų sargybinius. 
Kitų metų sausyje seminarija 
uždaryta, o rūmai užimti ka
riuomenės. Pusiau pogrindyje 
užbaigėme mokslo metus. 

Vokiečiams okupavus Lie
tuvą, seminarija veikė be di
desnių trukdymų. 

Dvasios tėvas kun. Vytau
tas Balčiūnas (dabar gyvenąs 
Matulaičio slaugos namuose 
V.B.) klierikams ir man turėjo 
dideles jtakos. Džiaugiausi, 
kad jis g e r a i įve r t ino m a n o 
kruopščiai paruoštą pamok-Ii 

19-14 m e t u p a v a - a r i . a r t e 
j a n t f r o n t u i a r k i v y s k u p ą . -
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NĖRA, NES NEGALI BŪTI 

Visą amžių maniau, kad 
Jungtinėse Valstijose, laisvoje 
šalyje, žmones yra įpratę gir
dėti įvairias nuomones, taip 
pat ir kraštutines, besiker-
tančias su sveiku protu. Ma
niau, niekas, jokia „išpro
tėjusi" nuomone negali nuste
binti tų. visko mačiusių ir 
girdėjusių, amerikiečių. Gal
vojau, visi jie yra išsiugdę iš
mintingą sugebėjimą ramiai 
priimti ir išklausyti bet kokią 
informaciją 'galų gale. juk 
nebūtina viskuo, ką skaitai ir 
girdi, tikėti). Mano nesena 
patirtis rodo, kad aš tikriau
siai klydau. Man užteko vie
nam, atrodytų, plataus akira
čio, pažįstamui parekomen
duoti įdomias pažiūras reiš
kiančią interneto svetainę, ir 
kokia buvo reakcija' Reakcija 
buvo žmogaus, kuris niekad 
nieko, be oficialiosios žinia-
sklaidos skelbiamų žinių ir 
pristatomų faktų, nėra gir
dėjęs. Reakcija buvo žmogaus, 
išaugusio su viena vienintele 
oficialiai priimtina nuomone. 
Emocionali reakcija — miši
nys įtūžio, netikėjimo ir nepa-

*** Apie pasitraukimą iš 
mados pasaulio paskelbęs le
gendinis prancūzų dizaineris 
Yves Saint Laurent teigia, kad 
su savo profesija atsisveikina, 
pasibjaurėjęs komercijos per
sunkta mados industrija. „Aš 
neturiu nieko bendra su tuo 
naujuoju mados pasauliu, ku
ris nusileido iki vitrinų apipa
vidalinimo lygio. Jame neliko 
vietos elegancijai ir grožiui. 
Šiame versle niekada nesi tik
ras savimi. Nuolatos mokaisi 
naujų dalykų. Ir taip pat nuo
latos turi pralenkti pats save". 
— sakė 65 metų Y. Saint 
Laurent per išskirtinį interviu 
žurnalui ..Paris Match". At
siskyrėlišku gyvenimo būdu 
garsėjantis dizaineris, kuriam 
teko kovoti su priklausomybe 
ir depresija, teigė, kad jį iš
sekino beveik pusšimtį metų 
trukusi karjera. įmonė ..Yves 
Saint Laurent" >YSL) — viena 
didžiausių pasaulyje mados 
imperijų. „Jaučiuosi lyg nu
durtas balandis. — prisipažino 
bene didžiausias madų kūrė
jas nuo Christian Dior laikų. 
— Šie mados namai buvo pa
statyti ant meiles. Jos aš pasi-
gesiu". Jis pabrėžė, kad tesi-
gaili. jog tenka atsisveikinti su 
dešimtimis siuvėjų, su meile 
siuvusių jo rankų darbo ap
darus. Dizaineris tvirtina ne
ketinąs siekti naujos profe
sinės karjeros, o savo laisva
laikį dabar leis skaitydamas. 
piešdamas ir keliaudamas. 
..Būdavau apibūdinamas kaip 
vengiantis draugijos ir labai 
drovus. Psichologiškai drovus. 
Tai tiesa, bet aš pasikeičiau. 
Man 65-eri ir jaučiuosi lais
viau negu kada nors anksčiau. 
— tvirtino garsusis dizaineris. 
— Man neteko daug keliauti 
Dabar norėčiau atrasti Egiptą. 
Indiją". Y. Saint Laurent. ku
ris sukūrė vienus įsiminti
niausių XX amžiaus drabužių, 
dabar atskleidė, kad mielai 
lankytų meno pamokas, nes 
niekada nemokėjo gerai piešti 

sitikejimo: ..Taip nėra. nes 
taip nėra ir negali būti!" 
Buvau palydėta žvilgsnio 
kaip į kuoktelėjusią ar liau
dies priešą. O ką aš° Pasijutau 
lyg laiko mašina būtų nu
kėlusi mane į praeitį. Buvau 
sutikusi panašių žmonių ir 
mačiau panašių reakcijų. 
Žmones tie buvo rusai, iš gilios 
Rusijos. Ir buvo tai gerokai 
prieš -perestroiką"... 

Dovilė Kripaitienė 

MAŽOS ISTORIJOS 

Man labai patiko „Bi
čiulystės" skyrelis „Mažos is
torijos", kurio vis laukiu, lau
kiu. Siunčiu draugės iš Lie
tuvos laiškelį. Jis tiktų minė
tam skyreliui. Manau, kad bus 
įdomu visiems pasiskaityti. 
Janina Daujonienė. IL. 

(...) Aš visą laiką bėgau, 
bėgau, skubėjau, dirbau ir dir
bau. Vaikai užaugo, išėjo iš 
namų, retsykiais prisimena, 
paskambina: „Mama. sveika, 
kaip gyva. viskas tvarkoje? 
Tai gerai. Iki!" 

Dirbdama niekada neturė
jau laiko sau. skyriau dėmesio 
tik vaikams, vvrui. save 

„STUDIJOS R" JUBILIEJINIAI METAI 

Skautiškos vasaros prisiminimai Adomo Tautkaus nuotr 

pamiršdama. Ir staiga — gal
voje auglys... Radiacija, che
moterapija... Nuslinkę ir atau
gę plaukai. Du mėnesius duk
ra nepaskambino — užsiėmu
si, augina tris vaikus. Kai bu
vau sveika ir gyveno netoliese, 
tai vaikus turėdama laiko, 
padėjau auginti. Kai gulėjau 
ligoninėje, niekas manęs ne
aplankė. Tik kaimynė du kar
tus. Kitiems nesakiau. Vyras 
apleido ši pasauli prieš šešetą 

metų. 
Dabar aš atradau laiko 

pauostyti gėles ir užuosti, kad 
jos kvepia. Juk man tik 58-ne-
ri. Dabar aš stengiuosi gy\ n-
ti gyvenimą sau paė;ai. Dieve, 
klausiu tavęs, ar ne per vėlai 

Danutė 

MENO PASAULYJE 
ir visada suvokė tai kaip rimtą 
trūkumą. 

*** Šimtus tūkstančių 
žiūrovų į kino sales sutrauku
sio filmo „Perl Harbor" žvaigž
dę Kate Beckinsale žurnalo 
„Heilo!" skaitytojai, kirpėjai, 
drabužių modeliuotojai ir fo
tografai išrinko pačia gražiau
sia brite. Vertinimo komisijos 
narė, garsi drabužių modeliuo
toja Caroline Charles kalbėjo: 
..Kate klasikinį, bet ir šiuolai
kišką grožį taip gerai perteikia 
jos vaidmenys, kad žiūrovai 
tiki pačia heroje, o ne aktore". 
25 gražiausių moterų sąrašo 
pirmąją vietą užėmusi aktorė 
yra sakiusi, jog buvo „bjaurus 
ir prastos išvaizdos vaikas. 
Mokykloje nepasitikėjus savi
mi, nes visada atrodė, kad 
esanti pati bjauriausia, o 
draugės visada turėjo daugiau 
gerbėjų". Antrojoje vietoje liko 
manekene Yasmin le Bon, tre
čiojoje — aktore Kristin Scott 
Thomas, o ketvirtojoje — 
manekene Kate Moss. 

*** Ponas Blackwell, jau 
42 metus sudarinėjantis blo
giausiai ir geriausiai apsiren
gusių žmonių sąrašą, „silp
niausia 2001 m. mados grandi
mi" išrinko brite žaidimų ve
dėją Ann Robinson ..\Vikis 
nng". Kalifornietis madų spe
cialistas pareiškė, kad 57 me
tų akiniuota A Robinson už 
ekrano vilki -enamadišku> 
drabužius ir a t r d o kaip „Har-
ry Potter su moteriškais dra
bužiais". Antroji prasčiausiai 
besirengiančių įžymybių sąra
šo vieta paskirta paauglių die
vaitei Britney Spears. garsiai 
ne tiek savo balsu, kiek nuolat 
apnuogintu pilvu, kuns. Black-
well nuomone, demonstruoja
mas absurdiškai ir neskonin
gai. Trečiąją vietą užėmė geru 
stiliumi garsėjančių prancūzų 
aktore Juliotte Binoche. kurią 
buvęs madų dizaineris Blaek-
well pavadino „aukštosios ma
dos katastrofa". Ketvirtąją vie
tą užėmė pop grupės „Des-

tiny's Child" trijule, o penktąją 
— išdaigininke Bjork. Islandų 
dainininke pernai per „Oska
rus" „sublizgėjo" gulbes kos
tiumu, apsmukusiomis pėd
kelnėmis ir purvinais bate
liais. Bjork Blackvvell pavadi
no „Gulbių ežero klaida". 
Blackvvell kritikos neišvengė 
ir karališkieji asmenys bei 
jiems artimi žmones. Monaco 
kunigaikštytei Stephanie pa
skirta šeštoji vieta, nes jos 
garderobas „žavus kaip bran
duolines atliekos". Sąraše taip 
pat figūruoja Didžiosios Bri
tanijos sosto paveldėtojo prin
co Charles draugė Camilla 
Parker-Bowles. kino žvaigždės 
Goldie Hawn duktė, taip pat 
aktore Kate Hudson. jos ko
legė Cameron Diaz bei rau
donplaukė serialo X-Files 
žvaigžde Gillian Anderson. 
Tačiau Blackvvell turėjo pasa
kyti ir gerų dalykų. Jis paskel
bė 2001-ųjų „nuostabių nepri
klausomos mados" atstovių 
sąrašą, kurio pirmojoje vietoje 
atsidūrė Julia Roborts. 

*** Plika galva — gamtos 
išdaiga ar įžūli drąsa? Garsūs 
žmones, apnuoginę savo gal
vas, pateikia pačius įvairiau
sius tokios šukuosenos argu
mentus. Holivudo superž
vaigžde aktorė Dėmi Moore 
specialiai del vaidmens filme 
nusikirpo kaštoninius plau
kus. Aktorės gerbėjams ji at
rodė labai neįprastai, bet fil
mas turėjo milžinišką pasi
sekimą Kita superžvaigždė 
aktorius Bruce VVillis plikti 
pradėjo seniai. Tačiau tai ne
sugadino jo. kaip „kieto vaiki
no" ir patrauklaus vyro. įvaizdžio. 

Lietuvoje taip pat yra ne
mažai garsiu žmonių, kurių galvų 
nepuošia įspūdingos šukuosenos. 

***Garsu8 rusų kino ir 
teatro aktorius 75 metų Via-
česlav Tichonov, sunkiai serga 
— streikuoja širdis. Labiausiai 
išgarsėjęs rusu žvalgo Štirlico 
roles atlikimu TV seriale „Sep
tyniolika pavasario akimirkų". 

Beje. šiame filme labai įtaigiai 
atskleidžiama aukšta KGB 
rusų šnipų mokykla, sugebėji
mas įsiskverbti ir įsiterpti į 
priešininko stovyklą — Štirli
cas atsidūrė Hitlerio štabe 
(kažin, kiek tokių Štirlicų iš 
Lietuvos, plaukioja patikliuo
se išeivijos vandenyse?!). Ne
seniai senstelėjęs aktorius, vis 
dar aktyviai besifilmuojantis. 
paliko savo antrąją šeimą. Ap
žvalgininkai mano. jog tokia
me amžiuje skyrybas, naujos 
vedybos, dažna: baigiasi tra
giškai — neišlaiko širdys... 

*** „Už pinigus, kuriuos 
aš išleidau narkotikams, bū
čiau galėjęs nusipirkti kelis 
automobilius". - drąsiai prisi
pažino kauniečių roko grupės 
„Rebelheart" dainininkas Da
rius Mickus. Dabar jau ener
gingas ir kupinas optimizmo 
32 metų kaunietis dar visai 
neseniai atrodė kaip savo 
paties šešėlis. „Buvau pa
siekęs lėbavimo viršūnę. At
sikeldavau iš lovos po pietų, o 
po valandos jau vėl būdavau 
apsvaigęs", — pasakojo Da
rius. Keletą metų alkoholiu ir 
narkotikais svaiginęsis. muzi
kantas mėgina pradėti naują, 
ramesnį ir tvarkingesni 
gyvenimo tarpsnį. Darius tvir 
tino. kad šiandien jo vienin
telis narkotikas — cigaretės. 

*** Jis visą gyvenimą kau
pia pinigus, susitikinėja su 
gražiomis moterimis, ir mė
gaujasi prabanga. Tai — mili
jardierius. Jungtinių Valstijų 
nekilnojamojo turto magnatas. 
Donald Trump. Verslo konku
rentai ir pažįstami D. Trump 
vadina azartišku žaidėju ir sa
vimi patenkintu mergišiumi 
Tačiau visi pripažįsta, kad šis 
vyras — toks pat svarbus Ame
rikos verslo simbolis, kaip ir 
Nevv Yorko Pasaulio prekybos 
centras. Po teroristu išpuolių 
vieno Amerikos verslo simbo
lių neliko. Pasaulio prekybos 
centro dvyniai sugriuvo, tačiau I). 
Trump puikiai gyvuoja toliau 

Kai atvyksti Į visiškai sve
timą šalį. nežinai kalbos, 
neturi giminių, arba jie tavęs 
nelaukia, jokių telefonų, iš
skyrus darbo agentūras, jei 
sutinki kokį nors mielaširdin-
gąjl. kuris ne už itin didelius 
pinigus (kartais visai nemo
kamai i. padeda susivokti šia
me katile, staiga išgirsti, kad 
yra lietuviškos radijo. TV sto
tys, krūpteli ir pradedi susi
vokti, kad esi čia ne vienas. Su 
tavimi kalbasi, tau rodo lietu
viai. Tai veikia kaip raminan
tys vaistai, kad ir ne visai ra
miomis temomis butų kalbama. 

Prieš dešimtmetį atvyku
siems radijo laida ..Rytmečio 
ekspresas", sekmadieniais ve
damas maloniu Ramunes Zda-
navičiūtes-Lapas balsu, sukė
lė emocijas, kai kuriems ne 
viena ašara nuriedėjo — laidos 
buvo tarsi Lietuvos balsas, 
Lietuvos kvapas. Tas pirmas 
įspūdis taip ir išlieka, kaip tas 
pirmasis meilės bučinys, kada 
neretai pamirštamas paskuti
nis. Laidų būta įvairių, leidė
jai ieško ir ieško paties trum
piausio kelio į klausytojo širdį. 
Buvo ,.Versmė" — šeštadienių 
istorinės, literatūrinės laidos. 
Buvo dviejų valandų laidos, 
gyvavusios šešetą metų, o da
bar penkis kartus per savaitę 
sėkmingai transliuojama va
landos programa. Galėtų ir il
gesnes parengti — tą seniai 
įrodė, tačiau... gyvenimas yra 
gyvenimas — niekieno nepa
remta, ši studija negali išsilai
kyti be reklaminių skelbimų, 
o lietuvių komercijos ir jos 
skelbimų nėra tiek daug, todėl 
leidėjai aktyviai ieško kitų 
tautybių prekybininkų, no
rinčių pasigarsinti lietuviams 
pirkėjams. Girdime ne tik apie 
lietuvišką likerio parduotuvę 
su lietuviškais gėrimais, bet ir 
apie itališkus, vokiškus bal
dus, graikiškus, rusiškus, len
kiškus restoranus ir 1.1. 

Ilgainiui daugelis apsipra
to, susigyveno. Klausytojai 
„Studijos R" (toks nusistovėjęs 
dabartines radijo stoties pava
dinimas) laukė ir laukia, nes 
šiandien laidos, kad ir panau
dojant kai kurias Lietuvos 
radijo sukurtas programų 
laidas, yra įdomios. Nežinau 
dar kitos tokios radijo stoties, 
kuri sugebėtų pajudinti ak
tualias ..degančias" temas, 
kviestų diskusijoms čia pat. 
dabar, telefonu, kuri susilauk
tų tokio neeilinio dėmesio, ne 
tik iš trečiosios bangos, bet ir 
iš išeivijos. Tai labai natūralu. 
nes leidėjai — Raimundas 
Marius Lapas. — išeivių iš 

Lietuvos sūnus arba antro
sios kartos išeivis ir jo gyveni
mo drauge Ramune Zdanavi-
čiūte-Lapas veik prieš trylika 
metų atitekėjusi Amerikon iš 
Lietuvos, ir yra ta bičiuliška 
jungtis tarp mūsų visų įvai
rių bangų. įvairiais keliais 
susikrausčiusių čionai. Ameri
kon, žmonių. 

Nežinau, kaip verčiasi Ra
mune ir Raimundas, tačiau 
kaskart vis rengiami vajai ro
do, kad pinigų niekada nėra 
per daug. Ir „Studija R" daž
nai šlubuodama, krypuodama, 
bet vis nepasiduodama, eina 
pirmyn. Štai ir naujausias 
pasiekimas — jau antri metai 
šią radijo stotį galima girdėti 
per internetą, tiesiogiai jos 
transliacijos metu (nuo 2001 
m. vasario www.laikas.com — 
nuoroda Studija R). Klausosi 
žmones ne tik Amerikoje ir 
Lietuvoje, bet ir Australijoje, 
Kanadoje. ..Studijos R" ren
giamų laidų negali palyginti 
su jokia kita radijo programa, 
nes ji yra vis nauja ir kūrybin
ga. Jau keleri metai, kaip stu
dijoje nebesigirdi iškeliavusio 
Anapilin Aleksandro Štromo, 
kuris buvo nepakeičiamas 
politinio gyvenimo Lietuvoje 
komentatorius. Kol kas jo 
niekas nesugeba pakeisti, tad 
ir trūksta to gyvumo, sveikos 
nuovokos įvykių įvertinime, 
prognozavime. Įdomus, jei kas 
prisimena, kaip buvo paliesta 
įvaikinimo Lietuvoje tema, 
įvykis, kada Amerikos lietuvė 
iš Bostono papasakojo savo 
kelius, kaip jai pavyko įsivai
kinti du vaikučius. Tema bu
vo tokia aktuali, kad ne tik iš 
Čikagos ar aplinkinių mies
telių skambino radijo klausy
tojai — jau kitą dieną paskam
bino žurnalistė iš leidinio 
„Veidas" (Lietuva) ir ši tema 
buvo pratęsta Lietuvoje. 

Raimundas Lapas savo 
žurnalistinę karjerą pradėjo 
„Margutyje", tačiau jaunam 
maksimalistui ne viskas tiko 
ar patiko ir jis, atsiskyręs, įkū
rė naują laidą „Muzikinis ka
leidoskopas". Vėliau gimsta 
„Žemė L". ..Vairas", „Labas 
rytas". „Rytmečio ekspresas" 
„Vakarinės naujienos", „Kon
rado kavinė" ir t. t. ..Studija 
R"—jau senbuvė. Kaip Rai
mundas sako. sudėjus visas 
laidas, pradedant ..Lithuanian 
News" (1977 m.), beveik devy
nerius metus gyvavusia sek
madienine laida ..Vairas", po
rą metų ..Versme" ir dar kele
tą kitų ir susidaro ketvirtis 
amžiaus. Beveik visos laidos 
buvo informacinio pobūdžio, o 

jose daug laiko skiriama 
patarimams naujieiems imi
grantams. Tai ir priartėta 
prie pirmojo dvidešimt-
penkmečio. Ar tai daug, ar 
mažai'.' Žmogaus gyvenime — 
trečdalis aktyvaus gyvenimo 
— gražiausi metai. Nesiimu 
čia nagrinėti laidų, kurias 
kure, rengė mums, klausyto
jams. Raimundas ir Ramune. 
Grįžtant atgalios, atsimenant 
pirmosios išgirstos laidos įs
pūdį, per laiką gali įvertinti 
leidėjų pastangas išlikti įvy
kių sūkuryje, būti informa
tyviems, aktualiems, nebijant 
ir aštresnių temų (atsimin
kime laikraščio ..Sun Times" 
korespondento marš-brosok 
per Atlantą į Lietuvą ir il
giausią straipsnį su neigiamu 
požiūriu į lietuvius per žydų 
tematiką ir studijos išprovo
kuotą pokalbį su žurnalistu 
eterio bangomis, su nevykusia 
Seimo nario patarėja Vida 
Paulavičiene. pasišovusia „pa
sistengti", kad kitame Seime 
moterų būtų po lygiai su 
vyrais, ir t.t„ ir mūsų visų 
klausiusių, skambinusių į stu
diją, nebijojusių pasakyti ir 
aštresnį žodį kalbėtojams). 
Tokios laidos tik patvirtina, 
kad studija gyva, ją girdi, jos 
klausosi! Nelabai seniai Sa-
mantha Runyon nužudymo 
byloje pagarsėjo Orange Coun-
ty apskrities lietuvių kilmės 
prokuroras Tony Račkauskas, 
kalbėjęs per CNN su pasauly
je žinomu Larry King, sutiko 
kalbėti ..Studijai R". Tad Rai
mundas ir Ramunė gali didžiuo
tis, kad toks aukšto rango 
žmogus nepasididžiavo ir 15 
min. kalbėjo per lietuvių radiją! 

Ramune ir Raimundas 
kasdien — dažnai net ir sek
madieniais — dirba daug, kar
tais ir dešimt valandų, kad 
kiekviena laida skambėtų 
profesionaliai. Už laidų ren
gimą Raimundas ir Ramunė 
negauna atlyginimo. Dažnai 
net nežino, ar suves galą su 
galu iš komercinių skelbimų. 
Raimundas naktimis dirba sa
vo šeimos pragyvenimui. 

J .Bičiulystės" prašymą at
siųsti nuotrauką atsake, kad 
skaitytojai užuot nuotraukos 
pasiklausytų radijo laidos, o 
jų balsai juk kalba už save! 

Tad sveikiname Ramunę 
ir Raimundą Lapus su tokiu 
šauniu darbo jubiliejumi. Tar
naudami žmonėms, atliekate 
didelį darbą ir tas jūsų darbas 
yra girdimas ir net matomas. 
Sėkmes ..Studijai R". 

Ligga Tautkuvienė 

Pasaulio ir Kuropos čempionai, vicečempionai 
Skaiste Idzclevičiene. Romuald.i • [dzi '• '• un i -

i i i i . ' ru pe ..Žuvėdra" iš Klaipėdos Vadovai 

m m m / m 

mailto:biciulyste@aoi.com
file:///Vikis
http://www.laikas.com


• Trumpai apie viską 
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Seimas ir vyriausybė ėmė 
pyktis dėl kitų metų 
biudžeto pinigų. Seimas pasi
juto apiplėštas vyriausybės. 
Finansų ministerija, gavusi 
Seimo biudžeto projektą, pa
sielgė griežtai — pasiūlė 
„nukirpti" kone visus papildo
mus milijonus, o atlygini
mams skirti tik papildomus 
286,000 litų. iR, Elta) 

* Lietuvos politinių kali
nių ir tremtinių sąjungos 
(.LPKTS) atstovus papiktino 
krikščionių demokratų atsto
vų reikalavimai organizuoti 
paramą prezidento posto sie
kiančiam krikščionių demo
kratų vadovui Kaziui Bobe
liui. LPKTS pirmininkas Povi
las Jakučionis pripažino, kad 
V. Adamkaus ir K. Bobelio 
varžytuvėse dėl prezidento 
posto gali nemažai lemti poli
tinių kalinių ir tremtinių bal
sai. 

* Stambiausias lietu
viškos elektros energijos 
pirkėjas — Rusijos „RAO JES" 
antrinė įmonė „Inter RAO 
JES" — bando užgniaužti Bal
tarusijos iniciatyvą lietuvišką 
elektros energiją pirkti tiesio
giai. „Inter RAO JES" pa
reiškė, jog Baltarusijai ir to
liau bandant gauti elektros 
tiesiogiai iš Lietuvos, sutartas 
elektros kiekis gali būti nepa
teiktas. Šiuo metu Baltarusija 
lietuvišką elektros energiją 
perka per tarpininką „Inter 
RAO JES". Baltarusijos ben
drovė „Belenergo" iš bendro
vės „Lietuvos energija" pasi
ruošusi per metus nupirkti 
apie 2.5 mlrd. kilovatva
landžių (kW/h) elektros ener
gijos. Baltarusijos atsiskaity
mus garantuoja solidus Švei
carijos bankas „Banąue Bru-
xelles Lambert". (BNS) 

* Per devynis šių metų 
mėnesius Lietuvoje buvo 
užregistruota daugiau kaip 
70,300 nuolatinio darbo vietų 
— 7 proc. daugiau nei per tą 
patį praėjusių metų laiko
tarpį. Palyginamuoju laikotar
piu terminuoto darbo pasiūla 
sumažėjo beveik 14 procentų. 
Lietuvos darbo biržos duome
nimis, rugsėjo mėnesį terito
rinės darbo biržos turėjo infor
macijos apie 16,500 laisvų 
darbo vietų. Darbo jėgos pa
klausa, palyginti su rugpjūčiu, 
išaugo beveik 13 proc. (1,900), 
trys iš keturių darbo vietų 
buvo skirtos nuolatiniam dar
bui. (BNS) 

* Vyriausybė artimiausiu 
metu numato svarstyti 
klausimą del vasaros laiko 
įvedimo, nes tai yra būtina dėl 
daugybės priežasčių. Sprendi
mas dėl vasaros laiko įvedimo 
turėtų būti priimtas dar šiais 
metais, tuomet kitą pavasarį 
laikrodžių rodykles bus gali
ma pasukti valanda atgal. Ru
denį ir žiemą išauga išlaidos 
už suvartojamą elektros ener
giją. Rytų skirstomųjų tinklų 
Informacinių technologijų sky
riaus specialistai pateikė duo
menis, kad praėjusiais metais, 
palyginus trijų vasaros ir trijų 
rudens mėnesių elektros su
vartojimo vidurkius, rudenį 
jos sunaudojama 15 proc. dau
giau. Žiemą skirtumas dar la
biau padidėja. (KD, Elta) 

* Medienos perdirbėjai 
ragina valstybę muitais ar 
kitokiais būdais stabdyti ge
riausios medienos eksportą, 
nes smulkesni vietos gaminto
jai jos gali ir pritrūkti. Tuo 
tarpu eksportuotojai pabrėžia, 
kad užsienio pirkėjai ir moka 
daugiau, ir atsiskaito iš karto. 

(VŽ, Elta) 
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Frankfurto prie Maino, didžiausioje pasaulyje tarptautinėje knygų mugėje, 
lio 10 dieną prasidėjo skaitymais „Poezija be sienų" Savo poeziją skaitė | 
Venclova. Gintaras Grajauskas ir Antanas A. Jonynas. 

Lietuvos prisistatymo programa spa-
įš kaires) Kornelijus Platelis, Tomas 

Gedimino Žilinsko ' ELTA* nuotr 

* Nuolatiniai Frankfurto 
knygų mugės lankytojai 
šiemet joje gali pasigesti vals-
tybės-viešnios teisėmis daly
vaujančios Lietuvos naciona
linės virtuvės. Lietuvoje neat
sirado verslininkų, kurie su
tiktų rizikuoti į Frankfurtą 
vežti lietuvišką virtuvę. Tad 
per parodos atidarymą tūks
tantis kviestinių svečių buvo 
vaišinami lietuviška duona, 
sūriu ir įvairiais rūkytos mė
sos gaminiais. Didžiausią pa
sisekimą pelnė lietuviška duo
na, o lietuviški lašinukai kėlė 
nuostabą, suskaičiuoti juos 
ragavusius būtų užtekę vienos 
rankos pirštų. (R, Elta) 

* Seime ėmė strigti siūly
mai nuo bausmės atleisti 
prabilusius gaujų narius. Nu
sikalstamų gaujų lyderių gy
nėjai priešinasi politikų siūly
mams sušvelninti bausmes 
nusikaltėliams, kurie ryžosi 
bendradarbiauti su teisėsau
ga. Seimo Nacionalinio saugu
mo ir gynybos komiteto pirmi
ninkas Alvydas Sadeckas pa

reiškė jaučiąs nusikalstamų 
struktūrų atstovų kvėpavimą 
į nugarą: „Pastebiu tam tikrą 
pasipriešinimą, norą vilkinti 
įstatymo svarstymą". (LR, Elta) 

* Verslininkai, iš anksto 
planuojantys savo įmonių 
biudžetus, jau dabar gali skai
čiuoti 2004 m. didėsiančias 
išlaidas automobilių parko iš
laikymui. Lietuvai tapus ES 
nare, beveik keturis kartus 
brangs transporto priemonių 
savininkų ir valdytojų civi
linės atsakomybės privaloma
sis draudimas. Kęstutis Bag
donavičius, „Ergo Lietuva" 
valdybos narys, spėja, kad ci
vilinės atsakomybės privalo
mojo draudimo įmokos išaugs 
iki 650-850 Lt. (VŽ, Elta) 

* Vilniaus pramogų par
kui jau skirtas sklypas tarp 
Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir 
Geležinio vilko gatvių. Pir
miausiai iki 2004-ųjų metų ren
giamasi pastatyti 10,000 sė
dimų vietų areną. Sostinės ats
tovai neslepia, kad čia būtų 
galima surengti 2007-aisiais 

IEŠKO GIMINIŲ RESTAURUOS GOBELENĄ SIŪLO DARBĄ 

• Ieškau savo gimimų, iš
vykusių į Ameriką - mano se
nelio Prano Ilgūnaičio brolių 
Kosto (dokumentuose gali bū
ti Kostančiu?). Mykolo bei 
seserų Marijonos (antrosios 
sesers vardo tiksliai nežino
me). Visi jie buvo gimę Plokš
čių valsčiuje, Pašilių kaime 
(dabartiniame Šakių rajone). 
Mano senelio ir jo brolių bei 
seserų tėvai buvo Rožė ir Jo
nas. Giminių ieško Prano Il
gūnaičio (senuose dokumen
tuose gali būti ir Ilgūnas) 
dukters Eugenijos Ilgūnai-
tytės - Adomaitienės sūnus 
Alvydas Adomaitis. Rašykite 
šiuo adresu: Kaštonų 11, 
Šakiai, LT-4450, Lietuva. 

• Ieškome šeimų, augi
nančių neįgalius vaikus. Au
ginu dukrelę, sergančia ce
rebriniu paralyžiumi. Labai 
norėčiau surasti panašaus li
kimo šeimą, kurioje augtų ne
įgalus vaikas. Manau, kad tė
vai, auginantys tokius vaikus, 
gali geriau vieni kitus su
prasti, negu sveikųjų vaikų 
tėvai. Mes gyvename Lie
tuvoje. Kaune. Dukrytei Sau
lei - 9-eri. ji nevaikšto, nekal
ba, jos sunki ligos forma. Ra
šykite Redai Janušauskienei 
ei. paštu redajan@delfi.lt 

• Ieškau Juozo Valikonio, 
gimusio 1908 m. Ramygaloje, 
Lietuvoje, palikuonių. J. Va-
likonis po II pasaulinio karo 
išvyko į JAV. 1957-1960 m. 
gyveno (Čikagoje (1960-aisiais 
gautas paskutinis laiškas, vė
liau , susirašinėjimas nutrū
ko). J. Valikonio žmona - Laine 
Valikonis - iš Montrealio, at
vykusi j Ameriką iš Estijos su se
serimis Olga ir M.umn Vali-
koniai turėjo sunu John IVtrr 
Valikonis. Giminaičių ieško Juo 
zo Valikonio brolio anūkas 
Arūnas Valikom>. Mano a<i 
rosa.-. Anina> Valikonio. Rietavo 
f>-Wi. Kauna- M)U) lactina 

Valdovų rūmų paramos 
fondas ir Lietuvos dailės mu
ziejus 2002 m. rugsėjo 17 d. 
pasirašė sutartį dėl XVII a. 
gobeleno „Saliamono turtai" 
restauravimo. Lietuvos dailės 
muziejaus Prano Gudyno mu
ziejinių vertybių restauravimo 
centre šis gobelenas bus 
restauruojamas dvejus metus. 
Restauracijos darbus muzie
jus įsipareigoja užbaigti iki 
2005 m. gruodžio 31 d. 

XVII a. gobelenas ,,Salia-
mono turtai" yra vienas iš tri
jų Flandrijoje išaustų Lietu
vos dailės muziejui priklau
sančių istorinių gobelenų (kiti 
du gobelenai „Dovydas ir Bat-
šeba" ir „Šventyklos pašven
tinimas" šiuo metu eksponuo
jami Lietuvos dailės muzie
jaus parodoje „Krikščionybė 
Lietuvos mene"). Tai vieni 
gražiausių Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės reprezenta
cinės rūmų dailės pavyzdžių. 
J ie buvo sukurti Briuselyje, 
Jokūbo von Zaueno dirbtuvėse 
apie 1640—1654 m. LDK pa-
kanclerio Kazimiero Leono 
Sapiegos užsakymu. 

Gobelenas „Saliamono tur
tai" nebuvo niekada restau
ruotas, tad yra labai sunykęs. 
Restauravimo darbai kainuos 
40,000 Lt. Šioje sutartyje nu
matyta, jog muziejus suteiks 
teisę restauruotą gobeleną 
„Saliamono turtai" eksponuoti 
atstatytuose Lietuvos valdovų 
rūmuose. 2002 m. balandžio 
12 d. vykęs Valdovų rūmų pa
ramos fondo labdaros vakaras 
buvo skirtas šio gobeleno 
restauracijai paremti. Per šį 
paramos vakarą surinkta 
10.000 Lt. 

Valdovų rūmų paramos 
fondo informacija 

Įdarbinimo biuras siūlo 
darbą amerikiečių šeimose 

sugyvenimu. 
Geras atlyginimas. 

Būtinas anglų kalbos 
žinojimas. 

2921 N. Milwauk.ee. 
Tel. 773-278-0660. 

Reikalingi da rbuoto ja i par 
duotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo 
$1.500 iki S 1.800. 

Tel. 615-554-3161. 

\Vindo» VVashers Needed! 
40.000 per >ear. We need 100 crev.v 
Noexp. necessary Wi]| train. Mu>t 

ha\e vahd dnver's license and trans-
ponatien. Mušt be fluent in English, 
LA McMahon Window NVasfiing. 

Chicaco -tnd V1ilwaul.ee area. 
f ei. 800-820-6155. 

Dėl 
draudimo 

skambink m a n 

F R A N K 
ZAPOLIS 

3208 1/2 West 95th 
Street 

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

AUTOMOBILIO. NAML;. 
SVKIKATOS IR GYVYBĖS 

DK.M DIMAS 

•>t;it< Farm is there.® 
flomf OfTicc-; Bloomintrton Illinois 

Ieškoma auklė/namų šei
mininkė Lake Forest 

rajone. Skambinti 
tel. 847-295-0405, 

po 6 v. v. 

PASLAUGOS 

ELEKTROS 
[V EDIM AI-PATAISYMAI. 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiestyje Dirbu gre
itai, garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

A & S 24HRS.70AYS 
773631-1833 
312-371-1837 

FREE ESTIMATE 
ApSildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kammai. 
Gariniai boileriai 
Centrine saldymo sistema 

metais vyksiantį Europos 
krepšinio čempionatą. Sos
tinės savivaldybės skelbtą 
konkursą laimėjusios ben
drovės „Ogmios Astra pra
mogų centras" vadovo Juliaus 
Dovidonio nuomone, jis turėtų 
būti vienas moderniausių Eu
ropoje ir pagerinti Lietuvos 
sostinės įvaizdį. 

* „Caritas" ir policija 
bando padėti prostitutėms 
ištrūkti iš nusikalstamo vers
lo. Kaune policija pradėjo ben
dradarbiauti su krikščioniškos 
organizacijos „Caritas" socia
liniais darbuotojais, jau aštuo
nis mėnesius bandančiais pa
dėti sugrįžti į normalų gyve
nimą sekso industrijos ats
tovėms. „Tikimės, kad paben
dravusios su psichologais, pra
dėjusios naują gyvenimą, jos 
duos parodymus prieš sąva
dautojus ar sekso vergijon jas 
pardavusius asmenis", tvirti
no Organizuoto nusikalstamu
mo tyrimo tarnybos komisaras 
inspektorius Darius Kulbis. 

(LR, Elta) 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
•įį Landmark 

properties 
Bus. 773-22*8761 
Ras. 70B-425-7160 
Moti 7736900206 
Pagar 6303144330 

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

O m u K C B - ^ 

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vdce\U:773«54>7820 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei nonte parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės 
Į DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 
sąžiningai patarnauja nuo 19X6 m. 

Nuosavybių įkainavimas veltui. 

ĮVAIRŪS 

Liaudies medicinos gydytojas 
OLEH CHEREDNYK. 

Diagnostika ir gydymas liaudies 
medicinos metodais. 
Tel. 847-635-0353; 

847-507-4074 (mob.) 

AOnMOHJDL NAMLj. SVFKATOSR 
GYVYBES M M i 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr 
Aukse S Kane kalKi lietuviškai 

FRANK ZAPOMS 
3208 1/2 West95th Street 

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

A. t A. 
ADELĖ ŽEMAITIS 

Mirė 2002 m. spalio 9 d., sulaukusi 83 metų. 
Gyveno Brighton Park apylinkėje, Chicago, IL. 
Gimė Ukrainoje. Amerikoje išgyveno 53 metus. 
Nuliūdę liko: sūnus Donatas; duktė Regina, gyve

nanti N*ewington, CT; brolis ir seserų vaikai su šei
momis, gyvenantys Lietuvoje. 

A.a. Adelė priklausė Brighton Park namų savininkų 
draugijai ir buvo Lietuvių Bendruomenes narė. 

Velionė pašarvota penktadienį, spalio 11d. nuo 3 v. 
p.p. iki 9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose 4330 S. 
California Ave., Chicago, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 12 d. Iš laidoji
mo namų 9:30 vai. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mer
gelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 
vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių 
a.a. Adelė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidotuvių direk. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440. 

A f A. 
VILIUI ALBRECHTUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame brangią draugę 
REGINĄ, dukteris RŪTĄ ir MĖTĄ bei sūnų 
VILIŲ su šeimomis, netekusius mylimo vyro ir 
tėvo. 

Union Pier lietuvių draugija 

Mielam šeimos draugui 

A. t A. 
ANTANUI VENGRUI 

iškeliavus \ Amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną DANĄ ir kitus gimines bei draugus. 

Alesė ir Kostas Rašymai 
Rita ir Antanas Rašymai 
Jūratė ir Algis Rašymai 

Ilgamečiam draugui 

A t A 
ROMUI BOČKUI 

išėjus Amžinybėn , žmona i IRENAI , dukroms 
D A N G U O L E I ir O N U T E I bei s ū n u i DARIUI 
r e i š k i a m e nuoš i rdž ią užuojau tą ir k a r t u liūdime. 

Aldona ir Horstas Zibai 
Sigutė ir Jūra 

A t A 
ROMUALDUI BOČKUI 

(MOTIEKAITIS) 

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai IRE
NAI, vaikams DANGUOLEI, DARIUI ir ONAI su 
šeimomis. 

Hanau gimnazijos klasės draugai 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCjUTĮONC^CKlCAOO 

22l2WestCcrmakRoad, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 
Patarnautam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 

mailto:redajan@delfi.lt
http://Milwauk.ee
http://V1ilwaul.ee
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Milda Šatienė, gyvenanti 
VVestchester. I L. Pedagoginio 
lituanistikos instituto direk
tore, Draugo fondo metiniame 
narių suvažiavime įstojo nare 
į Draugo fondą, įteikdama 200 
dol. mašą. Sveikiname naują 
DF narę ir visus „Draugo" 
skaitytojus, kurie dar ne na
riai, kviečiame pasekti šiuo 
gražiu pavyzdžiu. 

Dr. Ona Daugirdienė ir 
Antanas Valavičius buvo iš
rinkti naujais Draugo fondo 
direktoriais dvejų metų ka
dencijai greta perrinktų Bi
rutės Jasait ienės ir Bro
niaus Juodelio metiniame 
Draugo fondo narių suvažia
vime, vykusiame 2002 m. spa
lio 5 d. Čikagoje. 

Rudeninį pokylį-pasi-
linksminima spalio 12 d., 
šeštadienį. 7 vai.v. Šaulių na
muose i 2417 \V. 43rd Str.) 
ruošia Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopa. Šokiams gros 
Algimanto Barniškio orkest
ras, bus užkandžiai, vakarie
ne. Bilietus užsisakyti galima 
kreipiantis į Viktorą tel. 773-
847-0664 arba Sigitą tel. 773-
523-7205. Valdyba prašo na
rius atnešti dovanų laimėji
mams. 

Spalio 26-27 d. Ateitinin
kų namuose, Lemonte, vyks 
tradicinis Ateities akademinis 
savaitgalis. Čikagos ir apylin
kių visuomenė kviečiama sa
vaitgalyje dalyvauti. Savaitga
lio metu bus paskaitų ir svars-
tybų įvairiomis temomis. Šeš
tadienį dalyvaus: literatūros 
daktarė Julija Šukytė, Lietu
vos politikos žinovas iš VVa-
shington, D.C, Linas Kojelis, 
patyrę lietuvių jaunimo vado
vai ir veikėjai Rima Polikai-
tytė, Daina Siliūnienė ir Lu
kas Laniauskas. Sekmadienį 
apie žiniasklaidą Lietuvoje ir 
JAV kalbės: Danutė Bindokie-
nė, Arvydas Reneckis ir Leo
nas Narbutis, o apie šiuolai
kinius 1941 m. sukilimo ver
tinimus kalbės iš Clevelando 
atvykęs dr. Augustinas Idzelis 
ir keli tų įvykių liudininkai. 
Galutinė programa bus spaus
dinama „Drauge" savaitę prieš 
savaitgalį. Ją taip pat galima 
rasti Ateitininkų tinklalapyje 
http:l I ateitis.org I ateitis I 
atsauaitgalis2002.html 

Valkams ~~ 
Viena iš puikiausiu vietų 

švęsti Halloween šventę -
Čikagos planetariumas. Spalio 
26 d., šeštadienį. 3 vai.p.p. Ad-
ler planetariume ir astronomi
jos muziejuje 11300 S. Lake 
Shore Dr. I vyks specialios 
šventines linksmybes - vaikai 
kviečiami atvykti pasipuošę 
kostiumais, išbandyti ..Tnck-
or-Treat" žaidimą, išskaptuoti 
moliūgą, išklausyti siaubo pa-
>akų. pamatyti ..išprotėjusių 
mok.-Jininkų" vaidybą. Dau
giau informacijos internete 
įcuu.cullerpianetariuin.org Bi
lietai tel. 312-922-star. 

Lemonto apylinkės LB 
valdyba ateinantį sekmadie
nį, t.y. spalio 13 d.. 12 vai. Le
monto PLC didžiojoje salėje 
ruošia pietus, kuriuos gardžiai 
pagamins Aldona Šoliūnienė. 
Kviečiame visus gausiai juose 
dalyvauti, juk yra taip smagu 
visiems po šv. Mišių kartu pa
bendrauti, skaniai pavalgyti ir 
drauge visiems praleisti sek
madienio popiete. Maloniai ir 
svetingai jus aptarnaus patys 
valdybos nariai, apetito suža
dinimui bus vyno. dar atskirai 
veiks baras. Bilietai į pietus 
bus pardavinėjami prieš šv. 
Mišias prie sales durų arba 
prieš pietus. Atvykite ir pa
kvieskite savo draugus! 

Nemokamos kompiuterio 
pamokos suaugusiems, ku
rie norėtų išmokti naudotis 
elektroniniu paštu, vyks pir
madieniais iki spalio 28 d. nuo 
10 vai.r. iki 12 vai. Wright-
wood-Aj?hburn bibliotekoje. 
8530 S. Kedzie Ave. Kitos 
kompiuterio pamokos šioje 
bibliotekoje vyks .-palio 12 ir 
16 d. 'šeštadieniais' nuo 10 
vai. r. iki 12 vai. 

Mokslo metai prasidėjo ir 
Lietuvoje. Paremkite dienos 
centrus Lietuvoje, kurie globo
ja asocialių šeimų vaikus, rū
pinasi, kad jie lankytų mo
kyklą ir turėtų atitinkamas 
mokslo priemones. „Vaiko var
tų į mokslą" būrelis remia du 
centrus Vilniuje, vieną centrą 
Marijampolėje ir kelis kituose 
įvairiuose kaimuose ir mažuo
se miesteliuose. Apsilankykite 
„Rudens derliaus" pietuose Le
monte sekmadienį, spalio 27 
d., 12 vai. Pasaulio lietuvių 
centre. Skaniai pavalgysite ir 
paremsite „Vaiko vartų" būre
lio veiklą. Prašome iš anksto 
užsakyti vietas skambinant 
Nijolei Grigaliūnienei tel. 708-
974-1262. 

Amerikos Lietuvių Tary
bos 62-asis suvažiavimas 
ruošiamas lapkričio 9 d. Bal-
zeko lietuvių kultūros muzie
jaus patalpose, 6500 S. Pulas-
ki Rd.. Chicago. IL. Registraci
jos pradžia - 8:30 vai.r. Su
važiavimo metu bus pristato
ma metines veiklos apžvalga 
ir tolimesnio darbo del tėvy
nes Lietuvos planai. Amerikos 
Lietuvių Taryba dabar jungia 
15 centrinių Amerikos lietu
vių organizacijų. Daugiau in
formacijos ALTo būstinėje tel. 
773-735-6677. 

LIETUVIŲ FONDO TARYBOS POSĖDIS 
Po vasaros atostogų spalio 3 

d. įvyko pirmas tarybos narių 
posėdis Pasaulio lietuvių 
centro posėdžių kambaryje, 
pirmininkaujant tarybos pir
mininkui dr. Antanui Razmai. 
Pagal darbotvarkę, praėjusio 
posėdžio protokolas ir naujų 
narių pateiktas sąrašas buvo 
vienbalsiai patvirtinti. Dėl 
tam tikrų įsipareigojimų pir
mininkas negalėjo dalyvauti 
JAV LB tarybos sesijoje, bet 
pasiuntė pasveikinimą. Buvęs 
ilgametis Lietuvių fondo įga
liotinis žurn. Jurgis Janušai-
tis, gyvenantis Floridoje, 
šventė 90 metų sukaktį. LF 
vardu jam buvo pasiųstas 
sveikinimo ir padėkos raštas. 
Iš JAV LB Krašto valdybos 
pirm. Algimanto Gečio buvo 
gautas laiškas, dėkojantis ta
rybai ir pelno skirstymo komi
sijai už atliktą gerą darbą. LF 
valdybos pateiktas sąrašas — 
2002 m. parama lietuvių 
spaudai — patvirtintas. 

LF valdybos pirm. P. Kiliui 
išvykus į Floridą, vaidybos 
pranešimą pristatė valdybos 
sekretorė, reikalų vedėja Alė 
Razmienė. LF golfo žaidynės 
pavyko. Dalyvavo 81 žaidėjas. 
Namas Berlyne turi pirkėją. 
Vyksta derybos. Pardavimo 
minimumo kaina turi būti pa
tvirtinta tarybos (suma buvo 
pateikta ir pritarimas gautas). 
Žemės sklypai dar neparduo
ti, bet turime gerų pasiūlymų. 
Sarausko palikimas dar galu
tinai neužbaigtas tvarkyti. 
Mišios už fondo narius bus 
lapkričio 3 d., sekmadienį, 11 
vai. r. Palaimint© Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčioje. LF 
metinis pokylis bus lapkričio 
9 d. PLC didžiojoje salėje. 
Gros brolių Švabų orkestras. 

Prieš pokylį kitoje salėje tik 
pokylio dalyviams Lietuvos 
Respublikos Valstybinis Vil
niaus kvartetas surengs gražų 
koncertą. 

Po to kalbėjo finansų komi
sijos pirm. Saulius Čyvas. pa
teikdamas įvairius biržos svy
ravimo duomenis, kurie nėra 
geri, bet tikimasi, kad laikui 
bėgant, atsigaus, pagerės. 

Trumpi pranešimai buvo lė
šų telkimo pirm. Algirdo 
Osčio ir pelno skirstymo ko
misijos pirm. Kęstučio Ječio. 
Taip pat trumpai kalbėjo dr. 
Jonas Valaitis, LF dr. A. Raz
mos vardo premijos koordina
torius, apie jo sudarytą komi
tetą ir jo atliktus darbus. 

Meno globos komisijos pirm. 
dr. Gediminas Balukas pra
džioje pareiškė, kad dail. P. 
Domšaičio parodos programos 
leidinys yra ruošiamas, paro
da bus atidaryta Dailės mu
ziejuje vieną savaitę prieš fon
do pokylį. Po to G. Balukas 
paskaitė įdomų pranešimą, 
patirtus gražius įspūdžius 
apie rugsėjo 14 d. įvykusią 
dail. P. Domšaičio konferen
ciją, kurioje jam teko dalyvau
ti kaip fondo atstovui. Konfe
rencija vyko Klaipėdos pa
veikslų galerijoje, P. Domšai
čio kultūros centre. 

Dr. A. Razma, baigdamas 
posėdį, dar prisiminė Čiurlio
nio muziejaus remonto už
baigtus darbus, kartu pami
nėdamas inž. E. Bartkų, kuris 
daug prisidėjo patarimais ir 
priežiūra, dažnai lankydama
sis Lietuvoje. Jam bus pa
reikšta oficiali padėka fondo 
vardu. Nutarta kitą posėdį 
sukviesti spalio 29 d. 

St. Džiugas 

F'rof Vytautas Landsbergis su ..Draugo" administracijos tarnautojomis S. m. spalio 1 d. Iš kaires: Gražina 
neikiene. Danguole Mackevičiene, prof Vytautas Landsbergis, Silvija Krumpliene ir Daiva Miliuniene 

.Jono Kupr io : 

Bur-
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Cicero miesto prezidentas Ramiro Ganzalez I kairėje) ir valdybos narys 
John Kociolko prof. V. Landsbergio pagerbime spalio 2 d. 

E. Sulaič io nuotr 

PROF. V. LANDSBERGIO PAGERBIME — 
SVEČIAI IŠ CICERO 

Jau buvo rašyta apie Lietu
vos Seimo nario ir Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos konserva
torių) partijos vadovo prof. 
Vytauto Landsbergio vizitą 
Čikagoje, kurio metu įvyko 
daug šio svečio susitikimų su 
lietuvių bei amerikiečių vi
suomene. 

Vienas labiausiai pasiseku
sių prof. V. Landsbergio pasi
rodymų vyko ALTo suruoštuo
se pietuose spalio 2 d., Čika
gos miesto centre, kur jis buvo 

pagrindiniu kalbėtoju. Sve
čias iš Vilniaus ne tik skaitė 
pranešimą, bet ir buvo atitin
kamai pagerbtas. Išskirtinai 
reikia paminėti Cicero miesto 
vadovybės pastangas, pager
biant šį daug Lietuvai nusi
pelniusį vyrą. 

Visų pirma, Cicero miesto 
taryba, sužinojusi apie prof. 
V. Landsbergio vizitą Čikago
je, savo susirinkime priėmė 
proklamaciją, skelbiančią spa
lio 2 d. „Landsbergis Day". 

Valdyba taip pat nusprendė 
nupirkti 10 bilietų į Chicago 
Athletic pastate rengiamą pa
gerbimą ir jame dalyvauti. 

Daug dėmesio šiam reikalui 
parodė naujasis Cicero miesto 
prezidentas Ramiro Gonzalez, 
kuris per miesto vadovybės 
lietuvių ryšininką Mindaugą 
Baukų ypač prisidėjo prie 
prof. V. Landsbergio pagerbi
mo. 

R. Gonzalez per pagerbimo 
pietus svečią iš Vilniaus as
meniškai pasveikino, o po to 
miesto vadovybės narys John 
S. Kociolko perskaitė prokla
maciją, kurią jie abu prof. V. 
Landsbergiui įteikė. Šalia čia 
minėtų Cicero miesto vado
vybės narių dar dalyvavo: Jo-
seph Virruso, Dennis Raleigh, 
Alberto Ayala, Omar Guido, 
Frank Aguilaz, Thomas Ro-
wan (šis yra Cicero miesto 
policijos vadas). 

Šio pobūvio metu Cicero 
miesto prezidentas R. Gon
zalez turėjo progą pasikalbėti 
ir su Lietuvos generaliniu 
konsulu Čikagoje Giedriumi 
Apuoku. Pokalbyje naujasis 
prezidentas konsului pasiūlė 
mintį dėl Vilniaus ir Cicero 
miestų susigiminiavimo. Tas 
klausimas, kiek teko girdėti, 
ateityje bus toliau svarstomas. 
Nors šie pagerbimo pietūs vy
ko Čikagoje, tačiau šio did
miesčio vadovybė nebuvo to
kia „dosni" oficialiais atsto
vais. Pobūvyje dalyvavo tik 
Čikagos mero Richard Daley 
raštinės protokolo direktorė 

Eileen Hubbell. 
Bendrai imant, šie pietūs 

sutraukė ir nemažai Cicero 
lietuvių, šio miesto įvairių 
sričių darbuotojų. Pats vy
riausias pagerbimo ruošėjas 
— ALTo pirm. adv. Saulius 
Kuprys yra Cicero gimęs, 
aktyviai šiame miestelyje te
beveikiantis veikėjas. Jį su sa
vo gausia šeima sekmadie
niais galima matyti lietuviš
kose pamaldose Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje ir po jų 
— tradiciniuose susibūrimuo
se parapijos pastate. 

Taip pat norisi atkreipti dė
mesį, jog visi miesto vadovy
bės nariai, įskaitant ir naująjį 
prezidentą, Ramiro Gonzalez, 
spalio 13 d. žada atvykti į Šv. 
Antano parapijos salę, kurioje 
po lietuviškų pamaldų šios 
parapijos bažnyčioje 10 vai. 
ryto vyks kugelio vaišės. Jų 
pakvietimu pasirūpino LB Ci
cero valdybos pirm. Mindau
gas Baukus. 

Visi tautiečiai kviečiami at
silankyti ir susipažinti su 
naujuoju Cicero miesto prezi
dentu R. Gonzalez bei kitais 
valdžios nariais. 

Ed. Šulaitis 

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas 
-kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S .Francisco , Chicago, IL 
60632. 

ĮDOMUS SUSITIKIMAI „SEKLYČIOJE" 
Kaip įprasta, „Seklyčioje" 

vis pasirodo žmonės, kurie vie
nu ar kitu klausimu kalba čia 
susirinkusiems trečiadienio 
popiečių lankytojams. Šį kartą 
renginių vadovė Elena Siru
tienė paskelbė, kad iš Lietu
vos į Čikagą atvykęs Valdovų 
rūmų paramos fondo valdybos 
pirmininkas Edmundas Kuli
kauskas panoro susitikti su 
„Seklyčios" lankytojais ir pa
pasakoti apie rūmų atsta
tymą. 

Pirmiausia jis papasakojo 
įdomią Valdovų rūmų istoriją. 
Valdovų rūmų vietovėje yra 
seniausi Lietuvos teritorijoje 
rasti mūrai, kurie siekia XIII 
amž. Gali būti, kad kng. Min
daugas, pastatęs pirmąją Ka
tedrą savo krikštui 1251 m., 
gretimai pastatė gynybinius 
pastatus ir rūmus. 

Žemutinės pilies Valdovų 
rūmuose Lietuvos valdovai gy
veno, lankėsi ir iš čia valdė iki 
1655 m., kuomet per karą su 
Maskva rūmai buvo išplėšti ir 
nugriauti. Iki to rūmuose gy
veno Algirdas, jo sūnus Jogai
la, kuris tapęs Lenkijos kara
liumi, Vilniaus pilyje su Vy
tautu paskelbė Lietuvos krikš
tą. Vytautas Didysis rūmus 
atstatė po 1419 m. gaisro ir 
ruošėsi karūnacijos iškil
mėms. 

Vilniaus pilyje kelerius me
tus gyveno Kazimieras Jogai
laitis ir jo sūnus — Lietuvos 
globėjas — šv. Kazimieras. 

XVI amž. pradžioje rūmus 
išplėtė ir renesanso stiliumi 
perstatė — Žygimanto Senojo 
žmonos Bonos pakviesti italų 
architektai. Jų sūnus Žygi
mantas Augustas, kuris buvo 
paskelbtas Lietuvos didžiuoju 
kunigaikščiu, čia gyveno su 
savo pirmąja žmona Elžbieta. 
Valdovų rūmuose gyveno ir 
viena žymiausių moterų Lie
tuvos istorijoje — Barbora 
Radvilaitė — antroji Žygi
manto Augusto žmona. 

Sunku viską ir suminėti — 
apie garbingą Valdovų rūmų 
praeitį ir įtaką Lietuvai. Te
būna tinkamai įvertinti ir tie, 
kurie visais laikais po gaisrų 
ir sugriovimų atstatinėjo Val
dovų rūmus, ką ir dabar daro 
garbingi Lietuvos piliečiai. 
Jie, matyt, gerai supranta, 
K.i<l s u n k u butu pilnaverčiai 
. - ; ipažmdmt i jaunąja karta su 

Lietuvos istorija, neturint jos 
širdies — Lietuvos Valdovų 
buveinės — garbingųjų rūmų, 
iš kurių jie valdė Lietuvą daug 
šimtmečių. 

Neveltui skiriami pinigai iš 
valstybės iždo. Juk Vilniaus 
pilis su Valdovų rūmais yra 
Valstybinės reikšmės Lietuvos 
paveldas. Vienas svarbiausių 
valstybės tikslų ir yra saugoti 
kultūrinį paveldą. Išleistos 
lėšos iš tiesų yra investicija į 
kultūrą ir ūkį. Atstatyti Val
dovų rūmai skatins turizmą ir 
ūkio plėtrą. Tai bus ir dvasinė 
nauda. Galėsime gėrėtis ir 
džiaugtis taip, kaip dar sovie
tiniais laikais atstatyta Trakų 
pilimi. Pagaliau, tai darbo vie
tos įvairiems specialistams ir 
darbininkams daugeliui metų. 

Pinigų reikės daug — apie 
101 mln. litų. Iki 2009 m. — 
Lietuvos vardo paminėjimo 
tūkstantmečio šventės — pla
nuojama statybą užbaigti, tam 
skiriant iš valstybės biudžeto 
po 15 mln. litų kasmet, t.y. 
mažiau kaip 0,2 proc. arba 4 
litai asmeniui per metus. 

Senieji mūrai pagal galimy
bes bus atkasti ir eksponuoja
mi. 

Valdovų rūmuose planuoja
ma įrengti patalpas valstybės 
reprezentacijai, archeologinių 
radinių bei Katedros lobyno 
ekspozicijai, švietėjiškiems 
kultūros renginiams, Lietuvos 
valstybingumo istorijos infor
maciniam centrui. Čia numa

toma įrengti konferencijų sa
les, kavinę — siekiama, kad 
Valdovų rūmai taptų patrauk
li ir gyva vieta. Numatyta 
įrengti patalpą Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės veiklai ir 
parodoms. 

Valdovų rūmų teritorijoje 
vyko kasinėjimai ir tyrimai 
nuo 1987 m., todėl medžiagos 
surinkta gana daug, tačiau jos 
dar ieškoma užsienio archy
vuose, tam skiriant dalį lėšų. 

Valstybės lėšomis bus atlik
ta Valdovų rūmų statyba, 
įrengimai bei apdaila, o ap
statymas ir apipavidalinimas 
— iš surinktų aukų. Tam ir 
įsteigtas Valdovų rūmų para
mos fondas, kurio pirmininkas 
Edmundas Kulikauskas visa 
tai ir papasakojo „Seklyčios" 
lankytojams, kurių tarpe au
kotojų nedaug buvo. Nupirkus 
porą didelių skanių saldainių 
su gražiu rūmų atvaizdu už 
vieną dolerį, j au būtų buvusi 
auka, simboliška, bet įverti
nanti fondo pastangas kaupti 
lėšas, kurių šiuo metu yra 
daugiau kaip 300,000 litų. Au
koja užsienyje ir Lietuvoje gy
venantys tautiečiai. Pirmieji 
buvo: prof. Stasys Vanagūnas 
iš JAV ir Boneventūras Vir
bickas iš Sibiro. Dr. J. Kazic
kas paaukojo 25,000 dol., PLB 
fondas — 75,000 litų, dr. A. 
Šmulkštys — 67,000 Lt, aus-
tralietis P. Čepulis — daugiau 
kaip 20,000 Lt, Rochester, NY, 
JAV lietuviai — 14,525 Lt, 
„Vienas valso" pokylio Lemon-

te, JAV, dalyviai ir organiza
torė L. Tautkuvienė — 9,702 
Lt ir daug kitų aukotojų, ku
rių skaičius siekia daugiau 
kaip 30,000. 

J klausimą, ar Valdovų rū
mai bus atstatyti seno sti
liaus, tokie, kokie buvo anais 
laikais — be patogumų, E. Ku
likauskas šyptelėjęs atsakė, 
kad bus pritaikyta visa įma
noma pati geriausia šiuolai
kinė technika. Juk kiekvieną 
kartą atstatant rūmus buvo 
panaudoti tuometiniai techni
kos pasiekimai. 

Po skanių pietų E. Sirutienė 
pristatė naują muzikos vado
vą — linksmą žemaitį iš Ma
žeikių — Vladą Saltoną. „Sek
lyčios" trečiadienio popiečių 
lankytojai labai šiltai priėmė 
naująjį vadovą. Jie noriai 
mokėsi šiuolaikiškų dainų, su 
didžiausiu entuziazmu daina
vo seniau išmoktas dainas, su 
malonumu klausėsi V. Saltono 
atliekamų solinių dainų pri
tariant akordeonu. Tai rodė, 
kad prieš kurį laiką išėjus 
Faustui Stroliai, visi buvo pa
siilgę dainų, kaip E. Sirutienė 
pasakė, „plaučių pravėdini-
mo". Ko gero, ar tik nebus išsi
pildę F. Strolios palinkėjimai 
gauti linksmą gerą muzikos 
vadovą. 

Pasigirdo balsų, kad būtų ne 
pro šalį ir pašokti, taip sa
kant, pasimankštinti. Palie
kam tai E. Sirutienės apmąs
tymams. 

Liucija Einikienė 
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