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Atskleistas sąmokslas įvykdyti masinę žmogžudystę
dm

Heathrow oro uoste nekilo daugelis lėktuvų.
Londonas, rugpjūčio 10 d.
(AFP/„Reuters"/BNS) — Britų policija pranešė, kad atskleistas sąmokslas susprogdinti iš Didžiosios Britąnijos į Jungtines Valstijas skrendan-

O. Juknevičienė:
Z. Balčytis
turėjo
atsistatydinti
Vilnius, rugpjūčio 10 d. (BNS)
— Lietuvos Vyriausybės bei Lietuvos
banko atstovai esą patys nenorėjo,
kad Lietuva įsivestų eurą nuo 2007
metų pradžios, o apie jų naudotus de
rybų metodus ES institucijose paskli
do neigiami komentarai. Tad finansų
ministras Zigmantas Balčytis dėl euro nesėkmės turėjo atsistatydinti,
ketvirtadienį pareiškė Lietuvoje besi
lankanti „darbietė" europarlamentarė Ona Juknevičienė.
„Manau, kad Lietuva nenorėjo
įsivesti euro. Tą mačiau iš pokalbių ir
su Z. Balčyčiu, ir su Reinoldijumi
Šarkinu, ir su Algirdu Brazausku.
Manau, pirmiausiai nenorėjo todėl,
kad labiau rūpi ateinančių metų rin
kimai. Tai — baimė, kad žmonės dėl
ir šiaip kylančių kainų gali apkaltin
ti euro įvedimą", — teigė O. Juknevi
čienė.
Kita priežastis, kodėl Lietuva
nepateko į euro zoną, neva buvo pa
grindinių derybininkų, pirmiausiai
Z. Balčyčio, naudoti nesėkmingi de
rybų metodai. Pasak europarlamentarės, apie Z. Balčyčio elgesį ir susiti
kimų organizavimą ES struktūrose
pasklido neigiami komentarai.
Anot jos, Europos Komisijos pre
zidentas Jose Manuelis Barosso, Eu
ropos centrinio banko vadovas JeanClaude Trichet bei už pinigų politiką
atsakingas eurokomisaras Joaąuin
Almunia „paprasčiausiai nutarė ati
dėti
Nukelta j 6 psl.

čius lėktuvus buvo „kėsinimasis įvykdyti neįsivaizduojamo masto masinę
žmogžudystę",
Londono policijos komisaro pavaduotojas Paul Stephenson per spau

dos konferenciją sakė, jog pareigūnai
yra įsitikinę, kad įvykdydami šią
operaciją, kurios metu buvo suimtas
21 žmogus, suardė planus sukelti
„neapsakomai daug mirčių ir neap
sakomą naikinimą".
Pareigūnas sakė: „Manome, kad
šių teroristų tikslas buvo slapta įneš
ti sprogmenis į lėktuvus rankiniame
bagaže ir susprogdinti juos skrydžio
metu".
Įtariamieji buvo areštuoti Lon
done, centrinės Anglijos mieste Birmingham ir Thames upės slėnio re
gione Anglijos pietryčiuose, nurodė
jis ir pridūrė, kad kai kur dar atlie
kamos kratos, tačiau policija yra įsi
tikinusi, kad suimti visi su planuotu
sprogdinimu susiję asmenys.
Pasak jo, policija ir saugumo tar
nybos, vykdydamos šią operaciją, pir
miausia galvoja apie visuomenės sau
gumą ir ragina žmones laikytis rim
ties ir rodyti kantrumą dėl skrydžių
atidėjimų šalies oro uostuose.
Nepatvirtintais
žiniasklaidos

Prokurorai netirs skundo dėl
paramos socialliberalams
Vilnius, rugpjūčio 10 d. (BNS)
-Vilniaus apygardos prokurorai ne
pradės ikiteisminio tyrimo dėl Vals
tybinės lošimų priežiūros komisijos
nario Petro Naviko skundo apie loši
mo bendrovės paramą Naujajai Są
jungai (NS, socialliberalai).
„Norint pradėti tyrimus tam turi
būti įstatyminis pagrindas, šiandien
aš negaliu pasakyti, kad jis būtų", —
ketvirtadienį po susitikimo su prezi
dentu Valdu Adamkumi žurnalistams
sakė generalinis prokuroras Algi
mantas Valantinas.
R Navikas pareiškė, kad socialli
beralų atstovai galėjo proteguoti lo

šimų firmą už tai, kad ši per rin
kimus partijai skyrė dešimtis tūks
tančių litų. Socialliberalų sąsajas su
lošimų bendrove „Olympic Casino
Group Baltija" ėmėsi tirti Vyriausioji
rinkimų komisija (VRK).
R Naviko teigimu, sociallibera
lams vadovaujančio buvusio Seimo
pirmininko Artūro Paulausko į šią
komisiją paskirti du socialliberalai
kelis kartus balsavo už lošimus orga
nizuojančiai bendrovei Oiympic Ca
sino Group Baltija" palankius spren
dimus. Su šia bendrove 9U rijusi „Mecom Group" 2004 metais sociallibera
lams paaukojo 70 ,000 litų.

pranešimais, sąmokslininkai planavo
sprogdinti 6—10 JAV keleivinių lėk
tuvų.
„Sky News" televizija, nenurodydama savo šaltinių, pranešė, kad
galėjo būti taikomasi į šešis lėktuvus,
o šalies naujienų agentūra „Press Association" citavo neįvardytus šalti
nius policijoje, tvirtinusius, kad są
mokslininkai galėjo taikytis į devynis
lėktuvus.
Nukelta į 7 psl.

Šiame
numeryje:
•Sporto apžvalga.
•Kokios g r ė s m ė s l a u k i a
mažumos vyriausybės?
• Koldūnai, L e n i n a s ir
karalienė Viktorija.
• Los
Angeles
Švento
Kazimiero l i t u a n i s t i n ė s
mokyklos naujienos.
•TMID pristatė valstybės
politiką išeivijos
atžvilgiu.
•Laiko pertekliaus
problema nepasitvirtino.
•XX a. „maugliai".
•Miesto panorama.
Valiutų santykis
1 USD — 2.677 LT
1 EUR — 3.452 LT
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Regina Narušienė
„XXI amžiaus" nuotr

Vilnius, rugpjūčio 9 d. (BNS) —
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
(PLB), šią savaitę Vilniuje susirin
kusi į PLB dvyliktąjį Seimą, išsirinko
naują vadovybę.
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UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
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PLB i š s i r i n k o n a u j ą v a d o v y b ę
Kaip informavo PLB prezidiu
mo atstovas Algis Rugienius, penk
tadienį pasaulio lietuviai išsirinko
dešimt naujų valdybos narių.
PBL valdybos pirmininke iš
rinkta JAV lietuvių bendruomenės
vadovė Regina Narušienė.
Iki šiol PLB valdybai pirminin
kavęs Gabrielius Žemkalnis šįkart į
valdybą neišrinktas.
Vilniuje šią savaitę tris dienas
posėdžiavo Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės dvyliktasis Seimas. Jame
svarstytos opios pasaulio lieuvių
problemos: švietimo, sielovados, or
ganizaciniai klausimai.
Pasaulio lietuvių bendruomenę
sudaro atskirų kraštų bei valstybių
bendruomenės. Bendruomenės Sei
mas šaukiamas kas treji metai.
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APŽVALGA

SPORTO

Įvairios sporto žinios

Paruošė Ed.

Šulaitis

Žalgirio krepšininkai
atsirevanšavo serbams

Čikagos Lietuvių futbolo
lygoje

Čikagos „Žalgirio" vyrų krepši
nio komanda, kuri yra Š. Amerikos
lietuvių čempionė, PL centro nau
juose sporto rūmuose rungtyniavo su
serbų BC „Belgrad" komanda. Tai
buvo antrasis šių vienetų susitiki
mas ir pirmame iš jų pergalę šventė
serbai!
Tačiau šį kartą buvo priešingai.
Lietuviai jau rungtynių pradžioje
įgijo nemažą persvarą (ji siekė iki 20
taškų). Nors vėliau serbai skirtumą
buvo sumažinę iki 8 taškųx tačiau
„Žalgiris" pasistengė ir laimėjo už
tikrintai 87:73. Reikia pažymėti, jog
prieš mėnesį serbai nugalėjo mūsiš
kius 88:74.
Lietuvių naudai daugiausia taš
kų pelnė Emigijus Lukošius — 20 ir
Rimantas Lukoševičius — 19.

Čikagos Lietuvių futbolo lyga
(ČLFL) jau baigė reguliaraus sezono
pirmenybes, kuriose pirmą vietą
iškovojo „Lietuvėlė", o antrąja liko
„Vilniaus" komanda.
Dabar bus žaidžiamos ketvirtfi
nalio rungtynės, kurios vyks rugpjū
čio 12 d. (pirmosios varžybos 3 vai.).
Čia vyks 3 susitikimai. Dar kartą
komandos varžysis sekmadienį, rug
pjūčio 13 d. Į pusfinalius pateks per
abi rungtynes geriausią rezultatą
pasiekusios komandos. Į pusfinalius
pateks taip pat ir sezono metu ge
riausiai pasirodžiusi „Lietuvėlės"
komanda.

Lietuviai rankų lenkikai
vėl laimėjo

Lauko teniso varžybos
Čikagoje
Rugpjūčio 25-27 d. Oak Lawn
miestelyje prie Čikagos bus praves
tos 2006 m. ŠALFASS-gos lauko
teniso pirmenybės. Jas vykdys Čika
gos Lietuvių lauko teniso klubas su
pirm. Vytu Balčiūnu. Bus žaidžiama
5 amžiaus grupėse. Norintieji jose
dalyvauti, turi registruotis iki rug
pjūčio 15 d. tel. 708-288-4531.

Gerai pasirodę Illinois rankų
lenkimo čempionate, liepos 22 d.
Čikagos „Aro" sporto klubo nariai
dalyvavo Indiana valstijos pirmeny
bėse Warsaw mieste.
Čia nenugalėtos išėjo lietuvės
moterys: Kristina Kairiūnienė ir
Pasaulio krepšinio
Justina Lekevičienė buvo pirmosios
pirmenybės
savo svorių kategorijoje. Prizines
vietas užėmė ir vyrai: Valdas
Rugpjūčio 19 d. Japonijoje prasi
Andrijauskas (buvo II kairiąja ranka
dės Pasaulio vyrų krepšinio pirme
iki 210 svarų). Sunkiasvorių (iki 231
nybės, kuriose dalyvaus ir Lietuvos
svarų) tarpe antru liko Robertas
rinktinė. Iš viso žais 24 valstybių ko
Baranauskas. Klubo treneris Sau
mandos.
lius Rakauskas „masters" grupėje
Visos rinktinės sparčiai ruošiasi
kairiąja ranka 189 svarų kategorijo
šiam didžiuliam sporto įvykiui. Nuo
je buvo pirmas.
jų neatsilieka nei Lietuva, nei JAV
Profesionalų grupėje gerai pa komanda, sudaryta iš NBA žvaigždžių.
sirodė, už lietuvių klubą rungty
Įdomu, kad JAV ir Lietuvos krep
niavęs, ukrainietis P. Derbedejijev ir
šininkų kovą matysime prieš čempio
Robertas Proževolskis. Be šių, pir
natą — rugpjūčio 13 d. P. Korėjoje
menybėse dalyvavo Klaudijus Sipa
įvyksiančiose draugiškose rungty
vičius ir Arlandas Kumpys.
nėse.

2006 Š. Amerikos baltiečių ir lietuvių
plaukimo pirmenybės
Šiaurės Amerikos baltiečių ir
lietuvių plaukimo pirmenybės įvyks
spalio 28 d., šeštadienį, McMurchy
Pool, 247 McMurchy Ave, Brampton, ON, Canada. Rengia Baltiečių
sporto federacijos plaukimo sekcija.
Baseinas yra 25 metrų, 6 linijų.
Registracija ir apšilimas — nuo
3 vai. p.p. Varžybos vyks tuoj po re
gistracijos.
Varžybos vyks šiose klasėse:
vyrų ir moterų (17-24 m. amžiaus
imtinai), senjorų vyrų ir moterų (25
m. ir vyresnių); berniukų ir mer
gaičių — 15-16 m., 13-14 m., 11-12
m., 9-10 m., 7-8 m. ir 6 metų bei
jausnesnių.
Programa apima visus stilius.
Šuolių į vandenį nebus. Amžiaus
klasifikacija — pagal dalyvio amžių
varžybų dieną.
Dalyvauti kviečiami visi lietu
vių, latvių ir estų plaukikai.
Lietuvių metrinių nuotolių pir
menybės bus išvestos iš baltiečių
varžybų pasekmių.
Išankstinė lietuvių plaukikų
registracija — iki šjn. spalio 16 d.,
pirmadienio, imtinai šiuo adresu:
Mrs. Catherine Jotautas, 35 Cum-

Sportas LIETUVOJE
Tys Lietuvos dziudo
imtynininkai nugalėjo
turnyre Lenkijoje
Tarptautiniame jaunimo (iki 23
metų) dziudo imtynių turnyre
Gdanske (Lenkija) trys Lietuvos
atstovai —Raimonda Gedutytė (svo
rio kategorija iki 78 kg), Egidijus
Žilinskas (iki 100 kg) ir Tomas
Vaičekonis (per 100 kg) iškovojo pir
mąsias vietas.
Antrąją vietą užėmė Rasa Gasiulytė (iki 63 kg), o treti liko Dovilė Danaitytė (iki 70 kg), Rimantas Mažiu
kas (iki 60 kg) ir Karolis Bauža (iki 90
kg).
Turnyre dalyvavo 128 imtyni
ninkų iš devynių šalių.
ELTA

Galiūnų turnyrą Biržuose laimėjo Ž. Savickas

Biržuose

vvkus

tarptautini

galiūnų

t u r n y r ą l a i m i o Žydrūnas Savickas
Eltos n u o t r

Biržuose vykusį tarptautini ga
liūnų turnyrą laimėjo buvęs biržietis
Žydrūnas Savickas. 31 metų pasaulio
čempionas surinko 54 taškus.
Antrąją vietą užėmė Vidas Blekaitis, surinkęs 48 taškus. Trečias li
ko Vilius Petrauskas, kurio sąskaito
je - 43,5 taško.
Beje, visi prizininkai praėjusią
savaitę dalyvavo pasaulio komandų
čempionate Ukrainoje ir pelnė si
dabro medalius.
Ketvirtąją vietą užėmė Nerijus
Liobikas (38 tšk.), penktąją - Alvidas
Brazdžius (36,5 tšk.).
Turnyre Biržuose dalyvavo de
šimt stipruolių iš Latvijos, Serbijos,
Suomijos ir Lietuvos. Varžybų daly
viai rungėsi keturių vamzdžių per
vertimo, 130 kg svorio rąsto kėlimo
per 75 sekundes, svorio nešimo ratu
("laikrodis"), 225, 240 ir 270 kg svorių
sukėlimo ant piramidės, estafetės ir
akmenų sukėlimo rungtyse.
Vien;! įdomiausiu runirčiu tano

svorio nešimas ratu - varžybų favo
ritas Ž. Savickas šioje rungtyje užėmė
tik septintąją vietą ir po trijų rungčių
V Blekaitis jį lenkė vienu tašku, o V
Petrauskas nuo stipriausio pasaulio
žmogaus atsiliko tik puse taško. Di
deliam biržiečių džiaugsmui, šioje
rungtyje užtikrintai nugalėjo jų kraš
tietis A. Brazdžius.
Intriga išliko ir po penkių rung
čių. Prieš paskutinę rungtį Z. Savic
kas turėjo 44, o V Blekaitis - 43 taš
kus. Vis dėlto Z. Savickas užtikrintai
laimėjo paskutinę rungtį ir tapo var
žybų nugalėtoju.
"Po itin sunkių varžybų Ukraino
je buvo tikrai nelengva. Nepakako
vien fizinės jėgos, labiau reikėjo iš
tvermės ir užsispyrimo. Džiugu, kad
Lietuvos rinktinės nariai užėmė visas
prizines vietas", - sakė Z. Savickas,
einantis Lietuvos galiūnų federacijos
viceprezidento pareigas.
ELTA

berland Dr., Brampton, ON L6V
1W5, Canada., tel. 905-457-7664;
faksas 905-457-5932, ei. paštas:
caromire@8ympatico.ca
Papildomas ryšys: Modris K.
Lorbergs, varžybų vadovas, tel.
416-626-7262, ei. paštas:
modri8kl@msn.coxn
Papildomi ryšiai lietuviams:
Algirdas Bielskus, tel. 440-833—
0545, Algirdas Norkus, tel. 630—
466-4661, ei. paštas:
norkuakmn@aol.com
Pilypas Taraška, tel. 550-478—
8539, ei. paštas:
ptaraHka@yahoo.com
Labai svarbu! Pirmenybės bus
atšauktos, jei iki spalio 16 d. imtinai
neužsiregistruos bent minimalus
plaukikų skaičius. Užsiregistravu
sieji plaukikai bus painformuoti
apie atšaukimą.
Visas informacijas gauna sporto
klubai ir plaukikai, kurių adresus
žinome.
ŠALFASS-gos centro valdyba

i

D a u g i a u sporto žinių
skaitykite 8 psl.
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TMID PRISTATĖ VALSTYBĖS
POLITIKĄ IŠEIVIJOS ATŽVILGIU
Antrąją Vilniuje rengiamo Pa
saulio lietuvių bendruomenės (PLB)
XII Seimo dieną, Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento (TMID) prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Generalinis direktorius Antanas Pet
rauskas delegatams, atvykusiems iš
36 kraštų, pristatė valstybės politiką
išeivijos atžvilgiu.
Departamento vadovas įvardijo
tris pagrindines TMID darbo kryptis:
informacinę paramą ketinantiems
išvykti (kad tvirtai apsisprendę iš
vykti lietuviai užsienyje žinotų savo
teises ir dirbtų kaip lygiaverčiai dar
buotojai), bendradarbiavimą su už
sienio lietuvių organizacijomis (išlai
kant nuolatinj įvairių kartų emi
grantų ryšį su Tėvyne) ir pagalba no
rintiems sugrįžti. Vienas labiausiai
pastarajai kategorijai rūpimų klau
simų - informacija apie valstybės
politiką, įstatyminės bazės pokyčius,
kuriais atsižvelgiama į ketinančių
grįžti į Lietuvą tautiečių poreikius.
Informavęs apie pastarųjų trejų
metų TMID veiklą, A. Petrauskas
daug dėmesio skyrė Lietuvos valsty
bės ilgojo laikotarpio strategijai lietu
vių išeivijos atžvilgiu. Sis TMID inici
juotas dokumentas rengiamas ben
dradarbiaujant su įvairiomis valsty
binėmis institucijomis bei kitais part
neriais. 2006 m. IV ketvirtyje planuo
jama jį pateikti tvirtinimui į Lietuvos
Respublikos Vyriausybę. Strategijoje
atlikta išsami emigracijos analizė nuo istorinių studijų, dabartinės
padėties vertinimo iki galimų spren
dimų. Šiuo dokumentu bus vadovau
jamasi formuojant ilgalaikę valstybės
išeivijos politiką įvairiais aspektais jis turėtų suvienyti visus su išeivija
susijusius teisinius, socialinius, švie
timo bei kitus klausimus. TMID
Generalinis direktorius kvietė PLB
Seimo dalyvius išsakyti savo nuo
mones ir pasiūlymus šiuo klausimu.

A. Petrauskas taip pat akcentavo
bendradarbiavimą su Lietuvos savi
valdybių asociacija. Užsienio lietuvių
bendruomenių duomenimis, vienas
pagrindinių informacijos šaltinių tau
tiečiams, gyvenantiems svetur, yra
ryšiai su gimtine. Atsižvelgdamas į šį
faktą, TMID skatina savivaldos insti
tucijas rūpintis išvykusiais į užsienį
savo žemiečiais.
„Išeivijos klausimais Departa
mentas bendradarbiauja su įvairio
mis Lietuvos ir užsienio valstybi
nėmis institucijomis bei nevyriausy
binėmis organizacijomis, tačiau pag
rindinis mūsų partneris - Pasaulio ir
kraštų bendruomenės. Būtent jos
telkia užsienyje gyvenančius tau
tiečius, kurie nori gyvenamajame
krašte išsaugoti tautinį tapatumą.
Pasaulio lietuvių bendruomenės Sei
mas - vienas svarbiausių įvykių
išeivijos veikloje. Dėkojame buvusiai
valdybai ir jos pirmininkui už ben
dradarbiavimą, tikimės įdirbį pra
tęsti su naująją valdyba", - sakė
TMID Generalinis direktorius.
Departamentas PLB Seimo da
lyviams įteikė naujausių įvairių insti
tucijų dokumentų švietimo, mokes
čių, socialinės apsaugos, darbo bei
kitais klausimais rinkinį, atmintinę
renginių organizatoriams. Seimo da
lyviams taip pat buvo pristatyti nau
jausi bendri TMID ir Išeivijos institu
to, Akademinio jaunimo organizaci
jos „Geopolis" bei leidyklos „Tyto
Alba" projektai: mokslinių tyrimų
žurnalas „Oikos", moksleivių rašinių
knyga „Neklausk, ką tau gali duoti
Lietuva. Klausk, ką tu gali duoti
Lietuvai!" ir Kotrynos Gailiūtės kny
ga „Lagaminą kraunu".
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
iš valstybės biudžeto PLB XII Seimo su
rengimui skyrė 140 tūkstančių litų.
TMID informacija

Posėdžiauja Pasaulio lietuvių bendruomenės XII Seimas.

Kokios grėsmės laukia
mažumos Vyriausybės?
ARIMANTAS DUMČIUS
Turime beprecedentinį atvejį, kai
Gedimino Kirkilo mažumos vyriausy
bės programą valstybiškai mąsty
dama ir neturėdama kitos išeities pa
rėmė opozicinė Tėvynės Sąjunga.
Pradžioje frakcija nusprendė ne
trukdyti ir visai nebalsuoti. Plena
riniame Seimo posėdyje sociallibe
ralai staiga pareiškė, kad balsuos
prieš. Tai suvienodino balsų santykj
ir realiai iškilo grėsmė, kad antrą
kartą nebus pritarta Vyriausybės
programai. Tuo atveju politinė krizė
užsitęstų, neabejotinai ja pasinau
dotų Darbo partija. Todėl Tėvynės
sąjunga delegavo tris frakcijos narius
balsuoti pritariant. Buvo pritarta
programai ir suformuota mažumos
Vyriausybė.
Ar ji išliks iki Seimo kadencijos
pabaigos, priklausys nuo premjero
diplomatinių sugebėjimų, ypač ar
vyks nuolatinis konstruktyvus dialo
gas tarp kairiosios (valdančiosios) ir
dešiniosios (Proveržio) koalicijų, ku
rių sutartis tebegalioja. Seime ir val
stybėje susiformavo gana gausi, ne
prityrusi, bet labai ambicinga politi
nė mišrainė, kurioje vyrauja nevalstybininkų politinės pretenzijos.
Netenka abejoti, kad Vyriau
sybės darbui bus paskleista daugybė
trukdžių, kils jvairūs skandalai. To
dėl Lietuvos brandžiausių partijų socialdemokratų ir Tėvynės sąjungos
- pradėtas dialogas rodo politinės
kultūros kilimo ženklus, yra naudin
gas ir laiku. Jis padėtų ir pačių parti
jų identiteto, programų ir net struk
tūrų atsinaujinimui.
Yra kelios grėsmės, kurios padi
dintų nestabilumą valstybėje ir net
priverstų mažumos Vyriausybę atsi
statydinti: Seimo ir Vyriausybės val
dančiosios mažumos pasiūlymų pri
ėmimo nuolatiniai trukdžiai ir blo
kavimas (artimiausiais precedentais
būtų 2007 m. biudžeto priėmimas, sa
vivaldybių rinkimai, Vyriausybės 100
dienų darbo įvertinimas, ES investi
cijų skirstymas ir kita); nepasitikėji
mo pavieniais Vyriausybės nariais ar
visu kabinetu inicijavimas.
Šias grėsmes būtų įmanoma nu
galėti, tik tariantis ir priimant kon
struktyvius sprendimus kartu su
Proveržio koalicija (variantas pana
šus į „vaivorykštės" koaliciją). Jei
Naujoji sąjunga laikytųsi pirminio
susitarimo, tai valdančioji mažuma
(55 parlamentarai) gautų paramą 46

Proveržio opozicinės koalicijos part
nerių, jeigu nesilaikytų, - 37. Da
bartinė Naujosios sąjungos neutrali
pozicija silpnina A. Kubiliaus ve
dančiąja opoziciją, kuri, neturėdama
44 parlamentarų balsų, gali netekti
opozicijos lyderiavimo teisės. Dėl šios
teisės rudenį užvirs arši kova tarp
kelių opozicijos grupių (Proveržio
koalicijos iš vienos pusės ir, galimai,
Darbo partijos bei „Tvarkos ir tei
singumo" - iš kitos). Tai apsunkintų
valdančiosios mažumos funkciona
vimą ir sprendimų priėmimą, juo la
biau, kad Naujoji sąjunga, būdama
laukimo pozicijoje, yra neprognozuo
jama.
Dabarties politinės realybės vaiz
das yra nekoks. Apskričių adminis
tracija, viceministrai, patarėjai pa
renkami iš „savų vaikinų" ir draugų
rato. Žiniasklaida jau skelbė, kad
dalis jų yra abejotinos reputacijos.
Kyla abejonės, ar, suformavus vien
partines ministro ir viceministro ko
mandas, nepažeidžiamas koalicinių
partijų lygiateisiškumo principas. Be
to, atskira ministerija gali tapti vie
nos partijos įkaite. Iš 14 ministrų
kabineto narių mažiausiai penkių
veikla jau dabar galėtų būti nagrinė
jama dėl galimos buvusių ar galimų
esamų viešųjų ryšių ir etikos pažei
dimų, net profesinės kompetencijos
stokos. Reikia pritarti A. Lekai, kad
„kadriniai reikaliukai tvarkomi lyg
specialiai bandant prisišaukti opozi
cijos ir visuomenės protestus, o gal
net nepasitikėjimą Vyriausybės na
riais". Visuomenė kol kas mandagiai
tyli, laukdama konkrečių Vyriausy
bės judesių pirmųjų 100 dienų laiko
tarpiu.
Sunku patikėti, kad diplomatinis
premjero protas viso to nejaučia ir
negirdi. Jau laikas sureaguoti. Juk
reikia pradėti įgyvendinti pagal susi
tarimą duotus pažadus vedančiajai
opozicijai dėl Vyriausybės programos
papildymo, Vyriausybę kontroliuo
jančių institucijų, o gal ir kai kurių
komitetų Seime perdavimo opozicijai.
Reikia suformuoti Saulėlydžio ko
misiją kovai su biurokratiniu ir ko
rupciniu valstybės aparatu. Jau patys
konservatoriai nelaukdami to darbo
imasi. Reikia pasukti pozityvios pert
varkos ir atsinaujinimo keliu. Nei
nant juo - skandalai, Vyriausybės
krizė ir galima jos griūtis. Na, o kas
toliau ? Naujos koalicijos, aršios poli
tinės kovos, priešlaikiniai Seimo rin
kimai. Ar nuo to Lietuvai bus geriau?

LAIKO PERTEKLIAUS PROBLEMA NEPASITVIRTINO
1960 m. daugelis futurologų kaip
didžiausią XXI a. problemą paminėjo
laiko perteklių.
Mūsų gyvenimas, tų laikų futuro
logų nuomone, turėtų būti toks: „iš
ryto — pusryčiai, kavos puodelis ir
laikraščiai. Toliau — televizorius, dar
neperskaityti laikraščių straipsniai ir
vėl lova ir t.t. Po pietų — gal golfo
partija, gal pasivažinėjimas skraidan
čiu automobiliu kur nors po miestą".
Problema buvo apibūdinama la
bai paprastai — ką žmogui daryti su
laisvo laiko pertekliumi, ką jam veik
ti, jei nėra ką veikti?
Kodėl tais laikais futurologai iškė
lė problemą, kad žmonijai nebus ką
veikti? Atsakymas labai paprastas - jie
visi tikėjo sparčia technikos pažanga.
Buvo manoma, kad kompiuteriai,
robotai, visų procesų automatizavi

mas ir net skraidantys automobiliai
sukurs išskirtinę gerovę, o techno
logijų išsivystymas pasieks tokį lygį,
kad žmogui nebereikės dirbti.
Sunku patikėti, bet prieš 40 metų
sociologai manė, kad žmonės dirbs 4
dienas per savaitę, o darbo diena bus
trumpesnė nei 8 valandos. Jų manymu,
darbo dienų per metus bus 147, atos
togausime net 218 dienų, o į pensiją
žmonės turėtų išeiti būdami 47-erių.
Ir tokia informacija buvo skelbia
ma ne kokiuose nors bulvariniuose, o
gana solidžiuose leidiniuose, pvz.,
„New York Times".
1966 m. kompanijos „General Mo
tors" atstovas BBC sukurtame doku
mentiniame filme tvirtino, kad atei
tyje kiekvienam darbuotojui 6 mėne
sių atostogos bus suteikiamos be jo
kių problemų.

Po metų populiarusis CBS televi
zijos vedėjas Valteris Kronkaitas do
kumentiniame seriale apie ateitį tiki
no, kad jau XXI a. pradžioje žmonėms
nereikės vaikščioti į darbą, nes pats
darbas ateis pas juos į namus.
Buvo išleistos ir kelios knygos šia
tema - jos iš karto tapo bestseleriais.
Kai kurie autoriai jau tada bandė
spręsti laisvo laiko problemas, tikino,
kad žmonėms teks naudotis „laisva
laikio konsultantų" paslaugomis, ieš
koti naujų užsiėmimų, pasilinksmini
mo formų ir t.t.
Vienas žymiausių fantastų Artu
ras C. Klarkas teigė, kad jau 2001 m.
žmones gali užpulti nuobodulio epide
mija, ir pagrindinė problema gali bū
ti, kurį iš kelių šimtų televizijos kana
lų pasirinkti.
Futurologus ta problema jaudi

no. Jie buvo protingi (nors įžvalgiais
šiais laikais mes jų nepavadintume) ir
žinojo, kad žmogus, norėdamas išlikti
žmogumi, turi nuolat ką nors veikti.
Kai kurie net prisiminė Darvino
teoriją: esą jei darbas beždžionę pa
vertė žmogumi, tai nieko neveikimas
žmogų gali vėl paversti beždžione.
Bet ar ką nors panašaus mes šiais
laikais turime? Anaiptol.
Dirbame kur kas daugiau ir pa
baigos nesimato, nors šiuolaikinės
technikos su 1960 m. nėra ko net ly
ginti. Nieko panašaus, dėl ko bijojo to
meto futurologai, neįvyko. Ir gal šiek
tiek teisus buvo vienas Amerikos žur
nalas pareiškęs: „Jdomu, kokių nar
kotikų buvo prisiriję to meto futurolo
gai, kai sutartinai teigė, kad šiais lai
kais mes neturėsime ką veikti".
..Klaipėda"
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Koldūnai, Leninas ir karalienė Viktorija - viename rajone
Iš visų artimiausių Lietuvos kai
mynų, ukrainiečiai, ypač po „oran
žinės revoliucijos", yra bene pa
lankiausiai sociologinėse apklausose
lietuvių vertinami slavai. Nors ir ne
lengvai, tačiau mėginantys proru
sišką valstybės orientaciją keisti provakarietiška, ukrainiečiai nusipelnė
nemažos dalies lietuvių simpatijų.
Daugiatautėje Čikagoje, istorijos
tėkmės bei atsitiktinumų dėka, lie
tuviai ir ukrainiečiai įsikūrė skirtin
gose mieto vietose: pirmieji - pie
tinėje dalyje, antrieji - šiaurėje. Ten,
į pietus nuo Wicker parko, jsikūręs
jau daugiau kaip šimto metų istoriją
skaičiuojantis Ukrainian Village.
Apytikriai ukrainiečių miestelio
ribos yra tokios: Division gatvė šiau
rėje, Chicago gatvė pietuose; Western
Avenue į vakarus bei Damen Avenue
į rytus.
Tiems, kam atrodo verta sugaišti
keletą valandų maklinėjant po šį
etninį istoriškai turtingą rajoną,
Čikagos kultūros centras (Chicago
Cultural Center, 77 W. Randolph St.)
rugpjūčio 19 d. organizuoja ekskur
siją su apylinkės istoriją gerai iš
manančiu vedliu. Rinktis reikia 10
vai. ryto prie Kultūros centro. Bilieto
kaina - 25 dol. (20 dol. studentams
bei pensininkams).
Ar keliausite su Kultūros centro
ekskursiją, ar sau patogiu laiku nu
spręsite apsilankyti Ukrainian Vil
lage, galbūt pravers čia pateikiami
svarbiausi faktai apie ukrainiečių
rajoną Čikagoje.
Imigrantai iš Europos dabar
tinėje Ukrainian Village teritorijoje
apsigyveno po 1871 m. gaisro. Iš pra
džių tai daugiausia buvo vokiečiai,
vėliau lenkai bei rusai. Tačiau ne

trukus ukrainiečių skaičius pralenkė
visas kitas rajone gyvenusias etnines
grupes. 1930 m. gyventojų surašymo
duomenys rodo, kad čia gyveno apie
30,000 ukrainiečių. Tai didelis skai
čius maždaug 160 akrų plotui.
Priešingai nei
kaimynystėje
esantis Wicker parkas, kuris ir
tuomet buvo aukštesniosios klasės
čikagiečių apylinkė, besiformuojan
čiame Ukrainian Village gyvenę išei
viai iš Rytų Europos daugiausia dirbo
turtingesniame Wicker parke, daž
niausia statybose.
Tuo pat metu statybos inten
syviai vyko ir ukrainiečių apylinkėje.
XX a. pradžioje pastatytos visos
svarbiausios šio rajono įžymybės: Sv.
Volodymyro bei Olhos bažnyčia, Šv.
Nikolajaus ukrainiečių katalikų ka
tedra bei Švč. Trejybės ortodoksų
katedra, kurios autorius - vienas
žymiausių pasaulio architektų Louis
Sullivan. Visos šios bažnyčios veikia
ir šiandien bei tebėra šiaip jau rajone
mažėjančios ukrainiečių populiacijos
traukos centrai. Čia taip pat yra
įsikūręs ir Ukrainiečių kultūros
muziejus bei Ukrainieičių modernaus
meno muziejus.
Ukrainian Village taip pat pa
sižymi ir unikalia architektūra.
Maždaug trečdalis čia esančių namų
yra Viktorijos laikų stiliaus. Dėl šios
priežasties ir dėl to, kad rajonas gar
sėja kaip vienas geriausiai besirū
pinančių istorinę vertę turinčios
architektūros būkle (tai reiškia, kad
Viktorijos laikų stiliaus būstas turės
ne tik aukštas lubas bei atitinkamą
eksterjerą, bet ir medžio grindis,
modernius langus bei gerą šildymo
sistemą), ukrainiečių miestelis pas
taruoju metu tapo viena geidžia-

Šv. Volodymyro ir Olhos bažnyčia
miausių vietų tarp norinčių išsinuo
moti butą. Socializmo ar „tautų drau
gystės" nekilnojamojo turto srityje
nesitikėkite, nes Ukrainian Village brangus rajonas.
XX a. antrojoje pusėje Ukrainian
Village, kaip ir daugelis Čikagos apy
linkių, išgyveno nemažai demogra
finių pasikeitimų. Dėl demografinių,
ekonominių bei politinių priežasčių
šiuo metu ukrainiečių miestelyje te
gyvena apie 2,500 „tikrų" ukrai
niečių ar ukrainiečių kilmės asmenų.
Nepaisant ryškaus ukrainiečių
sumažėjimo, ukrainiečių kultūros
pėdsakai apylinkėje tebėra ryškūs:
čia gausu europietiško stiliaus ka
vinaičių bei mažų restoranėlių. Tik
Ukrainian Village galima paragauti
tikrų ukrainietiškų koldūnų bei kitų
nacionalinių patiekalų.
Dar daugiau. Ukrainian Village

yra įsikūręs bene pats keisčiausias
knygynas Čikagoje, kuris galbūt ne
vienam lietuviui sukeltų pasipik
tinimą, tačiau aš siūlau į tai žiūrėti
su humoru. Minėtasis knygynas va
dinasi „Revolution Books" (1103 N.
Ashland Ave.). Jis įkurtas 1979 m. ir
iki šiol tvarkomas pagal griežtus
socialistinius s t a n d a r t u s - organi
zacija yra ne pelno siekianti, visi dar
buotojai - savanoriai. Knygynas pre
kiauja daugiausia marksistine-leninistine klasika, kairiosios pakrai
pos sociologine bei filosofine litera
tūra. Čia taip pat galima įsigyti vi
sokios antikvarinės sovietinės atri
butikos - ženkliukų, ordinų ir pan.
Be kita ko, knygyne esama ir su
komunizmu nieko bendro neturinčių
skaitinių, tokių kaip Noam Chomsky,
Michael Moore ar Toni Morrison vei
kalai, tačiau, žinoma, nenustebkite
išvydę kuo rimčiausiai padėtus Le
nino raštus ar Mao opusus. Ką gi,
Amerika — laisva šalis...
Beje, jei tiesiog ieškote filosofijos
klasikos, šis knygynas gali būti tam
tinkama vieta. Per išpardavimus, vi
sos knygos sveriamos lyg arbūzai so
vietiniame turguje ir pardavinėjamos
ne vienetais, bet svarais —po 1.50 už
svarą. Tikras socialistinis ro-jus.
Kitas žymus Ukrainian Village
knygynas - „New World Resource
Center" (1300 N. Western Ave.). Ja
me mažiau komunizmo ir daugiau ge
ros sociologinės bei filosofinės litera
tūros iš viso pasaulio. Jei studijuojate
socialinius mokslus, v e r t a šiame
knygyne apsilankyti, nes akademinių
knygų pasirinkimas tikrai didesnis
nei „Borders", o kainos - mažesnės
bent perpus.
Monika Bončkutė

Kur kaupiasi negatyvi energija
Seniai yra pastebėta, jog, susi
būrus kokiu nors pretekstu didesnei
žmonių miniai, aktyviesiems orato
riams nesunku ją nuteikti ir džiūga
vimui, ir agresijai.
Tačiau pastebėta ir tai, kad
agresyvi minia mėgsta rinktis tam
tikrose vietose nuolat.
Kodėl? Psichologai sako, jog to
kios vietos pasirenkamos ne vien dėl
patogumo...
Apie tokias minios mėgstamas
būrimosi vietas Maskvos mieste
spaudoje pasisakė Rusijos moksli
ninkai.
Masinių susibūrimų vietose, kur
demonstruojama jėga, nepasitenkini
mas, kaupiasi neigiama energija,
kurios laukai labai stiprūs.
Jei minią jungia destruktyvūs
sumanymai, jos šūkiai susilieja su
juoda energetika, sugeriančia žmo
gaus gyvybines jėgas.
Psichologai sako, jog apie tai
gerai žino ekstrasensai.
Prakeiktų vietų antologija
Rusų psichologas Valerijus Guzevas kelia klausimą: kaip susikaupia
atskirose vietose ta neigiama energija?
Kas čia pirminis, kas antrinis:
negatyviai nusiteikę žmonės ją su
kuria ar priešingai - pati vieta ne
gatyviai veikia minią?
Jei žia viskas priklausytų tik nuo
minios nuotaikų, tai visai nebūtų
reikalo būtinai rinktis tose pačiose
vietose.
Neigiamą energiją galima būtų

sukurti ir kitur. Psichologas mano,
jog negatyvią energiją išspinduliuoja
tam tikros vietos: ne minia ją kuria, o
pati vieta traukia agresyviai nusi
teikusius žmones.
Štai kodėl tos vietos nuo seno
įvardijamos kaip prakeiktos.
Taigi išeitų, jog tos vietos energi
ja yra pirminė, o jos poveikis žmogui
- antrinis.
Tačiau štai tas pats Guzevas tvir
tina, jog yra ištirta, kad negatyvios
energijos sankaupos visuomet egzis
tuoja virš maitinimo įstaigų, kur nuo
lat girtaujama, skleidžiamos neigia
mos emocijos, kur žmogus dažnai
nevaldo savo jausmų.
Tad ar negali būti, kad tokioms
vietoms padeda susikurti ir patys
žmonės?
Miestas ant kaulų
Tačiau esama ir kitų paslapčių.
Nors komunistų valdymo metais
išaugo ne viena Maskvos gyventojų
karta, kaip manoma, „laisva nuo prie
tarų", tačiau iš tikrųjų yra ne taip.
Žmonės ir šiandien žino apie tas tėvų
ir prosenelių minėtas "negeras" vie
tas.
„Prakeiktų vietų atsiradimas
paprastai siejasi su žudymais, mirties
bausmėmis viešose vietose arba laido
jimo vietomis, - sako filosofijos moks
lų kandidatė, folkloriste Anastasija
Satyrenko. - O kadangi Maskva visą
laiką plečiasi, apimdama gretimus
kaimus su jų kapinėmis, tai išeina,
kad kai kurios miesto dalys tiesiog
stovi ant žmonių kaulų
Pavyzdžiui, senovėje prieš Krem

lių buvo kaimai, vienuolynai, kurių
pavadinimai vėliau suteikti rajo
nams.
Jie turėjo ir savo kapines. Pa
vyzdžiui, Maniežo aikštėje buvo Moisejevo moterų vienuolynas, sunaikin
tas tik XVIII a., o dabartiniame Novinskio bulvare - Novinskio vienuoly
nas.
Jų sunaikinimas, kapų išniekini
mas (net nesistengiant kur nors
perkelti mirusiųjų palaikus) sukon
centravo panašiose vietose neigiamą
energiją, kuri, matyt, ir šiandien
žmonėms daro poveikį.
Ar ne ta energija į Maniežo aikštę
sutraukia ne tik minias mitinguotojų,
nuolat nusiteikusių ką nors nuveikti,
sunaikinti, bet ir agresyviai nusi
teikusius futbolo sirgalius, kitokius
triukšmadarius, girtuokliaujančius,
narkotikus mėgstantį jaunimą?"
Arba štai: maskviškiai, žiną apie
tokias sostinės vietas, sako, jog ame
rikiečiams tiesiog nepasisekė, kad jų
pasiuntinybė įkurta Novinskio bul
vare.
Ta vieta lyg magnetas traukia
agresyviai nusiteikusius žmones.
O štai komunistų sambūriams
labai patraukli vieta - Kalugos aikštė.
Ji į istoriją įėjo kaip Kalugos tvirtovė,
vėliau - kalėjimas. Suprantama, jog
apie tokių vietų teigiamą energetiką
ir kalbėti nėra ko.
Yra Maskvos mieste ir ištisi „ne
geri" rajonai, pavyzdžiui, Marjina
Roščia, Caricynas, Prečistenka, Kuncevas, Chodynka...
Dar Maskvos Rusioje sklido le
gendos, jog Kuncevo teritorijoje se

novėje stovėjusi cerkvė, kuri pamaldų
metu prasmegusi žemėn su visais
maldininkais. Nuo to laiko naktimis
žmonės čia girdi varpų skambesį.
„Kuncevo miestelyje buvo pati
seniausia tvirtovė, todėl čia būta
daug žmonių žūčių", — pasakoja Sa
tyrenko. Apie šios vietovės baisumus
savo romane "Prakeikta vieta", iš
leistame 1838 m., rašė rašytojas Voskresenskis.
Daugelio nelaimių vieta laikomas
Caricynas. Senovėje čia buvo laidoja
mi karo vadai. Be to, ši vieta buvo net
tris kartus prakeikta: Maskvos valdo
vo Vasilijaus Solomonijaus, jo žmonos
- Petro I meilužės Marijos ir žymaus
architekto Baženovo, kuris, kaip skel
bia padavimas, pagal J e k a t e r i n o s
užsakymą suprojektavo ir pradėjo
rūmų statybą, o paskui pačios įsaky
mu juos buvo liepta nugriauti.
Sakoma, kad Baženovas net krei
pėsi į burtininką, kad šis į Caricino
žemę pribarstytų užkalbėtos druskos,
lemiančios nelaimes.
Nors vėliau tie ilgai statyti rūmai
ir buvo užbaigti, nors dabar jie res
tauruoti ir atverti visuomenei, tačiau
visiškai tikėtina, jog ši vieta yra "už
nuodyta" burtais ir jokios maldos jai
nieko nepadeda. Tai laikoma neigia
mos energijos sankaupos vieta.
Revoliucijos e p i c e n t r a s
Maskviškiai mano, jog pačios žy
miausios sostinės prakeiktos vietos
yra Prečistenka ir Kristaus Gelbėtojo
cerkvė.
Nukelta į 8 psl.
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JŪROS VORAI - NAUJA EVOLIUCIJOS GRANDIS
Piknogonidai, arba jūros vorai,
priklauso keisčiausiai atrodantiems
artropodams. Šie gyvūnai kartais dar
vadinami pantopodais (tai reiškia
„vienos kojos" ir puikiai juos apibū
dina).
Jūros vorai turi itin mažą kūną,
pilvas yra beveik išnykęs, o kojos - il
gos ir „naguotos". Piknogonido galva
turi ilgą siurbtuką, neįprastai iš
dėstyta burną ir kelias paprastas
akis. Galvoje yra pora žnyplių ir pora
ertmių, kuriose nešiojami jauniklių
kiaušiniai.
v

Žarnynas kojose
Jūros vorai minta minkštakū
niais bestuburiais, dažniausiai cnidarianais (medūzos, koralai, hidroidai),
kuriuos iščiulpia savo siurbtuku.
Dar būdami lervos, kai kurie pik
nogonidai apsigyvena cnidarianų
audiniuose. Jūros vorų žarnynas už
ima daug vietos, todėl tęsiasi iki pat
kojų galų.
Šiandien yra žinoma daugiau nei
600 piknogonidų rūšių. Mažiausi jų
atstovai tėra mažiau nei milimetro
dydžio.
Didžiausi gali siekti pusę metro
ir daugiau. Didieji vorai gyvena tik
vandenyno dugne, todėi narai mėgė
jai jų neranda.
Jau beveik du šimtmečius dėl

K

unikalios šių vorų kūno formos
mokslininkai ginčijasi nesutardami,
kokiai rūšiai priskirti šiuos padarus.
Siejo s u arachnidais
Biologai paprastai jūros vorus
priskiria tai pačiai grupei, kaip ir
paprastus vorus, erkes ar skorpionus.
Taip yra todėl, kad jūros vorų
griebiamųjų galūnių raumenų sis
tema yra panaši į arachnidų (vorų
šeimos atstovų) burnos galūnių rau
menų sistemas.
Tačiau arachnidų žnyplinės ga
lūnės išaugusios jų galvos viduryje, o
jūros vorų galūnės išaugusios iš
paties priekio.
Vieninteliai kiti artropodai, tu
rėję galūnes galvos priekyje, priklau
so maždaug prieš 400 milijonų metų
išnykusioms rūšims.
Todėl buvo manoma, kad jūros
vorai yra gyvosios fosilijos, išsaugoju
sios papildomą galvos segmentą su
galūnėmis.
Tokia hipotezė praėjusį rudenį
susilaukė plataus pripažinimo, kai
Harvardo universiteto biologė Eimi
Maksmen ištyrė, kad nervai, kon
troliuojantys lervos priekines galū
nes, yra sujungti su priekine sme
genų dalimi, o ne su vidurine, kaip
arachnidų organizmų.

ą anglai tuomet perėmė iš olandų, buvo
palaidai organizuotų kolonijų krūva, turinti
apie 25,000 europiečių (daugiausia olandų), 30,000
vergų ir gal visokiausių genčių 20,000 vietinių.
1910 m. iš tos teritorijos buvo sudaryta Pietų Af
rikos unija, vis dar priklausanti britų imperijai.
1961 m. Unija tapo jau visai nepriklausoma Pietų
Afrikos respublika.
Užuot skridę lėktuvu atgal į Johannesburg,
galėjome pasinaudoti ir traukiniu, kuris yra laiko
mas vienu ištaigingiausių pasaulyje. Tai garsusis
„The Blue Train", kuris per 27 valandas mus
grąžintų su dideliu komfortu atgal į Johannesburg
(atstumas maždaug kaip nuo New York iki Čika
gos). Pravažiuotume pro didžiąją Great Karoo dy
kumą, turbūt pačią nesvetingiausią ir nykiausią
Pietų Afrikos dalį. Sako, kad tam garsiam trau
kiniui bepūškuojant per vargingus kaimus, kartais
galima sulaukti ir akmenų krušos, ir dar pamatyti
išlikusias (nežinau, kodėl jų nenuima) iškabas:
„Slėgs Blanke r (Whites Only) arba „Vir Gebruik
Hemblankes" (Use by white persons).
Pasirenkame skridimą, ir todėl per dvi skry
džio valandas grįžtame j Johannesburg viešbutį,
kur ir anksčiau buvom apsistoję. Rytą keliamės 5
vai., atgal į oro uostą, ir iš ten į Victoria Falls mies
tą Zimbabvve valstybėje, kuri anksčiau vadinosi
Pietų Rodezija (pagal Cecil Rhodes vardą).
Prisimenu, kai prieš 18 metų mes važinėjome
po Keniją ir Tanzaniją, žmona, žiūrėdama į visos
Afrikos žemėlapį, ir pastebėjusi, kaip netoli nuo
mūsų buvo didžiulis Lake Victoria ežeras, mane
norėjo įkalbėti pamatyti ir Victoria krioklius. „Juk
Kenija ir Tanzanija prieina prie to ežero, — kalbėjo
ji, — o mes j a u Ngorongoro slėnyje, netoli Ugandos
sienos, tai kodėl nepraleisti poros dienų ir nepa
matyti tų krioklių, apie kuriuos aš svajodavau dar
pradžios mokykloje būdama?"
Gerai, kad nenusileidau, ir ten nenuvaži
avome. Tik daug vėliau sužinojome, kad tikrieji
Victoria kriokliai yra ne prie Victoria ežero, bet prie
Zambezi upės, Zimbabvve valstybėje, gerokai dau
giau kaip 1,000 mylių į pietus nuo Victoria ežero.
Vienas šios kelionės tikslų buvo ne tik pažinti Pietų
Afriką, bet ir duoti progą žmonai pagaliau
pamatyti jos išsvajotus krioklius. O ji jau buvo
mačiusi Niagara, Yosemite, Iguassu ir dar kitus
krioklius, bet ne Victoria. Bet žmogus gyveni ir vis
tiek visko nesužinai, ir nepamatai. Grįžęs iš šios
keliones radau, kad toje pačioje Pietų Afrikoje
„pražiopsojome" ir 3,110 pėdų aukštumo krioklius
KvvaZulu — Natai provincijoje, jau neskaitant

Rado vulkaninėje uolienoje
Minėtoji hipotezė buvo iškelta po
to, kai 425 milijonų metų senumo
vulkaninėje uolienoje Didžiojoje Bri
tanijoje buvo atrasta ikiistorinio
jūros voro, arba piknogonido, fosilijų.
Vulkaniniai pelenai įkalino dau
gybę vandens gyvūnų, todėl, atran
damas tuščias ertmes užpylus angline
medžiaga, galima atkurti šiuos ikiistorinius padarus.
Išsiaiškinta, kad šių vandens gy
vūnų gyvenimo būdas per milijonus
metų mažai pasikeitė. Tuomet jie taip
pat gyveno jūros dugne arba ant van
dens kempinių ir mito už save
smulkesniais gyviais.
Nauja evoliucijos a t š a k a

Tęs tyrimą
Melburno mokslininkas Deividas
Steiplas t a r p pavyzdžių identifikavo
29 s k i r t i n g a s j ū r o s vorų rūšis, iš
kurių 10 yra dar nežinomos mokslui.
Tarp j ų pasitaikė ir tokių vorų, kurių
kojų ilgis siekia po 0,5 metro.
Mokslininkai pastebėjo, kad jū
ros vorai sparčiai evoliucionuoja, tači
au kodėl tai vyksta niekas pasakyti
negali. P a t s mokslininkas jau grįžo į
savo laboratoriją ir tęs tyrimus su
naujais j ū r o s vorų pavyzdžiais.
„Klaipėda"

Naujas Miurielio Džagerio tyri
mas atskleidė, kad už tokį vorų ga
lūnių išdėstymą atsakingas genas,
pavadintas „deformuotoju".
Pagal šią hipotezę, griebiamosios
galūnės yra modifikuotos arachnidų
žnyplių versijos.
Tai reiškia, kad jūros vorai nėra
gyvosios fosilijos - greičiau nauja
evoliucijos atšaka.
Maždaug prieš trejus metus
netoli Antarktidos, prie Heardo salos,
buvo surinkta daugybė jūros vorų
pavyzdžių. Atgabenti į Australiją, jie

v
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ŽMONES IR ZVERYS
ALEKSAS VITKUS
Nr. 18
pačių aukščiausių pasaulyje krioklių Venezueloje,
k u r vanduo krenta, be jokių kaskadų — neper
traukiamai, per visą 3,212 pėdų aukštį.

Prie Victoria krioklių

V

visą laiką buvo laikomi sušaldyti ir
vos prieš kelias savaites pradėta juos
kataloguoti.

ictoria Falls yra pačiame vakariniame
Zimbabvve kamputyje, kur galinga ir plati,
beveik mylios platumo Zambezi upė susitinka su
siauru tarpekliu, nuleisdama savo vandenis apie
400 pėdų žemyn, kur vanduo kunkuliuoja taip
stipriai, kad net užsitarnavo „boiling pot" vardą.
Patys kriokliai yra ant Zimbabvve ir Zambijos val
stybinės sienos. Vietiniai krioklius vadina Mosioa-Tunya, kas reiškia „smoke that thunders". Va
kariečiai juos pripratę vadinti taip, kaip juos vadi
no Anglijos karalienės Viktorijos garbei keliautojas
škotas David Livingstone, čia keliavęs apie 1855 m.
Miestelis mažas, bet turi savo oro uostą ir
sraigtasparnių pakilimo aikštelę. Keli turistiniai
viešbučiai, imigracijos įstaiga, policija, net viena
katalikų bažnyčia vardu „Our Lady of Peace". Yra
turgelis, kuriame pūpso
mažytės, šiaudais deng
tos krautuvėlės. Čia ra
si visokiausių vietinių
drožinių, pintinių, krep
šių, figūrėlių ir t.t. Anton patarė mums visur
derėtis, čia taip įprasta,
sakė jis. Nustebome,
kad vietiniai prekybi
ninkai ne tik parduoda,
bet ir perka, tiksliau pa
sakius, maino. Pamatę
turistą turint kokį įdo
mesnį laikroduką, aki
nius, žiedą ar marški
nius (yač T-shirt) su už
rašais, tuoj siūlo tai mai
nyti i jų prekes. Prekyba
vyksta tik US doleriais,
o Zimbabvve dolerių
V i C ' O r u i Krioki:.")'

nematyti.
Pats atvykimas į Zimbabvve nuteikė nemalo
niai, nes oro uoste, k e p i n a n t negailestingai saulei,
turėjom išstovėti eilėje 55 minutes, kad gautume
45 dol. kainavusią įvažiavimo vizą. O dar viena
mūsų bendrakeleivė, Karen, pati jauniausia visoje
grupėje, gal apie 50 metų amžiaus, vakar susižeidė
koją. Būdama j a u n a , nusprendė negrįžti namo, bet
tęsti kelionę ir toliau, tik j a u vežimėlyje. Dėl to
sulėtėjo ir visos grupės j u d r u m a s .
usipažinti su Zimbabvve pinigine sistema kaip
ir neteko. Čia vyksta tokia nepaprasta, 1922
metų Vokietiją primenanti infliacija, kad Zim
babvve pinigai spausdinami tik a n t vienos pusės,
kai kitoje banknoto pusėje tik pažymima, iki kol tas
banknotas galios. Bet ir tų banknotų tik vieną teko
pamatyti, nes vietiniai mieliau priima dolerius, bet
ne Pietų Afrikos r a n d u s . Atskridus mums pasakė,
kad vienas U S doleris yra vertas 100,000 Zim
babvve dolerių, tuo t a r p u kai dar tik prieš kelis
metus už vieną U S dolerį galėjai gauti tik 55
Zimbabvve dolerius. Man net akys beveik išsprogo,
kai restorane pamačiau valgiaraštį, kuriame kain
os buvo surašytos tik Zimbabvve doleriais, nors
mokėti reikėjo U S doleriais. Prieš akis mirguliavo
milijoniniai skaičiai, visi su mažiausiai šešiais nu
liais. Susidarė keista situacija, kai sunkiai ėjosi
susitarti dėl abiems pusėms priimtino valiutų san
tykio. Priekaištaudami restorano vedėjui, sakėme,
jog Zimbabvve doleris krito mums bevalgant!
Bus daugiau.

S

6

DRAUGAS, 2006 m. rugpjūčio 11 d., penktadienis

Sostinėje surengta donorystės akcija

Muitininkės sveikatai grėsmės nebėra
Vilnius, rugpjūčio 10 d. (BNS)
— Vienos toksikologinės ligoninės
medikai teigia, kad neaiškios kilmės
pavojingais toksinais apnuodytos Eu
ropos Sąjungos (ES) ekspertės Rena
tos Takinienės sveikatai pavojus ne
begresia.
Kaip Lietuvos užsienio reikalų
ministeriją (URM) informavo austrų
medikai, R. Takinienė artimiausio
mis dienomis bus išleista iš ligoninės,
ji vyks į Moldovą, iš kur tikriausiai
grįš į Lietuvą.
Tuo tarpu kartu su Lietuvos
muitininke į ligoninę patekusios mol
davės vertėjos sveikatos būklė kur
kas prastesnė, apsinuodijimas pavei
kė jos vidaus organus, moteriai pla
nuojama atlikti operaciją.
Anot URM, kokiomis medžia

Kraujo donorystės akcija Vilniuje.
Vilnius, rugpjūčio 10 d. (ELTA)
— Nacionalinis kraujo centras, susi
rūpinęs dėl vis tuštėjančių kraujo at
sargų, ketvirtadienį sostinėje prie Vy
riausybės surengė donorystės akciją
„Esi sveikas — padovanok kraujo
sergančiam".

gomis buvo apnuodyta Lietuvos pa
reigūnė ir jos kolegė, iki šiol nežino
ma. ES pasienio pagalbos misijos va
dų duomenimis, moterys galėjo ap
sinuodyti sprogus kontrabanda ga
bentam sprogiajam mišiniui.
36 metų R.Takinienė į ligoninę
pateko praėjusį penktadienį tiesiai iš
budėjimo posto Gurgulest—Reny
upių uoste Ukrainos pusėje. Kartu su
moldave vertėja Lietuvos muitininkė
stebėjo konteinerių tikrinimą. Pasak
R. Takinienės, ji pajuto kažkokį kva
pą, moterims staiga pasidarė bloga ir
jos skubiai buvo nugabentos į Kišiniovo ligoninę.
Trečiadienio rytą jos pergabentos
į Vienos toksikologinę ligoninę, ku
rioje buvo gydomas Ukrainos prezi
dentas Viktor Juščenko.

Linos P e t r a u s k i e n ė s (ELTA; nuotr.

Nacionaliniam kraujo centrui
pritrūkus kraujo, per ilgąjį savaitgalį
gali būti nukeltos labai svarbios ope
racijos.
Kraujo centro darbuotojai teigia,
kad vieno žmogaus pasiryžimas duoti
kraujo gali pagelbėti trims ligoniams.

Komisija r e k o m e n d u o j a s u t e i k t i
pilietybę JAV k r e p š i n i n k e i
Vilnius, rugpjūčio 10 d. (BNS) —
Pilietybės komisija rekomendavo pre
zidentui Valdui Adamkui suteikti Lie
tuvos pilietybę išimties tvarka ame
rikiečių krepšininkei Kathryn Douglas.
„Pilietybės komisija rekomenda
vo prezidentui suteikti išimties tvar
ka Lietuvos pilietybę K. Douglas, nes
pagal pakeistą Pilietybės įstatymą at
sirado teisinis pagrindas tokią piliety
bę suteikti", — po ketvirtadienį Pre
zidentūroje vykusio posėdžio sakė Pi
lietybės komisijos narys, Teisingumo
ministerijos sekretorius Paulius Koverovas.
Anot jo, Lietuvos pilietybė gali
būti suteikta motyvuojant viešuoju
interesu, mat sportas yra viena iš val
stybės remiamų sričių.
Prezidento atstovė spaudai Rita
Grumadaitė teigė, kad prezidentas
dėl pilietybės suteikimo krepšininkei
apsispręs artimiausiu metu.
K. Douglas prašymas dėl Lie
tuvos pilietybės kartą jau buvo
atmestas. Tačiau dabar Pilietybės ko
misija, atsižvelgdama i parlamento
priimtas Pilietybės įstatymo pataisas,
rekomendavo suteikti pilietybę spor

tininkei.
Seimas liepą ypatingos skubos
tvarka priėmė prezidento V Adam
kaus pateiktą Pilietybės įstatymo pa
taisą, kuri leis prezidentui išimties
tvarka suteikti Lietuvos pilietybę, kai
tai sietina su viešuoju interesu ar Lie
tuvos vardo garsinimu.
Iki šiol Lietuvos pilietybę išim
ties tvarka suteikti buvo galima tik
už nuopelnus, kuriais asmuo „ypač
reikšmingai prisideda prie Lietuvos
valstybingumo stiprinimo, Lietuvos
galios ir jos autoriteto tarptautinėje
bendruomenėje didinimo".
Senasis įstatymo variantas prezi
dentui V Adamkui neleido suteikti
šalies pilietybės Vilniaus TEO krepši
nio komandos žaidėjai amerikietei K.
Douglas, kuri norėtų atstovauti Lie
tuvai rugsėjo 12—23 dienomis Brazi
lijoje vyksiančiame moterų krepšinio
pasaulio čempionate.
Pagal Pasaulio krepšinio čempio
nato taisykles, neturėdama Lietuvos
pilietybės, krepšininkė negali žaisti
šalies moterų krepšinio rinktinėje.
Rinktinė kelia sau tikslą pirmą kartą
Lietuvos istorijoje patekti į 2008 me
tų olimpines žaidynes Beijing.

* Dukart olimpinis ir dukart
p a s a u l i o č e m p i o n a s Virgilijus
Alekna šeštadienį r u n g t y n i a u s
Švedijoje vykstančio Europos lengvo
sios atletikos čempionato disko meti
mo varžybų finale. Ketvirtadienį kva
lifikacinėse varžybose V Alekna pri
vertė pasijaudinti lietuvius: pirmuoju
bandymu jo mestas diskas nuskriejo
vos 57.25 m, antrasis bandymas buvo
nesėkmingas ir tik trečiuoju bandy
mu lietuviui pavyko įveikti kvalifika
cinį normatyvą — diskas nuskriejo
64.53 m.
* Julija Gotovskytė baigė pa
sirodymą Lenkijoje vykstančia
me ITF serijos ,,Gdynia Cup"
moterų teniso turnyre, kurio prizų
fondą sudaro 10,000 JAV dolerių.
Dvejetų varžybose žaidusi poroje su
prancūze Anne-Valerie Evain Lie

tuvos tenisininkė pirmajame rate 4:6,
5:7 nusileido vokietės Tina Trautmann ir čekės Katerina Vankova due
tui.
* Prancūzijoje vykstančiose
tradicinėse „Route de France
F e m i n i n e " d a u g i a d i e n ė s e dvira
t i n i n k i ų lenktynėse Diana Žiliūtė,
atstovaujanti ,,Safi-Pasta Žara Man
h a t t a n " k o m a n d a i , po trečiadienį
įvykusio dviejų dalių ketvirtojo etapo
ir penktosios vietos smuktelėjo į aš
tuntąją.
* Ir t o l i a u n e s ė k m i n g a i Euro
pos l e n g v o s i o s a t l e t i k o s č e m p i o 
nato Švedijoje kvalifikacinėse
varžybose rungtyniauja Lietuvos at
letai. Ketvirtadienį nepavyko į finalą
prasimušti ir Rasai Troup. 3,000 m
klrj!;n;o b ogi m f) distancija R. Troup
įveikė por 9 mmiite> 53.14 sekundes

Valstybė padeda tremtinių palikuonims
Vilnius, rugpjūčio 10 d. (BNS)
— Lietuvoje dedamos pastangos pa
dėti čia įsitvirtinti apsisprendusiems
sugrįžti į tėvų ir senelių gimtinę bu
vusių tremtinių ir politinių kalinių
šeimų nariams.
Nuo 1992 m. į Lietuvą jau sugrį
žo apie 2,000 buvusių tremtinių ir po
litinių kalinių šeimų. Daugumai grį
žusiųjų pavyko susirasti darbą ir įsi
tvirtinti Lietuvos visuomenėje. Sėk
mingi buvusių tremtinių vaikų ir vai
kaičių integracijos pavyzdžiai skatina
tolimojoje Šiaurėje gyvenančias trem
tinių atžalas ryžtis grįžti į Tėvynę.
,,Esant tokiai didelei emigracijos
bangai, buvusių politinių kalinių ir
tremtinių bei jų šeimų grįžimas į Lie
tuvą yra geras rodiklis Lietuvos eko
nomikai. Dauguma grįžtančiųjų turi
aukštąjį išsilavinimą, yra įvairių sri
čių savo šalyse sėkmingai dirbantys
specialistai. Be to. 98 proc. Lietuvoje
baigusių Vilniaus vidurinę interna

tinę mokyklą 'Lietuvių namai' trem
tinių palikuonių įstoja į Lietuvos
aukštąsias mokyklas ir įgyja geras
profesijas" — teigia Arvydas Keršulis, Socialinių paslaugų priežiūros de
partamento prie LR Socialinės apsau
gos ir darbo ministerijos direktorius.
Siekiant padėti buvusiems trem
tiniams ir politiniams kaliniams bei
jų šeimoms sugrįžti į tėvynę ir tapti
visaverčiais Lietuvos piliečiais, Socia
linių paslaugų priežiūros departa
mentas prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos įgyvendina projek
tą „Pamokos bendruomenėse: pake
liui į Lietuvą".
Šis projektas — viena pagrindi
nių integracijos programos dalių, ku
rios metu tremtinių vaikai ir vaikai
čiai mokosi lietuvių kalbos, išklauso
paskaitas apie lietuvių tautosaką, et
nokultūrą ir istoriją, susitinka su lie
tuvių kultūros ir istorijos specialis
tais.

O. Juknevičienė: Z. Balčytis turėjo atsistatydinti
Atkelta iš 1 psl.
tolesniam darbą su tais žmonėmis,
kurie jiems nemalonūs".
„Manau, būdamas komunistų
partijos atstovas, Z. Balčytis vado
vaujasi tais pačiais sovietiniais meto
dais ir turbūt galėtų važiuoti derėtis
su buteliu degtinės ar rūkyta dešra.
Gal ir pasisektų Maskvoje, bet Euro
pos Sąjungoje tokiais metodais nesi
derama", — šmaikštavo O. Juknevi
čienė.
Jos teigimu, diplomatinės prie
monės kalbėtis su ES šalių narių va
dovais, kad Lietuvos siekis įvesti eurą būtų palaikytas, nebuvo išnaudo
tos.
Europarlamentarė tvirtino, kad,
Lietuvoje nepavykus įvesti euro, Z.
Balčytis turėjo atsistatydinti.

Pirmiausiai dėl to, kad dėl euro
įvedimo „nemokėjo susiderėti", ir dėl
to, kad „nemokėjo bent formaliai ati
tikti infliacijos kriterijaus".
„Pats komisaras J. Almunia ne
vieną kartą buvo minėjęs: 'Tai kodėl
jūs negalite pasitvarkyti to savo 0.1
proc? Yra oficialios fiskalinės prie
monės, nereikia nieko meluoti. Jeigu
nedidinsite dabar transporto kainų
didžiuosiuose miestuose, o padidinsi
te rudenį, niekas jūsų už tai nenu
baus'", — eurokomisaro žodžius per
sakė O. Juknevičienė.
Visgi ji sutiko, kad kaltinimai
Europos Sąjungai, kad ji Lietuvos į
euro zoną priimti tiesiog nenorėjo ir
kad nėra sąžininga dėl tokio mažo
nuokrypio neleisti šaliai įsijungti į
euro zoną, yra iš dalies teisingi.

Atvyko naujasis JAV ambasadorius
Vilnius, rugpjūčio 10 d. (ELTA)
— Kadenciją Lietuvoje baigusį JAV
ambasadorių Stephen D. Mull pakeis
paskirtasis JAV ambasadorius Lietu
vos Respublikoje John A. Cloud. Ket
virtadienį jis atvyko į Lietuvą.
Rugpjūčio 17 d. ambasadorius
įteiks skiriamuosius raštus Lietuvos
vadovui Valdui Adamkui. Ankstesnis
JAV pasiuntinys Lietuvoje Stephen
Mull taps JAV valstybės departamen
to pareigūnu.
JAV Senatas J. Cloud JAV ambaumkll iumi Lietuvoje paskyrė 2006 m.
gegužės 26 d Liepos lh d us prisiekė

prieš JAV valstybės sekretorę Condoleezza Rice.
J. Cloud yra JAV užsienio tarny
bos karjeros diplomatas, anksčiau
dirbęs JAV misijose Vokietijoje ir
Lenkijoje ambasadoriaus pavaduoto
ju.
Taip pat jis yra dirbęs specialiuo
ju prezidento padėjėju ir vyresniuoju
tarptautinės ekonomikos ir naciona
linio saugumo tarybos direktoriumi
bei ekonomikos patarėju JAV amba
sadoje Bonoje, Vokietijoje.
Ambasadorius yra vedęs ir turi
du vaikus.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Atskleistas sąmokslas įvykdyti masinę žmogžudystę
Atkelta iš 1 psl.
Londono policijos kovos su tero
rizmu padalinio vadovas Peter Clark
sakė, kad sąmokslas buvo „globalinio
užmojaus". Pasak jo, pareigūnai dar
aiškinasi, kiek tiksliai lėktuvų norėta
susprogdinti, kada ir Į kokius oro
uostus skrendančiuose lėktuvuose
turėjo būti įvykdyti šie teroro aktai.
Šis sąmokslas buvo atskleistas
praėjus metams ir vienam mėnesiui
nuo teroro aktų Londono metropo
liteno traukiniuose ir autobuse. Ta
da, susisprogdinus keturiems islamistų mirtininkams, žuvo 52 ir buvo
sužeista dar apie 700 žmonių.
Kitas šaltinis britų policijoje sa
kė, kad atskleisto sąmokslo susprog
dinti lėktuvą dalyviai tikriausiai keti
no panaudoti skystus cheminius už
taisus
„Per bendrą, iš anksto suplanuo
tą ir žvalgybininkų vadovaujamą ope
raciją, kurią vykdė Londono policijos
kovos su terorizmu padalinys ir sau
gumo tarnyba, buvo suardytas didelis
teroristų sąmokslas, kaip Įtariama,
skrydžio metu susprogdinti lėktuvą",
— sakė policijos atstovas.
Po areštų buvo sustiprintas sau
gumo režimas visuose Britanijos oro
uostuose, o reisams j vesti „drakoniš
ki apribojimai" — i lėktuvus negali
ma įsinešti jokio rankinio bagažo ir
skysčių, išskyrus dokumentus per
matomuose vokuose. Taip p a t nelei
džiama jsinešti kaip rankinio bagažo
jokių prietaisų su baterijomis, t a r p jų
mobiliųjų telefonų ir kompiuterių.
Pagrindinis šalies oro uostas —
Londono Heathrovv — nepriima jokių
orlaivių, išskyrus tuos, kurie jau yra
ore. Valdžia paaiškino ši sprendimą
tuo, kad oro uoste susikaupė labai
daug lėktuvų.
Kai kurios užsienio aviacijos
kom-panijos, tarp jų Vokietijos „Luf
thansa", paskelbė, kad atšaukė skry
džius i Britaniją.
Keleiviai tikrinami k u r kas
kruopščiau ir ilgiau nei paprastai.
Oro uostų administracija prašo

keleivius ateiti registruotis anksčiau.
BBC televizijos laidų vedėja Fiona Bruce, susiruošusi vykti atostogų,
pranešė iš Heathrovv, kad pastate yra
gausybė žmonių. Keleiviai sutrikę ir
nežino, ką daryti. Registravimasis Į
skrydžius vėluoja, praneša ji.
Policija Įspėja, kad labai smarkiai
gali strigti Britanijos oro uostų dar
bas. Tai gali užtrukti ne vieną dieną.
J u n g t i n ė s Valstijos taip pat
ėmėsi panašių priemonių ir padidino
grėsmės saugumui kategoriją visuose
skrydžiuose.
Britanijos vidaus reikalų minis
tras J o h n Reid pareiškė, jog sužlug
dyto ketvirtadienį šalyje teroristų
„labai rimto sąmokslo tikslas buvo
susprogdinti kelis skrendančius lėk
tuvus, per kurių katastrofas žūtų
daug žmonių".
Pasak jo, policija „surengė didelę
kovos su terorizmu operaciją". Tyri
mas vyko ir Įtariamieji buvo sekami
kelis mėnesius. Sis sąmokslas, pabrė
žė ministras, sukėlė „labai didelę
grėsmę Jungtinei Karalystei ir jos
tarptautiniams partneriams".
„Mes darome viską, kas įmano
ma, kad užgniaužtume bet kurį tero
ristinį aktyvumą. Tai reiškia, kad visi
Britanijos oro uostai dirbs su pertrū
kiais", — sakė J. Reid.
„Mes nemanome, kad tai turėjo
įvykti šiandien. Mes turėjome infor
macijos, ir privalėjome veikti, kad už
kirstume kelią teroro aktui. Bombą
teroristai planavo Įnešti Į lėktuvą jau
paruoštą, o ne sumontuoti ją lėktu
ve", — sakė šaltinis policijoje.
Nepriklausomas ekspertas tero
rizmo klausimais Paul Beaver sakė,
kad tokio pobūdžio planai tikriausiai
yra susiję su teroristų organizacija
„ai Qaeda".
„Per pastaruosius du mėnesius
'ai Qaeda' ne kartą viešai grasino
Vakarams ir žadėjo atkeršyti už Iraką
ir Afganistaną teroro aktais prieš
Jungtinės Karalystės bei JAV oro
bendroves, tad aš matau tiesiogines
sąsajas", — sakė jis.

Žurnalistai apkaltinti princo pokalbių klausymusi
Londonas, rugpjūčio 10 d.
(„Reuters/BNS) — Didž iosios Brita
nijos policija trečiadienį už šalies ka
rališkosios šeimos pokalbių telefonu
pasiklausimą apkaltino du asmenis
— populiaraus bulvarinio laikraščio
redaktorių ir jo bendrininką.
Per tyrimą nustatyta, kad Rupert
Murdoch žiniasklaidos priemonių im
perijai priklausančio
bulvarinio
laikraščio „The News of the World"
karališkųjų rūmų naujienų skyriaus
redaktorius 48-erių metų Clive Go
odman ir 35-erių metų Glen Mulcaire
aštuonis kartus neteisėtai buvo prisi
jungę prie sosto įpėdinio princo Char
les telefono atsakiklio.
Si neteisėta veikla, kaip teigia
ma, buvo vykdoma nuo šių metų sau
sio 3 dienos iki gegužės 30 d., susimo
kius slapta klausytis pranešimų.
Abu atsakovai buvo areštuoti an
tradienį, tačiau trečiadienį buvo pa
leisti už užstatą iki teismo, kuris pa
skirtas rugpjūčio 16 dieną.
Tyrimas prasidėjo prieš kelis mė
nesius Wales princo rezidencijos pra
šymu.
Rūmų darbuotojai sakė manan

tys, kad kažkas klausosi jų telefoni
nių pokalbių.
Paaiškėjo, kad kaltinamieji pasi
naudojo šiuolaikinių atsakiklių pap
rastumu — daugelio modelių atsakikliai leidžia klausytis pranešimo pas
kambinus šiuo numeriu ir surinkus
tam tikrą skaičių kombinaciją. Ta
čiau dauguma žmonių palieka ga
mykloje Įvestą kombinaciją, nesivar
gindami ją pakeisti tokia, kuri būtų
žinoma tik jiems.
Būtent tuo ir pasinaudojo minėti
asmenys, aštuonis kartus prisijung
dami prie sosto įpėdinio telefono at
sakiklio.
Minėtasis telefonas nebuvo priei
namas vien princui — juo atsiliepda
vo ir naudojosi kai kurie rūmų dar
buotojai. Dėl to manoma, kad šia lini
ja itin privačiomis temomis sosto įpė
dinis nekalbėjo.
C. Goodman ir G. Mulcaire buvo
apkaltinti pagal 2000-aisiais priimtą
įstatymą dėl tyrėjų įgaliojimų, kuriuo
draudžiama be atitinkamų Įgaliojimų
slapta klausytis pokalbių ir praneši
mų visuomeninių telekomų sistem•••,se. įskaitant v\. paštą ir balso paštą.

EUROPA
VARŠUVA
Kol kas nėra jokių požymių, kad
Lenkijai iškilo teroro išpuolių grės
mė, ketvirtadienį sakė specialiųjų
tarnybų koordinatorius Zbignievv
VVassermann, kuris pabrėžė, kad ša
lies tarnybos stebi padėtį, susidariu
sią dėl teroristų sąmokslo susprog
dinti iš Didžiosios Britanijos i JAV
skrendančius lėktuvus. Tačiau ne
trukus Varšuvos Okencų oro uostas
buvo uždarytas, keleiviai buvo eva
kuojami, pranešė oro uosto atstovas.
Pasak jo, oro uosto terminale buvo
pastebėtas be priežiūros paliktas ba
gažas.
SOFIJA
Iš trijų partijų sudaryta Bulgari
jos koalicinė vyriausybė trečiadienį
pareiškė baigsianti Įgyvendinti pa
grindinį savo uždavinį — iki 2007
metų atvesti šalį į Europos Sąjungą
(ES). „Bulgarija Įeis Į ES su didžiąja
koalicine vyriausybe, turinčia įspū
dingą parlamentinę daugumą, o tai
yra svarbus pranašumas. 2007 metų
sausio 1 dieną ji bus garbinga, patiki
ma ir nuspėjama partnerė", — teigia
ma trečiadienį koalicijos priimtoje
deklaracijoje. 2005 metų rugpjūčio
17-ąją į valdžią atėjusi vyriausybė
240 vietų parlamente turi 169 depu
tatų daugumą.

JAV
WASHINGTON, DC
JAV teritorinio saugumo depar
tamentas nedelsdamas imasi žings
nių saugumo priemonėms aviacijos
sektoriuje sugriežtinti, kad jos atitik
tų sustiprintas atsargumo priemones
Jungtinėje Karalystėje. „Dėl tos prie
žasties JAV vyriausybė šalyje padidi
no grėsmės saugumui kategoriją iki
'didelės', arba 'raudonosios' komerci
niams skrydžiams iš Jungtinės Kara
lystės į JAV", — sakoma pareiškime.
NEW YORK
Irano prezidentas Mahmoud Ahmadinejad davė interviu Amerikos

ATLANTIC

televizijos kompanijai CBS, kuriame
sukritikavo JAV vadovo George W.
Bush strategiją dėl Tehran branduo
linės programos. Interviu, kuris an
tradienį buvo paimtas Tehran, taip
pat kalbama apie Izraelio ir Libano
šiitų partizanų grupuotės „Hezbollah" karinį konfliktą ir Iraką. Inter
viu CBS parodys šeštadienį laidoje
„60 Minutes". M. Ahmadinejad pa
ragino JAV „pakeisti elgesį", apkalti
no jas mėginimais kurti imperiją ir
apgailestavo, kad Baltųjų rūmų vado
vas neatsakė į jo 18 puslapių laišką,
pasiųstą jam gegužę.

KARIBAI
HAVANA
Už neteisėtą palydovinės televi
zijos signalų priėmimą ir platinimą
Kuboje nuo šiol bus baudžiama itin
griežtai — didelėmis baudomis arba
laisvės atėmimu trejiems metams.
Tokį įspėjimą trečiadienį paskelbė
centrinis Kubos laikraštis „Granma". „Didelė dalis per palydovus
transliuojamų laidų yra destabilizuo
jančio, ardomojo pobūdžio, ragina
imtis teroristinės veiklos", — pažy
mima laikraščio publikacijoje. Įspėji
mas apie sugriežtintą atsakomybę už
palydovinės televizijos žiūrėjimą su
tapo su informacija, jog darbą atnau
jina „TV Marti", transliuojanti laidas
ispanų kalba iš studijų JAV

ARTIMIEJI RYTAI
NAJAF
Irako šventajame Najaf mieste
netoli pagrindinės šventovės ketvir
tadienį susisprogdinus mirtininkui,
mažiausiai 31 žmogus žuvo, o dar 94
buvo sužeisti. Tarp sužeistųjų yra ke
turi maldininkai iš Irano, vieno jų
būklė rimta. Incidentas Įvyko netoli
tos vietos, kur gyvena labiausiai ger
biamas Irako dvasininkas didysis ajatola Ali al-Sistani.
BEIRUTAS
Izraelio kariai ketvirtadienį Pie
tų Libane užėmė du krikščionių
miestelius, nors Izraelis sako atidėjęs
planus išplėsti karo veiksmus prieš
„Hezbollah". „Reuters" žurnalistas
pranešė, kad Izraelio kareiviai pės
čiomis žygiuoja per miestelius, kurie
yra maždaug 8 km nuo Izraelio bei
Libano sienos.

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

Ocea*
Kroviniu gabenimas
laivu i visas oasaulio šalis.
Kroviniu gabenimas
lėktuvu i visas pasaulio šalis
L^g-

Air Freight
Automobiliu pirkimas bei
siuntimas i visas pasaulio šalis
Krovinu pervežimas
visoje Ameboje.

Trucking

fSmėli Packaaes

Smulkiu Siuntiniu siuntimas bei
pristatymas i namus Lietuvoje Latvijoje.
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukram<io;e
8801 78Th Ave Bridgeview, I I 60455 Tel. 1
Fax. 1 708-599-9682
Tel. 1

708-599-9680
800-775-7363
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Kur kaupiasi negatyvi energija
Atkelta iš 4 psl.

sikorusi visa šeima: tėvas, motina ir 4
Pasak legendos, dedant šven vaikai. Dar kiti liudija, kad vėliau čia
tovės pamatus, šalimais klaidžiojo gyvenęs vyras papjovė savo žmoną ir
pamišėlis asketas ir šaukė, kad čia pats nusišovė.
Kadangi dėl vaiduoklių ten nie
bus prakeikta vieta, cerkvės vietoje
atsirasianti bala (tarybiniais metais, kas negalėjęs gyventi, tai neseniai jis
susprogdinus cerkvę, čia įrengtas buvęs nugriautas, tačiau tos vietos
žmonės vengia ir šiandien.
baseinas "Moskva").
Nors senosios istorijos žmonių
Prakeiksmas atsiradęs todėl, kad
čia buvo nugriautas vienuolynas, primirštamos, tačiau XX a. kūrėsi
kurio viršininkas irgi pranašavęs, jog naujos.
Maskviškiai tiki, jog pats Krem
toje vietoje niekad nieko šventa
lius stovi tokioje vietoje, kur nuolat
nebus, o bus "velnių vieta".
Nešvari vieta laikoma ir Visų kryžiuojasi neigiamos energijos sro
Šventųjų cerkvė. Sakoma, kad čia vės, todėl čia traukia revoliucingai
anksčiau tekėjusi Tarakanovkos upė, nusiteikusius, maištaujančius žmo
kurios srovė vėliau nukreipta po nes.
Taip atsitikę ir 1990-aisiais, kai
žeme.
Maskviškiai, gyveną toje teritori Kremlius tapo perversmo įvykių epi
joje, įsitikinę, jog ir šiandien upės centru ir buvo smarkiai apgriautas.
Kalbama, jei iš šios vietos bus ir
vandenys "ištraukia žmogaus jėgas".
Gyventojai mena ir tai, kad jų toliau valdoma šalis, joje nieko gera
būstai stovi ir ant žmonių kaulų, nes negalima laukti.
Žinoma, tarp šių vietų minimas
Pirmojo pasaulinio karo metais čia
ir proletariato vado mauzoliejus.
buvo laidojami žuvę maskviškiai.
„Kol šios asmenybės kūnas ne
Kapinės buvo užėmusios didžiulę
bus palaidotas žemėje, išneštas iš
teritoriją.
Dar viena "negera" vieta minima miesto centro, gero gyvenimo pas
Arbato gatvėje, k u r dar neseniai mus nebus!" - tokią pranašystę tur
stovėjęs 14-uoju numeriu pažymėtas būt girdėjo kiekvienas maskviškis,
net ir moksleivis.
namas, vadinamas vaiduoklių namu.
,Klaipėda"
Pasakojama, jog kadaise ten pa
»j

SKELBIMAI • SKELBIMAI • SKELBIMAI
Skelbimų skyriaus tęl. 1 773-585-9500

NEKILNOJAMASIS TURTAS

SIŪLO DARBĄ

GREIT PARDUODA

Darbui reikalingi dažytojai
su darbo patirtimi ir žmogus,
mokantis {vairius darbus.
Būtina turėti mašiną. Pageidautina,
kad kalbėtų rusiškai.
Tel. 8 4 7 - 9 8 0 - 7 8 8 7 .
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First L a n d m a r k Realty

773-590-0205
708-425-7160
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Čikagoje ar priemiesčiuose
Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas veltui
Tarpininkaujame gaunant paskolą
Pensininkams nuolaida
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STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBES DRAUDIMAS

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane.
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 YVest 95th St.,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654:773-581-8654

Paaiškėjo galutinė Lietuvos vyrų krepšinio
rinktinės sudėtis
Pirmadienj paaiškėjo galutinė
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės
sudėtis Japonijoje vyksiančiam pa
saulio čempionatui. Pirmadienį iš
turnyro Ispanijoje sugrįžusios nacio
nalinės komandos vyriausiasis tre
neris Antanas Sireika spaudos kon
ferencijoje pranešė, kad paskutiniuo
ju atkritusiu rinktinės kandidatu
tapo Vilniaus "Lietuvos ryto" gynėjas
Mindaugas Lukauskis.
A. Sireika prisipažino, jog abejo
nių kėlė ir kito "Lietuvos ryto" gynėjo
Tomo Delininkaičio kandidatūra.
Treneriai nusprendė, kad šiuo metu
24 metų 190 cm ūgio T. Delininkaitis
komandai yra reikalingesnis nei 27
metų 198 cm ūgio M. Lukauskis.
Kitas kontrolines rungtynes
lietuviai žais rugpjūčio 12 dieną Pietų
Korėjoje su šios šalies rinktine. Rug

pjūčio 13 dieną mūsiškiai žais pasku
tiniąsias kontrolines rungtynes su
JAV komanda.
Pasaulio čempionatas prasidės
rugpjūčio 19 dieną.
Galutinė Lietuvos rinktinės su
dėtis: Giedrius Gustas (Maskvos sri
ties "Dinamo", Rusija), Tomas Deli
ninkaitis ("Lietuvos rytas"), Arvydas
Macijauskas (Pirėjo "Olympiakos",
Graikija), Mantas Kalnietis (Kauno
"Žalgiris"), Simas Jasaitis (Tel Avivo
"Maccabi", Izraelis), Mindaugas Žu
k a u s k a s (be klubo), Paulius Jankū
nas ("Žalgiris"), Linas Kleiza ("Denver Nuggets", NBA), Darius Songaila
("Washington Wizards", NBA), Ro
bertas Javtokas (Atėnų "Panathinaikos", Graikija), Darjušas ir Kšištofas
Lavrinovičiai (abu - Kazanės "Uniks",
Rusija).
ELTA

Lietuvos krepšininkės turnyrą Latvijoje
baigė pralaimėjimu
Tarptautiniame keturių koman
dų moterų krepšinio turnyre Rygoje
(Latvija) pasaulio čempionatui besi
rengianti Lietuvos rinktinė iš trejų
rungtynių laimėjo tik vienerias.
Paskutinėse rungtynėse pirma
dienį mūsiškės 55:80 (13:17, 15:21,
9:23,
18:19) pralaimėjo Turkijos
krepšininkėms.
Lietuvos rinktinei 9 taškus pelnė
Ligita Kinkevičienė, 8 - Jurgita
Štreimikytė, 7 - Ela Briedytė.
Prieš tai lietuvės 56:80 pralai
mėjo graikėms ir 70:50 įveikė latves.
Lietuvos rinktinės vyriausiasis
treneris Algirdas Paulauskas sakė,
kad čempionatui toliau nebesiruoš

gynėja Irma Raugaitė, puolėja Rima
Margevičiūtė ir vidurio puolėja Kris
t i n a Česnavičiūtė. Prie komandos
artimiausiu metu turėtų prisijungti
vidurio puolėja Gintarė Petronytė. A.
Paulauskas sakė, kad dar tikimasi,
jog Lietuvos pilietybė bus suteikta
amerikietei Katie Douglas ir ji galės
žaisti pasaulio čempionate.
Lietuvos rinktinė šią savaitę
čempionatui rengsis Vilniuje. Rug
pjūčio 15 dieną mūsų šalies rinktinė
išvyks į turnyrą Italijoje. Ten mūsiš
kių varžovėmis bus Lenkijos, Vokie
tijos, Italijos bei Serbijos komandos.

R. Valentienė stengiasi sustabdyti tur
ke N. Jihit.
EPA-ELTA nuotr.

Pasaulio akrobatinio
skraidymo
čempionate

ELTA

STATYBINEI KORPORACIJAI,
nuostabioje Hilton Head saloje
(Pietų Karolina), reikalingi
darbuotojai dirbti statybose.
Mes garantuojame darbą visus metus,
gerą atlyginimą, atostogų ir ligos
apmokėjimą, lietuvišką kolektyvą bei
vežiojimą į darbo vietą.

Tel:

PASLAUGOS

Įvairios sporto žinios

(843) 298-0826

FULL T I M E SEASONAL
LANDSCAPE CARDEN
HELP VVANTED
IN BURRIDCE
312-656-2713

PARDUODA
HOMGRGLGN parduodamas
4 micg. 2.5 vonios namas.
Didelis sklypas, baseinas
(maintenance frec €xt€rior).

70B-30I-332S

Čia vieta Jūsų reklamai!

•••HHHIrlrVnil'l-

N a m a m s Paskolos, Apdraudos Sąskaitos
MUTUAL F E D E R A L SAVINGS
A N D LOAN A S S O C I A T I O N O F CHICAGO

LČNDER

Patarnaujant

2 2 1 2 VVest C e r m a k R o a d , C h i c a g o , IL 6 0 6 0 8
(773) 847-7747
S t e p h e n M . Oksas
Presiaent

Čikagos ir Apylinkių

I*-?*.

l u:tuviams Daugiau Kaip 100 Metų.

Lenkijoje vykstančiame pasaulio
akrobatinio skraidymo standartinės
kategorijos čempionate po pirmadienį
atliktos privalomosios programos Lie
tuvos atstovas Eltonas Meleckis už
ima šeštąją vietą (76,47 proc. taškų).
Pirmauja rusas Aleksandras Kuryliovas (78,27 proc).
Donaldas Bleifertas (67,8 proc.)
u ž i m a 39-ąją, o Linas Rūtelionis
(57,7 proc.) - 58-ąją vietas.
Čempionate dalyvauja 63 pilotai
iš 21 šalies.
ELTA
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XXI A. MAUGLIAI:
VAIZDUOTĘ TEMDANTI
TIKROVĖ
Kai žmonės vaikus palieka liki
mo valiai, tėvų pareigų imasi šunys,
vilkai, beždžionės ar lokiai.
Mauglis - Indijos džiunglėse nuo
tėvų pasimetęs ir vilkų užaugintas
berniukas iš Rudyardo Kiplingo
„Džiunglių knygos" - gyveno tik
britų rašytojo vaizduotėje. O faktais
pagrįsti pasakojimai apie tarp lau
kinių žvėrių išaugusius vaikus lenkia
visas išmonės ribas.
Maugliai Lietuvoje
ir pasaulyje
Stulbinamos tikros ar išgalvotos
istorijos apie sulaukėjusius vaikus
buvo perduodamos iš kartos į kartą
nuo antikos ir ankstyvųjų viduram
žių - Įvairiose tautose ir skirtinguose
pasaulio pakraščiuose. „Feralchildren.com" svetainėje skelbiamas is
toriniais šaltiniais pagrįstas daugiau
nei 100 tėvų paliktų vaikų ir neretai
laukinių žvėrių užaugintų vaikų są
rašas, kuriame du kartus paminėtas
ir Lietuvos vardas.
Tai istorijos apie 1660 m. me
džiotojų aptiktą su lokiais augusį de
vynmetį berniuką, pakrikštytą Juo
zapu. Rašytiniuose šaltiniuose teigia
ma, kad su Juozapu buvęs ir jo brolis,
kuriam esą pavyko nuo medžiotojų
pasprukti. Manoma, kad vaikai pasi
metė nuo tėvų šiems slepiantis nuo

užpuolusių totorių. Juozapą esą pa
vyko įpratinti vaikščioti stačiomis,
valgyti virtą mėsą, nors gerai kalbėti
jis taip ir neišmoko.
Kitas Lietuvoje lokių išauginto
berniuko atvejis aprašytas 1694 m.,
teigiama svetainėje. Maždaug 10 me
tų vaiką pavyko išmokyti vaikščioti
ant dviejų kojų ir šiek tiek kalbėti.
Tačiau kur kas didesnę nuostabą
už tikrus ar tariamus - kas gali pati
kimai atskirti legendas nuo tikrovės,
kai praėjo daugiau nei 300 metų? lietuviškus mauglius kelia neabejoti
ni faktai.
Žmonių paliktų ir žvėrių išgel
bėtų vaikų sąrašas anaiptol nenu
trūksta viduramžiais: „Feralchildren.com" skelbia, kad nuo 2000 m.
yra žinomi mažiausiai 3 „klasikiniai"
mauglių atvejai. Prasidėjus XXI am
žiui patvirtinta jau keliolika sulau
kėjusių vaikų atvejų, kuriems daž
niausiai į pagalbą ateidavo keturkojai
globėjai.
Istorijų apie šiuolaikinius maug
lius geografija plati: tokie atvejai
užfiksuoti Maroke, Rusijoje (Totori
joje ir Sibire), Ukrainoje, Tailande,
Rumunijoje, Čilėje.
Sulaukėjusių vaikų istorijos pa
našios: arba tėvai juos palieka likimo
valiai, arba jie patys nuo jų pabėga
neapsikentę smurto ir bado.

-
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in person at 293 Chase Bank Locations

Stuburo ir skausmo ligos I
JONAS V.PRUNSKIS, M D
TEKRJ DALIAS PRUNSKIS, M D
M A U N A K V . RANA, M D
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elgin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
www.illinoispain.com

Vidaus ligos

www. cookcou n tyt reasu rer. com
312.443.5100 — 24 hours a day

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDKXOGAS-ŠIRCHES UGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chkago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
D a n t ų gydytojai
D R . J O V I T A KERELIS
D A N T Ų GYDYTOJA
9 5 2 5 S . 7 9 t h A v e . , Hickory Hills, IL

EDMUNDAS V1ŽNAS, M.D., S.C
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chkago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Akių ligų specialistai
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS-CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
Rūpinosi sulaukėję šunys
Rumunijoje „berniuku šunimi"
vadinamas Trajanas Caldararas išėjo
iš namų kur akys veda būdamas ket
verių. Manoma, kad jis neištvėrė tėvo
mušimo.
Kaime gyvenanti berniuko moti
na Lina Caldarar sakė mylėjusi sūnų,
bet turėjusi žiauraus būdo sugy
ventinį, kuris nuolat ją mušdavo.
Paskutinį kartą jį sūnų matė prieš
pabėgdama iš namų. „Jis (vaiko tė
vas) neleido man pasiimti Trajano sakė, kad vaikas priklauso jam", pasakojo berniuko motina. Pasak jos,
netekusi Trajano ji vos neišprotėjusi
ir gyvenusi viena viltimi, kad jį ėmėsi
globoti kita šeima.
Manoma, kad Trajanas gyveno
pats vienas trejus metus. Jį atsitikti
nai rado vienas piemuo. Sugedus
automobiliui jis per ganyklas pa
traukė namo ir pastebėjo vienui vie
ną mažą berniuką. Jį po kurio laiko
sugavo piemens iškviesti polici
ninkai.
Nors jau buvo septynerių, Tra
janas atrodė kaip trejų metų vaikas.
Jis buvo nuogas, negalėjo kalbėti,
sirgo sunkia rachito forma. Jo žaiz
dos pūliavo, kraujo apytaka buvo
sutrikusi. Trajanas vaikščiojo ketu
riomis, o jo judesiai buvo tarsi žvėre
lio. Berniukas gyveno kartoninėje
dėžėje, kurią buvo užsidengęs poli
etileno skiaute.
Medikai vėliau padarė išvadą,
kad vaikas pats vienas nebūtų galėjęs
išgyventi, jeigu jam nebūtų padėję
laukiniai šunys, kurių buvo daug ta
me Transilvanijos regione. Berniuką
rado prie negyvo šuns, kurį jis, kaip
manoma, tuo metu valgė.
Sapnuoja gyvenime
su keturkojais draugais

CONTACT US

Širdies ir kraujagyslių
ligos

Panaši istorija nutiko ir atokia
me Bespalovskajos kaime Sibire. Po
to, kai trijų mėnesių berniuką motina
paliko alkoholikui tėvui, kuris vieną
kartą išėjo iš namų ir nebegrįžo,
Andrejų Tolstychą ėmėsi auginti
vienintelė šalimais esanti gyva būty
bė - namus saugojęs šuo.
Kaip jam pavyko išgelbėti vaiką,
nežino niekas. Andrejų aptiko socia
linės rūpybos darbuotojai, pradėję
domėtis, kodėl septynerių metų ber
niukas nelanko mokyklos. Manoma,
kad lig tol jo niekas nepasigedo dėl to,

T e l . (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C DECKER DOS, P.C
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama kainą.
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai.

4647 W. 103 S I , Oak. Lawn, IL
55 E. Washington, S uite 2401,
Chkago, IL

Tel. 708-422-8260.

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-585-9500
kad namas buvo labai nuošalioje vie
toje, o vietovė buvo mažai apgyven
dinta.
Sugrįžęs pas žmones Andrejus
nemokėjo kalbėti, vaikščiojo keturio
mis, kandžiojosi, prieš valgydamas
apuostydavo maistą ir elgėsi kaip šuo.
Po gydymo berniukas buvo ati
duotas į vaikų namus. Po dviejų sa
vaičių jis išmoko vaikščioti stačias,
pradėjo valgyti su šaukštu, miegoti
lovoje ir pamažu susidraugavo su
viena mergaite. Su ja ir kitais žmo
nėmis jis bendrauja gestais.
Spaudoje buvo aprašyta ir dar
viena rusiško Mauglio istorija. 1998
m. milicija netoli Maskvos 6 metų
Ivaną Mišukovą „išgelbėjo" nuo šunų
gaujos, su kuria jis praleido pasku
tinius dvejus savo gyvenimo metus.
Berniukas pabėgo nuo savo moti
nos ir jos draugo alkoholiko būdamas
ketverių. Iš pradžių jis elgetavo ir
pelnė valkataujančių šunų pasiti
kėjimą, nes atiduodavo jiems maisto
likučius. Atsidėkodami jie ėmėsi jį
saugoti nuo piktadarių ir šalčio, o il
gainiui patikėjo jam gaujos vedlio pa
reigas. Milicininkai tris kartus nesėk
mingai bandė atskirti jį nuo šunų, kol
galiausiai jiems tai pavyko pakišus
jauką restorano virtuvės patalpose.
Ivanas Mišukovas, kuris prieš
išeidamas iš namų jau mokėjo kal
bėti, sėkmingai integravosi į visuo
menę, tačiau sako, kad ir dabar dar
sapnuoja šunis.
Nemokėjo verkti
Dar viena panaši istorija nutiko
Kazanėje. 14 metų Ramzija Tukmatulina, kurios motina buvo alkoho
likė, tarp laukinių šunų augo nuo
vaikystės. Kaime gyvenantys kaimy
nai, kurių akyse augo mergaitė, ją
buvo praminę Naida - tai tuose kraš
tuose įprastas kalės vardas.
Tik po to, kai milicininkas apie
sulaukėjusią mergaitę pranešė į vie
tos administracinį centrą, į ją buvo
atkreiptas dėmesys. Ramzija net iš
garsėjo: ji buvo pakviesta į Maskvą
dalyvauti viename populiariame TV
šou.
Oksana keturkojų pagalbos pa
prašė būdama trejų metukų: kai tėvai
alkoholikai nakčiai ją paliko lauke,
mergaitė įsiropštė į pašiūrę, kurioje
buvo laikomi šunys, rašo britų dien
raštis „The Telegraph".
Nukelta į 11 psl.
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LOS ANGELES ŠV. KAZIMIERO LITUANISTINES
MOKYKLOS NAUJIENOS
Mokslo metai mokykloje prasi
dėjo su gražiu, per 20, mokytojų bū
riu ir maždaug 115 mokinių, nuo kiš
kučių iki dvyliktokų ir net nedidele
suaugusiųjų klase. Dirbome 32 šeš
tadienius, su programa spalio mė
nesį dalyvavome „Lietuvių dienose".
Susilaukėme svečių: mokyklą aplan
kė amatų specialistas iš Vilkijos amatų mokyklos direktorius Zigmas
Kalesinskas, kuris mokiniams pa
aiškino autentiškų lietuviškų dra
bužių sudėtį, o Asanavičienė, sausio
13-osios aukos Loretos mamytė, pa
pasakojo vyresniesiems mokiniams
apie savo dukrą, rodė nuotraukas,
dalijosi prisiminimais apie Sausio
13-ąją. Svečiavosi ir vyskupas Jonas
Ivanauskas iš Lietuvos, kuris pra
vedė priešvelykinį susikaupimą,
suteikė mokiniams sutvirtinimo sak
ramentą ir pasidžiaugė mokyklos
dvasiniu nusiteikimu. Dr. Rimtas
Marcinkevičius, Antanas Mažeika,
Violeta Gedgaudienė ir kiti prele
gentai prisidėjo prie seminaro pas
kaitų.
Ne tik skaitėme ir rašėme; nu
veikėme labai daug. Minėjome Vė
lines Forest Lawn kapinėse, puošda
mi lietuvių kapus gėlėmis ir trispal
vėmis vėliavėlėmis. Halloween pro
ga išpjaustėme moliūgus gražiais
lietuviškais tautiniais motyvais.
Lapkričio mėnesį paskyrėme lab
daros vajui, kurį suorganizavo Vaida
Mikuckienė. Mokiniai sunešė arti
100 kuprinių, pripildytų dovanė
lėmis, kurios buvo išsiųstos į Nau
jąją Akmenę vargstantiems Lietuvos
vaikams. Kalėdų eglutėje mokiniai
suvaidino Danguolės Varnienės reži
suotą „Spragtuką", o vyresnieji mo
kiniai atstovavo mūsų parapijai ir
visiems lietuviams Migrantų Mi
šiose Los Angeles katedroje.

Vasario 16-osios proga kiekvie
na klasė sukūrė vaizdus iš Lietuvos
istorijos ir juos apibūdino tai progai
skirtame minėjime. Mokiniai atliko
meninę programą visuomenės minė
jime, kūrė spalvingus Valdovų rūmų
koklius-plyteles. Kokliai buvo me
niškai suklijuoti ant senoviškos
krosnies, kurią padarė tėveliai Jonas
Kulikauskas ir Augis Gedgaudas.
Gražus skaičius mokinių su savo
kūryba dalyvavo JAV LB Švietimo
tarybos rašinio ir piešinio konkur
suose ir laimėjo nemažai premijų.
Vasario mėnuo buvo skirtas lietuvių
kalbai. Stengėmės kalbėti tik lietu
viškai, o aptikus nelietuviškai kal
bančius mokinius, jiems buvo už
dedamos trispalvės apyrankės.
Motinos dienos proga tėveliai
parūpino vaišes ir gėles, o mokiniai
mamytes pradžiugino spalvinga pro
grama prie kurios prisidėjo grupė
„Minties odisėja". Visus mokslo me
tus ruošėmės Dainų šventei, į kurią
vyko veik 20 mokinių, įskaitant ir
mergaičių ansamblį.
Mūsų mokytojai tobulinosi mo
kytojų konferencijoje, o tėveliai klau
sėsi Elonos Vaišnienės paskaitos
apie dvikalbystės vertę.
Suteikti trys sakramentai: Susi
taikymo, Pirmos komunijos ir Su
tvirtinimo. Stropiai ir pagarbiai vai
kus paruošė kun. Tomas Karanauskas ir Jūratė Venckienė. Dėstant ti
kybą talkininkavo Audra Narbutie
nė ir Inga Rugienienė.
Atsisveikinome su septyniais
abiturientais. Kai kurie mūsų moki
niai mokykloje mokosi nuo 3 metų
amžiaus. 12 klasės baigimo atestatą
šiemet gavo: Katarina Butkytė, Eve
lina Gulbinaitė, Aleksandra Habanek, Alytė Mažeikaitė, Inga Newsom, Brianna Šilkaitytė ir Aleksas

PROF. ARVYDO MATULIONIO
VIEŠNAGĖ
Pabendrauti po šv. Mišių Cicero
rugpjūčio 6 d. apsilankęs moks
lininkas iš Viniaus, prof., habil. dr.
Arvydas Matulionis ne vien tik
papasakojo apie gyvenimą Tėvynėje,
bet šiek tiek nušvietė ir savo veiklą,
kuri siejasi su Amerika.
Atvykęs į Čikagos apylinkes
trumpai paviešėti pas giminaitę Oną
Venclovienę, svečias jau praėjusį pir
madienį išsiruošė kelionėn į Notre
Dame universitetą, South Bend, IN,
kur studentams ir profesoriams
skaitė paskaitą iš savo srities.
Prof. A. Matulionis dirba Puslai
dininkių fizikos institute Vilniuje,
vadovauja Fliuktuacinių reiškinių
laboratorijai. Pagrindinis jo vizito
tikslas buvo apsilankymas Cornell
universitete Ithaca mieste, su ku
riuo jo darbovietė vykdo bendrą —
JAV Laivyno tarptautinės NICOP
programos bei Valstybinio mokslo ir
studijų fondo projektą. Šis penkerius
metus trukęs projektas baigiasi šį
rudenį, o per tą laiką Lietuvos atsto
vas vieną ar du kartus per metus
turėdavo atvykti į šį universitetą ir
patikrinti, kaip vyksta tiriamieji
darbai. Kaip toliau vystysis tokie
bendri tarptautiniai projektai, pa
aiškės po to, kiek lėšų bus galima
gauti iš Europos Sąjungos.
Šįkart viešėdamas Cornell uni
versitete, lietuvis dalyvavo garsiojo
mokslininko Lester Eastman mok

slinėje konferencijoje.
Prof. A. Matulionis Vilniaus uni
versitetą baigė 1961-aisiais. 1969—
1970 metais dirbo Rochester univer
siteto Optikos institute. Taip pat jis
turėjo progą aplankyti ir daugiau
Amerikos mokslo įstaigų, gerai
pramokti anglų kalbą. Kartu su H.
L. Hartnagel ir R. Katiliumi 2001 m.
New York išleido 312 puslapių mo
nografiją „Microwave Noise in Semiconductor Devices". Taip pat yra
parengęs daugybę mokslinių straips
nių.
Mokslininkas mano, kad 2007
m. sausio mėnesį jam pavyks pasi
rašyti bendradarbiavimo (bendrų ty
rimų) sutartį su vienu iš California
universitetų. Tada jis vėl žada at
vykti į JAV.
Na, o dabartinė prof. A. Matulio
nio viešnagė Amerikoje eina į pa
baigą: rugpjūčio 10 d. jis jau aplei
džia svetingąją Ameriką, kurioje
kiekvieną kartą mokslininkas vis ko
nors pramoksta ar supažindina šio
krašto specialistus su pasiekimais
Tėvynėje.
Beje, viešint pas O. Venclovienę,
šį kartą jis turėjo progą nuvažiuoti į
Šv. Kazimiero lietuvių kapines ir
aplankyti savo giminaičio A. Venclovo kapą. Kiek teko girdėti, iš susi
tikimo su Cicero lietuviais jis išsi
vežė gerus įspūdžius.
Edvardas Šulaitis

Grupė Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos abiturientų. Iš kairės:
Katarina Butkytė, Alytė Mažeikaitė, Aleksas Vilkas, Aleksandra Habanek ir Inga
Nevvsom.
Rūtos Habanek nuotr.

Vilkas. Dėkojame jų nuolatinei lite
ratūros dėstytojai dr. Živilei Gimbutaitei, taip pat tariame nuoširdų
ačiū ilgamečiui tėvų komiteto pir
mininkui Jurgiui Jogai, kuris triūsė
šiose pareigose arti dešimt metų. Dė
kojame jam už įvarius mokyklos
pagerinimus, naujas kopijavimo ma
šinas, pertvarkytas spintas, garažą,
naujus reikmenis. Savo pavyzdžiu
jis parodė mokiniams, kad svarbu
savo asmeninį laiką skirti darbui
mokykloje.
Piniginėmis aukomis mokyklą
rėmė Lietuvių fondas, JAV LB Švie
timo taryba, JAV LB Vakarų apy
garda, ALT-as, šauliai, Kašelioniai
Petro Bingelio atminimui ir pavie
niai asmenys. Brangią dovaną „Lietuvių kalbos žodyną" (19 tomų)
mokyklai padovanojo Aurelijus Vijū

nas. Knygas taip pat dovanojo LR
Švietimo ir mokslo ministerija bei
pavieniai parapijiečiai.
Sėkmingai baigėme penkias
dešimt šeštuosius mokslo metus.
Šeštadieniais mokyklos kieme pa
sklinda vaikučių juokas, klyksmas,
tėvelių balsai, tautinių šokių muzika
ir lietuviška daina, himno žodžiai.
Salė pakvimpa skaniu Ragauskienės
gaminamu maistu. Jaučiamės, kad
esame viena šeima, visi esame na
muose.
Dėkojme klebonui kun. Sta
nislovui Anužiui už jo globą, kun.
Tomui, visoms mokytojoms, moki
niams, tėveliams, draugams. Iki
pasimatymo rudenį.
Marytė Newsom

PATRIOTINES POEZIJOS KONKURSAS
IŠEIVIJOS JAUNIMUI
Skelbiamas šeštasis lietuviškos patriotinės poezijos konkursas
išeivijos lietuvių jaunimui. Konkursą vykdo JAV LB Cleveland apy
linkės valdyba.
Konkurse gali dalyvauti jaunimas nuo 12 iki 25 metų amžiaus.
Skiriamos šešios premijos: 150 JAV dol., dvi po 100 JAV dol., trys
po 50 JAV dol.
Konkurso mecenatai: Č. ir I. Šatkai, V. Bučmienė, J. ir D. Abriani,
dr. K. Stankaitytė-Phillips, dr. V. Stankus ir a.a. Balio Gaidžiūno
palikimo likutis.
Savo sukurtą ir niekur nespausdintą eilėraštį reikia pasirašyti
slapyvardžiu ir pažymėti amžių. Atskirame lapelyje užrašyti slapy
vardį, vardą, pavardę, amžių, adresą, telefono nr. ir, jei turima, elek
troninio pašto adresą. Tą lapelį įdėti į atskirą voką, ant voko užrašyti
slapyvardį, voką užklijuoti ir drauge su eilėraščiu iki 2006 m. gruodžio
1 d. siųsti vertinimo komisijos pirmininkei šiuo adresu: Dr. Jolita
Kavaliūnaitė, 3332 Boyne Rd., Barberton, OH 44203, USA
JAV LB Cleveland apylinkės valdybos vardu
Vida Bučmienė

Algimantas Ošlapas, Old Greenwich, CT, parėmė „Draugo" lei
dybą 50 dol. auka. Sakome širdingą ačiū!
Bronė Paulius, gyv. Palm Beach Gardens, FL, kartu su prenu
meratos atnaujinimo mokesčiu atsiuntė dosnią 80 dol. auką „Draugui".
Dėkojame!
Stasė Dzekčiorius, gyv. Nivėrville, NY, parėmė „Draugą" 50 dol.
auka. Nuoširdus ačiū!
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Gyvybės liepsnelei užlieta šalta banga atėmė iš gyvųjų pasau
lio New York visuomenės aktyvų narį, korespondentą a.a- Petrą
Palą. Gerbiamas Petras nuvažiavo prie Atlanto vandenyno atsi
gaivinti nuo slegiančių karščių ir deja...
Velionio šviesiam atminimui kilniems Lietuvių katalikų Reli
ginės Šalpos tikslams aukojo sekantys: Ramutė ir Algirdas
Česnavičiai — $50, Algis ir Vida Jankauskai — $100, Malvina
Klivečkienė — $100, Salvijus ir Monika Kungiai — $30, Josephina
Senken — $50, Ramutė Žukaitė — $20 ir Albina Žumbakienė —
$50.
Lietuvių katalikų Religinė Šalpa dėkoja aukotojams ir reiškia
gilią užuojautą žmonai Martai, dukrai Aidai su šeima, sūnui dr.
Garsui su šeima, anūkams ir visiems artimiesiems bei draugams.
Amžiną atilsį Petrui Paliui!

AtA
POVILUI MIELIULIUI
mirus, skaudžiose netekties valandose nuoširdžiai
užjaučiame žmoną DAGNĘ, dukrą DAINĄ su šeima
ir visus gimines bei artimuosius.
Sofija Jelionienė ir
Irena Rimavičienė su šeimomis
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Su liūdesiu pranešame, kad po sunkios ligos

AtA
BRONIUS PRANCKEVIČIUS
Mirė 2006 m. rugpjūčio 10 d.
Gimė 1915 m. birželio 13 d. Mikalaičiūnų kaime, Joniškio
raj., Šiaulių apskrityje.
1944 m. pasitraukė į Vakarus, vėliau į Australiją. Iš Austra
lijos į JAV, į Čikagą ir gyveno Evergreen Park.
Nuliūdę liko: žmona Antanina Šidlauskaitė, anūkė Eglė su
vyru Algiu, proanūkės Erika ir Laura Eringiai, sesuo Antanina
su vyru Jauniumi, sūnėnas Linas su žmona Rita Dagiai; Lietu
voje duktė Danutė Vitkuvienė ir jos vaikai — duktė Kristina su
vyru Aivaru ir duktė Karolina Jonušai, sūnus Arūnas su žmona
Danute ir jų duktė Gabrielė Vitkai bei kiti giminės Lietuvoje.
Velionis pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 11 d. nuo 3 v.
p.p. iki 8 v.v. Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87 St.,
Evergreen Park, IL.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 12 d. Iš laidojimo
namų 9 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos šv.
Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. Bronius bus palaidotas Tau
tinėse lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji
Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

J
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K O L E G A I PASKUTINIS SUDIEV

Jono Levicko ilga ir įspūdinga
žemiškoji gyvenimo kelionė pasi
baigė. Jis iškeliavo į Amžinybę, kur
mes visi vieną dieną iškeliausime.
Atsisveikinimas įvyko š.m. liepos 31
d. vakare Petkaus laidojimo namuo
se, Lemonte. Susirinkęs nemažas
būrelis buvusių Pabaltijo universite
to Hamburg-Pinneberg kolegių ir
kolegų, ir kiti liūdintys artimieji bei
draugai, šios skaudžios netekties
valandą išreiškė Jonui paskutinį
sudiev.
Koplyčioje šermenų apeigas at
liko kun. Algirdas Paliokas, SJ. Jis
paskaitė susirinkusiems pritaikytas
šermenų maldas, po trumpo pamoks
lėlio išreiškė gilią užuojautą žmonai
Irenai ir visiems dalyvavusiems
koplyčioje. Buvęs velionio kolega
Pranas Jurkus savo trumpam žodyje
prisiminė velionio gyvenimą Vokie
tijoje ir JAV, ir atsisveikino buvusių
studentų bei jųjų kapeliono kun.
Rapolo Krasausko vardu.
Jonas Levickas mirė š.m. liepos
29 dieną savo paties namuose, Palos
Park, Čikagos pietiniame priemies
tyje, po vienuolikos metu ji sunkiai
varginusios ligos. Liga buvo ilga. skau

A t A jono Levicko laidotuvių dalyviai

di ne vien tik jam pačiam, bet ir jo
mylimai žmonai Irenai, kuri kant
riai visą tą laiką kruopščiai jį globojo.
Trumpai pažvelgus į Jono že
miškąjį gyvenimą, galėtume daug ką
pasakyti. Jo kūdikystė prasidėjo gra
žiame Suvalkijos krašte. Vaikystėje
jis lankė Marijampolės mokyklą bei
gimnaziją. Dar visai jaunas būda
mas, dirbo banke Alytuje. Kaip ir
mes visi, karo pabėgėliai — tremti
niai, 1944 metais atsidūrę Vokie
tijoje, tuoj po kapituliacijos ieško
jome normalesnių gyvenimo sąlygų.
Vilties grįžti į tėvynę nebuvo. Jonas
1946 metų pavasarį įstojo į tada
naujai įsikūrusį Pabaltijo univer
sitetą Hamburge. Jis studijavo agro
nomiją. Būdamas organizatoriškai
apsukrus bei visuomeniškai nusi
teikęs studentas, be to, ir tam gabus,
jis tapo išrinktas lietuvių studentų
valdybos pirmininku, kuriai vadova
vo keletą metų.
1949 metais J. Levickas persi
kėlęs į JAV, apsigyveno Čikagoje.
Čia jam nusišypsojo laimė. Likimas
suvedė su buvusia Pabaltijo univer
sitete kolege Irena Markute. Jie
susituokė, ir tik Jono mirtis juos

laikinai išskyrė. Jonas ir Čikagoje
buvo veiklus visuomenininkas. Čia,
tiktai atvykęs, įsijungė į visuome
ninę lietuvių išeivių vietinę veiklą.
J i s priklausė vyčiams, darbavosi
Tautininkų sąjungoje. Septynerius
metus buvo Lietuvių Bendruomenės
Marąuette Parko apylinkės valdybos
pirmininku. Jis aktyviai darbavosi
išeivių Pabaltijo kraštų laisvinimo
procese. Be visų tų minėtų darbų ir
įsipareigojimų, Jonas, kartu su savo
žmona Irena, maloniai bendravo su
buvusiais Pabaltijo universiteto
alumno kolegomis, solidariai dalyva
vo jųjų renginiuose bei minėjimuose
ligi pat savo sveikatos netekties.
Antradienio rytą, rugpjūčio 1 d.,
velionio kūnas buvo nulydėtas į
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi
jos koplyčią. Šv. Mišias aukojo ir
prasmingą pamokslą pasakė kun. A.
Paliokas. Vargonais giesmes ir sak

ralinę muziką švelniai bei jausmin
gai atliko muzikė, misijos choro va
dovė Jūratė Lukminienė. Iš ten ve
lionio palaikai, vilkstinės automobi
lių lydimi buvo nuvežti į Lietuvių
tautines kapines, esančias Čikagos
pietvakariuose. Įleidę Jono palaikus
į duobę, dalyvavusieji palydėjo kars
tą gėlėmis ir našlės ašarom. Visi
buvo Irenos pakviesti į Willowbrook
restoraną gedulingiems pietums.
Irena Levickienė dėkoja visiems,
dalyvavusiems šermenyse, koplyčio
je ir kapuose. Ji nuoširdų ačiū iš
reiškia kun. A. Paliokui, Petkaus lai
dojimo namų darbuotojui Šarūnui,
grabnešiams ir Willowbrook res
torano savininkei Birutei Jodwalienei už skaniai paruoštus pietus ir
didelius karščius (101 laipsnių F)
iškentusiems Jono laidotuvių daly
viams.
Pranas Jurkus

XXI A. MAUGLIAI:
VAIZDUOTĘ TEMDANTI TIKROVĖ
Atkelta iš 9 psl.

Sulaukėjusią 8 metų Oksaną Ma
lają j Odesos (Ukraina) vaikų namus,
kuriame gyvena vaikai su elgesio
sutrikimais, atvežė 1992 m. vasarą.
Kam nors prisiartinus mergaitė šiepė
dantis ir grėsmingai urzgė. Ji elgėsi
kaip šuo: vaikščiojo keturiomis, leng
vai užšokdavo ant stalo ar suolo, ne
miegojo lovoje, lojo ir galėjo skaudžiai
įkąsti. Oksana nemokėjo verkti: pasi
jutusi užgautąjį gailiai inkšdavo.
Oksana buvo jauniausia gausioje
Aleksandro ir Valentinos Malychų,
gyvenusių viename Chersono apskri
ties kaime, šeimoje. Tėvai girtavo,
vaikų neprižiūrėjo, galų gale jiems
buvo atimtos tėvystės teisės.
Tačiau iki to laiko, kol buvo pa
imta į vaikų namus, mergaitė su
laukėjo. Amžinai badaujantis vaikas
laiką leisdavo su šunimis ir katėmis.
5 metus Oksana mito žalia mėsa ir

atliekomis, draugystė su šunimis
padėjo jai išgyventi.
Visą šį laiką su šunimis ir ka
tėmis gyvenanti mergaitė niekam ne
rūpėjo. Tik po 5 metų susigėdęs kai
mynas pranešė valdžios atstovams
apie sulaukėjusį vaiką.
Dabar Oksanai 23-eji. Ją prižiūri
Ukrainos ir užsienio psichiatrai, apie
merginą
nufilmuota „Discovery
Channel" laida.
Suvokimo testai parodė, kad Oksanos protiniai sugebėjimai prilygsta
6 metų vaikui. Ji gali skaičiuoti, bet
nesugeba sudėti, nemoka skaityti. Ji
didžiuojasi savo dideliu rankiniu
laikrodžiu su Įvairiomis melodijomis,
bet nepažįsta valandų... Tai dalis
kainos, kurią ji ir jos likimo draugai
sumokėjo už tai, kad pavyko išgyven
ti žmonių pasaulyje.
„Klaipėda"
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• A . a. Anne (Ona) Sebastijonas
mirė 2006 m. rugpjūčio 9 d., sulaukusi garbingo amžiaus. Išsamesnė informacija bus paskelbta vėliau.

dienomis. Norintieji joje dalyvauti,
prašome kreiptis į Joną Urboną tel.
248-435-0209 arba į Juozą Ardį tel.
814-474-2206 ir palikti žinutes.

• Rugpjūčio 12 d., šeštadienį, 1 v.
p. p. Beverly Shores., IN, Lituanikos
parke įvyks šauni priešrudeninė
gegužinė, kurią ruošia Lietuvių klu
bas. Gražiame Lituanikos parke bus
galima pasivaišinti namuose paruoš
tu maistu, atsigaivinti gaiviais gėri
mais, pažaisti įvairių žaidimų ir
pasiklausyti gyvos muzikos. Bus lo
terija su įdomiais ir vertingais lai
mėjimais. Jeigu norėtumėte paau
koti įvairių daiktų loterijai, juos mie
lai priimsime gegužinės metu. Malo
niai kviečiame visus atvykti, paben
drauti ir pasidžiaugti žavia gamta ir
parko grožiu.

• 5 0 - o j o j e L i e t u v i š k ų studijų sa
vaitėje rugpjūčio 24 d., ketvirtadienį,
prof. dr. Valdas Samonis iš Toronto
skaitys paskaitą „Globalizacija, emi
gracija ir tautos išlikimas". Gar
liavos J. Lukšos gimnazijos direkto
rius V i d m a n t a s Vitkauskas rug
pjūčio 24 d., ketvirtadienį, kalbės
apie dabartinį Lietuvos visuome
ninių organizacijų spektrą. Dr. Ži
butė Brinkienė iš Los Angeles rug
pjūčio 25 d., penktadienį, kalbės apie
tautinių ir krikščioniškų vertybių
stiprinimą Lietuvoje.

• R u g s ė j o 8 -10 d., Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte, IL, organizuo
• R u g p j ū č i o 13 d., sekmadienį, j a m a s 53-iasis Santaros-Šviesos fe
12 v. p. p. visus ratuotus ir pėsčiuo deracijos suvažiavimas. Trijų dienų
sius, su šeimomis ir be šeimų, su suvažiavimo metu bus galima pasi
vaikais ir be vaikų gen. T. Daukanto klausyti įvairių Lietuvos ir išeivijos
jūros šaulių kuopa kviečia atvykti į mokslininkų pranešimų. Penktadie
pasilinksminimą Ateitininkų ąžuo nį pranešimus skaitys: Algis Mickūlyne, 12690 S. Archer, Lemont, IL. nas, Giedrius Subačius, Laimonas
Bus galima pasiklausyti nuotaikin Briedis, J u l i u s Šmulkštys, J o n a s
gos Augustaičio muzikos, pasivaišin Dovydėnas. Šeštadienį bus galima
ti gardžiais šašlykais, atsigaivinti pasiklausyti Neringos Klumbytės,
gaiviais gėrimais. Organizuojama Dianos Mincytės, Daivos Litvinsloterija, visų laukia dienos siur kaitės, Undinės Uogintaitės, Da
prizas — Pupų Dėdė iš Lietuvos riaus Kuolio pranešimų. Vėliau vyks
tikrai neleis j u m s nuobodžiauti. pokalbis apie išeivių kultūrinį gy
Daugiau informacijos galite gauti venimą bei diskusija apie lietuvių
paskambinę telefonu: 773-523-7205. išeivių spaudos problemas. Šešta
dienio vakarą bus rodomas Ilonos
Laukiame atvykstančių!
Čiapaitės vadovaujamo teatro sam
• Rugpjūčio 20 d., sekmadienį, būrio „Žaltvykslė" K. Ostrausko dra
12 v. p. p. Lemonto apylinkė kviečia mos „Gyveno senelis ir senelė" pa
visus į linksmą vasaros gegužinę, statymas. Sekmadienio rytą vyks sukuri rengiama PLC sodelyje, Le- sitikimas-pokalbis su Pilietinės vi
monte. Bus daug gardaus maisto, suomenės instituto direktoriumi Da
gaivinančių gėrimų, organizuojama riumi Kuoliu. Dėl išsamesnės infor
loterija. Muzikantas Arvydas ir macijos prašome kreiptis į Marytę
„Baltijos" pramoginių šokių mokyk Paškevičienę, tel.: 630-852-3887.
los atstovai šokių mėgėjams tikrai
neleis nuobodžiauti. Suaugusieji sa • O r g a n i z a c i j o s „Vaiko vartai į
vo vikrumą ir sumanumą galės iš mokslą" rengiami tradiciniai lėšų
bandyti įvairiose varžytuvėse. Vaikų telkimo „Derliaus pietūs" šiemet
lauks susitikimas su klounu, pie vyks sekmadienį, rugsėjo 24 d., Pa
šinių ant asfalto konkursas, bad saulio lietuvių centre, 14911 127th
mintono varžybos ir daug kitų Street, Lemont, IL 60439. Renginio
pramogų. Medicinos ir kosmetologi pradžia 12:30 vai. p.p. Bus skanūs
jos srities specialistės teiks nemoka pietūs, trumpa meninė programa,
mas konsultacijas. Bus daug netikė veiks loterija ir baras. Nijolė Griga
tumų. Kviečiame visus ne tik na liūnienė priima užsakymus pavie
miškius, bet ir svečius iš kitų apy niams asmenims ir norintiems už
linkių atvykti pabendrauti bei kartu sakyti visą stalą. Tel. 708-974-1262,
pasidžiaugti gražia vasara.
e-paštas: nijoleg@prodigy.net Kvie
čiame Čikagos ir apylinkių lietuviš
• 50-oji Lietuviškų studijų sa ką visuomenę atvykti į „Derliaus pie
vaitė, rengiama Lietuvių fronto biči tus" ir paremti organizacijos „Vaiko
ulių, vyks Dainavoje rugpjūčio 20-26 vartai į mokslą" darbą.

r u o š u s i D a i n a v o * stovyklom 50 T i e n u i N u o t r a u k o j e iš kaires A n d r i u s ir
Gytis Kr:auoun<ji da?o dėdes A r n o i s p ^ u t a s raides D a i n a v o s į v a ž i a v i m o is
kabai atnaujinti.
Gražinos Kriaučiūnienės nuotr
VISI

Rugpjūčio 15 d i e n a — Žolinė
Rugpjūčio 15 diena - Švč. Merge
lės Marijos Ėmimo j Dangų iškilmė
(Žolinė).
Tai pati seniausia ir garbingiausia
Marijos šventė. Lietuvoje liau
diškas jos pavadinimas - Žolinė,
nes per iškilmingas šventės Mišias
šventinami žolynai. 1950 m. po
piežius Pijus XII tikėjimą, kad Ma
rija buvo paimta į Dangų su siela ir
kūnu paskelbė kaip dogmą.
Šią dieną privaloma eiti į bažnyčią.

Miesto panorama
KARDINOLAS SVEIKSTA
Kardinolas Francis George pir
mą kartą po operacijos gydytojams
pasakė, kad Jaučiasi gerai", pra
nešė Romos katalikų Čikagos arkidiacezijos atstovas spaudai. 69 m.
kardinolui George liepos 27 d. buvo
padaryta šlapimo pūslės vėžio ope
racija.

INFORMACIJA TEL. 511
Illinojaus transporto ministerija
(Illinois Department of Transpor
tation) antradienį pranešė, kad vals
tijoje pradės veikti telefono linija
511, į kurią paskambinus bus galima
gauti visą informaciją apie trans
porto judėjimą. Pradedant 2001 m. ši
sistema veikia j a u 25 valstijose. Pa
skambinus nemokamu numeriu 511,

bus galima gauti tą pačią informaciją
kaip ir internetiniame puslapyje
www.gettingeroundillinois.com
Galėsite sužinoti ne tik apie susida
riusius kamščius keliuose, bet gauti
informaciją apie „Metrą", O'Hare ir
Midway oro uostų darbą, susisiekti
su policija.

BAUDA ZOOLOGIJOS
SODUI
Lincoln P a r k zoologijos sodas
turės užmokėti 3,000 dol. pabaudą
už tai, k a d praėjusią vasarą čia nu
gaišo 3 beždžionės. Tai ne pirmas
k a r t a s , k a i šiame zoologijos sode
nugaišta gyvūnai. Per pastaruosius
du m e t u s čia nugaišo 3 drambliai,
dvi gorilos ir kupranugaris. Be to
2005 m. liepos mėn. šiame zoologijos
sode gorila užpuolė prižiūrėtoją.

Spaudos apžvalga

„MŪSŲ LIETUVA"
Redakciją pasiekė liepos mėne
sio Brazilijos LB žurnalo „Mūsų
Lietuva" numeris. Kaip visada spal
vingas, daug rašantis apie senąją
Lietuvos istoriją. Žurnale išspaus
dintas įdomus Daivos Budrienės
straipsnis „Sugrįšiu..." apie Petrą
Babicką, spausdinami jo eilėraščiai.
Taip pat žurnale rasite paskutines
naujienas iš Lietuvos, rašoma apie
Lietuvos mokslo sistemą, kaip visa
da — lietuviškų valgių receptai.
Norintiems išmokti lietuviškai,
skyrelis „Žvaigždutė" moko teisin
gai lietuviškai pasakyti laiką.
Politikos savaitraštis „Atgimimas" p r i s t a t o k o n k u r s ą

PADOVANOK LIETUVAI VIZIJĄ
Šis konkursas — apie Lietuvą p o 20 m e t ų . Geros idėjos pasaulį
stumia į priekį. Galbūt Jūsų vizija pakeis Lietuvą? Kviečiame dalyvauti
Lietuvoje ir už jos ribų gyvenančius piliečius — valstybei labai reikia
Jūsų minčių ir idėjų.
Organizatorių siūlymu, vizijoje t u r ė t ų atsispindėti politiniai ir
ekonominiai šalies pokyčiai, ekologijos, švietimo, socialinio saugumo ir
pilietinio aktyvumo aspektai. Tačiau tai yra siūlymas, o ne privalomas
reikalavimas. Mes kviečiame sulaužyti stereotipų rėmą ir pateikti nova
torišką idėją.
Bendrovė „Eika" konkurso nugalėtojams įsteigė prizus: I vieta —
15,000 litų, II vieta — 10,000 litų, III vieta — 5,000 litų.
Darbo apimtis (tekstas s p a u s d i n t i n i s ) ir dalyvių a m ž i u s —
neribojami. Galima rašyti grupėmis. D a r b u s siųsti iki s p a l i o 10 d.
adresu: Politikos savaitraščio „Atgimimas" redakcija, T. Vrublevskio g. 6,
Vilnius, Lietuva.
Vertinimo komisija: verslininkas R o b e r t a s Dargis, Interneto por
talo „Delfi" redaktorė Monika G a r b a č i a u s k a i t ė , politikos filosofas
Alvydas Jokūbaitis, politikos savaitraščio „Atgimimas" žurnalistas
S t a n i s l o v a s Kairys, ekonomistė E l e n a L e o n t j e v a , ekonomistas
G i t a n a s N a u s ė d a , žurnalistas R o m a s S a k a d o l s k i s , alpinistas
Vladas Vitkauskas, verslininkas A n t a n a s Zabulis.
Bus atsižvelgiama, ar vizija: užkrečianti, išskirtinė, originali, kon
struktyvi.

