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L i e t u v a a t s i g a u n a po g a m t o s st ichi jos Berilis grąžintas Rusijai 
numeryje: 
Jaunimo rūmų statybos 
darbai jau prasidėjo 
prie PLC, Lemonte. 
Naujas sporto žurnalas. 
Čikagos lietuvių 
futbolo lygos žaidynės. 

2 psl. 

„Velnio pirštas" 
burnoje. Laukinio 
kapitalizmo grimasos. 

3psl. 

Valdovų rūmams 
įsigytas garsaus 
Venecijos dailininko 
paveikslas. 

4 psl. 

Ir kaliniai mėgsta 
skaityti „Harry Potter" 
nuotykius. Siūlo 
popiežiui priimti 
Lenkijos pilietybę. 

5 psl. 

Žinios iš Cicero lietuvių 
veiklos. Santaros-
Šviesos 52-ojo 
suvažiavimo 
darbotvarkė. 

6 psl. 

Sportas 
* Japoni jo je vyks tanč ia 

me Pasaul io o r i e n t a v i m o s i 
spor to č e m p i o n a t e ke tv i r t a 
dienį septintą vietą vidutinės 
trasos finalinėse varžybose užė
mė Simonas Krėpšta. 21-erių 
metų kaunietis trasą įveikė per 
36 min. 3.8 sekundės ir dar kar
tą pagerino asmeninėse pasau
lio čempionato rungtyse Lietu
vos vyrų pasiektą rezultatą. 
Trečiadienį vykusiose sprinto 
varžybose S. Krėpšta užėmė 8-
tą vietą. Iki bronzos medalio S. 
Krepštai pritrūko vos 1 min. 
14.5 sekundės. • 

An t r ą p r a l a i m ė j i m ą 
an t ros iose Vengrijoje vyks
tanč io E u r o p o s j a u n i ų (mer
ginų iki 18 metų) k r e p š i n i o 
čempionato keturių komandų 
ketvirtfinalio F grupės rungty
nėse patyrė Lietuvos rinktine. 
38:49 pralaimėjusi Slovakijos 
komandai Rezultatyviausiai 
Lietuvos komandoje žaidė Gre
ta Lukšyte ir Eglė Sarapaitė, 
pelniusios atitinkamai 14 ir 9 
taškus. 

Argen t ino j e vyks t an 
čiame pasau l io j a u n i m o <iki 
21 metų) k r e p š i n i o čempio
n a t e ketvirtą pergalę iškovojo 
Lietuvos rinktinė. Ramūno Bu
tauto mklėtiniai 96:75 nugalė
jo Kinijos komandą ir, užėmusi 
antrą vietą grupėje, ket-virtfi-
nalyje susitiks su trečia A gru
pės komanda Argentina. 

Naujausios 

Lie tuv ia i B r i t a n i j o s 
nus ika l t ė l ių s ą r a š u o s e ne
p i rmauja , sako ambasadorius 
Londone. 

P r e m j e r a i r s o s t i n ė s 
merą sieja h^nd r i ve r s lo in
teresai , mano gyventojai. 

' Pasau l io č e m p i o n u i V. 
Aleknai Se imo p i r m i n i n k a s 

nlanskas linki gero vcjo. 
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Vi ln ius , rugpjūčio 11 d. 
(BNS) — Lietuva po truputį at
sigauna po daug žalos ir rūpes
čių pridariusios stichijos — ke
lias dienas siautusių audrų ir 
liūties. 

Aprimus vėjui nuo ketvirta
dienio ryto darbą atnaujino abi 
perkėlos per Kuršių marias bei 
Klaipėdos jūrų uostas. 

Kaip sakė laikinai Klaipė
dos uosto kapitono pareigas ei
nantis Ričardas Lučka, uostas 
dirba visu pajėgumu, tačiau dėl 
didelių bangų į uostą locmanas 
negali įvesti dviejų laivų. 

Nuo 9 valandos ryto darbą 
atnaujino ir Senoji bei Naujoji 
perkėla per Kuršių marias . 

Trečiadienio vakarą paki
lus smarkiam vėjui, gūsiais sie
kiančiam 25 metrus per se
kundę. Senoji perkėla buvo už
daryta, o Naujojoje perkėloje 
per Kuršių marias kėlė vienin
telis, pernai įsigytas ke l t a s 
..Neringa". Vėjas trečiadienį 
sutrikdė ir Klaipėdos jūrų uos
to darbą. 

Ketvirtadienį ryte Klaipė
doje vėjo greitis siekė 12-14 
metrų per sekundę. 

Dėl dingusios elektros ener
gijos buvo iškilusi grėsmė, kad 
be vandens gali likti maždaug 
pusė Vilniaus gyventojų, tačiau 

Gelbėtojai plaukia pro apsemtas sodybas Šalčininkų rajone. 

ketvirtadienį situacija pagerėjo. 
Kaip teigė bendrovės „Vil

niaus vandenys" centrinės dis
pečerinės dispečeris Saul ius 
Stanislovaitis, vandens tieki
mas daliai Vilniaus gyventojų 
buvo atnaujintas dar trečiadienį 
vakare. 

Dėl siautusių l iūnų ir vėtrų 
Vilniaus regione elektros ener
gijos ketvirtadienio rytą vis dar 
neturėjo apie 5,500 vartotoja, 
tarp kurių daugiausiai — la
biausiai nuo stichijos nukentė
jusio Šalčininkų rajono gyvento
ju-

Eltos nuotr. 

Tačiau dėl iškritusių gausių 
kritulių kai kuriuose šalies ke
liuose eismo sąlygos išlieka su
dėtingos. 

Lietuvos automobilių kelių 
direkcija atkreipia dėmesį, kad 
žvyruoti kelkraščiai ir žvyrke
liai Nuke l t a į 5 ps l . 

Vi lnius , rugpjūčio 11 d. 
(BNS) — Valstybes saugumo 
departamentas (VSD) ketvirta
dienį pareiškė, kad daugiau 
kaip dešimtmetį Lietuvoje sau
gotą strategiškai svarbaus ele
mento — berilio — siuntą leista 
išvežti iš Lietuvos į Rusiją tik 
įsitikinus krovinį priimančios 
pusės patikimumu. 

Anot VSD atstovo spaudai 
Vytauto Makausko, „departa
mentas nuolat kontroliavo bet 
kokius bandymus išgabenti be
rilį iš Lietuvos., Jeigu kildavo 
bent menkiausių įtarimų dėl 
gavėjo patikimumo ar pateiktų 
dokumentų, tokios transakcijos 
būdavo nutraukiamos". 

„Ir šį kartą Ūkio ministeri
jos specialiai komisijai, kuri 
sprendžia s trateginių prekių 
eksporto, importo, tranzito ir 
tarpininkavimo leidimų išdavi
mo klausimus priėmus sprendi
mą išgabenti berilį. VSD kartu 
su partneriais užsienyje atliko 
kruopštų visų sandorio šalių 
patikrinimą ir įsitikino, kad 
krovinio gavėjas yra konkreti 
Rusijos teritorijoje veikianti 
kompanija pateikusi visus rei
kiamus dokumentus. Buvo nu
spręsta, kad berilio perdavimas 
nepažeidžia Lietuvos įstatymų 
ar tarptautinių susitarimų. Ne

beliko jokių teisinių priežasčių 
uždrausti išgabenti krovinį iš 
Lietuvos", rašoma VSD atstovo 
spaudai pranešime. 

Berilio — dvigubo panaudo
jimo žaliavos kariniams ir civi
liams tikslams — keturių tonų 
krovinys buvusio Lietuvos akci
nio inovacinio banko (LAIB; 
saugyklose buvo aptiktas 1993 
metais, kai policija, motyvuoda
ma pranešimu apie padėtą 
bombą, apieškojo patalpas. Be
rilio krovinio rinkos vertė yra 
maždaug 40 milijonų litų. 

1992 metais į Lietuvą atga
bentam beriliui buvo ieškoma 
pirkėjo ir kai jis jau buvo suras
tas, metalą aptiko pareigūnai. 
Dienraščio teigimu, berilis tu
rėjo būti išskraidintas į Vakarų 
Europą, o iš ten, kriminalistų 
žiniomis — į komunistinę Siau
rės Korėją. 

Suras tas berilis buvo iš
gabentas į Fizikos institutą. 
Ten specialistai nustatė, kad 
dalyje metalo (141 kg) yra pri
sodrinto urano, kuris ir skleidė 
radiaciją. Šie beveik 150 kg 
buvo išvežti į Ignalinos atominę 
elektrinę ir saugomi ten iki šiol. 
Likusi dalis buvo saugoma Tur
to banko pastate. 

Dėl berilio buvo iškeltos dvi 
bylos, kurios yra baigtos. 

Prezidentas susirūpinęs patriotizmo stoka Visuomeninis transliuotojas — vienam klanui? 
Vilnius, rugpjūčio 11 d. 

s BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus susirūpinęs patriotiz
mo stoka Lietuvoje ir ieško bū
dų, kaip jį ugdyti. 

Ketvirtadienį šalies vado
vas, susitikęs su Lietuvos jau
nimo politinių organizacijų va
dovais, teiravosi, kaip reikėtų 
ugdyti patriotizmą. 

..Tai yra tema, kuri labai 
rūpi prezidentui ir jis mato šią 
problemą. Apie pi l iet iškumą 
kalbama daug, o apie patriotiz
mą, deja. menkai", kalbėjo pre
zidento atstovė spaudai Rita 
Grumadaitė. 

Prezidentas atsakymų į pa
triotizmo ugdymo problemą ke
tina ieškoti šį rudenį, kai bus 
surengtas Lietuvos istorikų su
važiavimas, kuriame ket inama 
diskutuoti kaip pasitelkti isto
riją patriotizmo ugdymui. 

Kaip teigė R. Grumadai tė . 
..šiuo moralinės krizės laiku, 
prezidentui itin rūpi sužinoti 
ką mano jaunimo vadovai apie 
tai, kokiu keliu Lietuva tu rė tų 
eiti ir kaip jie įsivaizduoja Lie
tuvos valstybes ateitį". 

Lietuvos krikščionių demo
kratų jaunimo sekcijos pirmi
ninkas Mindaugas Lingė mano, 
kad patriotizmą reikia ugdyti 
per mokyklą, istorijos pamokas, 
šeimą, tačiau šiuo atveju svar-

Prezidentas V. Adamkus sveikinasi su jaunimo organizacijų vadovais. 
Tomo Čcrniševo (ELTA; nuotr 

Vilnius, rugpjūčio 11 d. 
(ELTA) — Martyno Kėvišo pas
kyrimas Lietuvos televizijos 
(LTV! 2-ojo kanalo direktoriumi 
kelia įtarimų Lietuvos socialde
mokratų sąjungos ir Lietuvos 
nacionalines centro partijos va
dovams Arvydui Akstinavičiui ir 
Romualdui Ozolui. Jų nuomone, 
tam turėjo įtakos ir žinomas jo 
tėvas. 

„Ar galėjo paskyrimas į to
kias svarbias ir atsakingas vi
suomeninio transliuotojo kanalo 
vadovo pareigas įvykti be Lie
tuvos nacionalinio operos ir ba
leto teatro (LNOBT) generalinio 
direktoriaus Gintauto Kėvišo 
'Martyno Kėvišo tėvo) įtakos, 
kurią jis turi kaip LNOBT gene
ralinis direktorius. Nacionali
nės filharmonijos, Vilniaus fes
tivalių, Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos tarybos ben
dradarbis ir narvs?". klausia sa

vo pareiškime dviejų partijų va
dovai. 

Neseniai Lietuvos televizi
jos 2-ojo kanalo direktoriumi 
paskirtas M. Kėvišas, jų vertini
mu, neturi „aiškios dalykines ir 
profesinės patirties". 

„Jo išsilavinimą liudija tik 
bakalauro diplomas. įgytas 
liūdnai pagarsėjusiame tarp
tautiniame "Concordia' universi
tete Estijoje. Šiandien šis savo 
veikia Lietuvoje niekuo nepasi
žymėjęs, darbo patirties žemes
nėse grandyse neturintis 25-me-
tis bakalauras tampa vieno iš 
svarbiausių televizijos kanalų 
vadovu", teigia A. Akstinavičius 
ir R. Ozolas. 

Politikai yra susipažinę su 
spaudos teiginiais, kad M. Kė
višas atėjo konkurso keliu, ta
čiau, anot jų, nieko nežinoma 
apie kitus 13 tokio svarbaus 
konkurso dalyvius. 

Pasak politikų, Martyno 
Kėvišo paskyrimas LTV* 2-ojo 
kanalo direktoriumi leidžia da
ryti prielaidą, kad iš mokesčių 
mokėtojų lėšų išlaikomas vi
suomeninis transliuotojas pa
jungiamas vienam kultūros ir 
verslo klanui. 

„Dabar sklindančios kalbos 
apie galimą LTV* 2-o kanalo pri
vatizavimą tai faktiškai pa
tvirtintų, tačiau būtų per vėlu: 
mokesčių mokėtojų pinigai būtų 
jau pagrobti. Ar tokia įvykių ei
ga būtų priimtina?", klausia A. 
Akstinavičius ir R. Ozolas. 

Kita vertus, jie pažymi, kad 
pastaruoju metu vis dažniau pa
stebima akivaizdi visuomeninio 
transliuotojo eterio cenzūra. A. 
Akstinavičiaus ir R. Ozolo nuo
mone, ypač tai ryšku informaci
nėse LTV laidose, kuomet vi
suomenei aktuali informacija 
LTV* eteryje visiškai išnyksta. 

bu kurt i ir stiprų vidurinįjį 
visuomenės sluoksnį. 

„Kai žmonės gyvena ant 
skurdo ribos, tai kalbėti apie 
patriotiškus dalykus su alka
nais pilvais yra sudėtinga. Rei
kia, kad atsirastų vidurinysis 
sluoksnis, tada turėtų atsirasti 

.4 

gilesni jausmai ir tėvynei, ir 
meilė, pagarba žmonėms, gy

ventojams, šaliai", dėstė jauna
sis vadovas. 

Prezidentui taip pat buvo 
įteiktas „Labiausiai jaunimui 
nusipelniusio metų politiko pri
zas". Labiausiai jaunimui nusi
pelniusiu politiku 2004 m. pre
zidentą išrinko 51 nevyriausy
binė jaunimo organizacija, kitos 
įvairios jaunimo organizacijos. 

Aišku, kodėl sveikatos reforma nevyksta 

Neišsaugojus jūr inių erelių gresia baudos 
Vi ln ius , rugpjūčio 11 d. 

i BNS) — Ties Čepkelių rais tu 
buvusio unikalaus ornitologinio 
objekto —jūrinių erelių bei kitų 
nykstančių paukščių perimvie-
tės — neišsaugojusiai Lietuvai 
gresia Europos Sąjungos (ES) 
baudos, sako gamtosaugininkai. 

Kaip spaudos konferencijoje 
Seime pasakojo parlamentinio 
Aplinkos apsaugos komiteto na
rys Gediminas Jakavonis, so
vietmečiu netoli Čepkelių raisto 
įsteigus Kabelių žuvininkystės 
ūkį. čia pamėgo perėti retų rū
šių paukščiai. 

Pasak par lamentaro , da r 
pernai Kabelių tvenkiniuose bu
vo galima sutikti daugiau kaip 
20 į Lietuvos raudonąją knygą 
įtrauktų paukščių rūšių. 

2004 metais šis ornitologi-
nis objektas buvo į t rauktas į 
Europos saugomų teritorijų pro
gramos „Natūra 2000'" objektu 

sąrašą. 
Tačiau. G- Jakavonio teigi

mu, nesiėmus skubių priemo
nių, Lietuvai gresia negrįžtamai 
prarasti šį unikalų ornitologinį 
objektą. 

Dzūkijos nacionaliniame 
parke esantis Kabelių žuvinin
kystes ūkis prieš dešimtmetį 
buvo privatizuotas, o dabarti
niams savininkams įklimpus į 
skolas, šie nusprendė pelno ne-
nešančius tvenkinius nusausin
ti. 

Praėjusių metų pabaigoje 
nusausinus Kabelių tvenkinius, 
pasitraukė ir čia gyvenę re" q rū
šių paukščiai, tarp jų — jūriniai 
ereliai , įvairių rūšių juodieji 
gandrai, didieji apuokai. 

„Žinodami apie susidariu
sią padėtį, olandų ornitologai 
Lietuvą apskundė Europos Ko
misijai ir valstybei gresia did
žiulės baudos", sake Ornitologu 

draugijos tarybos narys, biolo-
gas-ornitologas Liutauras Rau
donikis. 

G. Jakavonio teigimu, su
skubus tvenkinius vėl užpildyti 
vandeniu, po kiek laiko reti 
paukščiai galbūt sugrįžtų į 
anksčiau pamėgtą perimvietę. o 
Lietuvai pavyktų išvengti ES 
baudų už Europos ekologinio 
tinklo „Natūra 2000" objekto 
neišsaugojimą. 

Pasak parlamentaro, iki šiol 
valdžia pro pirštus žiūrėjo į bu
vusio Kabelių žuvininkystės 
akio, tapusio retų paukščių pe-
nmviete. likimą. 

..Aplinkos apsaugos komite-
tas ( m -si -varstyti problemą, 
buvo priimtas priemonių pla
nas, kaip išsaugoti šią teritoriją. 
Kreipėmės j Aplinkos ministe
riją. Ji žiemą žinojo apie susida-

s padėtį, tačiau nieko ne
darė", sakė G. Jakavonis 

GUODA STEPONAVIČIENĖ 

Vilnius , rugpjūčio 11 d. 
(ELTA) — Reformas daro politi
nė valdžia, ir tik ji. Taigi arba 
kažkuri politinė valdžia, nepai
sydama viso šio veiksmo politi
nio nepatrauklumo ir rizikos, 
tai padarys, arba mūsų sveika
tos apsauga ir liks sovietinė. 

Pareiškimai, kuriuos nese
niai paskelbė valdančioji So
cialdemokratų partija bei opo
zicinė liberalcentristų partija ir 
viešai nuskambėjusios konser
vatorių atstovų kalbos verčia 
daryti išvadą, kad nei šiandien, 
nei po metų kitų apie reformą 
negali būti ir kalbos. 

Norint daryti tokios jaut
rios srities kaip sveikatos ap
sauga, esant tokioms įsisenėju
sioms bėdoms kaip šiandien 
Lietuvoje, reformą, biitina. kad 
(1) sprendimus priimantieji su
voktų, kokios yra esamų prob
lemų priežastys ir galimi poky
čių variantai. (2* visuomenėje 
susidarytų kritine mase žmo
nių, pasirengusių vertinti si
tuaciją bent kiek objektyviai. 
Šiandien nė viena iš šių sąlygų 
nėra patenkinta. 

Minėtieji politikų pasisaky
mai demonstruoja, kad ir pozi
cija, ir opozicija tebenaudoja 
sveikatos apsaugą rinkėjams 

Guoda Steponavičiene 
Valdo Kopūsto Ki.TA nuotr 

medžioti bei politiniams konku
rentams kompromituoti. Paste
bėtina, kad socialdemokratų 
nestabdo netgi tai. kad tie opo
nentai šį kartą yra jų pačių ko
alicijos partneriai. 

Kadangi pareiškimų turi
nys su realiomis sveikatos sis
temos problemomis turi mažai 
ką bendro, nenuostabu, kad vi
sų trijų partijų priekaištai labai 
panašūs. 

Pirma. akcentuojamas 
amoralus ar kitaip nevykęs vi
ceministro pasisakymas, kad 
vaistų pasirinkimas priklausys 

nuo žmogaus kišenės. Antra, 
teigiama, kad visi piliečiai turi 
konstitucinę teisę gauti koky
bišką gydymą. Trečia, kad da
bar siūloma tvarka yra ydinga. 

Del morales. Tai, kad tur
tingesni žmonės gali nusipirkti 
brangesnį maistą (ką vaizdžiai 
paminėjo viceministras). įsigyti 
brangesnį būstą, finansuoti 
atostogas ar kitus daiktus, yra 
tiesiog materialaus pasaulio 
faktas. Vaistai taip pat yra 
daiktas, kuris turi kainą, todėl 
lygiai taip pat — brangesnius 
vaistus įsigyti gali turtingesni. 
Vaistų palyginimas su maistu 
yra visiškai korektiškas. 

Gero maisto, gero oro. pato
gaus būsto bei poilsio įtaka 
žmogaus sveikatai yra daug di
desne nei vaistų. Vaistų kom 
pensacijos žmogaus sveikatos 
problemų nesprendžia —jos tik 
padeda tvarkytis su šių proble
mų pasekmėmis — ligomis. 

Nuo kada Lietuvoje sakyti 
tiesą tapo ciniška? Iki šiol ma
niau, kad meluoti yra nepado
ru, o paaiškėja, kad nepadoru 
yra sakyti tiesą, kai ji nėra 
žmonėms maloni. Sveikatos sri
tyje su tokiomis nuostatomis 
toli nenueisi — nebegalima bus 
pripažinti, kad kiekvienas mū
sų yra mirtingas. Jeigu politi
kai Nukel ta į S p«d. 
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SPORTO APŽVALGA 

STATYBOS DARBAI PRIE 
PL CENTRO LEMONTE 

JAU PRADĖTI 
Kai buvo pradėta kalbėti 

apie rūmų sportininkams bei 
jaunimui statybą prie Pasaulio 
lietuvių centro Lemonte, daugu
mas mūsų tautiečių tai laikė 
nerealiu dalyku. Net ir didieji 
optimistai sakė, kad tai neį
manomas užsimojimas. 

Tokios pradinės naujo pas
tato statybos mintys pradėjo 
sklandyti prieš maždaug 5 me
tus. Šios idėjos vyriausias „kal
tininkas" dr. Donatas Siliūnas 
su savo grupe entuziastų ne 
kartą diskutuodavo ištisą dieną 
(ar net naktį), kad žodis taptų 
kūnu. 

Ir štai, dabar jau matome 
konkrečius veiksmus ir šios iš
svajotos statybos pradžią. 2005 
m. liepos 25 d. bus įrašyta į 
Čikagos lietuvių istoriją, kaip 
atmintina data, nes šią dieną 
pradėta šių rūmų statyba. Nors 
pats projektas dėl jo didelės 
kainos šiek tiek apkarpytas , 
truputį pakeistas ir jo pavadini
mas, tačiau sumanymas liko tas 
pats: įruošti patalpas, kuriose 
galėtų tinkamai sportuoti mūsų 
tautos ateitis — jaunimas. O 
tokios vietos per daugiau negu 
100 metų trukusią Čikagos 
lietuvių istoriją čia kažkodėl 
neturėta. 

Dr. Dona tas S i l i ūnas 
apie s ta tybą 

Kuomet pirmąjį rugpjūčio 
mėnesio sekmadienį buvome 
nuvykę į statybos vietą ir 

pamatėme išraustą žemę bei 
griovius, supratome, ką turėjo 
galvoje šio projekto vyriausias 
vykdytojas dr. Donatas Siliūnas 
anksčiau telefoniniame pasi
kalbėjime minėjęs apie galimus 
laikinus nepatogumus PLC bu
tų gyventojams bei šių patalpų 
lankytojams. 

J i s paminėjo, kad gerai 
supranta butų savininkų laiki
nus nepatogumus, tačiau to 
negalima išvengti statybos 
laikotarpiu. Bet, kai projektas 
bus užbaigtas, jis tikisi, kad net 
ir didžiausi jo „priešai" pakeis 
nuomonę ir bus patenkinti. 

Dabar kiekvieną sekma
dienį dr. D. Siliūnas po lietu
viškų šv. Mišių Pal. J. Matu
laičio misijos bažnyčioje bando 
asmeniškai paaiškinti mūsų 
tautiečiams apie vykstančią 
statybą. Koridoriuje, einant iš 
bažnyčios į didžiąją PLC salę, 
yra stalas su reikiama'informa-
cija, o ant sienos iškabinti bū
simų Jaunimo rūmų brėžiniai ir 
vaizdai, kaip atrodys visas pas
tatas bei jo salės. 

Matėme, kad nemažai mū
sų tautiečių sustodavo ir į iš
statytą medžiagą pasižiūrėda
vo. Kai kurie užduodavo klau
simų pačiam dr. D. Siliūnui 
arba šalia jo buvusiam PLC 
tarybos pirm. Algiui Rugieniui. 

Mums irgi buvo proga pla
čiau pasikalbėti su šiais entuzi
astais, kurie daugiausia dirba 
Jaunimo rūmų statymo reikalu, 
o prireikus — vienas kitą pa-

r" 

'*«)*, «**»! **•«•», 

» 

m 

, ; i •cME 

J a u n i m o r ū m ų pagr ind in i s s t a ty to j a s d r . Dona t a s S i l iūnas pr ie tvoros , kurios kairė je i š augs didžiul is p a s t a t a s 
j a u n i m u i — su dviem a i k š t e l ė m i s k repš in iu i bei erdvi salė k u l t ū r i n i a m s reng in iams . P a s t a t ą n u m a t o m a užbaigt i 
2006-ais ia is . E d v a r d o Š u l a i č i o n u o t r a u k a 

vaduoja. Kadangi A. Rugienius 
iš profesijos yra statybininkas, 
tai jo pat ir t is daug padeda 
konkrečiame statybos procese. 
D. Siliūnas. kaip žinome, yra 
gydytojas. „Kada Algis per daug 
pavargęs suserga, tai aš jį gy
dau", — pusiau juokais kalba 
vyriausias projekto autorius, 
ant kurio galvos gu la finansi
niai bei kiti reikalai. 

Dr. D. Siliūnas prisipažino, 
kad dar yra ne vienas mūsų tau
tietis, kuris su nepasitenkinimu 
žiūri į vykdomą statybą ir įžiūri 
jos neigiamas pasekmes pačiam 
PLC. Tačiau tokių „netikinčių 
Tomų" skaičius, kaip atrodo vis 
mažėja. 

Bu tu gyvento jų 
a p g y n i m o fondas 

Dar visai neseniai „Draugo" 
dienraštyje buvo įdėti 4 ar 5 
skelbimai, pasirašyti „PLC butų 
gyventojų apgynimo fondo" 
(apie tokią grupe anksčiau visai 
negirdėjome), kurie dar siūlė 
statybą vykdyti futbolo aikštėje, 
kaip anksčiau buvo numatyta. 
Priežastis — PLC Jaun imo 
rūmų statytojų išs iunt inėtas 
pranešimas, kuriame kalbama 
apie statybos projekto pabran

gimą 20 procentų. Todėl tie gy
nėjai teigė, kad statyti reikėtų 
anksčiau numatytoje vietoje. 

Keista tokia „gynėjų" logi
ka, nes, dabar, praėjus metams, 
kur tik bestatytumei, visur dar
bas ir statybinės medžiagos yra 
pabrangusios. O tas laiko tęsi
mas kaip tik įvyko dėl žmonių, 
kurie priešiškumu ir skundais 
nukėlė statybos datą. 

Pozi tyvios s t a t y b o s 
a p r a i š k o s 

Besikalbant su dr. D. Silki
nu ir A. Rugieniumi, mus nu
džiugino priėjusi garbaus am
žiaus Birutė Navickienė, kuri 
taikine PL centrui, pareiškusi 
pritarimą Jaunimo rūmų staty
bai. Ji džiaugėsi, kad pagaliau 
darbai pradėti ir kad PL centras 
po kurio laiko galės priimti 
lietuvių jaunimą, kuris kaip tik 
užtikrins šio pastato išlikimą 
ilgiems laikams. 

Dr. D. Siliūnas pažymėjo, 
kad į banko sąskaitą j au yra 
pervesta iš Lietuvos vyriausy
bės gauta 125,000 litų suma 
doleriais. Šiuo metu toje sąs
kaitoje yra daugiau negu pusė 
milijono dolerių, o pasižadėjimų 
statybai turima apie 1.200.000 

dolerių. Lietuvių fondas pa
skyrė 25,000 dol., ir tikimasi, 
kad tai padarys kiekvienais 
metais. 

B u s d idž iu lė salė 
k u l t ū r i n i a m s r e n g i n i a m s 

Taip pat reikia akcentuoti, 
kad naujas pastatas bus skirtas 
ne vien sportui. J is tarnaus ir 
vyresniesiems, ruošiant kultū
rinius bei visuomeninio pobū
džio renginius. Čia iš dviejų 
krepšinio aikštelių, reikalui 
esant, bus padaryta, apie 800 
žmonių talpinanti , salė su 
didele scena. Tokios erdvios pa
talpos nei Čikagoje, nei jos 
apylinkėse lietuviai iki šiol 
neturėjo. 

Taigi, dr. D. Siliūnas ir jo 
vadovaujamas statybos komite
tas ragina visus tautiečius 
prisidėti prie šio projekto geres
nio ir greitesnio įgyvendinimo. 
Projekto vykdytojas laukia para
mos iš visų geros valios lietuvių. 

Reikia manyti, jog ir tie, 
kurie šiam vertingam projektui 
nepritarė, greitai pakeis nuo
monę ir įsijungs į Jaunimo 
rūmų rėmėjų eiles. O tos pa
ramos vis dar reikia' 

E d v a r d a s Šula i t i s 

Šalies vadovai linki jaunimui sekti V. Aleknos ir A. Skujytės pavyzdžiu 
Aukščiausi šalies pareigū

nai, sveikindami pasaulio čem
piono titulą apgynusį disko 
metiką Virgilijų Alekną ir ket
virta vietą lengvosios atletikos 
planetos pirmenybėse iškovo
jusią septynkovininkę Austrą 
Skujytę, vylėsi, kad šie laimėji
mai paskatins jaunimą sekti jų 
pėdomis. 

Pirmadienį Prezidentūroje 
. surengtoje sveikinimo ceremo
nijoje ministras pirmininkas 
Algirdas Brazauskas apgailes
tavo, kad tituluočiausias Lietu
vos disko metikas kol kas neturi 
sau lygios pamainos. Savo 

ruožtu Lietuvos lengvosios 
atletikos federacijos preziden
tas Eimantas Skrabulis tikino, 
kad talentų mūsų šalyje esama, 
tačiau pripažino, kad jiems 
ugdyti reikia ne tik laiko ir pas
tangų, bet ir pinigų bei laimės. 

..Visa Lietuva vakar prili
pusi prie televizijos apara tų 
sekė kiekvieną jūsų žingsnį, 
kiekvieną disko skriejimą, ieties 
metimą, bėgimą, šuolį. Kiek
vienas jūsų judesys buvo per
gyvenamas ir lydimas visų 
mūsų mintimis su geriausiais 
linkėjimais", — sveikindamas 
sportininkus pažymėjo prezi

dentas Valdas Adamkus. 
Jis vylėsi, kad šie pasieki

mai ..kaip laukinė liepsna 
sužadins Lietuvos jaunime tą 
sportinį jausmą" ir taps akstinu 
jaunimui užpildyti sporto 
aikštes bei siekti aukštų rezul
tatų. 

Premjeras džiaugėsi, kad V. 
Alekna pasaulio čempionu tapo 
vienoje iš sporto karaliene vadi
namos lengvosios atletikos, nuo 
kurios prasidėjo olimpinis ju
dėjimas, rungčių. A. Skujytę 
Vyriausybės vadovas pagyrė už 
puikius rezultatus septynkovė-
je, kuri reikalauja visapusiško 

sportininkių ..meistriškumo, iš
tvermės, jėgos ir koordinacijos". 

E. Skrabulis patikino, kad 
Lietuvoje auga nauja perspek
tyvių sportininkų karta, nors 
..tokie kaip Virgis gimsta galbūt 
kartą per 10-20 metų, tai yra 
Dievo dovana, talentas". 

..Yra pas mus talentų. 
Galbūt jiems reikia padėti dau
giau nei šiandien darome mes. 
Išauginti didelį sportininką 
sudėtinga, reikia daug laiko, 
pastangų, šiek tiek pinigų ir 
laimės", — kalbėjo Lietuvos 
lengvosios atletikos federacijos 
prezidentas. 

Pasak E. Skrabulio. sekma
dienio vakarą, kai vyko kelių 
rungčių finalai ir stadionas 
buvo pilnas žiūrovų, publika 
..labiausiai norėjo ir labiausiai 
gėrėjosi Virgilijaus pergale, 
galbūt tik estai ir suomiai 
norėjo šiek tiek kitokios įvykių 

eigos . 
Federacijos vadovas taip 

pat džiaugėsi, kad Helsinkyje 
ne tik V. Alekna pasiekė čempi
onato rekordą, bet ir kiti mūsų 
šalies sportininkai pagerino 
savo asmeninius rekordus arba 
pademonstravo jiems artimus 
rezultatus: „Nebuvo gėda ste
bėti sportininką, kuris buvo 
apsirengęs mūsų šalies nacio
naline apranga". 

Prezidentas ir ministras 
pirmininkas sportininkams 
įteikė -po puokštę gelių. V. 
Adamkus disko metikui taip pat 
įteikė menišką skulptūrėlę, o A. 
Brazauskas abiem lengvaatle
čiams — simbolinius čekius su 
jiems numatytomis premijomis. 
V. Aleknai už aukso medalį bus 
išmokėta 80,000 tūkst. litų. A. 
Skujytei — 20,000 litų valsty
binės premijos. 

(ELTA) 

DRAUGAS 

FUTBOLAS ČIKAGOJE 

ČIKAGOS LIETUVIŲ 
FUTBOLO LYGOS 

ŽAIDIMAI 

V. Alekna 
s k a s (k) ir p rez iden tas V. A d a m k u s sveikina pasau l io čempiono t i tulą apsrynusį d i sko me t iką 

V l a d i m i r o Č i u l e v i č i a u s (ELTA) m io t r 

Sekmadienį, rugpjūčio 7 d. 
spiginant karštai saulei prie 
Pasaulio lietuvių centro Le
monte buvo sužaisti 3 ČLFL 
ketvirtfinalių susitikimai. Čia 
didžiausią staigmeną pateikė 
„Lietuvėlė", kuri rezultatu 1:0 
įveikė vienus favoritų — „Aly
taus" komandą. Vienintelį įvar
ti pelnė Audrius Zinkevičius 

Kitose rungtynėse „Vilnius" 
nugalėjo „Panevėžį" 5:3; „Kre

tinga" — Kauno „Capelą" 3:2 ir 
„Švyturys" — „Šiaulius" 2:0. 

Pusfinaliai bus žaidžiami 
rugpjūčio 20 d. Pradžia 5 vai. 
vak. Finalas įvyks rugpjūčio 21 
d. To sekmadienio popietę bus 
ČLFL užbai gi m o šventė. 

O reprezentacinė Čikagos 
lietuvių futbolo komanda pir
menybių sezoną pradės rug
pjūčio 28 d Buffalo Grovo, IL. 

E. Š. 
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
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219 N. Hammes Avenue 
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DR. JOVITA KERELIS 
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VIDAS J. NBvIICKAS, M.D. 
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EUGENE C. DECKER DDS, P.C. 
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McHenry: 815-363-9595 
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T H E L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E D A I L Y 

NAUJAS SPORTO 
ŽURNALAS LIETUVOJE 

Lietuvoje perna i pradėjo 
eit i naujas sporto žurnalas , 
kuris pasivadino kiek keistokai: 
„POP sportas". 2004 m. šio lei
dinio išėjo 5 numeriai , o šiemet 
iki šiolei pasirodė vos vienas 
pažymėtas 2005 m. gegužės mė
nesio data. 

Prie datos jame yra rašoma, 
kad tai „žurnalas apie laisva
laikį, turizmą ir sportą". Re
daktoriaus skiltyje redaktorė 
Brigita Sabaliauskaitė aiškina, 
kad šio leidinio ištakos — spe
cializuotas žurnalas „Tenisas", 
kurio 2003 m. išleisti penki 
numeriai . Pernai iš „Teniso" 
tapęs „POP sportu", žurnalas 
bandė prijungti k i tas sporto 
šakas — golfą, buriavimą, kal
nų slidinėjimą, jodinėjimą. 
Vėliau vietos jame rado ir eks
t remalus sportas , o nuo šių 
metų — ir futbolas f 2005 m. pir
mame numeryje j au yra keli 
rašiniai apie pasaulio futbolo 
elitą ir apie vieną žymiausiųjų 
Europos futbolininką, ukrai
nietį Andrėj Ševčenko, (jo nuo
trauka yra žurnalo viršelyje). 

Žurnalo redaktorė B. Saba
liauskaitė (ji bėga. yra ir sa
vaitraščiu tapusio „Sporto" laik
raščio vyr. redaktorei laukia 
skaitytojų atsiliepimų apie nau
jai išėjusį numerį, kuris turi 64 
puslapių ir pilnas įvairios me
džiagos. 

Čia randame platoką apra

šymą apie krepšininką Šarūną 
Jasikevičių, rankinio žaidėją 
Aurelijų Sabonį. Modestą Pau
lauską, Rolandą Skaisgirį, Liną 
Grinčikaitė (jaunąją sporto 
žvaigždę). 

Straipsnyje „Europos čem
pionatui reikia arenų" disku
tuojamas, ar reikia Lietuvoje pa
statyti dar 4 arenas (šalia Vil
niaus „Siemens"), kurių statyba 
gali siekti iki 400 mln. litų. 
Rašoma apie Lietuvos sporto 
vadovų mankštą, apie Lietuvos 
turistus, juodaodę tenisininkę 
Serena Williams. ekstremalaus 
sporto entuziastus ir kt. 

2005 m. Nr. 1 gausiai ilius
truotas ir daro neblogą įspUdį. 
Nepaisant, kad redaktorė kvie
čia reikšti pageidavimus ir. 
žinoma, labiau domėtis leidiniu, 
mums neatrodo, kad jis ilgiau 
išsilaikys. Jeigu iki šiol juo buvo 
mažai domimasi, tai vargu ar 
atsitiks stebuklas. 

Kažkodėl Lietuvoje žmo
nėms nelabai reikia sporto žur
nalų ar dažniau pasirodančių 
sporto laikraščių. Jeigu kitose 
valstybėse leidžiami sporto 
dienraščiai ir savaitiniai sporto 
žurnalai, tai Lietuvoje jų nėra ir 
vargu ar kada nors bus. 

..POP sporto" adresas: Spor
to leidinių grupė. Olimpiečių g. 
15. Vilnius, Lietuva. 

Ed . Šu la i t i s 
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LAUKINIO KAPITALIZMO 
GRIMASOS 

VYTAUTAS VISOCKAS 

Plačiai nuskambėjo Sveika
tos apsaugos viceministro Ri
manto Šadžiaus fraze televizijo
je , kad neturtingam žmogui 
gydytis pigesniais vaistais yra 
normalu. Esą, mes nesipikti
name, kai vieni valgo brangų 
maistą „Stikliuose", o kitiems 
tokia prabanga neprieinama. 

Už tokius žodžius iškart 
pasigirdo konservatorių balsai: 
tokiam socialdemokratui, kaip 
viceministras R. Šadžius, ne 
vieta Sveikatos apsaugos minis
terijoje. Esą. taip tiesmukiškai 
kalbėti nedera. Premjeras ir 
socialdemokratų partijos pir
mininkas Algirdas Brazauskas 
iškart užsistojo viceministrą: 
nieko smerktino jis nepasakęs. 

Žinoma — nieko. Jis pasa
kė, kaip visada visur buvo, kaip 
visur yra ir kaip visur visada 
bus. Tik tiek. Nuvertėm komu
nizmą (bet nenuvertėm komu
nistų), nuo 1990-ųjų kovo 11-
osios einame laukinio kapitaliz
mo keliu į prijaukintą kapita
lizmą — ir vis dar viena galvo
jame, o kita kalbame, kaip anais 
gerais laikais. Tiesa, jau ne visi, 
štai viceministras R. Šadžius 
kalba taip, kaip galvoja. 

Gerokai iki Atgimimo, bet 
jau po CK sekretoriaus Petro 
Griškevičiaus mirties, mane bu
vo labai stipriai surietęs, liau
diškai tariant, radikulitas. Ke
lias savaites dieną naktį ne-
viltin varė stiprūs skausmai. 
Nepadėjo jokios tabletes, jokios 
injekcijos, net manualinė tera
pija. Vienas geležinkeliečių ligo
ninės, kurioje gulėjau, gydytojas 
prasitarė: „Žinau vaistus, kurie 
tave pastatytų ant kojų, bet tu 
jų negausi be sveikatos apsau
gos viceministro parašo". 

Mano žmonai to užteko. 
Šiaip taip iškvotusi, kokie tie 
stebuklingi vaistai (voltarenas. 
rašau iš atminties), tą pačią 
dieną ji atsidūrė viceministro 
kabinete ir ryžtingai pareiškė: 
„Iš čia neišeisiu, kol mano vyrui 
nepaskirsite voltareno!" Vice
ministras matė, kad moteris 
nejuokauja... Ir po keliu injekci
jų aš buvau sveikas kaip ri
dikas. 

Komunistinis dviveidišku
mas dabar pasireiškia šiek tiek 
kitokiomis formomis. Vietoje 

pažadų „kiekvienam pagal po
reikius" — darbo ir kitokių 
„liaudies" partijų žadamas rojus 
po 1,111 dienų, labdaringi ba
liai, nemokamos sriubos lėkš
tė... Bene ryškiausi lietuviškojo 
laukinio kapitalizmo bruožai — 
savanaudiškumas, nesaikingu
mas, grobuoniškumas... Visi šie 
bruožai ir daug nepaminėtų be 
padidinamojo stiklo matomi ne 
tik sveikatos apsaugos sistemo
je, labai labai korumpuotoje. 

Širdį skauda važiuojant 
miškingais Dzūkijos, Sūduvos, 
Rytų Lietuvos keliais. Ten, kur 
sovietmečiu siūravo žalias kaip 
rū ta miškas — dabar futbolo 
aikštės, kelių futbolo aikščių 
didumo kirtavietės, kuriose, 
kaip Antano Baranausko lai
kais, vos „kelios pušelės apy
kreivės liko". Ir tokių nuniokotų 
„Anykščių šilelių" — šimtai . 
Kertama, kertama, kertama.. . 
Kaip knygų leidėjas esu ne
mažai bendravęs su žinomais 
gamtininkais Vytautu Nedzins
ku, Gediminu Isoku, Alfonsu 
Kazitenu. Pastarojo knyga 
„Miško pasaulis" man įteigė, 
kad kirvis protingose, gera
noriškose rankose — kaip chi
rurgo skalpelis, jo nere ik ia 
bijoti. Bėda ta. kad dabar tas 
kirvis dažnai patenka į plėšiko, 
grobuonio rankas. Ir t ada virsta 
medžiai, kurie dar turėjo augti 
ir džiuginti ne tik paukštį, bet 
ir žmogų, žvėriškiausią iš žvė
rių. 

Bėda ta. kad miško plėšiko 
su kirviu rankose niekaip nepa
jėgiame sudrausminti , nes jį 
gina korumpuoti į s ta tymai , 
korumpuoti pareigūnai , juo
kingai mažos baudos. Labai 
dažnai to kirviu ginkluoto 
plėšiko nepavyksta net pa
matyti. Staiga, gal per vieną 
naktį, gal per dieną gražiau
siame miške atsiranda futbolo 
aikšte, ir nei eiguliai, nei gi
rininkai nieko nematė, negir
dėjo. Nėra miško, bet nėra ir 
kaltų. 

Virsta medžiai brandžiuose 
ir nebrandžiuose miškuose, 
virsta medžiai parkuose ir 
draustiniuose. Štai šiomis die
nomis „Lietuvos ryte r aprašytas 
miško niokojimas Telšių rajone. 
Pasirodo. Varnių regioniniame 
parke buvo jau bebaigiamas 
tiesti maždaug kilometro ilgio 

žvyrkelis iki pat Lūksto ežero 
kranto — kertant medžius, ke
liui naudojant žvyrą, iškastą 
Vembutų kraštovaizdžio draus
tinyje. Siekta draustinyje bra
konieriauti , t inklais gaudyti 
žuvį, puotauti. Juodas darbas 
padarytas, o kaltų veikiausiai 
nebus, nes kelio tiesėjas A. 
Vasys moka išsisukti: prieš 
metus net dėl pasikėsinimo į 
aplinkos apsaugos inspekto
riaus gyvybę teismas jį išteisi
no, o už samanės fabrikėlį 
draustinyje jis atsipirko 200 litų 
bauda. Sauvaliauk ir norėk! 

Laukiniams kapitalistams 
negaila nei miškų, nei parkų, 
nei archi tektūros paminklų. 
Miškai, medžiai — kertami, o 
namai, ypač mediniai, — degi
nami, gr iaunami . Bergždžios 
pastangos Vilniaus Žvėryno 
rajone išsaugoti medinės ar
chitektūros paminklus, šiaip 
įdomesnius medinius pastatus. 
Kiek jau jų supleškėjo! O kiek 
dar jų, parengtų ugniai, at
jungtų nuo komunikacijų, api
plėštų, supleškės! Sudegusiųjų 
vietoje žaibiškai išdygsta stik
liniai „šedevrai". Neteko girdėti, 
kad padegėjai ir padegimų 
užsakovai būtų surasti ir nu
bausti. Nebent simboliškai, dėl 
akių, nes tokiuose padegimuose 
netiesiogiai dalyvauja tie, kurie 
už pinigus pamina ir pareigą, ir 
sąžinę, ir garbę, jeigu jos bent 
kiek turėjo. Todėl ir braunamasi 
į vietas, kurios turėtų prik
lausyti visiems: su privačiais 
namais , uždaromis poilsia
vietėmis. Tokiems viskas gali
ma. Aš! Manei Man! Žiniasklai-
da mirgėte mirga nuo faktų, 
bylojančių apie valdininkų, poli
tikų, turtuolių visuomenės, 
valstybės interesų nepaisymą, 
tačiau nėra kam į žiniasklaidos 
signalus reaguoti, nes tie, kurie 
turėtų įs ta tymų pažeidėjus 
drausminti, patys sukasi šioje 
gėdingoje karuselėje. Tokie, 
kaip buvęs Vilniaus komisaras 
Erikas Kaliačius, kaip... 

Įnirtingai niokojama Kuršių 
nerija. Šį nuostabų gamtos 
kampelį pažįstu nuo 1957-ųjų 
metų, kai su Vilniaus univer
siteto studentų grupe vasarą 
pėsti keliavome iš Klaipėdos į 
Kaliningradą. Juodkrantėje. Ni
doje miegodavome žvejų sody
bose ant šieno arba kopose 

tiesiog ant smėlio; tarsi turtuo
liai netaupydami valgėme ka
peikas tekainavusius ungu
rius... Nuo tada beveik kasmet 
čia tenka pasisvečiuoti įvairiais 
metų laikais. Su širdgėla galiu 
pasakyti, kad Kuršių nerijoje 
gamtos vis mažiau ir mažiau. 
Ypač pastaruoju metu skubiai 
prichvatizuojamas kiekvienas 
dar neprichvatizuotas bent kiek 
vertingesnis nerijos kampelis. 
Velniop tuos draustinius, vel
niop gamtą! Mano interesas 
pralobti — aukščiau visko! 
„Naujo verslo modelis — už 
grašius nupirkti nenaudojamą 
pastatą Kuršių nerijoje, iš vals
tybės išsinuomoti sklypą apie šį 
statinį, gauti leidimus staty
boms, pastatyti poilsiavietę ar 
viešbučius, po to juos parduoti" 
(„Lietuvos rytas"). Šiose grum
tynėse be taisyklių dalyvauja ir 
gasiojo krepšininko A. Sabonio 
bendrovė „Sabonio klubas ir 
partneriai". 

Milijonas! Mažai! Dešimt 
milijonų! Mažai! Šimtas mili
jonų! Mažai! Reikia griebti, kol 
dar yra ką. Draustinį, kurortą, 
mišką, ežerą... Jeigu negalima 
viso ežero, tai bent jo dalį, bent 
pakrantę. Taip elgiasi premjero 
žmona, Vilniaus miesto savi
valdybės tarybos narė Kristina 
Brazauskiene, su savo privačia 
valda neteisėtai užėmusi dalį 
Trakų rajono Margio ežero 
pakrantes. Panašiai sauvaliauja 
ir Seimo Aplinkos apsaugos 
komiteto pirmininkas Antanas 
Bosas prie Peršokšnų ežero 
Molėtų rajone, Labanoro regioni
niame parke: jo tvoros kėsinasi 
ne tik j ežerą, bet ir į mišką. 
Seimo Audito komiteto pir
mininko Artūro Skardžiaus 
tvoros okupavusios dalį Vil
kokšnio ežero Trakų rajone... 

Visų nesuminėsi, jų tūks
tančiai. Šia tema praėjusią va
sarą aš rašiau „Draugo" priede 
.Bičiulystė". Per metus padėtis 
gerokai pablogėjo. Žiniasklaida, 
tas sarginis šuo, paloja, paloja, o 
karavanas eina toliau. Lau
kiniai kapitalistai patys tose 
neteisėtai užgrobtose teritori
jose paežerėse ir paupiuose turi 
šunų, kurie tikrai gali įkasti. 

Dar teks pakentėti, kol Lie
tuvoje laukinis kapitalizmas 
pavirs prijaukintu kapitalizmu. 

Pagerbtas Pietų Lietuvos partizanų atminimas 
Liepos 2 d. vietiniai gyven

tojai, svečiai iš visos Dzūkijos, 
ypač gausios delegacijos iš Aly
taus ir Kauno pagerbė Pietų 
Lietuvoje žuvusių partizanų at
minimą. Renginys surengtas 
dviejų naujų atminimo ir dėkin
gumo ženklų pastatymo proga 
buvusioje Dainavos apygardos 
Šarūno rinktines teritorijoje. 
Kibyšiuose pastatytas kryžius 
žuvusiam partizanui Juozui 
Marazui-Žaibui (1924—1946). 
o Liepiškių kaime — paminklas 
Pietų Lietuvos partizanų vado 
Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 
paskutinės vadavietes vietoje. 

Iškilmės prasidėjo Liškiavos 
Švč. Trejybės bažnyčioje šv. Mi-
šiomis, kurias aukojo klebonas 
Valius Zubavičius ir svečias iš 
Kauno kun. Robertas Grigas, pa
sakęs labai turiningą pamokslą. 
Po šv. Mišių, pagerbę žuvusiųjų 
partizanų atminimą Liškiavos 
kapinėse, apie 200 žmonių auto
busais ir lengvaisiais automo
biliais pajudėjo Kibysiu link. 

Druskininkiečio menininko 
Gintaro Žilio su meile nukaltas 
kryžius skendėjo gėlėse. Rengi
mo pradžioje dainą „Partizano 
motinai" atliko Druskininku 
tremtinių choras. Partizano Žai
bo atminimas buvo pagerbtas 
tylos minute ir saliuto salve. 

Kryžių pašventino Liškiavos 
klebonas V. Zubavičius. Kalbėjo 
kun. Robertas Grigas bei kiti 
susirinkusieji. Apie part izaną 
Žaibą ir jo žūties aplinkybes pa
pasakojo Gintautas Kazlauskas. 
Pakaitomis dainavo Druskinin
kų tremtinių choras. Lazdijų ir 
Varėnos ansambliai. Partizano 
sesuo Maryte Marazaitė-Joku-
bauskienė. rezistencijos metais 
pati priversta slapstytis, pra
ėjus Sibiro lagerių ir t remties 
kelius, nuoširdžiai visiems dė
kojo už jos broliui parodytą dė
mesį ir pagarbą. 

Mašinų vilkstinė pajudėjo 
Liepiškių kaimo link, kur ant 
Liškiavio ežero kranto įsikūrusi 
Prano Aleksonio sodyba. Būtent 
čia 1946 m. birželio mėnesį vei
kė paskutinis Pietų Lietuvos par
tizanų vado Juozo Vitkaus-Ka
zimieraičio štabas. Deja, pats 
sodybos šeimininkas P r a n a s 
Aleksoms sutikti svečių nebe
galėjo: sulaukęs garbingo 92-jų 
metų amžiaus, jis mirė šių metų 
pavasarį-

Prie paminklo (architektas 
Vytautas Petkevičius) buvo pa
dėta gelių Kaip ir Kibyšiuose, 
pagerbti žuvusieji IV-tu I.u-tu 
vos partizanai Paminklą pašv.-n 
tino kun Rober tas ( ir imas Li<-
tuvos politiniu kalinhj ir ton • 

tinių sąjungos (LPKTS) Varė
nos filialo pirmininkas V. Ka-
ziulionis. Kazimieraičio sūnus 
Vytautas Vitkus ir kiti kalbėto
jai pabrėžė partizaninio pasi
priešinimo Lietuvoje reikšmę 
stabdant rusifikaciją ir sovieti
zaciją, palietė šių dienų poli
tikos aktualijas, pasakojo apie 
garbingą J . Vitkaus-Kazimie
raičio kelią organizuojant ir va
dovaujant partizaniniam judėji
mui Pietų Lietuvoje. Visus džiu
gino dainininkai iš Druski-
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„Velnio pirštas" burnoje... 

ninku, Lazdijų, Varėnos. Savo 
kalboje LPKTS Druskininkų fi
lialo pirmininkas G Kazlauskas 
padėkojo visiems, kurių dėka 
buvo pastatytas paminklas, ir 
pakvietė prie bendro vaišių 
stalo. 

Renginį organizavo LPKTS 
Druskininkų filialo valdyba ir 
VO „Atmintis" taryba, finan
siškai parėmė Druskininkų 
kultūros centras. 

B ažnyč io s ž in ios , 
2005 m. Nr. 13-14 

Nepaisant praėjusį šimtmetį, maždaug 
nuo 60-ojo dešimtmečio pradžios Ame
rikoje varomos kampanijos prieš rū

kymą, pradedančių rūkyt i skaičius nemažėja. 
Niekas, atrodo, negali sustabdyti šios epidemi
jos. Nors uždraus ta televizijoje, daugelyje pe
riodikos ir kitose viešose vietose reklamuoti 
tabako gaminius, o rūkalų kainos — pasa
kiškos, jaunimas vis da r įsitikinęs, kad rūky
mas jam suteikia kažkokio pat rauklumo, „pa
saulietiškumo", suaugusio šaunuolio įvaizdį. 
Tačiau tas įvaizdis gerokai nublunka, kai lie
tingą, šaltą, snieguotą žiemos dieną mata i prie 
parduotuvių a r įstaigų susigūžusius žmogelius, 
skubiai ryjančius dūmelį, nes pastatuose rūkyti 
draudžiama. Tuomet ir prisimeni mūsų iš
mintingosios liaudies žodžius: „čiulpia velnio 
pirštą"; arba dar vaizdingiau: „vienam gale ug
nis, kitam — kvailys". 

Neseniai iš Lietuvos atėjo liūdnos žinios, 
kad vis gausėja rūkančių paauglių, net vaikų 
(nuo maždaug 11 metų) skaičius. Daugelyje 
Europos Sąjungos šalių ši problema labai ak
tuali, ypač Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Če
kijoje, Lenkijoje ir Vengrijoje. Kaip gaila, kad 
Lietuva visokiausiais būdais stengiasi „su
mažinti savo gyventojų skaičių" — ir emigraci
ja, ir savižudybėmis, na, žinoma, ir cigarečių 
dūmų pagalba. 

Kad rūkymas yra žalingas sveikatai, niekas 
negali nežinoti, nes ta i beveik kasdien mums 
primenama. Ne tik rūkant iems, bet ir jų ap
linkoje esantiems, cigarečių dūmai gali sukelti 
plaučių vėžį, širdies negalavimus ir daugybę 
kitų ligų. Taip pat nėra paslaptis, kad rūkymo 
įprotis sunkiai nugal imas — „velnio pirštą" 
išspjauti iš burnos ne visiems pavyksta, nors 
dabar siūloma visokių pagalbinių priemonių, 
kurios padeda tai padaryti . Jaunimas į niūrius 
perspėjimus apskri tai nekreipia dėmesio: jau
nam žmogui atrodo, kad jis „nepažeidžiamas", 
kad baisūs dalykai (kaip vėžio liga) gali atsitik
ti kitiems, tik ne jam, kurio visas gyvenimas 
prieš akis. Bauginantys skaičiai, kad, pvz., 
400,000 žmonių Amerikoje kamuoja plaučių vė

žys, kad kasmet priskaičiuojama per 170,000 
naujų susirgimų, rūkantiems nieko nereiškia. 
Galbūt per cigarečių dūmelio šydą tokios žinios 
jų sniegenų pasiekti negali... 

Dažnai rūkančius girdime teigiant: ..Galiu 
mesti cigaretes, kada tik panorėsiu", tačiau 87 
proc. jų jau turi sunkiai nugalimą įprotį, o 86 
proc. anksčiau ar vėliau iš gydytojo išgirs bai
sią žinią: ..plaučių vėžys". 

Į rūkymo žalą labiau dėmesys atkreipia
mas, kai plaučių vėžiu miršta žymus žmogus: 
aktorius, politikas, dainininkas ir pan. Prieš 
kelias dienas amerikiečius sukrėtė vieno tokio 
žymaus asmens — televizijos žurnalisto, žinių 
laidų redaktoriaus ir pranešėjo, Peter Jenings 
mirtis. Kai j is sužinojo, kad plaučių vėžio diag
nozė jau neatšaukiama, paskutiniame pasiro
dyme televizijoje atvirai prisipažino: ..Buvau 
silpnas. Visą gyvenimą rūkiau. Žinojau, kad tai 
žalinga, bet negalėjau nerūkyti. Kurį laiką 
buvau tarytum liovęsis, bet 2001 m. rugsėjo 11-
osios tragedijos metu vėl griebiausi cigaretės..." 
Ir toji cigaretė buvo jo mirties priežastis, vos 
sulaukus 67 metų amžiaus. 

Kadangi Peter Jenings, netoli penketą de
šimtmečių iš televizorių ekranų kalbėjęs į ka
nadiečius 'jis gimė Kanadoje, bet gyveno Ame
rikoje, JAV piliečiu tapęs tik 2003 m.) ir ame
rikiečius, savo reportažų tikslumu, tolerantiš
kumu ir žmogiška šiluma skriaudžiamiesiems, 
pavergtiesiems buvo palietęs daug žmonių, jo 
mirties priežastis turėjo nepaprastą įtaką rū
kantiems — iš visur pasipylė laiškai ir telefonų 
skambučiai: „Aš mečiau rūkyti!" Maryland 
valstijoje per vieną dieną 1,500 žmonių kreipėsi 
į savo gydytojus bei ligonines, norėdami pa
sitikrinti plaučius (pas kai kuriuos laiku rasta 
vėžio užuomazgų, ir jie galės būti išgelbėti). 
Vadinasi, garsaus žmogaus mirtis pasitarnavo 
gyviesiems — akivaizdžiai parodė rūkymo žalą 
ir likimą, kurio rūkantysis gali susilaukti. Bet 
tas įspūdis bus tik laikinas ir vargiai ateis 
metas, kai jaunimas išgirs perspėjimus ir at
sisakys pasiūlytos cigaretės... 

VIENO GYVENIMO FRAGMENTAS 
BRONIUS ŽALYS 
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Sustojame Korsnes, mažame žvejų kaimelyje 
ant fjordo kranto, čia yra keltas, bet mūsų ko
lonos dvi mašinos yra atsilikę ir turime jų laukti, 
o keltas po 20 vai. nebedirba, tad tur ime čia 
nakvoti. 

Nakvynę s u s i r a n d a m e ta rp gran i to uolų 
pasislėpusiuose Atlanto pylimo „gynėjų" bara
kuose. Aplink, ku r t ik pažiūri, bunkeriai ir vėl 
bunkeriai su pa t rankų ir kulkosvaidžių lizdais. 

Tiesiog prieš mus , besileidžiančios saulės 
žarose, tolumoje ma ty t i Lofotų salų ka lnai . 
Vakare nueiname į kiną čia pat esančioje pės
tininkų stovykloje. 

Rugp jūč io 19 d. 
Rytą semiamės iš cisternos vandens, prau-

siamės. Po to — kava (baltyta!) 12 vai. dalis ma
šinų pradeda keltis į an t rą fjordo pusę. Likusių 
sunkvežimių įgulos maklinėja fjordo pakrantėmis 
arba gaudo iš vandens primityvius jūros gy
vūnėlius — krabus , jūros žvaigždes, ežius ir kt. 
Dar kiti. apspitę prieplaukoje stovinčius žvejų 
laivus, kur norvegai, griže iš žūklės, ruošiasi. 

18 vai. vėl atvyksta keltas — dabar mūsų eile 
keltis į antrą fjordo pusę. Po 40 min. esame Ulvik 
— mažame norvegų kaime. Nebuvusiam šiaurės 
Norvegijos kaime, sunku jį įsivaizduoti — kaimu 
čia vadinama keletas, papiltų kalno pašlaitėje, 
raudonai, geltonai a r bal tai dažytų norvegų 
namuku. 

Už 14 km — vel fjordas! Ar tai tas pats . per 
kurį tik ką kėlėmis, a r visai kitas, neturime jokio 
supratimo' 22:15 vai. atvykstame į Ballangen 
miestuką. Miestelio gale buvusi vokiečių stovyk
la, kur sustojame nakvynei. Čia gyvena apie 50 
buv. Lenkijos vokiečių, kurie mus sutiko gana 
mandagiai, priėmė į savo kambarius nakvoti ir 
t.t., kurių niekas nebepriėmė, teko viename kam
baryje pasitiesti an t grindų antklodes ir taip 
praleisti antrą naktį . Mus jaunesniuosius viliojo 
miestelis, nes per jį važiuodami pastebėjome 
labai daug gražių norvegaičių — bet „kas duos 
ubagui iš armotos šauti17" Teko apsieiti be jų... 

Rugp jūč io 20 d. 
Kt narnės 7 vai., išgeriame virėjų ką tik sveti

moje virtuvėje išvirtos kavos, šluojame kambarį 
ir — į sunkvežimius. 30 minučių kelio ir vel fjor-

i ! das' Tik per jį persikėlus. Hokvik. lenkiant ant 

kelio stovintį autobusą, mūsų sunkvežimis su 
visu kelio kraštu nuslydo į griovį. Laimei, nieko 
rimčiau nesužeidė. Greitu laiku sulaukiame pagal
bos — atvažiuoja vilkikas, bet šis per mažas. At
vyksta antras , stipresnis, jis ištraukia mūsų 
sunkvežimį iš nelemto griovio. Kol vyko sunk
vežimio „gelbėjimo operacija", pora mušu jaunes
niųjų vyrų nuėjome į čia pat stovintį norvego 
mą ir suradę ten keturias mergaites — iš kurių 
viena labai gerai kalbėjo vokiškai — kalbėjom 

Ištraukus ant kelio sunkvežimį ir jį šiek tiek 
apremontavus, vykstame į Narvik. Tai maždaug 
nedidelio Lietuvos apskrities miesto dydžio 
gyvenvietė, uostas. Gatvės negrįstos. Jose pilna 
norvegų ir anglų karių 

Pravažiuojame pro austrų, lenkų ir kt. tauty
bių štabus — atstovybes. Tarybų Sąjungos atsto
vybė papuošta Stalin ir kitų valstybės vyrų 
portretais. Mane suėmė juokas, kai Š. ir Š.. pa
matę ant sienos priklijuotą generalisimo paveiks
lą, balsu sušuko: 

— Žiūrėk, ru... — Stalin!.. 
Paklaidžioję gerą valandą po Narvik. suran

dame keltą, kuris galėtų mus perkelti per dar 
vieną, mums kelią pastojusį fjordą. Bet prie kelto 
didžiausia grūstis. Pirmenybe norvegams ir 
anglams, mes turime laukti, kol atsiras v* 
Važiuojame prie kito kelto — čia dar blogiau. 
Grįžtame prie pirmo ir tik 18 vai. persikeliame į 
kitą fjordo pusę. Ant kelto pirmą karta pamatome 
škotų pulko karininką su tradiciniu margu 
sijonuku vietoje kelnių. Mums tai atrodė labai 
juokinga, bet juoktis nedrįsome! 

22 vai. atvykstame į Ehenes — 80 km už 
Narvik — į mums skirtą stovyklą Stovykla di
džiulė, tarptautine. Čia suvežti lietuviai, klaipė
diečiai, latviai, estai, lenkai, t.v visi. kuri-
vienos ar kitos priežasties nenori ar negali grįžti 
į savo gimtus kraštus 

Virš vienos palapines plevėsuoja trvs vėlia
vėlės — lietuvių, latvių ir estų. Joje gyvena \. 
lis šių tautybių vyrus ir sugyvena neh'ogiau-

Be vyrų stovykloje yra ir kelios iru -
lenkes ir 5 estaites. 

Stovyklos komendantas — vienas k! i 
diškis vyr. leitenantas Maistas — tokj gauname 
pirmą sykį po kapituliacijos' Esame apgyvendinti 
didžiulėje palapinėje net su grindimis 

Bus daugiau . 
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ĮSIGYTAS GARSAUS VENECIJOS DAILININKO PAVEIKSLAS 
2005 m. rugpjūčio 1 d. Lietu

vos Respublikos Užsienio rei
kalų ministerijos diplomatiniu 
paštu iš Lietuvos ambasados 
Romoje Vilnių pasiekė ypatinga 
siunta - tai garsaus Venecijos 
dailininko Jacopo Negretti, la
biau žinomo kaip Paima ii Gio
vane, paveikslas „Kristaus ap
raudojimas nuėmus nuo kry
žiaus", sukurtas XVI a. pabai
goje arba XVII a. pradžioje 
(apie 1600 m.). Paveikslą vie
name Italijos sostinės antikva
riatų atkuriamų Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės val
dovų rūmų interjerams birželio 
pradžioje už Lietuvos gyventojų 
ir išeivijos suaukotas lėšas 
įsigijo Valdovų rūmų paramos 
fondas. Informaciją apie šį pa
veikslą surinko ir pateikė bei 
kūrinį įsigyti atkuriamiems 
Valdovų rūmams rekomendavo 
Lietuvos dailės muziejus, kuris, 
Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerijos pavedimu, kuria ir 
įgyvendina Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmų 
interjerų atkūrimo ir pritaiky
mo reprezentacinėms, muzie
jinėms ir edukacinėms funkci
joms programą. Šis ir kiti Val
dovų rūmams įsigyjami kūri
niai atrenkami laikantis griež
tų įsigyjamų vertybių istorinės 
priklausomybės, autorystės, me
ninio lygio, stilistikos, tipolo
gijos, tematikos, geografijos, 
chronologijos ir kitų atrankos 
kriterijų. Kiekvienas Valdovų 
rūmams atr inktas įsigyti kū
rinys nustatyta tvarka įverti
namas mažiausiai dviejų ne
priklausomų ekspertų ir tik 
tuomet sprendžiama dėl jo įsi
gijimo. 

Prieš įsigyjant Paima ii Gio-
vane paveikslą „Kristaus ap
raudojimas nuėmus nuo 
kryžiaus" savo ekspertines iš
vadas pateikė garsus italų 
meno istorikas, Caravaggio bei 
Italijos baroko tapybos, XVIII a. 
grafikos žymus tyrinėtojas, Ro
mos universiteto profesorius 
Maurizio Marini (gim. 1942). 
Tai vienas autoritetingiausių 
baroko tapybos specialistų šian
dieninėje Italijoje, kurio studi
jos leidžiamos italų, anglų, is
panų, prancūzų kalbomis (pvz., 
apie dailininkus Caravaggio, 
Diego Velaząuez ir kt.). Prof. 
M. Marini - daugelio pasaulio 
muziejų (Madrido Prado, Mila
no Palazzo Reale, Bergamo Ac-
cademia Carrara , Palermo Pa
lazzo Zijno, Romos Palazzo Ve-
nezia, Tokijo Teyen Metropoli
tan, Niujorko Metropolitan ir 
kitų kt.) ekspertas. Jis yra ap
dovanotas Casertos miesto Van-
vitelli (1988), Italijos Respubli
kos ministro pirmininko (1989 
premijomis, o 1996 ir 2001 m. 
ant Kapitolijaus kalvos jam du
kart įteikta prestižinė premija 
„Premio Roma" už meno tyri
mus. Profesorius 1991 m. taip 
pat buvo apdovanotas Šv. Mau
ricijaus ir Lazaro ordinu už 

nuopelnus kul tūrai , o 1996 m. 
paskelbtas Caravaggio miesto 
garbės piliečiu. Be prof. M. Ma
rini savo išvadas apie Pa ima ii 
Giovane paveikslą „Kristaus 
apraudojimas nuėmus nuo kry
žiaus" pateikė ir žymios Lietu
vos dailės kolekcijų tyrinėtojos 
- Vilniaus dailės akademijos 
Humanitar inių mokslų fakulte
to dekanė doc. dr. Ieva Kuizi-
nienė bei Lietuvos dailės mu
ziejaus senosios tapybos rinki
nio tyrinėtoja, katalogo „Lietu
vos sakralinė dailė", t. I: „Ta
pyba, skulptūra, grafika" su
darytoja, Vilniaus dailės aka
demijos doktorantė Dalia Ta-
randaitė. Po ekspertų išvadų 
nelikus abejonių dėl kūrinio 
autorystės ir jo sukūrimo meto, 
jį buvo nu ta r t a įsigyti atkuria
miems Valdovų rūmams. Ne tik 
transportavimo, bet ir paveiks
lo įsigijimo, laikino saugojimo 
Romoje problemas Valdovų rū
mų paramos fondui bičiuliškai 
padėjo spręsti Lietuvos Respu
blikos ambasada Italijoje ir jos 
darbuotojai - laikinasis reikalų 
patikėtinis Artūras Gail iūnas, 
vyriausiasis specialistas Petras 
Pietaris ir kt. Lietuvos Respu
blikos užsienio reikalų ministe
rija ir jos vadovas minis t ras 
Antanas Valionis, ministerijos 
institucijos (pvz., Lietuvos am
basados prie Šv. Sosto, Italijoje, 
Vokietijoje, Lenkijoje, Latvijoje) 
bei ministerijos pareigūnai ir 
anksčiau yra talkinę Lietuvos 
dailės muziejui bei Valdovų 
rūmų paramos fondui įsigyjant 
bei į Lietuvą atvežant meno 
vertybes (pvz., 2005 m. Valdovų 
rūmams įsigytus du gobelenus, 
kurie nuo liepos 6 d. eksponuo
jami Taikomosios dailės muzie
juje), taip pat rengiant tarptau
tines parodas. 

Jacopo Negretti, vadinamo 
Paima ii Giovane, paveikslas 
„Kristaus apraudojimas nuė
mus nuo kryžiaus" įsigyti atku
riamiems Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rū
mams buvo atr inktas neatsitik
tinai. Žinoma, jog šio vieno gar
siausių Venecijos manierizmo 
ir ankstyvojo baroko dailininko, 
kurio kūryba gre t inama su Ti-
ziano Vecellio ir Jacopo Tinto-
retto, paveikslų t ikra būta Lie
tuvos didžiojo kunigaikščio ir 
Lenkijos karal iaus Žygimanto 
Vazos (1587-1632) tapybos rin
kinyje, kuris buvo sukauptas 

. perkant paveikslus Romoje, Flo
rencijoje, Venecijoje, Neapolyje, 
Antverpene, gaunant Mantujos 
kunigaikščio dovanų. Minima, 
jog Žygimanto Vazos agentas 
Venecijoje nupirko iš paties 
Paima ii Giovane paveikslą 
„Madona su Šv. Jonu Krikšty
toju ir Šv. Stanislovu", kurio 
likimas nėra žinomas. Šio daili
ninko kūriniai išvardijami ir 
1673 m. Paryžiuje įvykusio 
aukciono dokumentuose, kai po 
Žygimanto Vazos sūnaus Jono 
Kazimiero, atsisakiusio Lietu

vos ir Lenkijos valdovo sosto ir 
gyvenusio Prancūzijoje, mirties 
buvo parduodama Vazų dinasti
jos meno kūrinių kolekcija, 
Jono Kazimiero Vazos išsiga
benta į Prancūziją. Vazų dinas
tijos atstovų XVI a. pirmojoje 
pusėje sukauptoje įspūdingoje 
paveikslų kolekcijoje be Paima 
ii Giovane drobių taip pat buvo 
tokių garsių italų, vokiečių, 
austrų, flamandų dailininkų 
kaip Tommaso Dolabella, Guido 
Reni, Pietro Beretini da Corto-
na, J a n Brueghel, Peter Paul 
Rubens, Anthonio van Duck, 
Jacob Jordaens, Rembrandt van 
Rijn, Lucas Cranach, Joseph 
Heintz, Bartholomaeus Strobel, 
Bartholomaeus Spranger ir kt. 
kūriniai. Šių ir kitų dailininkų 
paveikslai puošė Vazų dinasti
jos rezidencinių rūmų Kroku
voje, Varšuvoje ir Vilniuje in
terjerus. Vazos, kaip ir kiti val
dovai, dažnai vežiojosi savo me
no rinkinius, baldus iš vienos 
rezidencijos į kitą. Tuo būdu 
XVI a. pabaigoje - XVII a. pir
mojoje pusėje minėtų dailinin
kų darbai neabejotinai ne kartą 
yra puošę ir Vilniaus rūmų sie
nas. Vazų dinastijos valdovų, 
kurie XVII a. pradžioje anksty
vojo baroko stiliumi perstatė 
Valdovų rūmus Vilniuje ir čia 
dažnai rezidavo, paveikslų ko
lekcija buvo pradėta skaidyti 
j au XVII a. vidurio karų su 
Maskva ir Švedija metu. Per 
200 paveikslų kaip karo grobis 
buvo išgabenta į Švediją,-o 1673 
m. Paryžiaus aukciono kataloge 
minimi dar 150 paveikslų. 
Daugumos jų likimas nėra ži
nomas, jie neidentifikuoti. Vos 
keli žinomi Vazų kolekcijos kū
riniai šiandien saugomi Kroku
vos Vavelio ir Varšuvos kara
liškose pilyse, taip pat garsio
joje Drezdeno paveikslų gale
rijoje. Taigi, Valdovų rūmams 
Italijoje įsigytas garsaus daili
ninko Paima ii Giovane, kurio 
kūrinių būta Vazų dinastijos 
atstovų rinkiniuose, paveikslas 
„Kristaus apraudojimas nuė
mus nuo kryžiaus" ateityje 
pagrįstai papuoš atkuriamų 
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 
rūmų Vilniuje vieną iš Vazų 
ankstyvojo baroko salių. 

Paima ii Giovane paveikslo 
„Kristaus apraudojimas nu
ėmus nuo kryžiaus" (drobė, 
aliejus; 0,85 x 0,79 m) centre 
vaizduojamas nuimto nuo kry
žiaus Išganytojo kūnas sulinku
siomis kojomis, kurį iš nugaros 
prilaiko Šv. evangelistas Jonas.' 
Kairėje kompozicijos pusėje pa
vaizduota sielvarto iškankinta 
Švč. M. Marija, prigludusi prie 
Sūnaus rankos, o dešinėje - Šv. 
Marija Magdalena, pasirengusi 
ištepti Kristaus kūną aliejais. 
Šios pagrindinės ir kitos pa
veikslo siužeto figūros dailini-
ninko pavaizduotos manieriz
mui būdingu šviesos ir tamsos 
antitezės principu. Centrinę 
kompozicijos vietą užimanti 

Kristaus figūra labiausiai iš
ryškinta šviesos. Prof. M. Mari
ni nuomone, šis paveikslas 
greičiausiai yra didesnio pa
veikslo modelis, sukurtas pagal 
akvarelinį eskizą. Išliko trys 
Paima ii Giovane paveikslai, 
sukurti panašia tematika ir pa
gal panašią schemą, Venecijos 
Accademia galerijoje, Belluno 
katedroje ir Bavarijos valstybi
niuose paveikslų rinkiniuose 
Muenchene. Jų ikonografija ir 
sukūrimo laikas gali pateikti 
orientaciją ir apie Valdovų rū
mams įsigytą paveikslą, kuris 
tokiu atveju datuotinas apie 
1600 m. Kompozicijos, bet ne 
spalvinio sprendimo panašu
mas šį paveikslą taip pat sieja 
su Reggio Emilia katedros 
drobe „Kristaus apraudojimas" 
bei to miesto muziejuje saugo
mu paveikslo eskizu. Tačiau 
nei su vienu iš čia išvardintų 
kitų Paima ii Giovane darbų 
įsigytasis Valdovų rūmams 
kompozicijos, technikos ir sti
listikos prasme nėra susijęs „in 
toto". Todėl, prof. M. Marini 
nuomone, šis paveikslas galbūt 
galėtų būti siejamas su neišli
kusiu Candianos Šv. Mykolo 
benediktinų vienuolyno (Padu
va) bažnyčios altoriui nutapytu 
paveikslu „Miręs Kristus su 
verkiančiomis Švč. M. Marija ir 
Švč. Marija Magdalena", kuris 
yra minimas 1648 m. doku
mente kaip vertingas Paima 
kūrinys. Valdovų rūmams įsi
gytas paveikslas galėtų būti 
minėto vienuolyno neišlikusio 
altorinio paveikslo bandomasis 
„portatyvinis" modelis. 

Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės valdovų rūmams 
įsigyto paveikslo „Kristaus ap
raudojimas nuėmus nuo kry
žiaus" autorius Jacopo Negretti 
(1544-1628), dažniausiai vadi- ' 
namas Paima ii Giovane, yra 
vienas žymiausių ir ryškiausių 
XVI-XVII a. sandūros - vėlyvo
jo Renesanso ir ankstyvojo ba
roko - Venecijos mokyklos dai
lininkų. 

Savo pravardę j a u n e s 
nysis" jis gavo dėl to, kad jo 
senelis, taip pat Jacopo Negret
ti (apie 1480-1528), taip pat 
buvo garsus italų dailininkas ir 
vadintas „Paima ii Vecchio" 
(„vyresnysis"). Kaip dailinin
kas, anot M. Marini, Paima ii 
Giovane susiformavo XVI a. 
antrosios pusės garsiųjų Vene
cijos dailininkų Tiziano Vece
llio ir Jacopo Tintoretto aplin
koje ir įtakoje. S. J. Freedberg 
pabrėžia, jog ir Veronese bei 
Bassano kūrybos bruožai jam 
nebuvo svetimi. Sekdamas šių 
didžiųjų tapytojų suformuota 
Venecijos mokyklos tradicija, 
Paima ii Giovane didelį dėmesį 
skyrė šviesos ir tamsos dermei, 
dramatizmo akcentavimui. Val
dovų rūmams įsigytas pa
veikslas taip pat ryškiai atspin
di minėtus dailininko kūrybos 
bruožus. Paima ii Giovane ta
lentas gana anksti buvo pas
tebėtas. Vos dvidešimtmetis jis 
nuo 1564 m. dirbo aukštus rei
kalavimus menininkams kėlu
siam Urbino kunigaikščiui Gui-
dobaldo da Montefeltro, kuris 
Paima i! Giovane jau 1567 m. 
išsiuntė studijoms į Romą. Čia 
jis išbuvo apie 6 metus. Tai 
paaiškina ir Romos bei Toska
nos manierizmo tradicijų bei 
stilistinių eksperimentų atspin
džius jo kūryboje, kurie nesu
gebėjo užgožti stiprios Veneci
jos mokyklos įtakos. Grįžusio į 
Veneciją dailininko kūryboje 
vis dėlto galima įžvelgti ir ma-
r.icnstmio piešinio bruožu, ir 
Tintoretto paveikslams būdingo 
spalvingumo. Tokia dviejų kryp
čių tapybos manieros dermė bus 
hudinga Venecijos mokyklos at
stovams iki pat XVII a. pabai
gos. Šiuo požiūriu Paima ii Gio-

vo meto Venecijos mokyklos at
stovas, kartais patetiškai vadi
namas ir paskutiniuoju Veneci
jos Renesanso tapytoju. Veneci
joje dailininkas iškart gavo 
daug visuomeninių ir privačių 
užsakymų. Po 1577 m. Dožų 
rūmų gaisro Paima ii Giovane 
nutapė tris paveikslus Didžio
sios tarybos salei. Po Tintoretto 
mirties 1594 m. Paima ii Gio
vane tapo populiariausiu bei 
įtakingiausiu Venecijos daili
ninku, tęsusiu savo pirmtako 
tradicijas. XVII a. pradžioje 
Paima ii Giovane taip pat pa
garsėjo kaip mitologinės temati
kos darbų, skirtų siauram inte
lektualų sluoksniui, kūrėjas. 
Būtent šiuo menininko kūry
binio apogėjaus metu Lietuvos 
didysis kunigaikštis ir Lenkijos 
karalius Žygimantas Vaza įsi
gijo jo kūrinių savo kolekcijai. 
Išskirtinį dailininko statusą 
Venecijos mieste liudija jo pa
laidojimo vieta garsiojoje San 
Giovanni e Paolo bazilikoje, 
kur jam paminklą sukūrė vie
nas garsiausių to meto archi
tektų Vincenzo Scamozzi. Pa
minklą puošia trys biustai -
centre paties Paima ii Giovane, 
kairėje - Paima ii Vecchio (abu 
sukurti 1621 m. Giacomo Albe-
relli), dešinėje - Tizian^ (pris
kiriamas Alessandro Vittoria). 
Taip siekta pabrėžti, kuriuos 
menininkus pats Palm ii Gio
vane laikė savo svarbiausiais 
mokytojais. Greta esančių an
gelų figūrėlių rankose - palmių 
šakeles, primenančios dailinin
ko pravardę (it. paima = liet. 
palmė). 

Paima ii Giovane paveikslai 
šiandien yra saugomi garsiau
siuose pasaulio muziejuose: 
Sankt Peterburgo Ermitaže. 
Los Andželo J. Paul Getty mu
ziejuje, Luvre, Vašingtono na-

JS nuėmus nuo 
kryžiaus". t Apie 1600 m. < 

cionalinėje meno galerijoje, 
Londono nacionalinėje galeri
joje, Čikagos meno istorijos in
stitute, San Francisko dailiųjų 
menų muziejuje, Milano Am-
brosiana bibliotekoje, Venecijos 
Accademia galerijoje, Milano 
Brera pinakotekoje, Suomijos 
nacionalinėje galerijoje Helsin
kyje, Australijos Viktorijos na
cionalinėje galerijoje, Samuel 
H. Kress fondo kolekcijoje ir 
pan., Venecijos, Romos, Genu
jos rūmuose ir bažnyčiose. 

Vienas šio garsaus Venecijos 
dailininko kūrinys - paveikslas 
„Kristaus apraudojimas nuė
mus nuo kryžiaus" - bus rodo
mas ir atkurtuose Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės val
dovų rūmuose. Šiuo metu drobė 

perduota Lietuvos dailės mu
ziejaus Prano Gudyno restaura
vimo centro specialistams, kurie 
parengs paveikslą eksponavi
mui, pritaikys jam tinkamą 
rėmą. Italijoje įsigytą Paima ii 
Giovane paveikslą „Kristaus 
apraudojimas nuėmus nuo kry
žiaus" kartu su kitais auten
tiškais kūriniais bus galima 
pamatyti nuo 2006 m. liepos 6 
d., kai bus pirmą kartą atnau
jinta ir papildyta Taikomosios 
dailės muziejuje 2005 m. liepos 
6 d. atidaryta ilgalaikė atkuria
miems Valdovų rūmams įsigytų 
ir dovanotų vertybių ekspozici
ja, bendrai surengta Lietuvos 
dailės muziejaus ir Valdovų 
rūmų paramos fondo. 

Valdovų rūmų pranešimas 

Chemikai privers drabužius džiūti greičiau 
Floridos universiteto (JAV) 

inžinieriai sukūrė junginį, kuris 
priverčia drabužius skalbimo 
mašinoje sukimo ciklo metu 
išstumti 20 proc. daugiau van
dens, nei įprastomis sąlygomis. 
Rezultatas - krūva skalbinių 
džiovyklėje išdžiūva greičiau, 
todėl sumažėja šeimininkų sąs
kaitos už elektrą, o taip pat 
sutaupoma ir laiko. 

„Manome, kad tai - labai 
ekonomiškai efektyvus tyrimas 
ir patogumas vartotojams. -
sakė Floridos universiteto 
Paviršiaus reiškinių mokslo ir 
inžinerijos centro cheminės 
inžinerijos profesorius Dinesh 
Shah. 

D. Shah ir chemines inžine
rijos s tudentas doktorantas 
Daniel Carter savo straipsnį 
apie savo tyrimus publikuos 
moksliniame žurnale ..Lang-
mui". Mokslininkai pateikė 
paraišką patentui gauti. Jų 
tyrimą finansavo skalbimo 
priemonių ir kitų higienos pro
duktų gamybos įmone ..Procter 
& Gamble". 

Daugiau nei 56 proc. ame
rikiečių turi elektrines džiovyk-
les, kurios per metus naudo
jamos apie 300 kartų, sake D. 
Carter. Vidutiniam skalbinių 
kiekiui išdžiovinti reikia 2.7-3 

kilovatvalandžių elektros, o tai 
reiškia, kad drabužių džiovi
nimui tenka apie 5 procentus 
visos namie sunaudojamos elek
tros. Vartotojams drabužių 
džiovinimas kasmet kainuoja 
2.6 mlrd. JAV dolerių, sakė D. 
Carteris. 

10 procentų džiovinimo 
trukmės sumažinimas vartoto
jams sutaupytų 266 mln. JAV 
doleriu per metus. Tačiau D. 
Shah ir D. Carter teigia, kad jie 
gali padėti sutaupyti ir dar dau
giau. 

Jų išradimas - vandenį 
išstumiantis junginys, sudary
tas iš įprastų detergentų ir 
audinių minkštiklių mišinio. 

Chemikai teigia, kad pa
grindinis dalykas jų moksli
niame darbe buvo idėja, kad 
tarpai t a rp smulkučių gijų 
audinyje sudaro mažučius 
vamzdelius, arba kapiliarus, 
kuriuose dėl paviršiaus įtempi
mo laikosi vanduo. Tai - tas pats 
reiškinys, kuris verčia vandenį 
laikytis vamzdelyje, kuris iš 
vandens iš traukiamas užden
gus viršutinį jo galą. 

Mokslininkai sugalvojo, kad 
sumažinus paviršiaus įtempimą 
galima būtų sumažinti audinyje 
išsilaikantį vandens kiekį Iš 
pradžių savo idėją jie išbandė su 

piršto dydžio variniais indeliais, 
kuriuose buvo taško dydžio nu-
bėgimo skylutės. \ šiuos in
delius įdėjus audinio gabalėlį ir 
įpylus vandens bei juos sukant 
atkartojamos skalbimo mašinų 
centrifūgų sąlygos, tik naudo
jan t laboratorines priemones 
kur kas paprasčiau išmatuoti 
vandens netekimą arba išsi
laikymą audinyje. 

Kai buvo pastebėta, kad kai 
kurie junginiai iš tikrųjų padi
dina vandens netekimą, ekspe
rimentai buvo išplėsti, pradėta 
naudoti didesnius audinius ir 
t ikras skalbimo mašinas bei 
džiovykles. Džiovykle labora
torijoje buvo pastatyta ant 
svarstyklių, todėl chemikai 
galėjo sulyginti skirtingų 
skalbinių mases ir jų džiovini
mo trukmę. 

Eksperimentų metu išaiš
kėjo, kad įprasto detergento ir 
audinių minkštiklio vieno san
tykio - penkių dalių detergento 
ir dalies minkštiklio- mišinys, jį 
pridėjus prieš sukimo ciklą, 
priverčia drabužius išstumti 20 
proc. daugiau vandens, nei 
sukant nepridėjus jokių me
džiagų. Po to drabužiai džiūvo 
20 proc. greičiau. 

(V.K.) 

Pietryčių Australijoje - pirmasis sniegas per 50 metų 

>ti Katedros aiksi I 1 lĮurn-Hcncs 

Pietryčių Australijoje nese
niai įvyko nedidelis stebuklas -
sostinėje Canberra parlamentą 
apklojo sniego danga, o dėl 
gausių kritulių nutrauktas eis
mas į Tasmaniją. 

Viktorijos valstijos Balarato 
ir kituose miesteliuose pasnigo 
pirmą kartą per 50 metų. 
Meteorologai atidžiai stebi, ar 
gali pasikartoti 1986 m. liepa, 
kada Melburną apklojo sniego 
patalai. 

Iš Antarkties atslinkęs šalto 

oro s rautas privertė vaikus 
Gipslendo mokykloje pasilikti 
visą naktį, o Canberra tamsiuo
ju paros metu temperatūra 
nukrito iki penkių laipsnių 
šalčio. 

..Sniegas užklojo didžiausią 
ruožą, kokį man teko matyti per 
21 darbo metus. - ABC" televizi
jai sake patyręs oro prognozių 
sudannetojas Scott Williams. -
Jis tęsiasi nuo Mornington pusi
asalio iki pietinių Melburno 
rajonų". 

Pietvakarinėje Viktorijos 
dalyje esančio Hamilton mies
telio ūkininkas Doug Forbes 
teigė, kad jo laukai sniegu pasi
dengė pirmąkart per 50 metų. 

..Pastebėjau, kad avys ap
link klajoja kiek apstulbusios, -
sakė D. Forbes. - Joms tai 
greičiausiai neįprasta - net jei 
jos ir turi vilnonius apsiaustus". 

Naujojo South VVeils kuror
tuose iškrito 25 centimetrai 
sniego. 

dpa-ELTA 



Pasaulio naujienos 
{Remsamis AFP, Reuters. AP. intersax, ITAR-TASS, BNS 

imų agerttDrų pranešimais} 

E U R O P A 

TALINAS 
Estų ir suomių nara i pavir

šių iškėlė pirmuosius iš 14 žmo
nių, žuvusių per sraigtasparnio 
katastrofą, kuri trečiadienį įvy
ko netoli Talino. Pasienio tarny
bos pulkininkas Raivo Terve sa
kė, kad, jo duomenimis, na rams 
pavyko at idaryt i mažiaus ia i 
vienerias sraigtasparnio dure
les. Po to, kai buvo iškeltas pir
masis kūnas, narai vėl pasinėrė 
į jūrą, kad tęstų palaikų iškėli
mo iš 45 metrų gylio operaciją. 
Pats orlaivis bus kel iamas tik 
po to, kai narai iškels į paviršių 
visų aukų kūnus. Katastrofos 
vietoje šiuo metu pučia smarkus 
vėjas, bangų aukštis siekia vie
ną metrą. 

LONDONAS 
Didžiojoje Britanijoje sulai

kyta 10 vyrų, kurie kelia grės
mę nacionaliniam saugumui ir 
kuriuos ket inama deportuoti . 
Vidaus reikalų sekre tor iaus 
Charles Clarke pranešime sako
ma, kad šių 10 užsieniečių, ku
rių pavardės nenurodomos, bu
vimas šalyje yra , ,nepalankus 
visuomenei". ,,Po mėnesius tru
kusio diplomatinio darbo dabar 
turime priežasčių manyti , jog 
galime gauti būt inas tų šalių, į 
kurias grąžinsime deportuoja
muosius, garantijas, kad jie ne
bus kankinami ar kad su jais 
nebus blogai elgiamasi", pažy
mėjo jis. 

Pasauliui n e p a k a n k a m a i 
investuojant į naujų naftos per
dirbimo gamyklų statybas, Eu
ropa per ateinantį dešimtmetį 
gali susidurti su dyzelino stoka, 
prognozuoja energet ikos kon
sultacinė bendrove ,.Wood Mac-
kenzie". ,,Iki 2015 m. Europa 
susidurs su rimta dyzelino sto
ka, nes šio kuro paklausos im
portas iš Rusijos a r Artimųjų 
Rytų nepatenkins", teigiama ty
rimo ataskaitoje. Iki 2015 m. 
Europos dyzelino deficitas gali 
siekti apie 50 min. tonų per me
tus, tai yra apie 20 proc. ben
dros prognozuojamos tų metų 
paklausos. Tyrimo duomenimis, 
Europa suvartoja apie 200 mln. 

tonų dyzelino per metus, tačiau 
iki 2015 m. vartojimas turė tų iš
augti iki 280 mln. tonų. 

VARŠUVA 
Lenkijos te i smas nu te i sė 

skandalingąjį kandidatą į prezi
dentus Andrzej Lepper dėl 
šmeižto, tačiau analit ikai pažy
mi, kad šis nuosprendis t ikriau
siai nesumažins jo populiarumo. 
Charizmatiškasis buvęs kiaulių 
augintojas, kuris varžybose dėl 
prezidento posto prieš spalį 
įvyksiančius rinkimus atsilieka 
nuo trijų pagrindinių kandida
tų, kitus politikus kaltino ko
rupcija. A. Lepper lygtinai nu
teistas pusantrų metų kalėti i r 
tur i sumokėt i daugiau kaip 
70,000 zlotų; bet to, jis tur i su
mokėti kompensacijas ir apmo
kėti teismo išlaidas. Ir visa ta i 
— del 2001 m. parlamente pa
sakytos kalbos, kurioje buvo tei
ginių, kad jo varžovai ėmė „ky
šius iš banditų". 

VIENA 
Jungtinių Tautų (JT) Tarp

taut inei atominės energetikos 
agentūrai (TATENA) pateikta
me rezoliucijos projekte sako
ma, kad I ranas privalo vėl visiš
kai sustabdyti visą su branduo
liniu kuru susijusią veiklą, ir 
prašoma, kad agentūra tikrin
tų, kaip Tehran to laikosi. Pro
jekte taip pat prašoma TATENA 
generalinio direktoriaus Moha-
med ElBaradei ..iki 2005 m. 
rugsėjo 3 d. pateikti išsamią 
ataskaitą dėl Irano branduoli
nės ginkluotės neplatinimo su
tarties garantijų ir šios rezoliu
cijos įgyvendinimo". Projekte 
nesakoma, kad Irano klausimas 
turėtų būti iškeltas J T Saugu
mo Taryboje, kuri gali nuspręst i 
taikyti sankcijas. 

| J A V | 

OKLAHOMA 
JAV sulaikytas Okiahoma 

gyventojas, mėginęs šios valsti
jos sostines oro uoste įsinešti į 
lėktuvą bombą. 24-erių Charles 
Aifred Dreyling buvo sulaiky
tas, kai Okiahoma Will Rogers 
oro uoste apsaugos t a rnyba , 
peršvietusi jo lagaminą, paste
bėjo jame sprogmenį. Jaunuol is 

ketino sėsti į lėktuvą, skrisiantį 
į Philladelphia. „Nors tyrimas 
dar tik pradėtas, nenustatyta, 
jog jis būtų susijęs su kokia nors 
teroristine veikla", sakė FTB at
stovas Gary Johnson. 

R U S I J A 

MASKVA 
Nuo antiteroristinės opera

cijos Čečėnijoje pradžios 1999 
m. rugsėjį žuvo 3,459 ir be ži
nios dingo 32 kariškiai. Tokie 
duomenys paskelbti Rusijos gy
nybos ministerijos oficialiame 
tinklalapyje. Karo žinybos duo
menimis. 2005 m. liepą Čečėni
joje žuvo 14 žmonių, iš jų 12 — 
kovos sąlygomis. Nuo 2005 m. 
pradžios per antiteroristinę ope
raciją Čečėnijoje žuvo 67 kariš
kiai, dar keturi dingo be žinios. 

Lenkijos ambasadoje Mask
voje kalbama, kad jų diploma
tus užpuolė bei sumušė tie pa
tys asmenys ir neatmetama ga
limybė, kad užpuolimo priežas
tys — politines. Trečiadienį ne
toli Lenkijos ambasados Mask
voje keturi vyrai sumušė šios 
šalies atstovybės antrąjį sekre
torių. Rugpjūčio 7 d. taip pat ne
pažįstami asmenys užpuolė len
kų konsulo patarėją. Ambasa
dos pareigūnams pavyko su
rinkti tam tikros informacijos 
apie užpuolimus. „Abiem atve
jais veikė viena ir ta pati gru
puote. Jie dirbo ne kaip chuliga
nai, o kaip profesionalai. Kyla 
įtarimų, kad viskas, kas įvyko, 
turi politinį atspalvį", kalbėjo 
ambasados atstovas. 

ARTIMIEJI RYTAI 

NAJAF 
Irako šiitų vadovai ketvirta

dienį, keturios dienos prieš ter
miną, iki kurio turi būti pareng
ta šalies konstitucija, išdėstė 
reikalavimus steigti daug naf
tos išteklių turinčiame Pietų 
Irake jų federalinę autonomiją. 
Arabų sunitų mažumos vadovai 
ir šiitų vyriausybės atstovas at
metė šią idėją. Neaišku, a r tai 
nesutrukdys laiku pateikti kon
stitucijos projekto. 

Lietuva a ts igauna po g a m t o s stichijos 
Atkelta iš 1 ps l . 
yra permirkę ir suminkštėję, dėl 
išplovų keliai kai kur susiaurė
ję. Keliuose yra vėtros nulaužtų 
medžių šakų. 

Šalčininkų rajone ketvirta
dienį apsemta keletas naujų so
dybų Zagarinės kaime, tačiau 
kitose vietovėse vanduo slūgsta. 

Dėl smarkaus lietaus ištvi
nusios Merkio ir Visinčios upės 
trečiadienį Šalčininkų rajone 
užliejo kelias dešimtis sodybų. 

Kaip sakė Šalčininkų rajono 
meras Leonardas Ta lmontas , 
daugiausiai apsemtų sodybų iš
lieka Jašiūnuose — 16 ir Rūdi

ninkuose — 14. Po keletą sody
bų apsemta ir Pavlovo bei Za
garinės gyvenvietėse, a tk i rs tas 
privažiavimas prie Valakininkų 
kaimo 

Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento direk
toriaus pavaduotojas Zenonas 
P ran iauskas sake. jog Šalči
ninkų rajone apsemtuose kai
muose t rūksta geriamojo van
dens ir maisto produktų. 

„Savivaldybė sprendžia 
problemą, o mūsų tarnyba su 
valtimis padeda pasiekti van
dens atkirs tus rajonus", sakė Z. 
Praniauskas. 

Šalčininkų rajono meras L. 
Talmontas sakė, jog jam ketvir
tadienį telefonu skambinęs mi
nis tras p i rmininkas Algirdas 
Brazauskas ir aptaręs susida
riusią padėti. 

..Premjeras sakė skaičiuoti 
nuostolius ir kreiptis į Vyriau
sybę", sakė L. Talmontas. 

Meras neabejojo, jog pavyks 
iš Vyriausybės gauti lėšų kom
pensuoti visuomeniniams objek
tams padarytus nuostolius — 
suremontuoti kelius, mokyklas, 
tačiau abejojo dėl galimybės pa
dengti gyventojams padarytus 
nuostolius. 

Aišku, kodėl sveikatos re forma nevyksta 
Atkelta iš 1 psl . 
vadovausis tokiu padorumo su
pratimu, tai ne tik sveikatos ap
saugos negalės reformuoti, ei
linio metų biudžeto nepajėgs su
daryti. 

Del teisės į kokybišką gy
dymą. Kokybiškas gydimas yra 
sąvoka, kuri, priklausomai nuo 
konteksto, gali tu rė t i pačias 
įvairiausias prasmes . Žmogui 
kokybiškas gydymas yra tada, 
kai jis pasveiksta. 

Tačiau teises ak ta is to reg
lamentuoti negalima — todėl 
mus gydo gydytojai, o ne įsta
tymų leidėjai Kai bandoma api
brėžti kokybišką gydymą teisės 
aktais, atsiranda kokybės ir ki
tokie standartai . Kokybišku lai
komas vaistas, k u n s at i t inka 
formalius s tandar tus . Kadangi 
kitokių vaistų kompensuojamų 
vaistų sąraše nėra. tai lyg ir ne
korektiška teigti, kad pigiausi 

sąrašo vaistai yra nekokybiški. 
Atskiro žmogaus atžvilgiu 

gali būti visaip — gali padėti 
oficialiai nepripažintas vaistas, 
o pripažintas ir brangus — ne
padėti. Tačiau įstatymas remia
si ne atskiru žmogumi, o statis
tiniu (vidutiniu), todėl ministe
rija į t raukia arba neį t raukia 
konkretaus vaisto į sąrašus, nu
stato jam vieną ar kita kompen
savimo lygį. sugrupuoja taip ar
ba kitaip ir panašiai. 

Pavyzdžiui, daugybe žmo
nių įsitikinę, kad geriausi vais
tai yra rusiški, kuriais prekiau
ti Lietuvai įstojus į ES ne
beleidžiama, nes jie neati t inka 
ES vaistų gamybos standartų. 
Tokių vaistų negavę jie yra ne
patenkinti. Kiti žmones nori gy
dytis būtinai naujausiais vais
tais. Tačiau kompensuojant 
vaistus „iš bendro katilo" fi
nansiniai ir adminis t rac inia i 

apribojimai yra neišvengiami. 
Taip pacientai gauna valstybi
nes kokybės garantijas ir viešas 
kompensacijas, bet atiduoda 
valstybės t a rnau to jams teisę 
pasirinkti konkretų vaistą. 

Apibendrinant belieka pa
stebėti, kad sveikatos reforma 
net. nekvepia: politikai dar ne
siėmė gilintis į sveikatos siste
mos problemas ir tebežaidžia 
savo politinius žaidimus, o 
Sveikatos apsaugos ministerija 
tebemano, kad ji viena žino ir 
yra pajėgi priimti ne tik gydy
mui pasekmes turinčius, bet ir 
ekonomiškai, teisiškai ir žmo
giškai visuomenei svarbius 
sprendimus. 

Autorė yra Lietuvos laisvo
sios rinkos instituto fLLRI) vice
prezidentė. Šis komentaras yra 
..Eltos" ir LLRI bendro projekto 
dalis. 

L VValęsa siūlo popiežiui 
priimti Lenkijos pilietybę 

DRAUGAS, 2005 m. rugpjūčio 12 d., penktadienis 

Buvęs Lenkijos prezidentas 
Lech Walęsa interviu Vokietijos 
dienraščiui .,General-Anzeiger" 
pareiškė esąs už tai, kad po
piežius Benediktas XVI turėtų 
Lenkijos pilietybę. 

Bonoje leidžiamo laikraščio 
žurnalisto paklaustas, kaip jis 
vertina naująjį popiežių, L. 
Walęsa atsakė: „Lenkijoje visi 
gyventojai y r a katalikai. Vo
kietijoje šį tikėjimą išpažįstan

tys žmonės sudaro mažumą. 
Mano manymu, Šventasis Tė
vas turėtų priimti antrąją -
Lenkijos - pilietybę, tuomet jis 
galėtų remtis platesniu pa
grindu. Tada jis geriau jaustųsi 
ir galėtų daugiau nuveikti. 
Lenkai jį remia, Lenkijoje jis 
yra mylimas. Jeigu atvažiuos 
pas mus, bus remiamas dar 
tvirčiau". 

PAP-ELTA 

Anglų kalba įžeisti daug 
paprasčiau nei pasakyti 

komplimentą 
Britų mokslininkai nustatė, 

kad anglų kalboje yra beveik 10 
kartų daugiau būdų išreikšti 
neigiamus jausmus nei teigia
mus. Apie ta i trečiadienį rašo 
dienraštis „Irish Independent". 

Antrajame Oxford anglų 
kalbos žodyne pateikta 350 
būdų ką nors įžeisti ir tik 40 
skirtingų komplimentų. Ką 
nors pavadinti bepročiu galima 
30 skirtingų žodžių, tačiau 

nuraminti, kad žmogus yra 
sveikas, galima tik šešiais. 

Tačiau naujajame žodyne 
galima įžvelgti ir teigiamų ten
dencijų - jame pateikta daugiau 
Dievo nei velnio apibūdinimų. 

Taip pat pastebėtina, kad 
graži moteris gali būti api
būdinama 50 epitetų, o pa
trauklus vyras - vos 20. 

ELTA 

Mėgstamiausia knyga 
Guantanamo kalėjime -

„Harry Potter" 
Mažojo burt ininko Harry 

Potter nuotykiai yra mėgsta
miausi skaitiniai Guantanamo 
kalėjime Kuboje, kur kalinami 
terorizmu įtariami asmenys. 
Joanne K. Rowling knygų yra 
prašoma dažniau nei kokių 
kitų, laikraštis -,.Washington 
Times" citavo bibliotekininkę, 
kuri per praėjusius dvejus 
metus knygomis aprūpindavo 
apie 500 spėjamų Talibano 
kovotojų ir ..Ql Qaeda~ tero
ristų. Antrojoje populiarumo 

skalės vietoje yra Agatha 
Christie detektyvai. 

„Kai kurie yra pamišę del 
šių knygų. Yra keletas, norinčių 
pamatyti filmus", sakė Lori 
pasivadinusi moteris apie Har
ry Potter gerbėjus. 

Guantanamo kalėjimo bib
liotekoje yra 800 knygų. Čia 
neįskaičiuotas Koranas. Pasak 
Lori, JAV vyriausybė kaliniams 
yra nupirkusi 1.800 jo egzemp
liorių. 

dpa-ELTA 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Gzntuifc 21. 
P r o - T e a m 

Bus. : 708-361-0800 
VoiceMž* 773^4-7820 
Fax : 708-361-9618 

E-mai l : 
d.i.mayerC? worldnet .a t t .net 

DANA ŠČKRBAITĖ MATĖS 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ M \ V E R Profesionalia: :r 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
- | S — — First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
R e s . 708 -425 -7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskola 
• Pensininkams nuolaida 

„Draugo" skelbimų skyrius 

Tel. 1 773-585-9500 X > 
i j . 

PARDUODA IŠNUOMOJA 

PARDUODU 1 VifTA 
ŠV. KAZIMIERO LIETUVIU 

KAPINĖSE. 
TEL 773^58-3232 

Išnuomoju 1 mieg. butą 
Belmont. 

Yra baseinas, labai geras 
susisiekimas. 

Tel. 6 3 0 - 9 6 9 - 4 1 3 3 

SIŪLO DARBA 

Reika l ing i va i r uo to j a i ir 
d a r b u o t o j a i B o z e m a n M o n t a n a 

Graži vietovė ir geras atlyginimas 
Apmokysime tinkamus kandidatus 
MerganthaW Transfer & Storage 

80O 8 5 1 - 5 7 4 9 

Lnion Pier, Ml , 
išnuomojamas 

2 mieg. vasarnamis 
Tel. 269-169-4453 

L 

PASLAUGOS 

STATT: PARM 
JNSl RANGE 

Al TOMOKIUO. 
NAMi;. SVEIKATOS IR 
CAVYBKS DRAITHMAS 

Agentas frank Zapolis (versle 49 metai* 
Ofl Mcr Aukse S. Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitienc 
kalba lietuviškai. 

F R A N K Z A P O U S 
3208 1/2 West 95th St.. 

Kvergreen Park. H. 6080? 
Tel. 708-424-86547"M-5X1-X6?4 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S670-S710: 

2mieg. -1$770-S810. 
i mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

Af A 
MARGARITA NEĮMANĄS 
Mirė 2005 m. rugpjūčio 9 d., sulaukusi 75 metų 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Gyveno Evanston, IL. 
Nuliūdę liko: broliai Stasys Neimanas su žmona Mar-

garet ir Jonas .Neimanas su žmona Karen bei sesuo Ieva 
Pipynė su vyru Reinoldu. Liūdi sūnėnai Markus Pipyne 
su žmona Susan, Tomas Pipynė, Jacob Neimanas bei 
Nicholas Lancaster; dukterėčios Greta ir Nadia Neima
nas. 

Velionė buvo a.a. kunigo Stasio ir Kazimieros Nei-
manų duktė. 

A.a. Margarita buvo ilgametė Lietuvių Evangelikų Re
formatų bažnyčios narė ir kuratorė, uoli ir dosni Lotynų 
Amerikos ir Lietuvos vaikų našlaičių paramos organiza
cijų rėmėja. 

Velionė bus pašarvota sekmadienį, rugpjūčio 14 d. 
nuo 3 v. p.p. iki 9 vai. v. Petkus Lemont laidojimo na
muose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL (arti Derby Rd.). 
Atsisveikinimo apeigoms prašome visus susirinkti 7 
vai. v. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugpjūčio 15 d., 10 vai. 
r. Petkus Lemont laidojimo namuose. Po laidotuvių apei
gų a.a. Margarita bus palaidota Lietuvių Tautinėse ka
pinėse. 

Vietoj gėlių prašome aukoti Lietuvos našlaičiams. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti laidotuvėse. 

L iūd in t i še ima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus.Tel. 800-994-7600 
arba www.petkusfuneralhomes.com 

Mūsų mielam nariui 

A t A 
KAZIMIERUI MALDĖNUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame liūdin
čiai žmonai GENOVAITEI, sūnui KĘSTUČIUI 
ir dukrai RAMUNEI su šeimomis bei giminėms 
Lietuvoje ir Amerikoje. 

Vilniaus krašto Lietuvių sąjungos 
Čikagos skyriaus valdyba ir nariai 

Mielam Ateities klubo nariui 

A t A 
PETRUI STUNGIUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai ZI-
TAI, sūnums PETRUI ir MATUI bei visiems ar
timiesiems. 

Cleveland Ateities klu .bas 

1-800-77 5-SEND 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FFDERAL SAVTNGS 
AND LOAN ASSOCIATION Of CHICAGO 

& 

2212 West Ccrmak Road. Chicago. IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metu. 

i • 

http://worldnet.att.net
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Ž I N I O S IŠ CICERO LIETUVIŲ PADANGĖS 

ADV. POVILAS ZUMBAKIS 
dalyvaus LFB ruošiamoje studi
jų savaitėje Dainavoje ir ketvir
tadienį, rugpjūčio 25 d., kalbės 
apie šių dienų politinę padėtį 
Lietuvoje, o taip pat ir apie 
mūsų vyresniosios kartos vaid
menį besikeičiančioje išeivijoje. 

RUGPJŪČIO 28 D., ŠVČ. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijoje, Brighton Park, po 
lietuviškų šv. Mišių bus įdomus 
susitikimas su Lietuvos Seimo 
nariu Petru Gražuliu. Seimo 
narys pasidalins paskutinėmis 
naujienomis iš Lietuvos poli
tinio gyvenimo. Po to bus vai
šės. Kviečiami visi. 

SEKMADIENĮ, RUGPJŪČIO 14 D., 
12 v.p.p. kviečiame visus į nuo
taikingą ir įspūdingą Jūros 
šaulių vasaros pasilinksminimą 
Ateitininkų ąžuolyne, 12690 S. 
Archer, Lemont. Muzika, mais
tu ir gera nuotaika tikrai nenu
sivilsite -tą jums pažada gen. T. 
Daukanto jūros šaulių kuopa. 
Informacija telefonu 773-523-
7205. 

„AFRIKOS SAFARIS" - VIENOS 
savaitės stovykla, kuri vyks 
rugpjūčio 15-19 dienomis nuo 9 
v.r. iki 12 v.p.p. J i skir ta 
vaikams nuo 3 metų iki 12 metų 
amžiaus. Tai susipažinimo su 
biblija programa Ziono lietuvių 
liuteronų parapijoje Oak Lawn. 
Prašome skambinti kun. Valdui 
Aušrai dėl informacijos 708-
422-1433. 

ŠEŠTADIENINEI ČIKAGOS LITUA-
nistinei mokyklai reikalingi 
pradinių ir vyresniųjų klasių 
mokytojai. Skambinti mokyklos 
direktorei Jūratei Dovilienei 
tel. 630-832-6331, arba direk
torės pavaduotojai Laimai Apa-
navičienei, tel. 708-361-5545. 

ARTĖJA GRAŽI VASAROS ŠVENTĖ 
Žoline. Rugpjūčio 14 d., sekma

dienį, palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčioje, Le
mont, bus šventinami žolynai. 
O tuoj pat po 11 v.r. šv. Mišių 
Lemont apylinkės valdyba kvie
čia visus į kermošių-gegužinę. 
Be gardžių užkandžių ir gaivių 
gėrimų, gegužinėje visažinė 
žolininkė patars kaip ir nuo 
kokių negalavimų vartoti įvai
riausias žoleles. Bus užsiėmimo 
ir vaikučiams. Beje, visi norin
tys prisidėti prie gegužines ren
gimo, prašom skambinti Irenai 
Vilimienei tel. 708-974-0591. 

LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
institutas rengia tautinių šokių 
mokytojų kursus 2005 m. rug
pjūčio 14-18 dienomis Dainavos 
stovyklavietėje, Manchester , 
MI. Kursų programoje kalbė
simės apie ateinančią šokių 
šventę, instituto suvažiavimą ir 
dalinsimės žiniomis apie tau
tinius šokius. Daugiau informa
cijos suteiks Nijolė Pupienė, 
7355 S. Whipple, Chicago, IL 
60629, tel. 773-436-7343. 

ŠILUVOS MARIJOS ŠVENTĖ BUS 
sekmadienį, rugsėjo 11 d. Ne
kal tai Pradėtosios Marijos 
šventovėje, Putnam, Connec-
ticut. Praves pranciškonas tė
vas Petras Šarka, OFM. Dienos 
programa: 10 v.r. - registracija, 
klausomos išpažintys, 11 v.r. -
šv. Mišios ir homilija. 12 v.p.p. -
pietūs, 1:15 v.p.p. - konferenci
ja , procesija su rožančiaus 
malda vienuolyno sodyboje, Švč. 
Sakramento adoracija ir palai
minimas. Pranešti iki rugsėjo 5 
d. telefonu 860-928-7955. Visi 
kviečiami. 

ATITAISYMAS: Liuda Rugie-
nienė <ne Rygienienė) atvyksta į 
Lietuviškų studijų savaitę 
Dainavoje ir rugpjūčio 26 d. 
papasakos apie neseniai Lie
tuvoje vykusį Mokslo ir kūrybos 
simpoziumą. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500 

Santaros-Šviesos 
52 suvažiavimo 

dienotvarkė 
Rugsėjo 8 d., ketvirtadienis 
Atidarymo žodis 
3 vai. popie t : 
• Zenonas Rekašius „Tarp 

Šekspyro ir Petkevičiaus: Lie
tuva — 15-tieji nepriklausomy
bės metai" 

• Julius Šmulkštys, Hors-
tas Žibąs „Lietuva po 15 metų 
nepriklausomybės" 

• Daiva Litvinskaitė „Me
dūza grasina Dzeusui: moteris 
Ričardo Gavelio kūryboje". 

6:30 vai . VAKARIENĖ 
8 vai. vakaro : 
Trumpi lietuviški filmai iš 

Arvydo Reneckio archyvo 

Rugsėjo 9 d., penk tad ien i s 
10 vai. ryto: 
• Dalios Cidzikaitės pra

nešimas 
• Apvalus stalas su ang-

tiškai rašančiais lietuviais: 
Irena Mačiulytė Guilford, Auste 

niif--. Birute Putriutė Se
mta . Antanas Šileika, Algis 
Žolynas — moderuoja Violeta 

—rtienė 
1 vai. PIETŪS 
2 vai. popiet: 
• Algis Žolynas „Maskuli-

nizmo poezija" 
• Jūrate Baranovą „Post

modernizmas ir Lietuva" 
• Organizacinis posėdis 
6:30 vai . VAKARIENĖ 
8 vai. vakaro : 
• Manaus Katiliškio kny-

..Pasivaikščiojimas ratu" 
pristatymas 

• Rimvydo Šilbajorio knyga 

Nors šių metų vasaros 
karščiai gerokai vargina, tačiau 
Cicero lietuviai net ir karštais 
sekmadieniais atvyksta į lietu
viškas pamaldas Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje, o po jų už
suka į parapijos pastatą sekma
dieniniams pabendravimams. 

Rugpjūčio 7 d. ryte parapi
jos bažnyčioje, kaip paprastai, 
šv. Mišias aukojo Cicero lietu
vių telkinio dvasios vadas kun. 
dr. Kęstutis Trimakas, kuris po 
jų išskubėjo pagelbėti Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo pa-
rapijon, kur po kun. R. Ado
mavičiaus išvažiavimo Lietu
von, trūksta lietuviškai kalban
čių dvasiškių. 

Jis po savo trumpo pamoks
lo pažymėjo, kad lietuviškai 
išpažinčių Šv. Antano bažnyčio
je bus klausoma rugpjūčio 18 
d. 4:30 vai. p.p., o ne rugpjūčio 
21 d., kaip parapijos biuleteny
je buvo pažymėta. Po to bus 
šv. Mišios lietuvių kalba. 

P a g e r b t a s A. Didž iu l i s 

Susirinkus į nuolatinį lietu
viams skirta kambarį,, čia vi
sus pasveikino po ligos atsi-

„Poezijos skaitymai" pr is ta to 
Diana Špokienė 

• Trumpi lietuviški filmai iš 
Arvydo Reneckio archyvo 

Rugsėjo 10 d., šeš tadienis 
10 vai. ryto: 
• Rimvydas Šilbajoris „Mir

tis ir žodis poezijoje" 
• Diana Špokienė „Mąsty

mas peržengus tautos r ibas: 
lietuvių rašytoja, poetė, eseistė 
Jurga Ivanauskaitė" 

1 vai. PIETŪS 
2 vai. popie t : 
• Neringa Klumbytė „Išsi

vadavimo geneologijos t au t a , 
laisvė ir žmogus po 15 neprik
lausomybės metų" 

• įspūdžiai apie Lietuvą: 
kalba Patrick Chura, Randy 
Richards. Gregory Tague 

6:30 vai. VAKARIENĖ 
8 vai. vaka ro : 
• Literatūros vakare daly

vauja: Irena Mačiulytė Guil
ford, Auste Pečiūraitė, Birutė 
Putriutė Serota. Antanas Šilei
ka, Lina ramona Vitkauskas. 
Algis Žolynas 

Rugsėjo 11 d„ sekmadienis 
10:30 vai. ry to : ' 
• Valdas Petrauskas „Ver

timas — kūrybos aktas" 
• Uždarymas 

Norintys dalyvauti prašome 
pranešti Manįai Paškevičienei 
tel. 630-852-3887. 

Programoje galimi neriu 
matyti pasikeitimai 

Pusšimtį metų Cicero gyvenantis 
Algirdas Didžiulis 90-ojo gimta
dienio proga išklausė daugybę 
sveikinimų *ir palinkėjimo dainą 

; iusių metų". 

gavęs dr Petras Kisielius. Pro
gramos vedėjas atkreipė dė
mesį į nuolatinį šių susi
rinkimų lankytoją, lietuviškų 
organizacijų veikėją Algirdą 
Didžiulį, kuriam neseniai suė
jo 90 metų. Todėl sukaktu
vininkui visi sugiedojo „Ilgiau
sių metų" ir pasakyta gražių 
žodžių jo adresu. Sveikino 
BALFo 14-ojo skyriaus pirm. 
Juozas Mikulis, LB Cicero apyl. 
pirm. Mindaugas Baukus ir 

pats dr. P. Kisielius. Visi jam 
dėkojo už i lgametę veiklą, 
linkėjo geros sveikatos ateityje. 

Kaip ir kitais sekmadie
niais, tai pat ir šį kartą, pri
statyti retesni svečiai. Čia susi
pažinta su kauniete I rena Da-
raškaite, atvykusia į Ameriką 
vieno mėnesio vizitui. J i prieš 
penkerius metus buvo gavusi 10 
metų galiojančią JAV vizą į 
Dėdės Šamo žemę, tač iau 
išsirengė t ik šiemet. Sakėsi , 
kad dirbanti Ūkio banke jau 13 
metų ir dabar yra jo tarptau
tinių operacijų t a rnau to ja . 
Norėtų šiek tiek ilgėliau JAV 
pabuvoti, tačiau tur i t ik mėne
sio atostogas. Turi laiku grįžti, 
nes nenori p ra ra s t i darbo. 
Paminėjo, kad šis pirmasis ir 
paskutinis jos vizitas į JAV. 

J susirinkusius taip pat pra
bilo ir Jaunimo centro Čikagoje 
vadovė Milda Šatienė, kuri 
trumpai papasakojo apie savo 
viešnagę tėvynėje. J i pažymėjo, 
kad Vilnius yra labai išaugęs, 
pasikeitęs. Nors šiaip ją labiau 
domino jos gimtasis Panevėžys. 
O pačią Lietuvą nei peikė, nei 
gyrė, sakydama, kad k raš t e 
galima užtikti įvairių apraiškų. 

Kaunietė Irena Daraškaite kalba Cicer ibūrime. 
Edvardo Šulaičio nuotraukos. 

„DRAUGO" 

VASAROS 

GEGUŽINĖ 

įvyks rugpjūčio 21 d, 

tėvų mari jonu 

sodelyje, 

4545 VVest 63rd Street | 

Chicago, IL. 

11:30 v.r. bus aukojamos šv M & J 
12 v.p.p. - pietus Ą 
Po vaišiu gegužinės lankytojai 
galės dalyvauti loterijoje, .šokti ir ' , M 
dainuoti kol padai nudils ir balsai 
užkims. Bus žaidimų vaikučiams f-jJj% 
Lauksime visų atvykstant į va- &mm 

s a r o s p a s i l i n k s m i n i m ą . ifenėfienfc nuotraukose 

i ir - M . 

-Oh 

' 5 * •*$&•• 
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Jaunimo centro Čikagoje darbuotoja Milda Šatiene dalinasi įspūdžiais iš 
Lietuvos. 

Susirinkimo pabaigoje M. 
Baukus visus dalyvius norėjo 
„atšaldyti", paminėdamas atei
nančios žiemos būsimą sniegą. 
Jis pranešė, kad gautas Cicero 
miesto vadovybės pranešimas, 
jog sniegas senjorams (62 m. ar 
vyresniems) prie jų namų bus 
valomas nemokamai. Norint 
gauti tokį patarnavimą, reikia 
užpildyti specialią formą. 

K u n . d r . K. T r i m a k a s — 
vėl į L ie tuvą 

Cicero lietuvių dvasios va
das kun. dr. K. Trimakas, kaip 
ir anksčiau, vasaros pabaigoje 
nakelia sparnus kelionei į 
Lietuvą. Ten jo laukia darbas 
Kauno kunigų seminarijoje, bei 

kituose universitetuose: Kaune, 
Šiauliuose, ir Vilniuje. 

Šiemet jis išvyksta rugsėjo 
1 d. ir atgal į namus sugrįš 
gruodžio pradžioje. Jį Cicero • 
pavaduos kun. Jaun ius Kelpšas 
iš Švč. Mergelės Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
Brighton Park. Reikia pasakyti, 
kad kun. Kęstutis aukodavo šv. 
Mišias Brighton Park, kada kun. 
Jaunius atostogavo Lietuvoje. 

Rugsėjo mėnesį Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčio
je laukiamas Cicero gimęs ir 
augęs kun. dr. Arvydas Zygas, 
kuris studijuos Čikagoje ir tal
kins šiai parapijai. 

E d . Šu la i t i s 

„Draugo" knygynėlyje 

dkiinirkm 

H e r m a n 
,,Baltasis 

. .Baltasis banginis" yra 
jūros nuotykių romanas, pa
rašytas pasaulinio garso rašyto
jo Herman Melville. Rašytojas 
romane pasakoja apie kelionės 
vargus vandenynuose ieškant 
banginių, ypač Baltojo ban
ginio, kuris keršija laivo kapi
tonui ir visai laivo įgulai. Be 
kelionių vargo, autorius piešia 
labai skir t ingus charakterius 
žmonių, kurie gaudo banginius. 
Tarp jų sutinkame laukinį žmo
gų, kuris tik ir laukia nudurti 
banginį, juoduką bei klusnius ir 
maištaujančius jūr in inkus . 
Taip pat aprašomas kapitonas 
Pelegas, įdomus savo staigiu 
būdu ir jam priešingas kapi
tonas Bildadas - ramus ir šalto 
proto. Bet įdomiausias, kerštin
giausias ir arš iaus ias laivo 
kapitonas Ahabas. kuris nesus
toja prieš sunkumus, kad tik 
pagautų Baltąjį banginį. O 
Baltasis banginis, kaip kokia 
šmėkla, sunaikina laivą, visus 
jur ininkus ir patį kerštingąjį 
vienakojį kapitoną Ahabą. 

Herman Melville, vienas 
genialiausių amerikiečių rašy
tojų, gimė 1819 m. New York, 
škotų kilmės pirklio šeimoje. 
Tėvui mirus 1932 m. jaunasis 
Herman turėjo mesti mokslus ir 
prasimanyti pinigų pragyveni
mui. 1839 m. jis išėjo į jūrą kaip 
samdinys patarnautojas „Hugh-
lander" laive, kelionėje į Liver-
pool. Sugrįžęs namo ir išmė
ginęs dar keletą darbų. 1841 m. 
vėl išplaukė į jūrą su banginius 
medžiojančiu laivu „Acush-
net". Ta; suteikt ;am daug 

Melvi l le 
bangin is ' 

HBtMAN MB.VM M 

BALTASIS 
BANGINIS 

medžiagos romanui ..Moby 
Diek". Šiame romane skaityto
jus sužavės juros vaizdai, nes 
Melville buvo nepaprastas ma
rinistas ir juros dainius 

Knygą iš anglų kalbos iš
vertė Povilas Gaučys Knygos 
kaina 5 dol. pridedant 9 proc. 
užsisakantiems IL valstijoje. 
Knygos persiuntimo kaina 5 
dol.. o už kiekvieną papildomą 
knygą 1 dol. mokestis ..Drau
go" knygynėlio adresas: 4545 
VVest 63rd Street. Chicago. IL 
60629. Tel pasiteiravimui 773-
585- 9500 

Skelbimas 

• Amer ikos l i e tuv ių radi 
j a s , vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienj 7 v.r. 
per WCEV 14 50 AM. Tel . 
773-847-4903. adresas 4459 
S. Francisco. Chiragn. EL60632. 
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