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Lietuvos krepšininkai pralaimėjo ispanams
lių, o Mantas Kalnietis pridėjo 14
taškų.
Ispanijos ekipai Pau Gasol pelnė
25 taškus ir atkovojo 9 kamuolius,
Juan Carlos Navarro surinko 22 taš
kus.
Mūsiškiai ispanams priešinosi
tik pirmojoje rungtynių pusėje.
Nuo pirmųjų susitikimo akimir
kų ryžtingai žaidusi Ispanijos ko
manda išsiveržė į priekį 6:0, o ne
trukus jos pranašumas šoktelėjo iki
10 taškų 17:7. Dvi lietuvių atakos,
kurias rezultatyviai užbaigė D. Lavrinovičius leido kiek priartėti prie
varžovų 11:17, tačiau tai buvo vis
kas, ką mūsiškiai sugebėjo nuveikti
pirmajame kėlinyje. Lietuviai dažnai
klydo, nesėkmingai stabdė varžovus
ir po pirmųjų 10 min. atsiliko 11:28.
Nusiminę Lietuvos krepšinio rinktinės sirgaliai.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
Antrajame ketvirtyje Ispanijos
krepšininkai
pratęsė savo atakas, per
Saitama, rugpjūčio 29 d. (ELTA) kovą dėl 5—8 vietų.
— 15-ojo pasaulio vyrų krepšinio
Mūsų šalies komandoje rezulta- kurias jmetė 15 taškų be atsako, ir
čempionato Japonijoje ketvirtfinalyje tyviausiai žaidė Darjušas Lavrinovi- atitolo net 21 tašku 32:11. Lietuviai
antradienj Lietuvos rinktinė * 67:89 čius, pelnęs 17 taškų. Linas Kleiza laimėjo atkarpą 10:0 ir sumažino is
pralaimėjo Ispanijos komandai ir tęs jmetė 15 taškų ir atkovojo 14 kamuo panų persvarą iki 11 taškų 21:32,

V e i k l ą pradeda
Teisingumo
institutas
Vilnius, rugpjūčio 29 d. (BNS)
— Jauni ir ambicingi teisininkai ana
lizuos teisės problemas ir kels jas j
viešumą — tai jie tikisi padaryti dirb
dami Teisingumo institute.
„Nevyriausybinė organizacija,
novatoriškais metodais sieksianti tei
singumo visose gyvenimo srityse,
ypač teisės taikymo praktikoje", —
spaudos konferencijoje antradienį ją
pristatė vienas iš Teisingumo institu
to steigėjų, advokatas Valdemaras
Stančikas.
Teisingumo instituto nariai —
teisininkai, dirbantys tiek praktinį,
tiek mokslinį darbą. Jie pasiryžę dalį
savo laiko neatlygintinai skirti visuo
meninei veiklai.
Vakarų šalyse yra įprasta, kad
teisininkai, siekdami gero vardo, ge
rindami savo įvaizdį, dalį savo laiko
skiria visuomeninei veiklai. Lietuvo
je tokia veikla kol kas nėra paplitusi,
tačiau manoma, kad tokia tradicija
prigis ir čia.
Institutui vadovaus Mykolo Ro
melio universiteto dėstytojas Vytau
tas Kurpuvesas.
„Institutas greitu laiku taps kaip
visuomenės priemonė, nes, mūsų įsi
tikinimu, vienas galingiausių ginklų,
kovojant su neteisingumu, yra viešu
mas", — mano V Stančikas.
Teisingumo institutas planuoja
atidaryti pirmąjį -laetuvoje tinklalapį, skirtą teisingumo bei teisės prob
lematikai. Jis bus skirtas ne teisinin
kų auditorijai, o plačiai visuomenei.
Nukelta į 6 psl.

Prašys pratęsti oro policijos misiją
Vilnius, rugpjūčio 29 d. (BNS)
— Lietuvos krašto apsaugos minis
tras Juozas Olekas Jūrmaloje trečia
dienį vyksiančiame susitikime ragins
Latvijos ir Estijos gynybos ministras
pritarti siekiui, kad NATO sankcio
nuota Baltijos šalių oro policijos misi
ja būtų pratęsta iki 2018 metų.
„Siūlysime kolegoms, kad jie pri
tartų idėjai oro policijos misiją pra
tęsti iki mažiausiai 2018 metų, o prie
ambicijų patiems patruliuoti oro
erdvę svarstymo grįžti ne anksčiau
kaip kitame dešimtmetyje, kai prasi
dės naujas gynybos planavimo cik
las", — sakė J. Olekas.
Kaip anksčiau sakė Lietuvos ka
riuomenės vadas generolas majoras
Valdas Tutkus, jeigu Lietuvai tektų

planuoti kovinių lėktuvų įsigijimą da
bartiniame gynybos planavimo cikle,
kuris baigiasi 2014 metais, smarkiai
nukentėtų Lietuvos įsipareigojimų
dėl gynybos pajėgų tikslų vykdymas,
pirmiausia dėl sausumos pajėgų plėt
ros ir modernizavimo.
Siaurės Atlanto Tarybos sankcio
nuotoje Baltijos oro policijos misijoje
suplanuotos sąjungininkų rotacijos
iki 2007 metų pabaigos. Nuo rugpjū
čio pradžios keturis mėnesius Balti
jos padanges saugo Aviacijos bazėje
Zokniuose prie Šiaulių dislokuoti Is
panijos karo aviatoriai su 4 naikintu
vais „Mirage". Ši sąjungininkų misija
— dešimtoji po NATO oro policijos
operacijos pradžios Lietuvoje 2004
metų kovą.

taip sugrąžindami viltis iškovoti per
galę, tačiau didžiausia mūsų šalies
rinktinės problema šiose pasaulio
pirmenybėse — klaidos — ir vėl pa
kišo koją. Lietuviai netikėtai praras
davo kamuolius, suteikdami papildo
mas progas ispanams. Per pirmuo
sius du kėlinius mūsiškiai prarado
15 kamuolių, o per visas rungtynes
suklydo net 28 kartus.
Ispanijos rinktinė iki ilgosios
pertraukos
Nukelta į 6 psl.

Šiame
numeryje:
• Skautybės kelias.
•Vakarykščiai draugai —
rytojaus priešai.
•Kada kiaušinis vištą
moko.
•Pasikalbėjimas su
popiežiumi.
•Skaitytojų laiškai.
•Mūsų virtuvė.
•Vasaros sekmadienis
Lemonte.
•Lietuviu fondas ruošiasi
rudens veiklos sezonui.
•JAV LB Kultūros
tarybos planai.
4

Valiutu santykis
1 USD — 2.691 LT
1 EUR — 3.452 LT
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Roma Žakaitienė
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 29 d. (Alfa.lt)
— Mokamas aukštasis mokslas - ne
tinkama priemonė emigracijai ma
žinti. Tai ne tik nepristabdytų jauni
mo išvykimo iš šalies, bet ir sukeltų
neigiamų padarinių, kaip, pavyz
džiui, suteiktų galimybę studijuoti
ne visiems, norintiems mokytis. Taip
„Alfa.lt" tvirtino kalbinti politikai.
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Mokamas mokslas emigracijos nesustabdys
Pirmadienį R. Žakaitienė išreiš
kė nuomonę, esą sutvarkius kredita
vimo sistemą apmokestintas aukšta
sis mokslas prisidėtų sprendžiant
emigracijos problemą.
Pasak jos, jauni žmonės, baigę
aukštąjį mokslą, būtų atleisti nuo
paskolos valstybei grąžinimo, jei už
pildytų reikalingas darbo vietas Lie
tuvoje. Tuo tarpu norintys išvykti iš
šalies turėtų sumokėti visą iš valsty
bes pasiskolintą sumą.
R. Zakaitienės nuomone, moka
mas aukštasis mokslas paskatintų
studentus geriau pagalvoti, kur sto
ti, be to, ministrės įsitikinimu, stu
dentai būtų labiau motyvuoti mo
kytis.
Tačiau su tokia ministrės nuos
tata nesutiko Seimo frakcijų atsto
vai.
Nukelta į 6 psl.
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Medžiagą siųsti: Aušra Jasaitytė-Petry
8830 Magnolia
Court
Orland Park, IL 60463
Te/. 708-349-8432
EI. paštas:
ausra67@sbcglobal.net

„Rambynas - 40"
Buvo labai malonu vėl nuvykti į
Kalifornijos skautų ir skaučių „Rambyno" stovyklavietę, „Big Bear" kal
nuose ir ten atšvęsti tos vietos 40
metų jubiliejų. Stovykla vyko nuo
š.m. liepos 26 iki rugpjūčio 5 d. Pa
likus pakalnėje vasaros karštį, buvo
lengva kvėpuoti tyru, pušim kve
piančiu oru. O naktį - žvaigždynų
žvaigždynai! Ir be lempučių, rasi
miške kelią į palapinę. Tik per ilgai
negali užsibūti, nes paryčiais atbėga
kajotės gerti vandens iš „Wilbur"
prūdo.
Šių metų stovyklos tema buvo
prisiminti, kas vyko prieš 40 metų.
Stovykla pavadinta „Rambynas 40". Stovyklos viršininkai: v.s. Vy
tenis Vilkas ir ps. Juozas Venckus,
iždininkė ps. Audra Reivydienė,
ūkvedžiai: s.v. Vytas Venckus ir s.v.
dr. Dainius Mulokas, medicinos se
selė Kristina Bandžiulienė, RN, re
liginės programos vedėja ps. Jūratė
Venckienė.
Seserijos pastovyklė pavadinta
„Meilės" vardu. Viršininkė ps. Re
gina Jogienė, pavaduotoja ir stovyk
los fotografė s. Regina Polikaitienė.
Paukštyčių vadovė: v.s. Daina Kasputienė, skaučių vadovė: vyr. sk. Audra

Griciūtė, prityrusių skaučių vadovė
vyr. sk. Daiva Mattytė ir vyr. skaučių
vadovė (pasivadinusios „Giligano
sala") vyr. sk. Daina Mattytė.
Brolijos stovyklavietė, palapines
išsidėsčiusi ant kalniukų, kuriuos čia
paliko prieš daug metų rausęsi auk
sakasiai, pavadinta „Taikos" vardu.
Viršininkas s.v. Aidas Mattis, jo pa
vaduotojas ir programų vadovas s.v.
Liudas Deveikis, komendantas s.v.
kand. Aleksas Vilkas, draugininkas
s.v. Dainius Aneliauskas. Vilkiukų
vadovas: ps. Vytas Dabšys, skautų va
dovas: s.v. kand. Andrius Mikuckis,
prityrusių skautų vadovas s.v. Tau
ras Stočkus. Sporto vadovas s.v.
kand. Martinas Gimbutas, dainų va
dovas s.v. Audrius Avižienis ir iš
kylos vadovas s.v. kand. Vytas Reivydas. Vs. Tadas Dabšys buvo specialių
projektų vadovas ir viršininko pava
duotojo padėjėjas. Šįmet atsirado dar
vienos pareigos - tai „baseino vado
vas", kuriuo tapo ps. Kęstas Reivydas. Brolis Kęstas, šį baseiną padova
nojo stovyklavietei ir pasirūpino, kad
jis būtų pripildytas tyriausiu šaltinių
vandeniu, iš keturių kartų vežtu
duobėtu keliu iš „Big Bear" mies
telio.

V y r . s k a u t ė s v ė l s u s i t i n k a . . R a r n b v n a s 4 0 " s t o v y k l o j e . K a l i f o r n i j o s ..Big B e a r "
n u o s e : V i k t u t ė B a l c h a i t ė , A l y t ė M a ž e i k a i t ė ir A u d r a G r i c i ū t ė
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AA . Bronei Kelmelienei mirus,
Lietuvių skautų sąjungos nariai norėtų išreikšti
nuoširdžią užuojautą sesei Aldonai Plačienei,
žentui L.S.S. Tarybos pirmininkui broliui Gintarui
Plačui, anūkams broliui Petrui, sesei Julytei
su vyru broliu Andrium ir sesei Kristai,
netekus mamos, uošvienės ir močiutės.

„Rambynas 40" stovyklos virtuves personai as: Darija Francesco, Roger VVasserberg
ir Laima Žilinskiene. Lž jų padėjėjos: Giedra Datis ir Audra Dabšytė.

Savaitgalio jaunų šeimų pastovykei vadovavo ps. Laima Baipšienė,
ps. Tara Čelkienė ir v.s. Vida Jatulienė. Pasivadinę „Gėlių vaikais",
mažieji, pasipuošę baltais kaklaraščiais ir visur nešdamiesi mažas kė
dutes (nes mažos kojytės greitai pa
vargsta), dalyvavo visose savaitgalio
iškilmėse ir taip pat turėjo savo
užsiėmimus. Jų gausus būrys teikė
viltį, kad ateities skautų ir skaučių
prieauglis garantuotas.
Stovykla palieka gerą Įspūdį, kai
patenkina gamtoj padidėjus} alkį, o
tai yra darbščiųjų virėjų nuopelnas.
Su šypsena ir geru ūpu pirmą savaitę
visus vaišino vyr. sk. Darija Francesco, sesė Laima Žilinskienė ir Roger Wasserberg. Antrą savaitę, jų
darbą perėmė Dana Dabšienė, Birutė
Milliron ir vyr. sk. Karen Dabšienė.
Kai savaitgalį sugužėjo dar bent 100
svečių, buvo malonu virtuvėje matyti
daug sesių pagalbininkių atvykusių
trumpam į visų mylimą „Rambyną".
Grįžusi iš 10-ties dienų stovyk
los, sesė Audra Reivydienė man rašė:
„...vaikams, atrodo, užtenkamai pa
tiko, nes prašė sporto dieną pasilikti
stovykloje, užuot važiavus į miestelio
parką. Visi jauni vadovai ragina vėl
sugrįžti prie dviejų savaičių sto-

KAIP PASIKLOSI, TAIP IŠMIEGOSI!
- Sese, ar mums tuos kastuvus
reikia labai gerai iššveisti? (klausi
mas, prieš kepant pusryčius ant kas
tuvų).
- Kaip pasiklosi, taip išmiegosi!
(atsakymas visiems aiškus).
- Sese, ar mums būtinai išvėdin
ti palapinę ir miegmaišius?
- Kaip pasiklosi, taip išmiegosi!
(aišku).
Ir daugiau klausti nereikėjo.
Kaip pasiklosi, taip išmiegosi! Tokiu
šūkiu paskiltininkų kursų stovykla
prabėgo ypač smagiai ir sėkmingai.
Antro kurso stovyklautojai tų klau
simų nekėlė - atsakymą žinojo. Pir
mokai turėjo pasimokyti! Bet ir jie
greit išmoko, kad klausimai ne visa
da reikalingi. Reikia tik pagalvoti.
Šiais metais antroji paskilti
ninkų kursų stovykla Čikagos tuntų
skautams vyko Rako miške. Prog
rama daugiau pritaikyta „antro

kams", nors kai ką reikėjo ir pakar
Keliaujant (uždavinys) vienoje
toti. Pirmokams viskas buvo nauja. stotyje turėjo sustoti ir padainuoti
Visi nepaprastai punktualiai, pagal stovykloje išmoktą dainą. Turėjo
dienotvarkę, buvo ten, kur dienot dainuoti, nes vadovai juos „seks" ir
varkėje nustatyta.
„girdės". Vėliau vadovai buvo už
Ideologija ir skautybės reikšmė klausti, ką skautai dainavo. Vadovai
mūsų gyvenime buvo pagrindinė į šį klausimą atsakyti negalėjo, nes
mintis. Pakartota topografija, kom jie skautų nei sekė, nei girdėjo, ką tie
pasas, rikiuotės, raportai, saliutai, dainavo.
uniformos, žaidimai, iškylos, vėlia
Iškyloje apsilankę vadovai buvo
vos, pionerija, lauko virtuvė, ir t.t.
pavaišinti gardžiu iškeptu/virtu už
Iškylavome su kliūtimis. Pa kandžiu ir grįžo atgal į stovyklą.
siruošimas iškyloms, tikslus kup Skautai pasiliko sutvarkyti iškylarinės supakavimas, uniforma, mais vietės, nes iškylų vieta turi pasilikti
to pasigaminimas iškyloje, susit gražesnė ir švaresnė, negu ją rado.
varkymas, gairės iškėlimas ir t.t.
Taigi, nors stovykla buvo trum
Gaireles reikėjo iškelti tik savo išky pa, bet smagi, ir visi vėl nori su
los pastovyklėje su trim virvelėm ir grįžti. Deja, antrokai, jau peržengę
kuoliukais, bet išradingi skautai amžiaus ribą, ((11-12) turi keliauti
iškėlė gaireles į medžius ir stiebus, toliau. Sugrįš pirmokai į antrokų
rastus iškylavietėje. Buvo pasiruošę, eiles, ir tikimės daug pirmokų bosi
nes visi turėjo atsargines virves savo moje paskiltininkų kursų stovykloje.
kuprinėse.
0©8© V . A .

vykios..." - tai reiškis, kad jie pilni
entuziazmo ir ateities planų.
(Bus daugiau...)
.

Sesė Birute Prasauskienė
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KADA KIAUŠINIS
VIŠTĄ MOKO...
IONAS KAZIMIERAS
BURDULIS
Baigėsi Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės XII seimo dalyvių praneši
mai, nutilo karšti ginčai dėl rezoliuci
jų, bet dar gyvi atmintyje tų trijų
dienų įspūdžiai, su kai kuriais dele
gatais mintyse vis dar ginčijuosi,
negaliu nusiraminti.
Savo įspūdžiais ir noriu pasida
linti su tais, kurie neturėjo galimybės
apsilankyti PLB XII seimo posėdžiuo
se, pabendrauti su jo delegatais. Juo
lab, kad daugeliui tolima kelionė
buvo ne pagal išgales, o kitiems, kam
nereikėjo toli keliauti, pritrūko dė
mesio, — kažkas atvažiavo, kažką
kalbėjo. Pakalbės ir išvažiuos...
Nežinau kaip atrodė PLB seimo
darbas kitais metais, nes šiemet jo
darbą stebėjau pirmąkart. {akis krito
nevienalytė jo delegatų sandara.
Antrosios ir trečiosios emigracijos
bangos delegatai tarpusavyje ryškiai
kontrastavo. Jeigu visas vyresniųjų
elgesys liudyte liudijo, jog jiems bran
gi tėvynė, lietuviškumas, jog jie visą
savo gyvenimą, visas savo jėgas auko
jo tėvynės laisvinimo darbui, tai jau
nesnieji pasižymėjo atsainia laikyse
na, sakyčiau, netgi nederamu leng
vabūdiškumu, kai reikėjo parodyti
sveiką protą, atsakomybę prieš Die
vą, prieš tautą.
Nesistebėjau tuo, nes jau turiu
bendravimo su jaunaisiais patirtj ir
žinojau, jog jaunas žmogus, nepa
tyręs mirtino pavojaus, niekada ne
sugebės jo nei suprasti, nei įvertinti.
Vis dėlto galima sutikti ir jaunų
žmonių, kurie gerai pagalvoja ir tik
po to kalba. Gaila, kad šį kartą dau
giau buvo priešingų atvejų.
Redakcinės komisijos pirmininkė
L. Rugienienė, pristatydama rezoliu
cijos projektą „PLB vizija ir misija",
pabrėžė, jog seimui siūlomas giliai
išmąstytas dokumentas, kuris turėtų
ilgam laikui nubrėžti Bendruomenės
ateitį. Tai ir suprantama, nes senieji
pamažu traukiasi Amžinybėn, jų vie
ton ateina jauni žmonės, kurie galėtų
lengvai išbarstyti tuos dvasinius tur
tus, kuriuos jų pirmtakai sunkiai,
kruopelę po kruopelės, visą amžių
kantriai rinko. L. Rugienienė, tarsi
nujausdama, kad gero nėra ko laukti,
sakė: „Kviečiu kalbėti iš esmės, kai
svarstysite rezoliucijos projektą, nekibkite prie atskirų žodžių..."
Deja, taip ir atsitiko. Vienam
nepatiko vienas žodis, kitam kitas, ir
galiausiai komisija sukaupė visą
šūsnį niekalo ir tuščių svaičiojimų.
Delegatas iš Prancūzijos, gal 35 me
tų, dar jaunos išvaizdos vyriškis pa
reiškė, kad jam atrodo nepriimtinas
teiginys, jog „...globalizmas užgožia
tautiškumą, dėl ko reikėtų priešintis
jo neigiamam poveikiui..." Jo nuo
mone, tokiame svarbiame dokumente
negalima leisti, kad pasirodytų nei
giamo pobūdžio pasisakymas, nes tai
galėtų sumenkinti visą dokumentą.
Metais, kitais vyresnė delegatė iš
Švedijos, kalbėdama tuo pačiu klau
simu, karštai įtikinėjo seimo delega
tus nesivelti į globaiistų ir antiglobalistų ginčą...
Dar nesibaigus diskusijoms, pri
sėdau prie „prancūzo" ir pasitei
ravau, kur jis įžvelgia neigiamą po
būdį. Nejaugi kvietimas pasipriešinti
blogiui yra neigiamas ir smerktinas
dalykas? — paklausiau jo. Į tai jis
man išdidžiai atsakė, jog jis gerai

žino, kas yra tas globalizmas, ir nėra
ko jame ieškoti blogybių. Supratęs,
jog prieš mane yra vienas tų žmonių,
kurie viską išmano, netgi tai, ko nėra
nei matę, nei girdėję, patariau jam
pabendrauti su čia pat esančiu Vi
liumi Bražėnu ir su juo pasidalinti sa
vo žiniomis apie globalizmą. Neben
dravo ir nesidalijo, matyt, nerado
reikalo.
Per pertrauką priėjau prie „šve
dės" ir pakalbinau ją, kodėl ji taip
nenori, kad rezoliucijoje būtų pami
nėtas globalizmas. Moteris kiek sug
lumo, bet pradėjo mane įtikinėti, jog
globalizmas be reikalo taip karštai
puolamas, nes jis turi ir teigiamų pu
sių. Kai aš jai paprieštaravau, saky
damas, jog globalizmo tikslas yra
įvesti niekieno nekontroliuojamą ir
niekam neatskaitingą pasaulio val
dymą iš vieningo centro, naujoviško
„politbiuro", o tam reikalui reikia
išnaikinti tautines valstybes ir pačias
tautas, ji su tuo tartum sutiko, bet čia
pat pareiškė, jog tautos gali pasinau
doti globalizmo teikiamomis gali
mybėmis ir puoselėti savo tautiš
kumą...
Nežinau, kur dingo ta rezoliucija,
bet pasibaigus PLB XII seimui PLB
tinklalapyje jos pasigedau. Gal ji dar
atsiras, gal nenusimetė, gal nebaigta
redaguoti?..
Galbūt ateityje kraštų ben
druomenės galėtų reikliau atrinkti
delegatus ir pasiųsti tuos, kurie ak
tyviai dalyvauja tų kraštų bendruo
menių gyvenime, tuos, kuriems tau
tiškumas, lietuvybė - tai ne tuščias
garsas? Jeigu tokių dar yra, supran
tama...
Nemaža tautiškai nesusipratusių
mūsų tautiečių pakriko į pasaulį.
Dalis jų išvyko iš tėvynės prieš de
šimt — penkiolika metų ir su savimi
išsivežė tokį supratimą apie Lietuvą
ir pasaulį, kurį tuo metu turėjo susi
formavę dar po okupanto presu. Nei
iki tol, nei po to jie daugiausia neda
lyvavo jokioje visuomeninėje ar juo
lab politinėje veikloje, tad jie taip ir
liko nesusiformavę sau tautiškumo
sampratos. Natūralus ir supranta
mas yra tas jų nesupratimas, nes
jiems neteko bėgti nuo mirtino pavo
jaus, nuo okupantų, jiems nežvelgė
mirtis į akis kaip karo pabėgėliams
1944 - 1945 metais, jiems neteko
gyventi „dipukų" stovyklose nė
socialistiniuose Berijos lageriuose, jie
neišsivežė tokios tyros tėvynės mei
lės ir jos ilgesio, kokią išsivežė didžio
ji dauguma „antrabangių" emigran
tų.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
keičiasi. Ji keičiasi, nepalikdama vil
ties, kad bus perimtos jos dvasinės
vertybės, ištisas jos kultūros klodas.
Vien iš mano pateikto paprasto
pavyzdžio galima suvokti, kad vyres
nioji lietuvių emigrantų karta
negalės perduoti jaunesniajai savo
dvasinio palikimo, nes jaunesnieji yra
nepratę rūpintis savo dvasia, nes
jiems svetima vyresniųjų kalba.
Jaunieji tėvų nelinkę girdėti, nes nori
gyventi savo, o ne tėvų gyvenimą.
Savo, o ne tėvų supratimu. Tai su
prantama.
Tačiau tokiu atveju reikia pak
lausti: „Kas gi laukia mūsų tautos,
mūsų tėvynės?" Jau apie pusė mili
jono gražaus ir darbštaus jaunimo
išsilakstė po pasaulį. Į PLB XII seimą
suvažiavo delegatai iš 32 šalių. Jau
girdisi paskaičiavimai, jog dar apie

DANUTE BiNDOKIENE

Vakarykščiai draugai
rytojaus priešai
eigu šiomis dienomis Ameri
kos žiniasklaidoje ir JAV prezi
dento retorikoje kiek rečiau
užsimenamas Iranas, tai galime
kaltinti ,,Hezbollah" ir Izraelio
susirėmimus, pirmąją siaubingojo
uragano „Katrina" sukaktį, artė
jančią rugsėjo 11-ąją ir su ja susie
tas kasmetines baimes, kad tero
ristai būtent tuo metu gali vėl su
ruošti kokį išpuolį... Tačiau Iranas
toli gražu nepamirštas. Jis nuo pat
prez. George W. Bush pirmosios ka
dencijos pradžios buvo ir yra aštrus
krislas taikaus sugyvenimo su ara
bų pasauliu akyje. Galbūt labiau
siai dėl to, kad tiek Amerika, tiek
kiti vakariečiai iš esmės nežino,
kaip pasielgti, kokias sankcijas
taikyti, kaip Iraną „nubausti", jei
gu jis nesutinka atsisakyti savo
„neginčijamos teisės" į branduoli
nės energijos (ir galbūt ginklų)
gamybą.
Šiuo atveju ne visų vakariečių
nuomonės sutinka, nes, pagal lietu
višką liaudies išmintį — „mielas
svečias — gaila varškės"... Jeigu
Iranas bus vienaip ar kitaip griež
čiau paspaudžiamas, naftos šaltinių
„čiaupai" gali būti visiškai tiek
Europai, tiek Amerikai uždaryti ir
skystojo kuro krizė šiuose žemy
nuose dar paaštrės. Antra vertus,
Jungtinių Tautų (ir Vašingtono)
grasinimus „Iraną nubausti už
neklusnumą" tramdo ir dvi didžvalstybės, kurios, kaip ir daugeliu
kitų atvejų, žygiuoja pagal savo mu
ziką. Tiek Maskva, tiek Beijing dar
tiesiai šviesiai nepareiškė, ar jie
prisidės prie sankcijų Iranui įgy
vendinimo, juo labiau, kad Rusijos
ryšiai su Iranu yra palyginti drau
giški.
Visgi kol kas Iranas į JT pasiū
lymus nepasakė nei taip, nei ne.
Atrodo, kad vakariečiai yra tiesiog
vedžiojami už nosies, prisižadant
derėtis, bet niekaip nenustatant,
kuomet tos derybos galėtų pra
sidėti. O tuo tarpu Irano laboratori
jos ir gamyklos savo darbą atominio
kuro linkme dirba toliau, be abejo,
gerai žinant, kad JT koalicija dėl
galimų sankcijų yra labai trapi, kai

J

trys šimtai tūkstančių mūsų tau
tiečių kraunasi lagaminus ir perka
bilietus į tą laimingąjį rojų.
Pasibaigus seimui, Lietuvos tele
vizijos studijoje keletas jo delegatų,
jaunų žmonių, pasakojo apie savo
patirtį emigracijoje. Visi vieningai
sutarė, jog pagyvenus užsienio šalyje
penketą metų, joje įsigyvenama, ta
šalis nepastebimai virsta naujaisiais
namais. Parvykus į Lietuvą atostogų,
po kelių dienų pradedama galvoti: „O
kas ten, namuose, dedasi?"
Taigi. O Lietuva negali jų laukti.
Negali jiems saugoti paliktų butų,
rezervuoti darbo vietų, kuriose dir
bant ilgainiui bus galima užsidirbti
tiek pat, kaip ir Airijoje ar kitur.
Paliktas vietas labai greit užims kiti
emigrantai - iš Rytų. Jie jau atvyksta
- iš Baltarusijos, iš Rusijos, iš Viet
namo, Kinijos, Čečėnijos, Pakistano.
Toks yra globalizmo veidas. Tokia yra

dėl pasižadėjimo ją remti svyruoja
Kinija ir Rusija.
Kad Iranas atlieka tyrimus su
branduolinėmis medžiagomis ir
ruošiasi jas panaudoti ne vien elek
tros gamybai, bet ir atominiams
ginklams, abejoti netenka. Tai bū
tent labiausiai erzina Vašingtoną —
ir dėl to, kad šiuo metu Amerika
yra galbūt musulmonų nekenčiamiausia pasaulio valstybė, ir dėl
ypatingo pavojaus Izraeliui, kuris
turbūt pirmasis nukentėtų nuo
Irano, ar kitų jo remiamų kaimy
ninių šalių, agresijos. Prez. Bush ne
karią Iraną vadino „viso blogio įsi
kūnijimu" ir kaltino dėl paramos
Irako sukilėliams bei Libano „Hezbollah" kovotojams. Tačiau ne vi
suomet tarp JAV ir Irano buvo to
kie nedraugiški santykiai ir prez.
Bush, atrodo, pamiršęs, kad vaka
rykščiai draugai gali tapti rytojaus
priešais.
Galbūt ir daugelis mūsų nepri
simename, kad Irano sostinės cen
tre esančias laboratorijas, kuriose
taip įtemptai ieškoma būdų pa
jungti branduolinę energiją sa
viems tikslams, pastatė Amerika.
Šaltojo karo metais (1960-ame de
šimtmetyje) JAV ne tik davė Iranui
reikiamą įrangą, bet taip pat su
teikė reaktoriui kuro, kurio dalis ir
dabar dar tebėra Irane ir gali būti
panaudota ginklų gamybai. Žino
ma, apie tai šiandien beveik nekal
bama, nes Amerika (galbūt jaus
dama tam tikrą kaltę dėl praeityje
padarytų klaidų) kaip tik garsiau
siai smerkia Irano pastangas įsi
jungti į branduolinę energiją nau
dojančių valstybių klubą.
Anuomet Vašingtono tikslas
buvo palaikyti tuolaikinį Irano val
dovą, kuris tą vietą gavo 1953 me
tais su Amerikos CIA parama, kai
buvo pašalintas demokratiniu bal
savimu išrinktas Irano ministras
pirmininkas ir valdžią perėmė Vašingtonui palankus šachas. Po 1979
m. islamo šalininkų sukeltos revo
liucijos, šachas buvo pašalintas ir
iš Amerikos draugo Iranas virto
priešu.

tautiškumo deficito kaina - ištirpti
tautų katile. To norėjo Leninas, Hit
leris, Stalinas, Dzeržinskis, Berija,
tačiau pasirodė, jog tautos yra atspa
rios prievartai, žudymui. Tuomet
įžymiausi globalistų protai nus
prendė: „Duokime jiems laisvę, ir jie
su didžiausiu džiaugsmu patys nutautės!"
Didis Dieve, nejaugi jie neklysta?
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V. PETKEVIČIUS J. GAILOS SKILTY

įmomonea,
Jkomen-ifurai
NORIU PASIDŽIAUGTI
Perskaičiusi labai gražų ir vaizdų
Eugenijos Daugirdienės aprašymą
(„Draugo" Laiškų skyrius, liepos 19
d.), noriu ir aš pasidžiaugti tokiu
gražiu dainų šventės aprašymu ir
apgailestauti, kad neteko ten būti. O
aš įsivaizduoju, ka'd ten buvo labai
gražu. Tačiau noriu papasakoti, kad
mes, tie, kurie neturėjome galimybės
dainų šventėje dalyvauti, turėjome
progą bent dalelę tos šventės pama
tyti ir išgirsti Hamiltone.
Rugpjūčio 5 dieną, švenčiant
„Gintariniai aidai", lietuviškos radijo
valandėlės 28 metų darbo sukakti, i
Hamiltoną atvyko Toronto lietuvių
choras „Daina", vadovaujamas muz.
Lilijos Turutaitės, atveždamas mums
dalelę dainų šventės.
Jie neatvežė mums viso dainų

•

repertuaro, bet, pasipuošę dainų
šventės apranga, džiugino kiekvieną,
suteikdami progą išgirsti ir drauge
padainuoti dainas, kurias dainavo
tūkstančiai lietuvių VIII dainų šven
tėje. Nors ir jautėme, kad mes „nebe
tie, nebe tie", tačiau giliai širdyje išli
ko gyva skausmo ir ilgesio glūdinti
mūsų Lietuva, ir norėjosi užbaigti
šiais muzikės Lilijos Turutaitės dai
nos žodžiais: „Paimkim Lietuvą visi
ant rankų, priglauskim Lietuvą kaip
kūdiki brangų, dainuokim Lietuvai
— Lietuva brangi..."
Malonu buvo matyti salėje daug
bendraamžių, lietuviškų dainų ir
muzikos mėgėjų.
Liuda Stungevičienė
Hamilton, Canada

01, TA KALBA
Gimtoji kalba — tautos gyvybė!
Pranyks kalba — žlugs ir pati tauta.
Tai mums visiems aišku, kaip aiški
šviečianti saulė danguje. Todėl mūsų
žymioji pedagogė - auklėtoja Marija
Pečkauskaitė — rašytoja Šatrijos
Ragana — mokė: „Kalba yra didžiau
sia lietuviškumo žymė, tai turime
sekti, kad mūsų vaikai gražiai,
taisyklingai kalbėtų".
Ar mes tai vykdome? Ar Lie
tuvoje tuo susirūpinę? Kur t a u ?
Deja, ne tik toj srity esame apsileidę,
bet patys sėjame visokiausias pikt
žoles, tad mūsų kalba greit gali
pavirsti tikru dilgynu...
Su „žemčiūgais" iš Lietuvos
straipsniai, žinios mus baigia pri
pratinti juos vartoti: ekskortuojamas, ingredientai, konfrontacija,
konstrukcija, lyderė, morgas, prefe
rencija, publikacija, reidas, reisai,
vakcina bei šimtai panašių kitų. O
jau nuolatinis „barelis" (statinė) su
„postu" (vieta, pareiga) — angliškai
turintis 3 skirtingas reikšmes, net
sapne jau vaidenasi... Visi aukščiau
suminėti žodžiai turi puikius atitin
kamus grynai lietuviškus žodžius:
lydimas, sudėtine dalis; akistata.
statyba, statymas; vadovė; lavoninė:
pirmenybė; išleidimas; įsiveržimas,
užpuolimas; skrydžiai, skiepijimas.
Mūsų liaudis nuolat kartojo:
„Šuo ir kariamas pripranta" Ar taip
mėgina ir mus pripratinti žargo-

niškai lietuviškai kalbėti? Skaity
tojai purkštauja, burbuliuoja, net
mėgina kaltę užmesti redaktoriams,
kodėl jie nebraukia tų „tarptautinių"
žodžių lauk? O m a n sykį cituojant
žymų Lietuvos asmenį — pokalby
paliekant jo pavartotą žodį „resur
sas", — vyr. redaktorė pakeitė jį
„ištekliais".
Visa padėtis nebūtų tokia tragiš
ka, jei bent mūsų „dipukai", užuot
dejavę bei verkšlenę — patys veiktų!
O dabar — net raštingas, dažnai
spaudoje rašąs ir nusimanąs, grynos
lietuviškos kalbos ragavęs pirmosios
nepriklausomybės Lietuvos stipriose
mokyklose, užsikrėtęs dabartinės
Lietuvos mada, paberia mūsų spau
doje: uodus vadindamas „moskitais",
didingai — „majestotiškai", ištaigą,
patogumą — „komfortu"
(kas
angliškai dar turi antrą kitą reikšmę
— dygsniuota vatinė antklodė);
įvykį, atsitikimą — „incidentu" bei
kt.
Įsikalkime sau į galvą mūsų fi
losofo, rašytojo, lietuvybės žadintojo,
Lietuvos kultūros kalbos puoselėtojo
Vydūno paliktus, it testamentą, žo
džius: „Ir niekuo kitu tauta nepa
reikš savo širdį, sielą ir dvasią taip.
kaip savo kalba!" O mes tai tik vyk
dykime — savo taisyklinga, gryna
lietuvių kalba!
S t a s ė E. S e m ė n i e n ė
Baraboo, WI

Angelė Nelsienė (viduryje), gyv. Los Angeles, CA, besilankydama Lietuvoje,
UŽSUKO pas solistes Violetos Urmanavičiūtės-Urmanos tėvus, Aldoną ir
Vytautą Urmanavičius. Viešnia papasakojo, kaip palankiai Los Angeles spau
da vertino garsiosios solistes Violetos koncertus ir kaip buvo malonu susi
pažinti su jg žentu Alfredo.

Kaip visada, nepaprastai įdomių
Juozo Gailos atsiminimų skirs
nio „Apmąstymai apie Turniškes"
(„Draugas", 2006.07.18) didelė dalis
paskirta rašytojui stribui Vytautui
Petkevičiui, lemtingu metu įsibrovu
siam į Sąjūdį, o nūn laimingai lei
džiančiam laiką Seimo rūmuose prie
baro. Dviem ilgesnėm citatom J.
Gaila leidžia V. Petkevičiui pačiam
atsiskleisti: pirmoje citatoje V. Pet
kevičius prisipažįsta buvęs stribu
(„liaudies gynėju"... nuo liaudies);
antroje — jau nebe šiurpą, o juoką
keliančioje, pasakojimu, kaip ame
rikiečiai turistai nemokami gydęsi
dantis...
J. Gailai stribą (pardon — dabar
besipuošiantį kitokiais titulais) V.
Petkevičių subtiliai ir taip tiksliai
atskleidus, mane paskatino čia pri
minti „Durnių laivo" įspūdžius. Tą,
berods romanu vadinamą, paskvilį

(jo po ranka nebeturiu) perskaičiau
prieš keletą mėnesių. Ten rašoma
apie visų pažįstamus, daugelio ger
biamus, dabartinės L i e t u v o s vei
kėjus, kai kurių tikras pavardes ir
vardus linksniuojant daugelį kartų.
J. Petkevičiaus gražbylystėje visi jie
niekšai, nuo Landsbergio iki Bra
zausko, iki daugelio kitų, a n t Pet
kevičiaus liežuvio pakliuvusių. Net
ir dabartiniam prezidentui Valdui
Adamkui „Laivo" paskvilyje n ė r a šil
tesnio žodžio. Trumpai: visi „Durnių
laivo" puslapiai — tai „liaudies gy
nėjo" — stribo, gal n a r k o m a n o , poli
tiniai vėmalai! Istrebitelis, Lietuvai
keliantis iš pusės šimtmečio kan
kynės, turėjęs dingti po velėna, su
taurele rankoje ir baisia n e a p y k a n t a
širdyje, „kuria istoriją"...
Alfonsas Nakas
S u n n y Hills, FL

AČIŪ ALEKSUI VITKUI
Aš ir daugelis „Draugo" skaityto
jų yra dėkingi pasaulio keliauto
jams, Aleksui ir Danguolei Vitkams,
už kelionių po „tamsųjį žemyną —
Afriką aprašymą".
Alekso Vitkaus kelionių rašinys
„Žmonės ir žvėrys", suteikė skaityto
jams daug žinių apie mažai pažįsta
mas
nepriklausomas
valstybes
Afrikoje, apie kurias išgirstame,
kada šiame kontinente įsiliepsnoja
genčių karai.
Neskaitantiems apie šį „tamsų
žemyną", galima susidaryti nuo
monę, kad čia gyvena tik tamsūs —
nekultūringi žmonės. Aleksas Vit
kus savo rašinyje labai įdomiai ap

rašė ne tik apie žvėris, bet ir šio kon
tinento žmonių siekius a t s i k r a t y t i
okupantų.
Kad parašyti ilgoką rašinį, ne
užtenka tik pakeliauti, reikėjo per
skaityti daug knygų ir t a s žinias
sugretinti su tikrove. Ačiū Aleksui
Vitkui už įdomiai pateiktą informa
ciją apie Afrikos gyventojų pastan
gas išsivaduoti nuo pavergėjų ir jų
pastangas atsikurti nepriklausomą
gyvenimą, nors ne visada pasisekda
vo pasiekti „amerikonišką" demok
ratiją.
Antanas Paužuolis
Chicago, IL

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI
Paruošia Aušrelė Sakalaitė

Hundred thirty second lesson.
(Handred thiori sekand lasan) —
Šimtas trisdešimt antra pamoka.
Increased airport security. (Inkrysd ėrport sekjūriti) — Sustiprin
ta oro uostų apsauga.
Did you hear about t h e increa
sed s e c u r i t y at t h e airports?.
fDidž jū hyr ebaut tha inkrysd sek
jūriti et tha ėrports) — Ar girdėjai
apie padidintą apsaugą oro uostuose?
They w e r e talking a b o u t the
increased threat of terrorism on
television. (Thei uėr toking ebaut
tha inkrysd thryt af terorism an televižian) — Per televiziją buvo kalba
ma apie sustiprintą terorizmo pavojų.
My friend just came h o m e from
abroad, her flight was delayed
for eight hours in Copenhagen.
(Mai frend džest keim hom fram abrod, hior flait uoz dileid for eit haurs
in Kopenheigen) — Mano draugė tik
ką grįžo iš užsienio, jos skrydis buvo
sulaikytas Kopenhagoje aštuonias
valandas.
How awful, what w a s t h e problem? (How oful, uat uoz tha problem) — Kaip baisu, kokia buvo to
priežastis?
The United States restricted the
p a s s e n g e r s , flying into their air
ports to h a v e only certain app r o v e d i t e m s on board. (Tha Jūnaited Steits ristrikted tha pęsendžers fląjir.g inftfl their ėrports tū
hev onli siortam aprūvd aitems an
bord
— Jungtinės Valstijos keleiviams krendantiems i ju oro uoš

tus, j lėktuvą leido įsinešti tik kai
kuriuos daiktus.
What w e r e they a l l o w e d t o t a k e ?
(Uat uėr thei elaud tū teik) — Ką
jiems leido pasiimti?
They w e r e restricted t o t h e i r
documents, money, c r e d i t cards,
medicine, glasses a n d l a p t o p
computers. (Thei u ė r ristrikted tū
their dakjūments, mani, kredit kards.
medisin, glęses, ęnd lęp t a p kampjūters) — Jie galėjo pasiimti tik doku
mentus, pinigus, kredito korteles, aki
nius ir nešiojamuosius kompiuterius.
That still doesn't a n s w e r t h e
ąuestion, w h y w a s t h e f l i g h t de
layed so m a n y hours? (Thęt still
dazn ęnsuer tha kveščen uai uoz tha
flait dileid sou meni aurs) — Tai vis
tiek neatsako į klausimą, dėl ko skry
dis buvo tiek valandų sulaikytas?
The carry-on l u g g a g e a n d purses had t o be c h e c k e d , e v e r y o n e
had to be searched, t h e airport
didn't h a v e e n o u g h p e r s o n n e l
for it. (Tha kerian lagidž ęnd piurses hed tū bi čekd, evriuon hed tū bi
siorčd, tha ėrport didnt hev inaf personel for it) — Rankini bagažą ir ran
kines reikėjo atiduoti į bagažinę,
visus tikrino. Oro uostas neturėjo
pakankamai darbuotojų (visa tam
atlikti).
At least e v e r y o n e c a m e h o m e
safely, that's the m a i n t h i n g . (Ęt
lyst evriuon keim hom seifli, thęts
tha mein thing) — Galų gale visi grižo
namo saugiai, o tai ir yra svarbiau
sia.
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Gimdymo baimę skatina nežinia
Artėjant gimdymo dienai, didėja ateina su artimu žmogumi. Labai
ir būsimos mamos nerimas.
smagu sulaukti gimdymui pasiruošu
Kartais po juo slepiasi kitų gim sių šeimų, kurios supranta, kas vyks
dyvių papasakotos gimdymo baisy ta, tuomet ir gimdymo procesas
bės, scenos iš filmų, kur gimdančios sklandesnis", — kalbėjo R. Medi
moterys rėkia ir raitosi iš skausmo.
šauskienė.
Kartais nėščiųjų baimė ir nepa
Tuomet besilaukiančiajai ir pra
deda atrodyti, kad ji nesugebės susi sitikėjimas būna nulemtas ir pačių
doroti su gimdymo skausmais.
gydytojų.
Būtent dėl to dauguma moterų
Neapdairiai ištartas žodis, gim
nuteikia save, kad reikės kentėti dymo namuose ar moterų konsultaci
baisias kančias.
jose vis dar nesantis psichologas,
Akušerijos ir ginekologijos kli skausmingas pirmasis gimdymas
nikos vadovė gydytoja profesorė Rūta lemia tolimesnes baimes ir nepa
Medišauskienė tikino, kad, sąmo sitikėjimą.
ningai suvokus gimdymo procesą,
Jei moteris nepasitiki mediko
viskas atrodo lengviau. „Tik teigia siū-loma pagalba, gali ieškoti kito
mas požiūris į šį procesą leis nugalėti specialisto. Juk kalbama apie žmo
skausmą ir padaryti j j minimalių", — gaus kūną, jo ateitį, todėl reikia spe
sakė medikė.
cialisto, kuriuo būtų pasitikima.
Siekiant šio tikslo, labai naudin
ga lankyti kursus nėščiosioms.
P a k a n k a pokalbio
Dauguma moterų po tokių kursų
Besilaukiančios moterys turėtų prisipažįsta, kad joms pavyko
įsisamoninti, kad gimdymas nebūti atsikratyti gimdymo baimės.
nai turi būti lydimas laukinio skaus
mo.
Galvoti apie du
Anot R. Medišauskienės, šian
dien nuskausminimo galimybės žy
Taip pat labai svarbu neįsileisti į
miai didesnės nei prieš 10 metų, ta galvą kankinančių juodų minčių.
čiau moterys vis dar bijo.
Geriausia išeitis - dar kartą apsi
„Labiausiai gimdyves baugina lankyti pas gydytoją, išsakyti savo
natūralių procesų nežinojimas ir ste dvejones, neaiškumus, baimes.
reotipinis požiūris, kurį keisti tiesiog
Jei dėl gydytojo prognozių esate
būtina. Kartais pakaktų pokalbio su tvirta, geriausiai padės bendravimas
akušeriais. Jei nedrąsu vienai, tegul su jums artimais žmonėmis: mama,

Dalyvius sveikino centro valdybos seimo rengi
mo komiteto koordinatoriai ir C V patikėtiniai:
Mary Beth Slakis ir Joseph Stiklius.
Prezidiumą sudarė pirmininkė Vivian Rogers
(26 kuopa, Worcester, MA) kopirmininkai Michael
F. Petkus (96 kuopa, Dayton, OH), Elena Nakrosis,
(90 k-pa, Kearny, NJ). Sekretoriavo seselė vienuolė
Johanna Shainauskas (112 kuopa, Chicago, IL) ir
Irene Svekla (3 kuopa, Philadelphia, PA).
Tvarkdariai (Sargeant at arms) išrinkti atsto
vauti visoms penkioms apygardoms: Paul Moore
(86-k-pa), Irene Ozalis (3 kuopa, Philadelphia, PA),
Diane Svela, (112 k-pa, Chicago, IL), John Sakai,
(152 k-pa, Long Island, NY) ir Charles Trečiokas
(27 k-pa, Nonvood, MA).
Rezoliucijų komisiją sudarė: garbės narės
Bernice Aviža (136 k-pa, Hudson-Mokawk, NY)
Elinor Sluzas, (96 k-pa, Dayton, OH), Marytė Bizinkauskaitė (1 kuopa, Brockton, MA) ir seselė vie
nuolė Janine Golubickis (82 kuopa, Gary, IN).
Aukų/sveikinimų komitetą sudarė: Sofija Ša
kalys (103 k-pa, Providence, RI) ir Anne Louise
Tucker ir Erin Petkus (abi iš 96 kuopos, Dayton,
OH). Seimo parlamentarines eigos patarėjas Walter Svekla, (3 k-pa, Philadelphia, PA).
Mandatų komitetą sudarė: Elena Nakrosis (90
kuopa), Lillian Greymas (3 kuopa, Philadelphia,
PA), Georgie Anne Macke, (157 k-pa Lemont, IL)
Lee Moore (86 k-pa. Du Bois, PA), Tom Sakai (152
kuopa, Long Island. NY ir Ariene Stiklius. 6 kuo-

seserimi, vyru arba jus suprantančia
drauge.
Gimdant pirmą kartą, baimė —
normalus reiškinys. Derėtų nepa
miršti, kad net ir tos moterys, kurios
gimdo trečią ar ketvirtą vaikelį, jau
čiasi panašiai.
Specialistų teigimu, pirmą vai
kelį geriausia gimdyti prižiūrint
medikams. Jei valstybinės gimdymo
įstaigos nekelia pasitikėjimo, ieško
kite išeities privačiuose gimdymo
namuose. Svarbiausia, kad būtų už
tikrinamas jūsų ir būsimo naujagimio
saugumas.
Gimdant namuose ar kitose ne
įprastose vietose, gali nutikti ir nenu
matytų dalykų, o tada prireiks me
dikų pagalbos. Kai kurios situacijos
namuose gimdančioms ir šalia jų
esančioms pribuvėjoms gali būti per
sudėtingos.
Nepaisant mūsų mamų ir senelių
kalbų, visų pirma reikėtų galvoti apie
tai, kas geriausia abiem: ir kūdikiui,
ir mamai. Per didelė prabanga tokiais
atvejais gimdyti be medikų priežiū
ros. Gimdymo metu pasitaiko įvai
riausių netikėtumų: gali prireikti
gimdymą skatinančių vaistų, kūdikio
virkštelė gali būti apsisukusi aplink
kaklą ir panašiai. O kur dar nesiliau
nantis kraujavimas.
Norint apsidrausti nuo minėtų
atvejų, geriausia išeitis - gimdyti
prižiūrint medikams. Pernelyg rizi

kinga dėl motinos komforto aukoti
dviejų žmonių sveikatą, o gal net ir
pačią gyvybę.
Tyko n e t i k ė t u m a i
Palyginus ankstesnį moterų gim
dymo procesą su dabartiniu, galima
įžvelgti daug pozityvių dalykų.
Nuskausminantieji vaistai, šalia
esantis ir už rankos laikantis sutuok
tinis, bet kuriuo atveju galimas Ce
zario pjūvis ir kitos priemonės t u r ė t ų
raminti būsimą mamą.
Žinoma, vyrai ne visuomet ryž
tasi gimdymo metu būti šalia. Tačiau,
jausdamos jų paramą, moterys y r a
kur kas stipresnės.
Nėščios moters savijauta dažnai
priklauso ir nuo jos savišvietos.
Idealiausia tokiais atvejais k a r t u
su būsimuoju tėčiu lankyti tėvų kursus.
Taip pora susipažins ir su kitais
būsimais tėvais, pamatys, kad ne juos
vienus kankina nežinomybė, nesijaus
vieniši.
Gimus vaikeliui, mama nesijaus
izoliuota ir atskirta nuo ankstesnio
gyvenimo, turės sų kuo pasidalinti
bendrais rūpesčiais.
Labai svarbu, kad moteris gimdy
mo metu ir po jo nebūtų palikta vie
na. Reikia parodyti, kad yra ir kitų
žmonių, galinčių pasirūpinti vaikeliu.
Kristina K a n i š a u s k a i t ė
„Klaipėda"

93-SIS LIETUVOS
VYČIŲ METINIS
SUVAŽIAVIMAS/SEIMAS
REGINA IUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ
Nr.2

.

pa, Hartford, CT).
C. V. pirmininkė Agnės Mickunas. atliko išsa
mų praėjusių metų organizacijos veiklos pra
nešimą.
Iždininkė Bernice Avižaitė tiksliai apibūdino
2005-2006 m. organizacijos iždą. Seimą žodžiu
sveikino: seselė vienuolė Margaret Petcavage, kazimieriečių vienuolių seseles Immaculata Wendt,
vyr. generalės kazimierietės; kun. Tomas Karanauskas 133 k-pos, Los Angeles, CA, perskaitė
gautą laišką iš vysk. Jono Ivanausko; ir Marytė
Šepikaitė, 133 k-pos, Los Angeles, CA, aktorės
Rūtos Kilmonytės-Lee vardu. Iš viso buvo gauta 21
raštiškas sveikinimas: JAV prezidento George W.
Bush. Vilniaus arkivyskupo kardinolo Juozo A.
Bačkio. vysk. emeritus Pauliaus Baltakio, prelato
Al Contons, pirmininko Lietuvos Romos katalikų,
kunigų sąjungos Ame
rikoje (Lithuanian Ro
man Catholic Priests
League m America'. LR
ambasadoriaus JAV V.
Ušacko, V. Kleizos, bu
vusio LR garbės konsulo
Čikagoje, A. Daunoravįčiaus, dr. Throsteinn
Gislason, Lietuvos gar
bės konsulo JAV, A.
Karnavičiaus, LR gar
bės konsulo St. Petersburg, FL. Donald S.
Petraitis, MIC, marijonų
tėvų kongregacijos, kon
sulo Nevv York Mindau
go Butkaus, tėvo Placido
Bariaus, provincijolo de
2006-2007 metu naujoji Lietuvos Vyčiu, centro v.iidvba
legatas Šv. Kazimiero

Jaunieji vyčiai su Lietuvos Vyčių centro valdybos
trečiąja pavaduotoja Andreja Deksnis.

provincijoj, Juozo Rygelio, pirmininko, Amerikos
lietuvių kultūros archyvai, V. Ramonio, „Lithua
nian Heritage" žurnalo redaktoriaus, J e a n n e Dorr,
„Bridges" redaktorės, seselės vienuolės M. Bernadette Matukas, Sisters of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, Eugene C.
Rainis, garbės konsulo Nevv Jersey, Rimo Česonio,
garbės konsulo Nevv York, Sigitos Balzekienės,
Lietuvių fondo valdybos pirmininkės, G. Žem
kalnio, PLB pirmininko Vilniuje ir Maria Rudienės
BALFo centro valdybos pirmininkės vardu.
Mandatų komisijos pranešimu pirmajame po
sėdyje dalyvavo 83 asmenys. Tarp jų 3 garbės na
riai, 8 svečiai, ir 3 centro valdybos nariai, atstovavę
5 rajonams ir 25 kuopoms.
Posėdis baigtas malda, kurią sukalbėjo prela
tas kun. dr. J. Anderlonis.
Jaunieji vyčiai turėjo įdomią fotografijų paro
dėlę - praėjusių seimų tuometinių jaunųjų vyčių
išvykas ir atliktas programas. Parodėlė buvo išsta
tyta visas suvažiavimo dienas.
Vakare važiavome į VValt Disney World Polynesian Resort, kur vyko pramoginis pažintinis va
karas, pavadintas „Spirit of Aloha". Vaišinomės
autentišku polineziečių maistu ir gėrimais. Vyko
įdomi programa, kurioj programos atlikėjai parode
pietinių salų kultūros pasiekimus šokiuose, dai
nose ir kt. Ir vyčiai buvo pakviesti įsijungti į šią
programą. Šokome pagal muzikos akordus ir džiau
gėmės nakties tamsoje žibančių lempučių apšvies
ta scenos bei salos panorama. Nuotaika pakili ir
visi linksminosi.
Bus daugiau.
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Naujas Lietuvos

Šokėjai Ingrida Kisieliūtė ir Rolandas U C l
Vilnius, rugpjūčio 28 d. (ELTA)
— Ruduo — viso pasaulio televizijų
naujo sezono pradžia. Antradienį
spaudos konferencijoje pristatytas
rugsėjo pradžioje prasidėsiantis se
niausios televizijos šalyje — Lietuvos

ijos sezonas

L. i i i i

G e d i m i n o Savickio ELTA; nuotr

televizijos — jubiliejinis 50-asis sezo
nas.
Pristatyme dalyvavo naujojo LTV
projekto „Lietuvos šokių dešimtu
kas" kūrėjai ir dalyviai, televizijos va
dovai, laidų vedėjai, dainininkai.

Arkivyskupas n e p r i t a r i a statiniui
Vilnius, rugpjūčio 29 d. (BNS)
— Vilniaus arkivyskupijos kurija pra
nešė nepritarianti britų menininkų
sukurtos pripučiamos konstrukcijos,
vadinamos liuminariumu, pastaty
mui Sostinės Katedros aikštėje.
Tai kurija pareiškė išnagrinėjusi
savivaldybės prašymą pritarti savait
gali prasidėsiančios miesto šventės
„Sostinės dienos" metu Katedros
aikštėje surengti grupės „Oro archi
tektai" pasirodymus.
Buvo planuota, kad Katedros
aikštėje Įsikurs britų menininkų gru
pės „Oro architektai" sukurta mil
žiniška pripučiama skulptūra — liuminariumas — kurią sostinės gyven
tojams ir miesto svečiams „Sostinės
dienos" pristatys kartu su tarptauti
niu Vilniaus teatro festivaliu „Sire
nos".
Anot organizatorių, šio nepa
prasto statinio viduje žmonės pasine
ria i „spalvomis pulsuojančia medita
ciją".

Tačiau Vilniaus arkivyskupo
metropolito kardinolo Audrio Juozo
Bačkio laiške Vilniaus savivaldybės
vadovybei pabrėžiama kad „Oro ar
chitektų" „įrenginio medžiaga ir pra
mogos pobūdis visiškai nesuderina
ma nei su Katedros aikštės sakra
liniu pobūdžiu, nei su jos architektū
rine ir kultūrine aplinka".
Pasak kurijos pranešimo, „Oro
architektų" prisistatyme aiškinama,
kad vadinamasis liuminariumas —
„tai itin veiksminga priemonė verslo
Įmonėms, siekiančioms įtvirtinti ir
pagerinti savo įvaizdį", todėl A. J.
Bačkis abejoja mero pavaduotojo tei
gimu, jog projektas nekomercinis.
A. J. Bačkis taip pat išreiškia vil
tį, kad „Sostinės dienų" ir kitų Vil
niuje vykstančių festivalių bei šven
čių metu Katedros aikštėje bus orga
nizuojami prasmingi, orūs, visai tau
tai svarbūs renginiai, kurių „rengi
mui šioje ypatingoje vietoje kurija yra
anksčiau ne kartą pritarusi".

Lietuvos krepšininkai pralaimėjo ispanams
Atkelta iš 1 psl.
susigrąžino 17 taškų persvarą 47:30,
o antrojoje rungtynių pusėje ir toliau
diktavo savo sąlygas. Po trečiojo kė
linio ispanų pranašumas šoktelėjo iki
23 taškų 65:42 ir iki finalo sirenos iš
silaikė beveik nepakitęs.
Trečiajame kėlinyje lietuvius
bandė „tempti" L. Kleiza, o paskuti
niajame ketvirtyje aktyviai rungty
niavo M. Kalnietis ir D. Lavrinovičius, tačiau jų pastangų nepakako ir
ispanai šventė užtikrintą pergalę.
L. Kleiza po pralaimėtų rungty-

nių teigė, kad koją lietuviams kaip tik
ir pakišo „vaikiškos klaidos".
„ P a d a r ė m e per daug vaikiškų
klaidų, — per spaudos konferenciją
sakė L. Kleiza. — Mes esame dar jau
ni. Turėjome galimybių laimėti rung
tynes, tačiau jas iššvaistėme. Jie žai
dė labai gerai, o mes praradome per
daug kamuolių. Neįmanoma laimėti
prieš tokią stiprią komanda rungty
niaujant taip, kaip mes žaidėme".
„Dabar mūsų pagrindinis tikslas
bus užimti penktąją vietą", — pridėjo
21-erių metų puolėjas.

* P l a n e t o s vyrų k r e p š i n i o
pirmenybėse Japonijoje septintą
pergalę iš eilės iškovojo bei į tur
nyro pusfinali, kuriame penktadie
nį žais su Ispanijos komanda, iškopė
olimpinė čempionė Argentinos rink
tinė. Antradienj ketvirtfinalio rung
tynėse argentiniečiai 83:58 sutriuški
no Turkijos komandą, kuri ketvirta
dieni kovą dėl 5-8 vietų tęs rungty
nėse su Lietuvos rinktine.
* Sėkmingai ITF serijos „Internationaux du Canada" jaunių
(iki 18 metų) teniso t u r n y r ą pra
dėjo šešiolikmetis Ričardas Beran-

kis. Vienetų varžybų pirmajame rate
Lietuvos tenisininkas pirmadienj 6:4,
7:5 nugalėjo australą Greg Jonės bei
šešioliktfinalyje žais su amerikiečiu
Dennis Lajola.
* S i n g a p ū r e v y k u s i o s e pa
saulio L o t y n ų Amerikos sporti
nių šokių t a u r ė s v a r ž y b o s e Lie
tuvos antroji pora Kauno „Sūku
rio" šokėjai J u s t a s Kučinskas ir Agnė
Malinauskaitė, pateko į finalą ir už
ėmė aukštą septintą vietą. Varžybų
nugalėtojais tapo danai Peter Stokkebroe ir Kristina Juei Stokkebroe.
Varžybose dalyvavo 29 poros.

N u t r a u k ė „ D u r n i ų laivo" bylą
Vilnius, rugpjūčio 28 d. (BNS)
— Generalinė prokuratūra dėl sena
ties nutraukė baudžiamąją bylą rašy
tojui Vytautui Petkevičiui, iškeltą dėl
pirmosios nepriklausomybės veikėjo
Vytauto Landsbergio—Žemkalnio ap
šmeižimo knygoje „Durnių laivas".
Nutarimą nutraukti bylą Gene
ralinės prokuratūros prokuroras
priėmė rugpjūčio 9 dieną. Kitą dieną
nutarimas buvo išsiųstas V Petkevi
čiui ir nukentėjusiems — Vytauto
Landsbergio—Žemkalnio
sūnums
Vytautui Landsbergiui ir Gabrieliui
Žemkalniui.
Tuo pat nutarimu 76 metų rašy
tojui buvo panaikinta paskirta kardo
moji priemonė — rašytinis pasižadė
jimas neišvykti.
Generalinės prokuratūros Spe
cialiųjų tyrimų skyriaus vyriausiasis
prokuroras Rimvydas Valentukevičius pirmadienį sakė, kad dėl nutari
mo nutraukti bylą skundų iš šalių kol
kas negauta.
Prokurorai išanalizavo Aukš
čiausiojo Teismo jiems grąžintą bylą
ir, atsižvelgę į teismų nutarčių nuos
tatas konstatavo, kad yra Baudžia
mojo kodekso 313 straipsnio 2 dalyje
numatyti baudžiamojo nusižengimo

požymiai — viešas paskleidimas apie
mirusįjį prasimanymus, galinčius nu
lemti žmonių panieką ar pakirsti pa
garbą jo atminimui. Tačiau, kadangi
suėjo senaties terminas, bylą nus
pręsta nutraukti.
Šiemet birželio 20 dieną Aukš
čiausiasis Teismas nusprendė, kad
prokurorai turi taisyti bylą arba nu
traukti ją dėl senaties.
Aukščiausiojo Teismo išplėstinė
septynių teisėjų kolegija tada atmetė
ir prokuratūros, ir V Petkevičiaus ka
sacinius skundus bei paliko galioti
sausio 17 dieną paskelbtą Vilniaus
apygardos teismo nutartį.
Šia nutartimi buvo panaikintas
išteisinamasis nuosprendis V Pet
kevičiui dėl Vytauto Landsbergio—
Žemkalnio apšmeižimo ir byla per
duota generaliniam prokurorui, kon
statuojant, kad kaltinamasis aktas
byloje buvo surašytas netinkamai,
nesilaikant Baudžiamojo proceso ko
dekso reikalavimų, viena kaltinamojo
akto dalis prieštarauja kitai.
Tuo tarpu Generalinė prokura
tūra buvo parašiusi kasacinį skundą,
teigdama, kad apeliacinės instancijos
teismas pats galėtų ištaisyti visus
trūkumus ir klaidas.

Mokamas mokslas emigracijos nesustabdys
Atkelta iš 1 psl.
Antai Darbo partijos frakcijos
atstovės Loretos Graužinienės įsi
tikinimu, dėl mokamo aukštojo mok
slo studentai, kurių šeimos sunkiai
verčiasi, turėtų mažiau galimybių
siekti mokslų.
„Mokamas aukštasis mokslas ne ta priemonė, kuri pristabdytų
emigraciją. Jei vis dėlto tokia sistema
būtų patvirtinta, valstybė turėtų
užtikrinti, kad jaunimas, įgijęs
išsilavinimą, tikrai galėtų įsidarbinti
Lietuvoje. Nes dabar yra labai daug
jaunų žmonių, kurie baigę studijas
universitete neranda darbo pagal
specialybę", - sakė L. Graužinienė.
Anot jos, jaunimo emigraciją
Lietuvoje reikėtų spręsti kompleksiš
kai, o ne atskiromis priemonėmis.
Savo ruožtu Liberalų sąjūdžio
frakcijos narys Gintaras Steponavi
čius taip pat tvirtino nepritariantis
idėjai stabdyti emigraciją apmokesti
nant aukštąjį mokslą. Pasak jo, vals
tybei visų pirma turi rūpėti, kaip pa
daryti studijas ir aukštąjį mokslą
konkurencingesnius.
„Pagal studentų skaičių pirmau

jame Europoje, pagal pinigų sumą,
skiriamą vienam studentui - velka
mės uodegoje. Visi tyrimai rodo, kad
studentų, studijuojančių be jokios
motyvacijos, o tik dėl diplomo - labai
daug", - kalbėjo G. Steponavičius.
Liberalo manymu, valstybė tu
rėtų užtikrinti bazinį studento krep
šelį, o kitą dalį studijų išlaidų galėtų
padengti patys studentai iš savo šei
mos santaupų arba pasiėmę paskolas.
Frakcijos „Tvarka ir teisingu
mas" seniūnas Valentinas Mazuronis
sakė, kad pasaulyje nieko nebūna ne
mokamo. Taigi anot liberaldemokrato, norėdami turėti kokybišką aukš
tąjį mokslą, turime suprasti, kad jis ir
kainuos daug. Tačiau V Mazuronis
akcentavo, kad valstybė privalo su
kurti tokias sąlygas, jog kiekvienas,
norintis siekti mokslų, turėtų tokią
galimybę.
Liberaldemokratų frakcijos se
niūno įsitikinimu, ne iki galo išplėto
ta atrodo R. Žakaitienės mintis, kad
pabaigę aukštuosius mokslus ir iš ša
lies norintys išvykti studentai turėtų
valstybei grąžinti visą pasiskolintą
sumą.

Veiklą pradeda Teisingumo institutas
Atkelta iš 1 psl.
Cia bus apžvelgiami instituto darbai,
tyrimai, skelbiama naudinga visuo
menei ir žiniasklaidai informacija.
Informaciją paruoš profesionalūs
teisininkai. Jiems gali tekti imtis ir
žurnalistinio tiriamojo darbo.
„Savo veikloje Teisingumo insti
tutas visų pirma sieks identifikuoti
didžiausius neteisingumo pavyzdžius
teisės praktikoje. Cia mums bus vie
nodai tinkami tiek mokslinių prakti
nių konferencijų išvados ir apibendri
nimai, tiek eilinio, su teisingumu gy
venime susidūrusio ir nuo jo nuken
tėjusio žmogaus asmeninė patirtis",
— sakė V Stančikas.
Institutas teisinėmis priemonė
mis sieks atkurti teisingumą, todėl,
esant reikalui, inicijuos teismo bylas
ir padės žmonėms ginti savo teises,
ko jie dažnai nesugeba dėl nežinoji
mo, baimės ar lėšų trūkumo.
Tais atvejais, kai neteisingumas

yra įtvirtintas pačiuose įstatymuose,
pačiuose teisės aktuose ir dėl forma
listinio požiūrio yra toleruojamas tei
smų, dažnai iškeliant teisėtumą virš
teisingumo, institutas sieks įstatymų
keitimo.
Teisingumo instituto direktorius
V Kurpuvesas sakė, kad pirma teisi
nė problema, kurią mato teisininkai
ir kurią jie pasirengę ištirti ir pateik
ti pasiūlymus, susijusi su administra
cinėmis bylomis.
Pasak jo, kai asmuo padaro admi
nistracinį teisės pažeidimą ir yra nu
baudžiamas, o jei vėliau paaiškėja,
kad jis buvo nubaustas neteisėtai, tas
asmuo negauna jokio žalos atlygini
mo. Bylinėdamasis jis patiria tam tik
ras išlaidas — teisinei pagalbai, kelio
nei apmokėti. Jei jis laimi bylą, kur
buvo kaltinamas administracinės tei
sės pažeidimu, tai jam tos išlaidos nė
ra atlyginamos, nes tam kol kas nėra
įstatyminio p;ttrnndo
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Meksikos teismas parėmė rinkimus

EUROPA
TALINAS
Estijos parlamento neeiliniame
posėdyje, skirtame šalies prezidento
rinkimams, už Toom Hendrik Ilves
kandidatūrą antradienį balsavo 64
deputatai iš šimto. Iš viso Estijos par
lamente yra 101 deputatas. Kad pre
zidentas būtų išrinktas, už iškeltą
kandidatūrą turi balsuoti ne mažiau
kaip 68 deputatai. Balsavimo rezul
tatas, kaip ir pirmadienį, buvo nus
pėjamas, nes Liaudies sąjunga ir
Centro partija pranešė, kad nedaly
vaus balsavime.

Vyriausiosios rinkimų komisijos pareigūnė perskaičiuoja balsus.
Mexico, rugpjūčio 29 d. (BNS)
— Meksikos Aukščiausiasis rinkimų
teismas atmetė opozicijos teigimus,
kad per liepą įvykusius šalies prezi
dento rinkimus buvo padaryta daugy
bė pažeidimų ir klaidų skaičiuojant
balsus, todėl beveik neabejojama, kad
rinkimų nugalėtoju taps konservato
rių kandidatas Felipe Calderon.
Septyni teisėjai vienbalsiai at
metė beveik visus teisinius skundus,
kuriuos buvo pateikęs kairiojo sparno
kandidatas Andrės Manuel Lopez
Obrador, kuris tvirtino, kad pergalė
per liepos 2—osios rinkimus iš jo bu
vo pavogta.
A. M. Lopez Obrador, kuris paža
dėjo padaryti taip. kad Meksika taptų
nevaldoma, jei prezidentu taps F: Cal
deron, atsisakė pripažinti teismo
sprendimą, kuris yra galutinis ir ne
ginčijamas.
„Mes daugiau niekada nebesu
tiksime, kad mūsų šalyje būtų suda
ryta neteisėta vyriausybė", — pareiš
kė kairiųjų kandidatas i prezidentus
tūkstančiams savo šalinininkų, susi
rinkusių Mexico mieste ir sakė keti
nąs toliau ginčyti rinkimų rezultatus.

AP nuotr.

Teismas nusprendė, kad nėra pa
grindo perskaičiuoti visus balsus,
kaip to reikalauja A. M. Lopez Obra
dor, ir nors F. Calderon rinkimų lai
mėtoju oficialiai nepaskelbė, nurodė,
kad išnagrinėjus dalinio balsų per
skaičiavimo rezultatus ir dėl pažeidi
mų atmetus daugiau kaip 230,000
balsalapių, buvo nustatyti tik nežy
mūs pasikeitimai.
Teismo sprendimas reiškia, kad
tikriausiai F. Calderon bus paskelbtas
nauju šalies prezidentu. Teismas turi
nurodyti naujojo Meksikos vadovo
pavardę rugsėjo 6 dieną.
F. Calderon žadėjo neleisti, kad
protestai sužlugdytų jo pergalę: „Ne
leisiu, kad tai, ką nusprendė visi pi
liečiai, prievartiniu būdu pakirstų ke
li asmenys".
Oficialiais duomenimis, gautais
suskaičiavus dali balsų, valdančiajai
Nacionalinio veikimo partijai atsto
vaujantis buvęs energetikos minis
tras F. Calderon nugalėjo A. M. Lopez
Obrador labai maža — 0.58 proc, ar
ba 244,000 rinkėjų balsų — persvara.
Už kandidatus per rinkimus buvo ati
duotas 41 milijonas balsų.

Argumentai prieš įtariamą žudiką žlugo
Boulder, rugpjūčio 29 d. („Reuters'VBNS) — Mokytojas John Mark
Karr, kuris prisipažino dėl vieno gar
siausių neatskleistų Amerikos nu
sikaltimų — šešiametės grožio kara
lienės JonBenet Ramsey nužudymo,
pirmadienį staiga buvo išteisintas,
nes visi argumentai prieš jį žlugo.
Colorado prokurorai n u t r a u k ė
arešto orderio J. M. Karr galiojimą
netrukus prieš tai, kai jis turėjo pir
mą kartą stoti prieš Colorado teismą
dėl šios jau dešimtmetį neišspręstos
bylos. Tai. buvo padaryta DNR tes
tams parodžius, kad jis nebuvo prisi
lietęs prie mergaitės kūno.
Teismo posėdis Boulder mieste,
kur gyveno JonBenet, buvo atšauk
tas, bet 41 metų J. M. Karr buvo nu
vežtas atgal į kalėjimą, nes California
valstijoje jam gresia kaltinimai dėl
vaikų pornografijos.
J. M. Karr pareiškimai, kad jis
buvo su JonBenet tuo metu, kai ji mi
rė, buvo vertinami skeptiškai, o kal
tintojai teismo dokumentuose nuro
do, jog be atitinkamų DNR testų re
zultatų kitų įrodymų prieš ji neturi,
tik jo „kartojamą tvirtinimą", kad jis

įvykdė šį nusikaltimą.
Nailono virve pasmaugtos Jon
Benet kūnas buvo surastas jos namų
Boulder rūsyje 1996 metų gruodžio
26 d. Be to, jos kaukolės kaulai buvo
lūžę, o medicinos ekspertizė parodė,
kad ji tikriausiai buvo išžaginta.
Paimti DNR pavyzdžiai parodė,
kad tai buvo baltaodžio vyro seilės ir
pačios JonBenet kraujas, tačiau įta
riamojo pagal DNR pavyzdžius nepavyko rasti.
Žlugus argumentams ir prieš J.
M. Karr, pareigūnai vėl neturi jokio
įtariamojo. Apygardos prokurorė Ma
ry Lacy, kuri vadovaudamasi įtarti
nais jo elektroniniais laiškais Co
lorado universiteto profesoriui Michael Tracey pasiekė, kad J. M. Karr
Tailande būtų areštuotas ir išduotas
Colorado valstijai, tuoj pat sulaukė
griežtos kritikos.
„Atsižvelgus į tokį įrodymų
trūkumą, man atrodo neįtikėtina, jog
Boulder teisėsaugos pareigūnai iš
švaistė tūkstančius mokesčių mokė
tojų dolerių, kad Karr būtų pristaty
tas į Colorado", — sakė Colorado gu
bernatorius Bill Ovvens.

LONDONAS
Geriausiais XX amžiuje Didžio
sios Britanijos vyriausybių vadovais
istorikai išrinko Margaret Thatcher
ir Clement Attlee, kurie pralenkė net
legendinį VVinston Churchill, jau ne
kalbant apie dabartinį vyriausybės
vadovą Tony Blair. Taip šie politikos
veikėjai išdėstyti sąraše, kurį antra
dieni paskelbė žurnalas „BBC History". Siekdami nustatyti šių valsty
bininkų vietą Britanijos istorijoje
žurnalo autoriai rėmėsi ne jų vykdy
ta politika, o sugebėjimu ilgą laiką
daryti įtaką visuomenės raidai.
VARŠUVA
Antrojo pasaulinio karo metais
po nesėkmingo Varšuvos sukilimo
hitlerininkai į Vokietiją išvežė apie
150,000 civilių žmonių ir 17,000 Ar
mijos Krajovos kovotojų, kurių kapų
dabar ieško dienraštis „Rzeczpospolita" ir Lenkijos Kovų ir kančių atmi
nimo apsaugos taryba. Dalis išvežtų
asmenų pateko į koncentracijos sto
vyklas, o kiti buvo nusiųsti priversti
niams darbams. Nemažai sukilimo
dalyvių mirė nuo bado, šalčio ir ligų.

JAV
GULFPORT
Praėjus metams po JAV pakran
tę nusiaubusio uragano „Katrina",
prezidentas George W. Bush pirma
dienį pripažino, kad iki atstatymo
darbų pabaigos dar labai toli. „Esa

ma daug vilties, tačiau taip pat ir dar
daug darbų, kuriuos reikia padaryti,
— sakė G. W. Bush. — Tai metinės,
bet jos nereiškia, kad tai — pabaiga.
Atvirai sakant, tai tik ilgo atsigavimo
pradžia". Rugpjūčio 29-ąją minimos
„Katrinos", kuri pareikalavo maž
daug 1,500 žmonių gyvybių ir nu
siaubė New Orleans bei Meksikos
įlankos pakrantes, metinės preziden
tui reiškia tam tikrą riziką, nes at
gaivina prisiminimus apie vyriausy
bės klaidas reaguojant į šią vieną di
džiausių stichinių nelaimių JAV is
torijoje.
LEXINGTON
Kentucky pietryčiuose, kalnuo
tame regione pirmadienį sudužo
lengvasis lėktuvas ir žuvo visi septy
ni juo skridę žmonės, pranešė aviaci
jos pareigūnai. Ši katastrofa įvyko
kitą dieną po to, kai Lexington mies
te sudužo keleivinis lėktuvas. Dvi
motoris lėktuvas „Cessna 4 0 1 " iš Wichita Falls (Texas) skrido į Hazard
(Kentucky), pranešė valstijos policija,
kuriai paskambinęs liudininkas pra
nešė, kad kalnuotoje, miškingoje vie
tovėje nukrito lėktuvas ir kad iš ne
laimės vietos į dangų kylą dūmai.

ARTIMIEJI RYTAI
BEIRUTAS
Jungtinių Tautų (JT) generalinis
sekretorius Kofi Annan antradienį
apsilankė nuniokotuose Libano pie
tuose, kur 15,000 JT taikdarių turi
prižiūrėti jau 16 dienų trunkančias
Izraelio ir partizanų grupuotės „Hezbollah" paliaubas. Antrąją kelionės
po Artimuosius Rytus dieną K. An
nan apsilankė Nakura mieste esan
čioje bazėje, kur įsikūrusios dabarti
nės J T laikinosios pajėgos Libane
(UNIFIL), sudarytos iš 2,000 karių.
Čia jis padėjo vainiką penkiems
UNIFIL nariams, žuvusiems per 34
dienų karą, pagerbti.
JERUZALĖ
Buvusiam Izraelio ministrui pir
mininkui Ariel Sharon, esančiam ko
mos būklės po insulto sausį, sėkmin
gai baigtas abiejų plaučių uždegimo
gydymo kursas. Medicinos centras
„Chaim Sheba", esantis netoli Tel
Aviv, pranešė, kad A. Sharon per
keltas atgal į savo palatą iš reanima
cijos, „akivaizdžiai pagerėjus jo inks
tu veiklai".

Kroviniu gabenimas
ektuvu i visas pasaulio šaJis.

'<

Air Freight
\ Automobiliu pirkimas bei
Siuntimas i visas pasaulio šalis
Krovimu pervežimas
visoje Amerikoje.
Trucking
Smu'.k.u siuntiniu siuntimas Dei
pr statymas i namus Lietuvoje Latvvoje.
Estijoje. Baltarusijoje oei Ukra;no;e
8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680
Fax. 1 708-599-9682
Tel. 1 800-775-7363
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MŪSŲ
VIRTUVĖ
Paruošia Julija K.

NEBIJOKIME MIKROBANGĖS
„Mieloji Julija, pagaliau apsisprendžiau ir nusipirkau mikrobangę
viryklėlę, nors ilgą laiką aš jos tarytum bijojau (girdėjau net gandų, kad ji
skleidžia pavojingus spindulius ir galima susirgti vėžiu). Visgi likome tik du
su vyru ir tikrai nenoriu daug laiko
praleisti prie viryklės, ypač karštoje
virtuvėje.
Deja, mano mikrobangę vyryklėlė jau trečia savaitė stovi ant stalo
virtuvėje ir vis nedrįstu ja pasinauT^^^^^^^^^^^^H
doti. Būkite maloni, supažindinkite
mane su šiuo „technikos stebuklu"...
1
WĖtttH^^^^^^mmmm
(Viktorija)
Pradėkime nuo pradžios

norint ką nors atšildyti (ypač su
šaldytus produktus) arba trumpai
Mieloji Viktorija, visų pirma ne pakaitinti.
•Plonos plastmasės indeliai il
turite gėdytis, kad mikrobangę j u m s
yra „terra incognita" — daug vyres gam virimui netinka, nes j i e nuo
nio amžiaus žmonių yra apie šį „vir karščio sutirpsta ir praranda savo
tuvės įrankį" panašios nuomonės. formą, taip pat gali prakiurti. Per
Bet savo baimę reikia nugalėti, nes k a n t plastmasinius indelius, pa
mikrobangę yra nuostabiai naudin žiūrėkite, ar ant jų įpakavimo už
gas daiktas ir, kartą „peržengusi rašyta „microvvave safe", tuomet ga
pradinį slenkstį", netrukus pagal lima juos naudoti.
vosite: kaip galėjau iki šiol be jos
•Plastmasinė plėvelė tinka už
apsieiti?
dengti kepamą ar verdamą maistą,
•Pasinaudodama mikrobangę, bet būtina joje pradurti pora sky
galite virimo laiką sumažinti net iki lučių arba atlenkti kampelį, k a d
išeitų garai. Beje, atsargiai, kai mė
75 procentų.
•Kadangi maistas išverda daug ginsite nuo išvirusio maisto nu
greičiau ir nereikia vartoti tiek daug dengti plastmasinę plėvelę — garai
vandens verdant ar kepant, iš jo gali nudeginti rankas.
nedingsta maistingosios medžiagos.
•Nevartotini paprasti plast
•Verdant a r kepant trumpesnį masiniai maišeliai, bet vadinamuose
laiką, taupoma elektra arba dujos, „freezer bags", kurie yra tvirtesni ir
todėl mikrobangėje gaminti maistą storesnį, galima virti ar kepti maistą
mikrobangėje.
yra ekonomiškiau.
•Nuo mikrobangės neprikaista
Greita pagalba
virtuvė, kaip nuo viryklės ar or
kaitės, be to, verdant stipriai kve
piančius patiekalus, kvapai nenu
Kol dar nesate su mikrobangę
banguoja per visą butą — lieka apsipratusi, negaminkite sudėtingų
mažoje mikrobangės „kamarėlėje", patiekalų, bet ja pasinaudokite, kad
kol išsisklaido.
sutaupytumėte laiko, ruošiant mais
•Kadangi mikrobangėje galima tą ant viryklės arba orkaitėje. Štai
vartoti popierinius ar plastmasinius keli naudingi patarimai:
indus (kartais pakanka t i k popie
•jei reikia suminkštyti sviestą,
rinio rankšluostėlio ar servetėlės), išimtą iš šaldytuvo, pakaitinkite
po pietų nereikia tiek daug puodų, mikrobangėje 5-10 sekundžių, o po
keptuvių ir indų plauti, nes daugeliu to palaikykite jį apie 5 min., prieš
atvejų tas pats indas, kuriame mais vartojant;
tas buvo ruošiamas, gali iš mik
•jei reikia nulupti išnokusius
robangės „eiti" tiesiai į stalą.
pomidorus, sudėkite juos į mikro
•Pagaliau mikrobangę ir t u o bangę ant popierinio rankšluostėlio
naudinga, kad šeimos nariai, nors ir ir pačia aukščiausia temperatūra
pavėlavę pietų, gali lengvai pasi pakaitinkite 10-15 sekundžių, o po
šildyti maistą ir jis bus tarytum tik to palaikykite dar 15 min. Pomidorų
žievelė lengvai nusiners;
ką pagamintas — neišdžiūvęs.
•kai receptui reikia paskrudintų
riešutų, tai galima atlikti mikro
Indai
bangėje: sudėkite į indą ir pakaitin
Jeigu bet kuris stiklinis, moli kite 4 - 5 min., kartkartėmis juos
nis, keramikinis indas yra tinkamas pakratant ar pamaišant;
orkaitei, jį galima panaudoti ir
•iš citrinos išspausite daugiau
mikrobangėje. Tik labai svarbu, kad sulčių, jeigu ją keliose vietose įdurant indo pakraštėlių ar kitur nebūtų site šakute ir pakaitinsite mikro
jokių metalinių juostelių, pamargi- bangėje 5-10 sekundžių;
nimų ir pagražinimų. Net maža lėkš
•su mikrobangės pagalba galite
tutė su siauru auksiniu pakraštėliu greitai paruošti baltos duonos džiū
gali sugadinti mikrobangę ir n e t vėsėlius: storą riekę baltos duonos
padėkite ant lėkštės ir pakaitinkite
sukelti gaisrą.
•Popierinės lėkštės, dubenėliai 3-4 min., kol duona išdžius, po to
ir puodeliai tinka mikrobangei, jeigu leiskite visiškai atvėsti ir sutar
kas nors verdama ar kepama labai kuokite arba sutrupinkite;
trumpai. Popieriniai rankšluostėliai
•norint suskystinti uogienę, ku
labai naudingi, kepant lašinukus ar ri po to pilama ant ledų, blynų a r
riebų maistą, nes jie sugeria rie pyragų, sudėkite į lėkštelę ir pa
kaitinkite apie 2 min., po 1 min. ge
balus.
•Vašku padengti popieriniai in rai pamaišant;
dai mikrobangei netinka, nes vaškas
•mikrobangėje lengva ištirpinti
sutirpsta ir įsigeria j maistą. Vaš šokoladą, tereikia sulaužyti nedi
kuotas popierius labai naudingas, deliais gabaliukais, sudėti į mik

1/3 Šaukštelio imbiero miltelių
(ground ginger)
1 šaukštelis (nekupinas) cina
mono
1/2 puod. medaus
1 kiaušinis
1/2 puod. lieso pieno
1/4 puod. aliejaus
Jeigu vartojami švieži persikai,
juos reikia nulupti, perpjauti p e r
pusę ir išimti kauliuką. Konservuo
tas persikų puses tereikia nuvarvin
ti.
Kas mikrobangei netinka
Mikrobangei tinkančio — giles
nio, lygiu dugnu — indo apačią ir
•Jokiu būdu nemėginkite išvirti šonus ištepti aliejumi. Ant apačios
kiaušinio, nes kaitinamas lukštas įtiesti riebalų nesugeriantį popierių,
sprogsta ir kiaušinis ištyška po visą iškirpus, kad tiktų į dugną. Popierių
mikrobangės vidų (tai labai sunku apibarstyti rudu cukrumi. Į kiek
išvalyti). Galima paruošti kiaušinio vienos persiko pusės įdubimą įdėti
baltymus arba suplaktą kiaušinį, pusę riešuto ir perpjauta puse į
bet, jeigu trynys nepradurtas, j i s apačią išdėlioti inde.
taip pat sprogs.
Tešlai sumaišyti miltus, sodą,
•Nekaitinti jokio skysčio butely imbierą ir cinamoną. Aliejų suplakti
je a r indelyje su siauru kaklu, nes su kiaušiniu, medumi i r pienu,
įmaišyti į sausus p r o d u k t u s , kol
butelis gali sprogti nuo karščio.
tešla bus lygi.
Pamėginkite pora receptų
Tešlą vienodu sluoksniu užpilti
ant paruoštų persikų, įstatyti indą į
Kai jau susipažinote su savo mikrobangę ir vidutine t e m p e r a t ū r a
mikrobangę, pabandykite paruošti šį kepti 6-8 min., kol tešla truputį atsi
labai greitą ir lengvą persikų pu t r a u k s n u o indo k r a š t ų , b e t
paviršius atrodys d a r šiek t i e k
dingą.
„šlapias". Kai mikrobangę sustos,
palikti indą viduje dar 5 min. (pu
Apačia
4 vidutinio dydžio švieži persikai dingas taip baigs kepti ir sustings),
(peaches) arba 8 konservuotų per tuomet išimti iš mikrobangės, indą
uždengti lėkšte ir apversti. Patiekti
sikų pusės
8 graikinių riešutų (walnut) karštą su jogurtu.
pusės
1 šaukštas šviesiai rudo cukraus
•Kitą kartą pamėginsime kiek
1 šaukštelis aliejaus
sudėtingesnių receptų, n e s mikro
bangėje galite b e t kokį patiekalą
(arba beveik b e t kokį) lengvai i r
Tešla
greitai paruošti.
1/2 puod. miltų
1/2 šaukštelio kepimo sodos

robangei tinkantį indą ir pakaitinti
maždaug 1 minutę;
• įkaitinti pieną arba kavą —
tereikia supilti į puodelį ir pačia
aukščiausia t e m p e r a t ū r a kaitinti
apie 30—60 sek., priklausomai nuo
puodelio dydžio (didesnį reikia kai
tinti kiek ilgiau — pvz., 40 sek.).
• kaitinant dešreles (frankfurters, hot dogs, ar net rūkytas) būtina
į j a s aštriu peiliu įstrižai keliose
vietose įrėžti, kitaip dešrelės sprogs.

SKELBIMAI
STASYS CONSTRUCTION

PASLAUGOS

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings",
„soffits", „decks", „gutters",plokšti ir
„shingle" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBES DRAUDIMAS

SIŪLO DARBĄ
U P S C A L E FULL SERVICE D A Y
SPA SALON SEEKING
EXPERIENCED N A I L TECHS
FOR S C H A U M B U R C AREA.
Mušt speak English.

Agentas Frank Zapolis (versle 50 metų)
Off. Mgr. Auksė S. Kane
Vilma Jarulienė
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St.,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654:773-581-8654

847-843-^901
NEKILNOJAMASIS TURTAS
ĮVAIRUS

GREIT PARDUODA
* Reikalingi darbuotojai automobilių
plovyklai Napervile. Tel. 630-579-4210
* Parduodu automobilį Acura Integra
1994 m. Mechaninė greičių dėžė. Kaina
S700 ir kalnų dvirati - $30. Tel. 708539-3660.
* Pagyvenęs vyras, neturintis automo
bilio, gali dirbti valymo ir kitus bui
tinius darbus. Tel. 773-376-2874 .

J

Hjv^T!

^ ' r s t Landmark Realty

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

RIMAS
STANKUS
•
•
•
•
•

Čikagoje ar priemiesčiuose
Greitas h- sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas veltui
Tarpininkaujame gaunant paskolą
Pensininkams nuolaida

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą
TME

L I T H U A N I A N

W O RL D

W I D E

www.draugas.org
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POKALBIS SU POPIEŽIUM
BENEDIKTU XVI
SAULĖ 1AUTOKAITĖ
Popiežius Benediktas XVI prieš
kelionę į savo gimtąją Bavariją (Vo
kietiją) rugpjūčio 9-14 d., davė pa
sikalbėjimą trims vokiečių tele
vizijos stotims ir Vatikano radijui.
Noriu pateikti reikšmingiausias
mintis iš jo pokalbio su žurnalistais.
Žurnalistų paklaustas apie jo
antrąją kelionę į Vokietiją, popiežius
sakė, kad jis dar kartą nori ap
lankyti vietas ir žmones, tarp kurių
užaugo, kurie įtakojo jo gyvenimą ir
šiems žmonėms padėkoti. Toliau jis
tęsė: „Taip pat skelbsiu žinią, kuri
nuaidėtų ir už mano gimtosios že
mės ribų, kaip to reikalauja mano
tarnystė. Temas diktuos liturginiai
minėjimai, svarbiausia, kad mes
turime atrasti Dievą, ne bet kokį
Dievą, Dievą su žmogaus veidu, nes,
kai matome Jėzų Kristų, mes ma
tome Dievą".

Popiežius Benediktas XVI

Paklaustas, kad jo vizitas at
kreips dėmesį į Vokietijos katalikų
padėtį, kai mažėja tikinčiųjų ir
krikštų, jie atsakė, kad pasaulis, ku
riame gyvename, yra visas sukurtas
mūsų pačių rankomis ir Dievo jame
tiesiogiai nematyti. „Tai sakau, ne
tik apie Vokietiją, bet apskritai apie
visą Vakarų pasaulį".
Apie padėtį Artimuose Rytuose
popiežius priminė, kad mes netu
rime jokių politinių galimybių ir mes
jų nesiekiame. Mes kreipiamės į
krikščionis ir į visus tuos, kuriems
svarbūs Šventojo Sosto žodžiai. No
rime suburti visus tuos, kurie su
pranta, jog k a r a s yra pats blo
giausias sprendimas visiems. Euro
poje po dviejų pasaulinių karų mes
tai puikiai supratome.
Benediktui XVI priminta, kad
Vokietijoje, Reformacijos šalyje,
ekumeniniai santykiai yra labai
jautrūs. Popiežius pažymėjo, kad
evangelikų bažnyčia yra labai įvairi.
Vokietijoje yra trys pagrindinės
bendruomenės: liuteronų, reformatų
ir Prūsijos sąjunga. Be šių dar yra
daugiau skirtingų judėjimų. Tai yra
daugiabalsė visuma, su kuria reikia
bendradarbiauti. Mes turime surasti
Dievą pasaulyje. Turime skelbti
džiaugsmą, nes nesame vieni šiame
pasaulyje. Tik šitaip galima džiaug
tis didybe žmogaus, kuris nėra ne
nusisekęs evoliucijos produktas, bet
Dievo paveikslas.
Žurnalistų paklaustas, kodėl
Valencijoje vykusio V pasaulio šei
mos susitikimo šventėje nekalbėjo
apie dabartines tos pačios lyties

asmenų sąjungas, popiežiaus atsa
kymas: „Katalikybė yra ne drau
dimų, bet teigiamybių — siūiymų
rinkinys. Pirmiausia reikia pabrėžti
tai, ko siekiame, tada aiškinti, kodėl
to siekiame. Manau, kad reikia aiš
kiai pasakyti, kad vyras ir moteris
yra sukurti vienas kitam, kad ne
sibaigtų žmonijos gyvybė. Tai nėra
katalikų išradimas, bet tą žino viso
pasaulio kultūros. O kalbėti apie
abortą, tai jis nėra šeštasis įsa
kymas, bet penktasis 'nežudyk'. Tai
mums visiems savaime suprantama
ir turime nuolatos kartoti".
Apie Afrikoje plintančią AIDS
epidemiją popiežius kalbėjo: „Ar mes
tikrai rūpinamės morale? Afrikos
vyskupai skundėsi šia problema.
Neužtenka dalinti techniką, bet
reikia žmogų auklėti ir formuoti.
Technologija eina šuoliais pirmyn, o
moralinis mokymas atsilieka toli
nuo jos. Jeigu yra mokoma, kaip
statyti ir naudoti ma
šinas, kaip naudoti
kontraceptines prie
mones, tada mes ne
turime stebėtis, kai
susiduriame su ka
rais ir AIDS epide
mija".
Kokia dabar krikš
čionybės ir Bažnyčios
ateitis kituose kon
tinentuose?
„Tiesa,
kad krikščionybė pra
sidėjo Artimuose Ry
tuose. Paskui paplito
po Aziją. Mes didžiuo
jamės, kad Europa
toliau išplėtojo krikš
čionybės intelektua
linius ir kultūrinius
pradmenis. Europa
tapo tikra krikščio
nybės
misioniere.
Nors kiti žemynai svarbūs, kaip
Azija, Afrika, Amerika, Lotynų
Amerika, visi šių kraštų vyskupai
sako, kad mums reikia Europos. Mes
turime atsakomybę savo patirtimi,
mokslu, technologija, liturgija ir
tradicijomis. Svarbu, jog mūsų
sekuliarinis pasaulis suprastų, kad
krikščionybės tikėjimas nėra kliūtis,
bet tiltas dialogui su kitais kraštais.
Mes galime ir turime parodyti, kad
tiesiogiai naujoje tarpkultūrinėje
aplinkoje, kurioje gyvename, ne
užtenka atskirti protą nuo Dievo.
Mums reikia platesnio mąstymo,
kuris matytų Dievo ir proto darną,
kuri išsivystė krikščionybės tikėjime
Europoje".
Apie moterų dalyvavimą atsa
kingose Bažnyčios tarnybose, popie
žius sakė, kad mūsų tikėjimas,
Apaštalų kolegijos sudėtis, mums
neleidžia teikti moterims kunigystės
šventimų. Kanonų teisės kodeksas
juridiškai saistančių sprendimų pri
ėmimą susieja su šventimų Sakra
mentu. Tačiau nereikia manyti, kad
tapimas kunigu yra vienintelis bū
das ką nors svarbaus nuveikti Baž
nyčios istorijoje. Jos labai daug
veikia ir aktyviai dalyvauja kongre
gacijų veikime. Pvz.. Hildegard von
Bingen, C a t e n n a Sienetė, Švedijos
Brigita, buvo šventos moterys, kurių
klausė vyskupai, net ir popiežius.
P a k l a u s t a s , ar jis nesijaučia
atskirtas nuo pasaulio, kai gyvena
Vatikane, arba kad ir šioje Castelgandolfo gražioje aplinkoje? J a u
kitais metais švęs 80 metų gimta
dienį Ar jis yra numatęs kokiu

Akių ligų specialistai
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UCOS- CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Vidaus ligos
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Širdies ir kraujagyslių
ligos
V1DAS j . NEMICKAS, M.D.
KARLXXOGAS-ŠIRDIES LIGOS
7 7 2 2 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 6 0 6 5 2
Kab. t e l . 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0

EDMUNDAS VTŽ1NAS, M.D., S.C
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St 5 ir 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą.

Dantų gydytojai
D R . J O V I T A KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

JONAS V.PRUNSKIS, M D
TERRJ DALIAS PRUNSKIS, M D
M A U N A K V. RANA, M D
Illinois Pain Institute
Nugaros sDrando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausme diagnozės ir gydymo specialistai.

Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2
M c H e n r y : 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
www.illinoispain.com

Chirurgai
EUGENE C. DECKER, DDS, PC.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama kainą.
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai.

4647 W. 103 SI, Oak. Lawn, IL
55 L VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

Tel. 708-422-8260.
•

kelionių. Popiežius kalbėjo: „Iš tiesų
aš nesijaučiu vienišas. Žinoma, ten
yra sienos, per kurias sunku įeiti,
bet ten yra 'popiežiškoji' šeima,
kiekvieną dieną daug lankytojų,
ypač kai aš esu Romoje. Kaip šv.
Petro įpėdinis, glaudžiai bendrauju
su vyskupais, kurie gali atvirai
pasikalbėti su įvairių Šventojo Sosto
institucijų vadovais ir su manimi. Aš
asmeniškai pasikalbu su kiekvienu.
Žinoma, popiežius nėra absoliutus
monarchas, bet jis turi įkūnyti
Kristaus klusnią visumą. Reikia
vieningos instancijos, kuri užtik
rintų nepriklausomybę nuo politinių
jėgų ir neleistų pavienes 'krikščio
nybės' per daug tapatintis su
tautiškumu".
Benediktas XVI atskyrė palai
mintųjų ir šventųjų paskelbimo
ceremonijas. Jo manymu, šis proce
sas labiau sustiprins būdingų vie
tovių asmenybes, kur vyks jų pa
laiminimo iškilmės. Pvz., Gvate
malos palaimintasis nebus toks
svarbus Vokietijai. Arba, atvirkščiai,
iš Altotting (Bavarijos) nesidomės
juo Los Angeles. Palaimintieji yra
geriau pažįstami tos tautos žmonių,
iš kur jie yra kilę. Jie galės pasakyti:
„Pagaliau mes turime vieną iš
mūsų". Jie į palaimintąjį melsis ir
bus jiems įkvėpimas. (Šventųjų
paskelbimą, svarbų visuotinei Baž
nyčiai, atliks pats popiežius Ro
moje.)
Popiežiui buvo priminta, kad
vokiečiai pasikeitė savo būdu. Jie
kalbėjo, kad tai tiesa, ypač po su
sijungimo su rytine dalimi. Vokiečiai
buvo žinomi, kaip uždari, punk
tualūs ir drausmingi, bet dabar jie
taip pat yra laisvesni, laimingi ir
svetingi. Malonu girdėti tokią nuo
monę.
Klausimas: „Jūs dabar t u r i t e
tokias svarbias šventojo Tėvo pa
reigas. Žmonės pastebėjo, kad po
piežius Benediktas XVI yra skirtin
gas negu kardinolas Ratzinger. Kaip
jūs manote apie save?" Jo atsa
kymas: „Aš buvau daug kartų skirs
tomas įvairiais laikotarpiais: pir
mojo profesoriavimo, paskui vėles
niojo; pirmojo kardinolo, vėl vėles
niojo. Dabar dar naujas skirstymas.
Aplinkybės,, situacijos ir žmonės
įtakoja, nes turiu kitas atsako-

mybes. Mano asmenybė brendo ir
išsiplėtojo, bet v i s k a s , k a s svar
biausia, pasiliko tokie pat. Aš džiau
giuos, kad kai kurie bruožai nebuvo
pastebėti, o dabar išėjo į viešumą".
Ar nevargina kiekvieno trečia
dienio bendrosios audiencijos Šv.
P e t r o aikštėje, į kurią susirenka
t ū k s t a n č i a i maldininkų? „Toks ma
lonus ir nuoširdus pasitikimas man
suteikia daug jėgų".
K a i p ši s e n a institucija yra
gyvybinga ir pajėgi k u r t i ateitį?
„ M a n a u , k a d J o n o P a u l i a u s II
pontifikatas sutelkė žmonių dėmesį.
J i s p r i t r a u k ė jaunimą, kuris keliavo
su j u o susitikti. J o laidotuvių diena
liks istorijoje, k a i p n e p a p r a s t a s
įvykis, k u r i a m e dalyvavo šimtai
t ū k s t a n č i ų piligrimų iš viso pa
saulio".
Kaip žinome, nuo Jono XXIII
popiežiai pradėjo keliauti. Paklaus
t a s , kokias keliones yra n u m a t ę s
k i t a i s metais? „Suplanuota kelionė į
Braziliją, k u r vyks Lotynų Amerikos
Vyskupų suvažiavimas. Manau, kad
m a n ten reikia važiuoti, kad būtų
s u s t i p r i n t a s Lotynų Amerikos be
sireiškiantis tikėjimo gyvumas. O
toliau, nežinau, ką m a n Viešpats su
planuos". Popiežius tęsė: „Aš raustu
iš gėdos, kad tiek daug pastangų
ž m o n ė s deda a r t ė j a n č i a m mano
vizitui. Naujai nudažė mano namus,
a m a t ų mokykla pastatė naują tvorą.
Tai nuostabu ir aš to nepriskiriu
sau pačiam, bet tai liudija apie no
rą priklausyti šitai tikėjimo bend
ruomenei ir vieni kitiems tarnau
ti".
Kaip jūs jaučiatės, kai 1989 m.
Muenchen buvote apdovanotas ko
medijos a k t o r i a u s Kari Valentin
žymeniu? Kokią rolę vaidina hu
m o r a s popiežiaus gyvenime? „Aš
n e s u iš tokių žmonių, kurie gali
nuolatos sugalvoti juokus. Tačiau
m a n a u , kad yra būtina į gyvenimą
žiūrėti iš linksmosios ir džiaugs
mingosios pusės, ir matyti viską ne
t a i p tragiškai. Tai tinka ir mano
t a r n y s t e i . Vienas rašytojas kartą
p a s a k ė , kad angelai gali skraidy
ti dėl to, kad jie į save nežiūri
r i m t a i . Galbūt ir mes galėtumėm
šiek tiek paskraidyti, jeigu neman y t u m ė m , kad esame tokie labai
svarbūs".
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VASAROS SEKMADIENIS
LEMONTE
Baigėsi šios va
saros antroji ge
gužinė, suruošta LB
Lemonto apylinkės
valdybos. Diena kaip
užsakyta — švelnus
vėjelis, šilta, malo
nu. Susirinko daug
svečių, šį kartą ir
jaunų šeimų su vai
kais, ir mūsų nuola
tiniai svečiai. Vai
kams buvo paruošta
iš butelių mėtymo
varžybos. Vytautas
Vizgirda,
balionų Jaunimas dalina
pūtimo meno spe
cialistas, gamino šuniukus, pelytes
ir kitus gyvulėlius, kuriuos dalino
vaikams. Suaugusiam jaunimui gro
jo šaunus orkestras, o visiems svei
kata susirūpinusiems — medicinos
daktarė matavo kraujospūdį. Pasi
rinkimas didelis. Loteriją praturtino
suaukoti laimikiai. Juos aukojo Gra
žina Mikėnienė, Rasa Šarauskienė,
Mary Juraitienė. O maisto, maisto!
Užteko visiems — mėsainiai, cepeli
nai, kava, pyragai. Baras malšino
visų troškulį.
Nauji veidai puošia Lemonto
bendruomenės valdybą, jauni, ener•

kavą ir pyragus.
Baniutės Kronienės nuotr.

gingi, su šypsena. Tik sporto sky
riaus narys Leonas Juraitis ir Milda
bei Algis Tallat-Kelpšos dar likę
valdyboje. Iš naujų narių veikliausi
— Stasė ir Vytas Jagminai. Jų visur
pilna, palapines stato, tvarką pri
žiūri, o Stasė akordeonu pritaria dai
nuojantiems. Valdybos pirmininkės
Irenos Vilimienės vyras nepasiduo
da — jis visur tinka ir prie „tanciaus
ir prie rožančiaus". Rugsėjo 10 d. bus
paskutinė vasaros pabaigos gegu
žinė. Tikiuosi sulauksime daug daug
svečių.
Baniutė Kronienė

Lietuvių fondas ruošiasi
rudens veiklos sezonui
Vasaros mėnesiai visose lietu
viškose organizacijose nėra skirti
aktyviai veiklai, bet nuo rugsėjo pra
džios vėl stipriau kimbama į darbą.
Panašiai yra ir Lietuvių fonde
(Lithuanian Foundation, Inc.), 1962
m. įsteigtoje, ne pelno siekiančioje
korporacijoje ir Illinois valstijoje
įregistruotoje organizacijoje. Ji per
tą ilgą laikotarpį sėkmingai vykdo
savo užsibrėžtą misiją — lietuvybės
idėjos išeivijoje puoselėjimą bei
išlaikymą.
Apie Lietuvių fondą jau ne kartą
esame rašę, tad šį kartą pasidalin
sime tik paskutinėmis naujienomis
iš šios organizacijos padangės.
Nauja „Liepsna"
Šiomis dienomis pasirodė tik
šiemet pradėto leisti LF biuletenio
„Liepsna" naujas — antrasis nu
meris, išspausdintas lietuvių ir
anglų kalbomis.
Jame daug vietos skiriama di
deliam LF veikėjui — a.a. Stasiui
Barui paminėti. Rašinyje iškeliami
šio neseniai Amžinybėn iškeliavusio
menininko nuopelnai dainai ir Lie
tuvių fondui.
Trumpai rašoma apie pavasarį
įvykusį LF narių suvažiavimą, LR
Seimo narių įsirašymą į Lietuvių
fondą; įdėta nemažai trumpų, Lie
tuvių fondą liečiančių, žinučių; skel
biami LF aukotojai 2006 m. ba
landžio - birželio mėnesiais (gauta
11,926 dol.). Įdėtas pranešimas apie
LF Golfo dieną.
Norisi pažymėti, kad LR Seimo
narių, atvykusių Čikagon posėdžiau
ti su JAV Lietuvių Bendruomenės
atstovais, įnašai buvo labai simboliš
ki. Dideles algas gaunantys parla
mentarai Arminas Lydeka, Vytautas
Kamblevičius, Ona Valiukevičiūtė,
Julius Dautaras, Laima Mogenienė
įstengė paaukoti tik po 10 dol.

Kaip rašoma biuletenyje „LF
administratorė Laima Petroliūnienė
pasveikino naujus LF narius beTnarius - kandidatus ir padėkojo už jų
entuziastingą paramą fondui".
Lietuviu fondo Golfo diena
Biuletenyje paskelbtais duome
nimis ir iš kitų šaltinių gautomis
žiniomis netrukus (rugsėjo 17 d.) bus
pravesta jau 12-oji LF Golfo diena.
Ji rengiama „Old Oak Country Club"
golfo aikštyne — 143 ir Park Road,
Homer Glen, IL, netoli Lemont.
Žaidimai tą sekmadienį prasidės
11:15 vai. ryto, 4 vai. p.p. bus alutis,
o 5 vai. p.p. — vakarienė ir dovanų
įteikimas laimėtojams. Kaina — 70
dol., o už vežimuką — 30 dol. Šiemet
pirmą kartą vyks pamokos golfo
nežai-džiantiems (nemokamai).
Turnyro organizatoriai: LF val
dybos vicepirmininkas Marius Kasniūnas ir LF tarybos narys Rimas Domanskis. Registraciją priima Tomas
Petroliūnas, tel. 630-968-3442, ei. paš
tas: tomaspetro@sbcglobal.net
Rengėjai kviečia golfo mėgėjus ir
tuos, kurie nori su golfu susipažinti,
o taip pat smagiai praleisti laiką,
dalyvauti šioje pramogoje.
LF ieško savanorių
Lietuvių fondui reikia sava
norių, gyvenančių Čikagos apylin
kėse, galinčių prisidėti savo talen
tais šiose srityse: įvairių renginių or
ganizavime, archyvų tvarkyme, paš
to siuntų reikaluose, straipsnių ra
šyme, raštinės darbuose.
Galintieji tai atlikti ir prisidėti
prie LF veiklos, turi skambinti LF
administratorei Laimai Petroliūnienei tel. 630-257-1616.
Tik visų pasišventimu ir darbu
bus galima įvykdyti šios organizaci
jos visus užsimojimus.
Edvardas Šulaitis

MARGUTIS
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS
1 4 5 0 A M b a n g a iš W C E V s t o t i e s
KLAUSYKITE A M E R I K O S L I E T U V I Ų RADIJO L A I D Ų
KIEKVIENĄ V A K A R Ą
Zigmas Vilimas, Algis Tallat-Kelpša. Irma ir Gėdis Deveikiai. ir Leonas Juraitis
dirbo prie baro.
Baniutės Kronienės nuotr

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v.
Tel. 773 476 2242

MĄSTYMAS IR MINČIŲ
PROCESAS
25-lų metų retrospektyvinė meno paroda
Dr. Audrius Plioplys jau 31 me
tai dirba gydytoju-neurologu, jis yra
ir mokslininkas bei jau 30 metų dai
lininkas profesionalas.
Dr. Plioplio meninis darbas —
tai nuolatinis metaforinis sąmonės ir
galvosenos nagrinėjimas. Tuo metu
moksline tyrimo laboratorija virsta
meno studija. Kuriant fotografijas,
instaliacijas ir akrilio paveikslus dr.
Plioplys sujungia neurologiją bei
neurologijos mokslą su menu, pavar
todamas EEG užrašus, 1906 m. No
belio laureato Cajal neuronų brai
žinius, spygliuotų vielų fotografijas
ir Čiurlionio muzikinius elementus.
Daugiau informacijos apie šiuos ir
kitus darbus galima rasti dailininko
svetainėje: www.plioplys.com
Šeštadienį, rugsėjo 9 d., 7 vai.
visi maloniai kviečiami į parodos
atidarymą Balzeko lietuvių kultūros

muziejuje. Atidaryme dalyvaus dai
lininkas, bus vaišės. Paroda vyks iki
š.m. spalio 28 d. Parodą remia: The
Illinois Arts Council, Chicago De
partment of Cultural Affairs, ir
ECPC.
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus jau daug metų remia Lietuvos
ir Amerikos lietuvius dailininkus,
ruošiant jų darbų parodas. Muziejus
turi gausią pastovią meno kolekciją
ir unikalius bei išsamius lietuvių
meno istorijos archyvus. Savo meno
parodose muziejus pristato ir kitų
tautų menininkus, kad publika
galėtų įvertinti savo tautos meną
platesniame kontekste.
Muziejus atidarytas kasdien nuo
10 vai. r. iki 4 vai. popiet. Muziejaus
adresas: 6500 S. Pulaski Rd., Chi
cago, tel. 773-582-6500.
Dar viena dailininke retrospek

A Plioplio darbas

tyvme paroda vyk.- Rocketeiier
Memnria'. Chape!. l':.:\ersity
o!'
{ r
Chicago nuo l > ^ .-r. ruesėjo 18 iki
spalio 28 d. Informacija apie atidarymą bei paskaita tel. 773-7022100 arba internete svetainėje

rockefeller.uchicago.edu.
Dr P:;opiiO darbai taip pat eksponuojami „Mark Shale" galerijoje,
900 N. Mkhigan Ave., 3-iame
auKŠte.
Giedrė Gillespie
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AR TINKA
M. MONTESSORI
METODAS LIETUVAI?
STASE VAIŠVILIENE
Montessori ugdymo metodas yra
paplitęs visame pasaulyje: Šiaurės ir
Pietų Amerikoje, Australijoje, Nau
joje Zelandijoje, Pietų Afrikoje,
Rusijoje, Ukrainoje, Švedijoje, Nor
vegijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Ang
lijoje, Slovakijoje, Rumunijoje, Veng
rijoje, Lenkijoje ir kitur. Šio metodo
toks didelis pasklidimas esąs dėl to,
kad M. Montessori — bene vienin
telė pedagogė, sukūrusi auklėjimo
teoriją — filosofiją ir parengusi tai
teorijai įgyvendinti tinkančias kitas
teorijas. Be to, ji yra šiuo metodu
dirbančių mokytojų kursų pra
dininkė.
Apie M. Montessori metodą Lie
tuvoje prabilta ne taip seniai. Jis
Lietuvoje ne tik naujas, bet ir labai
skiriasi nuo ankstesnės auklėjimo
sistemos.
Kaip ir kiekviena nauja idėja,
metodas vertinamas kritiškai, susi
laukia visokių priekaištų: jis esąs
itališkas, todėl netinkąs Lietuvos
vaikams, per daug iškeliąs daiktų
svarbą; nepaliekąs vietos fantazijai;
stokoja dvasingumo; neduoda gali
mybių vaikams socialiai bendrauti.
Kai kas siūlo perimti tik kai kuriuos
šio metodo elementus ir, naudojant
juos, kurti savo sistemą.
Didžiumos šių priekaištų prie
žastis — nepakankamas dalyko
išmanymas. Todėl, prieš atsaky
dama į klausimą, ar tinka Montes
sori metodas Lietuvai, priminsiu
svarbiausias šio metodo ypatybes.
M. Montessori metodas remiasi
vaikų ypatybėmis įvairiais jo am
žiaus laikotarpiais. Kiekvienas am
žiaus tarpsnis yra kitoks, nes augan
čio žmogaus poreikiai nuolat kinta.
Todėl labai svarbu žinoti, ko kiek
viename amžiaus tarpsnyje jam
reikia.
Vaikas auga netolygiai. Kart
kartėmis būna plėtros krizių, pasi
keitimų. Todėl vaiko ugdymas turi
remtis stebėjimu. Stebėdama augan
tį žmogų, M. Montessori išskyrė
šiuos jo plėtros laikotarpius: 1. nuo
gimimo iki 6-7 metų; 2. nuo 6 iki 12;
3. nuo 12 iki 18; nuo 18 iki 21-22
metų. Jos laikais mokslas dar nepa
jėgė įžvelgti negimusio kūdikio
gyvenimo ypatumų. Dabar stebėti
kūdikį motinos įsčiose galime ultra
garso aparatu. Taip sužinota, kaip
dar negimęs kūdikis rengiasi gyve
nimui po gimimo. Pasaulinėje spau
doje apie tai pasirodė daug studijų.
Kai kurios iš jų savo tyrimais remia
M. Montessori žmogaus asmenybės
ir jos plėtros sampratą. Prieita prie
labai įdomių išvadų:
1. žmogaus gyvenimas praside
da nuo motinos pastojimo;
2. kiekvieno žmogaus gebėjimas
plėtotis yra didžiulis;
3. pastojant chromosomos lemia
būsimą potencialą;
4. kiekvienas žmogus gali iš
ugdyti savo galimybes tik tokioje ap
linkoje, kur jis randa sąlygas as
menybei tarpti;
5. auklėjamoji aplinka veikia
nuo pat pastojimo.
Pirmasis gimusio vaiko plėtotės
tarpsnis — nuo gimimo iki 6 metų.
Jį galima padalinti į du laikotarpius:
nuo gimimo iki 3 metų ir nuo 3 metų

iki 6. Vos gimusio kūdikio smegenys
sparčiai tobulėja. Jis kaip kempinė
sugeria visa, kas yra aplinkui. Kad
įaugtų į šeimą, perimtų jos tradicijas
ir papročius, jis turi dalyvauti visa
me šeimos gyvenime.
Laikotarpį nuo 3 iki 6 metų gali
ma pavadinti „Padėk man, kad galė
čiau padėti pats sau". Montessori
klasė parengta taip, kad vaikas ga
lėtų tapti savarankiškas visuomenės
narys. Klasė — tai mažytė visuo
menė su bendro gyvenimo privilegi
jomis ir taisyklėmis. Joje yra tai, kas
padeda perimti kultūrą, kurioje
vaikas auga, kurios atstovas jis vė
liau taps. Tai kalba, geografija, is
torija, muzika, menas. To amžiaus
vaikas turi neribotų galimybių per
imti visa, ką randa aplinkoje. Su
augusiųjų pareiga — sudaryti sąly
gas, kad vaikas galėtų laisvai tobu
lėti.
Įžengęs į antrąjį amžiaus tarp
snį (6—12 m.) vaikas fiziškai ir psi
chiškai keičiasi. Knygoje „Pradžios
mokyklos mokinių savitumai" M.
Montessori sako, kad perėjimą iš
vieno tarpsnio į kitą kai kurie psi
chologai apibūdina kaip „atgimimą".
Vienam tarpsniui būdingas pagavumas pakeičia kitus, bet per jautriuo
sius laikotarpius įgyti dalykai tampa
žmogaus gyvenimo dalis.
Nuo 6-12 m. yra ramybės, gied
rumo, taip pat ir šiurkštaus elgesio
laikotarpis. Jį būtų galima suskirs
tyti į intelektualinės, moralinės,
socialinės ir emocinės plėtotės tarp
snius. Šiame amžiuje vaikas įžengia
į jam naują abstraktų pasaulį. Jam
iškyla klausimų „kaip?" ir „kodėl?"
Ankstyvesniame laikotarpyje daik
tai vaiką domino per juslę. Jis turėjo
paliesti, pauostyti, paragauti, iš
girsti. Dabar jis pradeda suprasti
priežasties ir pasekmės ryšius. Šia
me amžiuje atsiranda poreikis vaiz
duotei. Taip pat vaikas ima spręsti,
kas yra gera, kas bloga, gyvai atsi
liepia į tai, kas, jo nuomone, yra ne
teisinga. Atsiskleidžia socialinė plė
totė, nes vaikai ima domėtis savo
bendraamžių elgesiu, jungiasi į
grupuotes, viskuo dalijasi su kitais,
žaidžia, mielai priimdami žaidimo
taisykles.
Kartais vaikų elgesys tampa
šiurkštus, jie nenori turėti autori
tetų. Motinos jaučiasi užgautos, kai
jų malonus, meilus vaikutis virsta
nekantriu, „dominuojančiu" vaiku.
Apie III ir IV vaiko amžiaus
tarpsnius (nuo 12 iki 18 ir nuo 18 iki
22 m.) nuodugniau čia nekalbėsiu:
M. Montessori pačiai su tokio am
žiaus paaugliais dirbti neteko. Ban
dyta tokias mokyklas steigti Ame
rikoje, bet gerų rezultatų nepasiek
ta. Tai ir liko svajone.
Remdamasi čia aptartų žmogaus
gyvenimo tarpsnių ypatumais, M.
Montessori ir sukūrė savo univer
salųjį ugdymo metodą. Atėjus vaikui
į Montessori klasę, auklėtojos dažnai
nė. neskaito tėvų atsiųstos charak
teristikos, jos nori pačios, be paša
linės įtakos pažinti vaiką tokį, koks
jis yra dabar. Tik susipažinusios su
vaiku, jos perskaito apie jį visą
gautą informaciją. Tas faktas, kad
pradedama dirbti nuo paties vaiko,
turėtų išsklaidyti visas iš pradžių
mūsų minėtas abejones, ar šis meto-
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At A
FRANCIŠKAIŠČERBIENEI
iškeliavus į amžinybę, dalinamės skausmu ir kartu
liūdime su jos dukra GENOVAITE JUODIKIENE,
dr. JUSTINU DĖDINU, sūnumis VACIU, STEPO
NU, ANTANU ir jų šeimomis.
Ambar Terrace, Lemont, kaimynai
Česlovą Bačinskienė
Vaclava ir Klemensas Polikaičiai
Sofija Beigienė
Regina Gaigalienė
Pranutė Skruodienė
Irena Boreišienė
Stasė Miliauskienė
Regina Sabaliūnienė
Aldona ir Juozas Brizgiai
Zuzana Pupienė
Irena Putrienė
Gediminas Kazėnas
Regina ir Kazimieras Kreivėnai
Dalia Barzdukaitė
Irena Barzdukienė
Marija ir Vladas Ruzgai
Raminta ir Vladas Sinkai

das tinka Lietuvos vaikams.
Kiekvieno sveiko kūdikio tikslas
yra tą pasaulį „nugalėti", pradedant
nuo savęs. Jis judina rankytes,
kojytes: taip lavindamas jas, koor
dinuodamas judesius. Vėliau nori
pats praustis, rengtis, valgyti. Taip
daro viso pasaulio vaikai. Taip uni
versalūs kiekvieno vaiko poreikiai.
Montessori grupėje patenkinami
kasdienos darbais. Kasdienos darbai
pojūčius lavina. Montessori mokyk
lėlėje dar dėstomi kultūros perdavi
mo dalykai: kalba, gamtos mokslai,
matematika, geografija, istorija,
menas ir muzika. Kadangi vaiką
rengiame tam laikui, tam kraštui,
kada ir kur jis gyvena, tad visi šie
dalykai turi tautinių bruožų.
M. Montessori metodas ne tik
visuotinis, bet ir kosminis jei žodį
„kosmosas" suprasime kaip pasaulį
ir jo harmoningą tvarką. Vaikas
ateina į didelį chaotišką pasaulį.
Suaugusiųjų pareiga — duoti jam
„raktus", kurie padėtų tą pasauliį
„atrakinti" ir suprasti, išvestų iš to
chaoso. Marijus Montessori (jos
vaikaitis) mano, kad kosminis auk
lėjimas kilo iš pedagogės gebėjimo
mintimis susieti praeitį ir dabartį.
M. Montessori žodžiais tariant,
„vaizduotė neturi ribų, ji gali keliau
ti per erdves, per begalinį laiką, mes
galime grįžti atgal į įvairius laiko
tarpius, įsivaizduoti, kokia yra
žemė, kokie joje gyveno gyvūnai.
Mūsų tikslas — ne tik visa tai pa
pasakoti taip, kad vaikas suprastų,
bet pažadinti jo vaizduotę, „sujau
dinti" iki sielos gelmių. Kosminis

Remkite ir platinkite

THE

auklėjimas per atitinkamą jautrųjį
laikotarpį padeda ugdyti vaiko pro
tą, vaizduotę, kūrybingumą.
Tad atsakydama į klausimą, ar
Montessori mokymo metodas tinka
Lietuvai, tarčiau: ne tik tinka, bet
yra jau būtinas. Juk mūsų tėvynei
reikia kūrybingų, savarankiškų,
teisingų, dorų žmonių.
Knygoje „Ugdymas naujam pa
sauliui" M. Montessori sako: „Kaip
galima kalbėti apie Laisvę ir De
mokratiją, jei nuo pat gimimo prati
name vaiką klausyti diktatorių
(mūsų!). Ar galima tikėtis demok
ratijos auginant vergus?
Tikra laisvė prasideda ne suau
gusiojo amžiuje, o vos užgimus. Kaip
galima tikėtis iš žmonių, kurių valia
gniuždoma per visą augimo laiko
tarpį, kad jie subrendę mokėtų tiks
lingai naudotis laisvės teise?
Įvykiai Lietuvoje liudija, kad
daugelis piliečių nemoka naudotis
laisve, o dėl to atsakomybė tenka
ankstyvojo auklėjimo darbuotojams.
„Mūsų svajonė išsipildė: Lietuva
prisikėlė, pakilo. Bet kai ji atsisuko,
— sako rašytoja B. Pūkelevičiūtė
straipsnyje 'Įvykusi svajonė', — mes
negalėjom atpažinti šiurpulingai
sužaloto jos veido..."
Sužalotą Lietuvos veidą gydyti
gali tekti ilgokai. Bet jis išgis! Juk
dar daug yra Lietuvoje pasiauko
jančiai dirbančių Tėvynės labui
žmonių. Gydyti gali padėti ir Mon
tessori metodo ugdymo įstaigos.
„Pasaulio lietuvis",
1995 m. gruodis

katalikišką

LITHUANIAN

W O RLD

spaudą

W ID E
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„DRAUGAS informuoja, „ D R A U G A S
formuoja;
„ D R A U G A S " : išeivijos i r L i e t u v o s j u n g t i s !
• „ D R A U G A S " l i e t u v y b ė s švyturys
ir sargas!
P r e n u m e r u o k i m e Ir s k a i t y k i m e „ D R A U G A I
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NKESE
• Dainavos t a r y b a l a b a i a p g a i 
lestauja, bet registracija į Dainavos
stovyklos jubiliejaus šventę, kuri
įvyks rugsėjo 2-3 dienomis Manchester, MI, j a u uždaryta. Stovyk
los patalpos perpildytos.
• „ D a i n a v a " vėl pradeda naują
sezoną. Visi - ir senieji nariai, ir no
rintys jsilieti j šio ansamblio gretas antradieni, rugsėjo 5 d., 7:45 vai. v.
kviečiami į pirmąją naujojo sezono
repeticiją PLC žemutinėje salėje,
14911 127th Street, Lemont, IL. (prie
Lietuvių dailės muziejaus). Ypač
laukiami vyriški balsai, kurie pra
turtintų šį vis stiprėjantį kolektyvą.
•Santaros-Šviesos suvažiavimo
metu bus galima įsigyti dr. Jono Va
laičio redaguotą ir išleistą knygą
„Šviesa" apie Šviesos sambūrio isto
riją.
•Rugsėjo 9 d., šeštadieni, 6 vai. v.
Lietuvių dailės muziejuje, 14911 127th
Street, Lemont, IL 60439, įvyks Roma
no Borisovo akvarelių parodos „Iš
einantys Rytprūsiai" atidarymas. Paro
da veiks iki rugsėjo 24 d. Maloniai kvie
čiame atvykti į parodos atidarymą.
Ruošia Mažosios Lietuvos lietuvių
draugija.
• R u g s ė j o 9 d., šeštadieni, 7 vai. v.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje,
6500 S. Pulaski Rd., vyks Audriaus
Plioplio parodos „Mąstymas ir min
čių procesas" atida'rymas. Atidaryme
dalyvaus autorius. Paroda tęsis iki š.
m. spalio 28 d. Tel. pasiteiravimui:
773-582-6500.
• LB B r i g h t o n P a r k a p y l i n k ė s
valdyba rugsėjo 10 d. parapijos Mozerio
salėje po 10 vai. r. šv. Mišių ruošia
„Pensininkų" pietus. Pietų metu pa
gerbsime mūsų „auksinio rudens" pa
rapijiečius, sulaukusius 90 metų ir
vyresnius. Maloniai kviečiame Čikagos
lietuviškąją visuomenę dalyvauti šiame
Brighton Park garbaus amžiaus žmo
nių pagerbime. Prašome iš anksto užsi
sakyti vietas tel. 773-847-4855 (Salo
mėja Daulienė). Automobilius galėsite
pasistatyti kieme (po Mišių jį uždary
sime), šalutinėse gatvėse arba lenkų
parapijos aikštėje, 44-tos gatvės ir
Francisco Ave. sankryžoje.
• R u g s ė j o 10 d., sekmadieni, 1:30
vai. p.p. Čikagos Mažosios Lietuvos

lietuvių draugija kviečia į PLC Lietuvių
dailės muziejų pokalbiui „Išeinantys
Rytprūsiai". Pokalbyje dalyvaus dai
lininkas Romanas Borisovas, lietuvi
ninkas Vytautas Gocentas. Meninę pro
gramą atliks solistė Nida Grigalavi
čiūtė, akompanuos Olivija Urbonaitė.
Visus maloniai kviečiame atvykti.
• Tautinių
šokių
ansamblis
„Grandis" pradeda savo 48-ąjį sezo
ną rugsėjo 10 d., sekmadienį, 5:30
vai. p.p.PLC sporto salėje. Ansamb
lis ruošiasi dalyvauti 2007 m. Dainų
šventės Lietuvoje Šokių dienoje.
Kviečiame visus šokio mylėtojus įsi
jungti į mūsų gretas. „Grandyje" vei
kia vaikų, jaunių, jaunimo/studentų,
jaunų veteranų ir veteranų rateliai.
Tel. pasiteiravimui: 708-422-3556
(Violeta Fabianovich) arba rašykite:
poniavioleta@yahoo.com
• L i e t u v o s Vyčiai o r g a n i z u o j a
kelionę autobusu į Washington,
DC, dalyvauti Nekalto Prasidėjimo
bazilikoje esančios Šiluvos koplyčios
40-mečio sukaktuvėse, kurios bus
švenčiamos bazilikoje šv. Mišiomis
2006 m. spalio 8 d., sekmadienį, 1:30
vai. p.p. Jei kas norėtų keliauti kar
tu su Vyčiais, maloniai kviečiame dėl
papildomos informacijos (kelionės
išlaidų, viešbučio) paskambinti Tere
sei Strolienei tel. 708-687-1430.

JAV Lietuvių

Bendruomenės
KULTŪROS TARYBA
Litrtuanian - American Comrnunity
JAV LB KULTŪROS TARYBOS RENGINIAI:
Rugsėjo 22 d., penktadienį, 6 vai. v. knygos „Lietuvių pėdsakai Ame
rikoje" sutiktuvės PLC Lietuvių dailės muziejuje, 14911 127th Street,
Lemont, IL 60439.
Rugsėjo 29-30 dienomis muzikinės grupės „Delfinai" koncertas Los
Angeles „Lietuvių dienose". Koncertas vyks S v. Jurgio lietuvių parapijoje,
2718 St. George St., Los Angeles, CA 90027.
Spalio 7 d., šeštadienį, 7 vai. v. J a u n i m o centre, 5600 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636, vyks muzikinės grupės „Delfinai" koncertas.

Rašytojo Antano Vaičiulaičio 100-ųjų metinių
minėjimai:
Spalio 7 d., šeštadienį, Latvių salėje, Washington, DC. Rengia vietos LB
apylinkė;
Spalio 15 d. 12:30 vai. p.p. PLC Lietuvių dailės muziejuje, 14911 127th
Street, Lemont, IL 60439;
Spalio 19 d. St. Petersburg, Florida;
Spalio 21 d. Šv. Jurgio lietuvių parapijoje, 2718 St. George St., Los
Angeles, CA 90027.
Visuose minėjimuose paskaitą skaitys Maironio lietuvių literatūros
muziejaus Išeivių skyriaus vedėja Virginija Paplauskienė.
Lapkričio 12 d., sekmadienį, 12:30 vai. p.p. Lietuvių dailės muziejuje,
PLC, 14911 127th Street, Lemont, IL 60439, įvyks 24-oji Kultūros tarybos
Premijų šventė.

• „ D a i n a v o s " v y r ų v i e n e t a s , va
dovaujamas Dariaus Polikaičio, atliks
programą kun. Algirdo Palioko, SJ,
išleistuvėse rugsėjo 16 d. PLC didžio
joje salėje. Pasirodymo pradžia - 6
vai. v. Kviečiame visus.
IŠ ARTI IR

TOLI...

• O p e r o s ž v a i g ž d ė Violeta U r m a na-Urmanavičiūtė dainuos Metro
politan Opera, Lincoln Center, New
York, NY 10023. Ji pakviesta daly
vauti dviejų operų pastatymuose. Šių
metų rugsėjo 26, 30 ir spalio 4, 7, 11,
14 ir 21 dienomis ji dainuos Amilcare
Ponchielli operoje „La Gioconda".
2007 metų kovo 22, 26 ir 29, balan
džio 2, 7, 11 ir 18 dienomis ji dainuos
Umberto Giordano operoje „Andrea
Chenier". Šio sezono (2006-2007)
Metropolitan Opera leidinyje apie
Violetą rašoma, jog tai „The supremely talented artist". Bilietų kai
nos — 15-255 dol. Bilietus užsisakyti
galite bilietų kasoje tel. 212-3626000.

Rugsėjo 6 d., trečiadieni, 7 vai. v a k a r o Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje vyk5 susitikimas su a v i a t o r i u m i . aukštojo pilotažo m e i s t r u ,
sporto meistru, Lietuvos, Europos, Pasaulio čempionatų nugalėtoju
bei prizininku, Vilniaus S.Dariaus ir S.Girėno aeroklubų nariu, g a r 
siuoju Lietuvos lakūnu Jurgiu Kairiu. Jis papasakos ir parodys video
medžiagą ir nuotraukas apie romantiška ir kartu labai rizikinga spor
to šaka. Lakūnas ne tik dalyvauja varžybose, jis konstruoja ir ruošia
tarptautinėms varžyboms nauja, ypatingų galimybių lėktuvą. „JuKa".
Maloniai kviečiame i susitikima. Bus vaišės.

, ,Draugo" k n y g y n ė l y j e

Skelbimai
Nuo šiolei anksčiau mūsų rekla
muotą M. Venslauskaitės-Boyle kny
gą „Laisvės beieškant" galėsite skai
tyti lietuvių kalba. Tai pasakojimas
apie kapitoną Joną Pleškį, sovieti
niais laikais pabėgusį į Vakarus. Kny
gą iš anglų kalbos išvertė Inga Matač. Visos knygos pasirašytos pačios
autorės.
Knygos autorė neseniai grįžo iš
Lietuvos, kur su pasisekimu praėjo
šios knygos pristatymas.
Knygos kaina — 25 dol. Knygas
galima įsigyti paštu, pridedant 9
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo
je. Persiuntimo kaina - 5 dol. Per
siunčiant daugiau knygų, už kiek
vieną papildomą knygą - 1 dol. mo
kestis.

d r a u g o " knygynėlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chicago, IL 60629
Tei. pasiteiravimui: 773-585-9500

Advokatas
Jonas Gibaitis
Criminal cases,
civil cases and DUI
6247 S. Kedzie A v e n u e
Chicago, IL 6 0 6 2 9
Tel. 773-776-8700
Tofl free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.
Advokatas
GINTARAS P. Č E P Ė N A S
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
T e l . 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą
SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL. 773-5859500

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
T e l . 773-284-0100.
Tel. 630-257-0200, Lemont, IL
Advokatas

DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Specialistas.
Raštinės Čikagoje ir Woodridge.

Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527

DĖMESIO!
Neseniai a t v y k o t e , I e š k o t *
d a r b o mr b u t o , t a č i a u skelbtis
l a l k r a i t y j e b r a n g i a i kainuoja?
N e b ė d a . DRAUCAS Josu skel
b i m ą Išspausdins n e m o k a m a i .
Tereikia paskambinti
tel. 773-585-9500

