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Šiame
numeryje:
Lietuvos krepšininkės 
išvyksta į pasaulio 
pirmenybes Kinijoje; 
rausta amerikiečiai 
krepšininkai iš gėdos...

2 psl.

Danutė Bindokienė 
vedamajame: būkime 
budrūs, kad nebūtume 
įtraukti į naują karą; 
Lietuvoje jau dvylika 
metų veikia autorinių 
teisių gynimo agentūra.

3 psl.

„Bičiulystė” toliau 
pasakoja, kaip naujieji 
lietuvaičiai praleidžia 
atostogas; pamąstymai 
apie Santarą-Šviesą.

4 psl.

Čikagos Lietuvių opera 
žengia į 4 7-uosi u s metus, 
rašo Juozas Končius.

6 psl.

* Australijoje viešintys 
Lietuvos krepšinio lygos 
(LKL) čempionai Vilniaus 
„Lietuvos ryto” krepšininkai 
ketvirtadienį antrosiose ke
turių komandų „Wollongong 
World Basketball Challėnge” 
turnyro rungtynėse 113:92 
nugalėjo vietos „Hawks” ko
mandą bei užsitikrino vietą 
varžybų finale.

* Lietuvos tenisininkė 
Aurelija Misevičiūtė iškopė 
į Lexingtone (JAV, Kentucky 
valstija) vykstančio tarptauti
nio jaunių (iki 18 metų) teniso 
turnyro merginų vienetų var
žybų ketvirtfinalį. Praėjusių 
metų šio turnyro finalininke 
A. Misevičiūtė (3-ioji turnyro 
raketė) aštuntfinalyje trečia
dienį 6:1, įveikė amerikietę 
Julia Cohen.

* Kauno rąjono savival
dybė krepšinio klubui 
„Žalgiris” 5 metus kasmet iš 
rąjono biudžeto skirs po pusę 
milijono litų. Rugpjūčio pa
baigoje „Žalgirio” klubą nu
sprendė remti ir Kauno mies
to savivaldybė. Kauno valdžia 
5 metus klubui kasmet skirs 
iki 3 milijonų litų.

Naujausios
žinios

* Maskva nori mainyti 
sienos su Lietuva patvirti
nimą į bevizį režimą.

* Seime stringa nutari
mo projektas dėl Lietuvos 
karių siuntimo į Afganistaną.

* Seimo nariai siūlo 
Lietuvoje įteisinti naminės 
degtinės gamybą.

* Lietuvos ir kitų Euro
pos valstybių diplomatai 
varžysis futbolo turnyre Ha
goje.

* Lietuvos ir Vengrijos 
ministrai svarsto apie amba
sadas Vilniuje ir Budapešte.

* „Dujotekanos” valdy
bą papildė „Gazprom” atsto
vas.

* Vidaus reikalų minis
terija teigia, jog Valstybės 
kontrolė klaidina visuomenę.

Lietuva pateikė 
patikslintus 
Ignalinos AE

uždarymo kaštus
Vilnius, rugsėjo 12 d. (BNS) 

— Lietuvos derybininkai pa
teikė Europos Sąjungai (ES) 
patikslintus skaičiavimus dėl 
Ignalinos atominės elektrinės 
(IAE) uždarymo kaštų.

Patikslinti duomenys pa
teikti ketvirtadienį Briuselyje 
vykusiame eiliniame Lietuvos 
ir ES pareigūnų derybiniame 
raunde dėl IAE uždarymo fi
nansavimo sąlygų.

Kaip pranešė Europos komi
tetas, Lietuva Briuseliui pa
teikė labiau argumentuotus 
skaičius pagal penkias kaštų 
grupes — techninio IAE nau
dojimo nutraukimo, socialinių 
poreikių, elektrinių atnaujini
mo, elektros ir dujų tinklų su
jungimo su Europos tinklais 
bei aplinkosaugos projektų fi
nansavimo.

Lietuvos delegacijai vadova
vusio vyriausiojo euroderybi- 
ninko Petro Auštrevičiaus tei
gimu, Lietuva dabar stengiasi 
maksimaliai tiksliai paskai
čiuoti savo poreikius projek
tams, kurie jau rengiami ir 
bus vykdomi iki 2006 metų.

Nukelta į 5 psl.

Azartinių lošimų 
verslas biudžetą 
papildė milijonu

Azartinių lošimų verslas iki 
šių metų rugsėjo 1-osios Lietu
vos valstybės biudžetui atnešė 
1.052 mln. litų pąjamų.

„Lošimų verslas būtų įsibė
gėjęs, jeigu ne Azartinių lo
šimų įstatymo pataisos, dėl 
kurių daugelis verslo dalyvių 
turi pergalvoti savo planus. 
Sprendžiant iš to, kad no
rinčiųjų užsiimti azartiniu 
verslu eilės prie durų vėl nėra, 
tikriausiai kurį laiką bus 
štilis”, sakė Valstybinės loši
mų priežiūros komisuos pirmi
ninkas Česlovas Blažys.

Jo teigimu, norintieji užsi
imti šiuo verslu Lietuvoje tai 
jau padarė, o kiti, kuriems ne
tiko įstatymas, kažin ar liks 
patenkinti ir naujomis jo pa
taisomis, numatančiomis loši
mo automatus skirstyti į ribo
to ir neriboto išlošimo. (BNS)

JAV

Jungtinės Tautos. JAV 
prezidentas George W. Bush, 
ketvirtadienį kreipdamasis į 
Jungtinių Tautų (JT) Gene
ralinę Asamblėją, sakė, kad 
„veiksmai prieš Iraką yra ne
išvengiami”, nebent JT imsis 
veiksmų įtvirtinti savo nu
tarimus, kuriuose Bagdado 
reikalaujama nusiginkluoti. 
Savo kalboje G. W. Bush ne
gailėjo griežčiausių kaltinimų 
Saddam Hussein, teigdamas, 
kad Irako vadovas jau dešimt
metį po Persijos įlankos karo 
visiškai nepaiso JT, kurda
mas masinio naikinimo gink
lus, ir rodo „panieką Jungti
nėms Tautoms”. Baltieji rū
mai ketvirtadienį paskelbė 22 
puslapių dokumentą, kuria
me papunkčiui išvardijami 
Irako įvykdyti JT nutarimų 
pažeidimai. „Arba Saugumo 
Tarybos nutarimai bus įtvir
tinti — bus atsižvelgta į pa
grįstus taikos ir saugumo rei

Rusijos karo laivai plaukia į Klaipėdos uostą. Romando Žiubrio

Į Klaipėdą atplaukė Rusijos karo laivai
Klaipėda, rugsėjo 12 d. 

(BNS) — Rusijos Federacijos 
Baltijos karinės jūrų bazės va
das kontradmirolas Viktor 
Mardusin tikisi, kad Rusijos 
karo laivų vizitas Klaipėdoje 
suartins dviejų valstybių flo
tiles bei prisidės prie taikos 
užtikrinimo Baltijos jūros re
gione.

V. Mardusin vadovauja dvie
jų Baltijos karinio jūrų laivy
no minų paieškos laivų — „A- 
Lebedev” ir „BT-212” — žygiui 
į Lietuvą.

Tai — pirmasis Rusijos Fe
deracijos karo laivų vizitas į 
Lietuvą po 1991 metų. .

Kontradmirolas V. Mardu
sin sakė, kad šiuo vizitu Rusi
ja siekia plėtoti ryšius su Lie
tuvos karinėmis jūrų pąjėgo
mis (KJP), taip pat siekiama 
užtikrinti taiką visame Balti
jos jūros regione, parodyti 
klaipėdiečiams, kaip per pas
taruosius metus pasikeitė Ru

Baltarusija siūlosi tiesiogiai pirkti lietuvišką elektrą
Vilnius, rugsėjo 12 d. (BNS- 

LR) — Baltarusijos valdžia 
siekia tiesioginio susitarimo 
su Lietuva dėl elektros energi
jos tiekimo. Su tokiu prašymu 
Baltarusįjos energetikos mi
nistras Vladimir Semaška 
laišku kreipėsi į Lietuvos ūkio 
ministrą Petrą Čėsną.

Baltarusija siekia, kad susi
vienijimui „Belenergo” būtų

kalavimus — arba veiksmai 
bus neišvengiami. O režimas, 
netekęs savo teisėtumo, taip 
pat bus nuverstas”, pabrėžė 
JAV prezidentas.

New York’o meras Mi
chael Bloomberg trečiadienį 
uždegė amžinąją ugnį rugsėjo 
ll-osios aukoms atminti ir 
pareiškė, kad ši ugnis įžiebs 
„laisvės liepsną” visame pa
saulyje. Per ceremoniją, kuri 
sutemus vyko pietinėje Man
hattan dalyje, meras uždegė 
ugnį šalia sferinės skulptūros, 
kuri buvo rasta World Trade 
Center griuvėsiuose ir pasi
rinkta laikinu paminklu per 
teroro aktus žuvusiems žmo
nėms.

Vašingtonas. JAV diplo
matinės misįjos Vokietijoje, 
Danįjoje, Italijoje ir Luxem- 
burge trečiadienį gavo laiškus 
su įtartinais baltais milte
liais, pranešė JAV Valstybės 
departamentas. Jau nustaty
ta, kad į JAV konsulatus 
Hamburge bei Miunchene

sijos karinės jūrų pajėgos. V. 
Mardusin teigė didžiuojąsis, 
jog jam teko garbė vadovauti 
pirmajam Rusijos Federacijos 
karo laivų vizitui Lietuvoje po 
Sovietų sąjungos griūties.

Į Lietuvos uostą atplaukusių 
minininkų „A. Lebedev” ir 
„BT-212” vandens talpa yra po 
432 tonas, ilgis — po 49 met
rus, plotis - 8.81 metro. Jų 
įgulose yra po 36 žmones.

Be protokolinių renginių, 
Rusijos laivų vizito programo
je numatytos jūreivių sporto 
varžybos, apsilankymas jūrų 
muziejuje-akvariume, Palan
gos gintaro muziejuje.

Rusijos laivus apsilankyti 
Lietuvoje pakvietė krašto ap
saugos ministras Linas Linke
vičius, liepą Maskvoje susiti
kęs su Rusijos gynybos mi
nistru Sergej Ivanov. Minis
trai taip pat aptarė galimybę 
Rusijos atstovams dalyvauti 
kitų metų birželį Lietuvoje

leista tiesiogiai iš „Lietuvos 
energijos” per metus nupirkti
2.5 mlrd. kilovatvalandžių 
elektros energijos. Baltarusi
jos atsiskaitymą garantuotų 
Šveicarijos bankas „Banąue 
Bruxelles Lambert”.

Dabar „Lietuvos energija” 
elektros energiją eksportuoja 
per Rusijos bendrovę „Inter 
RAO JES”, kurios santykiai
atėjusiuose laiškuose buvo 
cukraus. 2001 m. spalį ir lap
kritį JAV nuo laiškuose bu
vusių juodligės sporų apsi
krėtė ir mirė 5 žmonės, o dar 
20 teko gydytis ligoninėse.

Vašingtonas. JAV kariš
kiai netrukus trijų savaičių 
pratyboms perkels dalį Cent
rinės vadovybės iš Floridos į 
Qatar valstybę, esančią į piet
ryčius nuo Irako, trečiadienį 
pranešė gynybos pareigūnai. 
Tokį sprendimą Centrinės va
dovybės vadas, generolas 
Tommy Franks, kuris yra at
sakingas už karines operaci
jas šiame regione, priėmė tuo 
metu, kai kalbama, jog ame
rikiečiai gali pulti Iraką ir 
mėginti nuversti prezidentą 
Saddam Hussein. 

f EUROPA

Paryžius. Nors Osama 
bin Ladeno suburtas „ai 
Qaeda” tinklas, įtariamas 
praėjusių metų rugsėjo ll- 
osios išpuolių JAV organiza
vimu, veikiausiai prarado sa
vo pozicijas Afganistane, ta
čiau bet kuriuo metu gali 
smogti pavienės jo kuopelės, 
sako Prancūzijos žvalgybos

rengiamose pratybose „Amber 
Hope”. Baltijos laivyno vadas 
admirolas Vladimiras Valuje- 
vas žurnalistams rugpjūčio 
pradžioje yra sakęs, kad Jei 
Baltijos laivynas gaus įsa
kymą dalyvauti pratybose 
’Amber Hope’, mes jose daly
vausime”. Tai būtų pirmasis 
kartas, kuomet Lietuvos teri
torijoje vykstančiose praty
bose dalyvautų ir Rusijos ka
riai. Tai tapo įmanoma šiemet 
įsigaliojus Tarptautinių ope
racijų, karinių pratybų ir kitų 
renginių įstatymo pataisoms.

Iki šiol Rusija į Lietuvoje 
vykstančius mokymus galė
davo tik atsiųsti savo stebė
tojus, Lietuvos kariškiai taip 
pat neturėjo teisės dalyvauti 
pratybose buvusios SSRS erd
vėje. Priėmus pataisas, bir
želio pabaigoje lietuviai jau 
dalyvavo Gruzijoje surengtose 
pratybose.

su Baltarusijos energetikos 
ministru yra gerokai pašliję. 
Dėl to Baltarusija jau kelis 
mėnesius neperka iš Lietuvos 
elektros.

„Lietuvos energijos” vadovas 
Ryman tas Juozaitis tvirtino 
nematęs jokių Baltarusijos 
valdžios . atstovų pasiūlymų 
dėl tiesioginio elektros tieki
mo. ■ Nukelta į 5 psl.
vadas Pierre de Bousųuet de 
Florian. Buvęs prezidento 
Jacųues Chirac patarėjas P. 
de Bousųuet de Florian, dabar 
paskirtas Prancūzijos vidaus 
saugumo agentūros DST va
dovu, sakė manąs, jog pagrin
diniais „ai Qaeda” taikiniais 
ir toliau tebėra JAV ir Iz
raelis.

Palermo, Italija. Bend
radarbiaudama su JAV kari
nio jūrų laivyno žvalgybinin
kais, Sicilijos policija suėmė 
15 pakistaniečių — įtariamų 
,,al Qaeda” narių. Prokuroras 
Francesco Messineo atmetė 
galimybę, kad įtariamieji pla
navo išpuolį Italijoje, tačiau 
sakė, kad jie čia galbūt mėgi
no susisiekti su bendrinin
kais.

Paryžius. Prancūzija, 
JAV ir Didžioji Britanija suta
ria, kad Irako turimas ginklų 
arsenalas kelia grėsmę, ket
virtadienį pareiškė Prancūzi
jos gynybos ministerįjos atsto
vas spaudai Jean Francois 
Bureau. Jis pripažino, kad, 
kalbant apie kaltinimus Ira
kui dėl masinio naikinimo 
ginklų ar siekio nelegaliai įgy
ti karinės įrangos bei karinių 
technologijų, Paryžiaus požiū-

V. Adamkus: solidarumas — 
pasaulinės diplomatijos jėga
New York-Vilnius, rug

sėjo 12 d. (Elta) — „Mus su
vienijusių grėsmių akivaizdoje 
solidarumas privalo tapti pa
saulinės diplomatijos varomą
ja jėga”, ketvirtadienį Jungti
nių Tautų Generalinės Asam
blėjos 57-ojoje sesijoje New 
York’e savo kalboje pabrėžė 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus.

„Mano šalis pati patyrė, 
koks svarbus ir veiksmingas 
gali būti solidarumas. Prieš 
porą metų Lietuva ir kitos aš
tuonios Vidurio ir Rytų Eu
ropos valstybės subūrė neofi
cialią Vilniaus grupę, dabar 
tapusią dešimtuku, kad spar
čiau įstotų į NATO. Solidaru
mas ir tarpusavio parama 
mums labai padeda siekti šių 
tikslų. Tikimės, kad netrukus

„Jukos” perėmė „Williams” 
teises „Mažeikių naftoje”

Vilnius, rugsėjo 12 d. (BNS) 
— Seimas ketvirtadienį ypa
tingos skubos tvarka priėmė 
Akcinių bendrovių „Būtingės 
nafta”, „Mažeikių nafta” ir 
„Naftotiekis” reorganizavimo 
įstatymo pataisą, pagal kurią 
leidžiama 1999 metais „Wil- 
liams International” suteiktas 
teises ir pareigas perduoti ki
tam Seimo patvirtintam inves
tuotojui į valstybės naftos ūkį.

Vyriausybės pareigūnai tei
gia, jog „Jukos”, skirtingai nei 
„Williams International”, ne
siūloma suteikti strateginio 
investuotojo statuso. Tačiau

Saugumo vadovas: atėjus „Jukos”, 
rizika išlieka

Vilnius, rugsėjo 12 d. (BNS) 
— Valstybės saugumo depar
tamentas (VSD) nepriešta
rauja, kad 1999 m. JAV ben
drovei „Williams Internatio
nal” suteiktos teisės ir pareigos 
būtų perduotos kitam Seimo 
patvirtintam investuotojui, 
tačiau, pasak saugumo vado
vo, rizika valstybės saugumui 
vis dėlto išlieka.

„Tam tikras rizikos laipsnis 
išlieka, nors jis susijęs ne su 
įstatymo pataisa, o su visų su
tarčių aplinkybėmis - ‘Jukos’ 
bus pilnateisis šeimininkas ir 
ris nuo Vašingtono ir Londono 
nuostatų „skiriasi tam tikrais 
niuansais”. „Svarbu, kad (į 
Iraką) sugrįžtų Jungtinių 
Tautų ginkluotės tikrintojai”, 
pabrėžė jis.

IRAKAS

Bagdadas. Irakas ketvir
tadienį perspėjo JAV, kad jis 
yra pasirengęs atremti bet ko
kį įsiveržimą visais turimais 
ginklais, net virtuviniais pei
liais, pagaliais ir akmenimis. 
Iki JAV prezidento George W. 
Bush kalbos dėl Irako keliamo 
pavojaus Jungtinių Tautų Ge
neralinėje Asamblėjoje likus 
vos kelioms valandoms, Irako 
užsienio reikalų ministras 
Nąji Sabri sakė, kad Bagda
das vis dar tikisi išvengti 
puolimo.

RUSIJA___
Maskvos srities prokura

tūra ketvirtadienį iškėlė bau
džiamąją bylą dėl didžiausios 
Rusijos naftos bendrovės 
„LUKoil” pirmojo viceprezi
dento ekonomikos ir finansų 
klausimais Sergej Kukura pa
grobimo fakto. „LUKoil” vice
prezidentas buvo pagrobtas

mūsų valstybės įsijungs į Eu
ropos Sąjungą ir NATO, įtvir
tins regione bendrąsias verty
bes ir sustiprins mūsų bendrą 
poziciją bei veiksmus kovojant 
su ateities iššūkiais”, sakė 
prezidentas.

Tačiau, pasak Lietuvos va
dovo, vien politinio solidaru
mo nepakanka. Todėl kandi
datės į NATO ėmėsi regioni
nių iniciatyvų ir kitų konkre
čių veiksmų, kad išplėstų savo 
dalyvavimą pasaulinėje an- 
titeroristinėje kampanijoje.

„Rugsėjo ll-osios tragedi
ja dar labiau sutelkė bendrai 
kovai prieš terorizmą ir jo ap
raiškas. Po šių tragiškų įvykių 
tarptautinė bendrija privalo 
veikti drąsiai ir ryžtingai, kad 
pakirstų terorizmo šaknis,

Nukelta į 5 psl.

jie pripažino, jog Akcinių ben
drovių „Būtingės nafta”, „Ma
žeikių nafta” ir „Naftotiekis” 
reorganizavimo įstatymo pa
taisa parengta „Jukos” reika
lavimu.

Vyriausybės ir Seimo spren
dimai atvers kelią „Jukos” už 
85 mln. JAV dol. nupirkti iš 
„Williams” 26.85 proc. akcijų 
paketą bei „Mažeikių naftos” 
valdymo teisę. Tokiu būdu Ru
sijos susivienijimas padvigu
bins savo valdomą „Mažei
kių naftos” akcijų paketą iki
53.7 procento. Vyriausybei 
liks 40.66 proc. akcijų.

jo sprendimai bus pagrindi- 
niai’’, sakė VSD generalinis di
rektorius Mečys Laurinkus. Jo 
nuomone, kitas Seimui siūlo
mas dokumentas turėtų su
stiprinti investuotojo kontrolę.

Vyriausybė siūlo Seimui pri
imti atskirą nutarimą, kuriuo 
Nyderlanduose registruota ri
botos atsakomybės bendrovė 
„Yukos Finance” (ar su ja susi
jusios įmonės) būtų patvirtin
ta investuotoja, perimančia 
JAV bendrovės „Williams In
ternational” teises ir pareigas, 

Nukelta į 5 psl.
pakeliui į darbą, jo tarnybinį 
automobilį ties geležinkelio 
pervaža sustabdė, motyvuo
dami dokumentų patikrinimu 
Kalašnikovo automatais gin
kluoti kaukėti žmonės. „Šie 
žmonės surakino antrankiais 
vairuotoją ir apsaugos dar
buotoją, o pirmąjį viceprezi
dentą išsivežė automobiliu 
mėlynais numeriais, kokius 
turi vidaus reikalų organams 
priklausantis transportas”, 
sakoma pranešime spaudai.

BALTARUSIJA
Minskas. Europos Saugu

mo ir bendradarbiavimo misi
jos Baltarusijoje pirmoji sek
retorė Meaghan Fitzgerald 
paliko valstybę Baltarusįjos 
valdžiai atsisakius pratęsti 
vizą ir akreditacįją. Kaip pa
reiškė M. Fitzgerald interviu 
žurnalistams Minsko oro uos
te ketvirtadienį, ji nežino ko
dėl viza buvo nepratęsta. Bal
tarusįjos Užsienio reikalų mi
nisterija tik nurodė, kad val
džia nemato pagrindo toliau
M. Fitzgerald dirbti valstybė
je, tačiau konkrečiai nepaaiš
kino, kodėl buvo priimtas toks 
sprendimas.
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SPORTO APŽVALGA

LIETUVOS KREPŠININKĖS —
J PASAULIO PIRMENYBES KINIJON 

EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvos moterų krepšinio 
rinktinės jau išvyko į Kiniją, 
kur rugsėjo 14 d. prasidės 
(tęsis iki rugsėjo 25 d.) Pa
saulio , krepšinio pirmenybės. 
Po treniruočių stovyklų, tarp
tautinių turnyrų Prancūzijoje, 
Ispanijoje, Lietuvoje bei drau
giškų rungtynių Lietuvos 
ekipa praėjusį sekmadienį 
buvo išlydėta Kinijon, kur 
rungtyniaus su geriausiais 
pasaulio penketukais.

Jeigu Lietuvos vyrai 
nesugebėjo patekti į neseniai 
Indianapolyje, JAV, pasibai
gusias Pasaulio pirmenybes 
(jas laimėjo Jugoslavijos 
ekipa), tai lietuvaitės buvo 
sėkmingesnės — mūsiškės pa
teko į 16 geriausiųjų tarpą.

Lietuva čia varžysis C 
grupėje, kurioje taip pat ma
tyti pasaulio ir olimpinių čem
pionių: JAV rinktinė, pasaulio 
bei Europos vicečempione Ru
sija ir Taivano krepšininkės.

Čia reikia sužymėti ir kitų 
grupių dalyves: A gr. — Ar
gentina, Australija, Japonija, 
Ispanija; B gr. — Brazilija, 
Kinija, Senegalas, Jugosla
vija; D gr. — Kuba, Prancū
zija, P. Korėja, Tunisas.

Po tris iš kiekvienos gru
pės tada pateks į E ir F grupes 
(jeigu Lietuva patektų į lai
mingąją trijulę, varžytųsi F 
grupėje). Tuomet po 4 koman
das iš šių grupių pradėtų vie
no minuso varžybas ketvirtfi
nalyje (panašiai buvo ir vyrų 
pasaulio pirmenybėse).

Lietuvos rinktinės trene
riai Vydas Gedvilas ir Algir
das Paulauskas savo auklėti
nėms nekelia ypatingų reika
lavimų, tačiau tikisi patekti į 
antrąjį ratą — dvyliktuką. O 
tam didelių pastangų nerei
kia: pergalė prieš Taivaną pa
dėtų tai įvykdyti. V. Gedvilas 
teigia, jog įveikti JAV krepši
ninkes būtų stebuklas, beveik 
taip pat, kaip ir nugalėti Rusi
jos atstoves.

Tačiau čia reikia pažy
mėti, jog praėjusiose 1998-jų 
metų — Pasaulio pirmenybėse 
Vokietijoje Lietuvos rinktinė 
pateko į ketvirtfinalį ir užėmė 
VI vietą.

Pasaulio čempionate Kini

joje Lietuvos rinktinėje nebus 
kai kurių "veteranių, o žais 
daugiausia jaunos krepšinin
kės. Štai dvylika žaidėjų, 
kurios atstovaus Lietuvai: 
gynėjos — Lina Dambraus
kaitė, Rasa Kreivytė, Sandra 
Valužytė, Rasa Žeman- 
tauskaitė, Ilona Nikonovaitė; 
krašto puolėjos — Agnė Ab- 
romaitė, Lina Brazdeikytė, 
Aušra Naidienienė, Vita Mily- 
čiūtė, Eglė Šulčiūtė; vidurio 
puolėjos — Iveta Marčaus- 
kaitė, Irena Baranauskaitė.

Iš jų aukštaūgė Iveta yra 
gerai pažįstama ir Amerikos 
lietuviams, nes ji čia baigė 
gimnaziją, o taip pat žaidė ir 
Illinois moterų rinktinėje, 
dažnai pasirodydama ir televi
zorių ekranuose. Šiemet ši 
krepšininkė iš Šiaulių nu
sprendė apleisti Illinois uni
versitetą ir pereiti žaisti pas 
profesionales — į Vilniaus 
„Telekomo” komandą.

Ši Lietuvos rinktinės nau
jokė, dvidešimtmetė vidurio 
puolėja I. Marčauskaitė, pa
tenkinta sveika konkurencija 
tarp žaidėjų ir gerais santy
kiais. Nors ir atvykusi iš kitos 
šalies, ji spėjo įsitvirtinti rink
tinėje ir susigyventi su kito
mis komandos draugėmis, nes 
su kai kuriomis iš jų jau yra 
žaidusi Lietuvos jaunimo 
rinktinėje.

Prieš išvykstant į Kiniją, 
neblogai apie Lietuvos rinkti
nės sudėtį atsiliepė jos senbu
vė, žaidusi komandos, laimė
jusios Europos čempionatą, 
sudėtyje, Rasa Kreivytė: „Jau
nimas džiugina. Merginos yra 
darbščios, imlios per treni
ruotes ir nepripažįsta jokių 
autoritetų aikštelėje. Jos gali 
pateikti varžovėms nemalonių 
siurprizų”.

Trenerio V. Gedvilo nuo
mone, šiame pasaulio čempio
nate Kinijoje yra labai svarbu, 
kad jaunos krepšininkės įgytų 
kuo daugiau patirties ir 
meistriškumo. Tai labai pra
verstų kitais metais vyks
tančiame Europos čempio
nate, kur bus dalijami 
kelialapiai į olimpines žai
dynes Atėnuose 2004-siais 
metais.

„Nufotografuok mane" — prašo A. Jankauskas (tamsiais marškinėliais) savo komandos draugo J. Jankausko 
(baltais marškinėliais). Greta iš dešinės — A. Saputavičius, toliau matyti Nijolė Subatavičiūtė, turistų ekskursi
jos vadovė ir vertėja, kairėje — A. Juškys, A. Galinaitis...

AMERIKIEČIAI KREPŠININKAI RAUSTA IŠ

Pasaulio pirmenybėse jie 
pralaimėjo tris kartus

Sekmadienį Indianapolyje 
pasibaigusiose 14-ose pasaulio 
vyrų krepšinio pirmenybėse 
triumfavo Europos atstovai — 
Jugoslavijos komanda, baig
mėje sunkiai — 84-77
įveikusi Argentinos krepši
ninkus. Rungtynėse dėl bron
zos Vokietija 117-94 pasekme 
nugalėjo netikėtai toli nuėju
sius, nedaug ką daugiau negu 
Lietuva gyventojų turinčios, 
Naujosios Zelandijos repre
zentantus.

Kaip matome, medali
ninkų tarpe nėra iki šioliai 
pasaulinio krepšinio viršūnėse 
buvusių amerikiečių, kurie iš 
58 olimpiadose ar pasaulio pir
menybėse turėtų susitikimų, 
nuo tų laikų, kada JAV rink
tinei atstovauja NBA lygos 
žaidėjai, nebuvo pralaimėję nė 
vienų rungtynių.

Tačiau, žaidžiant, savo 
namuose, amerikiečiai net tris 
kartus buvo priversti pri
pažinti varžovų pranašumą. 
Pradžioje žymieji amerikie
čiai, kurių tarpe buvo 7 vadi
namieji buvę arba, esantys 
„All Star” NBA lygos krep
šininkai, suklupo ketvirtfina
lyje prieš Argentiną, kuri 
„nenugalimus” amerikiečius 
įveikė 87-80. Komandinį gerą 
žaidimą parodę, argentiniečiai 
kurį laiką vedė net 20 taškų 
skirtumu, tuo nustebindami 
Dėdės Šamo krepšininkus, 
galėjusius pademonstruoti tik 
individualius sugebėjimus.

Nepaisant, jog po pirmojo

GĖDOS
pralaimėjimo JAV rinktinės 
žaidėjai bei treneriai dar 
tvirtino, kad jie vis tiek laimės 
aukso medalius, jų tokios opti
mistinės prognozės nepa
sitvirtino. Amerikiečiai „kri
to” ir ketvirtfinalio susitikime 
prieš Jugoslaviją, kuriame 
serbai triumfavo 81-78.

Šių rungtynių pradžioje 
serbai vedė 9-0, o kėlinį baigė 
40-36 savo naudai. Tik po per
traukos amerikiečiai buvo pri
artėję ir kurį laiką rezultatą 
net buvo persvėrę savo nau
dai. Tačiau rungtynių pa
baiga vėl priklausė serbams, 
kurių pergalė nekėlė abejonių.

Ši antroji amerikiečių 
nesėkmė jiems užkirto kelią 
kovoti dėl medalių. Kovas tęsė 
komandos, kurios ketvirtfi
naliuose šventė pergales: 
Argentina, Vokietija, Jugo
slavija ir Naujoji Zelandija, 
kuri netikėtai ketvirtfinalyje 
įveikė gana stiprią Puerto Rico 
komandą (65-63).

Amerikiečiai pasidavė ir 
paguodos rate

Nepatekę į pusfinalius, 
amerikiečiai turėjo varžytis 
paguodos rate dėl 5-8 vietų. 
Pirmame susitikime šie 
krepšinio milijonieriai gana 
sunkiai, tik 10 taškų persvara, 
įveikė Puerto Rico atstovus. 
Tada dėl 5-sios vietos susi
kibo su Ispanijos krepši
ninkais. Ir čia, visų nuste
bimui, JAV rinktinė „krito” 
prieš ispanus, iki šioliai tarp
tautiniame krepšinyje mažai 
pasižyminčius žaidėjus.

Ispanijos pergalė prieš save 
gerai vertinančius ame
rikiečius buvo įtikinanti — 81- 
75. Tai buvo paskutinė vinis 
į labai tvirtais įsivaizda
vusiųjų Amerikos krepši
ninkų mito laidojimo karstą.

Tik po šių rungtynių pra
bilo kiek blaivesni Amerikos 
spaudos žmonių ir trenerių 
balsai, sakantieji, kad pres
tižiškiausios pasaulyje krep
šinio lygos — NBA „žvaigž
džių gaminimo” sistema yra 
kalta dėl šių pralaimėjimų, 
nes tarptautinėje plotmėje 
laimėjimus nulemia ne žymūs 
vardai, o tokios komandos, 
nors ir neturinčios žymių 
„žvaigždžių”, bet demonstruo
jančios tikrąjį krepšinį, o ne 
jo vaidybinę pusę.

Šios pasaulio vyrų 
krepšinio pirmenybės, pirmą 
kartą ruošiamos Dėdės Šamo 
žemėje, parodė dar vieną liūd
ną pusę. Amerikiečiai beveik 
nesidomi tarptautiniu sportu, 
jeigu ten nėra įvelta didesnių 
pinigų. Vienintelis tarptauti
nis sportas, kuriam čia dar 
rodoma daugiau reikšmės, yra 
olimpiados.

Šios krepšinio pirmenybės, 
kurios buvo pravestos dve
juose didžiulėse salėse, iš
skyrus finalus, beveik nebuvo 
amerikiečių žiūrovų lanko
mos: čia daugiausiai stebėjo 
tik iš kitų šalių atvykusieji 
žmonės. Labai mažai rašė ir 
amerikiečių spauda, kuri 
pradžioje tik bandė atžymėti 
nenugalimus amerikiečius, 
vėliau — ir juos ignoravo.

Edvardas Šulaitis

ATĖNŲ OLIMPINĖMS ŽAIDYNĖMS JAU 
RUOŠIAMASI
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Iki olimpinių žaidynių 
Atėnų mieste Graikijoje dar 
yra likę dveji metai, tačiau 
joms pasirengimai tiek Atė
nuose, tiek Lietuvoje bei ki
tose valstybėse jau senokai 
vyksta.

Neseniai gavome knygelę, 
pavadintą „Programa Atėnai 
— 2004”. Tai Lietuvos sporti
ninkų rengimosi ir dalyvavi
mo 28-oje olimpiadoje progra
ma. Čia plačiai aiškinama, 
kad rengiant šią programą bu
vo paskelbta dešimt mokslo 
publikacijų, daryti pranešimai 
šešiose mokslinėse-metodinė- 
se konferencijose. Įvairiais 
programos turinio aspektais 
diskutuota su Lietuvos sporto 
mokymo įstaigų vadovais ir 
t.t. Atrodo, kad biurokratinis 
aparatas jau įjungtas visu 
tempu. Žinoma, rengimasis 
reikalauja daug pinigų, kurių 
dabar Lietuvoje nedaug gali 
šiam reikalui nubirti, nors, 
kaip atrodo, labai blogai dar 
nėra.

Prieš kiek laiko Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto 
vykdomasis komitetas patvir
tino Lietuvos olimpinės rinkti
nės, kuri dalyvaus 28-oje va
saros olimpiadoje Atėnuose, 
vadovybę. Lietuvos olimpinės 
rinktinės vadovu paskirtas 
Kūno Kultūros ir sporto de
partamento generalinis direk
torius ir olimpinio komiteto 
viceprezidentas Vytas Nėnius. 
Vadovo pavaduotojai: Algirdas 
Raslanas, Evaldas Skyrius ir 
Kazys Steponavičius. Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto 
atstovu Atėnų olimpinėse žai
dynėse buvo patvirtintas Lie
tuvos garbės konsulas Grai
kijoje Nikas Trech, o spaudos 
atstovu — Bronius Čekanaus
kas.

Vytas Nėnius ir Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto 
generalinis sekretorius Vytau
tas Zubernis jau lankėsi būsi- 
mųjų olimpinių žaidynių sos
tinėje Atėnuose. Iš išvykos su
grįžęs V. Nėnius sakė: „Įspū-

Vėlokai šiemet prasidėju
sios rudens rato „Metropolitan” 
lygos „major” divizijos rung
tynės rugsėjo 8 d. popietę 
„Lituanicos” vyrams atnešė 
pergalę. Žaidžiant išvykoje, 
„Kickers” klubo naujoje 
aikštėje Gurnee, IL, varžovai 
buvo įtikinančiai įveikti 3-1 
rezultatu.

Nepaisant, kad pasekmė 
turėtų byloti apie nemažą 
lietuvių pranašumą, tačiau iš 
tikrųjų taip nebuvo. Ir tik 
didelių pastangų dėka buvo 
išplėšta ši graži pergalė ir 
įsirašyti 3 taškai, kurie gali

dis dvejopas. Daug padaryta: 
yra naujas oro uostas, sumo
dernintas metro, nutiesta ne
maža greitkelių. Bet dar ne
mažai reikės ir padaryti, 
įruošti sporto bazes”. Tačiau 
aiškinama, kad viskas bus su
skubta atlikti laiku ir 
olimpiada bus pradėta kaip 
yra numatyta.

E. Š.

labai praversti ateityje, 
kuomet bus sprendžiamas 
išlikimo prestižinėje grupėje 
klausimas.

Abu pirmuosius įvarčius 
lietuvių naudai įmušė anks
čiau geriausiuoju komandos 
šauliu buvęs Laimonas By
tautas. Jo dėka komanda vedė 
2-0. Tada 11 metrų baudinį 
gražiai realizavo Edvinas 
Trinkūnas. 3-6 pasekmė iš
liko iki pačios rungtynių pa
baigos, kuomet pridėtinėse 
minutėse šeimininkai pasiekė 
garbės įvartį.

Nepasirodžius vartinin
kui, „Lituanicos” vartus gana 
gerai gynė šiaip jau saugų li
nijoje arba puolime žaidžian
tis Virgis Žuromskas. Puolime 
neblogai darbavosi Rimas 
Jokubauskas ir Danas Smul- 
kys. Gynime užtikrintai žaidė 
P. Šmigelskis ir A. Zuperka. 
Be to, pasižymėjo ir jaunasis, 
dar tik gimnaziją baigęs, 
Audrius Zinkevičius, bet 
gauta trauma jį vėliau išvedė

iš rikiuotės.
Gaila, kad nepasirodė 6 

pagrindiniai komandos žaidė
jai: trys iš jų turėjo išvykti į 
Floridą, o kiti turbūt turėjo 
rimtų priežasčių. Atrodo, kad 
pats laikas užmiršti asme
niškumus ir stengtis visiems 
kelti lietuvių vardą šio krašto 
sporto mėgėjų tarpe.

Kitą sekmadienį — su 
„Maroons”

Rugsėjo 15 d. „Lituanicos” 
vyrų vėl laukia išvyka. Tik šį 
kartą — žymiai artimesnė. Jie 
varžysis su „Maroons” vienuo
like Elmwood Parko H.S. 
aikštėje, netoli First Avė ir 
Fullerton.

Rungtynėse su šia ekipa 
praėjusių dviejų sezonų metu 
(rudenį ir pavasarį) lietuviai 
uždirbo 4 taškus (lygiosios ir 
pergalė). Tačiau dabar „Ma
roons” atrodo yra subūrusi 
tikrai tvirtą komandą, nes

Momentas iš krepšinio rungtynių 1967 metais Vilniuje. Po krepšiu — vil
nietis A. Radžiukynas ir Cikagietis J. Jankauskas.

praėjusį sekmadienį ji sumušė 
pajėgius serbus net 5-0. Taigi, 
su „Maroons” mūsiškiams 
kovoti neturėtų būti lengva, 
ypač jeigu ir vėl nesusirinktų 
visi pajėgiausi mūsų fut
bolininkai.

Rungtynių pradžia — 3 
vai. p.p., o prieš tai — rezervo 
susitikimas.

Treftioeioe rungtynės — 
Lemonte

Po dviejų rungtynių

išvykose „Lituanicos” vyrai 
futbolininkai rugsėjo 22 d. 
sugrįš žaisti į savo namų 
aikštę Lemonte. Tą sekma
dienį bus rungtyniaujama su 
„Vikings” vienuolike.

šio mėnesio paskutinį sek
madienį mūsiškių vėl laukia 
išvyka — į Yorkville, IL, kur 
lietuviai susikibs su lenkų 
„Lightning” futbolininkais. O 
pirmąjį spalio sekmadienį 
„Lituanica” savo aikštėje pri
ims JSchwaben” vyrus.

" E. Š.• 1 . S r* t
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GINANT AUTORIŲ TEISES

ALGIMANTAS A. NAUJOKAITIS

Kairiosios pakraipos lite
ratūrą leidžianti ir Vilniuje 
įsikūrusi leidykla „Gairės”, be 
autorių žinios ir sutikimo, iš
leido skandalingą knygą 
„Grūto parko lyrika”. Į šią 
knygą jos rengėjai iš senų, 
sovietinės okupacįjos laiko
tarpio laikraščių ir kitų lei
dinių surinko ir dar kartą 
paskelbė kokio pusšimčio 
Lietuvos ir išeivijoje tuomet 
atsidūrusių poetų propagan
dinių, neretu atveju — prie
varta parašytus eilėraščius, 
vienaip ar kitaip garbinančius 
komunistų partiją, į „šviesią” 
ateitį žengiančią susovietintą 
Lietuvą.

Autoriai kreipėsi į Lie
tuvos autorių teisių gynimo 
asociacijos agentūrą (su
trumpintai — LATGA-a), pra
šydami imtis priemonių, kad 
leidykla „Gairės” autoriams 
sumokėtų bent honorarą už 
knygoje persispausdintus jų 
eilėraščius. Kaip besispyriavo 
leidyklos vadovai, bet, įsiki
šus teisininkams, turėjo gerai 
pakratyti kišenę, poetams 
sumokėti honorarą.

Prieš 12 metų Vilniuje 
įkurta Autorių teisių gynimo 
agentūra vis ryžtingiau ir 
tvirčiau gina rašytojus, ver
tėjų, dailininkų, teatralų, 
kompozitorių, muzikos atli
kėjų, kitų kūrėjų teises, inte
lektualinę nuosavybę. Be 
autorinio atlyginimo dabar 

‘jau rizikinga ne tik leidyk
loms, leidinių redakcijoms, 
bet ir televizijos stotims, spe
cialios licenzijos sutarties su 
atlikėjais nesudariusiems 
restoranams, kavinėms, ba- 
rams,;parduotuvėms, kompiu
terių programoms naudoti bet 
kokius muzikos, vaizdo, kito
kius įrašus. Jei LATGA-a 
dėl autorinio atlyginimo nepa
vyksta susitarti geruoju, ten
ka kreiptis į teismą ar į 
antstolį.

Autorinių teisių agentūros genera
linis direktorius Edmundas Vai
tekūnas.

— Vien pernai teismams 
pateikėme ieškinių, kurių 
bendra suma siekė pusantro 
milijono litų, — spaudos kon
ferencijoje, surengtoje Pasau
linės intelektinės nuosavybės 
dienos proga kalbėjo LATGA-a 
generalinis direktorius Ed
mundas Vaitekūnas. — Gerų 
rezultatų tikimės ir ateityje,

AUTOMOBILIU PER KURŠIŲ NERIJĄ 

VIDMANTAS VALIUŠAITIS
Nr.4

Liepė pailsėti
Tada savo asmens pasą, 

vairuotojo pažymėjimą ir au-‘ 
tomobilio techninį pasą pro 
atdaras duris padaviau tame 
pačiame (sic!) kambarėlyje 
stoviniavusiam kitam parei
gūnui. Tas dokumentus žva
liai priėmė, plačiu žingsniu 
žengė per kontoros slenkstį, 
išėjęs laukan patikrino maši
nos bagažinę ir valdingai 
mostelėjo ranka į šalikelę, pa
rodydamas man kur turiu pa
statyti automobilį. .Nu, tie- 
peij otdochni” (Na, dabar pail
sėki, rus.), pasakė ir įsmuko 
atgal į savo raštinę.

Automobilį pastačiau pa
gal jo nurodymus, greta kitų 6 
ar 7 mašinų, kurių vairuotojai 
ir keleiviai be vietos ir be tiks
lo slampinėjo aplinkui, ne
žinia ko laukdami. Matėme

kadangi paruošti nauji tarifai, 
atitinkantys tiek autorių, tiek 
jų kūrinių naudotojų intere
sus.

Kad ši agentūra galėtų 
ginti autorių ir atlikėjų tei
ses, jiems reikia įstoti į šią 
organizaciją, pasirašyti atitin
kamą sutartį. Vis daugiau 
menininkų glaudžiasi po 
agentūros sparnu. Dabar Au
torių teisių gynimo agentūra 
jau atstovauja 2,384 Lietuvos 
autoriams, gina jų teises, 
intelektinę nuosavybę.

Į mano klausimą, ar šiai 
agentūrai priklauso ir užsie
nio lietuviai — rašytojai, ver
tėjai, dailininkai, filmininkai, 
kiti menininkai, LATGA-a 
direktorius E. Vaitekūnas pa
tvirtino, kad jų nemažai — 
pradedant Bernardu Braz
džioniu, Jonu Meku.

LATGA-a atstovauja ne 
tik Lietuvos, bet ir užsienio 
autorių teisėms mūsų šalyje. 
Tai įgalina užmegzti abipu
siai naudingus ryšius su kito
mis pasaulio agentūromis. 
Generalinis direktorius E. 
Vaitekūnas sakė, kad greta 
atstovavimo Lietuvos auto
riams, Autorinių teisių gyni
mo agentūra yra pasirašiusi 
sutartis su 107 užsienio vals
tybių bendrijomis. Autorinis 
atlyginimas užsienio auto
riams paskirstomas naudo
jantis Švedijos autorių ben
drijos STIM duomenų baze.

Agentūros veiklos rezulta
tus geriausiai parodo jos pas
tangomis surinkti autoriniai 
atlyginimai. Vien pernai buvo 
surinkta beveik 6 mln. litų 
arba 14 proc. daugiau, negu 
2000 m. Didžiausią viso 
surinkto autorinio atlyginimo 
dalį — net 36,7 nuošimčių 
sudaro televizijos stočių su
mokėtas autorinis atlygini
mas. Teatrui kuriantiems au
toriams buvo surinkta ir pa
skirstyta daugiau kaip 
426,000 litų honoraro. Jau pa
tvirtintas projektas, kuriuo 

š. m. liepos 1 d. kūrėjams
bus išmokamas autorinis at
lyginimas už kūrinių gami
nimą kopijavimo (reprografi- 
jos) būdu ir už knygų bei kitų 
leidinių panaudojimą bib
liotekose.

Administruojant autorių 
teises, dar yra ir problemų. 
Viena skaudžiausių — nele
galiai įvežtų, vadinamųjų 
piratinių muzikos, vaizdo 
įrašų platinimo didelis mas
tas Lietuvoje. Dėl piratinių 
kopijų platinimo Lietuvos ir 
užsienio autoriai praranda 
didelę dalį jiems priklau
sančio autorinio atlyginimo. 
Tiesa, su LATGA-a pagalba 
pernai buvo iškeltos baudžia
mosios bylos, nusavinta dau
giau kaip 20,000 piratinių

mašinų lietuviškais, rusiš
kais, latviškais, vokiškais re
gistracijos numeriais. Nesi
jaučiau nuvargęs, tad .ilsėtis”, 
braižantis aplink valdininko 
raštinę, buvo menka paguoda.

Priėjęs prie tų atvirų durų, 
užmečiau akį vidun. Rusas sė
dėjo prie kompiuterio ir vienu 
pirštu rūpestingai baksnojo 
klaviatūrą — suvedinėjo duo
menis iš automobilio techninio 
paso. Pasidomėjus ar yra ko
kių problemų ir kiek laiko 
teks laukti, pasakė, kad bus 
pranešta Jedinolično” (Kiek
vienam atskirai, rus.) ir liepė 
eiti susimokėti ekologinį mo
kestį už važiavimą Kuršių 
nerįja.

Ekologinis mokeatia— ir 
lengvatinėmis sąlygomis
Kitame pastate priešingo

je kelio pusėje, taip pat prie

ALTo centro valdybos ruoštame pobūvyje pagerbti Čikagoje apsilankiusį Lietuvos prezidentą. Iš kairės: garbės 
konsulas Vaclovas Kleiza, Nijolė ir Tomas Daugirdai, Marija Kriaučiūnienė, Pranė Šlutienė. Pobūvis įvyko 
rugsėjo 10 d., Čikagos centre, Athletic Club patalpose Indrės Tjjūnėlienės nuotr.

kompaktinių plokštelių. Bet 
LATGA-a direktorius E. 
Vaitekūnas pripažino, kad šią 
veiklą kartu su Mokesčių 
policijos intelektualiosios 
apsaugos skyriumi, muiti
nėmis būtina sustiprinti.

Sprendžiant šią ir kitas 
problemas, registruojant pa
tentus, intelektinę nuosavy
bę, prisideda ir „Legal Servi
ces” įstaiga, kuriai, beje, vado
vauja iš išeivijos grįžęs, New 
Yorke ilgai dirbęs mūsų tau
tietis Jakulis Jason.

Per 12 gyvavimo metų su
stiprėjusi LATGA-a ne tik gi
na autorių teises, saugo inte
lektinę nuosavybę, bet ir pati 
padeda, teikti paramą kūrė
jams. Tai sudaro sąlygas di
dėjantis agentūros biudžetas 
— pernai surinkta daugiau 
kaip 5 mln. litų arba milijonu 
daugiau, negu 2000 m. Todėl 
dabar agentūra dosnesnė au
toriams.

Neseniai iš pačių autorių 
savanoriškų įmokų įkurtas 
kultūrinis — socialinis fon
das. Jo tikslas — teikti reika
lingą pagalbą LATGA-a na
riams — aukomis remti rengi
nius ir veiklą, susijusią su 
autorių kūrinių garsinimu ir 
platesniu panaudojimu. Tuo 
tikslu Kompozitorių sąjungos

Žymenis laimėję korėjai (iš kairės): populiariosios muzikos-dainų žodžių 
autorius Juozas Liesis, kompozitoriai Feliksas Bąjoras ir Algimantas 
Bražinskas. , Algimanto Žižiūno nuotrauka.

žemai įrengto langelio, sėdėjo 
apkūni moteris civiliais rūbais 
ir rinko vadinamąjį .ekologinį 
mokestį”. Norėdamas su ja 
susikalbėti irgi turėjai žemai 
lenktis, kad girdėtum ką ji 
kalba ir pats galėtum būti iš
girstas.

Jokių nuorodų kiek pri
valu mokėti ir už ką nebuvo. 
Pasiteiravau. Paklausiau ar 
galėsiu mokėti litais, nes 
rusiškų rublių nebuvau iš
sikeitęs. Moteris ėmė klausi
nėti: kur važiuoju, kiek laiko 
būsiu, kada grįšiu ir t.t. 
Išsiaiškinusi visa kas ją domi
no tarė, kad turėsiu mokėti 
rubliais ir nurodė sumą. Iš
vertus ją į litus susidarė apie 
25 litus.

Klausiau, kur čia galėčiau 
išsikeisti rublių? Sakė neži
nanti kur, bet tuojau ėmė aiš
kinti, esą, „kaip man" — ga
lėtų padaryti išlygų: jei mo
kėsiu būti apdairus, t.y. kito 
Kuršių nerijos galo kontroli
niame punkte pasakysiu, kad 
jos tariamai išduotą kvitą „pa

namuose buvo pažymėti ir 
pagerbti praėjusiais metais 
intensyviausiai kūrę įvairių 
sričių menininkai. Pirmiau
siai tai Lietuvoje ir užsienyje 
dažniausiai atliktų muzikos 
kūrinių autoriai — LATGA-a 
nariai kompozitoriai Bronius 
Kutavičius, Osvaldas Bala
kauskas, Feliksas Bajoras, 
Vytautas Barkauskas. Paskelb
tos taip pat kūrybingiausių 
autorių nominacijos kitose 
meno srityse — populiario
sios, kaimiškos muzikos kūrė
jai ir atlikėjai, dramaturgai, 
vertėjai, choreografai, daili
ninkai, fotomenininkai. Kom
pozitoriams Algimantui Bra
žinskui, Feliksui Bajorui, popu
liariosios muzikos dainų auto
riui Aleksui Dabulskiui, dai
lininkui Vilmantui Marcin
kevičiui ir kitiems buvo įteikti 
specialūs prizai.

Siekiant padėti LATGA-a 
nariams populiarinti savo kū
rybą naujose šios agentūros 
patalpose ( Vingrių g. 6) bai
giama įrengti koncertų paro
dų, kitų renginių salė, kurioje 
muzikos, literatūros, dailės, 
kinematografijos, dramos ir 
kitų kūrybinių sričių autoriai 
galės supažindinti visuomenę 
su savo naujais kūriniais — 
įrašais, kino filmais, projektais.

mečiau”, ji man leisianti 
pravažiuoti „papigintu tarifu”.

Išsireikalavo 10 litų
Atsakiau, kad „tiek jau 

to”, verčiau jau sumokėsiu vi
są mokestį, kaip pridera, nei 
paskui kur nors netyčia „nu
krypsiu” nuo jos nurodymų.

Bet rusės pareigūnės 
pasirodė būta atkaklios — ji 
kaip mat stojo su manim 
ginčytis ir įrodinėti, kad dėl 
dviejų dienų neverta mokėti 
25 Lt. Pagaliau tarė tiesiai: 
„Davąj desiatj litov i pajiechal 
s veterkom” (Duok dešimt litų 
ir lėk su vėjeliu, rus.)

Neturėdamas nei rublių, 
nei matydamas kur jų iš
sikeisti, nebesiginčijau — pa
daviau 10 litų banknotą. 
Šmakšt, įsikišo į stalčių, paė
mė tą lapuką, kurį man buvo 
išdavęs kareivis, mostelėjo 
antspaudėliu, palikdama ža
lios spalvos medelio siluetą, ir 
grąžino atgal. Jokio parašo, 
jokio kvito, jokio liudijimo, 
kiek ir už ką mokėta.

VILNIUS IR KAUNAS 
TĘSIA

BENDRADARBIAVIMĄ

Vilniaus ir Kauno savi
valdybės tęsia bendradarbia
vimą. Rugsėjo 5 dieną, 10 vai. 
Vilniaus miesto savivaldybėje 
(321 kabinete) jau antrą kartą 
susitiko darbo grupė, ren
gianti Vilniaus ir Kauno 
miestų bendradarbiavimo 
projektą „Europinės reikšmės 
centras Vilnius - Kaunas”.

Susitikimo metu aptarta 
keleto iš prioritetinių sričių — 
susisiekimo, ekonomikos ir 
turizmo — klausimai. Susi
tikime dalyvavo atsakingi 
sostinės ir Kauno savivaldy
bių specialistai.

2002-ųjų kovą Vilniaus 
meras Artūras Zuokas ir 
Kauno meras Erikas Ta
mašauskas pasirašė ben
dradarbiavimo ketinimų pro
tokolą dėl miestų pagrindinių 
bendradarbiavimo principų — 
sujungti miestų potencialą 
kuriant Europos lygios trau
kos centrą. Viena iš bendra
darbiavimo priemonių — ren
giamas projektas „Europinės 
reikšmės centras Vilnius — 
Kaunas”.

Pirmojo darbo grupės 
susitikimo metu šių metų 
liepos pradžioje savivaldybių 
atstovai sutarė bendradar
biauti susisiekimo, ekono
mikos, investicijų pritrauki
mo, turizmo, kultūros ir 
sporto srityse. Pirminį to
limesnės darbo strategijos 
planą darbo grupės planavo 
pateikti rugsėjo mėnesį.

D. Bardauskienė

* Valstybės turto fondo 
generalinis direktorius Po
vilas Milašauskas pasirašė 
sutartį dėl valstybei priklau
sančių 100 proc. Kauno aviaci
jos gamyklos akcijų pardavi
mo Kauno sraigtasparnių re
monto bendrovei „Helisota”, 
kuri įsipareigojo išsaugoti pri
vatizuojamoje gamykloje 70 
proc. darbo vietų, buvusių pri
vatizavimo dieną. <bnsi

Tas žalias medžio siluetas 
ant popieriaus skiautės buvo 
ne mokesčių apskaitą bei fi
nansinę šalies tvarką liudijan
tis dokumentas, bet savotiš
kas „slaptažodis” tolimes
niems tikrintojams, patvirti

Rusnė Valiušaitytė Juodkrantėje V. VaUuiaiCio nuotr
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[ Danutė Bindok te r o’

Prisiminta: ir graudžiai, 
ir ryžtingai

Artėjant rugsėjo ll-osios 
pirmosioms metinėms, Ameri
ka išgyveno įtampą, supintą iš 
graudžių prisiminimų, naujų 
teroristinių išpuolių baimės ir 
tvirto pasiryžimo neatsisakyti 
savo įprastos gyvenimo nor
mos. Ziniasklaida pasistengė 
— daugeliu atvejų, net persis
tengė — paruošti išsamius 
reportažus apie tai, kas buvo 
prieš metus, dabartines krašto 
gyventojų nuotaikas ir spėlio
jimus, kas laukia artimoje ateity
je, kai prezidentas nuolat 
karu grasina Irakui.

Žvilgsnis iš perspektyvos 
visuomet yra aiškesnis: visi 
anuometiniai nežinomieji jau 
įsirikiavę į savo vietas, daūg 
kas atskleista, kas buvo laiko
ma paslaptyje. Taip ir šį 
kartą. Kai kurie reportažai TV 
(kone visi pagrindiniai 
kanalai trečiadięnį, rugsėjo 11 
d., skyrė ištisiniams tų įvykių 
atpasakojimams bei su jais 
surištoms temoms) buvo ypač 
gerai paruošti ir įžvalgūs. 
Vienas tokių — ABC televizi
jos žvilgsnis į JAV valdžios 
veiklą, padarytus sprendimus 
ir įtampa tuo metu, kai tero
ristų pagrobti lėktuvai smogė į 
Pasaulio prekybos centro 
bokštus Nevv Yorke, Pen
tagoną Vašingtone, o ketvirta
sis, kurio taikinys galbūt buvo 
Baltieji rūmai ar kitas svar
bus valdžios pastatas sostinė
je, savo tikslo nepasiekė: did
vyriškų civilių to lėktuvo 
keleivių dėka ir pasiaukojimu, 
lėktuvas buvo priverstas nu
kristi Pennsylvania valstijoje, 
amžinybėn nusinešdamas ir 
keleivius, ir teroristus.

Tad trečiadienio reporta
žai buvo iš dalies labai vertin
gi, sustatydami įvykius ir 
svarbiausius jų veikėjus į 
atitinkamas vietas. Tai isto
rinė medžiaga, kuri turi išlikti 
būsimoms kartoms. Pirmą 
kartą savo — tiesa, nelabai il
gos — istorijos slinktyje Ame
rika patyrė tokio pobūdžio 
išpuolius savo žemėje, todėl 
nereikia stebėtis, kad teroris
tų smurtas ne tik pakeitė New 
Yorko centro siluetų eiles, bet 
iš pagrindų supurtė valstybės 
gyventojų pasitikėjimą (kar
tais linkstantį į atvirą arogan
tiškumą) savimi ir savo krašto 
saugumu.

Amerika niekuomet nebu
vo okupuota, bet visgi nuo per
nai rugsėjo ll-osios išgyvena 
okupacijos nuotaikas. Vals
tybės gyventojai turėjo atsi
sakyti kai kurių, ypač judėji
mo, laisvių: oro uostuose, 
strateginiuose pastatuose ir 
kitose svarbiose vietose vyks

nantis, kad su „ekologiniais 
mokesčiais” jau susitvarkyta 
ir to popierėlio turėtojui pri
valu duoti „žalią šviesą”...

Prisiminus, kad Lietuvoje 
kasos kvitai išduodami jau net 
ir spaudos kioske nusipirkus

ta nuodugnūs tapatybės doku
mentų bei asmens daiktų 
tikrinimai (kas galėjo prieš 
metus manyti, kad amerikie
tis savo krašte turės būti 
pasiruošęs bet kuriuo metu 
įrodyti savo tapatybę!), valsty
bė gyvena „pagal pavojaus 
spalvas” — nuo šalčiausių ir 
saugių, iki „karščiausių”, sim
bolizuojančių, kad gresia rim
tas pavojus.

Po pernykštės rugsėjo ll- 
osios dar neišbridome iš 
„geltonos” zonos, kuri nuolat 
priminė, kad kiekvienu metu 
terorizmas gali vėl pražiodyti 
savo kruvinus nasrus ir prary
ti nekaltas aukas. Prieš pat 
išpuolių sukaktį iš Vašingtono 
pasigirdo perspėjimas, kad jau 
pereiname „oranžinę spalvą”. 
Vadinasi, pavojus padidėjęs.

Tas pavojus iš esmės labai 
abstraktus, todėl galbūt dar 
labiau bauginantis. Vašingto
no, Nevv Yorko ar kurio kito 
didmiesčio savivaldybės tvirti
na, kad esame saugūs — visi 
galimi, teroristams patrauk
liausi taikiniai nustatyti ir 
apsaugti, kiek tik žmogiš
komis pastangomis įmanoma 
tai padaryti. Prie apsaugos 
planų dirbo geriausi žinovai 
—- ko jie neatliko, atliks nau
jausioji technika. (Ak, visuo
met lengviau įtikinti eilinį gy
ventoją, kad aukščiausiame 
apsaugos komandos poste sto
vi moderniausi kompiute
riai...)

Ar mes tikime tais pa
guodos žodžiais? Ar jau nebe
žinome kuo tikėti. Ištisus me
tus kalama į galvas, kad už 
kiekvieno krūmo, kiekvienoje 
šiukšlių dėžėje, lagamine ar 
siuntinėlyje gali slypėti Ame
rikos priešų paspęsti spąstai 
nekaltiems žmonėms. Antra 
vertus, tvirtinama, kad niekas 
ir nepasikeitė, kažkas už mus 
rūpinasi, mus saugo, o eįlino 
gyventojo pareiga: gyventi 
savo įprastą gyvenimą tary
tum niekur nieko.

Praėjo rugsėjo 11-oji. 
Būgštavimai, ačiū Dievui, ne
pasitvirtino — nieko baisaus 
neįvyko. Po visų iškilmių, 
ašarų, jautrių kalbų ir parody
to solidarumo, grįžome į kas
dienybę. Daug tuose pami-, 
nėjimuose buvo tyro nuošir
dumo, daug ir teatriškumo, 
bet taip pat daug (ypač iš 
sostinės) nuotaikų, kurios valsty
bei gali būti pavojingesnės už 
teroristų išpuolius. Amerikos 
gyventojai turi savo budrumą 
nukreipti ir šia linkme — į 
prezidento bei kai kurių jo 
kabinetų narių pasiryžimą žūt 
būt įvelti kraštą į naują karą.

laikraštį ar puskilometrį pa
važiavus maršrutiniu taksi, 
norom nenorom, žmogus, lygi
ni ir turi atiduoti pagarbą 
lietuviškai tvarkai, tegu ir 
neprilygstančiai vokiškam 
„ordnugui”. Bus daugiau
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■F ATOSTOGOS
Rūta ir Vytenis Kuncos 

Amerikoje gyvena devyneri 
metai. Rūtos mama Aldona 
Steponavičienė gimusi Ame
rikoje, JAV pilietė. Kai susi
darė palankios aplinkybės ji, 
kartu.su jaunesniosios dukros 
Rūtos šeima, atvyko Ame
rikon. Rūtai ir Vyteniui Ame
rikoje, kaip jie sako — gerai. 
Jauniems žmonėms, Lietu
voje skaičiavusiems pinigus 
nuo atlyginimo iki atlyginimo, 
Amerika suteikė sąlygas ge
riau gyventi.

Lietuvoje Rūta, Vilniaus 
universitete įgijusi istorikės 
specialybę, darbo karjerą pra
dėjo Lietuvos istorijos ir etno
grafijos muziejuje (dabar — 
Nacionalinis muziejus). Pas
kutiniu metu dirbo numiz
matikos skyriaus vedėja. 
Jauna moteris susidomėjo 
Lietuvos pinigais ir surinkusi 
medžiagą išleido knygą 
„Lietuvos pinigai 1915-1941 
metais” (Vilnius, 1995 m.).

Vytenis, žinomos isto- 
rikės-archeologės Onos Navic- 
kaitės-Kuncienės, parašiusios 
daug straipsnių knygoms „IX- 
XIII amžiaus Lietuvos preky
biniai ryšiai”, „Lietuvos 
archeologiniai paminklai” ir 
kt., sūnus, jau vaikystėje 
pamėgęs keliauti kartu su 
mama, puikiai žinojo Lietuvos 
tikrąją, o ne sovietinę, istori
ją. Jis baigė Vilniaus pedago
ginį institutą, įgijo istoriko- 
teisininko specialybę. Dirbo 
vienos Vilniaus statybinės 
organizacijos juristu.

Rūtą ir Vytenį sieja bend
ri pomėgiai — keliauti. Abu 
išmaišė Lietuvą skersai ir išil
gai. Jau šešiolika metų, kai 
sukūrė šeimą. Abu džiaugiasi 
vienas kito panašiais pomė
giais — keliauti, žvejoti, 
skaityti, tad vienas kitam 
netrukdo, vienas kitą papildo. 
Rūta ir Vytenis Čikagos va
kariniuose priemiesčiuose tu
ri nuosavą butą.

Rūta Amerikoje pakeitė 
profesiją. Šiuo metu dirba 
buhalterijoje, mokosi College 
of DuPage. Vytenis taip pat 
pritaikė savo žinias darbui 
Amerikoje. Jis dirba kompiu
teriu ir maketuoja įvairius lei
dinius, parengia juos spaus
dinimui. Nauja profesija 
patinka Vyteniui. Ir atlygini
mu, kaip jis sako, nesi
skundžia.

Rūtai norėtųsi, kad kolek
tyvas, kuriame ji dirba, būtų 
inteligentiškesnis, draugiš
kesnis. Dabar tenka taikstytis 
tuo, kas yra — bendradarbiai 
nelabai kuo domisi, net stebisi 
Rūtos pomėgiais. Rūta dažnai 
pasiilgsta buvusių bendradar
bių Lietuvoje. Su daugeliu jų 
palaiko ryšius, o kai kas antri 
metai vyksta Lietuvon, būti
nai juos aplanko. Lietuvoje 
liko ir Rūtos sesuo, gydytoja 
Rasa su šeima, Vytenio brolio 
šeima, kurie karts nuo karto 
atvyksta Amerikon, apsistoja 
svetinguose Kuncų namuose.

Rūta penkerius metus 
dėstė Maironio lituanistinėje 
mokykloje istoriją. Dabar iš 
mokyklos gyvenimo rašo korrspon- 
dencijas „Draugui”. Mama 
ilgus metus dirbo Vilniaus 
universiteto mokymo skyriu
je, gyvena netoli dukters, 
Woodndge F’ensininkė.

Per tuos devynerius me
tus Rūta ir Vytenis ap

Bičiulystė
Parengia Ligija Tautkuvienė, 

talkinant sūnui Adomui

o” adresu su nuoroda ,,Bičiulystei’ 
ox 4102, Wheaton, IL 60189

važinėjo nemažą dalį Ame
rikos. Žemiau spausdiname 
Rūtos aprašymą iš kelionės po 
Europą. Kelionę organizavo 
amerikiečių agentūra „Glo
bus”, jos darbu abu liko 
patenkinti ir siūlo pasinaudo
ti kitiems. Kelionė kainavo pi
giai — buvo kovo mėnuo ir 
pati paskutinė kelionė prieš 
pabrangimą. Vasaros metu 
kainos šokteli dvigubai. Tad 
keliaukime! L.T.

Pasakoja Rūta...
Mudviejų gimtadienių 

proga nutarėm nepirkti jokių 
dovanų, o susiruošti į pirmą 
organizuotą turistinę kelionę 
po Europą. Keliaujame daug 
ir dažniausiai — turistaujame 
su palapine, dviese ar su 
draugais. Savo pirmai ke
lionei su grupe pasirinkome 
Ispaniją ir Portugaliją. J 
kelionę išsiruošėme ankstyvą 
pavasarį, tikėdamiesi išvengti 
didelio turistų antplūdžio, ir 
neapsirikome.

Skridom per Kopenhagą.

Senovinis romėnų akviadukas Segovijoje, Ispanijoje

Madrido oro uoste iš karto 
krito į akis tai, kad visur gali
ma rūkyti. Vėliau pamatėme, 
kad Ispanijoje praktiškai 
rūkoma visur. Viešbutyje net
neklausia ar kambarys reika
lingas rūkantiems, ar ne, nes 
visuose kambariuose gali 
rūkyti. Nors, tarp kitko, 
rūkalų kvapo nesijautė. Gal 
kad pagrindiniai gyventojai 
buvo iš už Atlanto, o čia ne 
taip daug rūkančių. Ispanijoj 
rūkančiųjų labai daug, ir 
visur — tiek gatvėse, tiek pa
talpose.

Madride mus turėjo pa
sitikti grupės direktorė, bet 
mes apsilenkėm, ir į viešbutį 
važiavom taksi. Kaip vėliau 
paaiškėjo, taksistas už ke
lionę paskaičiavo mums dau
giau, negu priklauso. Taipjau 
yra, kad turistus lengva 
apmauti, ypač kai jie tik pir
mas valandas svečioj šalyje, ir 
jų vietos kalbos žinios yra 
labai ribotos. Viešbutis buvo 
visai netoli centro ir 
senamiesčio, šalia gražaus 
botanikos sodo ir beveik 
pašonėj tikrai nuostabaus 
Prado muziejaus.

Pirmą popietę išėjom pasi
vaikščioti po miestą, o vakare 
buvo visos grupės susipažini
mas tarpusavyje ir su direk
tore, kuri visos kelionės metu 
buvo mūsų vadovė, patarėja, 
gidč ir t.t. Ji pati buvo portu
galė, vardu Manuela, kalban
ti truputį laužyta anglų 
kalba. Mūsų autobuso vairuo
tojas Pedro angliškai ne
kalbėjo. Kaip ir dauguma 
ispanų. Ispanai iš viso mums

nepasirodė labai nuoširdūs ir 
geranoriški — nei kavinėse, 
nei viešbučiuose. O angliškai 
kalbančius sutikom tik kuror
tiniuose miesteliuose šalies 
pietuose. Mūsų grupėje dau
guma žmonių buvo vyresnio 
amžiaus. Vieni kuklesni, kiti 
su pretenzijom, bet apskritai 
labai draugiški, betarpiški, 
smalsūs, kaip ir dauguma 
amerikiečių. Kadangi kartu 
keliavom dvi savaites, tai su 
visais teko pabendrauti. 
Grupėj buvo apie 40 žmonių. 
Kartu valgydavom pusryčius 
viešbučiuose, vakarieniau- 
davom kartu, kai vakarienė 
priklausė pagal kelionės 
planą. Nes kitais atvejais — 
kai ji būdavo siūloma atski
rai, mes eidavom savo keliais, 
pasivaikščioti po miestus, ką 
nors pamatyti ir kartu užsuk- 
davom pavalgyti į jaukius 
restoranėlius. Paprastai, visi 
pavalgymai būdavo grynas 
persivalgymas, nes visuomet 
maisto būdavo per daug. 
Ispanai apskritai valgo 
vakarienę labai vėlai — apie 8 
vai. vakaro. Restoranai atsi
daro 7 vai. ir vėliau. Net vieš
buty pavalgyti anksčiau 
negausi — nieko karšto, kol 
neatsidarys virtuvė, o ji atsi
daro tuomet, kai beveik 
galėtų ir užsidaryti. Madride 
buvom dvi dienas, ir tai labai 
apdairiai sutvarkyta, nes 
keliems mūsų grupės na
riams, tame tarpe ir mums, 
reikėjo laukti bagažo, kuris 
buvo pristatytas tik kitą 
dieną. Man, aišku, prapuolė 
būtent ta mūsų bagažo dalis 
(iš dviejų), kurioje buvo viskas 
reikalingiausia.

Kitą dieną turėjome ap
žvalginę ekskursiją po miestą 
— Ispanijos sostinę nuo 1561 
m. — ir Prado muziejų, kur 
mūsų grupę padalino į dvi
dalis, ir turėjome dvi gidės. Po 
pietų buvo siūloma papildo
ma ekskursija į užmiestį, bet 
mes pasilikome mieste, ir 
aplankėme Karališkuosius 
rūmus, visą senamiestį. Rū
mai labai įdomūs. Karalius 
ten negyvena dėl brangaus 
išlaikymo, bet ypatingom pro
gom rūmai naudojami su
tarčių pasirašymui, tarp
tautinėms politinėms konfe
rencijoms ir pan. Gal apie 30 
kambarių, o gal ir daugiau, 
yra prieinami lankytojams. Iš 
viso rūmuose — apie 2,000 
kambarių. Kai kurie jų buvo 
salės, kai kurie tik ėjimui iš 
vieno kambario į kitą. Mūro 
sienos, originalūs baldai, 
indai, žvakidės, gobelenai, 
paveikslai, muzikos instru
mentai, sietynai; visi kam
bariai skirtingi savo paskirti
mi, spalvomis, apstatymu, 
stiliumi. Žmonių nebuvo 
daug, prieiti gali be jokios 
eilės ir nesistumdant. Nese- 
zoninis keliavimas turi savo 
privalumų. Be to, į rūmus pa
tekome už pusę studentiškos 
kainos. Du anglų studentai 
turistai mums perpardavė 
savo bilietus už pusę kainos, 
— sako,— mes studentai, 
mums pinigai reikalingi, o 
jums irgi bus gerai, nes 
sutaupysite lygiai pusę su
mos. Ir mums tikrai buvo 
gerai! Ir sutaupėme daugiau.

Apskritai Madridas, paly-

ginti su kitais mūsų 
aplankytais miestais, nėra 
labai kuo ypatingas. Visas 
Madrido senamiestis ir 
pagrindinė aikštė buvo pilna 
airių futbolo sirgalių — tomis 
dienomis vyko jų ir ispanų 
klubų varžybos. Todėl visos 
aludės ir gatvės prie jų — 
buvo apgultos prigėrusių vyrų 
su bokalais rankose — jie 
linksminosi, dainavo ir kažką 
skandavo. Ispanų policija 
juos ramiai stebėjo.

Kitą rytą išvažiavome į 
Salamancą (Salamanka). Iš 
vakaro mums buvo pasakyta, 
kelintą valandą pusryčiai, 
kelintą valandą mūsų lagami
nai turi būti pastatyti už 
kambario durų koridoriuje, 
kad juos surinktų ir nuneštų 
į autobusą, ir kelintą valandą 
mes išvykstame. Visada pasa
kydavo, kada pakels telefono 
skambutis — kuris ispaniškai 
pasakydavo labas rytas ir dar 
kažką, ko mes nesupratom. 
Bet kadangi žadindavo ne 
žmogus, o garsinis įrašas, tai 
kalbėti ir suprasti nerei
kėjo. Per visą kelionę niekas į 
autobusą nevėlavo, visad 
išvykdavome laiku, tad mūsų 
grupė buvo tuo požiūriu labai 
tvarkinga. Pusryčiai viešbučiuo
se visada buvo labai gausūs
— tokie savitarnos stalai su 
maistu ir visokiais gėrimais, 
kai kur buvo ir vyno. Bet kas 
jį gers iš pat ryto? Pakeliui 
sustojome Segovijoje. Čia yra 
dar veikiantis romėnų 
akviadukas, kuriam yra 2000 
metų!!! Labai įspūdingas. Ten 
buvo ir labai įspūdinga pilis 
su bokšteliais — tokios pilys
— tvirtovės vadinamos

Alkazar, kurioje buvo kaž
koks muziejukas, bet ji neį
traukta į mūsų programą, 
tad tik pasivaikščiojome 
netoliese, kadangi visur, kur 
sustodavome, gaudavome 
„laisvalaiko”, kurį mes visada 
išnaudodavome aplėkdami 
vietovę, užbėgdami į kavi
nukę. Segovijoje yra ir labai 
graži gotikinė katedra.

Toliau sustojome Aviloje, 
puikiame gynybine siena ap
tvertame mieste, kuriame 
šv. Teresė įkūrė karmelitų 
vienuolyną. Ji pati iš Avilos 
išėjo numirti į kaimelį 
netoliese, nes mieste buvo per 
daug neteisybės ir korupcijos, 
ir ji nenorėjo jame ilgiau 
gyventi. Kas pasikeitė 
pasaulyje šiomis dienomis? 
Mūsų autobusas sustojo toje 
vietoje, kur ji paskutinį kartą 
stabtelėjo atsisukti į miestą, 
kurį labai mėgo — ten pa
statyta koplytėlė. Ir vaizdas 
tikrai gražus — visa miesto 
panorama kaip ant delno, su 
gynybine siena, bažnyčių 
bokštais.

Salamankoje apsistojome 
pačiam senamiesty, prie pa
grindinės miesto barokinės 
aikštės — Plaza Mąjor. Tokia 
aikštė yra kiekviename dides
niame Ispanijos mieste, kaip 
ir katedra. Tose aikštėse vyko 
visi pagrindiniai miesto įvy
kiai, politinės kovos, degė 
inkvizicijos laužai, vyko ka
ralių vainikavimai, šventės, 
mugės, ir t.t.

Bus daugiau

Gražioji Sevilija Ispanijoje.

Du paprasti žodžiai — 
sutarti ir šviestis, bent taip aš 
suprantu dalyvaudama, nors 
ir epizodiškai, Šviesos-San- 
taros suvažiavimuose. Šių 
metų (rugsėjo 6-8 dienomis 
Lemonte) dalyvavau taip pat. 
Epizodiškai. Bet išvadas galiu 
tam tikras padaryti, juolab, 
kad ir patys santariečiai apie 
ateitį kalbėjo gana pesimis
tiškai. Dar vis stumiantis 
ir ' moderuojantis (taigi, ne 
lietuviškas žodis! „Moderato” 
italų kalba — muzikino vidu
tinio tempo apibūdinimas; 
moderatorius — prietaisas 
klavišiniuose muzikos instru
mentuose garsui slopinti, 
tildyti. Taip rašo tarptautinių 
žodžių žodynai, išleisti 
Lietuvoje. Anglų-lietuvių 
žodyne radau: moderator — 
teisėjas, tarpininkas, pirmi
ninkas, diskusijos -vedėjas. > 
Aha, štai ir atradau* kad 
angliškas „moderatorius” 
galėtų būti pakeistas lietui, 
višku — pirmininkaujančių 
pokalbių, susirinkimų vedėju, 
organizatoriumi. Tai — tarp 
kitko!) Horstas Žibąs nemažai 
laiko skyrė garsiems apmąsty
mams — būti ar nebūti 
Santarai-Šviesai Amerikos 
žemėje, kai „mes visi jau 
turime sveikatos problemų, 
jau sunkiau keliauti ir turi 
pagalvoti, ar reikia vykti... Na, 
dar penkiasdešimtąjį sutinku 
organizuoti, bet aš jau nebeno
riu čia stovėti ir visus raginti... 
Turiu pasakyti, kad ir autorių 
mes jau beveik nebeturime...” 
ir t.t.

Iš tiesų, kažkada vos ne 
prieš pusę amžiaus Vyt. 
Kavolis, liuteronų kunigo 
sūnus, ne taip seniai palikęs 
santariečius vargti vienus šios 
žemės vargus, studentų 
Santaros — jaunatviškos 
organizacijos sumanytojas, 
maksimalistiniais uždaviniais, 
įdomia ir laisva mintimi jaudi
no ne vieną, ne du, bet ištisą 
kartą jaunų inteligentų šioje 
pusėje Atlanto. Vos ne prieš 
pusšimtį metų išleisti ir 
redaguoti Vyt. Kavolio leidi
niai, kaip „Laisvo žmogaus keliu 
į lietuviškumą”, 4 laisvę veda 
mūsų kelias” ir šiandien 
neprarado įdomumo ne tik 
kultūros istorijos tyrinėto
jams, bet ir eiliniam inteligen
tui, besidominčiam tam tikros 
išeivijos dalies mentalitetu.'

Taigi, Šiandieninė Ame
rikos Santara jau bešlubuo- 
janti, nors dar ir aštrialiežuvė, 
kaip kad prof. dr. Rimvydas 
Šilbajoris, gana taikliai 
apibūdinęs magistrantės iš 
Klaipėdos universiteto premi- 
juotiną darbą, kurio pavadini
mas net ir mums iš „tos 
Lietuvos” buvo kaip koncertas 
— mįslė — atspėk ką autorė 
norėjo pasakyti! Įdomus 
pasirodė ir man pirmą kartą 
išgirstas, poetas R. Vėžys, 
angliškai rašantys lietuvių 
kilmės kanadiečiai.
Aštrialiežuviui, netgi įžūliai

SANTARA — ŠVIESA
drąsiam, Raymond Filip, 
matyt, neteks spausdintis 
išeivijos laikraščiuose, kaip ir 
Birutei Putriūtei-Serota dėl 
itin drąsių, šviežių minčių. 
Įdomu! Štai išspausdintų 
„Draugas” šių žmonių ver
timus, susidomėjimas būtų 
didžiulis! Ar išspausdins, 
nežinau.

Manau, kad per mažai 
reklamavosi santariečiai. Rei
kėjo nepagailėti pinigėlio 
reklamai per ALTV, radijo sto
tis, ypač „Studiją R”, kurios 
daugiausia klausosi trečiosios 
bangos žmonės. Be jokios 
abejonės, inteligentija turėjo 
atsiliepti ir dalyvauti. Temos, 
gal ir ne visos, tačiau kai kurie 
prelegentai galėjo sudominti 
ne vieną išprususį intelek
tualą. Gaila, kad mūsų buvo 
nedaug. Galėtų įsijungti ne tik 
jaunimas, studijuojantis įvai
riuose Amerikos universitetuo
se, kartais dar klaidžiojantis 
savo ieškojimuose ir patei
kimuose gana aukštai audi
torijai. Žinau ne vieną profe
sorių, gyvenantį čia, Ame
rikoje, be abejo, dirbantį ne 
pagal savo specialybę, tačiau 
galintį būti įdomiu klausyto
jams, kurį reiktų paskatinti 
dalyvauti tokiuose suvažia
vimuose. Trūko reklamos, kvieti
mo, žmonių ieškojimo.

Kitas dalykas, kad ir čia 
lietuviai labai susiskaldę. Jei 
juokiamasi iš trisdešimt su 
viršum partijų Lietuvoje, tai 
kažin ar ne panašus vaizdas 
čia — į santariečių suvažia
vimą neateina ateitininkai, į 
skautų — neateina dar kas 
nors ir t.t. O kiek čia tų 
veikiančiųjų asmenų beliko? 
Štai nedidelė ir jau garbingo 
amžiaus sulaukusi rašytojų 
sąjunga galėtų susijungti su 
santariečiais, nes tie patys 
poetai dalyvauja tiek vienų, 
tiek kitų renginiuose. Kodėl 
ne? Gal tada būtų praturtėta 
autoriais?! Yra ne vienas ir ne 
du mokslo žmonės įvairiuose 
Amerikos universitetuose, 
kurie „dirba už savo kiemo 
ribų Lietuvos naudai”, nesi- 
garsina, nelaukia medalių ar 
kokių apdovanojimų, stačiai 
dirba Lietuvai ir tiek, tad 
kvieskite ir tokius. Patikėkite, 
mums, trečiosios bangos 
žmonėms, net keista, kai 
išgirsti — o tie santariečiai 
kritikavo „Draugą”, o tie san
tariečiai tokie ir tokie. Man, 
eiliniam žmogeliui iš Lietuvos, 
patiko, kad yra organizacįja, 
skatinanti šviesesnę mintį, gal 
ir ne kiekvienam eiliniam 
mirtingąjam įkandamą. Rei
kia, kad Santaros-Šviesos 
skleistos idėjos, suvažiavimai 
išliktų, reikia ieškoti trečio
sios bangos intelektualų, 
kurie galėtų bičiuliškai prisi
jungti, kuriems būtų įdomu ir 
jie būtų įdomūs. Tokių yra. 
Gal nebūtinai turi išlikti 
tokios pat krypties ši organi- 
zacįja, kaip ir prieš daugelį 
metų — laikas keičiasi,

žmonės keičiasi. Gal gali būti 
įneštos korektūros, tačiau, 
norisi tikėti, kad gali įsijungti 
medikai, inžinieriai, švietimo, 
kultūros srities žmonės. 
Manau, kad kuo anksčiau įsi
jungs trečios bangos intelektu
alai, tuo daugiau šansų Švie- 
sai-Santarai, Santarai-Šviesai 
išlikti ir būti švyturiu šioje 
pusėje Atlanto. Tik reikėjo tą 
darbą dirbti jau vakar, nes 
rytoj žmonės gali nesuspėti 
susipažinti giliau, gal dalį ir 
perimti, gal padėti. Darbas 
nėra lengvas, tačiau vaisiai 
gali būti geri.

Buvo keista, kad tokiame 
suvažiavime nedalyvavo litua
nistinių mokyklų mokytojai — 
jaunimo švietėjai, inteligentai. 
Nesimatė ir didesnių lietu
viškų bendruomenių vadovų. 
Išskyrus Gediminą Kazėną iš 
Lemonto. Gal jiems neįdomu? 
Ar tik gegužinės ir susirinki
mai beliko? O kur penas pro
tui? Ar ir čia egzistuoja par
tiniai principai?

Pastebėjimas ateičiai: jei 
norite, kad dalyvautų naujiėji 
iš Lietuvos, turite pagalvoti 
apie suvažiavimo laiką — 
sakyčiau, trijų dienų yra aiš
kiai per daug, pakaktų šešta
dienio ir sekmadienio (pirmoji 
dienos pusė). Tada nereikėtų 
dairytis — o kokią temą dar 
panagrinėti. Trečiosios bangos 
žmonės penktadieniais dirba. 
Pasirinktas laikas penkta
dienį nuo ryto tinka tik 
pensininkams, kurie dispo
nuoja savo laisvu laiku taip, 
kaip leidžia sveikata. 
Penktadienio vakaras dar bū
tų tinkam,,-. Mums tinkamas.

Maža pastaba. Buvo keista 
pamatyti žmones su šortais 
„Bočių” menėje, kur vyko 
suvažiavimas. Suprantu, de
mokratinė šalis, renkis kaip 
nori, verskis per galvą ar 
atvirkščiai. O kur lietuviška 
kultūra? Kaip teatras nuo 
rūbinės, taip ir suvažiavimas 
nuo požiūrio...

L. Tautkuvienė

BIČIULYSTĖ GLOBOJA

Ohio State University 
prof. dr. Rimvydas Šilbajoris 
remia kun. V. Valkavičiaųs 
pristatymą Lietuvos Na
cionalinei premįjai už kapita
linį veikalą „Lithuanian Re- 
ligious Life in America”.

• • •

Algirdas Titus Antanaitis, 
1944-1997 mokslo metais 
dėstytojavęs VDU, palaiko 
idėją pristatyti kun. V. 
Valkavičių Lietuvos Nacio
nalinei premįjai.

mailto:biciulyste%40aol.com
kartu.su
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V. Adamkus: solidarumas — pasaulinės 
diplomatuos jėga

Atkelta iš 1 psl.
neleistų teroristams įsi

gyti masinio naikinimo ginklų 
ir imtis priemonių, kai nesi
laikoma Saugumo Tarybos 
rezoliucįjų ir rimtai pažei
džiamos visuotinai pripažintos 
elgesio normos", pabrėžė V. 
Adapikus.

Lietuva, kaip sakė prezi
dentas, nuosekliai ir ryžtingai 
siekia dalyvauti visose svam
biose ir veiksmingose tarptau
tinėse ginklų kontrolės ir pa
sitikėjimo stiprinimo sistemo
se, kurios atitinka valstybės 
saugumo tikslus ir prie kurių

Lietuva yra kviečiama prisi
jungti.

Lietuvos vadovo nuomone, 
kiekviena Jungtinių Tautų 
narė turėtų veiksmingai pri
sidėti prie tarptautinio saugu
mo ir pastovumo, pirmiausia 
laikydamasi teisinės valsty
bės principų ir užtikrindama 
savo piliečių žmogaus teises.

„Nuo teisingo valdymo ga
lėtume pradėti visi, nepaisant 
mūsų kultūrinių, istorinių ir 
geografinių skirtumų”, sakė 
sesįjos dalyviams V. Adam
kus.

Lietuva pateikė patikslintus Ignalinos AE 
uždarymo kaštus

Atkelta iš 1 psl.
Lietuvos institucijų skaičia

vimais, IAE uždarymo pa
sekmės iki 2020 metų galėtų 
boti įvertintos iki 8 milijardų 
litų.

Europos Komisija šioms 
reikmėms trejus metus nuo 
planuojamos Lietuvos . na
rystės 2004-aisias (dabartinis 
ES biudžetas yra suformuotas 
iki 2006-ųjų metų) siūlo skirti 
po 247.8 mln. litų (70 mln. 
eurų).

Tarptautiniame eksploataci
jos fonde su valstybių įsi
pareigojimais yra sukaupta 
dar apie 745 mln. litų (216 
mln. eurų), tuo tarpu pati Lie
tuva iki šiol yra sukaupusi 
apie 160 mln. litų (46 mln. 
eurų).

Lietuva yra įsipareigojusi 
uždaryti pirmąjį atominės blo
ką iki 2005-ųjų metų, antrąjį

- 2009-aisiais metais,
laukus ES patvirtinimo dėl

reikalingos paramos suteiki
mo techniniam uždarymui bei 
uždarymo pasekmėms likvi
duoti.

Lietuva su ES yra baigusi 
derėtis dėl 28 iš 31 derybinio 
skyriaus.

Saugumo vadovas: 
atėjus „Jukos”, rizika

išlieka
Atkelta iš 1 psl. 

tačiau su sąlyga ir tik tol, kol 
bendrovę „Yukos Finance” 
(arba su ja susijusias įmones) 
kontroliuoja Rusijos bendrovė 
„Yukos Oil Corporation”.

M. Laurinkus pabrėžė, jog, 
siekiant užtikrinti valstybinio 
saugumo tikslus, minėti doku
mentai turi būti svarstomi 
kartu su Nacionalinės energe
tikos strategija ir strateginių

* Seimo narių koman
diruotė* į užsienį per pirmą
jį šių metų pusmetį mokesčių 
mokėtojams kainavo daugiau 
nei 600,000 litų. Absoliutų ko
mandiruočių rekordą pasiekė 
liberalas Alvydas Medalins- 
kas. Vien per pirmąjį šių metų 
pusmetį A. Medalinskas buvo 
16-koje užsienio komandiruo
čių. Liberalo Lietuvoje nebuvo 
daugiau nei du mėnesius — vi
sos komandiruotės užtruko 64 
dienas ir kainavo 55,000 litų. 
Maždaug trečdalis parlamen
tarų į užsienį iš viso nebuvo 
komandiruoti. (R, LŽ, Elta)

* Vienas turtingiausių 
Seimo narių, kandidatas į 
prezidentus, Lietuvos krikš
čionių demokratų vadovas Ka
zys Bobelis paprašė parlamen
to apmokėti jo kelionę į tarp
tautinį partinį renginį. Tačiau 
Seimo vadovybė nesutiko to 
padaryti. (KD. LR, Eita)

* Talpiausios Lietuvos 
sportininkų kišenės: „Lie
tuvos žinių” sudarytame dau
giausiai uždirbančių Lietuvos 
sportininkų dešimtuke vyrau
ja krepšininkai. Tarp jų įsi
terpti kol kas pavyksta tik le
do ritulininkams Dariui Kas- 
paraičiui ir Dainiui Zubrui bei 
dviratininkui Raimondui 
Rumšui. (LŽ, Elta)

* Konservatorių atstovai 
atmeta generalinio proku
roro kaltinimus, kad sutartis 
su „Williams” Lietuvai buvo 
nuostolinga. Jų nuomone, ge
neralinis prokuroras elgiasi 
nekorektiškai dalyvaudamas 
politiniuose debatuose ir iš 
anksto kaltindamas vyriausy
bę neteisėtais veiksmais. Pa
sak konservatoriaus Andriaus 
Kubiliaus, prokuroras vykdo 
socialliberalų vadovo Seimo 
pirmininko Artūro Paulausko 
rinkimų kampaniją. (LŽ. Elta)

* Lietuvos policija
kreipėsi į visuomenę, pra
šydama suteikti informacįjos, 
galinčios padėti atskleisti 1.5 
mln. litų vertės gintaro luito, 
vadinamo Saulės akmeniu, va
gystę iš Palangos Gintaro mu
ziejaus. Policija apgailestauja, 
kad dėl įtemptos finansinės 
padėties, už informaciją „ne
galės atsilyginti taip, kaip yra 
priimta daugelyje pasaulio 
valstybių”. (BNS)

* Lietuvos liberalų są
jungos pirmininkas Eugeni
jus Gentvilas atmetė konser
vatoriaus Andriaus Kubiliaus 
pasiūlymą pasitraukti iš prezi
dento rinkimų kampanijos ir 
paremti dabartinį prezidentą 
Valdą Adamkų.(BNS)

Baltarusija siūlosi, tiesiogiai pirkti lietuvišką 
elektrą

Atkelta.iš 1 psl.

su- 1 įmonių sąrašo įstatymu, įtrau
kiant į jį „Klaipėdos naftą”.

Jis teigė, kad sutarties su 
„Inter RAO JES” nutraukimas 
gresia finansinėmis baudomis 
„Lietuvos energijai”. „Negali
me mėtytis iš vienos į kitą 
pusę”, sakė R. Juozaitis, nors 
baudų dydžio nenurodė. Ta
čiau, anot jo, jei Baltarusija 
pateiktų Vakarų banko atsi
skaitymų garantijas, ir, įverti
nus sutarties su rusais nu
traukimo padarinius, eksporto 
variantai būtų geresni, šią ga
limybę reiktų svarstyti.

Baltarusįja už perkamą

elektros kilovatvalandę mo
kėtų mažiausiai 1.2 JAV cen
to. Rusįjos įmonė elektros 
energijos kilovatvalandę per
ka už vidutinę 1.18 JAV cento 
kainą.

„Lietuvos energijos” valdy
bos pirmininkas Jurgis Vile
mas, kuris anksčiau itin 
priešinosi sutarčiai su „Inter 
RAO JES”, dabar teigia, kad 
dėl elektros eksporto pastovu
mo nereikia rizikuoti ir su
sidėti su nepastoviais bendri
ninkais.

Įvertindami mūsų partizanų pasiaukojimą kovojant dėl 
Lietuvos laisvės, jų sunkiam gyvenimui palengvinti

Lietuvos partizanų globos fondui aukojo:
$5

$250 Algirdas ir Laimutė Stepaičiai, Arlington
Heights, IL (viso $750). $1

$200 John P. Jasin, Potomac, MD; Jonas Jurkūnas,
Saint Petersburg, FL (viso $1,400); Edward Leu- 
goud, San Francisco, CA; Lithuanian Credit Un
ion, Los Angeles, CA; Eugenia Pakulis, Rehoboth 
Beach, DE (viso $1,700); Arvydas Paulikas, Dow- 
ners Grove, IL (viso $1,000)); Aldona Šmulkš- 
tienė, Chicago, IL (voso $1,550); Vytautas Vidu
giris, Rancho Palos Verdes, CA (viso $1,760).

$100 Frank A. Baldauskas, Cuyahoga Falls, OH (viso 
$600); Gražina Kenter, Danbury, CT (viso $500); 
dr. Romualdas Kriaučiūnas, Lansing, MI (viso 

, $451); Juozas Mačiulaitis, Sunny Hills, FL (viso 
$400); Ted Navickas, Coeur d’Alene, ID (viso 
$350); Egidijus ir Vida Radveniai, Glendale, CA 
(viso $300); Dalia ir Ronald Scanlan, Rockford,
IL.

$50 Elena Bakutis, St. Petersburg, FL: Juozas ir Bi
rutė Briedis, Chicago, IL (viso $200); dr. A. L. ir 
Roma Čepulis, Willoughby, OH (viso $250); Al
girdas ir Regina Dapkus, Osterville, MA; Petras 
ir Jadvyga Klioriai, Euclid, OH (viso $150); Jo
seph Kuncaitis, Sarasota, FL (viso $100); Vikto
ras A. Kuraitis, Orland Park, IL (viso $150); Al
dona ir Birutė Lesevičius, Chicago, IL (viso 
$350); Midland Federal Savings & Loan Associa
tion, Bridgeview, IL (viso $150); Vytenis Miš
kinis, Cleveland, OH (viso $150); Antanas Ostei- 
ka, Warren, MI (viso $150); Juozas ir Ona Pe- 
leckiai, Sunny Hills, FL; dr. Jūratė E. Raulinai- 

' tis, San Francisco, CA; Jonas Rugelis, Maywood,
IL (viso $150); Konstancija Stasiulienė, Oak 
Lavvn, IL (viso $200); Ramojus ir Aldona Vaitys,
Lake Bluff, IL; Vito ir Regina Vai, Oak Brook, IL 
(viso $250); Edmund ir Maria Vasiliauskas, 
Lockport, IL (viso $220); Valentina Vaškys, Chel- 
tenham, PA (viso $175).

$30 Elena Jasaitienė, St. Petersburg, FL (viso $65).
$25 Rimantas ir Dalia Bitėnai, Watchung, NJ (viso 

$75); Vytenis Kirvelaitis, Lemont, IL; Petras ir 
Aleksandra Motekūnai, Richmond Hill, NY (viso 
$76); Kostas Norvilą, Brooklyn, NY; Jonas Spur- 
gis, Chicago, IL; Danutė Surdenienė, Tumes- 
ville, NJ; Victor ir Ona Šilėnai, Euclid, OH.

$20 Dalia Butėnas, Oak Lavvn, IL (viso $40); Vincas 
Šalčiūnas, Port St. Lucie, FL (viso $85); Vincas 
Taraška, Wickliffe, OH (viso $75).

$15 Vaclovas Kiukys, S. Bound Brook, NJ; Aleksas 
Smilga, Chicago, IL; Lungen L. Svelnis, Need- 
ham, MA; Walter Zidžiūnas, Centerville, MA.

$10 Maria Andriušienė, Lemont, IL; K. Narbutaitis,

Maifield Hts, OH; Izabelė Naujalienė, Cicero, IL; 
Kazys Skaisgirys, Beverly Shores, IN (viso $40); 
John ir Jean Svagždys, Brockton, MA.
Bill Urbanas, Linthicum Heights, MD; Richard 
Urnežis, Mokena, IL.
Jonas Antanavičius, Brooklyn, NY.

Pagerbdami mirusių atminimą,
Lietuvos partizanų globos fondui aukojo:

a.a. Gedimino Mickevičiaus atm. (papildomai) — 
Sofia Mickevičienė, Michigan City, IN $300 (viso $1,500);

a.a. Nįjolės Maskaliūnienės atm.: Sofia Micke
vičienė, Michigan City, IN $200 (viso $1,700); Aleksas ir 
Regina Lauraičiai, Palos Heights, IL $50 (viso $200); 
Rimgailė Zotovienė, Juno Beach, FL $25; Bronius Juode
lis, Willowbrook, IL $20 (viso $45); 

a.a. Kosto ir Liongino Baliukevičių atm. (papildo
mai) — aukotoja prašiusi neskelbti pavardės, Oak Lawn, 
IL $200 (viso $950);

«.«. pulk. Petro Genio atm. Nijolė Genytė Poškienė, 
San Antonio, TX ($100);

a.a. dr. Juozo Petrikio atm.: Mečys ir Elena Kra
sauskai, South Pasadena, FL $25 (viso $50); Bronė Mik
lius St. Petersburg, FL $20 (viso $45); Eugenįjus ir Irena 
Slavinskas, St. Petersburg, FL $20 (viso $145); Birutė 
Kasperavičius, St. Petersburg, FL $10.

Lietuvos partizanų globos fondo valdyba nuo
širdžiai dėkoja už atsiųstas aukas mūsų šelpiamiems 
partizanams. Mirusių šeimoms ir artimiesiems mūsų 
nuoširdžiausia užuojauta.

L.P.G. Fund, 2711 West 71st Street, Chicago, IL 
60629.

* Per pirmąjį 2002 m. pus
metį daugiausia nelegaliai 
dirbančių asmenų išaiškinta 
statybose, medienos perdirbi
mo įmonėse, didmeninėje bei 
mažmeninėje prekyboje, auto
servisuose, miškų ūkyje, vie
šojo maitinimo įstaigose. Va
sarą nustatoma daugiau ne
teisėtai dirbančių žmonių ir 
uogų, grybų supirkimu bei ap
dorojimu užsiimančiose ben
drovėse, lauko kavinėse. Per 6 
šių metų mėnesius Valstybinė 
darbo inspekcįja atliko 2,100 
patikrinimų, kurių metu nu
statyta 630 neteisėtai dirbusių 
asmenų. (KD, eiu)

ĮVAIRUS

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYM/
Turiu Čikagos miesto leidir 
Dirbu užmiestyje. Dirbu gt 

itai, garantuotai ir sąžining 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTI

* Prieš kelias dienas pir
mąkart paskelbta, kad Lie
tuvos kariuomenėje yra sukur
tas įslaptintas ypatingos pas
kirties dalinys „Aitvaras”, ku
rio kariai pasirengę vykti į Af
ganistaną. Dalinio pagrindą 
sudaro prieš penkerius metus 
Kaune suformuota „Alfa” kuo
pa. Į Afganistaną pasiryžę 
vykti savanoriai maskuojasi 
valstybinės paslapties uždan
ga. Paprašytas papasakoti 
apie .Aitvarą” krašto apsau
gos ministras Linas Linke
vičius nenorėjo daug kalbėti: 
„Mes galime didžiuotis, kad 
turime tokį dalinį. Jei ameri
kiečiams prireikė jo pagalbos, 
vadinasi, jis šio to vertas. Pa
tikėkite, ne bet kas sulaukia 
tokio pakvietimo”. Slaptasis 
būrys laukia Seimo sprendi
mo. (KD, Elta)

* Krašto apsaugos mi
nisterija (KAM) dar iki Nau
jųjų metų iš JAV pirks naujos 
priešlėktuvinės ginkluotės — 
raketų „žemė-oras”. Informa
cija, kiek tokių raketų ir už 
kokią sumą rengiasi įsigyti 
KAM, kol kas kruopščiai sle
piama. Šiemet naujai gink
luotei įsigyti KAM yra skirta 
daugiau nei 170 mln. litų. (R, 
Elta)

* Vilniaus Gedimino 
prospektą rekonstruojantys 
darbininkai nė neįtaria, kad jų 
darbas galėtų sukelti tarp
tautinį skandalą. Dėl darbų 
centrinėje miesto gatvėje dantį 
griežia ne tik kai kurie Lie
tuvos politikai ir istorikai, bet 
ir kaimynai baltarusiai. „Lie
tuvos archeologai kasinėja Vil
nių. Tą patį, kuris penkis šim
tus metų buvo Baltarusijos 
sostinė. Sensacingų radinių — 
nesuskaičiuojama galybė”, to
kiais žodžiais baltarusių isto
rikai pradėjo laidą apie Vil
niaus archeologiją. Ši laida bu
vo rodoma per Laisvosios Eu
ropos radijo baltarusių progra
mą. (LR, Elta)

%eklan)uofcitės
Tai - Jūsų laikraštis
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Likę a good neighbor, State Farm is there.® 
i Insurance Companies • Home Offices: Bloomington, Illinois

ĮVAIRUS

AUIUM0BiJūN4MlSYHKATOSR 
GYVYBES DRAUDMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. 708-424-8654. 773-581-8654
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A. t A.
ZUZANAI DAUKANTIENEI

iškeliavus Amžinybėn, jos dukterį MILDĄ su 
vyru STASIU TAMULIONIU ir jos sūnų VAI
DOTĄ su žmona RAIMONDA nuoširdžiai 
užjaučiame.

Raminta ir Vladas Sinkai 
Daiva Švipaitė

A, t A.
GYČIUI BARZDUKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame seserį AUŠRELĘ 
BABICKIENĘ, brolį ARVYDĄ ir žmoną VIDĄ 
su šeimomis ir kartu liūdime.

Jūratė ir Jurgis Augiai 
Irena ir Dalia Barzdukai

SKELBIMAI
NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA
Landmark 

ao] properties

Bub. 779229-8781 
Res. 706425-7100 
Motai 7796000205 
Paper630-314-4330

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

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
VetaSUt 773864-7820 
Fo: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus
mieste arpriemiesčiuose, kreipkitės 
į DANUTĘ r'*"™ - - r-į MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 

Nuosavybių įkainavimas veltui.

Dėl
draudimo 

skambink man

FRANK
ZAPOLIS

3208 1/2 West 95th 
Street

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

AUTOMOBILIO, NAMŲ, 
SVEIKATOS IR GYVYBĖS 

DRAUDIMAS

SIŪLO IŠNUOMOTI

Oak Lavvn išnuomojamas 4
kambarių, 2 mieg. butas su šiluma

Yra šaldytuvas ir dujinė viryklė. 
Šalia teniso kortai ir baseinas. 

First Rate Real Estate, 773-767- 
2400, Aušra Padalino.

SIŪLO DARBĄ

Reikalingi langų plovėjai.
Renkame 50 grupių, po 1,2 ar 3 
asmenis (vyrai ir moterys). Turite 

turėti savo automobilį ir susikalbėti 
angliškai. Darbas nuo pirmadienio

iki šeštadienio. Atlyginimas $80- 
$150 į dieną. Atlyginama kiekvienų 

dieną. Atvažiuokite šiandien,
pradėkite dirbti rytoj. Blue Sky
VVindovv Cleaning, Ine., 2752

Maple Avė, Dovvners Grove, II.
60515. 1/2 mylios į rytus nuo 355 
greitkelio, Maple ir Walnut gatvių 

kampe. Tel. 630-515-8706

Įdarbinimo biuras siūlo 
darbą amerikiečių šeimose 

su gyvenimu.
Geras atlyginimas. 

Būtinas anglų kalbos 
žinojimas.

2921 N. Milwaukee. 
Tel. 773-278-0660.

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai 

Atlyginimas nuo 
$1,500 iki $1.800.

Tel. 615-554-3161.

Window Washers Needed! 
40,000 per year. We need KM) crews 
Noexp. necessary. Will train Mušt 

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

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

Reikalingi mūrininkai ir 
pagalbiniai darbininkai. 

Tel. 815-462-6263; 
630-774-1025.

Part time accountant/hookkeeper
reikalingas visuomeninio pobūdžio 
lietuviškai organizacijai Čikagoje, 

galįs naudoti lietuvių ir anglų kalbas.
turįs kompiuterį ir susisiekimo 

priemonę. Kompensacija pagal susi
tarimą. Tel. 773-275-4222

PARDUODA
Dovvners Grove parduodamas 
2 miegamųjų „condominium"
butas po kapitalinio remonto 2 
vonios ir 2 tualetai. Labai graži
vieta. Tel. 630-960-2976, 630- 

853-8061,630-853-8062.

ĮVAIRŪS

Liaudies medicinos gydytojas 
OLEH CHEREDNYK.

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

847-507-4074 (mob.)

Narnama Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, Prefident

Patintujim Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.

t
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LIETUVIŲ OPERA ŽENGIA Į 
47-US METUS

Johnny Unitas (Jonai
tis), lietuvių ateivių sūnus, 
JAV futbolo — NFL — garse
nybė, 1956-1972 m. žaidęs fut
bolą Baltimore „Colts” koman
doje, mirė š.m. rugsėjo 11 d. 
nuo širdies smūgio. Jis dar ne
buvo sulaukęs 70 metų.

Gen. Daukanto Juru šau
lių kuopa visus maloniai 
kviečia į rudeninį pokylį-pa- 
silinksminimą, kuris ruošia
mas spalio 12 d. šeštadienį, 7 
vai. vak., Šaulių namuose, 
2714 W. 43rd Str., Chicągo. 
Sokiamž gros Barniškio orkes
tras, bus užkandžiai, vakarie
nė. Bilietus užsisakyti galima 
pas Viktorą tel. 773-847-0664 
arba Sigitą 773-523-7205. Val
dyba prašo narius atnešti do
vanų laimėjimams.

Ar jau įsigijote bilietus į
„Draugo” rudeninį pokylį?
Dar nevėlu, nes pokylis vyks 
rugsėjo 29 d., sekmadienį, 
tačiau netrukus pavėluosite, 
jei dar ilgiau delsite. Bilietai 
gaunami ir vietos užsakomos 
„Draugo” administracijoje. Po
kylis ruošiamas „Sabre Room” 
salėje, Hickory Hills, IL.

Marijos Nekaltojo Prasi
dėjimo seserų rėmėjų sąs
krydis bus Putnam, CT, sese
lių vienuolyne, spalio 27 d., 
sekmadienį. Sąskrydžio Mi
šias aukos ir pamokslą pasa
kys (11 vai. r.) vienuolyno ka
pelionas kun. Vytautas Ged- 
vainis. Po pietų bus Naujosios 
Anglijos rėmėjų posėdis ir sa
vo įspūdžiais pasidalins, nese
niai iš Lietuvos grįžusi, N. An
glijos rėmėjų pirm. Gitą Kup
činskienė. Bus prisiminti mi
rusieji, kapinių lankymas, pa
minklų pašventinimas, mišpa
rai už mirusiuosius. Visi 
kviečiami. Apie dalyvavimą 
prašoma pranešti iki spalio 21 
d., tel. 860-928-7955.

Amerikos Lietuvių tary
ba rengia nuotaikingos lietu
viškos muzikos programą ant
radienį, rugsėjo 17 dieną, Či
kagos miesto centre. Progra
ma įvyks miesto rotušės Daley 
aikštėje (Washington ir Dear- 
bom gatvių sankryžoje prie 
Pikaso statulos), kur bus iš
kelta, ALTo parūpinta, 15 x 
25 pėdų dydžio Lietuvos vėlia
va. Programoje dalyvaus Lie
tuvos Vyčių choras ir Stasės 
Jagminienės vadovaujama 
„Tėviškės” kapela. Programa 
prasidės 12 vai. ir tęsis iki pir
mos. Įėjimas nemokamas. Ne
palankiam orui pasitaikius 
programa vyks Daley centro 
pirmo aukšto salėje. Visus 
maloniai kviečia Amerikos 
Lietuvių tarybos valdyba.

Nekalto Švč. M. Marijos 
Prasidėjimo bažnyčioje 
Brighton Parke lietuvišką 
šeimą sukūrė Julija Plačaitė, 
kilusi iš tos parapijos, ir kali- 
fornietis, šiuo metu gyvenan
tis Čikagoje, Andrius Kudirka.

Sveikinimo žodį tarė Lemonto apylinkės LB pirmininkė Nijolė Nausėdie
nė V. Jasinevičiaus nuotr.

Š. m. rugsėjo 17 d., antra
dienį, 6:30 vai. v., „Seklyčio
je”, 2711 West 71 st. Street 
Chicągo, rengiamas seminaras 
svarstyti įvairius imigracinius 
reikalus. Seminare kalbės 
imigracinių reikalų specialis
tas Diego Bonesatti, lietuvių 
kalbon vers adv. Algimantas 
Rėželis. Kas turi klausimų ar 
neaiškumų imigraciniais rei
kalais, kviečiami dalyvauti.

Seminarą rengia JAV LB 
Socialinių reikalų taryba.

Naujo kultūrinio sezono 
atidarymas Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje — su ta
lentingos scenografės Vilmos 
Repečkaitės paroda „Vienkar
tinė erdvė” vyks šeštadienį, 
rugsėjo 14 d., 7 vai. v. Paro
doje — maketai, eskizai, lė
lės.., Laukiame visų, įėjimas 
nemokamas. Adresas: 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicągo, tel. 773- 
582-6500.

Šį šeštadienį, rugsėjo 14 
d„ „Combat Fighters” klu
be, esančiame Jaunimo cen
tre, Čikagoje, 7:30 vai. vak. 
bus dideliame ekrane rodoma 
bokso kova tarp dviejų žymių 
boksininkų: Oscar de la Hoya 
ir Fernando Vargas. Savo 10 
dol. auka atėjusieji parems 
klubą, suteikiant galimybę 
įsigyti būtinai reikalingą įran
gą. Klubo valdyba primena, 
kad dar galima registruotis 
kitą šeštadienį, rugsėjo 21 d. 
Treniruotės vyks nuo 1 iki 3 
vai. p.p. Jau susirenka 25 
vaikų grupė. Kas norėtų pasi
teirauti apie šeštadieninę 
vaikų grupę, skambinti Linui 
tel. 773-581-7374.

Rugpjūčio 21 d. kviestinių Čikagos visuomenės atstovų susitikime su Te
levizijos 2 kanalo (CBS) žiniasklaidos direktoriais bei diktoriais visuome- 
nininkė Birutė Vindašienė, atstovavusi JAV Lietuvių Bendruomenei, nu
sifotografavo su laidų apie orą pranešėju Steve Baskerville ir žurnalistu 
Jay Levine. Indrės Tijūnėlienės nuotr.

„Sietuvos” skautininkių 
ir vyr. skaučių draugovės 
sueiga vyks šeštadienį, rugsė
jo 14 d. Ateitininkų namuose, 
Lemonte, nuo 1-4 vai. p.p. Vi
sos narės prašomos dalyvauti.

Tautos šventėje Cicero, IL, iš kairės: dr. Petras Kisielius, Cicero LB apylinkės pirm. Mindaugas Baukus, Lietu
vos generalinio konsulato Čikagoje atašė Ramūnas Astrauskas, ALTo centro valdybos pirm. Saulius Kuprys, Ci
cero skyriaus ALTo pirm.Stasys Dubauskas. Jono Kuprio nuotr.

Mūsų popiečių lankytojai 
yra kultūringi asmenys. Jie 
domisi menu, gėlynais, pini
giniais žaidimais, vėliausiomis 
madomis, dainomis, politinė
mis temomis, o ypač sveikata. 
Neturint sveikatos, viskas nu
stoja reikšmės. Programų pa- 
ruošėja Elena Sirutienė, su
prasdama, ko labiausiai pagei
dauja popiečių lankytojai, pa
kvietė žinomą kardiologą dr. 
Vidą Nemicką padaryti prane
šimą sveikatos klausimais.

Prieš pristatydama dr. Vidą 
Nemicką, pažymėjo, kad daug 
kalbama apie širdį. Širdies 
temomis yra parašyta daug 
poemų ir meilės romanų. Bet 
širdžiai nepadeda poezija ir 
meilės išsireiškimai, o žinoji
mas, kaip apsaugoti ją nuo pa
vojų, kurie užpuola dažniau
siai vyresniuosius.

Dr. Vidas Nemickas, padė
kojęs už poetišką širdies pri
statymą, pabrėžė, kad jis kal
bėsiąs apie širdies negeroves

Šakiečių klubo gegužinė,
turėjusi vykti š. m. rugsėjo 29 
d., dėl tą dieną rengiamo 
„Draugo” dienraščio metinio 
pokylio, nukeliama į š. m. spa
lio 27 d. Gegužinė vyks Šaulių 
namuose. Pradžia 12 vai p.p.

Amerikos Lietuvių tary
bos nariai Algis Kazlauskas ir 
Valentinas Krumplis ir ALTo 
įstaigos darbuotojas Nerijus 
Šmerauskas šiuo metu lankosi 
Lietuvoje. Jie yra įgalioti tar
tis dėl Lietuvių Genocido pa
rodos ruošimo ir parodymo 
užsienyje.

„Saulučių” paukštyčių 
draugovė naujos veiklos 
metus pradės šį šeštadienį, 
rugsėjo 14 dieną, 1:15 vai. p.p. 
PLC, Lemonte, vyksiančioje 
„AušrosVartų/Kernavės” tun
to sueigoje. Visos sesės prašo
mos dėvėti uniforminiais 
marškinėliais, tamsiai mėlynu 
sijonu (ne „skorts”), iki kelių 
tamsiai mėlynomis kojinėmis 
ir tamsiais batukais. Labai 
laukiame visų sesių.

POPIETE SU DR. VIDU NEMICKU
ir sveiką kraujagyslių išlai
kymą. Abudu labai tampriai 
rišasi. Jis taip pat pabrėžė, 
kad kalbės ne apie gydymą, 
bet apsisaugojimą, nes kiek
vienas atvejis yra skirtingas ir 
reikalauja nuodugnaus ištyri- 
mo.-

Širdis yra tuščias, raume
ningas, kumščio didumo orga
nas, padalintas į keturias da
lis, ir varinėja kraują po visą 
kūną. Širdies plakimas yra 
ritminis širdies raumenų susi
traukimas kraujo pompavi- 
mui. Širdis yra nuostabi pom
pa su keturiomis dalimis ir 
apsaugota vožtuvais kraujo 
teisingam paskirstymui. Šir
dis kraują stumia arterijomis į 
kūną ir siurbia, venomis atgal 
į širdį, kad aprūpintų deguo- 
niu, vėl galėtų jį grąžinti į 
kūno ląsteles.

Šalia širdies labai svarbų 
vaidmenį atlieka kraujo gys
los, pasklidusios po visą kūną. 
Žmogaus kraujds yra gelsvas 
skystis sudarytas iš vandens, 
proteinų, druskų ir kitų che
minių junginių, ir turi tris 
skirtingus elementus: raudo
nieji, baltieji ir maži bespal
viai rutuliukai, matomi tik 
per mikroskopą. Visi šie trys 
elementai yra gaminami kau
luose. Raudonieji kraujo rutu
liukai neša deguonį iš plaučių 
į kitas kūno dalis. Baltieji 
kraujo rutuliukai apsaugo kū
ną nuo įvairių bacilų, o pla- 
telės — bespalviai rutuliukai 
— saugo kraują nuo sukre
šėjimo.

Kraujagyslės turi labai dide
lę įtaką į širdies negalavimus. 
Širdies priepuolis įvyksta ta
da, kai pažeidžiamas širdies 
raumuo, nepristatant pakan
kamai deguonies. Sužeista 
vieta palieka žymę — randą ir 
raumens veikimas yra suma
žėjęs arba nustoja veikęs. 
Šiais laikais pergyventi šir
dies priepuolį yra kur kas sau
giau ir grįžimas į normalų 
gyvenimą yra galimas, nors 
mirtingumas Amerikoje nuo 
širdies pirmauja. Reikia taip 
pat žinoti, kad ne visi širdies 
priepuoliai baigiasi mirtimi, 
bet gali palikti nepageidau
jamų pėdsakų žmonių gyve
nime.

Širdies priepuolius iššaukia 
užsikimšimai arterijų, ar tai

Čikagoa Lietuvių operos choras, 2002 m, pavasarį padovanojęs mums Donizetti operų „Lucia di Lammermoor"

būtų kraujo krešuliai, ar rie
balinės nuosėdos. Todėl labai 
svarbu valgyti maistą, kuris 
neturi gyvulinių riebalų. Rū
kymas ir naudojimas alkoho
lio labai kenkia širdžiai ir 
kraujo gyslom. Per didelis gy
vulinių riebalų naudojimas, 
neveiklumas iššaukia aukštą 
cholesterolio kiekį. Užkemša
mos gyslos nuosėdomis. Pagal 
naujausius atradimus, krau
jyje neturi būti cholesterolio 
daugiau kaip 90-120 mg. 
aukštojo, o žemojo ne daugiau, 
kaip 60-90 mg. Žmogaus orga
nizme yra gero ir blogo choles
terolio, kuris nustatomas po 
kraujo tyrimo. Šalia šitų nege
rovių dar reikia saugotis 
aukšto kraujo spaudimo ir 
įtempto gyvenimo. Valgyti 
daugiau daržovių, vaisių ir 
gimnastikuotis.

Širdies priepuolio simpto
mai: skausmas viduryje šir
dies už krūtinkaulio, išmuša 
šaltas prakaitas, apima silp
numas, skausmas nueina į abi 
rankas, kaklą, dantis bei žiau
nas. Žmogus jaučia baimę. Bet 
tie simptomai pasirodo ne vi
siems asmenims. Širdies prie
puoliai gali būti lengvi, sun
kūs ir net mirtingi.

Daktaras pažymėjo, kad 
šiais laikais yra labai gerų 
vaistų apsisaugojimui ir gydy
mui, bet jie prirašomi tik gerai 
patikrinus pacientų sveikatą. 
Norint išvengti širdies prie
puolių, reikia sveikai gyventi, 
nevalgant riebaus maisto, būti 
linksmam, nerūkyti, negerti 
alkoholinių gėrimų, vengti per 
daug druskos, ir daug sportuo
ti.

Į šią popietę atsilankė ne
mažas skaičius vyresniųjų, 
nes visi norime kuo ilgiau 
džiaugtis gyvenimu. Progra
mų vedėja Elena Sirutienė vi
sų susirinkusių vardu dėkojo 
dr. Vidui Nemickui už įdomų 
pranešimą. Daktaras į „Sekly
čią” mielai atsilanko, suteik
damas labai naudingų žinių 
sveikatos išlaikymui. Dakta
rui buvo pateikta daug klau
simų, į kuriuos buvo išsamiai 
atsakyta. Po pranešimo ir 
klausimų buvo prieita prie pa- 
sivaišinimo, kuris taip pat tei
kia džiaugsmą, bendraujant 
su popietės dalyviais.

Antanas Paužuolis

Nepaprastai greit prabėgo 
vasara — kaip ir visos. Su 
Darbo dienos savaitgaliu for
maliai^ ir vasaros galas. Mo
kyklose prasideda nauji moks
lo metai, baigiasi maudymosi 
sezonas, užsidaro paplūdi
miai, nebeliko ir vandens sau
gų. Tad jei susigundęs dar įlįsi 
į ežerą pasipliuškenti — nebe
bus perspėjančio švilpuko, net 
jei ir per toli nuplauktum nuo _ 
kranto. Neturi reikšmės ir tai, 
kad rugsėjo mėnesį pasitaikys 
dar ne viena karštesnė negu 
vidurvasarį diena, o kokį sek
madienį susivėlinusi organiza
cija pakvies net ir į savo ge
gužinę. Tačiau vis vien aišku, 
kad vasara baigėsi. Ką gi, juk 
vienas kitas gelstelėjęs topolio 
lapas jau ir be vėjo nusklen
džia žemyn.

Yra ir kitų ženklų apie ne
lauktai nutrūkusią vasarą: ne
nustembame, pašto dėžutėje 
radę ir vieną kitą pakvietimą į 
rudens sezono kultūrinius 
renginius ar salėje ruošiamą 
didesnį pobūvį. Spaudoje pa
stebėjome saviveiklos praneši
mus, kad antai tą ir tą dieną 
prasidės repeticijos, choristų 
dalyvavimas būtinas — nu
matomi ypatingi sezono rengi
niai.

Lietuvių operos valdyba ne- 
sivėlindama irgi išsiuntinėjo 
nariams laiškus, kviesdama 
poatostoginiam susitikimui 
rugsėjo 6 dieną, Jaunimo cent
re: bus pateikta metinės veik
los apžvalga bei susipažįsta
ma su šiais metais statoma 
opera.

Minėtą penktadienio vakarą 
į Jaunimo centro kavinę susi
rinko gražus choro narių bū
rys. Valdybos pirmininkas 
Vaclovas Momkus pasveikino 
sugrįžusius, per vasarą sau
lėje įdegusius choristus, o taip 
pat pristatė ir porą naujų. 
Vyrų kaip tik laukiama — pa
geidaujama, kad ir daugiau 
norinčių bei galinčių dainuoti, 
savo balsais prisidėtų prie 
publikos pamėgto Lietuvių 
operos choro. Jis taip pat pri
minė, kad nuo šiol choro re
peticijos vyks normalia tvarka 
penktadieniais, 7:30 v.v., Jau
nimo centre.

Valdybos pirmininkas pasi
džiaugė, kad šiais metais vi
suomenė gėrėsis puikia G. 
Verdi opera „Kaukių balius”. Į 
šią operą dainuoti yra pa
kviesti geriausi Lietuvos ope
ros ir baleto teatro solistai, 
dauguma jų lietuvių visuome
nei jau yra pažįstami iš anks
tesnių pasirodymų Čikagos 
scenoje.

Irena Milkevičiūtė pirmoji 
Lietuvos operos žvaigždė, su
žibusi mūsų padangėje, dar 
prieš nepriklausomybės atsta
tymą 1989 metais, dainavo 
„Trubadūro” operoje ir publi
kai paliko nepamirštamą įspū
dį. Šių metų operoje sol. I. 
Milkevičiūtė atliks pagrindinį 
moters — Amelios vaidmenį.

Audrių Rubežių matėme ir 
gėrėjomės jo dainavimu perei
tų metų „Liučijos”, o anksčiau 
ir kitose operose. Šį sykį jis at

liks pagrindinę tenoro Riccar- 
dorolę.

Pažįstami mums bus iš 
ankstyvesnių sceninių pasiro
dymų sopranai Nida Grigala
vičiūtė ir įneša Linaburgytė, 
bosas Liudas Norvaiša ir bari
tonas Arūnas Malikėnas. Pir
mą kartą Čikagoje debiutuos 
bosas Vytautas Bakuva.

Šiemetinėje operoje daly
vaus taip pat pora ir vietinių 
solistų Vaclovas Momkus ir 
Julius Savrimas, dainavęs ir 
pirmąjame „Kaukių baliaus” 
operos pastatyme 1974 me
tais. Jis atliks vyriausiojo tei
sėjo rolę.

Šių metų operą diriguos me
no vadovas maestro Alvydas 
Vasaitis, o spektaklį paruošti 
jam padės chorvedžiai Mani- 
girdas Motekaitis ir Gitana 
Snapkauskaitė. Publika ir 
šiais metais grožėsis nepa
prastai gražiomis chorinio dai
navimo partijomis. Paminėti
na, kad „Kaukių balius” buvo 
A. Vasaičio Lietuvių operoje 
dirigavimo debiutas. Vyriau
sias dirigentas Vytautas Mari- 
jošius pavedė savo jaunam 
asistentui diriguoti vieną 
„Kaukių baliaus” spektaklį 
Maria aukštesniosios mokyk
los salėje.

Operos vyriausias režisie
rius ir scenos vadovas, jau vie
nuoliktą kartą atvykstantis į 
Čikagą, bus maestro Eligįjus 
Domarkas.

Pakalbėjęs apie šių metų 
operą, pirmininkas kreipėsi į 
susirinkusius, kviesdamas vi
sus įsijungti į laimėjimo bi
lietėlių platinimo vajų. Prieš 
kiek laiko valdyba su būriu 
talkininkų išsiuntinėjo operos 
bičiuliams laiškus, prašydami 
ir tikėdamiesi, kad ir šiais me
tais neatsisakys paremti 
„Kaukių baliaus” spektaklio 
pastatymą bei Lietuvių operos 
veiklą. Be rėmėjų aukų Lietu
vių opera jokiu būdu nebūtų 
pajėgusi tesėti savo užmojų ir 
darbų per 46 metus. Su rė
mėjų parama ir paskata, Lie
tuvių opera ryžtasi tęsti savo 
ilgametę veiklą, ir su viltimi 
žiūri į artėjančią penkiasde
šimties metų sukaktį.

Po pranešimų ir paskati
nančių darbams pirmininko V. 
Momkaus žodžių, valdybos 
sekretorė Virginija Savrimie- 
nė pakvietė visus prie vaišių 
stalo, kurį paruošė choro mo
terys, o vyrai pasirūpino at
gaiva — kvietė visus vaišintis 
ir atsigaivinti.

Pasivaišinus Aleksas Plė
nys, nuolatinis Lietuvių ope
ros talkininkas, susirinku
siems parodė klasiškai Metro
politan operos pastatytą „Kau
kių baliaus” vaizdąjuostės įra
šą.

Pradedant naujo sezono 
veiklą, paminėsime ir tuos, 
kurie suks visą veiklos ratą — 
šių metų Lietuvių operos val
dybos sudėtį. Pirmininko pa
reigose, kaip minėta ir šiais 
metais darbuosis energijos 
niekad nepritrūkstantis V. 
Momkus. Jo pavaduotojas ir 
prityręs operos vąjaus pokylio 
rengėjas bus Jurgis Vidžiū
nas; sekretorė — Virginija 
Savrimienė, nepagaili jai pir
mininkas ir kitų darbų, o iž
dininkė — Elena Ablingytė. 
Vicepirmininkai — Romas 
Bumeikis, Ramunė Račkaus
kienė ir Rudolfas Valdukaitis. 
Pareigų ir darbų jiems irgi ne
pritrūks.

Palinkėkime Operos valdy
bai, kad visi jos planai ir už
mojai šio sezono metu vyktų 
sklandžiai, be didelių sunku
mų.

Juozas Končius

KALENDORIUS
Rugsėjo 13 d.: Šv. Jonas Auksa

burnis; Barmantas, Barvydė, Bir- 
mantas, Eulogįjus, Jonas, Mangailis, 
Tolminė.
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