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„Mažeikių naftoje / / amžiaus gaisras 

Dūmų aukštis siekė iki 150 metrų. Eltos nuotr. 
Vilnius, spalio 12 d. (BNS / Al- įrenginių. Jos remontas truks mėne-

fa.lt) — „Mažeikių naftoje" visą ket- sius, o be jos gamykla gali veikti puse 
virtadienį ugniagesiai mėgino už- pajėgumo. Avarijos priežastys neži-
gesinti liepsnojančią reakcinę koloną nomos, manoma, kad jos techninės. 
— vieną pagrindinių gamyklos Apie nukentėjusius žmones nežino

ma. Vienas asmuo laikomas dingu
siu. 

Tai ketvirtadienį vakare pranešė 
premjeras Gediminas Kirkilas. Anot 
jo, nuostoliai gamyklai yra „milžiniš
ki", tačiau jis tikisi, kad „PKN Or
ien" neatsisakys planų ją pirkti. 

Sutartyje su „PKN Orlen" yra 
išlyga, kad „Mažeikių naftos" vertei 
smarkiai nukritus, ji gali atsisakyti 
sandorio. Mažeikiuose šiuo metu yra 
ir „PKN Orlen" specialistai. 

Priežastis, dėl ko nutekėjus du
joms ar kitiems skysčiams užsidegė 
reakcinė kolona nr. 601, nežinoma. 
Sprogimo nebuvo. Gamyklos specia
listai pripažįsta, kad įmanoma, jog 
priežastis buvo techninė. 

Gaisras labai pavojingas 

Vizitą Šiauliuose nutraukęs ir 
skubiai į Mažeikius išvykęs vidaus 
reikalų ministras Raimondas Šukys 
sakė, kad gaisras „Mažeikių naftos" 
gamykloje vertinamas kaip labai pa-

Naujasis 
b i u d ž e t a s -
p a g a l senas 

Vėl atidėta rezoliucija dėl Gruzijos 

Remigijus Šimašius 
Lrinka.it 

Vyriausybė pritarė 2007 metų 
biudžeto įstatymo projektui ir iškart 
nepraleido progos pasigirti, koks jis 
yra socialiai orientuotas. Tačiau tik 
biudžeto turinys atskleidžia, kaip 
konkreti vyriausybė supranta orien
taciją į visuomenę ir socialines reik
mes. Pateiktas projektas parodo ke
letą faktų, kurie sunkiai suderinami 
su tikrąja socialine orientacija. 

Vyriausybė, kaip ir pernai, su sa
vo išlaidų užmojais „neįsitenka" į 
būsimas pajamas, nors nacionalinio 
biudžeto pajamos auga net 14 pro
centų. Biudžeto deficitas numato
mas beveik pusantro milijardo litų. 
Kitaip tariant, net augant ekonomi
kai ir dėl to - pajamoms, pajamų ne
užtenka ir teks skolintis. 

Klausimas, kas būtų, jei ekono
mika vėliau sulėtėtų, turbūt lieka be 
adresato, nes subalansuotas biudže
tas esą yra planuojamas tik nuo 2009 
metų, t. y. kitai valdžiai. Mūsų val
džia, priešingai nei Estijos, Latvijos 
ar Skandinavijos valstybės, kažkodėl 
nesugeba išleisti tiek, kiek surenka 
mokesčiais ar netgi mažiau. 

Dėl ko susidaro planuojamas de
ficitas? Gal čia prisidėjo sumažintas 
gyventojų pajamų mokestis? Nors 
biudžeto projekto aiškinamajame 
rašte teigiama, kad dėl mokesčio ta
rifo Nukelta į 6 psl. 

Vilnius, spalio 12 d. (BNS) — 
Seimas niekaip nepriima jau antrą 
savaitę parlamente svarstomos rezo
liucijos, kuria Rusija raginama nu
traukti sankcijas Gruzijai. 

Praėjusią savaitę Užsienio rei
kalų komiteto (URK) aprobuota re
zoliucija iš pradžių atidėta dėl Rusi
jos Valstybės Dūmos parlamentarų 
delegacijos vizito Seime, ketvirta
dienį parlamentarai nusprendė rezo
liucijos priėmimą atidėti kitam ple
nariniam posėdžiui antradienį. 

Darbo partijos frakcijos siūlymą 
daryti pertrauką iki kito plenarinio 
posėdžio palaikė 58 parlamentarai, 
42 pasisakė už tai, kad dėl rezoliuci
jos priėmimo būtų balsuojama dar 

ketvirtadienį. 
„Darbiečiai" atidėti rezoliucijos 

priėmimą siūlė, mat jiems neįtiko 
projekto redakcija. 

URK pirmininko pavaduotojas 
konservatorius Audronius Ažubalis, 
priminęs, kaip Lietuva laukė pa
saulio paramos per Rusijos blokadą, 
balsavimą dėl rezoliucijos atidėjimo 
pavadino „gėdingu". 

Tačiau buvo ir parlamentarų, 
siūliusių vadovautis pragmatiška po
litika. Vizitą Lietuvoje baigę Rusijos 
Valstybės Dūmos parlamentarai vie
šai dėkojo Seimo Užsienio reikalų ko
miteto pirmininkui socialdemokratui 
Justinui Karosui už pastangas ati
dedant Seime rezoliucijos svarstymą. 

Nobelio literatūros premija — 
turkų rašytojui O. Pamukui 

kultūrų susidūrimo ir persiklojimo 
simbolius", — sakoma Akademijos 
pranešime. 

O. Pamukui atiteks 10 mln. Šve
dijos kronų (3.7 mln. litų), auksinis 
medalis ir diplomas, kuriuos per 
Stokholme įvyksiančią oficialią cere
moniją jam įteiks Švedijos karalius 
Carlas XVI Gustafas. Ceremonija 
įvyks gruodžio 10 dieną, kai minimos 
premijų įsteigėjo Alfredo Nobelio 
mirties metinės. 

O. Pamukas gimė 1952 m. Is-
tanbul mieste. Čia jis pragyveno visą 
ligšiolinį gyvenimą, išskyrus trejus 
metus, kuriuos jis dėstė JAV Colum-
bia University bei University of Io-
wa. Nors rašyti mėgo nuo vaikystės, 
tėvai bei visa šeima O. Pamuką spau
dė Nukelta į 6 psl. 

Orhanas Pamukas 
Die Neue Epoche nuotr. 

Stokholmas, spalio 12 d. 
(AFP/„Reuters"/BNS/„Draugo'* 
info.) — 2006 metų Nobelio literatū
ros premija atiteko turkų rašytojui 
Orhanui Pamukui, paskelbė Švedijos 
Akademija. O. Pamukas „ieškoda
mas savo gimtojo miesto (Istanbul) 
melancholiškos sielos atrado naujus 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

vojingas. 
„Kaip mane informavo Prieš

gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo de
partamento vadovai, pagal keturių 
balų pavojingumo skalę šis gaisras 
vertinamas antru numeriu,— sakė 
R. Šukys. — Savo pagalbą siūlė net 
Latvijos ugniagesiai, tačiau kol kas 
mes manome, kad užtenka turimų 
pajėgų. Gaisrą gesino dešimt autocis
ternų ir dešimt kitų automobilių iš 
Mažeikių, Nukelta į 6 psl. 

•Sporto apžvalga. 
•Aštuntoji didžioji 
nuodėmė. 
•Lietuvos vyrai, moterys 
ir sveikata. 
•Animacija — Vilnius 
2006. 
•Likimo lemta. 
•Įvairios sporto žinios. 
•Dar vienas A. Kezio 
apsilankymas Lietuvoje. 
•Romo Viesulo „Dainos 
ir mados" Vilniuje. 
•Amerikos lietuviu 
katalikų fed. kongresas. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.75 LT 
1 EUR — 3.45 LT 
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SPORTO APŽVALGA 
KREMINIS ČIKAGOJE 

Paruošė Ed. Sukutis 

Lietuvos galiūnai išmėgins 
jėgas su JAV stipruoliais 

Lietuvos galiūnų rinktinė penk
tadienį Vilniuje, „Siemens" arenoje, 
kovos prieš JAV komandą, kuri šių 
metų pasaulio čempionate pelnė 
bronzos medalius. Kiekvienai šaliai 
atstovaus po keturis sportininkus. 

2005 pasaulio čempionės ir šių 
metų pasaulio vicečempionės Lietu
vos rinktinės kapitonas Žydrūnas 
Savickas trečiadienį spaudos konfe
rencijoje sakė, kad visi mūsų šalies 
komandos nariai yra geros sportinės 
formos, todėl galima tikėtis pergalės. 

Lietuvos rinktinei, be Ž. Savicko, 
dar atstovaus birštonietis Vidas Ble-
kaitis, marijampolietis Saulius Bru-
sokas ir panevėžietis Vilius Petraus
kas. 

„Iš pradžių buvo planuojama šį 
mačą surengti Čikagoje, kur gyvena 
daug lietuvių. Tačiau taip susiklostė, 
kad pirmoji Lietuvos ir JAV galiūnų 
dvikova įvyks Vilniuje, — teigė Z. 
Savickas. — Dėl šios dvikovos buvo 
susitarta po to, kai pernai tapome 
pasaulio čempionais". 

JAV rinktinei atstovaus pasaulio 
akmenų sukėlimo rungties rekor
dininkas Travis Otmayer, šių metų 
JAV čempionas Steve George 
MacDonald, 2004 metų Siaurės 
Amerikos čempionas Van Hatfield ir 
Derėk Poundstone, kuris šiemet JAV 
„Grand Prix" varžybose nusileido tik 
Z. Savickui. Su amerikiečių rinktine į 
Lietuvą atvyks ir JAV galiūnų fede
racijos prezidentė. 

Galiūnai varžysis 140 kg rąsto 
kėlimo, 350 kg padangos vertimo (8 
kartai), 140 kg „lagaminų" nešimo 
(50 m), akmenų sukėlimo (110-182,5 
kg), 330 kg svorio atkėlimo, 400 kg 
naščių nešimo (25 m) ir svorių sukė
limo ant laiptelių rungtyse. Kiekvie
noje iš jų keturių porų nugalėtojai 
gaus po tašką. Pirmajai rungčiai po
ros paaiškės ištraukus burtus. Kitose 
rungtyse stipruoliai kovos pagal prieš 
tai vykusios rungties rezultatus. 
Anot Z. Savicko, ši nauja varžybų sis
tema padidins intrigą. Mačo prizų 
fondą sudaro 10 tūkst. JAV dolerių. 

Varžybos vyks tryliktą dieną, 
tačiau tai negąsdina Z. Savicko. „Dėl 
to nesijaudinu. Tryliktą dieną esu 
laimėjęs ne vienerias varžybas", — 

sakė stipriausiu pasaulio žmogumi 
laikomas 31-erių metų atletas. 

Apie tris valandas truksiančiame 
renginyje koncertuos grupė „Pieno 
lazeriai", pasirodys „Tina Dance" 
šokėjų kolektyvas. 

Galiūnų varžybos Vilniuje pas
kutinį kartą buvo surengtos prieš 
dešimtmetį. 

Beje, Lietuvos galiūnų rinktinės 
nariai lapkričio 18-25 dienomis Is
landijoje dalyvaus pasaulio galiūnų 
čempionate. Nugalėtojo titulą gin-
siantis Z. Savickas iš karto pateko į 
finalą, o kitiems Lietuvos sportinin
kams teks dalyvauti atrankos varžy
bose. Iš viso čempionate varžysis 30 
stipruolių. 

Lietuvos galiūnų rinktinė, be
sirengianti mačui su JAV komanda, 
antradienį pirmoji ragavo naujų res
torano „Čili kaimas" patiekalų. Nau
jajame restorano valgiaraštyje bus ir 
galiūnų rinktinės kapitono Žydrūno 
Savicko „Top-3" patiekalai. 

Bendradarbiaujant su tituluo
tuoju stipruoliu buvo sukurtos salo
tos su vištiena „Salotinis prizas", 
jautienos troškinys „Šuolis su štan
ga" ir lašišos filė kepsnys „Laivo 
tempimas". 

Šiuos patiekalus šalies galiūnų 
rinktinės nariai Ž. Savickas, Saulius 
Brusokas, Vidas Blekaitis ir Vilius 
Petrauskas ragavo kartu su savo 
žmonomis, draugėmis ir vaikais. 
Beje, „Čili kaimo" kulinarai valgia
raščiui iš viso pateikė 27 naujienas. 

Stipriausiu pasaulio žmogumi 
tituluojamo Ž. Savicko draugė Jur
gita Vbrobjovaitė sakė, kad jos myli
masis laisvalaikiu kartais mėgsta 
pasisukioti po virtuvę. „Nueiname ir 
^ restoranus, tačiau skaniausi — 
Žydrūno pagaminti patiekalai", — 
tvirtino J. Vbrobjovaitė. Kitų rink
tinės narių žmonos teigė, kad na
muose maistą ruošia tik jos. 

Galiūnai sakė, kad kartu su 
šeimomis susirenka gana dažnai. 
„Esame labai susidraugavę, nes daug 
laiko praleidžiame bendrose treni
ruotėse. Gana dažnai prie mūsų pri
sijungia ir šeimų nariai", — teigė ma
rijampolietis S. Brusokas, 

ELTA 

Prasidėjo Čikagos L_X£»I . 
Lietuvių krepšinio Ivgos ™£j^w 

(ČLKL) ^ » 
ketvirtasis sezonas 

Praėjusį savaitgalį naujuosiuose 
Jaunimo rūmuose, Lemonte, prasi
dėjo naujas (jau ketvirtas) ČLKL 
sezonas. Spalio 7 d. po pietų įvyko 
iškilmingas jo atidarymas, kur gau
siai susirinkusius krepšinio sirga
lius pasveikino Lietuvos gen. kon
sulas Čikagoje Arvydas Daunoravi-
čius, ČLKL direktorius Aurimas 
Matulevičius ir iš Vilniaus į Lemon-
tą darbuotis persikėlęs kun. Anta
nas Saulaitis. Žiūrovus pradžiugino 
A. Matulevičiaus pranešta žinia, kad 
įėjimas į visas varžybas šį sezoną 
bus nemokamas. 

Atidarymo paradas, kuriame 
dalyvavo 11 komandų žaidėjai, buvo 
įspūdingas. Žiūrovus gerai nuteikė 
ir Linos Bulovaitės vadovaujamų 
devynių merginų šokėjų grupė, kuri 
pasirodys per visas lygos rungtynes. 
Atidarymo metu taip pat atvykusius 
linksmino dainininkė Rasa Zub-
reckaitė. 

Po oficialaus atidarymo aikš-
telėn išbėgo praėjusiųjų metų fi
nalininkų — „Alytaus" ir „Radvi
liškio* komandos. Nors ir buvo 
laukiama 3 kartus čempionų titulą 
laimėjusių alytiškių laimėjimo, šį 
kartą stipriau pasirodė „Radviliškio" 

ČIKAGOS 
„LITUANICOS" 
KREPŠININKAI 

LAIMĖJO 
LIETUVIŲ TURNYRĄ 

LOS ANGELES 

Los Angeles mieste Lietuvių 
dienų proga surengtame krepšinio 
turnyre tarp septynių komandų 
geriausiai pasirodė Čikagos „Litua-
nica - 1". Beje, čia žaidė dar trys 
Čikagos komandos: „Kalnapilis", 
„Rambynas" ir „Lituanica-2". Be šių 
dar dalyvavo vietos „Banga", San 
Francisco „Krupnikas" ir net iš 
Floridos — Orlando atvykusi ko
manda. 

Iš pradžių komandos rungtynia
vo dviejose grupėse. Pirmoje geriau
siai pasirodė „Lituanica-1", kuri 
įveikė „Kalnapilį" ir „Krupniką" (ji 
liko antroje vietoje). Kitoje grupėje 
pirmą vietą iškovojo Orlando lietu
vių komanda, o antrą užėmė „Ban
gos" krepšininkai. 

Spalio 1 d. pusfinalio varžybose 
Orlando nugalėjo (52:41) „Kalna
pilį", o „Lituanica" - „Bangą" 
(65:64). Finale stipresniais buvo či-
kagiečiai, kurie 55:45 įveikė krep
šininkus iš Floridos. „Lituanicos" 
gretose nesulaikomas buvo Derėk 
Molis, pelnęs net 37 taškus. Jis 
laimėjo ir naudingiausio (MVP) 
žaidėjo prizą. 

Kaip pareiškė „Bangos" klubo 
pirm Vilius Žukauskas, panašius 
krepšinio turnyrus Lietuvių dienų 
metu galvojama ateityje rengti kas 
metai 

komanda, kuri laimėjo net 101:67. 
Radviliškiečių gretose žaidęs buvęs 
„Alytaus" krepšininkas Evaldas Ja-
cunskas su 23 taškais buvo geriau
sias iš abiejų komandų. Prie per
galės su 17 taškų ir tiek pat atko
votų kamuolių prisidėjo kroatas Jo-
sif Petrusič (visoms komandoms lei
džiama turėti po vieną nelietuvį). 

Šioms rungtynėms teisėjavo vie
nas žymesnių NBA profesionalų 
lygos teisėjų Danny Crowford, kuris 
turi nemažai sentimentų Lietuvai. 
Danny yra geras Lietuvos prez. V. 
Adamkaus pažįstamas, o jo žmona 
yra lietuvė. 

Šį savaitgalį, spalio 14-15 d., 
ČLKL bus sužaista net 10 rungtynių 
— po penkias kiekvieną dieną. Šeš
tadienį žaidimai prasidės 2:30 vai. 
p.p. „Lituanica-2" ir „Atlanto" susi
tikimu. Paskutinės rungtynės įvyks 
8:30 vai. vak. 

Sekmadienio programa bus pra
dėta 10 vai. r., kuomet aikštelėje 
pasirodys „Lituanicos" ir „Švyturio" 
senjorų komandos. Paskutinės sek
madienio rungtynės vyks 4 vai. p.p. 

Restorano valgiaraštyje - galiūno Ž. Savicko „Top-3". Nuotraukoje: Žydrūnas 
Savickas su drauge Jurgita Vorobjovalte. Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. l Daugiau sporto žinių 

skaitykite 9 psl. 
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LIETUVOS VYRAI SAVO 
SVEIKATĄ VERTINA 

PALANKIAU NEI MOTERYS 
KĘSTUTIS PRANCKEV1CIUS 

Tarptautinės sveikatos organi
zacijos ir medicinos specialistų tei
gimu, per pastarąjį dešimtmetį, 
nepaisant vykstančio spartaus mok
slo ir technologijų progreso, daugely
je pasaulio šalių kaskart susiduriama 
ir su tam tikromis naujomis, sudėtin
gomis ne tik fizinėmis, bet ir psi
chologinėmis sveikatos problemomis. 
Civilizuotose valstybėse jau daugelį 
metų atliekami įvairūs tyrimai, ku
riais bandoma išanalizuoti visuome
nės sveikatingumo situaciją, atskleis
ti medicinos sistemos privalumus ir 
kt. Be kita ko, šiais metodais bando
ma išsiaiškinti ir kaip pati visuomenė 
vertina savo sveikatą. 

Tyrimai ir Lietuvoje 

Mūsų šalies Statistikos departa
mentas praėjusių metų rudenį pirmą 
kartą atliko gyventojų apklausą. 
Vienas iš pagrindinių jos tikslų -
sužinoti kaip Lietuvos gyventojai 
vertina savo sveikatą, atskleisti il
galaikės sveikatos problemas ir įtaką 
kasdienei veiklai, kaip dažnai naudo
jamasi medikų paslaugomis ir kt. 
Pasak Statistikos departamento 
Socialinės apsaugos ir sveikatos sta
tistikos skyriaus vedėjos Aldonos 
Ablingienės, vykusiame tyrime daly
vavo 9 tūkst. 15 metų ir vyresniojo 
amžiaus gyventojai, atsitiktinės 
imties būdu atrinkti iš Gyventojų 
registro. 

Kamuoja itin dažnos 
lėtinės ligos 

Po kruopščios analizės ir kitų 
svarbių darbų, praėjusią savaitę 
Statistikos departamento vadovai ir 
specialistai visuomenei paskelbė šio 
tyrimo rezultatus. Statistikos depar
tamento generalinis direktorius Al
girdas Semeta teigė, jog apklausos 
rezultatai parodė, kad beveik kas 
antras Lietuvos gyventojas savo 
sveikatą vertino kaip gerą arba labai 
gerą, 40 proc. - kaip vidutinę ir 13 
proc. - kaip blogą arba labai blogą. 
Stipriosios lyties atstovai savo 
sveikatą vertino kur kas palankiau 
nei moterys... Daugiau nei pusė, t.y. 
55 proc. vyrų ir 40 proc. moterų 
nurodė, kad jų sveikata yra gera arba 
labai gera. Didelė dalis moterų (44 
proc.) ir trečdalis vyrų teigė, kad jų 
sveikata vidutiniška. Kas dešimtas 
vyras ir kas šešta moteris vertino 
savo sveikatą kaip blogą arba labai 
blogą. 

,,Pagal atliktus tyrimus pa
aiškėjo, jog kas antras šalies gyvento
jas skundžiasi sergąs kokia nors 
lėtine liga arba turi ilgalaikių svei
katos sutrikimų. Moterų, turinčių 
ilgalaikių sveikatos problemų, dalis 
buvo didesnė negu vyrų, atitinkamai 
59 ir 44 proc. Gyventojų, turinčių 
ilgalaikių sveikatos problemų, dau
giau buvo tarp vyresnio amžiaus 
žmonių. Iš 65 metų ir vyresnio am
žiaus gyventojų net 87 proc. turėjo 
ilgalaikių sveikatos problemų, tačiau 
ir kas ketvirtas 15-24 metų jaunuolis 
teigė taip pat turintis tokių negala
vimų", sakė Algirdas Semeta. 

Tyrėjų teigimu, iki apklausos 
kokia nors lėtine liga sirgo kas antras 
gyventojas. Penktadaliui jų buvo 
diagnozuotas padidėjęs arterinis 

kraujospūdis, kas dešimtam - reuma
toidinis artritas (sąnarių uždegimas 
ir kt.). Kitos labiau paplitusios gydy
tojo diagnozuotos lėtinės ligos - bron
chitas, migrena ar dažnas galvos 
skausmas, depresija ir t.t. Jomis sirgo 
maždaug 4-5 proc. gyventojų. 

Daugiausia sunkumu patiria 
senjorai 

Statistikos departamento spe
cialistai, atlikę tyrimus, tvirtina, jog 
vienokių ar kitokių funkcijų - regos, 
klausos, judėjimo ir kt. sutrikimų 
turėjo kas antras gyventojas: 57 proc. 
moterų ir 42 proc. vyrų. Regos su
trikimai - itin dažnai pasitaikantis 
sveikatos sutrikimas. Be akinių ar 
kitų regėjimą gerinančių priemonių 
negali skaityti ar matyti iš toli apie 
1,5 mln. arba kas antras šalies gy
ventojas. Nedidelė dalis gyventojų (2-
3 proc.) nurodė, kad jie negali girdėti 
be klausos aparatų. Daugiausia 
asmenų, turinčių klausos ir judėjimo 
sutrikimų, buvo tarp 75 metų am
žiaus žmonių. 

„Rezultatai rodo, kad labiausiai 
trūksta klausos aparatų. Trys ketvir
tadaliai gyventojų su klausos sutriki
mais nurodė neturį jokių pagalbinių 
priemonių, o beveik penktadalis žmo
nių, kuriems sunku judėti, pasakėj 
kad vaikščiojimą lengvinančių prie
monių neturi", — tyrimų rezultatus 
komentavo departamento skyriaus 
vadovė A.Ablingienė. 

Tyrėjų teigimu, kokių nors sun
kumų, atlikdami būtiniausią namų 
ūkio priežiūros veiklą, turėjo 14 proc. 
moterų ir 8 proc. vyrų. Daugiausia 
problemų prižiūrint ūkį nurodė turį 
75 metų ir vyresni gyventojai - kas 
antram jų buvo sunku skalbti, 
apsipirkti, kas trečiam - ruošti valgį 
ir tvarkyti namus. 

Pasigendama blaivystės 
kultūros 

Tyrimų duomenimis, mūsų šaly
je antsvorio turėjo kas trečias ir buvo 
nutukęs kas septintas gyventojas. 
Nutukusių moterų buvo daugiau nei 
vyrų - atitinkamai 18 ir 11 proc., ta
čiau vyrų daugiau nei moterų turėjo 
antsvorio. Turintys antsvorio ir 
nutukę daugiausia yra vyresnio am
žiaus žmonės, tačiau didelis kūno 
svoris būdingas ir jaunesniojo am
žiaus žmonėms. Kas šešto 15-24 
metų amžiaus vaikino ir kas penkio
liktos merginos kūno svoris buvo per 
didelis, o sulaukus 25-34 metų am
žiaus buvo kas antras vyras ir kas 
ketvirta moteris. 

Apklausos metu nustatyta, kad 
kasdien rūko 42 proc. vyrų ir 10 proc. 
moterų, kartais rūko 7 proc. vyrų ir 6 
proc. moterų. Beveik kas penktas 
vyras ir kas dešimta moteris buvo 
metę rūkyti, o niekada nerūkė 30 
proc. vyrų ir 74 proc. moterų. Rūky
mas labiausia paplitęs tarp jaunesnio 
amžiaus žmonių. 

Itin didelė problema alkoholis. Jo 
vartojimas, pasak statistikos specia
listų, yra ne tik sveikatos, bet ir 
socialinė problema. Dėl jos kasmet 
vis dažniau kyla mirtingumo, apsi
nuodijimo nuo alkoholio vartojimo, 
atvejų, vis daugiau gyventojų suserga 
psichinėmis ligomis, didėja ir neblai
vių vairuotojų padarytų autoįvykių ir 
žuvusiųjų keliuose, skaičiai. Sveika
tos tyrimo metu nustatyta, kad per 

DANUTE BiNDOKIENE 

Aštuntoji didžioji nuodėmė 
Dar vaikystėje, besimokydami 

katekizmo, sužinojome, kad yra 
„septynios didžiosios nuodėmės" (o 
kiek tų mažesniųjų — turbūt nei 
mokyčiausi teologai nesuskaičiuo
tų). To amžiaus vaikams nuodė
mių sąrašas iš esmės nieko ne
reiškė — tikėjome, kad tai tik dar 
vienas suaugusiųjų mėginimas 
įkalti į galvas „nereikalingų žinių" 
ir apsunkinti nerūpestingas vai
kystės dienas. Dabar daugeliui gal
būt atrodo, kad prie anų septynių 
reikėtų pridėti dar ir aštuntąją — 
už vis didžiausią nusikaltimą, iš 
kurio kyla daugybė kitų moralinių 
nusprūdimų „nuo tiesaus kelio": 
būtent žmonių sugebėjimą „negir
dėti ir nematyti" jų aplinkoje 
vykstančių blogybių. (Ypač jeigu jų 
atskleidimas „pakenktų savai par
tijai, organizacijai, religinei gru
pei".) 

Pavyzdžių toli nereikia ieškoti. 
Pastarosiomis dienomis tiesiog 
akis bado Atstovų rūmų nario 
Mark Foley skandalas Vašingtone, 
kur jis į savo šlykščius seksuali
nius nuotykius stengėsi įtraukti 
jaunus berniukus, atvykusius iš 
visos valstybės stažuotis JAV Kon
grese. Tokių iškrypėlių, kaip Fo
ley, deja, nei Amerikoje, nei kitose 
šalyse netrūksta, tačiau dar di
desnė kaltė krinta tiems Vašingto
no politikams, kurie apie tai jau 
seniai žinojo ir dangstėsi eiline „ne 
mano kiaulės, ne mano kopūstai" 
priedanga. Dabar, kai visas reika
las išaiškėjo, kiekvienas stengiasi 
pasiteisinti ir pirštu rodyti į kažką 
kitą, o tie „kiti", kaip ir Atstovų 
rūmų pirm. Dennis Hastert, mėgi
na šį papiktinantį elgesį sušvelnin
ti, padaryti lyg priimtinesnių, 
„nekaltesnių". Nėra abejonės, kad 
iki kitą mėnesį vyksiančių rinkimų 
atstovo Foley „afera" bus patogiai 
pašluota į atokų kampą ir apdan
gstyta įvairiais išsisukinėjimais 
bei pateisinimais. 

Tačiau yra ir dar šlykštesnių 
šios pačios temos variantų. Tai, be 
abejo, Amerikos Katalikų Bažny
čios ilgalaikis nenoras pripažinti, 
kad kunigai ir kita dvasininkija 
(net, deja, vienuolės) nepadoriai 
elgėsi su berniukais ir mergai
tėmis — dažniausiai moksleiviais 

ar patarnaujančiais prie altoriaus. 
Ir šis elgesys tęsėsi daug dešimt
mečių, kol pagaliau trūko skau
džioji votis ir iš jos pasiliejo kalti
nimų bei įrodymų pūliai. Už savo 
aplaidumą ir atitinkamo dėmesio 
nekreipimą į kunigų vykdomus 
nusikaltimus, žinoma, daugiausia 
teko nukentėti diecezijų ir arki-
diecezijų vadovybei — vyskupams, 
kardinolams. Nors nekaltą vaikys
tę iš tų jaunuolių taip šlykščiai 
išplėšusiems kunigams (ir kitiems) 
dabar jau skiriamos net kalėjimo 
bausmės, bet daugiausia „nuken
čia" bažnytinė jų vadovybe, turinti 
sumokėti milžiniškas sumas pini
gų, siekiant atsilyginti seksua
linių iškrypėlių aukoms. 

Šiomis dienomis bankrotą pa
skelbė Davenport, Iowa, diecezija. 
2004 m. iš savo iždo paklojusi už 
37 kunigų nusižengimus teismo 
priteistus 9 mln. dolerių, dabar 
stengiasi apsisaugoti nuo tolimes
nių išlaidų, nes jau iškeltos kelios 
naujos bylos. Anksčiau panašius 
bankrotus buvo paskelbusios Port-
land, Ore, Spokane, Wash, ir Tus-
con, Ariz, diecezijos. O kiek mili
jonų turėjo sumokėti Bostono, 
Čikagos ir kitų vietovių vyskupijos 
bei arkivyskupijos už aplaidumą ir 
pro pirštus žiūrėjimą į šiuos savo 
dvasininkų nusikaltimus? 

Internete paskelbtuose sąra
šuose yra per 3,000 kunigų pavar
džių (labai liūdna, kad juose ran
dame ir lietuviškų — tiesa, ne
daug), jau pažymėtų seksualinio 
iškrypėlio ir jaunuolių prievartau
tojo ženklu. Kai kurių bylos nag
rinėtos teismuose, kiti savo au
koms sutiko atsilyginti pinigais, 
kad išvengtų bylų. O kiek yra to
kių, kurie dar nesusekti, dar 
nepriversti stoti prieš teisėją? 

Nors nusikaltusiųjų veiksmai 
yra nepateisinami, bet ne mažiau 
kalta ir jų bažnytinė vyresnybė, 
kuri žūt būt stengėsi nusikaltimus 
paslėpti, arba visiškai ignoruoti. 
Jeigu būtų imtasi griežtų priemo
nių, šiandien nereikėtų diecezi
joms skelbti bankroto, o Respubli
konų partijai drebėti, kad būsi
muosiuose rinkimuose dėl jų atsto
vų aplaidumo Kongrese, galbūt 
teks prarasti šiltas vietas valdžioje. 

praėjusius 12 mėnesių iki tyrimo 76 
proc. visų 15 metų ir vyresnių gyven
tojų vartojo alkoholinius gėrimus (85 
proc. vyrų ir 69 proc. moterų). 

Didžiausia per 2004-2005 metus 
alkoholį vartojusių vyrų dalis (90-92 
proc.) buvo 25-54 metų amžiaus 
grupėje. Tyrimo rezultatai, pasak A. 
Ablingienės, parodė, kad Lietuvoje 
praktiškai nėra blaivybės kultūros. 
Visuomenę turėtų neraminti ir tai, 
kad jaunesniojo amžiaus moterų, var
tojusių alkoholį, dalis, nedaug ką 
mažesnė nei tokio pat amžiaus vyrų. 
Beje, per praėjusius metus didesnė 
miesto nei kaimo gyventojų dalis var
tojo alkoholinius gėrimus (atitinka
mai - 78 ir 73 proc). Apie žalingą 
alkoholio poveikį žmonių, ypač jauni
mo, sveikatai, prieš mėnesį labai 
išsamiai „Draugo" vedamajame buvo 
nušvietusi redaktorė D. Bindokie-
nė. 

Nukelta į 11 psl. 

Dažno mūsų šalies gyventojo kelias 
susikerta su vaistinėmis. 

Antano Tumėno nuotr. 
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Gegužės žiedai, švelnus vėjelis, 
šilta - pavasaris. Diena giedri, 
saulė, danguje žaidžia maži debesė
liai, džiaugiasi ateinančia diena. 

Noras pasidžiaugti žiedais, at
gimstančia gamta po ilgos žiemos. 
Noras didelis, bet tai tik noras -
nėra laiko, nes darbas komendan
tūroj nesibaigia. Ilgos darbo valan
dos, daug rašymo, vertimų... 

Kalbi gerai vokiškai, geri verti
mai ir tau siūlo vokišką uniformą, 
kareivio uniformą, specialų laipsnį ir 
dar daug gėrybių. Atsakymas - ne. 
Esu vertėjas, civilis ne kareivis. 
Spaudimas didelis, bet mano atsaky
mas tas pats. Naciai iš lietuvio nori 
padaryti vokietį. Komendantas kal
ba apie rojų, bet stumia į pragarą. 
Keletas vertėjų iš kitų komendan
tūrų jau uniformuoti ir dabar jau 
pasiųsti į frontą. Kur visos gėrybės? 

Šaukia komendantas, kad gau
tas reikalavimas - įsakymas iš Rytų 
viršininko pristatyti vielų Rygos 
komendantūrai. Kokios vielos, kam, 
reikalingos - nesako. Kur tas vielas 
gauti? Komendanto sekretorius 
skambina, klausia ir galų gale randa 
Lenkijoj, netoli Varšuvos, mažame 
miestelyje (neatmenu pavadinimo). 
Reikės patiems atsiminti - neprista
to. Vielų svoris apie 15,000 kilogra
mų. Keturi sunkvežimiai, 10 karei
vių gerai ginkluoti, paruošti ir, ko
mendanto įsakymu, aš paskirtas 
transporto va-dovu. Atsakomybė ant 
mano pečių. Kelionė ilga, pavojinga. 
Negaliu atsisakyti, kadangi tai ne 
kariška medžiaga. Dokumentai tvar
komi, rytoj į nežinomą pavojų. Ar 
grįšim? 

Bažnyčia tuščia. Meldžiuosi, 
prašau Dievo Motinos apsaugos nuo 
visų nelaimių, netikėtumų visai 
mūsų grupei. 

Pirmieji saulės spinduliai -
keturi sunkvežimiai pradeda judėti. 
Miestas dar miega, gatvės tuščios... 
Motorai ūžia, kelionės pradžia į 
Vilnių. Vėsu. Dangus rytuose raudo
nuoja, saulė veržiasi naujai dienai, 
bus graži diena. Tolumoj skamba 
bažnyčių varpai, ankstyvos mišios. 
Viskas taip gražu, ramu, idiliška. 

Sunkvežimiai seka vienas kitą, 
didina greitį, skuba plento link. 
Plentas, pilnas mašinų, kareivių, 
tankų, juda, skuba į rytus, į frontą... 
Laikas bėga lyg upės vanduo, valan
dos lyg minutės, bet nuotolis, atrodo, 
nemažėja - dar labai toli. 

Artėjam prie Vilniaus. Artė
jam... Nuo kalnelio išsiplėtęs guli 
Vilnius: bažnyčių bokštai, pilies 
griuvėsiai, namų stogai blizga saulės 
tvane... Sustojam poilsiui, pusry
čiams. Susimąstau ir lyg matau 
miražą, praeitį, Vytautą, Kęstutį 
tarp savo pulkų, matau... Svajonė, 
miražas. 

Ir vėl mašinos ūžia, riedam 
Lenkijos link. Maži miesteliai, kai
mai, ūkiai bėga prieš akis lyg kino 
filmas, vaizdai keičiasi: lūšnos, ap
leisti namai, apskurdę žmonės, karo 

nusiaubtos vietovės, vargingas gy
venimas. Lenkija. Karo policija stab
do, tikrina dokumentus. Ilgos voros 
mašinų prieš mus ir - už mūsų. 
Patikrinti. Leidžia važiuoti. 

Plento pakraščiuose, dar kai kur 
sudaužyti tankai, surūdiję pabūk
lai... Diena pamažu eina vakarop, 
ieškom poilsio nakčiai. Miestelis, 
netolimas kaimas, apleistas kloji
mas miško pakraštyje. Sargyba 
paskirstyta. Lenkų partizanų pavo
jus didelis. Miegu sunkvežimio kabi
noje, netenka būti sargyboje. Pra
bundam beveik prieš aušrą, dar vis 
tamsoka. Girdžiu riksmus, matau 
bėgančius. Gyvenamas namas dega 
- partizanai. Bėga traukiasi į mišką, 
nesitikėjo, kad buvome pasiruošę. 
Šaudymas nesustoja. Ačiū Dievui, 
neturim sužeistų. Poilsis buvo trum
pas. Nežinom, kiek partizanų puolė, 
nežinom, ar jie grįš atgal. Kelio atgal 
nėra... vėl į priekį. 

Pasirengę puolimui, paliekam 
klojimą, degantį namą ir dideliu 
greičiu skubam Varšuvos link. Len
kai labai nedraugiški naciams, pak
lausi apie ieškomą miestelį - neat
sako, arba nurodo klaidingą kryptį. 
Naudojam žemėlapį, stengiamės 
patys surasti vietovę. Plentas duobė
tas ir sunkvežimiai šokinėja aukš
tyn, žemyn. 

Oras darosi blogas, apsiniaukė, 
juodi debesys dengia dangų - bus 
lietaus. Ir vėl karinė policija sustab
do sunkvežimius, neleidžia toliau 
važiuoti. Didelės partizanų pajėgos 
susprogdino tiltą. Traukiamės į ša
lutinį kelią, kur vėl prie miško 
kuopa kareivių stato palapines nak
čiai, laikinam sustojimui. Kuopos 
vadas, leitenantas, kviečia mus lai
kinai prisijungti. Miške esą pilna 
partizanų ir kuopa ruošiasi puoli
mui. Išstatyta sargyba, paruošti kul
kosvaidžiai. 

Naktis. Keletas vandens lašų ir 
dangus pradeda giedrėti: milijonai 
žvaigždžių, vienas kitas debesėlis 
praplaukia. Kažkas dainuoja „Hei-
mat deine Sternen..." Jautri melodi
ja, jautrūs žodžiai visiems primena 
tolimos tėviškės žvaigždes, artimus. 
Prie kiekvienos palapinės kuriama 
ugnis pasišildyti, apšviesti aplinką. 
Sėdinčių, vaikščiojančių šešėliai 
juda lyg šmėklos ir sukelia keistą 
baimės jausmą. 

Keistas neramumas, blogas nu
jautimas slegia. Pamažu gęsta ug
nys, nutilsta kalbos, dainavimas. Pa
vargę skęstam į miego karalystę. 

Staiga didelis sprogimas ir iš 
miško pasipila žmonių masė, rėk
dama apsupa stovyklą. Tarška kul
kosvaidžiai. Tamsumoj negali maty
ti: triukšmas, šūviai, riksmai. Smū
gis į galvą. Krentu. 

Atmerkiu akis, atrodo, dienos 
šviesa. Jaučiu didelį galvos skaus
mą, svorį ant krūtinės, visas kru
vinas... Guliu ant sunkvežimio ap
krautas lavonais. Matau, kaip ka
reiviai dar krauna užmuštus. Pra
dedu judėti, stengiuosi išlįsti iš po 
lavonų. Dar esu gyvas! 

Remkite ir platinkite 
katalikišką spaudą 

THE L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E DAILY 
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IONAS KAZIMIERAS 
BURPUL1S, OFS 

Ketvirtą kartą Vilniuje spalio 19-
22 d. vyksta, jau pasaulyje pripažin
tas, Tarptautinis animacinių filmų 
festivalis „Tindirindis". Kūrybinės 
dirbtuvės, kurioms vadovauja garsūs 
animatoriai iš Rusijos ir Lietuvos, 
vyks spalio 16-18 d. 

Festivalio direktorius animacinių 
filmų režisierius Antanas Abromaitis 
ir filmų vertinimo komisijos narė dr. 
Rasa Gečaitė mums papasakojo, kad 
šių metų festivalis žada būti labai 
įdomus, nes susilaukė daugelio šalių 
filmų kūrėjų dėmesio. 

Kompiuteris ir šioje srityje daro 
perversmą - animacinius filmus sėk
mingai kuria netgi vaikai. Vilniuje kūrinių, filmai atkeliavo iš Japonijos, 
animacinius filmus kuria dviejų JAV, Kanados, Australijos, Brazilijos, 

Šiais metais net 25 konkursinėse 
programose bus parodyta beveik 300 
animacinių filmų iš viso pasaulio, 
kurie suskirstyti į tris pagrindines 
grupes: pagrindinę konkursinę, eks
perimentinę ir suaugusių, taip pat 
vaikams bei studentų ir vaikų su
kurtų filmų. Tarp jų ir trys visame-
tražiai filmai, sukurti estų ir rusų 
animatorių. 

Festivalis ple
čiasi ne tik dalyvių 
skaičiumi, filmų 
geografija, bet ir 
atvažiuojančių ver
tinimo komisijos na
rių garsiais vardais. 
Tarp jų animacijos 
prodiuseriai olandas 
Diek de Jonge, len
kas Zbigniew Zmud-
ski, režisieriai latvė 
Rože Stiebra, rusai 
Natalija Orlovą, Va-

lentin Telegin, Norvegijos animacijos 
festivalio direktorė Anne Lise 
Andreasen. Lietuviams žiuri komisi
joje atstovaus šiuolaikinio meno kri
tikė Renata Dubinskaitė, LT2 kul
tūros programos prodiuseris Marty
nas Kėvišas ir menotyrininkė dr. 
Rasa Gečaitė. 

Be 27 Europos šalių animatorių 

Vilniaus mokyklų auklėtiniai, į festi
valį savo kūrinius atveš vaikai iš 
Suomijos ir Belgijos. 

Festivalis laukia visų žiūrovų, 
nepriklausomai nuo amžiaus - j is bus 
itin įdomus visų pirma jaunimui, 
nors ir vyresnio amžiaus bei pagy
venę žiūrovai ras daug peno savo 
sielai. Festivalio programoje nebus 
rodomi filmai, kurie propaguoja 
smurtą, čia neišvysite nei muštynių, 

Indijos, Kolumbijos, Irano, Taivano. 
Dauguma festivalio filmų jau yra 
laimėję prizų bei apdovanojimų ki
tose pasaulio šalyse. Programoje 
„Jaunimas jaunimui" gausiai daly
vauja studentai iš įvairių pasaulio 
šalių bei lietuvių studentai iš Vil
niaus Statybos ir dizaino kolegijos, 
Vilniaus Dailės akademijos. Konkur
sinėje vaikų programoje atrinkti fil
mai, sukurti vaikų iš Belgijos ir Suo-

nei žudynių, tokių mielų Hollyvraod nujos, Vilniaus animacijos mokyklos 
filmų kūrėjams. Festivalio rengėjai -
Skandinavijos ir Baltijos šalių anima
toriai — turi savo meninį skonį ir 
savitą meno filosofiją. Ką gi, malonu 
tai pažymėti. 

Lietuvos vardas animacinių fil
mų istorijoje siekia 1908 metus - kai 
kaunietis Vladislovas Starevičius, 
susidomėjęs Ąžuolyne gyvenusių va
balų dvikovomis, jas nufilmavo, o 

ir Vienožinskio dailės mokyklos. 
Festivalio metu taip pat vyks trys 

animacijai skirtos parodos. Lietuvos 
teatro, muzikos ir kino muziejuje -
„Lietuvos animacijos dabartis ir atei
tis" bei personalinė Iljos Bereznicko 
darbų iš muziejaus fondų. Šlapelių 
muziejuje - Jūratės Leikaitės kūry
binė paroda, Energetikos muziejuje -
interaktyvaus dizaino ir naujų ani-

vėliau iš nufilmuotos medžiagos macijos technologijų paroda bei lietu-
pabandė kurti filmą. Bandymas pa- vių animacijos studentų filmų per-
vyko puikiai, taigi, Lietuvos animato- žiūra. 
riai savo tradicijas greitai ženklins 
jubiliejine šimtmečio data. 

Naujųjų laikų animacija yra labai 
įvairi. Ji įkvėpimo semiasi iš visų gy
venimo sričių. Matome kaliausių, še
šėlių gyvenimą, gausu grotesko, tra
gedijos, komedijos. Be abejo, visa, kas 

Festivalio metu taip pat vyksta 
trys animacijai skirtos parodos. 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino mu
ziejuje - „Lietuvos animacijos dabar
tis ir ateitis" bei personalinė Iljos 
Bereznicko darbų iš muziejaus fondų. 
Šlapelių muziejuje — Jūratės Leikai-

sukurta tradicinio kino, sėkmingai tės kūrybinė paroda, o Energetikos 
naudojama ir animacijoje, kartais 
netgi kur kas efektyviau - tik pusės 
minutės prancūzų meistrų filmu
kuose emocinis krūvis žiūrovui su
teikiamas toks stiprus, kokį jis gautų, 
tik pasižiūrėjęs visametražinį vaidy
binį kino filmą! 

Be to, šiemet Lietuvos festivalis, 
drauge su kitais šešiais Šiaurės ir 
Baltijos šalių festivaliais, rinks ani
macinių filmų kandidatą naujai 
įsteigtam tarptautiniam apdovano
jimui ANOBA. Pasak vienos šio prizo 
ir Šiaurės šalių festivalio tinklo stei
gėjos - Fredrikstad animacijos festi
valio Norvegijoje direktorės Anne 

muziejuje - interaktyvaus dizaino ir 
naujų animacijos technologijų paroda 
bei filmų peržiūra. 

Kaip ir kiekvienais metais, festi
valyje bus ir lietuvių autorių anima
cinių filmų premjerų: Henriko Vai-
gausko, Aurikos ir Algirdo Selenių, 
Iljos Bereznicko, Jūratės Leikaitės, 
Sandros Januševičiūtės ir Daivos 
Minkevičiūtės bei Nijolės Valadke-
vičiūtės sukurti filmai. 

Festivalis turi tinklalapį inter
nete - www.tindirindis.lt, infor
maciją apie Skalvijos kino centre 
demonstruojamus festivalio rengi
nius taip pat bus galima rasti adresu 

Lise Andreasen, - naujasis apdovano- www. skalvija .lt. 
j imas nuo 2006-ųjų sieks animacijos Linkime festivaliui sėkmės, o jo 
žanrą populiarinti tiek pat giliai ir lankytojams - malonių akimirkų ir 
plačiai, kaip tai jau įprasta vaidybi- neužmirštamų įspūdžių! 
niams filmams. 

http://www.draugas.org
http://www.tindirindis.lt
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Deimantai ir yų, gerbėjai 
Senovės gerbėjai, brangenybių 

kolekcininkai ir paprasčiausi estetai -
visi kas antrą rugsėjį susirenka Pa
ryžiuje. Šiemet - į XXIII antikva
riato bienalę, kad pasigrožėtų įžy
miausių juvelyrų brangiausiais eks
ponatais. 

Ten vyksta svarbiausia. Ten būti
nai reikia būti. Ten galima išvysti tai, 
ko niekur kitur nepamatysi, ir nu
sipirkti tai, ko niekur kitur nenu
sipirksi. „Biennale des Antiąuaires" 
Paryžiuje vyksta kas dvejus metus. 
2004-aisiais bienalę „Carrousel du 
Louvre" aplankė šimtas tūkstančių 
žmonių. Sensacijų buvo dvi: 128,4 ka
rato deimantas „Star of the South", 
1853 metais iškastas Brazilijoje, kurį 
eksponavo „Cartier", ir dviejų dei
mantų vagystė iš „Chopard" stendo 
vidury baltos dienos. 

Šiais metais antikvarai ir juve
lyrai po dešimties metų sugrįžo į 
restauruotus „Grand Palais", o orga
nizatoriai žadėjo karališką užmojų, 
dvigubai daugiau lankytojų ir pirkėjų 
bei vien tik malonius siurprizus. 

Juvelyrų dirbtuvės paprastai 
eksponuoja tiek savo antikvarinius, 
tiek naujus dirbinius - tikslias kopi
jas ar temos variacijas. Dveji vieną 
nuo kitos bienalės skiriantys metai 
prabėga kupini darbų ir rūpesčių: 
aukcionuose ar privačiose kolekcijose 
juvelyrai ieško „savo" vėrinių, paka
bukų, segių, apyrankių ir žiedų, kurie 
datuojami praėjusiu ir užpraėjusiu 
amžiumi, o dirbtuvėse tuo metu gim
sta naujos brangenybės. Jas reikia su
galvoti, piešti eskizus, sukurti, pa
rinkti ir nušlifuoti brangakmenius, 
nupoliruoti -jeigu nesinaudojama tech
nika, o dirbama sąžiningai - ran
komis, prireikia kaip tik dvejų metų. 

„Cartier" dirbtuvėse viskas vyks
ta taip, kaip prieš šimtą penkias
dešimt metų prisakė įžymusis Lujis 
Kartjė. Skirtumas tik toks, kad dirba
ma ne prie žvakių. Visa kita be po
kyčių: vėriniai ir apyrankės poliruoja
mi „išvirkščiąja" žąsies plunksnos 
puse, naudojamasi 0,1 mm storio sty
ginėmis dildėmis. Ir kiekvienam pa
puošalui skiriama 1,600 darbo valan
dų, neskaičiuojant „Cartier" bran
gakmenių paieškai po visą pasaulį 
sugaišto laiko. „Visada pradedu nuo 
brangakmenio, — sako „Haute Joail-
lerie Cartier" vyriausioji dizainerė 
Zaklina Karaši-Langan. - Akmuo dik
tuoja formą, ir tuomet papuošalai 
tarsi atgyja." Šiai bienalei Zaklina 
sukūrė keturiasdešimt keturis naujus 
papuošalus. Visi jie skirti įvairiems 
dirbtuvių istorijos laikotarpiams, 
tęsia jų tradicijas, puikiai atpažįstami 
ir be logotipo, šiuolaikiški - ir visi jie 
buvo slepiami nuo pašalinių akių iki 
pat šio rugsėjo. Tokios taisyklės. 

Kita „Cartier" paslaptis (beje, 
kaip ir kitų bienalėje dalyvaujančių 
juvelyrinių dirbtuvių) - tai kiekvieno 
prabangaus eksponato pradinė kaina. 
Kaip ir ta kaina, už kurią jis bus par
duotas. Sumos paprastai siekia mili
joną, kartais - dešimt milijonų dole
rių. Praėjusioje bienalėje dauguma 
„Cartier" eksponatų buvo parduota 
jau pirmą dieną. Be savininko liko tik 
unikalusis deimantas „Star of the 
South", ir tas neilgam. Netrukus 
potencialaus pirkėjo prašymu jis buvo 
įstatytas į platinos apyrankę ir vi
siems laikams paliko vitriną. 

Šių metų bienalę papuošė tokie 
eksponatai, kurie iš viso yra neįkai
nojami. Vienas iš tokių - įžymioji 
žvaigždės formos segė „Etoile" iš 

„Bijoux de Diamants" kolekcijos, 
datuojama 1932 metais, kurią sukūrė 
pati ponia Šanel. Originalioje mėlyno 
aksomo dėžutėje, kurios viduje aiš
kiai matyti įžymusis „Chanel" logoti-
pas. Šiuolaikiniai šios segės klonai 
taip pat pristatomi bienalėje, kaip ir 
kiti ne mažiau dėmesio verti egzemp
lioriai: medis „Camelia" (baltasis 
auksas, balti agatai ir 2,054 deiman
tai), segė „Camelia" (baltasis auksas, 
992 juodi ir 170 baltų deimantų), 
įžymieji „Comete" ir „Fontaine" 
vėriniai (abu 1932 metų kolekcijos 
kopijos). Ponia Šanel būtų galėjusi 
didžiuotis šiuolaikiniais savo ženklo 
kūriniais - juose viskas, ką ji taip 
mėgo: perlai, deimantai, platina ir 
paprastumas. 

„Chanel" bienalėje dalyvavo pir
mąkart, o štai „Van Cleef & Arpels" -
jau trečią. Šiais metais ženklas 
demonstravo per septyniasdešimt 
retų papuošalų - dauguma jų iš 
„Tresors Reveles" kolekcijos, kuri 
buvo sukurta pagal 1920-1950 metų 
eskizus, iki šiol ramiai gulėjusius 
įžymiųjų dirbtuvių archyvuose. 

Besiruošdami savo šimtajam 
jubiliejui „Van Cleef & Arpels" meis
trai nusprendė parodyti ką nors 
nepaprasto - eskizai į dienos šviesą 
buvo ištraukti iš archyvų, atvaizdai 
atgimė iš naujo, o publika neteko ža
do iš susižavėjimo. „Mes norime nu
stebinti lankytojus ir pakerėti pir
kėjus, — prieš parodą kalbėjo „Van 
Cleef & Arpels" atstovė. - Pade
monstruoti ir sužavėti mums ne ma
žiau svarbu nei parduoti. Tuo labiau 
kad antra neįmanoma be pirma". 

Ketvirtas bienalės dalyvis - žen
klas „Harry Winston". Jo įkūrėjas 
Haris Vinstonas kartą prasitarė: „Jei 

galėčiau, deimantais nusagstyčiau 
moters odą". Jo rankos lietė įžymiau
sius XX amžiaus deimantus. Jam 
pavyko pasiekti, kad platinos apy
rankės ir vėriniai taptų lengvi, lanks
tūs ir sugebėtų atkartoti moters kūno 
judesius. Jo pasekėjai gali pasigirti, 
kad neišbarstė ir nepamiršo savo 
mokytojo paslapčių. 

Bienalės vitriną papuošė ir origi
nalus deimantų vėrinys „Wreath", 
sukurtas paties Hario Vinstono 1950-
aisiais. Jo istorija labai romantiška: 
Kalėdų išvakarėse eidamas namo 
Penktąja aveniu Niujorke, ant stiklo 
jis išvydo šalčio išrašytą tokios tobu
los formos raštą, kad tučtuojau grįžo 
į dirbtuvę ir nupiešė eskizą, kuris 
vėliau ir tapo įžymiuoju „VVreath" 
vėriniu. 

Ir dar bienalėje savo brangenybes 
parodė stambiausias antikvaras, 
galerijos „Zendrini" savininkas ir 
pasaulinio garso kolekcininkas Kar
las Zendrinis. Jis garsėja tuo, kad 
kategoriškai nepripažįsta jokių nau
jovių ir savo dėmesį skiria tik tam, 
kas buvo sukurta „Cartier", „Van 
Cleef & Arpels" ir „Bvlgari" XIX 
amžiaus pabaigoje h* XX amžiaus 
pradžioje. Jo stendą puošė garsusis 
Zendrinio radinys - safyrų vėrinys, 
kurį imperatorius Napoleonas I 
užsakė savo antrai žmonai Marijai 
Luizai. Vėliau šiuo vėriniu puošėsi 
ledi Seson - Alina de Rotšild ir jos 
duktė Sibilė - per karalienės Elž
bietos II karūnavimo iškilmes. Dabar 
safyrų vėrinys saugomas Zendrinio 
galerijoje. Per 2004-ujų bienalę šiuo 
vėriniu domėjosi Žakas Širakas. 
Tačiau, kaip informavo savininkas, 
vėrinys vis dar neparduotas. 

„Klaipėda^Vogue" 

Ir negalėjau įtarti, kiek čia daug lietuviukų, 
lietuvaičių, man brangių seseružių ir brolužių. Jau 
minėtosios knygos įvertinime dr. A. Vasiliauskienė 
pabrėžė: „Didelė dalis mūsų tautos ne Lietuvoje. 
Autorė Audronė Skiudaitė teigia, kad lietuvių 
kilmės amerikiečių JAV yra apie milijoną. Ir ši 
dalis Lietuvoje, jos darbai išeivijoje yra mažai žino
ma istorija, be kurios nebus išsami ir mūsų valsty
bės istorija". 

Taigi, „pamėtėme" ne taip jau ir mažai 

Betgi ir mano senolis Augustas Gocentas, 
rūpesčių spaudžiamas žemdirbys iš Gardamo 

v 

(Šilutės r.), tarpukaryje anglį šiūpeliavo į besotę 
katilinės pakurą garsiose Čikagos skerdyklose. 
Kadangi jos mėsa aprūpino plačias apylinkes, 
pradžioje ledais vėsino, vėliau buvo statomi šaldy
tuvai - matyt, daug energijos suvartojo, anglies 
sukūreno... 

Dievui ant garbės, kad senolis anuomet laiku 
iškopė atsikvėpti, vandens gurkštelti - devynių 
vaikų tėvas galėjo užgriūti. Tiesa, ne visi dar buvo 
gimę, bet ir tie likusieji nesulauktų duonpelnio. 
Gal ir dėl to skubėjo sugrįžti, ne ką uždirbęs, o dau
giau įvykio sukrėstas... 

Vieną dieną keliaujant, žmones kalbinant ir 
džiaugiantis, pasiteirauju kraštiečio Ramūno 
Buntino apie skerdyklas - ar kas dar yra likę iš viso 
to. Daug kas griūna ar griaunama, kad naujai pas
tatytam naujam verslo ar gyvenimui trobesiui 
vietos būtų... Nežinoma, kur senolio lietuvių ko
lonijoje gyventa, bet gal kas pasakytų, kur ankstes
nioji Ziono ev. liuteronų parapijos bažnyčia yra? 
Gal šventnamis išstovėjo ir šią kovą laimėjo? „O 
taip, reikia j 22-ąją gatvę užsukti, kur galėsi į seno
lio bažnytėlės pastatą pasižvalgyti", - padrąsina 
mielas kraštietis. 

Po dienos jau kitas keliauninkų talkininkas, 
fizikos profesorius Jurgis Anysas, besidomintis 
daile, architektūra, taipgi su meile, išmanymu lydi 
į Čikagą. Parodo ir bažnytėlę, skerdyklos pamink
linius vartus, kuriuose ir įkūrimo data - 1865-ieji... 

KELIONE TĖVŲ IR BROLIŲ 
TAKAIS: ČIKAGOS SUSITIKIMŲ 
PASTEBĖJIMAI IR NUSTEBIMAI 

VYTAUTAS GOCENTAS 
Nr.2 

Bepigu, kai daugybę prietelių ir šišion turi... 
Sakoma, kad to lietuviškojo pradmens milijono net 
pusė yra vis dar Čikagoje, bet jis nejučia pasklinda 
ne tik iš lietuviškojo rajono. Vaikai, vaikaičiai 
keliasi į kitas buveines. Kitavert, tėvai juos nori 
lankyti, pasikviesti - į Lietuvą keblu besugrįžti. 
Jau trečioji tautiečių banga „nuskalauja" naujosios 
žemės krantus, o kapeliuose paminklus ar lenteles 
išėjusiems su pagarbiu atminimu vis pastate. 
gėlėmis apkaišo... 

Kapinių tvarka šiame kultūros ir 
demokratijos krante ne tik bažnyčia, bet 
ir tautinės bendruomenės rūpinasi. Kaip 
daugelyje žmonių sutelkto gyvenimo 
vietų. 

R. Buntinas - vienas kapinių tvarkos 
rūpintojas, atstovaujantis vietos evange
likus liuteronus. Jo lydimi ir keliaujame 
pasidairyti. Kapinių raštinėje Ramūnas 
kalbina kolegą, smalsumui patenkinti 
gauname 1938 m. Čikagoje išleistą lei
dinį Lietuvių tautiškos kapinės. 1911-
1936: 25 metų jubiliejaus atminties kny
ga. Viskas mėginta atvirai parašyti - ir 
žmonės, ir kunigai turėjo triūso, skir
tingų reikalo sprendimų - manau, kad 
tai jau išėjęs nemenkų rūpesčių laikas, 
bet ir kasdienos darbai ir kitos aukos 
taipgi vėl šiandien būtinos. 

Daug brangių lietuvybei žmonių, 
netgi ir gentainių, čia atgulė. Lietuvių — 

kaip žvirblių - visur surandi.,. Kapinių adminis
tracijoje iš kartotekos paslaugiai ir be jokių kliu
vinių gali gauti giminės žinių, patogiai užrašytų 
ant kartotinės schemos - mano teta Marta Srū-
gytė-Bulsienė (Boltz, 1897-1999), palaidota deši
niajame kapinių pakraštyje su vyru Jonu Bulsiu už 
Almos Adamkienės tėvų kapo. Tai kaip orientyrą ir 
buvo patarta susirasti. 

Fotografija, susikaupimo akimirka - mintyse 
atkartoju savo mamos, caro kariaunos tremtinės 
Lėnos (Elenos) Srūgytės-Gocentienės (1916, Suvo-
rovkos k. Orenburgo gubernija - 2004 Klaipėda) 
pasakojimus apie lietuvininkų nelaimes prie Uralo, 
Srūgių nemažos šeimos sunkų, bet laimingą su
grįžimą namo. Tai jau taip ilga kelionė traukiniais, 
laivais ir vėl žeme - per visą žemyną, per šiaurinę 
sovietų Rusiją, per Ladogą, pro Petrapilio žiburius 
- pašvaistė tai vien pašvaistė... Vėliau Vokietijos 
uostas Ounemuende dabar Swinoustįe, Lenkija) 
ir nuotrauka pr:e kolonomis paremto rūmo... 

Bus daugiau. 

stonnės Prūsijos vaiku susibūrimas Ramūno Buntino svetin
guose namuose (iš kairės pirmoje eilėje): dailininkas Romanas 
Borisovas, Vilius Trumpjonas, Vytautas Gocentas, Ramūnas 
Buntinas: (antroje eilėje) prof. Jurgis Anysas, Lilija Buntinienė, 
Danutė Trumpjonienė, kun. Valdas Aušra, kun. Liudas Miliaus
kas. Dalios Anvsienės nuotrauka. 
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Teatras lauks ir mažųjų Žiūrovų „Mažeikių naftoje" — amžiaus gaisras 

Vilniaus mažojo teatro aktorės. 
* Vilnius, spalio 12 d. (ELTA) — 

Vilniaus mažojo teatro repertuare 
sekmadieniais atsiras ir spektaklių 
vaikams — teatro vadovai atsižvelgė į 
tėvelių prašymus ir su jaunaisiais ak
toriais ėmėsi iniciatyvos vaidinti ir 
mažųjų publikai. 

Spalio 22 dieną startuos režisie
riaus Rimo Tumino projektas „Ma
žojo teatro pasakos" pagal viso pa
saulio pasakas, o spalio 29-ąją vaikai 

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

kviečiami į premjerinį „Coliukės" 
spektaklį. Sią Hanso Christiano An
derseno pasaką režisavo Sigitas Rač
kys, o vaidins R. Tumino ir S. Račkio 
kurso Lietuvos muzikos ir teatro aka
demijoje jaunieji aktoriai. 

Pasak Vilniaus mažojo teatro va
dovo R. Tumino, teatras įsipareigoja 
kasmet pastatyti bent po vieną vai
kišką spektaklį, taip pat teatras sieks 
pritraukti ir paauglius. 

-

Lietuvoje klesti prekyba žmonėmis 
Vilnius, spalio 12 d. (Alfa.lt) — 

Iš trijų Baltijos valstybių Lietuvoje 
prekyba žmonėmis didžiausia, tačiau 
bylos, pasiekusios -teismą, tampa nie
kinės. Įstatymų straipsniai, numa
tantys atsakomybę už prekybą žmo
nėmis, interpretuojami skirtingai, 
dažnai asmenys, užsiimantys tokia 
veikla, nubaudžiami tik simboliškai. 

Taip tvirtino Seime įvykusios 
spaudos konferencijos prelegentai. 

„Tiek narkotikų platinimo ir pre
kybos bylose, tiek prekybos žmonė
mis bylose regiu teismų nenorą su
prasti, kad tai labai didelės proble
mos. Dažniausiai skiriamos pačios 
minimaliausios baudos. Ne paslaptis 
ir tai, kad dažnai teismų sprendimai 
būna paremti teisėjo vidinių įsitikini

mų nuojauta", - kalbėjo Narkomani
jos prevencijos komisijos pirmininkė 
„darbietė" Ramunė Visockytė. 

Pasak jos, ikiteisminio tyrimo 
atstovai įdeda daug darbo, tačiau by
lai pasiekus teismą ji tampa niekine. 

„Manoma, kad iš trijų Baltijos 
valstybių kasmet išvežama ir parduo
dama apie trys tūkstančiai moterų. 
Lietuvoje šis skaičius didžiausias: į 
užsienį čia kasmet parduodama nuo 
vieno iki dviejų tūkstančių moterų", 
- kalbėjo R. Visockytė. 

Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad 
labai daug moterų parduodamos ša
lies viduje: iš mažesnių ir atokesnių 
Lietuvos pakraščių į didesnius mies
tus, kuriuose yra „didesnės 'algos' ir 
daugiau uždirba suteneriai". 

Austri joje susikūrė pirmoji LB 
Vilnius, spalio 12 d. (BNS) — 

Užsienio reikalų ministras Petras 
Vaitiekūnas trečiadienį Vienoje pa
sveikino lietuvių bendruomenę Aus
trijoje, susirinkusią į pirmąjį susiti
kimą. 

Linkėdamas sėkmės ministras R 
Vaitiekūnas padrąsino bendruome
nės narius puoselėti lietuvybę Aus
trijoje ir praturtinti Lietuvą savo aus
triška patirtimi. Jis taip pat pabrėžė 
glaudesnio Lietuvos valstybės insti
tucijų ryšio su išeivija svarbą. 

Lietuvos ambasadorius Austri

joje Giedrius Puodžiūnas susitikime 
pažymėjo, kad Lietuvių Bendruome
nės įkūrimas Austrijoje — svarbus 
įvykis tiek čia gyvenantiems lietu
viams, tiek ambasadai. 

Išeivija, pasak ambasadoriaus, 
užmegs glaudesnius ryšius su Lietu
va, o ambasada padedama bendruo
menės galės geriau pažinti išeivijos 
rūpesčius ir lūkesčius. 

1 Vieną P Vaitiekūnas užsuko iš 
Kijevo, kur trečiadienį viešėjo su dar
bo vizitu. Ketvirtadienį ministras iš
skrido darbo vizito į Gruziją. 

* Šeštąją vietą dešimties ko
mandų Lietuvos futbolo A lygoje 
užimantį Vilniaus „Žalgirį" (40 
tšk.) paliko vyriausiasis treneris 
Igoris Pankratjevas ir jo asistentas 
Viačeslavas Sukristovas. Iki sezono 
pabaigos sostinės komandai vado
vaus komandos prezidentas Arminas 
Narbekovas bei vienas trenerių Min
daugas Čepas. 

* ITF serijos „Open Gaz de 
France de Touraine" moterų te
niso turnyro Prancūzijoje viene
tų varžybų šešioliktfinalyje Lina 
Stančiūtė 2:6, 6:1, 4:6 pralaimėjo į aš-
tuntfinalj iškopusiai septintajai tur

nyro raketei ispanei Mariai Jose 
Martinez Sanchez. 

* Pergale NBA priešsezoni-
nių rungtynių seriją pradėjo Ša
rūno Jasikevičiaus Indiana „Pa-
cers" komanda, trečiadienį namuose 
103:89 įveikusi New Jersey „Nets" 
krepšininkus. Lietuvis nugalėtojams 
pelnė 3 taškus, atliko 4 rezultatyvius 
perdavimus ir po krepšiu atkovojo 
vieną kamuolį. Čikagos „Bulis" ko
manda su Martynu Andriuškevičiu
mi trečiadienį namuose 87:86 nu
galėjo Washington „Wizards", kurio
je nežaidė Darius Songaila. M. An
driuškevičius pelnė 1 tašką. 

Atkelta iš 1 psl. 
Klaipėdos, Šiaulių ir kitų aplinkinių 
rajonų". 

R. Šukys sakė, kad jis yra eks
tremalių situacijų komisijos pir
mininkas, jo skubi išvyka į Mažeikius 
yra suderinta su premjeru. „Nuva
žiuosiu į vietą, įvertinsiu situaciją ir 
turėsiu informuoti premjerą apie su
sidariusią padėtį", — sakė ministras. 

R. Šukio teigimu, apie gaisro 
priežastis kalbėti dar anksti. 

Pristabdė po kelių valandų 

Gausioms ugniagesių pajėgoms 
ketvirtadienio pavakare pavyko pri
stabdyti ir užkirsti kelią tolimesniam 
gaisro plitimui Mažeikių naftos per
dirbimo gamykloje. Policijos departa
mentas informavo, kad evakuojami 
aplinkinių namų gyventojai. 

Pasak Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento, ugnis ne-
beplinta, nuo užsidegimo pavyko ap
saugoti šalia gaisro židinio esančius 
kitus įrenginius. Gesinimo operacijai 

vadovauja įmonės vadovybė. 
Netoliese „Mažeikių naftos" įsi

kūrusios medienos bendrovės „Kon-
tra" darbuotojai sakė, kad gaisras yra 
labai didelis, vienu metu liepsna sie
kė 150 metrų aukščio kaminą, apy
linkės skendi dūmuose, ugnis ma
toma ir už kelių kilometrų nuo ga
myklos. 

Įmonėje sudaryta tyrimo komisi
ja aiškinasi incidento priežastis. 

Savo ruožtu Mažeikių rajono 
apylinkės prokuratūra ketvirtadienio 
pavakarę pradėjo ikiteisminį tyrimą 
dėl gaisro Mažeikių naftos perdirbi
mo gamykloje. 

Tai patvirtino Mažeikių rajono 
apylinkės prokuratūros vadovas Ju
rijus Malininas. Pasak jo, šiam įvy
kiui ištirti bus sudaryta prokurorų, 
policijos ir ugniagesių grupė. 

Neoficialūs šaltiniai žurnalis
tams teigė, kad Varšuvoje „PK Or-
len" vadovybė „nekalta" techninės 
nelaimės versija netiki. Kokios jų spė
lionės dėl galimų gaisro priežasčių, 
kol kas neaišku. 

Naujasis b iudžetas - pagal senas natas 
Atkelta iš 1 psl. 
sumažėjimo biudžetas praras apie 
700 milijonus litų, tačiau kaip tuomet 
paaiškinti, kad pajamų iš šio mo
kesčio kitais metais suplanuota net 
25 procentais daugiau?.. 

Tokio augimo nebuvo niekad, ir 
vargu ar jį galima paaiškinti tik Mo
kesčių inspekcijos akcijomis prieš vo
kelius, minimalios algos didinimu ir 
atlyginimų augimu. Be to, sumažėjęs 
gyventojų pajamų mokestis papildo ir 
kitas valstybės kišenes: padidina so
cialinio draudimo biudžetą ir gerina 
pridėtinės vertės mokesčio surinki
mą. Taigi mokesčių mažinimas, kurio 
kitais metais, deja, taip ir nenumaty
ta, kol kas leidžia pajamas ne mažin
ti, o didinti. 

Jei ne pajamų mažėjimas, belieka 
kita biudžeto deficito priežastis - ne
protingas išlaidavimas. Tačiau gal 
biudžeto deficitas būtinas, nes kitaip 
mokytojai, gydytojai, policininkai ir 
gaisrininkai liks be algų? Vargu. Kad 
švietimas ir sveikatos apsauga stoko
ja ne tiek lėšų, kiek tvarkos, šnekėta 
jau ne kartą. Tuos pačius pinigus pa
naudojant efektyviau, leidžiant savo 
gerą darbą padaryti konkurencijai, 
pritraukiant privačių lėšų (kurios, 
beje, šiandien pritraukiamos tik nele
galių mokėjimų pavidalu) su tais pa
čiais valdiškais ištekliais galima 
nuveikti daug daugiau. 

Be to, norint išleisti tiek, kiek su
renkama, valdžiai netgi nebūtina ap
sistoti ties pernykštėmis išlaidomis. 
Atsižvelgiant į augančias biudžeto 
pajamas, valstybės išlaidos, palyginti 
su šiemetinėmis, gali būti netgi mili
jardu (!) didesnės, ir vis tiek biudže

tas būtų subalansuotas. Beje, milijar
das valstybės išlaidų - tai trys šimtai 
litų kiekvienam Lietuvos žmogui. 

Kurgi nueina nuolat augančios ir 
per pastaruosius ketverius metus 
netgi padvigubėjusios valstybės išlai
dos? Paradoksalu, tačiau tiksliai pa
sakyti negali net Finansų ministerija. 
Programinis biudžetas, kuriuo giria
masi jau kurį laiką ir kuris leistų 
įvertinti finansavimo tikslus bei tai, 
kaip jų pasiekta, yra tik popieriuje. 
Tačiau tam tikrų išlaidų prioritetų 
matosi. Tai žemės ūkis, kuris šiuo 
metu sudaro daugiau kaip 10 procen
tų visų valdžios išlaidų. Atmetus vai
kus, pensininkus ir pačius žemės 
ūkio darbuotojus, kurie de facto pa
tys mokesčių nemoka, vienas Lietu
vos dirbantysis vien tiesioginėms iš
mokoms šalia Europos Sąjungos skir
tų lėšų prideda vidutiniškai beveik 
300 litų. 

Kodėl yra blogai valstybės gyve
nimas ne pagal pajamas, galima tęsti 
ir toliau: tai ir infliacijos skatinimas, 
ir ateities mokesčių naštos didinimas, 
ir manipuliavimas rinkimų pažadais 
bei galimybė vykdyti populistinę poli
tiką. 

Vengrijoje būtent šis kelias lėmė, 
kad jos premjeras pirmą kartą turėjo 
pasakyti tiesą - jog Vyriausybė kas
dien melavo. Kyla klausimas, ar mes 
būsime kaip vengrai, kurie tikėjo aki
vaizdžiu melu ir manipuliacijomis, o 
vėliau dėl to patys labai piktinosi, ar 
kaip mūsų šiaurės kaimynai, kurių 
politikai išlaidauja pagal kišenę ir po 
kiekvienos kadencijos šalį palieka 
turtingesnę ir mažiau prasiskolinusią 
nei iki tol. 

Nobelio l i teratūros premija — O. Pamukui 
Atkelta iš 1 psl. 
pasirinkti praktiškesnę profesiją. Pa
sidavęs įkalbinėjimams, būsimasis 
rašytojas trejus metus studijavo Is
tanbul technologijos universitete, ta
čiau studijas metė jų nebaigęs. 1976 
m. O. Pamukas baigė žurnalistikos 
studijas Istanbul universitete. Netru
kus po to ryžosi atsidėti rašymui ir 
iki šiol pragyvena iš savo kūrybinės 
veiklos. 

O. Pamuko kūryba siejama su 
postmodernizmo stilistika. 1990 m. 
išleistas romanas „Juodoji knyga" ra
šytojo tėvynėje tapo sensacija, o 1992 
m. pasirodžiusi knyga „Naujas gyve

nimas" sukėlė tikrą audrą — ji tapo 
labiausiai perkamu literatūros kūri
niu Turkijos istorijoje. 

O. Pamuko šlovę tėvynėje ku
riam laikui užtemdė jo pasisakymai 
apie armėnų bei kurdų genocidą. Ul-
tranacionalistinės šalies jėgos mėgi
no rašytojui sukurpti bylą kaltindami 
jį „tėvynės išdavimu". 2005 m. tokia 
byla buvo iškelta, tačiau po beveik 
metų kaltinimai buvo atmesti. 

Politinė kontroversija dar labiau 
padidino O. Pamuko populiarumą už
sienyje. Jis šiuo metu yra vienas skai-
tomiausių rašytojų pasaulyje, o kūri
niai išversti į daugiau nei 40 kalbų. 

http://Alfa.lt
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFF* Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

į pamaldas gali grįžti lotynų kalba 

Tradicinės katalikų mišios. 
Vatikanas, spalio 11 d. 

(,,Reuters"/BNS) — Popiežius Bene
diktas XVI, mėgindamas užgydyti ka
talikybės skilimo žaizdas, rengia do
kumentą, kuriuo tradicionalistai vėl 
grįžtų atgal į Bažnyčios glėbį, o pa
maldose būtų leista dažniau vartoti 
lotynų kalbą, pranešė šaltiniai Vati
kane. 

Lotynų kalba pamaldose nebe
vartojama po 1962-1965 metais vyku
sio Vatikano II Susirinkimo, kuris ga
lutinai įtvirtino nurodymą šv. Mišias 
aukoti vietos kalbomis. Daugelis 
tradicinių pažiūrų katalikų šios ir ki
tų Susirinkimo įdiegtų naujovių, 
pavyzdžiui, dialogo su nekrikščioniš
komis religijomis, nepriėmė. 

Pasak šaltinių Vatikane, doku
mentas veikiausiai bus „motu pro-
prio", tai yra popiežiaus asmeniškai 
inicijuoto dekreto formos. Juo bus 
siekiama nustatyti tradicionalistų 
grįžimo į Bažnyčią tvarką ir grąžinti 
lotynų kalbos vartojimą pamaldose to 
norintiesiems. 

Tai reglamentuos indultas — 
specialus Šventojo Sosto leidimas 
asmeniui arba jų grupei tam tikromis 
sąlygomis daryti ką nors daugiau nei 
leidžia visuotinė Bažnyčios teisė. Pa
prastai indultas suteikiamas tam tik-

PRVVEB r.uctr 

ram laikotarpiui arba tam tikriems 
konkretiems atvejams. 

Velionis popiežius Jonas Paulius 
II leido tradicionalistams dalyvauti 
mišiose su vietos vyskupo leidimu, ta
čiau daugelis ganytojų nebuvo linkę 
jo duoti, aiškindami, esą tokia prakti
ka glumina tikinčiuosius, klausan
čius mišių vietos kalbomis. 

Didžiausia ir įtakingiausia tradi
cionalistų organizacija yra Šv. Pijaus 
X brolija (SSPX), įkurta velionio 
prancūzų arkivyskupo Marcei Lefeb-
vre. Šveicarijoje įsikūrusi SSPX tvir
tina turinti apie milijoną pasekėjų, 
tuo tarpu Katalikų Bažnyčios narių 
esama apie 1.1 milijardo. 

M. Lefebvre nepaisius popiežiaus 
įspėjimų ir keturiems dvasininkams 
suteikus vyskupo šventimus be Šven
tojo Sosto leidimo, 1988 metais Jonas 
Paulius II atskyrė tradicionalistų va
dovus nuo Bažnyčios — tai buvo pir
moji naujausiųjų laikų schizma. 

Pernai išrinktas Benediktas XVI 
mėgina SSPX, laikančiai save tikro
sios katalikybės gynėja, ištiesti alyv
medžio šakelę. 

Jis atnaujino tiesioginį dialogą su 
brolija ir netikėtai pasikvietė susiti
kimo vyskupą Bernard Fellay, perė
musį organizacijos vairą 1991 metais. 

„Yankees" žaidėjo pilotuojamas 
lėktuvas įsirėžė į New York dangoraiži 

New York, spalio 12 d. („Reu
t e r / B N S ) — New York „Yankees" 
metėjo Cory Lidle pilotuojamam ne
dideliam lėktuvui trečiadienį įsirėžus 
į 52 aukštų pastatą Manhattan pres
tižiniame Upper East Side rajone, 
žuvo pats žaidėjas ir jo instruktorius. 

Keturių vietų lėktuvas priklausė 
34 metų C. Lidle. 

„Tai baisi ir sukrečianti tragedi
ja, kuri pribloškė visą 'Yankees' orga
nizaciją, — sakoma komandos sa
vininko George Steinbrenner pareiš
kime. — Nuoširdžiai užjaučiu jo žmo
ną Melanie ir sūnų Christopher". 
Tragedija įvyko esant apniukusiam 
dangui. Pranešama, kad beisbolinin-
kas neturėjo leidimo skraidyti esant 
debesuotumui. 

New York policijos atstovas sakė, 
kad avarijos aplinkybės tiriamos, kad 
šiuo metu ji laikoma nelaimingu atsi
tikimu ir kad nėra jokių savižudybės 
požymių, nors policija kol kas negali 
atmesti šios versijos. 

Iš gyvenamojo namo, į kurį įsirė
žė lėktuvas, viršutinių aukštų kilo 
liepsnos ir dūmai. Į įvykio, kuris pri
minė 2001-ųjų rugsėjo 11-osios ata
kas, vietą buvo nusiųsta daugiau kaip 
šimtas ugniagesių. 

New York, kuris dar nenurimo po 
šių daugiau kaip prieš penkerius me
tus įvykdytų atakų, vyriausybės ir 
miesto pareigūnai suskubo paskelbti, 
jog nėra jokių priežasčių manyti, kad 
šis incidentas yra kaip nors susijęs su 
terorizmu. Tokie pareiškimai buvo 
daromi dar prieš tai, kai buvo nusta
tyta, jog lėktuvą pilotavo C. Lidle. 

New York ugniagesių departa
mentas pranešė, kad įvykio vietoj'.' 
nedidelius sužeidimus patyrė 11 ug
niagesių ir du civiliai žmonės. 

„The New York Times" praėjusį 
mėnesį pranešė, kad C. Lidle, kuris 
skraidė mažiau nei 400 valandų, ne
seniai gavo piloto licenciją ir už 
187,000 dolerių nusipirko keturvietį 
lėktuvą „Cirrus SR 20". 

EUROPA 

ANKARA 
Prancūzijos žemųjų parlamento 

rūmų priimtas įstatymo projektas, 
draudžiantis neigti Osmanų imperi
jos prieš armėnus vykdytą genocidą, 
sudavė stiprų smūgį Turkijos ir 
Prancūzijos santykiams, ketvirtadie
nį pareiškė Turkijos užsienio reikalų 
ministerija. Ministerija nenurodė, ar 
Turkija, kuri siekia įstoti į Europos 
Sąjungą (ES), imsis kokių nors atsa
komųjų priemonių prieš Prancūziją, 
tapusią viena iš ES įkūrėjų. Tuo tar
pu Turkijos parlamento pirmininkas 
pareiškė, kad Prancūzijos įstatymo 
projektas atspindi „priešišką požiū
rį" į Turkiją. 

TALINAS 
Europos Parlamento deputatas 

Tunne Kelamas pasiūlė priimti re
zoliuciją dėl žurnalistės Anos Polit-
kovskajos nužudymo ir padėties žo
džio laisvės srityje Rusijoje. Kaip sa
vo kalboje pažymėjo T. Kelamas, Ru
sijoje sistemingai bauginami ir žudo
mi nepriklausomi žurnalistai, todėl 
susidarė įspūdis, kad šalyje įsivyrau
ja savivalė. Pasak T. Kelamo, tokia 
susidariusi padėtis smarkiai kenkia 
Rusijos, kuri dabar pirmininkauja 
Europos Taryboje, reputacijai. 

FRANKFURTAS 
Didžiausių pasaulyje eksportuo

tojų sąraše šiemet jau ketvirtus me
tus iš eilės pirmaus Vokietija, dau
giausia dėl dinamiškai augančių au
tomobilių ir inžinerijos sektorių, 
prognozuoja šalies ekonominių ty
rimų institutas DIW. „Automobilių ir 
inžinerijos sektoriai yra konkuren
cingi visame pasaulyje", — teigiama 
DIW savaitinėje ekonominėje atas
kaitoje. Tačiau šalies konkurencingu
mas sparčiai augančiuose sektoriuo
se, įskaitant elektronikos pramonę, 
yra palyginti prastesnis. 
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JAV 

WASHINGTON, DC 
Šešeto šalių nuolatiniams atsto-

ATLANTIC 
v 

vams Jungtinėse Tautose (JT) per
duoti siūlymai įvesti sankcijas Iranui 
už atsisakymą nutraukti urano sod-
rinimo darbus. JAV, Didžiosios Bri
tanijos, Prancūzijos, Rusijos, Kinijos 
ir Vokietijos URM politikos departa
mentų direktoriai surengtoje vaizdo 
konferencijoje aptarė sąrašą sankci
jų, kurios gali būti įtrauktos į būsimą 
JT Saugumo Tarybos rezoliuciją. Jie 
susitarė pavesti nuolatiniams atsto
vams Jungtinėse Tautose aptarti, 
kaip bus suformuluota rezoliucija. 

NEW YORK 
Gruzijos prezidentas Michailas 

Saakašvilis paragino Vakarų šalis 
remti jo šalį smarkiai pašlijus jos san
tykiams su Rusija. Straipsnyje, išs
pausdintame „The Wall Street Jour
nal" M. Saakašvilis pareiškė: „Yra 
politinis išeities iš dabartinės akla
vietės kelias. Tačiau, kad mes galėtu
me toliau stovėti tiesiai, mūsų drau
gai turi tiesiai stovėti šalia mūsų", — 
sakoma straipsnyje. Gruzijos prezi
dentas pareiškė nuomonę, jog jeigu 
Vakarai neteisingai įvertins krizę Ru
sijos ir Gruzijos santykiuose, tai „tu
rės siaubingų pasekmių Vakarams". 

RUSIJĄ 

KALININGRADAS 
Kaliningrade tardymo izoliato

riuje nusižudė Vladimiras Romano
vas, devyniais nužudymais seksuali
niu pagrindu kaltintas maniakas, ke
lerius metus šiurpinęs srities gyven
tojus. Trečiadienio vakarą jis pasiko
rė tardymo izoliatoriaus vienutėje. 
Spalio pradžioje Kaliningrado srities 
prokuratūra pateikė jam kaltinimą 
įvykdžius devynias žmogžudystes. 
Beveik visi nusikaltimai, kurių aukos 
buvo merginos nuo 13 iki 18 metų, 
buvo įvykdyti Bagrationovsko rajone 
2001-2006 metais. 

AZIJA 

SEOUL 
Siaurės Korėja per artimiausias 

dvi ar tris dienas gali surengti naują 
branduolinį bandymą, remdamasis 
oficialiais Pietų Korėjos šaltiniais, 
ketvirtadienį pranešė Seoul laikraš
tis „Munhwa Ubo". Pirmadienį Šiau
rės Korėja paskelbė, kad sėkmingai 
įvykdė savo pirmąjį branduolinį ban
dymą. 

1-800-775-SEND 
www.atlanticexpresscorp.com 

Oceai 
Kroviniu gabenimas 

2?#g££ | laivu i visas pasaulio šalis. 

Krovinių gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. 

Auto AIrFrelgM 
Automobiliu pirkimas be; 

siu^'Tias i visas pasaulio £a is 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Sma/I Packaaes Truckftc-/ 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Estijoje Baltarusijoje bet Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tei. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. ? 800-775-7363 

http://www.atlanticexpresscorp.com
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Kokios ligos laukia „mobiliakų" kartos? 
DALIA IANKAITYTE 
Alfa.lt 

- Labas, ką veiki? 
- Nieko. 
- Aš irgi nieko. 
- Miau. 
- Ko čia miauksi? 
- Pamaniau, kad galiu miauksėti. 
- Tada aš losiu: au au. 
Tai tik trumpa ištrauka iš dviejų 

aštuonmečių pokalbio trumposiomis 
žinutėmis. 

Medicinos mokslo pasaulyje vis 
nesiliauja diskusijos dėl mobiliųjų 
telefonų poveikio žmogaus sveikatai, 
bet mokslininkai jau sutinka, kad 
spalvoti žaidimai mažame telefono 
ekrane ir nuolatinis žinučių rašymas 
gadina vaikams akis. 

Pasaulio sveikatos organizacijos 
(PSO) specialistai konstatuoja: „Mes 
dažnai vaikams draudžiame tai, ko 
drausti nereikėtų, ir ignoruojame tai, 
kas neturėtų būti ignoruojama. Ma
siškas mobiliųjų telefonų naudojamas 
ir vis jaunėjantis vartotojų amžius 
mums tapo absoliučia norma, ir mes j 
tai net nebekreipianti dėmesio". 

Mokytojai teigia, kad vis daugiau 
pirmaklasių, nors dar ir nemokančių 
užsirišti batų, į mokyklą ateina neši
ni mobiliaisiais telefonais. Statisti
kos, kiek pradinukų Lietuvoje turi 
mobiliuosius telefonus, nėra, tačiau 
mokytojai prisipažįsta, kad „mobiliu-
kų" naujoves jie sužino iš savo auklė
tinių. 

Atrodytų, kad reikia tik džiaug
tis, jei naujausias technologijas per
pranta net mažamečiai. Tačiau kal
bėti, kokie tokios pažangos padari
niai vaikų sveikatai, nenori niekas. 

Vilniaus visuomenės sveikatos 
centro gydytoja Asta Razmienė įspė
ja, kad PSO ekspertai jau porą metų 
kalba apie galimą mobiliųjų telefonų 
žalą vaikų sveikatai ir rekomenduoja 
juos vartoti tik neatidėliotinais atve
jais. Tyrimai rodo, kad vaikai mobi
liaisiais telefonais naudojasi dažniau 
nei suaugusieji, nes jie ne tik skambi
na, bet ir žaidžia juose esančius 
žaidimus ir siuntinėja žinutes. 

Kas sugalvojo, kad mobilieji tele
fonai kenkia sveikatai? „Tarptautinė 
vėžio federacija elektromagnetines 
bangas pripažino antros grupės 
kancerogenais. Antros grupės kance
rogenai yra veiksniai, galintys sukelti 
vėžį. Tyrimai dėl elektromagnetinių 
bangų, kurias skleidžia aukštos įtam
pos laidai, televizijos bokštai, įvai
riausi radarai, poveikio atliekami jau 
ne pirmą dešimtmetį. Elektromag-

IŠSINUOMOTŲ 

netinį lauką turi ir mobilieji telefo
nai. Versija, kad šios bangos pavojin
gos sveikatai, atsirado tiriant jų po
veikį ir įvairiausias ligas. Manoma, 
kad elektromagnetinės bangos gali 
sukelti kraujo vėžį, leukemiją, ir tam 
tikrų galvos smegenų dalių vėžį. Bū
tent ne visų, bet klausos nervo, sme
genėlių, kurios yra arti ausies, sme
genų apvalkalo vėžį. 

Tarptautiniame mokslininkų su
sitikime šiemet net septyni moks
lininkų kolektyvai pristatė tyrimus 
apie mobiliųjų telefonų poveikį svei
katai. Keturi kolektyvai tikina, kad 
yra ryšys tarp vėžinių ligų ir mobi
liųjų telefonų, o trys kolektyvai vi
siškai paneigia tokias versijas. 
Viliamasi, kad šiuos ginčus iki 2008 
m. užbaigs naujas projektas „Inter-
coll Child", kuriame dirbs dar dau
giau mokslininkų iŠ skirtingų šalių", 
- pasakoja A. Razmienė. 

Prancūzų atlikti tyrimai su dirb
tinėmis suaugusio ir vaiko galvomis 
parodė, kad, esant tokiai pačiai elek
tromagnetinių bangų spinduliuotei, 
vaiko galvoje elektromagnetinė ener
gija yra daug intensyvesnė nei suau
gusiojo. Pasak gydytojos A. Raz-
mienės, taip yra dėl to, kad vaiko 
galva tiesiog mažesnė, o jo organizme 
yra daugiau vandens, todėl per jį 
elektromagnetinė energija sklinda 
daug lengviau ir toliau. 

Statistika gąsdina, nes leukemija 
ir galvos smegenų vėžys yra labiausiai 
paplitusios vaikų onkologinės ligos. 

Pastebėta, kad elektromagne
tinės bangos pavojingos embrionui, 
ypač jei būsimas kūdikis iš tėvų gali 
paveldėti alergiją, nervų arba širdies 
kraujagyslių ligas. „Dažnai kalbė
dama mobiliuoju telefonu nėščia mo
teris neigiamai veikia kūdikio gebė
jimus. Pastebėta, kad veikiant šalia 
ausies esančią smegenų dalį, atsa
kingą už informacijos kaupimą ir 
išsaugojimą, kitaip sakant, atminties 
centrus, prastėja vaikų atmintis, 
jiems sunkiau mokytis. Deja, tai nėra 
įrodyta 100 proc, 50 proc. moks
lininkų teigia, kad tai mitas, 50 proc. 
- kad tai tiesa", - aiškina gydytoja A. 
Razmienė. 

Didžiojoje Britanijoje beveik 5 
mln. vaikų, kurių amžius tesiekia 
5-14 metų, turi mobiliuosius tele
fonus. Spėjama, kad Lietuvoje tokių 
vartotojų yra daugiau. Tėvams labiau 
rūpi užtikrinti vaikų saugumą nuo 
nusikaltėlių, todėl jie nepaiso galimo 
mobiliųjų telefonų kenksmingumo 
vaikų sveikatai. 

Didžiosios Britanijos nacionalinė 
radiologinio saugumo taryba - ne-

IŠNUOMOJA 

priklausoma tyrimų institucija - kol 
kas dar nepaskelbė tvirtų įrodymų, 
kad mobilieji telefonai sukelia svei
katos sutrikimų, tokių kaip galvos 
skausmas ar smegenų auglys. Tačiau 
mokslininkai vis tiek neskuba kate
goriškai tvirtinti, kad naudotis mobi
liaisiais telefonais yra nekenksminga 
sveikatai. 

Pasak gydytojos A. Razmienės, 
dėl pigių telefonų ir reklamos daugė
ja mobiliųjų telefonų vartotojų. Net ir 
per TV rodomos reklamos atkakliai 
bando įtikinti, kad be mobiliojo tele
fono tėvams nepavyks sužinoti, kur 
yra ir ką veikia jų atžala. Specialistai 
įsitikinę, kad pastaruoju metu tapo 
labai patogu tėvų pareigą ir atsa
komybę perkelti telefonams. Gydy
toja teigia, kad vaikams trūksta 
natūralaus kontakto su tėvais: „Mes 
svetimėjame ir, be sveikatos nusi
skundimų, turime ir kitų, socialinių 
sunkumų", - sako A Razmienė. 

„Tele2" duomenimis, mobiliuoju 
ryšiu naudojasi apie 87 proc. Lietuvos 
gyventojų, taigi be ryšio dar likę tik 
kūdikiai ir senoliai. Kas ketvirtas jau 
turi daugiau nei vieną SIM kortelę. 
Anot Ryšių reguliavimo tarnybos, 
birželio pabaigoje Lietuvoje buvo 
4,409 mln. aktyvių mobiliojo ryšio 
abonentų, tai yra tiek buvo naudo
jamų SIM kortelių. 

Niekas nedraudžia naudotis mo
biliaisiais telefonais, bet laikytis 
atsargumo priemonių būtina. Dėl to 
pradinukams visai nereikėtųjų duoti. 
Deja, duomenų, kiek vaikų Lietuvoje 
turi mobiliuosius telefonus, nėra, bet 
pvz., Italijoje šešerių metų vaikai turi 
apie 2 proc: mobiliųjų telefonų, sep
tynerių - 3 proc, aštuonerių - 5 
proc., dešimties - 19 proc, o nuo 
vienuolikos metų jau 39 proc. 

Taigi išsivysčiusiose Europos ša
lyse pradinių klasių vaikams nesku
bama „įtaisyti" mobiliojo telefono. 
2006 m. Šveicarijoje įvykusiame eks
pertų susitikime labai aiškiai pasaky
ta, kad nepaisant to, jog vis dar trūks
ta tikslių įrodymų - vaikus privalome 
saugoti nuo šio pavojaus ir iki 18 me
tų neturėtų būti piktnaudžiaujama 
mobiliaisiais telefonais. 

Psichologai taip pat perspėja, kad 
vis daugiau žmonių tampa priklauso
mi nuo mobiliųjų telefonų, kurie 
jiems kelia stresą ir irzlumą, praneša 
BBC. Dr. David Sheffield iš Sta-
fordšyro universiteto aptiko, kad 16 
proc. iš 106 tyrime dalyvavusių asme
nų pasižymėjo problemiška elgsena, 
susijusia su mobiliojo telefono naudo
jimu. 

Mokslininkai stebėjo studentus 

PARDUODA 

Tvarkinga, vyresnio amžiaus 
moteris, ieško 

išsinuomoti švaraus buto 
Cicero miestelyje. 

Tel. 708-656-6599 

Prie 66 S t ir Kedzie Ave. 
išnuomojamas 1 mieg. gražus 

apšildomas „apartment" 
su nauja virtuvės įranga. 
Tel. 708-275-2070 

Luxury townhouse located in Ashury 
VVoods. Lemon t subdivision. 

3 bdrms, 3 bths, 9 rms totai, vvonderfull 
upgrades, finished basement, all appliances 
stay. Open house 10/15 1-4 p.m. $409,900. 

Call Monica - RE/Max Peak Performers 

708-256-9510 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
M U T U A L F E D E R A L S A V I N G S 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

| 22f 2 2 1 2 W e s t Cermak Road, Ch icago, IL 6 0 6 0 8 
^ " • (773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

H M <«r/&»c 
LENOER 

ir jų įprotį naudotis mobiliaisiais 
telefonais. Paaiškėjo, kad apie 16 
proc. apklaustųjų pasižymėjo dirgliu 
elgesiu: melavo, būdavo irzlūs po 
naudojimosi aparatais arba skyrė 
telefonui akivaizdžiai per daug dėme
sio. 

Atskira studija buvo nustatyta, 
kad tiems, kurie nustojo naudotis 
mobiliaisiais telefonais, sumažėjo 
kraujospūdis. 

Tyrimams tebevykstant yra nus
tatytos mokslininkų rekomendacijos, 
kaip saugiai vartoti mobilųjį tele
foną: 

1. Naudotis vaikams mobiliuoju 
telefonu tik esant ypatingai svarbai. 

2. Tiek vaikams, tiek suaugu
siesiems kalbėti naudojant laisvų 
rankų įranga, nes jau 10 cm esantis 
telefonas nuo ausies labai stipriai 
sumažina elektromagnetinio lauko 
poveikį. 

3. Nekalbėti telefonu ilgiau nei 4 
min., didinti tarpus tarp pokalbių -
maždaug 15 min. 

4. Nenešioti mobiliojo telefono 
ant krūtinės ir juosmens, geriau 
įsidėti į rankinę. 

5. Kuo telefone daugiau įrangos, 
tuo jis daugiau skleidžia elektromag
netinių bangų. 

6. Jeigu yra galimybė, geriau 
naudoti laidinį telefoną. 

7. Negalima mobiliaisiais tele
fonais naudotis tiems, kurie turi 
dirbtinius klausos aparatus, širdies 
vožtuvus. 

Sveiko žmogaus imuninė sistema 
sugeba susidoroti su kenksmingais 
spinduliais, bet yra rizikos grupė, 
kuriai besaikis elektromagnetinių 
bangų poveikis gali būt pavojingas. 
Viena rizikos grupių - vaikai iki 16 
metų. Nesusiformavęs vaiko organiz
mas labai jautriai reaguoja į elektro
magnetinį lauką. Pirmiausia pažei
džiama nervų sistema. Vengti elek
tromagnetinių bangų turėtų žmonės, 
sergantys nervų sistemos ligomis ir 

v 

skydliaukės disfunkcija. Šiaip žmo
gaus organizmas yra vienas stip
riausių mechanizmų, dėl to elektro
magnetinių bangų poveikis sunkiai 
pastebimas. 

Tyrimus dėl mobiliųjų telefonų 
poveikio žmonių sveikatai remia 
Europos komisija, Pasaulio sveikatos 
organizacija, britų bei šiaurės šalių 
vyriausybės. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

, PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMIJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St., 

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

http://Alfa.lt
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2008 metais Vilniuje vyks pasaulio 
tradicinio karatė čempionatas 

Praėjusį savaitgalį Kanadoje vy
kusio 13-ojo pasaulio tradicinio ka
ratė čempionato metu Tarptautinės 
tradicinio karatė federacijos (ITKF) 
kongrese Lietuvai vienbalsiai suteik
ta teisė rengti 2008 metų planetos 
pirmenybes. 

„Dėl teisės rengti kitą pasaulio 
čempionatą varžėmės su dar dviem 
kandidatėmis. Graikija norėjo orga
nizuoti planetos pirmenybes, tačiau 
net neatvyko į kongresą, o kita kan
didatė — Indonezija — mums nebuvo 
rimta konkurentė, — trečiadienį Kū
no kultūros ir sporto departamente 
(KKSD) vykusioje spaudos konferen
cijoje sakė Lietuvos tradicinio karatė 
asociacijos (LTKA) generalinė sekre
torė Jūratė Dranevičienė. — Norėjo
me organizuoti šių metų pasaulio 
čempionatą, bet pralaimėjome Ka
nadai. Tačiau šiose planetos pirmeny
bėse kai ko pasimokėme iš organiza
torių ir kartu pamatėme, ko ne
reikėtų daryti". 

Pasak J. Dranevičienės, jų pa
ruoštas pristatymas visus sužavėjo. 

„Paruošėme puikų pristatymą, 
kuriame atsakėme į visus įmanomus 
klausimus — dėl kelionės, dėl vizų, ap
gyvendinimo, treniruočių salių ir pa
našiai. Po prezentacijos buvome paly
dėti aplodismentais", — dalijosi įspū
džiais LTKA generalinė sekretorė. 

LTKA prezidentas Giedrius Dra-
nevičius sakė, kad į Vilniaus „Sie
mens" arenoje vyksiančias planetos 
pirmenybes turėtų atvykti apie 300-
400 sportininkų, kuriems teks var
žytis 11 rungčių. 

G. Dranevičiaus teigimu, iki 
pasaulio čempionato dar laukia daug 
darbų, nes teks paruošti naują 
sportininkų kartą. 

„2008 metų čempionate turime 
turėti maksimalų aukšto meistrišku
mo sportininkų skaičių, tada kovosi

me ne dėl vieno ir ne dėl dviejų 
medalių", — sakė G. Dranevičius. 

Planetos pirmenybėse Kanadoje 
Lietuvos atstovai iškovojo vieną me
dalį. 

Kristina Kacevičiūtė fukugo 
rungtyje iškovojo bronzos medalį. 
Pusfinalyje lietuvė nusileido čempi
one tapusiai lenkei Marta Niewczas. 

Kumite rungtyje K. Kacevičiūtė 
ketvirtfinalyje pralaimėjo Vokietijos 
sportininkei Ramoną Muller, o kata 
varžybose pasidalijo 12-16 vietas. 

Rytis Bublevičius fukugo rungty
je pasidalijo 5-8 vietas, Giedrius 
v 

Svetkauskas pasidalijo 5-8 pozicijas 
kumite varžybose, G. Dranevičius 
užėmė dešimtąją vietą kata rungtyje, 
o vyrų komandų kumite varžybose 
lietuviai atrankos varžybose pralai
mėjo rumunams. 

„Iš pradžių net nesuvokiau, kad 
iškovojau pasaulio čempionato me
dalį. Tik kitą dieną viskas susigulėjo 
galvoje, — sakė planetos pirmenybių 
prizininkė, šių metų Europos čempi
onė K. Kacevičiūtė. — Važiavau ne 
medalių, o pasitikrinti, ar teisingai 
treniruojuosi. Gal todėl, kad manęs 
neslėgė atsakomybė, pavyko puikiai 
pasirodyti". 

Lentvario pradinėje mokykloje 
mokytoja dirbanti sportininkė pasa
kojo, kad kolegės ir vaikai ją sutiko 
labai šiltai. 

„Vaikai pasitiko su balionais, 
dovanėlėmis, o po dvejų metų žadėjo 
atvažiuoti į Vilnių ir pasižiūrėti, kuo 
užsiima jų mokytoja", — sakė K. 
Kacevičiūtė. 

Pasaulio čempionato bronzos 
medalio laimėtoja gruodžio mėnesį 
dalyvaus Pasaulio taurės varžybose, 
kuriose Europai atstovauja po aštuo
nis geriausius sportininkus ir spor
tininkes. 

ELTA 

Iš kairės: Rytis Bublevičius. Kristina Kacevičiūtė, i r LTKA prez identas Giedrius 
Dranevičius. Gedimino Bartuškos (ELTA) nuo t r . 

Buriavimo čempionatą laimėjo ..Arabela" 
Penktojo „Švyturio" RS-280 

jachtų klasės buriavimo čempionato 
nugalėtoja tapo jachtos „Arabela" 
įgula, vadovaujama kapitono Rai
mondo Šiugždinio. Nugalėtojai surin
ko 52 baudos taškus. 

Antrąją vietą užėmė Sauliaus 
Pajarsko vadovaujama „Raganosio" 
įgula, surinkusi 56 baudos taškus. 
Trečia liko Audriaus Jasinsko vado
vaujama jachtos „Tornado" įgula, 
kurios sąskaitoje - 100 baudos taškų. 

„Arabela" iš 32 plaukimų laimėjo 
8, „Raganosis" - 14, o „Tornado" - 1. 

Ketvirtąją vietą užėmė „Argo-
Knygų klubas" (117 b. tšk.), penktąją 
- „Legenda" (125 b. tšk.).. 

Paskutinįjį, aštuntąjį, etapą Kau
no mariose laimėjo „Raganosis" (14 
b. tšk.). Antrąją vietą užėmė „Tor
nado" (15 b. tšk), trečiąją - „Hor-
nas" (19 b. tšk.). „Arabela" (23 b. 
tšk.) liko ketvirta. 

ELTA 

Stuburo ir skausmo ligos I Širdies ir kraujagyslių 
ligos JONAS V.PRUNSKIS, M D 

TtRRI DALIAS PRUNSK1S, M D 
MAUNAK V. RANA, M D 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

Eik Grove: 847-718-1212 
www.I I I inoispaln.com 

VIDAS |. NEMICKAS, M.D. 
KAROOL<XiAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VTZ1NAS, M.DV S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.AnherAve.Sts.5tr6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

ARAS ŽL10BA, M.D. 
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai 

4647 W. 103 S t , Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, S uite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

„LITUANICA" - „SPARTA" 3:2 
Praėjusį sekmadienį, spalio 8 d., 

„Metropolitan" lygos I divizijos pir
menybių rungtynėse „Lituanicos" 
vyrai iškovojo tris taškus, įveikę 
vieną iš seniausių Čikagos klubų — 
„Spartos" futbolininkus 3:2. 

Glen Ellyn miestelyje esančiame 
„College of DuPage" aikštyne vyko 
gana apylygė kova, kurioje laimin
gesni buvo mūsiškiai. Algirdas Zama-
laitis jau 15-ą žaidimo minutę pra
siveržė į priekį ir pasiekė rezultatą 
1:0. Tačiau tuoj po to, uždelsus gyni
mui numesti kamuolį nuo savo var
tų, „Sparta" išlygino rezultatą. Ne
gana to, 19-ą minutę varžovai dar kar
tą nuginklavo lietuvių vartininką. 

Po antrojo įvarčio „Lituanicos" 
vyrai nejuokais susiėmė ir turėjo 
porą neblogų progų išlyginti rezul
tatą. Tačiau tai jiems pavyko pa
daryti 40-ąją minutę, kada Povilo 
Gelžinio stipraus smūgio „Spartos" 

vartininkas nepajėgė sulaikyti. 
Po pertraukos „Lituanica" dar 

labiau pradėjo atakuoti varžovų var
tus ir tai davė teigiamus rezultatų. 
Antrojo kėlinio 25-ą minutę energin
gasis P. Gelžinis, prasiveržęs kaire 
aikštės puse, tiksliu šūviu persvėrė 
rezultatą 3:2. Rungtynių pabaigoje 
„Spartos" žaidėjai gerokai atakavo 
lietuvių vartus, bet mūsiškiams 
pavyko išsaugoti pergalę. 

Pirmame (rudens) rate dar liko 
trejos pirmenybių rungtynės ir jos 
visos vyks Lemonte, Bambrick 
Parko aikštėje (pradžia 3 vai. p.p.). 
Šį sekmadienį lietuviai žais su 
„Galax" vienuolike. Spalio 22 d. 
mūsiškių varžovė bus „Connections" 
komanda, o paskutinį spalio sekma
dienį — „Kickers", kuri dar ne taip 
seniai žaidė „Major" divizijoje, bet 
dabar nepajėgia į ją sugrįžti. 

Edvardas Šulaitis 

Lietuvos futbolininkai įveikė Farerų salas 
Atrankinių varžybų dėl pateki- norėdami pelnyti 3 taškus. Vienin-

mo į Europos futbolo pirmenybių telį įvartį į varžovų vartus prieš-
baigminę grupę Lietuvos rinktinė paskutinę žaidimo minutę įmušė 
šeštadienį buvo išvykusi žaisti į gynėjas Andrius Skerla. Lietuvos 
Farerų salas, kur įveikė vietos fut
bolininkus 1:0. Nepaisant, kad šių 
salų futbolo rinktinės žaidėjai dau
giausia ne profesionalai sportinin
kai, lietuviai turėjo daug vargo, 

rinktinėje negalėjo rungtyniauti 
nemažai pajėgesnių žaidėjų (dėl 
traumų ar suspendavimo). 

Edvardas Šulaitis 

„Lietuvos rytas" sutriuškino „Atletą" 
SEB Baltijos krepšinio lygos 

(BBL) čempionato B grupės rung
tynėse pirmadienį nugalėtojo titulą 
ginantis Vilniaus „Lietuvos rytas" 
savo aikštėje net 124:40 (28:4, 32:11, 
34:10, 30:15) sutriuškino Kauno 
, ,Atletą" ir pasiekė BBL rezultatyvu
mo per vieną mačą rekordą. 

Nugalėtojų gretose rezultaty
viausiai žaidė Marijonas.Petravičius, 
pelnęs 18 taškų ir atkovojęs 6 ka
muolius. Artūras Jomantas surinko 
17 taškų, atkovojo 7 kamuolius ir 
atliko 6 rezultatyvius perdavimus, 
Mindaugas Lukauskis [metė 15 
taškų, Andre Emmet - 14, Joao Paolo 
Batistą - 12, Darius Pakamanis - 10. 

„Atleto" ekipai Darius Dimavi- čius 
ir Darius Lukminas pelnė po 12 taškų. 

Dvi pergales iš trijų galimų iš
kovojęs „Lietuvos rytas" užima tre
čiąją vietą, o visus susitikimus pra

laimėję kauniečiai žengia paskutiniai 
- septinti. 

Ketvirtąją pergalę iš eilės iškovo
jo Latvijos čempionas Ventspilio 
„Ventspils", svečiuose 95:87 (24:20, 
19:21, 25:23, 27:23) įveikę Kėdainių 
„Nevėžį" (0 pergalių/3 pralaimėjimai). 

Kitose grupės rungtynėse Pane
vėžio „Panevėžys" (0/3) išvykoje 
74:83 (12:29, 22:24, 21:13, 19:17) 
nusileido Tartu „Rock" (Estija, 2/1) 
krepšininkams. 

A grupėje praėjusio sezono vice
čempionas Kauno „Žalgiris" na-muo-
se 94:70 (20:17, 25:21, 32:15, 17:17) 
nugalėjo Klaipėdos „Neptūną" (1/2) 
ir iškovojo trečiąją pergalę iš eilės. 

Šiaulių „Šiauliai" (2/1) namuose 
po atkaklios kovos 60:54 (15:14, 
16:17, 15:11, 14:12) palaužė Rygos 
„Barons" (1/2) krepšininkus. 

ELTA 

http://www.IIIinoispaln.com
http://6918W.AnherAve.Sts.5tr6
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DAR VIENAS A. KEZIO VIZITAS LIETUVOJE 
Kaip ir pernai maždaug tuo 

pačiu metu, taip pat ir šiemet fo
tomenininkas iš Čikagos vakarinio 
priemiesčio — Stickney, Algimantas 
Kezys vėl viešėjo Lietuvoje. Jis daly
vavo spalio 4 d. Martyno Mažvydo 
bibliotekos galerijoje surengtos jo fo-

Kezio knygai „Lithuania Through 
the Wall", kuri su tų dienų nuo
traukomis yra išspausdinta ir nau
jame albume. Tada slapta tėvynėje 
darytos nuotraukos padėjo išeiviams 
geriau pažinti rusų okupuotą Lie
tuvą. 

Algimantas Kezys džiaugiasi nauju leidiniu. 
. 

toparodos „Lietuva 2005" oficialiame 
atidaryme ir naujo albumo — „Li
thuania — Kezys" sutiktuvėse. 

Atidarymo programoje netrūko 
kalbėtojų. Fotografijos ir filmų kriti
kas Skirmantas Valiulis teigė, jog A. 
Kezio parodytas Vilnius yra gražus, 
europietiškas. Kalbėtojas gyrė čika-
gietį už eksperimentinę dvasią, filo
sofinę mintį. 

Sandra Kuliešienė, šios parodos 
kuratorė, pažymėjo, jog pernai po A. 
Kezio parodos tose pačiose patalpose 
buvo davusi užuominą — kad A. Ke
zys nufotografuotų Vilnių. To užte
ko, kad čikagietis šią mintį paimtų 
dėmesin ir įgyvendintų. 

Čia kalbėjo ir buvęs JAV lietu
vis, dabar Lietuvoje gyvenantis mok
slininkas ir literatas Kazys Alme
nas. Jis parašė įžangą pirmajai A. 

Edvardo Šulaičio nuotrauka. 

Algimanto Kezio 
viešnagė buvo t rumpa 

Spalio 9 d. vakare fotomeninin
kas A. Kezys, laimingai grįžęs į na
mus, atrodė patenkintas savo kas
metiniu pasimatymu su tėvyne (nuo 
1991-ųjų jis ten nebuvo nuvykęs tik 
kartą). Ši kelionė buvo pati trum
piausia per paskutiniuosius 15 me
tų: išvykęs sekmadienį, jis po sa
vaitės ir vienos dienos buvo namuo
se. 

Keliautojas džiaugėsi kelione, 
nors nuotaiką gadino vienas nema
lonus įvykis: atskridus į OHare oro 
uostą, nesurastas jo lagaminas, ku
ris, matyt, kur nors kitur nukeliavo. 

Fotomenininkas pažymėjo, kad 
Vilniuje gyvenantis jo bičiulis, foto

grafas ir dailininkas Zigmas Kazė
nas prieš pat išvažiavimą davė pa
siūlymą dėl naujo, bendro projekto. 
Jame vilnietis pasireikštų su savo 
tapybos darbais, o čikagietis — su 
fotografijomis. Čia būtų iškeliamas 
simbolizmas kūryboje — dailėje ir fo
tografijoje. Šiame projekte dalyvau
tų ir Z. Kazėno dukra, menotyri
ninkė Eglė Jaškūnienė, kuri paruoš
tų apžvalginę medžiagą. Knygą šį 
kartą būtų galima išspausdinti Lie
tuvoje, na, o paroda irgi ten būtų su
ruošta. 

Arimanto teigimu, šis planas 
yra aar HK pradinėje stadijoje ir gali 
šis tas keistis, o gal net ir visai su-
žlugti. N:r; apie tai šiuo metu galvo-

Su ja galėjo susipažinti tik 
nedidelis būrelis A. Kezio kūrybos 
gerbėjų, kurie rugsėjo 30 d. buvo at
vykę į jo „Galeriją'' palydėti fotome
nininką Lietuvon. Čia buvo ir jo 
paskutinių knygų leidėjas Eugenijus 
Krukovskis, kuris iki kelionės suge
bėjo paruošti tik vieną egzempliorių, 
nors buvo baiminamasi, jog keliauti 
reikės ir be jo. 

Fotografas ir knygų leidėjas E. 
Krukovskis į „Galeriją" atkeliavo 
savo nuostabiu motociklu ir juokais 
pasiūlė Algimantą su juo Lietuvon 
nuvežti. Tačiau šį kartą buvo pasi
tenkinta tik tokia mintimi ir dviejų 
menininkų ant motociklo nufoto-
grafavimu. 

Išleistuvėse matėme ir didelius 

Eugenijus Krukovskis Algimantą Kezj „veža i Lietuvą". 
Edvardo Šulaičio nuotrauka 

Įdomi fotografijų knyga 

Šiuo metu fotografui rūpi gauti 
daugiau Lietuvoje pristatytos kny
gos „Lithuania—Kezys" egzemplio
rių. Vienintelė iki šiol įrišta kopija 
iškeliavo į Vilnių ir ten buvo palikta. 

A Kezio kūrybos gerbėjus — žino
mą širdies ligų specialistą dr. Vidą 
Nemicką su žmona Maryte, kurie, 
vartydami „Lithuania —Kezys" kny
gos puslapius, negalėjo atsigėrėti 
vaizdais. 

Edvardas Šulaitis 

ROMO VIESULO „DAINOS IR RAUDOS" VILNIAUS PAVEIKSLŲ GALERIJOJE 
Istorinių Chodkevičių rūmų 

fasadų atnaujinimo per vasarą 
neveikusioje Vilniaus paveikslų ga
lerijoje spalio 12 d. atidaryta išeivi
jos lietuvių dailininko Romo Viesulo 
meninių vizijų paroda „Dainos ir 
raudos" (veiks iki lapkričio 6 d.). 

Šioje parodoje eksponuojama 
bene didžiausią pasaulinį pripažini
mą pelniusio lietuvių išeivijos dai
lininko grafiko Romo Viesulo 60 kū
rinių iš LDM, Vilniaus universiteto 
bibliotekos fondų ir dailininko žmo
nos Jūros Viesulas asmeninės kolek
cijos. 

R. Viesulas (Romualdas Vese-
lauskas) gimė 1918 m. rugsėjo 11 d. 
Ilukstės apskr. (Latvija) Lašų vals
čiuje, Gerdainiuose. Baigė Rygos 
lietuvių gimnaziją, vėliau studijavo 
teisę. 1941 m. persikėlė į Vilnių tęsti 
studijų. Karui baigiantis su inteli
gentijos banga pasitraukė \ Vokie
tiją, mokėsi Freiburg meno mokyklo
je. Vėliau studijavo Paryžiuje, 
Aukštojoje valstybinėje dailės mo
kykloje. Nuo 1951 m. gyveno JAV. 
Jau 1954-1956 m. surengė pirmą
sias kūrybos parodas. Nuo 1960 m. 
dirbo Templio universiteto Tailer 
meno mokykloje Philadelphia. Rašė 
dailės temomis \ spaudą. 1985 m. iš
vyko j Europą, vadovavo Templio 
universiteto Romos filialui. Mirė 
1986 m. Romoje, 1996 m. perlaidotas 

Vilniaus Antakalnio kapinėse, kur 
šiemet spalio 14 d. bus atidengtas 
dailininko šeimos lėšomis sukurtas 
paminklas. 

R. Viesulas pelnė platų pripaži
nimą ir tarptautinį įvertinimą kaip 

jam suteikė progą pakeliauti po 
Meksiką, Ispaniją, kitas Šalis. Lie
tuvių grafikos mokyklos įtakoti 
atpažįstami tikrovės elementai R. 
Viesulo kūryboje palengva ištirpsta. 
Spalvotose litografijose atsispindi 

Romas Viesulas 

litografijos meistras, nors dirbo ir ki
tomis technikomis. Jaunystėje do
mėjosi vokiečių ekspresionizmu. Jo 
paties darbuose pradžioje ryškėjo 
skulptūriškai monolitiškos formos, 
apibendrintas piešinys, dekoratyvu
mas. Po pirmųjų parodų dailininkas 
buvo pastebėtas, netrukus pelnė 
Guggenheimo, Tamarindo, TitTany 
stipendijas, įvairias premijas. Tai 

dramatiški išgyvenimai, tautos pra
radimų apmąstymai, egzistenciniai 
klausimai perteikiami ekspresyviai, 
stipriais spalvų tonais. Nuo lakštų 
ciklo „Dainos", kur buvo gyvas ryšys 
su realybe, menininkas pereina prie 
kūrinių, sugrupuotų į ciklus: „Smū
gis" — pradingusios actekų kultūros 
atšvaitai, „Overpass" („Pereiti"). 
1970 m. sukuriamas 15-os juodo rel

jefo lakštų „Raudų" ciklas. Pasak 
dailininko, „...rauda yra praradimo 
giesmė. Visi praradom savo kraštą ir 
visi praradom bent dalį savęs". Šis 
ciklas pratęsė R. Viesulo novato
riškus vaizdo ir muzikos ryšių ieško
jimus. „Raudų" eksponavimo salėje 
skambėjo amerikiečio Alvino Cur-
rano sukurta muzika dzūkų raudos 
„Motula mano" tema. Taip daili
ninkas meninį vaizdą „praplėtė į 
garsinę plotmę". Be to, iki Viesulo, 
kaip teigia parodos kuratorė dailė
tyrininkė Regina Urbonienė, lietu
vių dailėje niekas taip originaliai ir 
novatoriškai neinterpretavo tauto
dailės palikimo. 

R. Viesulas surengė per 50 savo 
kūrybos parodų, dalyvavo grupinėse 
parodose daugybėje šalių. Jo kūryba 
pasklidusi 40-yje užsienio ir Lietu
vos muziejų, galerijų, bibliotekų — 
Moderniojo meno ir Metropolitan 
muziejuose New York,' Washington 
nacionalinėje galerijoje, Moderniojo 
meno muziejuje (Kamakura, Japo
nija), Vatikano, Krokuvos ir kt. mu
ziejuose. 

Informacija apie parodą įdėta 
www.ldm.lt Parodos kuratorė — 
dailėtyrininkė Regina Urbonienė, 
mob. tel. 8-682-66146. 

LDM Ryšių 
su visuomene centras 

http://www.ldm.lt
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Lietuvos Dukterų draugijai aukos mirusiųjų atminimui 

A.a. Marijos Stoškienės atminimui giminės ir draugai aukojo: 
F . A. V. D. Brazaičiai, E. ir J. Barisa, 0. ir R. Barisa, B. ir M. 
Barisa, A. ir V. Bendoraitis, T. ir B. Rudinski, L. Maldonienė, 'T. 
Odarczenko, R. ir S. Rodriguez, L. Peters, J . Beverly, A. ir T. 
Genčius, J. ir G. Haruch. Viso 545 dol. 

A.a. E. Radzevičiūtės atminimui aukojo: 25 dol. J . ir J. Krutu
lis; 50 dol. Emilija Pakštas ir šeima; 50 dol. N. N. 

Lietuvos Dukterys užjaučia mirusiųjų artimuosius ir širdingai 
dėkoja už gausias aukas, kurios bus panaudotos teisingai ir 
rūpestingai. 

Lietuvos Dukterų draugijos adresas: 2735 W. 71 St.. Chi-
cago, H, 60629, tel . 1-773-925-3211. 

Su slidininko lazdomis -
v • žiemą ir vasarą 

LIETUVOS VYRAI SAVO SVEIKATĄ 
VERTINA PALANKIAU NEI MOTERYS 

Atkelta iš 3 psl. 

Lietuviai - tarp aktyviausių 
vaistinių lankytojų 

„Apklausos rezultatai atskleidė 
gyventojų nuomonę įvairiais su svei
kata susijusiais klausimais, išryškino 
pagrindines problemas ir papildė 
mūsų valstybės sveikatos statistiką 
nauja, su kitomis Europos Sąjungos 
šalimis palyginama informacija. Ką 
gi, įdomu pabrėžti, kad palyginus su 
Europos šalimis, atlikusiomis svei
katos tyrimus, Lietuvos rodikliai yra 
panašūs į daugelio naujųjų ES šalių, 
o palyginti su senosiomis ES šalimis, 
pagal naudojimąsi sveikatos priežiū
ros paslaugomis ir prevencinėmis 

priemonėmis, atsiliekame. Atsilikimo 
priežastys galėtų būti ne tik prastes
nis sveikatos paslaugų prieinamu
mas, bet ir susiklosčiusios požiūrio į 
savo sveikatą bei nepakankamo rū
pinimosi ja, tradicijos", — teigė 
Algirdas Šemeta. 

- Atliktais tyrimais taip pat nus
tatyta, kad Lietuvoje itin paplitęs 

v 

vaistų vartojimas. Šioje srityje mūsų 
šalis yra tarp pirmaujančių Europos 
valstybių... Apklausos laikotarpiu 
gydytojo paskirtus vaistus vartojo 
apie 1,1 mln. arba daugiau nei treč
dalis 15 metų ir vyresnių gyventojų, o 
gydytojo nepaskirtus vaistus - 1,6 
mln. (t.y. daugiau nei pusė šalies 
gyventojų. •: " 

Kodėl gi ne? 
Tikriausiai niekada man nebūtų 

šovusi į galvą mintis apsilankyti vie
name iš Kopenhagos viešųjų tualetų, 
jei ne reklama populiariame Danijos 
sostinės turistams skirtame leidinyje 
„Copenhagen this week" („Kopen
haga šią savaitę"). 

Sis kartą per mėnesį anglų kalba 
leidžiamas nemokamas gidas savo 
struktūra ir turiniu labai primena 
Lietuvoje populiarius leidinius turis
tams „Vilnius in Your pocket" ar 
„Klaipėda in Your pocket". 

Jame gausu informacijos apie 
Kopenhagos muziejus ir parkus, par
duotuves ir transporto sistemą, res
toranus ir naktinius klubus. 

Yra jame ir detalus renginių 
kalendorius. Tai - puikus leidinys ne 
tik turistams, bet ir tokiems, kaip aš, 
čia gyvenantiems užsieniečiams, ne
mokantiems danų kalbos. 

Kiekvieno mėnesio pradžioje šį 
leidinuką pasiimu iš netoli biuro 
esančio viešbučio fojė. Jis - mano ge
riausias patarėjas, planuojant atei
nančių savaičių kultūrinį gyvenimą. 

Visada jame randu ką nors įdo
maus, tačiau rugsėjo numeris mane 
išties nustebino. Ištisi du puslapiai 
buvo skirti Kopenhagos viešiesiems 
tualetams. 

Tarp puslapių, skirtų prancūzų 
dailininkų piešinių pristatymui bei 
Erotikos muziejaus reklamai, pui
kavosi publikacija su nuotraukomis: 
„Amagertorvas - Kopenhagos mie
liausias viešasis tualetas". Kaip 
nesusigundysi perskaityti? 

Pasirodo, kad pagrindinės pės
čiųjų gatvės centre esančioje Ama-
gertorvo aikštėje jau 100 metų veikia 
požeminiai tualetai. Reklamoje ne
gailima šlovinančių epitetų: „nuos
tabus", „malonumas naudotis", „tik
ra patirtis apsilankyti", „slaptas tu
ristų traukos objektas", „tauraus 
meno gamtos poreikiams tenkinti 
klasikinis paminklas" ir t.t. 

Iš reklamos taip pat sužinojau, 
kad kasdien šį „turistinį objektą" 
aplanko apie 990 lankytojų, kad 
kiekvienas toks apsilankymas Kopen
hagos savivaldybei kainuoja po 11 
daniškų kronų (5 litus) ir kad Kopen
hagos gyventojai išties vertina savo 
miesto viešuosius tualetus, mat 2003 
metais vykdytos apklausos metu net 
78 procentai vietos gyventojų pripaži
no juos esant puikius. Kaip nesusivi
liosi tokia reklama? 

Turiu prisipažinti - mane ji suin
trigavo. ; 

Tad jau po poros dienų su fotoa
paratu rankinėje išsiruošiau į visai 
netoli namų esančią, nuolat gyvybe 
knibždančią, Amargertorvo aikštę 
pasižiūrėti reklamuojamo turistinio 
objekto su „visada blizgančiomis va
rinėmis rankenomis ir nupoliruoto
mis stipriomis medinėmis durimis". 

Mano ekskursija į žymiausią 
Kopenhagos viešąjį tualetą neužtru
ko. Blizgančios rankenos ir net pla
čialapis augalas prie įėjimo nesuge
bėjo užgožti tokioms įstaigoms bū
dingo kvapo. 

Spėjau perskaityti tik skelbimą, 
kad su riedučiais į tualetą įvažiuoti 
nevalia ir kad prieš atliekant gam
tinius reikalus privalu sumokėti 2 
kronas čia švarą palaikančiai mote
riškei. Tada porą kartų spustelėjau 
fotoaparato mygtuką ir nėriau atgal i 
dienos šviesą. 

Pasijutusi tikra reklamos auka, 
bandžiau save guosti tuo, kad gerai, 
jog už šio „turistinio objekto" fo
tografavimą bent pinigų iš manęs 
niekas nepaprašė. O savo trumpo vi
zito- išvadas galėčiau suformuluoti 
taip: „Mieliausias viešasis Kopen
hagos tualetas jums tikrai taps mie
las tik gamtiniams reikalams pri
spaudus..." 

Jol i ta Kraniauskai tė 
„Klaipėda" 

„Šiaurietiškas vaikščiojimas" 
daugelyje šalių juoko jau nekelia. 
Pamatę vasarą po miestą žingsniuo
jantį su slidininko lazdomis spor
tininką, lietuviai pasukiotų pirštą 
prie smilkinio. Tačiau Skandinavi
joje, Vokietijoje, kai kuriose Amerikos 
šalyse tokia sporto šaka jau nieko 
nestebina ir sparčiai populiarėja. 
Klaipėdos sporto prekių parduotu
vėse taip pat galima tokių lazdų įsi
gyti. Jos kainuoja apie 100 litų. 

Pigu ir sveika 

„Šiaurietišku vaikščiojimu" vadi
namas sportas atsirado Suomijoje ir 
greitai pasklido po kitas šalis. 

Suomijoje atlikti tyrimai parodė, 
kad ėjimas su lazdomis yra mažiau
siai 40 proc. efektyvesnis nei įprastas 
žingsniavimas. 

Sporto inventorius - slidininko 
lazdos, kurių viršūnėlė ne metalinė, o 
plastmasinė. 

Daugelis dar dėvi specialias pirš
tines, skirtas tvirčiau laikyti lazdas. 

Turtingesnieji arba aktyvesni šio 
sporto gerbėjai perka patobulintus 
lazdų antgalius su amortizatoriais. 
Prekybos centrai taip pat siūlo spe
cialių kojinių, kepuraičių, žingsnia-
mačių, kuprinių. 

Suomijoje įsitvėrę lazdas rytais ir 
vakarais vaikštinėja įvairaus amžiaus 
ir socialinių sluoksnių žmonės. 

Vaikų darželiuose „šiaurės vaikš
čiojimas" įeina į kūno kultūros pro
gramą. Prie lauko muziejų taip pat 
dažnai galima rasti lazdų. 

Dirba visi raumenys 

Specialistai nustatė, kad, vaikš
čiojant su lazdomis, vienu metu dirba 
pilvo, nugaros, rankų, pečių, krūtinės 
ir kojų raumenys. 

„Šiaurietiškas vaikščiojimas" 
padeda sudeginti daugiau nei 70 proc. 
kalorijų, pagerina širdies ir krau
jagyslių darbą, padeda ilgiau išlikti 
gyvybingam, išlaikyti taisyklingą 
laikyseną, neleidžia retėti kaulams. 

Tam, kad kūnas pajustų naudą, 
sportuoti su lazdomis reikia kasdien 
nuo pusės iki dviejų valandų. Norin

tys pasunkinti krūvį sportui gali 
pasirinkti nelygesnes, kalnuotesnes 
vietas. 

Sportuoti - pagal taisykles 

Pasak specialistų, sportuojant 
pečius reikia laikyti nuleistus, o laz
das - kuo arčiau kūno. Rankos turi 
būti atpalaiduotos, o delnai - atviri, 
kad lazdos galėtų juose laisvai 
svyruoti. 

Ėjimo greitį reikia pasirinkti 
pagal savo galimybes. Tempas turi 
būti toks, kad žmogus nedustų, 
nejaustų nuovargio. 

Daugelis tiki, kad šis sportas 
padidina energiją ir pagerina nuo
taiką. Be to, vaikščiojimas su lazdo
mis yra kelis kartus saugesnis nei 
važinėjimas dviračiu. 

„Šiaurietiško vaikščiojimo" 
nauda 

Širdies dažnis yra 5-17 dūžių per 
minutę aukštesnis. (Normaliai vaikš
čiojant, širdies dažnis yra 130 dūžių 
per minutę, o vaikščiojant su lazdo
mis - 147 dūžiai per minutę.). 

Vaikščiojant su lazdomis energi
jos eikvojimas padidėja vidutiniškai 
20 proc, palyginti su vaikščiojimu be 
lazdų. 

Daugiau nei 46 proc. pagerėja 
energijos suvartojimas. 

„Šiaurietiškas vaikščiojimas" 
palengvina skausmą ir atpalaiduoja 
raumenis kaklo ir pečių srityje. 

Žymiai pagerėja kaklo ir stuburo 
lankstumas. 

Sportuojant daugiausiai dirba 
dilbio tiesiamasis raumuo ir lenkia
mieji raumenys, užpakaliniai pečių 
raumenys, didieji krūtinės ir nugaros 
raumenys. 

Neapsunkinami sąnariai ir ke
liai. 

Sumažinamas sąnarių krūvis. 
Sudeginama apytikriai 400 ka

lorijų per valandą (vaikščiojant be 
lazdų - apie 280 kalorijų per va
landą). 

Lazdos yra saugumo garantas 
vaikščiojant slidžiu paviršiumi. 

.Klaipėda" »»•» 

Rekordiškai didelis atlyginimas 
Pakanka atverti įstaigos duris, 

mesti akį į ant stalo gulinčius po
pierius ir po minutės darbuotojo 
sąskaitoje atsiduria beveik 80 zlotų, o 
po valandos, kai išgeria kavą ir 
peržiūri laikraščius, tas pats darbuo
tojas jau yra uždirbęs 4,500 zlotų. 

Kas gi jis? Saudo Arabijos kara
lius? Nieko panašaus. Tai vertybinių 
popierių biržos vadybininkas Janu-
szas Wisniewskis. 

* Pasak lenkų dienraščio „Super 
express", jis yra uždarbio rekor
dininkas Lenkijoje. Taip gausiai jam 
iki šių metų birželio mokėjo lenkų 
naftos susivienijamas ,,PKN Orlen", 
kai jis buvo šios įmonės valdybos vi
cepirmininkas. Per pusę metų J. Wis-
niewskiui įmonė išmokėjo 4 mln. 355 
tūkst. zlotų, o mėnesio atlyginimas 
siekė 725 tūkst. zlotų. Už šią sumą be 
didelių problemų galima nusipirkti 
80 kv.m. butą Varšuvoje. 

Tuo tarpu vidutiniškai uždirban
tis lenkas, norėdamas nusipirkti 42 
kv.m. butą Lenkijos sostinėje, kuris 
kainuoja apie 300 tūkst. zlotų, ima 
paskolą 32 metams ir kas mėnesį 

moka 1000 zlotų bankui. 
Vidutinis atlyginimas Lenkijoje 

siekia 2,350 zl. pensija — 1,250 zl. 
Lenkijos Seimo deputato atlyginimas 
su priedais biuro išlaikymui sudaro 
tik apie 9 tūkst. zlotų (1 zlotas — 
0.88 lito). 

BNS 

„DRAUGAS" 
vienintelis lietuviškas 

dienraštis 
už Lietuvos ribų. 

Vienintelis lietuviškas 
laikraštis, 

kuris kasdien pasiekia 
JAV lietuvių visuomenę. 

www. draugas, org 
Tel 773-585-9500 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•Ba lzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus Kino salė kviečia visus į lietu
vių vaidybinių filmų programą. Šeš
tadienį, spalio 14 d., 7 vak v. rodysime 
režisieriaus Algimanto Puipos alego
rinę dramą „Moteris ir keturi jos vy
rai", sukurtą Lietuvos kino studijoje 
1983 m. {ėjimas nemokamas. Muzie
jaus adresas: 6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago. Tel. pasiteiravimui: 773-
582-6500. 

• V y t a u t a s Maciūnas, naujai iš
rinktas JAV LB Krašto valdybos pir
mininkas, savaitgalį atvyksta j Čika
gą. Jis dalyvaus ir rašytojo Antano 
Vaičiulaičio minėjime, kuris įvyks 
spalio 15 d., sekmadienį, 12:30 vai. 
p.p. Lietuvių dailės muziejuje, Le-
monte. Jaunosios kartos atstovas V 
Maciūnas, gimęs Amerikoje, jau ant
rą kartą išrinktas šioms pareigoms. 
Minėjime jis tars sveikinimo žodį. 
Maloniai kviečiame susipažinti su 
naujuoju LB valdybos pirmininku. 
Minėjimą rengia JAV LB Kultūros 
taryba. 

•Vi rg in i j a Paplauskienė, Kauno 
Maironio lietuvių literatūros muzie
jaus Lietuvių išeivių skyriaus vedėja, 
bus pagrindinė kalbėtoja rašytojo An
tano Vaičiulaičio minėjime, kuris 
įvyks spalio 15 d., sekmadienį, 12:30 
vai. p.p. Lietuvių dailės muziejuje, 
Lemonte. Minėjime dalyvaus rašytojo 
duktė Joana Vaičiulaitytė-Buivienė. 
Ruošia JAV LB Kultūros taryba. 

• T ė v a s Antanas Saulaitis, SJ, 
naujasis Pal. J. Matulaičio lietuvių 
katalikų misijos dvasiškis ir adminis
tratorius, susipažins su misijos na
riais spalio 15 d., sekmadienį, po 11 
vai. r. šv. Mišių PLC didžiojoje salėje. 
Tėvą A. Saulaitį, SJ, pristatys tarybos 
pirmininkas Romas Fabijonas. Visus 
kviečiame atvykti. 

• K u n . Antanas Gražulis, SJ, au
kos šv. Mišias spalio 15 d. 1 vai. p.p. 
Šv. Onos bažnyčioje, Beverly Shores, 
IN. Giedos choras, kuriam vadovauja 
ir vargonais palydi Revita Rudzevi
čienė. Visi kviečiami. 

• A m e r i k o s l ietuvių katal ikų 
kongresas vyks spalio 20-22 dienomis 
Čikagoje, Maria gimnazijoje Mar-
ąuette Park. Kongresą rengia išeivi
jos katalikų organizacijas ir instituci
jas apjungianti Amerikos Lietuvių 
Romos katalikų federacija, šiemet 
švenčianti savo šimtmetį. Katalikų 
federacija buvo įkurta 1906 metais 
Wilkes Barre, Pennsylvania. Kongre
so renginiuose bus paminėtas federa
cijos veiklos šimtmetis, federacijos 
įkurtos jaunimo stovyklos „Dainava" 
50-metis ir 40 metų nuo Federacijos 
iniciatyva Šiluvos Marijos koplyčios 
Nekalto Prasidėjimo bazilikoje, Wa-
shington, įrengimo 

•Alg i s Kazlauskas, Katalikų fe
deracijos Čikagos apskrities pirmi
ninkas, koordinuoja organizacijų da
lyvavimą Katalikų federacijos kong
rese spalio 20-22 d. Čikagoje. Orga
nizacijas, turinčias savo vėliavas, pra
šome registruotis iškilmingai procesi

jai, kuri įvyks sekmadienį spalio 22 d. 
prieš Sumą Švč. Mergelės Marijos pa
rapijoje, Marąuette Park. Skambinti 
Algiui Kazlauskui tel. 708-349-1911. 
Po šv. Mišių įvyks Kongreso uždary
mas parapijos salėje. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti. 

• G i n t a r a s Čepas, Bos tono lietu
vių bendruomenės veikėjas ir Lietu
vių katalikų Religinės šalpos finansų 
komisijos pirmininkas, atvyksta į Ka
talikų federacijos kongresą ir daly
vaus akademinėje programoje, kur 
skaitys pranešimą, kaip Bostono lie
tuviai išgelbėjo lietuvių šv. Petro 
bažnyčią Bostone. Kongreso akade
minė programa įvyks šeštadienį, 
spalio 21 d. Maria gimnazijos apati
nėje salėje. Įėjimas iš kiemo pusės. 
Tel. pasiteiravimui: 312-327-1340 
arba 708-997-1861; faksas: 312-346-
5640; el-paštas: LRCFA@aol.com 

• ALRK Moterų sąjungos 3-os 
kuopos susirinkimas įvyks spalio 21 
d., šeštadienį, 2:30 vai. p.p. Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Kavutės nebus. Bus aptariami 
svarbūs reikalai. 

•Amer ikos l ietuvių gydytojų są
jungos metinis pobūvis vyks lapkričio 
11 d., šeštadienį, 6 vai. v. Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje, 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago. Maloniai kvie
čiame gydytojus ir visus kitus svei
katos priežiūros specialistus atvykti į 
šį renginį. Registracija tel. 773-434-
4545 (Skirmantė Miglinienė). 

• M a r g a r i t a Pe t r i ka i t ė iš Flori
dos, pagerbdama a.a. dr. Juozo ir 
Onos Petrikų atminimą, Lietuvių 
fondui atsiuntė 1,000 dol. įnašą. Taip 
pat šeima ir draugai, įamžindami 
a.a., Vinco Bigelio atminimą Lietuvių 
fondui paaukojo 1,504 dol. Šie įnašai, 
įamžinę žmonių atminimą, ir susi
vieniję su gausiu LF kapitalu, virsta 
investicija į ateitį, užtikrina Lietuvių 
fondo tęstinumą ir sustiprina lietu
višką veiklą, kuria galime džiaugtis ir 
didžiuotis. LF adresas: 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439, tel. 630-
257-1616. 

IŠ ARTI IR TOLI.. 

•Mar i jos Nekal to Prasidėj imo 
seserų rėmėjų sąskrydis ir mirusiųjų 
prisiminimas vyks Putnam, Connec-
ticut, seselių vienuolyne sekmadienį, 
spalio 29 d. 11 vai. r. Šv. Mišias aukos 
ir pamokslą sakys vienuolyno kape
lionas kun. Kęstutis Kevalas. Po 
pietų bus rodomas filmas apie seselių 
gyvenimą ir jų 70 metų veiklą. Po fil
mo — Naujosios Anglijos rėmėjų po
sėdis: Naujosios Anglijos valdybos 
pirmininkės Gitos Kupčinskienės 
pranešimas ir lietuvių susitikimo 
šventės—gegužinės aptarimas. Pasi
baigus posėdžiui bus mirusiųjų pa
gerbimas — kapinių lankymas, naujų 
paminklų šventinimas ir vienuolyno 
koplyčioje Mišparai už mirusiuosius. 
Visi kviečiami. Norinčius dalyvauti 
prašome iki spalio 20 d. pranešti tel. 
860-928-7955. 

• Gerbiami skaitytojai „Draugo" administracija prašo neuž-
• miršti atsiųsti loterijos bilietų šakneles ir atsilyginti už užsakytas 
l vietas dienraščio pokylyje. Iš anksto dėkojame. 

Šiais metais Montessorl mokyklėlės „Žiburėlis" tėvų komitetui vadovauja 
dvi sumanios ko-plrmininkės — Julija Valaitytė-Deuschle ir Judita urbaitė-
Hoch. Vienintelė JAV Montessorl mokyklėlė lietuvių kalba veikia Pasaulio 
lietuvių centre. Tel. pasiteiravimui: 630-257-8891 

Nuotrauka Audros Kubiliūtės-Daullenės. 

Padėka 
Lietuvos krikščionių demokratų vardu norime nuoširdžiai 

padėkoti Pranui Povilaičiui ir visiems prisidėjusiems lietuviams už 
prelato Aįykolo Krupavičiaus palaikų perlaidojimo organizavimą. 
M. Krupavičius yra rašęs savo laiške seseriai Veronikai: „Lietuvai 
atidaviau savo sielą, širdį, sveikatą, Jai norėčiau atiduoti ir be
dvasį kūną". 

Lietuvos valstybė yra skolinga šiam iškiliam valstybininkui, 
visuomenės veikėjui ir dvasininkui, todėl sugrąžinti Jį į Tėvynę 
buvo mūsų pareiga, kurią Jūs padėjote įgyvendinti. 

Valentinas Stundys 
Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas 

Spaudos apžvalga 
Vokietijoje (Berlyne) leidžiamas 

muzikinis žurnalas „Orpheus Inter
national" rugsėjo-spalio mėn. iš
spausdino Geerd Heinsen straipsnį 
„Schicksalswege" („Likimo kelias") 
apie visiems Amerikos lietuviams 
žinomą dainininkę Aldoną Stem-
pužienę. Straipsnyje ne tik pristato
ma kompaktinė plokštelė „Aldona 
Stempužis. Arias", bet ir aprašomas 
dainininkės gyvenimas bei nušviečia
ma A. Stempužienės koncertinė veik
la. Straipsnyje be kitos dainininkės 
muzikinės veiklos, minima ir Čika
gos Lietuvių opera, kurioje A. Stem-
pužienė yra atlikusi ne vieną vaid
menį. 

Straipsnis iliustruotas nuo
traukomis. 

•y 

to 21 d- 6 vaL v. 
Willowbrook Ballroom 
restorano salėje jfryks 

„Draugo" pokylis 
Garbės svečias „Draugo" pokylyje — Stephen Mull, 
neseniai baigęs savo JAV ambasadoriaus kadenciją 

Lietuvoje. 

Bilietus platina „Draugo" administracija "*• 
(tel. 773 585-9500) ir 

Vaclovas Momkus (tel. 773-92$-6l43y. 

Galima užsisakyti pavienes vietas ar visą stalą. 

Maloniai kviečiame visus atvykti. 

• • • • • ' " • 
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