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Kada mokytojo profesija taps prestižinė?
mų mokinių. Taip pat mokytojai ti
kisi išgirsti premjero pažadą skirti 60
mln. Lt. Švietimo darbuotojų profsą
jungos (ŠDP) bei Švietimo ir mokslo
ministerijos (ŠMM) susitarimui dėl
mokytojų darbo sąlygų gerinimo įgy
vendinti.
Nors streikais mokytojai šiemet
jau negrasina, nes pažadėtas atlygi
nimų pakėlimas kol kas juos tenkina,
tai nereiškia, kad rūpesčių mokyklo
se neliko. Jau pirmasis mokslo metų
mėnuo išryškino tai, kad pedagogai,
kaip ir kitų profesijų atstovai, išva
žiavo į užsienį uždarbiauti. Taip pat
mokytojų netenkina pažadai keisti
profiliavimą ir, sparčiai mažėjant
gimstamumui, miglotos ateities per
spektyvos.
Premjeras Gediminas Kirkilas (k) pasveikino švietimo profsąjungos vadovus.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Giedrė Maksimaitytė
Alfa.lt
Spalio 5-oji Lietuvoje minima

kaip Mokytojo diena. Tą dieną peda
gogai džiaugiasi, kad Lietuvoje vis
dar gimsta vaikai ir yra ką mokyti bei
laukia sveikinimų iš buvusių ar esa

Verslininkai: jaunimas t u r i atidirbti
Vilnius, spalio 5 d. (BNS) —
Darbo rinkai dūstant nuo kvalifi
kuotų darbininkų stygiaus, mokesčių
mokėtojų ir europiniais pinigais ren
giami specialistai, dar nebaigę kursų,
verbuojami įdarbinimo agentūrų ir
išvežami dirbti svetur.
Verslininkai pripažįsta neturin
tys įrodymų, jog įdarbinimo agentū
ros verbuoja besimokančius žmones
dar kursuose. Užtat teigia turintys
patirties, kai išvykstama ne po vieną,
bet grupėmis, rašo „Verslo žinios".
„Jeigu valstybė už besimokan
čiuosius moka pinigus, tai, logiškai
mąstant, jie turėtų kaip nors valsty
bei už tai atsilyginti. Kad ir kurį lai

ką atidirbdami. Bet bijau, kad tuoj
bus prabilta apie žmogaus teises ir
vėl viskas liks, kaip buvę", — didelių
vilčių nepuoselėja Panevėžio darbo
rinkos mokymo centro vadovas Va
lentinas Masilionis.
Bendrovės „Annus", užsiiman
čios lietuvių įdarbinimu Vakarų šaly
se, savininkas Virginijus Bendoraitis
sakė, kad įdarbinimo verslui nebūtų
tragedijos, jei darbo rinkos mokymo
centro kursus baigęs žiogus priva
lėtų metus dirbti Lietuvos įmonėje.
Kita vertus dalis problemos iš
lieka: įgijęs praktikos įmonėje, toks
specialistas Vakarų darbo rinkoje tu
rėtų dar didesnę paklausą.

T r ū k s t a net didžiuosiuose
miestuose
Šventės proga gadintis nuotai
kos nelinkęs Vilniaus Užupio gimna
zijos direktorius Vladas Malcevičius

Prognozuoja
Rusijos ir
Gruzijos karo
galimybę

Strasbourg, spalio 5 d. („Reuters"/BNS) — Krizė tarp Rusijos ir
Gruzijos gali sukelti karą, perspėjo
ketvirtadienį vienas Gruzijos diplo
matų, kuris paragino galingąsias už
sienio valstybes paspausti Maskvą,
kad ši imtųsi švelninti įtampą.
„Kaukaze jau vyksta šaltasis ka
ras; be to, mes bijome, kad šis šalta
sis karas virs karštuoju, kuris kels
grėsmę taikai ir saugumui visame re
gione", — sakoma Gruzijos ambasa
doriaus Europos Taryboje Zurabo
Čiaberašvilio pareiškime.
Tbilisis teigia ramiai reaguojan
.i
tis į Rusijos daromą spaudimą ir ne
ketina keisti dabartinės politikos. Tai
pareiškė Gruzijos prezidentas Mi
chailas Saakašvilis rinkimų į vietos
savivaldos institucijas dieną.
Rusija šią savaitę paskelbė Gru
• A ••*'
zijai transporto ir finansinę blokadą,
atsakydama į keturių Rusijos ka
rininkų, apkaltintų šnipinėjimu,
areštą.
Be to, Rusijos politikai ne kartą
kalbėjo, kad Gruzijai, kuri ketina pri
•J
Vilija Blinkevičiūtė
sijungti prie NATO ir susigrąžinti at
Penki.lt nuotr.
skilusių autonomijų — Abchazijos ir
padengė dalį V Blinkevičiūtės rinki Pietų Osetijos — kontrolę, gali tai
mų kampanijos išlaidų. Dienraštis kyti griežtesnes priemones, bet ne
rašė turintis žinių, jog „Mecom patikslino, kokias.
grupp" Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir
„Šis spaudimas — tų, kurie daro
kituose šalies miestuose prieš prezi tokius pareiškimus, silpnumo požy
dento rinkimus užsakė įrengti ke mis. Mes į tai reaguojame ramiai. Aš
liasdešimt šios kandidatės reklamos balsavau už tai, kad Gruzijos kūri
stendų.
Nukelta į 6 psl. mo
Nukelta f 7 psl.

prisipažino, kad nuo mokslo metų
pradžios niekaip negalėjo surasti
anglų kalbos mokytojo. Nors gimna
zija nedidelė ir darbo sąlygos joje ge
ros, krūvį, gavus specialų leidimą, te
ko padalyti esamiems mokytojams,
nes surasti šios srities specialisto neį
manoma net Vilniuje.
Tokia pati situacija ir Kaune,
Radviliškyje. Kauno J. Jablonskio
gimnazijos direktoriaus pavaduotoja
Nijolė Bakšienė
Nukelta f 6 psl.

Šiame
numeryje:
•Sporto apžvalga.
•Ar jau skamba
periodikos „gulbės
giesmė"?
• Susipažinkime su Irano
prezidentu.
•Interneto ryšys
populiarėja.
•APPLE pakeitė
stipendijų fondo paskirtį.
•Cicerietė dalyvavo
Šiluvos atlaiduose.
•Literatūrinė popietė
Lietuvių dailės
muziejuje.
Valiutų santykis
1 USD — 2.71 LT
1 EUR — 3.45 LT
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Vilnius, spalio 5 d. (BNS) — Vy
riausioji rinkimų komisija (VRK) įta
ria, jog Naujosios sąjungos kandida
tės į prezidentus Vilijos Blinkevičiūtės rinkimų kampanijoje galėjo būti
nedeklaruota finansinė parama.
Tyrimą VRK perduoda Valstybi
nei mokesčių inspekcijai (VMI).
VRK ketvirtadienį patvirtino
darbo grupės parengtą išvadą, iš ku
rios galima spręsti, jog atsiskaitant
už V Blinkevičiūtės rinkimų kampa
nijos finansus dalis paramos — dau
giau nei 70,000 litų — galėjo būti nu
slėpta.
Nuspręsta medžiagą dėl galimo
politinių kampanijų
finansavimo
tvarkos pažeidimo perduoti Valstybi
nei mokesčių inspekcijai.
Tyrimas buvo pradėtas, kai dien
raštis „Lietuvos rytas" rugpjūčio mė
nesį paskelbė, jog lošimų bendrovė
„Mecom grupp" 2004 metų birželį
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SPORTO

Įvairios sporto žinios

APŽVALGA

Paruošė Ed.

Šulaitis

PRASIDEDA NAUJAS CLKL
SEZONAS
Prabėgus vasarėlei dauguma
sportininkų grįžta atgal į sales. Tai
daro ir Čikagos Lietuvių krepšinio
lygos (ČLKL) žaidėjai, kurie spalio 6
d. pradės savo ketvirtojo sezono
žaidimus. Šioje lygoje rungtyniaus
11 "vyrų komandų, taip pat 5 varžysis senjorų klasėje. Čempionai paaiškės 2007 m. balandžio pradžioje.
Jeigu anksčiau krepšininkams
reikėjo žaisti Lemont Park District
pastate, tai šiemet jie rungtyniaus
neseniai Lemonte (prie PL centro)
pastatytuose Jaunimo rūmuose. Čia
bus daugiau vietos tiek žaidėjams,
tiek ir žiūrovams, kurių anksčiau
prisirinkdavo keturi šimtai ar dau
giau.
Iki Naujųjų metų krepšininkai
rungtyniaus šeštadieniais ir sekma
dieniais (kiekvieną dieną po 5 rungtynęs). Kuomet prasidės antrojo rato
susitikimai, bus varžomasi tik šeštadieniais.
OI sezoną rengėjai (ČLKL direk
torius yra Aurimas Matulevičius)
numato staigmenų. Viena jų — mer
ginų sportinių šokių grupės (vadovė
Lina Bulovaitė) pasirodymai per-

traukėlių metu.
Pažymėtina, kad kai kurios
ČLKL komandos savo gretas papildė
stipresniais žaidėjais ir žiūrovams
bus įdomiau stebėti jų pasirodymus,
Oficialus IV sezono atidarymas
numatytas spalio 7 d., 5 vai. vak.,
nors pirmieji susitikimai bus spalio
6 d. vakare. Šeštadienio programa
prasidės 2 vai. rungtynėmis tarp
„Lituanicos-2" ir „Stumbro" ko
mandų. 3:30 vai. susikibs „Litua
nicos" ir „Lokių" veteranų koman
dos.
Po atidarymo oficialių iškilmių
vyks susitikimas tarp praėjusio
sezono finalistų: ^Alytaus" ir „Rad
viliškio" penketukų.
Čia norisi paminėti, jog pir
mame ČLKL varžybų rate visos 11
vyrų komandų tarpusavyje žais
vieną kartą. Tada jos pasidalins į dvi
grupes: 5 stipriausios sudarys vieną
grupe, o likusios 6 — antrą. Čia jos
susitiks vėl po vieną kartą. Trys ge
riausiai pasirodžiusios antrosios
grupės komandos, tuomet prisijungs
prie pirmosios grupės penkių. Šios
aštuonios komandos pradės atkren

Lietuvos Respublikos prez. Valdas Adamkus (iš kairės), Kęstutis Ječius ir dr.
Donatas Siliūnas naujuose Jaunimo rūmuose (prie Pasaulio lietuvių centro,
Lemonte) š.m. vasarą. Dr. Siliūnas buvo vienas uoliausių šių sporto rūmų
mūsų jaunimui — ir suaugusiems — iniciatorių bei rėmėjų. Nors »š pradžių
mūsų visuomenėje pasigirdo daug skeptiškų nuomonių dėl rūmų statybos
ir naudos, bet dabar labai aišku, kad žaisti krepšini savame pastate daug
maloniau, kaip po svetimu stogu. Š\ rudeni ČLKL varžybos taip pat vyks
Jaunimo rūmuose.
Indrės TiJDnėlienės nuotr.

tamąsias varžybas.
Rengėjai kviečia visus krepšinio
entuziastus aktyviai stebėti ČLKL
komandų pasirodymus, ypatingai,
kuomet jie vyks visiems žinomoje
vietoje — prie Pasaulio Lietuvių
centro, Lemonte. Įėjimo į kiekvienos
dienos rungtynes kaina yra mini
mali — 5 dol.

„LITUANICOS" FUTBOLININKAI IŠKOVOJO TIK MENĄ TAŠKĄ
Spalio 1 d. įvykusiame „Metro
politan" futbolo lygos I divizijos pir
menybių susitikime „Lituanicos" vy
rai turėjo pasitenkinti tik vienu taš
ku, nors galėjo sugriebti visus tris.
Žaidžiant „namų" aikštėje —
Bambrick Park, Lemonte, lietuviai iki
antrojo kėlinio pradžios pirmavo 2:0
ir atrodė, jog pergalė prieš „GreenWhite" bus garantuota. Tačiau tada
didelę klaidą padarė „Lituanicos"
vartininkas, kuris iš tolo pasiųstą
lengvą kamuolį sugebėjo vos kliu
dyti pirštais ir šis pateko į vartų tin
klą. Tas padovanotas įvartis varžo
vams davė daugiau energijos ir jie
pradėjo stipriau mūsiškius atakuoti,
nors tai jiems nedavė vaisių.
Tačiau likus penkioms minu
tėms iki rungtynių pabaigos, „GreenWhite" vyrams nusišypsojo laimė ir
jie iš arti pelnydami įvartį sugebėjo
išlyginti rezultatą. Tada lietuviams
dar buvo galimybė pasiekti pergalę,
kuomet Algirdas Zamalaitis, atsi
dūręs vienas prieš varžovų varti
ninką, kamuolį mušė tiesiai į jo ran
kas ir šis jį nukreipė nuo vartų.
Pirmąjį įvartį lietuviai pelnė

DRAUGAS
(USPS-161000)
THE UTHUANIAN VVORLD W!DE DAILY
Published daily except Sundays and Mondays,
lega! Holidays, the Tuesdays foilovving Monday
observance of iegal Holidays a$ vveli as Dec.
26th and jan. 2nd by the Lithuanian Cathoiic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589.
Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, iL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $120.00.
Foreign countries $1 35.
Postmaster: Send address changes to
Draugas - 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.

Viena iš ankstesniųjų LFK „Lituanica 1 veteranų futbolo komandų.
E. Šulaičio nuotrauka.

20-ąją žaidimo minutę, kuomet
Audrius Zinkevičius persvėrė rezultatą 1:0. Po dešimties minučių Andrius Ramonas perkėlė kamuolį per
varžovų vartininko galvą, persvėręs
rezultatą 2:0. Nors ir priešininkai
turėjo kelias geras progas pasižy
mėti, tačiau jų siųsti kamuoliai
atsimušdavo į vartų virpstą.
Reikia pasakyti, jog „GreenWhite" ilgą laiką yra buvusi „major"
divizijoje, tačiau iš jos iškritusi, jau 3

metai, nesugeba į ją sugrįžti. Panašiai, atrodo, gali atsitikti ir JLituanicai", kuri per 4 pirmąsias rungtynęs jau patyrė vieną pralaimėjimą
ir kartą sužaidė lygiomis, prarasdama 4 taškus.
Spalio 8 d. lietuvių vienuolikė
varžysis išvykoje prieš „Spartos" fut
bolininkus, o likusias trejas rung
tynes — žais Lemonto Bambrick
Park aikštėje, kuri dabar vadinasi
mūsiškių „namais".

Čikagos „Firew futbolininkai laimėjo JAV „Open" taurės varžybas
Kuomet kiti Čikagos profesio
nalaus sporto vienetai šiemet gana
prastai žaidžia (išskyrus tik amerikietiškojo futbolo „Bears" komandą),
bent vienas šio didmiesčio klubas
įstengia pradžiuginti savo gerbėjus.
Tai „Fire" futbolo („soccer") ko
manda, kuri rugsėjo 27 d. „Toyota"
parke Bridgeview įvykusiame JAV
„Open" taurės finale įveikė svečius iš
Los Angeles — „Galaxy" vienuolikę
3:1 ir iškovojo gražią, didžiulę taurę.

D a u g i a u s p o r t o žinių
s k a i t y k i t e 9 p s!.

Tai buvo čikagiečių ketvirtasis lauso „Pire" komanda, pirmenybių
panašus laimėjimas 9 metų laiko- sezonas ir po to prasidės atkrentatarpiu, tačiau pirmasis nuo 2003-ųjų mosios varžybos. Į jas vietą ^Fire"
metų. „Fire" yra penktoji komanda, jau užsitikrino anksčiau, būdama
laimėjusi šį 93 metų senumo turnyrą antrąja Rytų konferencijoje (patenka
4 kartus. Reikia pasakyti, jog šie po 4 komandas iš abiejų konferenciturnyrai nėra vien tik profesionalų jų).
Reikia palinkėti „Firew futbolo
klubams, bet juose laimę išbandyti
gali ir mėgėjų komandos, kurios daž- komandai geros sėkmės ir šiose
varžybose, nežiūrint, kad didžioji
niausiai toli nenueina.
Spalio 15 d. baigiasi reguliarus .Čikagos spauda šiai sporto šakai dar
„Major Soccer League", kuriai prik- vis neteikia didesnės svarbos.

JAV
MetamsSl20.00 • 1/2 metų $65.00
• 3 mėn.$45.00
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams$135.00 • 1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$60.00
TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA:
JAV
Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00
• 3 mėn.$35.0O
Kanadoje r Mtur (USD)
Metams $80.00 «1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$40.00
Užsakant i Lietuva.:
Oro paštu
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00
Reguliariu paštu
Metams $120.00 • 1/2 metu $66.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
Metams$190.00 »1/2 metųS 100.00
Tik Šeštadienio laida reguliariu paštu
Metams $68.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bmdokienė
redakciįa^draug as.org
Administratorius
administracija@draugas.org
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimu turini neatsako.
Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasitikti kopiją.
El-paštas:
rastine#draug as.org
sfcetefanaWdrau9as.org
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SUSIPAŽINKIME SU
IRANO PREZIDENTU
ALEKSAS VITKUS
Jau kuris laikas, kai daugelį
Amerikos ir pasaulinės spaudos pus
lapių užpildo ambicingo branduoli
nio ginklavimosi Irane aprašymai ir
jo, palyginti, naujo prezidento Mahmoud Ahmadinejad iššaukiantys pa
sisakymai. Praėjusią savaitę Jung
tinių Tautų generalinėje asamblėjoje
vis dėlto jį savo storžieviškumu ir
nediplomatiškumu pralenkė Venezuelos prezidentas Hugo Chavez.
Palyginti su Chavez išsišokimu, net
istorinis Chruščiovo grasinimas „pa
laidoti" Ameriką ir daužymas batu į
kalbėtojo pultą buvo tik menkas
„faux-pas", ar prasilenkimas su
mandagumu.
Bet čia kalbėsime apie Irano, o
ne apie Venezuelos prezidentą. Gi
męs 1956 m. mažame Aradan kaime
lyje, neturtingoje šešių vaikų tėvo
darbininko šeimoje, Mahmoud Ah
madinejad studijavo statybinę inži
neriją Teherano Technologijos ir
mokslo universitete. Tuo metu jis
įsitraukė į studentų grupę, 1979 m.
nuvertusią Irano šachą Mohammad
Rėza Pahlavi. Valdžią tuomet pe
rėmė iš neilgai trukusio egzilio
grįžęs Ayatollah Ruhollah Khomeini
(1900—1989), kuris krašte įvedėjau
ne pasaulietinę, bet islamo religijos
dominuojamą valdžią.
Netrukus po to įvyko ir tarp
tautinėje diplomatijoje neįprastas
netikėtas JAV ambasados Teherane
užėmimas, kuris tęsėsi daugiau kaip
metus. Ar Ahmadinejad tame užėmi
me dalyvavo, nėra išaiškinta, bet jo
oficiali biografija tvirtina, kad jis
dalyvavo kare, kurį 1980 m. pradėjo
Irako pasaulietinis valdovas *Saddam Hussein, išsigandęs, kad ir jo
krašte gali įvykti kokia nors panaši į
Irano revoliucija, įvedusi islamo
religinę valdžią.
Žiaurus karas tęsėsi net aš
tuonerius metus, bet Ahmadinejad
kažkaip atrado laiko ir studijoms,
nes 1986 m. jis dar įgijo magistro
laipsnį. Fronte jis, matyt, nekariavo.
Manoma, kad jis tarnavo mažiau
pavojingoje karinėje žvalgyboje. Po
karo jo politinė karjera gana greitai
kilo į viršų. 1993 m. jis jau buvo įta
kingos Ardabil provincijos guberna
torius. Po to vėl grįžo į universite
tą, ir 1997 m. įgijo daktaro laipsnį
transporto inžinerijos bei planavimo
srityje. Gal ir savotiškai keista, bet
spaudoje jo niekas nevadino dr.
Ahmadinejad, tuo tarpu kai tokie
politikai kaip Condoleezza Rice ir
Henry Kissinger neretai pristatomi
kaip „dr."
Nors Khomeini mirus 1989 m.
krašto teokratinę islamo valdžią
perėmė kitas ayatollah (religinis
garbės titulas) Seyed Ali Khamenei
(g. 1939), prezidento institucija ar
postas, liko ir toliau ir dėl jo kelis
metus varžėsi įvairios politinės gru
pės. Ahmadinejad tuo tarpu įsisuko į
Teherano mero vietą (2005 m.). Ten
pasižymėjo gana neblogu miesto
tvarkymu, transporto pagerinimu,
rūpinimusi socialiniais reikalais, ir
taip susidarė sau neblogą vardą tarp
plačių liaudies masių.
Nedidelis tai vyras, žemo ūgio,
rengiasi be pretenzijų, nedėvi tipiš
kų arabiškų rūbų, nesivaiko nei va
karietiškų madų. Kaip ir daugumos
musulmonų, jo veidą puošia ūsai ir
neilga, abu žandus iki pat ausų

supanti barzda. B
2005 m. birželio rinkimuose jis
laimėjo prezidento vietą. Nors krašto
tikruoju vyriausiuoju vadovu ir to
liau liko Khamenei, prezidentui
palikta pagrindinė atsakomybė už
ekonomikos, kultūros ir socialinius
reikalus. Užsienio politika, pagal
konstituciją, priklauso Khamenei,
bet Ahmadinejad, būdamas geras,
religingas islamo išpažinėjas, netu
rėjo jokios bėdos perimant ir tą
valdymo funkciją.
Kad sustiprintų savo poziciją, jis
atidavė didžiulį, 8 milijardų dol.
vertės kontraktą plėsti naftos lau
kus Persijos įlankoje jį politiškai
remiančiai Revoliucinės gvardijos
grupei. Tuojau perorganizavo Tehe
rano universiteto vadovybę, atleido
visus pasaulietiško nusistatymo pro
fesorius ir paragino studentus atsi
sakyti kokių nors liberalizmo apraiš
kų. Santykiai su užsieniu buvo su
varžyti, pradėta nuolatinė propagan
da prieš Ameriką ir jos sąjun
gininkes, Izraelį bei Angliją.
Jaunas, dar nei 50 metų nesu
laukęs, kurį ir patys iraniečiai mėgs
ta vadinti jo pirmu vardu, Mah
moud, pasiryžęs pasaulyje kaip nors
gauti asmeninį pripažinimą, bando
įtraukti Amerikos prezidentą Bush į
asmenines, kaip lygus su lygiu, dis
kusijas, kurių prez. Bush nenori pra
dėti, siūlydamas vesti Irano bei
Amerikos pasitarimus ir derybas
žemesniu lygiu.
Atvykęs į JT suvažiavimą, Ah
madinejad New Yorke tuojau pra
dėjo kritikuoti ne tik JT, bet ir Sau
gumo tarybą, kaip paprastą JAV ir
Anglijos klapčiuką. „Kai tik Amerika
su kokia nors valstybe nesutinka, —
aiškino Ahmadinejad, —ji ginčą tuo
jau stumia į Saugumo tarybą, taip
perimdama sau patogią prokuroro,
teisėjo ir budelio rolę". Ir kai Ah
madinejad reporteriams pasakė, kad
jie negali suprasti, kodėl II pa
saulinio karo nugalėtojai, ypač Ame
rika, savo vertybes ir įsitikinimus
nori primesti Iranui, ir kai dar tuo
jau pridūrė: „Apie tai mes su prezi
dentu Bush turėtume padiskutuoti",
— reporteriai pradėjo juoktis.
Kaip žinome, Irano fundamen
talistai jau ne kartą žadėjo Izraelį
nušluoti nuo žemės paviršiaus, ir gal
todėl prezidentas Bush yra taip su
sirūpinęs, kad Iranas neįsigytų ato
minės bombos, su kuria galėtų su
naikinti šią patikimą Amerikos są
jungininkę. Todėl Amerika ir trimi
tuoja visam pasauliui, kad viena ar
kelios Irano atominės bombos yra
taikai labai pavojingos ir net nemo
ralios, tuo tarpu, kai jos pačios arse
naluose glūdi jų net dvylika tūks
tančių. „Newsweek" žurnalo komen
tatorius Fareed Zakaria šitaip iro
nizuoja: „Atrodo, kad 1968 metų su
tartis, draudžianti tolimesnį ato
minių ginklų vystymą, sako, kad kas
jau turi tokius ginklus, tegu turi, o
kas dar nori tokių įsigyti, bus laiko
mas nusikaltėliu". Kai atominius
ginklus jau turi Amerika, Rusija,
Anglija, Prancūzija, Pakistanas,
Indija ir Izraelis, ne vienas iranietis
norėtų sakyti: „Kodėl ne mes?"
Atvykęs į New York, Irano prezi
dentas Ahmadinejad tvirtino, kad
Iranas atominių ginklų ambicijų
neturi, ir kad jo mokslininkų bran
duolinės energijos darbai turi tik
vieną tikslą — parūpinti kraštui
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Ar jau skamba periodikos
„gulbės giesmė"?

G

reitas įnternetmis zmių ir
įvairios informacijos per
davimo būdas sukėlė karš
tas diskusijas ir niūrias prana
šystes, kad dabartinę periodiką,
ypač dienraščius, jau reikia įrašyti į
nykstančių (dar neaišku, ar saugo
tinų?) mūsų gyvenimo reiškinių
sąrašą. Nuolat pabrėžiama, kad
sparčiai mažėja laikraščių ir žur
nalų prenumeratos, todėl įvairiais
būdais stengiamasi tuos skaitytojus
susigrąžinti į prenumeratorių eiles.
Žinoma, visų pirma čia nekalbame
apie lietuviškąją periodiką, kurios
bėdos ir rūpesčiai visiems neblogai
žinomi, bet būtent apie didžiuosius
amerikiečių dienraščius ir kitą
spaudą, dar vis turinčią šimtus
tūkstančių (ir daugiau) skaitytojų.
Bet vargiai mus, t.y., lietuviškų
laikraščių darbuotojus bei skaityto
jus, tas faktas paguodžia.
Vis dėlto amerikietiškoji perio
dika dar nepasiryžusi užgiedoti
„gulbės giesmės" ir ramiai laukti
galo. Jos leidėjai ir redaktoriai suka
galvas, kaip patenkinti skaitytojus,
tuo pačiu neperžengiant pagrin
dinių spaudos — ir žurnalistikos
apskritai — etikos slenksčių. O pa
gunda čia, kaip ir kai kuriai lie
tuviškai spaudai, yra iš tiesų nema
ža. Ne visi pajėgia tai pagundai
atsispirti...
Daugelis laikraščių yra sukūrę
savo svetaines internete, kur kas
dien pateikiami parinkti straips
niai, žinios ir kita medžiaga, skaity
tojui siūloma nemokamai. Bet ir čia
reikia apdairumo, stengiantis tik
sužadinti skaitančiojo apetitą, kad
susidomėtų tos svetainės leidėju ir
pradėtų skaityti patį laikraštį. Šias
supažindinimo su laikraščiu prie
mones vartoja ir Lietuva, ir taip pat
užsienio lietuviai, o tarp jų, žinoma,
ir „Draugas". Mūsų interneto sve
tainę sumaniai tvarko redaktorius
Vladas Krivickas, nuolat keisdamas
joje pateikiamą medžiagą. Malonu
pastebėti, kad ši svetainė gausiai lan
koma — kone visoje planetoje. Gau
name labai gražių atsiliepimų, pas
katinimų ir pasisakymų. Galbūt atei
tyje bus galima užsiprenumeruoti
ir internete skaityti visą kasdieninį
„Draugą" — bet tai ateitis.
Šiandien yra daugybė interne-

daugiau nebrangios elektros energi
jos. „Turiu pasakyti, — toliau tęsė
prezidentas, — kad mūsų krašto
dvasinis vadovas (Khamenei) yra
išleidęs dekretą, mums draudžiantį
gaminti atominius ginklus".
Ar galime tuo tikėti? Gal ir ne,
bet jau toje pačioje JT sesijoje prezi
dentas Bush apie Irano žmones
pradėjo kalbėti daug nuolankiau.
„Amerika jus gerbia. Amerika gerbia
ir jūsų kraštą. Mes žavimės jūsų
turtinga istorija, gyva pulsuojančia
kultūra, ir jūsų didžiuliu įnašu į
pasaulio civilizaciją, — kalbėjo
Bush, bet neužmiršo taip perspėti
Irano vadovų: — Jūsų vadai pasi
rinko kelią, kuris jums užvėrė langą
į laisvę, ir kuris jus ves prie betikslio
kraštutinumo ir terorizmo, grasi
nančio atominiais ginklais".

tinių svetainių, kurios teikia žinias,
informaciją ir kitokią medžiagą. Jas
sukurti yra nesunku, juo labiau,
kad svetainės „šeimininkas" gali
pasilikti anoniminis. Bet ar galima
visomis žiniomis, randamomis to
kioje neaiškios kilmės svetainėje,
patikėti? Informacija, pateikta laik
raštyje, yra patikimesnė, nes už ją
atsako ir žurnalistas, ir redakto
rius, ir leidėjas. Be to, ta informaci
ja yra išliekanti, kai tuo tarpu kom
piuteryje — viskas laikina. Tokios
išliekančios informacijos verte mes
„Drauge" kasdien akivaizdžiai Įsi
tikiname, kai žvelgiame į lentynose
sukrautus, įrištus 97 metų dienraš
čio egzempliorius. Jais nuolat nau
dojasi asmenys, ieškodami medžia
gos savo studijoms, straipsniams,
geneologijos medžiui ir pan. Kai
internetas dažnai pasitenkina tik
trumpais, sausais ^pranešimais,
laikraščio puslapiuose galime rasti
išsamesnės, Įžvalgesnės, leidžian
čios pagalvoti medžiagos.
Besivaikydama skaitytojus ir
besistengdama prisitaikyti prie jų
skonio (dažniausiai žemesnio ly
gio), kai kuri periodika — net ir
lietuviškoji — etikos kartelę pastu
mia vis žemyn ir žemyn. Bet ar tai
duoda naudos? Jeigu ir prisijungia
vienas kitas skaitytojas, kuriam
būtent tokia medžiaga teikia ma
lonumo, dažniausiai tai atgraso
rimtesnius, subrendusius žmones,
kuriuos tai papiktina.
Lietuviška spauda yra ne vien
„žinių šaltinis" — tai mūsų tau
tinio išlikimo laidas, gyvenant toli
nuo savo kilmės krašto. Tuo pačiu
ji yra ir lietuvių tautos kultūrinio
išprusimo apraiška. Kokia skurdi
būtų tauta, kuri neturėtų savo
laikraščio, žurnalo... Neveltui lietu
viai Spaudos draudimo laikais 40
metų kovojo ir net žuvo dėl lietu
viško spausdinto žodžio. Nepaisant
gyvenamojo laiko mados pakišamų
„laiko taupymo" priemonių, reikia
manyti, kad lietuvis ir toliau nenusigręš nuo savosios spaudos.
Verta pagalvoti: ką gi veikiame su
tuo ..sutaupytu laiku", kurį mums
suteikia trumpas žvilgsnis Į kom
piuterio ekranėli? Ar inteligentui
tikrai tų informacijos nuotrupų
pakanka?

Nors Amerika turi problemų su
Iraku, tos problemos išaugtų dar
labiau, jei reikėtų bandyti Iraną
„atvesti" į Vakarų stiliaus demok
ratiją. Iranas juk ir gyventojų skai
čiumi, ir ploto atžvilgiu yra apie tris
kartus didesnis už Iraką.
Taip, įdomus tai kraštas ir jo
gyventojai, beveik be išimties visi
musulmonai, kuriuos mums, krikš
čionims, suprasti yra labai sunku.
Kad juos geriau suprastume, gal
reikėtų kada nors pažvelgti į jų ilgą
istoriją, kuri prasidėjo dar šimtme
čiais prieš Kristaus gimimą. Sekda
mi graikų pavyzdžiu, tą kraštą per
2,000 metų vadinome Persija, kol
1935 m. vienas iš krašto šachų —
karalių, įsakė kraštą vadinti jo iranišku vardu — Iranas.
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INTERNETO RYŠYS POPULIARĖJA
KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS
Truputį daugiau nei treji metai,
kai mūsų šalies atokesnių miestų,
miestelių bei kaimų bendruomenės,
susibūrusios į vietos veiklos grupes,
pradėjo rengti ir įgyvendinti strategi
jos planus, skirtus savo gyvenvietės
ar kaimo vietovės socialinei, ekono
minei gerovei ir partnerystei plėtoti.
Prie šių tikslų įgyvendinimo didele
dalimi prisidėjo IR nuo 2003 m.
pradėtas vykdyti projektas „Viešosios
interneto prieigos taškų (VIPT)
steigimas kaimiškose vietovėse".
Šiam projektui iš Europos Sąjungos
(ES) remiamos PHARE socialinėsekonominės sanglaudos programos
yra skirta 3,15 mln. eurų. Už šiuos
pinigus Viešosios interneto prieigos
taškų (VIPT) įstaigoms nupirkti bal
dai, kompiuteriai, kita įranga, įvestas
ir apmokėtas interneto ryšys.
Pastaraisiais metais, kaip žinia,
ne tik mieste, bet ir kaime, labai išau
go žinių informacijos svarba, tačiau
iki šiol integruotis į informacinę vi
suomenę kaimo gyventojams dar
sudėtinga dėl nepakankamo kompiu
terinio raštingumo. Statistikos de
partamento duomenimis, per pirmąjį
šių metų pusmetį Lietuvos kaime
vidutiniškai tik kas šeštame namų
ūkyje buvo įsigytas asmeninis kom
piuteris. Apie kompiuterinio raštin
gumo, interneto įdiegimo atokesniu
ose šalies regionuose svarbą kaip t i k
plačiai buvo kalbėta rugsėjo 8-ąją
Vilniuje surengtoje baigiamojo pro
jekto pristatymo konferencijoje. \ ją
suvažiavo daugiau nei keli šimtai
dalyvių iš visų Lietuvos kampelių.
Nemokamos viešojo interneto
paslaugos
Mūsų šalyje jau veikia truputį
daugiau nei 300 Viešosios interneto
prieigos taškų punktų. Daugiausia jų
įrengta Kauno apskrityje - 45. Vil
niaus apskrityje atokesnių vietovių
gyventojai gali tobulintis 38 VIPT, o
Alytaus - 33 VIPT punktuose. Ma
žiausiai jų yra Marijampolės bei
Telšių apskrityse - tik po 19.
Kaip mūsų skaitytojams teigė
VIPT koordinacinio centro vadovė
Jurgita Vitkauskaitė, minėti centrai
įsteigti visuose Lietuvos rajonuose,
didžiausią dėmesį skiriant vietovėms,
kuriose menkai išplėtota telekomu
nikacijų infrastruktūra. VIPT veikia
labiausiai gyventojų ir svečių lanko
mose vietose: bibliotekose, bendruo
menių centruose, mokyklose, kultū
ros namuose, seniūnijose ir pan. Kai
mo gyventojams juose teikiamos ne
tik nemokamos kompiuterio ir inter
neto naudojimo paslaugos, tačiau ir
galimybės kopijuoti, spausdinti, skenuoti, naudotis faksu.
Šiuo metu vyksta antrasis pro
jekto tarpsnis, kurio pagrindinis tik
slas - sustiprinti centrų veiklą, ap
mokyti personalą, teikti smulkioms ir
vidutinėms įmonėms bei gyventojams
aktualias elektronines paslaugas.
Projektą įgyvendina Vokietijos kom
panija AHT Group AG, Vilniaus uni
versitetas, Kauno technologijos uni
versitetas ir UAB „Noratus". Pro
jektui-įgyvendinti partnerių konsor
ciumas įsteigė VIPT projekto koordi
nacinį centrą, kurį sudaro koordi
nacinio centro vadovė, penki specia
listai ir dešimt apskričių koordina
torių. Visai projekto komandai vado
vauja italų kilmės tarptautinis eks
pertas Paolo Sartorelli.
„VIPT darbuotojų, vadinamų

kuratoriais, teigimu, po centrų ati
darymo jų lankomumas nuolat auga,
vis drąsiau lankosi vyresnio amžiaus
žmonės. Aktyvesni kuratoriai be ga
limybės pasinaudoti kompiuteriais ir
internetu, lankytojams rengia kom
piuterinio raštingumo, elektroninės
bankininkystės ir kitus mokymus,
pristatančius informacinių tech
nologijų galimybes", — sakė J. Vit
kauskaitė.
I r provincijose spartėja
atsiskaitymas elektroninėmis
paslaugomis
Siekdami tobulėti ir tapti dar
profesionalesniais savo lankytojų
konsultantais, šiuo metu visi kurato
riai dalyvauja ilgalaikėje projekto
mokymų programoje. Priklausomai
nuo kuratorių kompiuterinio raštin
gumo lygio, jie mokosi kompiuterinio
raštingumo pradmenų pagal E-citizen programą, studijuoja Europos
kompiuterio vartotojo pažymėjimo
ECDL programą, mokosi marketingo
ir projektų valdymo pagrindų. Kad
kuratoriams nereikėtų išvykti iš dar
bo vietos, jie galėtų mokytis norimu
laiku ir tempu, projekte derinamas
tiesioginis ir nuotolinis mokymas
specialioje mokymosi ir bendravimo
aplinkoje, pasiekiamoje per projekto
interneto portalą www.vipt.lt. Ti
kimasi, jog vis tobulėjantys VIPT
kuratoriai, skleisdami įgytas žinias
bendruomenės nariams, prisidės prie
skaitmeninės atskirties mažinimo ir
kaimo žmonių, kaip šiuolaikinėmis
technologijomis mokančių naudotis
e-piliečių bendruomenės įvaizdžio,
stiprinimo.
VIPT bendravimo ir bendradar
biavimo tinklą palaikančiame inter
neto portale www.vipt.lt kasdien
skelbiamos naujienos iš visos Lie
tuvos, pristatančios VIPT veiklą, taip
pat pateikiami kaimo žmonėms aktu
alūs portalo redakcijos publikuojami
straipsniai. Sparčiai gausėja moky
mosi ir elektroninių paslaugų skiltys,
padedančios lankytojams paprasčiau
susirasti ir išmokti naudotis paslau
gomis, kurios galėtų padėti kasdie
niniame jų gyvenime. Siekiant kuo
geriau atliepti kaimo žmonių porei
kius, nuolat atliekami mokymosi ir
elektroninių paslaugų poreikių tyri
mai, o pagal jų rezultatus planuojama
papildyti portalo teikiamas paslau
gas.
Kad portalo lankytojai nebūtų
vien pasyvūs informacijos vartotojai
ir patys aktyviai įsijungtų į turinio
kūrimą, rengiamos įvairios akcijos didelio susidomėjimo sulaukę šven
tinių atvirukų, nuotraukų, straipsnių
apie informacinių technologijų naudą
vyresnio amžiaus žmonėms ir kiti
konkursai, lankytojai skatinami dis
kutuoti forume, siųsti redakcijai savo
atsiliepimus.
Efektyviai veikia portalo pagal
bos sistema - patirtimi apie iškilusių
techninių ir administraciniu prob
lemų sprendimą diskusijų forume
dalinasi patys centrų darbuotojai,
veikia speciali pagalbos linija.
Artimiausiuose VIPT projekto
koordinacinio centro planuose - to
lesnis kaimo žmonių skatinimas nau
dotis elektroninėmis paslaugomis.
Planuojama rengti mokomuosius
elektroninės bankininkystės, elek
troninio deklaravimo seminarus.
kuriuos ves šių sričių specialistai.
Vėliau bus pristatomos ir darbo pa
ieškos bei kitos paslaugos. Beje, kon
ferencijos dalyviai pažymėjo, jog vis

Autoriaus nuctr. Kaimo vietovėse Įsikūrusiu VIPT aktyviausi lankytojai -jauni
mas, taip pat kultūros, švietimo darbuotojai, ūkininkai.
daugiau atokesnių kaimo vietovių
gyventojų, norėdami atsiskaityti už
įvairios komunalines paslaugas, dek
laruoti savo turtą, pradeda naudotis
internetinio ryšio paslaugomis.
Susidomėjimas naujovėmis
vis didėja
Viena iš konferencijos dalyvių Alytaus rajono Santaikos kaimo vie
šosios bibliotekos vedėja Birutė Zabitienė pripažino, jog daugelis mies
telių ir kaimų gyventojų — nuo vietos
savivaldybės atstovų iki ūkininkų,
mokytojų, bedarbių ir kitų žmonių džiaugiasi tokių centrų atsiradimu ir
juose vykdoma veikla. Iš tiesų kai
mui pagaliau suteikiamos tokios pat
galimybės ir sąlygos, kuriomis jau se
niai gali naudotis didmiesčių gyven
tojai.
Pasak ponios Birutės, kiek dau
giau nei 800 gyventojų turinčioje
Santaikos gyvenvietėje po truputį
pradeda kunkuliuoti kultūrinis, švie
tėjiškas gyvenimas. Biblioteka dar

prieš pusantrų metų pagal minėtą
PHARE programą gavo 5 naujus ir
modernius kompiuterius, nemoka
mai buvo įvestas internetas. Susido
mėjimas šiomis naujovėmis - didžiu
lis. Bibliotekos šeimininkė sakė, jog
nuo šių metų pradžios čia apsilankė
keleriopai gausesnis lankytojų skai
čius nei ankstesniais metais. Di
džiausia dalis lankytojų - jaunimas,
kuriam rūpi gauti informaciją darbo,
mokslo klausimais, užmegzti pažintis
ne tik su rajono ar Lietuvos, bet ir
užsienio „internautais"...
„Malonu, kad ir mūsų krašte jau
spartėja kompiuterinis raštingumas,
vis daugiau kaimo gyventojų ne tik
ima domėtis interneto ryšio paslau
gomis, bet ir jį jau sugeba įsivesti
savo namuose. Mūsų kaime net 11
šeimų šiemet įsirengė internetą. Aiš
ku, bibliotekai tai savotiškas nuosto
lis - juk praradome dalį savo lankyto
jų. Tačiau tikiu, jog ir kiti gyventojai,
susidomėję naujovėmis, pradės ak
tyviau varstyti bibliotekos duris", —
teigė B. Zabitienė.

„Iliadą" ir „Odisėją" sukūrė moteris
Taip mano britų istorikas ir
lingvistas Andrew Dalby, knygos
„Rediscovering Homer" („Pakarto
tinis Homero atradimas") autorius.
A. Dalby savo knygoje rašo, kad
Homero vardo ir šių poemų sąsaja
veda prie teksto „Homero gyveni
mas", kuris klaidingai priskiriamas
Herodotui, tuo tarpu iš tikrųjų jį
parašė nežinomas autorius. Herodotas „Istorijoje" išties mini Homerą,
nors tuo metu legenda apie aklą
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poetą jau buvo seniai pasklidusi.
Ankstyviausios tokių autorių
kaip Herodotas arba graikų poetas
Pindaras nuorodos į Homerą teigia,
kad legendinis poetas gyveno maž
daug 800 metais prieš Kristų. Tačiau
A. Dalby, remdamasis poemos geog
rafinėmis detalėmis, spėja, jog „Ilia
da" sukurta 650 metais prieš Kristų,
„Odisėja" — 630 metais prieš Kristų,
tai yra gerokai vėliau nei, kaip
manoma, gyveno Homeras.
Autoriaus asmenybės paslaptį
gali padėti įminti tik poemos. Tačiau
britų istorikas tvirtina, kad šiuos
kūrinius parašė moteris. Jis teigia,
kad daugelyje kultūrų moterys yra
žodinių padavimų perteikėjos. Netgi
pirmoji poetė, kurios vardas žinomas,
— moteris. Tai šumerų poetė Encheduana, gyvenusi maždaug 2285-2250
melais prieš Kristų.
Andrew Dalby mano,' kad abu
kūrinius parašė tas pats žmogus,
tačiau išraiškingesni „Odisėjos" mo
terų personažai, ypač Penelopė, ats
pindi autorės gyvenimo pokyčius.
„Pradėjusi kurti antrąjį šedevrą,
poetė suprato, jog gali rašyti didesnei
auditorijai, taip pat moterims", —
sakė jis. Todėl „Odisėjoje" gerokai
mažiau prievartos nei „Iliadoje", dau
giau buities, namų scenų.
BNS
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TVLT LANKYTOJAMS - RUDENINIS
NAUJIENŲ DERLIUS
Pasibaigusi vasara stebino per Naujasis TVLT partneris - MTV
mainingais orais, tačiau TVLT lanky
tojai televizijų vasaros naujienomis
Pagaliau į Baltijos šalis atkelia
galėjo džiaugtis bet kokiu oru. Daug vęs MTV papildė TVLT partnerių
dėmesio sulaukė realybės šou „Meilės sąrašą, o tarpusavio bendradarbiavi
trikampis" (TV3), skirtas ieškan mas žada būti pilnas įspūdingų nau
tiems antrosios pusės, pramoginės jovių. Pradžioje - tik Baltijos šalims
laidos „Spąstai" (LNK), „Marsas skirtas „Baltijos šalių populiariausių
prieš Venerą" (LNK) bei „Statau" dainų sąrašas" („Baltic Top 20") ir
(LNK). Internautus labai domino ir rubrika „MTV VJ Search". Joje pikantiškos vakaro žinios „Uogos. nuotaikingi „perliukai" iš atrankos
Žinios ir Orai" (BTV). Tuo tarpu iki lietuviško MTV kanalo vidžėjaus vie
šiol dažniau žiūrėję siužetus, susiju tai užimti. Rubrika nuolat bus papil
sius su politinėmis aktualijomis, doma ir kita MTV medžiaga, skirta
vasarą TVLT lankytojai mieliau plačiosioms masėms. Ši rubrika pa
rinkosi kriminalines ar laisvalaikio keitė „Be Tabu už kadro" skyrelį,
naujienas.
kurio smagių siužetų arcįiyvą gali
TVLT rudens sezonas yra gausus žiūrėti „Bitė Lietuva" mobiliojo ryšio
naujienų. Laidų archyvas papildytas vartotojai.
***
kiekvieno internauto pomėgius ir
skonį atitinkančiomis laidomis: pub
Interneto projektas
TVLT
licistinėmis „Srovėmis" (LNK), tie (www.tv.lt) veikia jau 6 metus.
siogine pokalbių laida „Partija" Kiekvieną dieną TVLT puslapyje yra
(LNK), patarimų ir konsultacijų laida paruošiama daugiau nei 30 pavadi
„Namų darbai" (BTV) bei populia nimų naujos vaizdo medžiagos riausių Baltijos šalyse muzikos kū siužetų, laidų ir anonsų. Kiekvienas
rinių viršuje „Baltic Top 20" (MTV). lankytojas čia vidutiniškai peržiūri
Pasitinkant rudenį, didelio susi po 3-5 įvairaus pobūdžio vaizdo įra
domėjimo sulaukia nuolat atnaujina šus. Liepos-rugsėjo mėnesiais TVLT
mas muzikos vaizdo ištraukų archy publikuojamos laidos buvo peržiūrė
vas. Jame - visame pasaulyje garsūs tos beveik 2 milijonus kartų.
atlikėjai U2, Eminem, Mariah Carey,
Daugiau informacijos:
Apocalyptica, mėgstami lietuvių dai
Inga Mišeikytė
nininkai A. Chošnau, Atlanta, Delfi
Interneto projektų vadybininkė
nai ir daugelis kitų. Bendra vaizdo
Tel: (8-5)2740372
ištraukų archyvo trukmė - beveik 7
Mob.: 8 652 55399
valandos.
El.paštas: inga.miseikyte@tilde.lt
•

•

Margumynai
Policija gaudo „baisų nusikaltėlį
Policija Lenkijoje visos šalies
mastu paskelbė vyriškio, kuris, paklaustas, ką mano apie prezidentą,
garsiai „pagadino orą", paiešką, rašo
Ananova.com.
45-erių Hubert Hoffman apkaltintas „panieka valstybės vadovo postui" dėl savo veiksmų, kai eilinio patikrinimo Varšuvos geležinkelio stotyje metu buvo sustabdytas policijos,
Jis skundėsi, kad, vadovaujant
prezidentui Lech Kaczynski ir jo
dvyniui broliui Jaroslaw, šalis grįžta į
komunistinio stiliaus diktatūrinį

??

valdymą. Paprašytas parodyti daugiau pagarbos valstybės vadovams, jis
garsiai „paleido savo dujas" ir buvo
iškart areštuotas.
H. Hoffman po suėmimo paleistas už užstatą, tačiau nepasirodė
Varšuvos teisme, o teisėjas nusprendė
atmesti gynybos advokatų apeliaciją
dėl pateiktų kaltinimų. „Sis nepagarbos atvejis yra vertinamas labai rimtai", - teigė teismo atstovas spaudai,
Todėl policijai nurodyta organizuoti
jo paiešką valstybiniu lygiu. Dėl to
informuotas ir interpolas.
Alfa.lt

Be paso išgyveno pusšimtį metų
Jeigu ne palaikių rogių vagystė, Bilgorajaus iki Hrubešuvo pietryčių
tai Lenkijos gyventojas Janas Ka- Lenkijoje vargu ar bus daugiau kaip
ponis, apie kurį niekas nieko nebuvo pusšimtis kilometrų. Visą gyvenimą
girdėjęs ištisus 46 metus, taip gal ir jis dirbo už maistą bei nakvynę, ir
būtų likęs visų užmirštu pradingėliu, buvo mielai samdomas, kaip geras
rašo šalies dienraštis „Super ex- darbininkas. Niekas jo nepasigedo, o
press". Kad toks asmuo egzistuoja kadangi jokiose įstaigose J. Kaponis
paaiškėjo tik šią vasarą, kai policija nesilankė, tai jam neprisireikė ir
asmens dokumentų.
ėmėsi narplioti nusikaltimą.
Pasirodė, kad 60 metų pagyvenęs
Kai kaimynas įskundė jį policijai
vyriškis neturi nei paso, nei jokio kito dėl dingusių rogių, pareigūnai tik
asmens pažymėjimo, nes niekada skėsčiojo rankomis, nes negalėjo įro
nėra lankęsis ligoninėje ar kokioje dyti, jog Janas Kaponis yra Janas
nors kitoje oficialioje įstaigoje.
Kaponis. Galų gale policija buvo pri
Mirus tėvui, 14-metis Janas išėjo versta nutraukti bylą. J. Kaponiui
iš namų ir dingo, kaip į vandenį. „Ka buvo pasiūlyta išduoti pasą, tačiau jis
dangi nesutariau su patėviu, tai nus kratosi bet kokio dokumento. „Kam
prendžiau neiti į mokyklą, bet iške jis man senatvėje reikalingas, dar
liauti į pasaulį", — sakė pradingėlis. pamesiu", — sako jis.
Tiesa, nukeliavo jis ne itin toli - nuo
BNS
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Švedijos karalius Gustav I Vaza su parlamen
to pritarimu jau 1529 m. įsivedė liuteronizmo
religiją. Tuometinis Danijos, o jai tuomet pri
klausė ir Norvegija, karalius Christian m 1536
m. pakvietė Liuterio draugą, vokietį Johann Bugenhagen suorganizuoti vietinę liuteronų Baž
nyčią.
Augsburgo taika įteisino tik vieną protestan
tų bažnyčią — liuteronizmą, nors jau nuo pat re
formacijos pradžios buvo ir kitokių mąstytojų.
Paveiktas ankstyvųjų Liuterio rašinių, Šveicarijo
je kunigas Huldreich Zwingli (1484—1531) jau
1518 m. pradėjo viešai kritikuoti Romos popiežių
vedamą, pinigais perkamą atlaidų ir indulgencijų
praktiką. Panašiai kaip Liuteris, aiškindamas re
liginius reikalus Zwingli pripažino tik Šventojo
Rašto autoritetą. J a m vadovaujant, vykdavo vieši
relikvijų deginimai, šventųjų garbinimas buvo už
draustas, kunigai buvo atleisti nuo celibato prie
volės, ir visa tai patvirtindavo Šveicarijos miestų
ir miestelių valdybos, nors retkarčiais pasitaiky
davo ir kruvinų susirėmimų. Kiekvienas kantonas
pasirinkdavo savo religiją. Dar ir iki šiol liko tas
pats pasiskirstymas, kai kalnuotos Šveicarijos
vietos liko daugiausia katalikiškos, tuo tarpu
didieji miestai tapo protestantizmo židiniais.
Visos naujos sektos ar religijos pripažino tik
Šv. Rašto autoritetą ir beveik kiekvienam Šv.
Raštas jau buvo prieinamas. Tuojau atsirado
nesusipratimai, kaip jį interpretuoti. Taip pa
sitaikė, kad Marburg (Hesse) pilies valdovas
Philip priėmė liuteronizmą ir Marburge įsteigė
pirmą liuteronų universitetą. Kai iškilo ginčas
apie sakramentus, Philip pakvietė Liuterį ir
Zwingli viešoms diskusijoms. Katalikų tikėjimas
sako, jog po konsekracijos komunija (duona ir
vynas) pavirsta Kristaus kūnu ir krauju. Zwingli
aiškino, kad tai tėra, nors šventa ir neliečiama,
bet tiktai paprasta metafora. Liuteris bandė
įrodyti, kad teisybė yra kažkur tarp tų dviejų
priešingybių, ir nei vienas nenusileido. Liuteris
atsivertė jo atsineštą Šv. Raštą, ir perskaitė
Morkaus evangeliją (Mk 14:22): „Imkite, tai mano
kūnas!", o Zvvingli, toks pat griežtas bei dog
matiškas kaip ir Liuteris, ten pat paskaitė Jono
evangeliją (Jn 6:63): „Dvasia teikia gyvybę, o
kūnas nieko neduoda". Abiejų teologų nesutari
mas aiškiai parodė, kokia įvairi bus protestantiz
mo ateitis.

v
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KODĖL NE VIENA KRIKŠČIONIŲ
BENDRUOMENĖ?
Žvilgsnis į reformadją
ALEKSAS VITKUS
Nr.5
John Calvin mokslas
Po Liuterio ir Zwingli Europoje atsirado kita
dominuojanti reformacijos figūra. Tai buvo
prancūzas teologas John Calvin (1509—1564),
kuris, kad išvengtų persekiojimų, pabėgo iš
Prancūzijos ir 1536 m. apsigyveno tik ką neprik
lausoma tapusioje Basei (Šveicarijoje) respubliko
je. Jo mokslo pagrindu buvo demokratija, pagal
kurią kunigai ar kitokios formos dvasininkai ir
mokytojai turėjo būti renkami vietinių parapi
jiečių. Calvin buvo griežtas, reikalavo priverstinio
katekizmo mokymo, psalmių giedojimo ir moraliai
nusidėjusiųjų pasmerkimo. Jo pasekėjai lankyda
vo žmones, tikrindavo, kaip jie gyvena, ir pri
žiūrėjo jų moralę. Kortų žaidimai, šokiai ir kito
kie pasilinksminimai buvo uždrausti. Svetimau
tojai buvo baudžiami mirties bausme pagal Senojo
Testamento Kunigų knygą (Leviticus 20:10), o
vienam jaunam vyrui buvo net nukirsta galva už
tėvų užgavimą, pagal Išėjimo knygą (Exodus
21:15).
Calvin kūrė religiją, kurioje jų bažnyčias tu
rėjo valdyti ne tik dvasininkai, bet ir kongregaci
jų vyresnieji, vadinami presbiterijonai, renkami
visų tos bendruomenės tikinčiųjų, sekant anks
tyvųjų amžių krikščionių tradicijomis. Jo pasekė
jai, daugiausia pabėgėliai iš kitų kraštų, persiėmę
jo mokslu, dažniausiai grįždavo į savo kilmės
kraštus skelbti naujo mokslo. Todėl kalvinizmas
Europoje paplito greičiau, negu kitos protestantiz
mo šakos kaip liuteronai ar anglikonai. Gana
daug jų paplito ir Lietuvoje.
Calvin pasekėjai Olandijoje įkūrė „Dutch
Reformed Church", Škotijoje — „Scottish Presbyterian Church", kurios nariai Prancūzijoje tapo
žinomi kaip hugenotai, o Anglijoje — puritonai.

Pastarieji, nepatenkinti savo bažnyčiose dar liku
siomis katalikiškumo apraiškomis, išsikėlė į
Ameriką. Grumtynės tarp religijų tapo tokios
aštrios, kad protestantų kraštuose katalikai buvo
laikomi beveik pagonimis ir šėtono agentais, tuo
tarpu katalikai protestantus vadino sukilėliais
prieš Dievą.
Nesutarimai ir Prancūzijoje
Panašiai vyko ir Prancūzijoje. Ir čia pirmieji
reformistai išvertė Šventąjį Raštą į prancūzų
kalbą, o paskui turėjo bėgti į Šveicariją, kad
išvengtų persekiojimų. Čia priėmę Calvin mokslą,
jie grįžo į Prancūziją skelbti protestantizmo. 1559
m. Paryžiuje susirinkę delegatai įsteigė Prancū
zijos protestantų Bažnyčią, kurios pasekėjai tapo
žinomi kaip hugenotai. Ilgainiui augantis protes
tantų judėjimas Prancūzijoje nulėmė kruvinas
kovas, kaip, pvz., Šv. Bartolomėjaus nakties žu
dynės, kuriose buvo išžudyta tūkstančiai prancū
zų protestantų — hugenotų.
Žudynės įvyko 1572 m. rugpjūčio 24 naktį.
Tuometinio Prancūzijos karaliaus Karolio DC
motina Catherine de Mediči, norėdama susilpnin
ti prancūzų protestantų įtaką Prancūzijos poli
tikai, nutarė nužudyti protestantų veikėją kuni
gaikštį Chatillon. Deja, sąmokslas nepavyko ir
Paryžiuje susirinkę hugenotų atstovai pareikala
vo tą visą reikalą ištirti. Kadangi toks tyrinėjimas
įveltų Catherine de Mediči, ji įkalbėjo savo sūnų,
būsimą Prancūzijos karalių Henry IV, išžudyti
visus hugenotų vadovus. Žudynės prasidėjo naktį,
rugpjūčio 24 d., Paryžiuje, ir netrukus išsiplėtė į
provincijas. Buvo išžudyta tūkstančiai hugenotų,
po ko prasidėjo net 87 metus trukę religiniai
karai.
Kad išvengtų tolimesnio kraujo praliejimo,
pirmasis Bourbon dinastijos karalius Henry IV
1593 m. grįžo į katalikybę, ir jau 1598 m. paskel
bė garsųjį Nantes įsaką, pagal kurį protestantai
gavo bent dalinę savo tikėjimo laisvę, kurią kara
lius Liudvikas XIV 1685 m. vėl atšaukė. Vėl pra
sidėjo persekiojimai, dėl ko daug prancūzų protes
tantų pasitraukė į protestantišką kraštą —
Olandiją. Iš ten, raginami olandų valdžios, kai ku
rie jų emigravo į Pietų Afriką, kuri tuo laiku dar
buvo dominuojama olandų.
Bus daugiau.
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Atidaryta paroda „Miestas 2006

Parodos „Miestas 2006" eksponatas.
Vilnius, spalio 5 d. (ELTA) —
Lietuvos parodų centre „Litexpo"
ketvirtadienį atidarytoje parodoje
„Miestas 2006" svarbiausius plėtros
projektus pristato devynios šalies
miestų ir rajonų savivaldybės.

//

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Nuo verslo iki pramogų objektų,
nuo jau vykdomų iki dar planuojamų
investicinių projektų — tokia Vil
niaus, Kauno, Klaipėdos, Druskinin
kų, Elektrėnų, Kėdainių, Ukmergės
savivaldybių ekspozicijų tematika.

Valdantieji pamiršo kovą su korupcija
Vilnius, spalio 5 d. (BNS) — Sei posėdžio.
mo valdantieji, deklaruojantys siekį
Seimo Antikorupcijos komisija —
pasirašyti nacionalinį kovos su ko viena svarbiausių komisijų Seime,
rupcija susitarimą, pamiršo Seimo vertinanti parlamente svarstomus
Antikorupcijos komisiją, kuri nedirba įstatymų projektus antikorupciniu
jau nuo birželio mėnesio.
požiūriu.
Seimo Antikorupcijos komisijos
Konservatoriaus Jurgio Razmos
neveiklumas stabdo ir kai kurių syar- nuomone, atsainus valdančiųjų ir so
bių įstatymų priėmimą.
cialdemokratų požiūris į Seimo Anti
Stringant Seimo komitetų ir ko korupcijos komisijos veiklą atsklei
misijų pirmininkų dalyboms tarp Sei džia jų atsakomybės trūkumą.
mo keturių valdančiųjų frakcijų, Sei
„Aš tai vertinu kaip dabartinės
mo Antikorupcijos komisija iki šiol valdančiosios koalicijos atsakomybės
neturi vadovo, nes po Vyriausybių stokos išraišką, kai jie nesupranta,
kaitos šių metų vasarą buvęs Anti kad bent kai kurių svarbiausių Seimo
korupcijos komisijos pirmininkas institucijų vadovybes reikia patvir
Petras Baguška tapo Teisingumo mi tinti labai greitai, o jei nesusitaria dėl
nistru.
kai kurių postų, tai tas neturi
O Seimo Antikorupcijos komisi sutrikdyti pačių svarbiausių institu
jos pirmininko pavaduotojas social cijų darbo", — sakė opozicinės Tėvy
demokratas Vytautas Saulis nuo bir nės sąjungos frakcijos ir Seimo Anti
želio nesušaukė nei vieno komisijos korupcijos komisijos narys J. Razma.

Susirūpino šiurpia statistika
Vilnius, spalio 5 d. (BNS) — Sei
mo valdybos sudaryta darbo grupė,
turinti parengti naujos redakcijos
Saugaus eismo automobilių keliais
įstatymo projektą, suka galvas, kaip
pagerinti šiurpią kelių statistiką.
Avaringumo situacija šalies ke
liuose yra viena blogiausių Europoje
— pagal gyventojų skaičiui tenkančią
mirčių autoavarijose gausą Lietuva
yra antra tarp visų Europos Sąjungos
šalių.
Darbo grupės vadovo Vytauto Če
po teigimu, vargii, ar šiuo atveju pasi
teisintų „kuokos ir rimbo" metodas,
kuomet problema būtų sprendžiama
vien tik griežtinant baudas už eismo
taisyklių pažeidimus.

Pasak darbo grupės vadovo, būtų
tikslinga mažinti baudas už nedide
lius eismo taisyklių pažeidimus, ta
čiau griežtinti atsakomybę už žmo
gaus gyvybei grėsmę keliančius pa
žeidimus — vairavimą neblaiviam.
V Čepas pastebėjo, jog būtina
keisti teisinę bazę taip, kad už saugu
mą keliuose neatsakytų vien tik vai
ruotojai, kaip praktiškai yra šiuo me
tu, bet savo saugumu rūpintųsi ir pa
tys pėstieji.
„Pėsčiųjų atsakomybė turi būti
ne mažesnė kaip vairuotojo atsako
mybė, pavyzdžiui, išėjimas į auto
magistralę be atšvaitų šiuo metu
praktiškai nebaudžiamas", — sakė
parlamentaras.

* Absoliučia balsų d a u g u m a
Lietuvos k r e p š i n i o federacijos
(LKF) v y k d o m a s i s k o m i t e t a s
k e t v i r t a d i e n i patenkino Antano Sireikos prašymą atleisti jį iš vyrų rink
tinės vyriausiojo trenerio pareigų, o
naująjį trenerį ketina paskirti dar
šiais metais. Tai sakė LKF preziden
tas Vladas Garastas. Pasak jo, A. Sireikos vadovaujama rinktinė per pen
kerius metus pasiekusi ir puikių re
zultatų, tačiau komandos žaidimas
bei užimta septintoji vieta pasaulio
krepšinio čempionate Japonijoje
įvertinta nepatenkinamai.

* Sezonui besirengianti An
tano Sireikos t r e n i r u o j a m a Ka
zanės „ U n i k s " (Rusija) vyrų
krepšinio komanda su trimis lietu
viais antrą kartą kontrolinėse rung
tynėse 76:61 nugalėjo Lenkijos krep
šinio čempionę Sopoto „Prokom
Trefl" komandą, kurioje taip pat žai
dė trys lietuviai. 25 taškus pelnė, 10
kamuolių po krepšiais atkovojo bei
tris varžovų metimus blokavo Darjušas Lavrinovičius. Kšyštofas Lavrinovičius j svečių krepšį įmetė 12 taš
kų. Sauliaus Štombergo sąskaitoje —
7 taškai bei 3 perimti kamuoliai.

Kada mokytojo profesija taps prestižinė?
Atkelta iš 1 psl.
pabrėžia, kad šiame mieste trūksta
ne tik anglų kalbos, bet ir fizikos bei
informatikos mokytojų.
Pedagogė puikiai žino, kad moky
tojų trūksta dėl visai Lietuvai aktua
lios problemos - kas gali, bėga į užsie
nį. „Jauni, baigę pedagogikos moks
lus iškart išvažiuoja į užsienį arba
ieško darbo firmose. Nenuostabu, nes
jauniems žmonėms be kategorijos ir
stažo atlyginimas - 650 Lt. Kai mes
pasakome, kad ieškome fizikos moky
tojų, ir siūlome jiems didelį atlygini
mą - 1000 Lt, juokiasi - kas eis dirbti
už tokius pinigus?" - pasakoja ŠDP
Kauno miesto skyriaus pirmininkė, J.
Jablonskio gimnazijos direktoriaus
pavaduotoja Nijolė Bakšienė.
„Jaunimui, baigusiam aukštąsias
pedagogikos mokyklas, turėtų būti
įvestas privalomas reikalavimas ati
dirbti metus ar dvejus, ypač tiems,
kurie gavo nemokamą mokslą", svarsto N. Bakšienė. Jos manymu, to
kiu būdu gal nesijaustų tokio specia
listų stygiaus.
Rokiškio Romuvos gimnazijos is
torijos mokytojas Erikas Gaigalas
taip pat galėtų suskaičiuoti ne vieną
laisvą mokytojo vietą, tačiau mano,
kad specialistų trūkumą galima būtų
išspręsti dviem būdais. Pirmasis - pa
didinus atlyginimus jauniems specia
listams, „ir tai jau daroma. Nuo rug
sėjo 1 dienos tiems, kurie dirba iki
trejų metų, atlyginimai didės 25 proc,
o mokytojams ekspertams tik 7-8
proc, pinigine išraiška, žinoma, skir
tumai mažesni", - skaičiuoja ŠDP

Aukštaitijos regiono pirmininkas Eri
kas Gaigalas.
Antras būdas - perkvalifikuoti
mokytojus. Pasak E. Gaigalo, „regio
nuose, kur uždaroma nemažai mo
kyklų, pedagogai lieka be darbo. Jei
ŠMM suteiktų jiems galimybę mo
kytis kitos specializacijos, problema
būtų išspręsta", - svarsto pedagogas.
Susitarimas yra, lieka y
įgyvendinti
ŠDP pirmininkas Aleksas Bružas
neabejoja, kad nuo grasinimų strei
kais mokytojus sulaiko tai, jog kol
kas ŠMM vykdo pernai duotus pa
žadus. Atlyginimai pakelti pernai, di
dėja ir šiemet, kitais mokslo metais
pedagogai tikisi dar 20 proc. algų pa
didėjimo. ŠMM sekretorius Alvydas
Puodžiukas tikino, kad tam vyriausy
bė planuoja skirti pagal galimybes
per 300 mln. Lt.
ŠDP Aukštaitijos regiono pirmi
ninkas, Rokiškio Romuvos gimnazi
jos istorijos mokytojas Erikas Gai
galas tikisi, kad ir pedagogų darbo
sąlygos netrukus pagerės, nes pasira
šytas susitarimas su ŠMM, „kuriame
numatytas laipsniškas mokinių skai
čiaus mažėjimas klasėse nuo 24 iki 20
žemesnėse, o vyresnėse nuo 30 iki
26".
Tiesa, pasak E. Gaigalo, tai kol
kas nepradėta įgyvendinti ir kažin ar
šiemet bus parengti planai. Nebent
jeigu premjeras susitikime su ŠDP
atstovais pažadėtų projekto rengimui
reikalingus 60 mln. Lt.

Kampanija į t a r i a m a n e s k a i d r u m u
Atkelta iš 1 psl.
Už paslaugas „Mecom grupp" at
siskaitė tiesiogiai su reklamos sten
dus įrengusia bendrove „JCDecaux
Unicom".
Bendrovė „JCDecaux Lietuva"
VRK patvirtino, jog „Mecom grupp"
buvo sudariusi reklamos paslaugų
teikimo sutartį dėl 22 reklaminių
skydų didžiuosiuose Lietuvos mies
tuose. Bendra sutarties kaina —
70,870 litų.
„SIC GALLUP MEDIA", minėtu
laiku vykdžiusi lauko reklamos pa
tikrą, VRK patvirtino, jog minėtu lai
kotarpiu „Mecom grupp" užsakytuo
se stenduose buvo kandidatės į prezi
dento postą V Blinkevičiūtės rinkimų
agitacijos medžiaga.
Tuo tarpu, kaip konstatuoja dar
bo grupė, iš VRK pateiktų V Blinke
vičiūtės rinkimų kampanijos doku
mentų nesimato, kad kandidatai ar
jos patikėtiniai už minėtus reklami

nius stendus būtų sumokėję „Creati
ve media service".
V Blinkevičiūtės rinkimų štabui
tuomet vadovavęs Naujosios sąjun
gos atsakingasis sekretorius Vaidas
Pliusnis VRK atsiuntė raštą, kuria
me teigia, jog V Blinkevičiūtė rinki
minės kampanijos reklamines pas
laugas užsakė įmonėje „Creative me
dia services", o šios išlaidos buvo dek
laruotos finansinėje ataskaitoje. Tuo
tarpu informacijos apie tai, jog už V
Blinkevičiūtei suteiktas paslaugas
bendrovė „Mecom grupp" atsiskaitė
tiesiogiai su reklamos stendus įren
gusia bendrove ,,JCDecaux Uni
com", V Pliusnis sako neturintis.
Buvusi socialliberalų kandidatė į
šalies vadovus, dabar socialdemok
rate V Blinkevičiūtė yra pareiškusi,
kad už jos rinkimų kampanijos finan
savimą buvo atsakingas partijoje pre
zidento rinkimų metu suformuotas
rinkimų štabas.

Sukritikavo Vyriausybės planus
Vilnius, spalio 5 d. (BNS) — Fi
nansų ekspertai kritikuoja Vyriausy
bės veiksmus, susijusius su euro įve
dimu Lietuvoje.
Lietuvos banko Ekonomikos
departamento direktorius RaimunI das Kuodis sako nematąs požymių,
rodančių, kad vykdomoji valdžia jau
j rūpintųsi, kad iš antro bandymo 2010
į metais sėkmingai Lietuvoje būtų
; įvestas euras.
„Niekas nėra pasiruošęs dide! lems aukoms dėl euro", — ketvirta
dienį Seime su liberalų sąjūdžio frak
cijos nariais aptardamas euro įvedi
mo aplinkybes tvirtino R. Kuodis. '
Pasak jo, iš Vyriausybės veiksmų
galima suprasti, kad ji skeptiškai ver
tina savo galimybes.
„Tarsi mąstoma: viskas bus po

mūsų", — sakė R. Kuodis.
Siūlymus dėl euro įvedimo jis pa
vadino „deklaracijomis be realių
veiksmų".
Lietuvos laisvosios rinkos insti
tuto prezidento Remigijaus Simašiaus teigimu, Vyriausybė neturi jo
kių ambicijų mažinti mokesčius: „Tė
ra vienintelis noras — su mokesčiais
per daug neatsilikti nuo kaimyninių
valstybių".
R. Simašius Vyriausybei siūlo ne
skubėti didinti degalų ir rūkalų ak
cizų.
Pasak jo, geriausia būtų jų didi
nimą nukelti kiek galima vėliau.
R. Šimašiaus teigimu, dėl išaugu
sių akcizų pabrangę degalai, o ypač
rūkalai skatins kontrabandininkus
gabenti didesnius kiekius.
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keltos Lenkijos ir Čekijos vėliavos.
Nors vėliava buvo bematant pakeis
ta, Lenkijos URM atstovas spaudai
tik skėsčiojo rankomis, negalėdamas
žurnalistams paaiškinti, kaip tai įvy
ko.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Prognozuoja Rusijos ir Gruzijos karo galimybę

EUROPA
STOKHOLMAS
Opozicijoje buvusių Švedijos cen
tro dešiniųjų vadovas Fredrik Reinfeldt, pažadėjęs mažinti mokesčius ir
apkarpyti socialinį aprūpinimą, ofi
cialiai tapo naujuoju ministru pirmi
ninku, laimėjęs balsavimą ketvirta
dienį parlamente. Už E Reinfeldt
skyrimą premjeru balsavo 175 parla
mentarai, 169 buvo prieš; iš viso Šve
dijos parlamente yra 349 deputatai.
Šito ir tikėtasi po rugsėjo 17-ąją įvy
kusių rinkimų, kuriuos laimėjo jo va
dovaujamas keturių partijų susivie
nijimas.

Gruzijos kariai Abchazijoje.

AP nuotr.

Georgijus Kaladzė.
Atkelta iš 1 psl.
„Mes esame pasirengę kovoti už
ir susivienijimo procesas nebūtų su
stabdytas", — sakė M. Saakašvilis savo nepriklausomybę ir demokrati
žurnalistams, kai įmetė balsalapj į ją. Vienintelis dalykas, ko nesame pa
sirengę, tai keisti mūsų šalies pasi
balsadėžę.
Gruzijoje ketvirtadienį vyko rin rinktą kryptį", — vėliau per spaudos
kimai į vietos savivaldybes, jie paro konferenciją sakė M. Saakašvilis.
dys, kiek šalies gyventojai remia da
„Mes tikimės, kad tarptautinė
bartinę valdžią.
bendruomenė paragins Rusiją liautis
M. Saakašvilis, kuris atėjo į rin vėl veikus taip, kaip netinka Europos
kimų apylinkę drauge su žmona ir Tarybos narei", — pažymėjo jis.
Viena svarbiausių Gruzijos ener
dviem sūnumis, sakė, kad dabartinė
Gruzijos vadovybė siekia sukurti ša getikos įstaigų yra pareiškusi, kad
lyje visavertę liberalią europinio tipo Rusijos dujų monopolininke „Gazprom" neoficialiai yra užsiminusi
valdymo sistemą.
Ekspertai mano, kad pergalę iš apie staigų kainos didinimą, gal net
kovos valdančioji partija, kuri pirma padvigubinant ją.
vo ir sociologijos apklausose iki rinki
Tuo tarpu Europos Sąjungos
mų, nors gauti vietų savivaldybėse (ES) užsienio politikos žinybos vado
turi galimybių ir opozicija.
vas Javier Solana mano, kad įtampa
„Aš balsuosiu už prezidento Baa- santykiuose tarp Rusijos ir Gruzijos
kašvilio partiją, nes būtent jis sukurs neprives prie karo. Drauge jis paragi
Gruzijoje demokratinę valstybę. Esu no abi konflikto šalis laikytis santū
tikra, kad jo pasirinktas kursas san rumo.
tykiuose su Rusija teisingas", — sakė
J. Solana atmetė Gruzijos prezi
vienoje rinkimų apylinkių Tbilisio dento M. Saakašvilio raginimą at
gyventoja Manana Ciskarišvili.
siųsti ES taikdarių vietoj Rusijos ka
Tačiau daugeliui piliečių, kurie reivių į Gruzijos regioninių konfliktų
ketvirtadienį dalyvavo vietos rinki zonas, tačiau patvirtino, kad bendrija
muose, gyvenimas nepagerėjo, nors laikosi Gruzijos teritorinio vienti
šalyje buvo suremontuota daug mo sumo principo.
kyklų, ligoninių, kelių, padidėjo dar
Gruzijos ir Rusijos santykiai pa
bo užmokestis, pensijos, taip pat pra siekė didžiausią įtampą praėjusią sa
dėtos švietimo ir sveikatos apsaugos vaitę, kai Gruzija areštavo keturis
reformos.
Rusijos karininkus, kaltinamus šni
„Aš nusivylęs Saakašviliu. Jis pinėjimu. Nors jie buvo paleisti į lais
daugiau rūpinasi savo įvaizdžiu nei vę pirmadienį, Rusija nesiliauja gra
mūsų problemomis", — sakė 64 metų sinti Gruzijai.

LONDONAS
Pasirodžius pranešimui, kad Ai
rijos respublikos armija (IRA) nu
traukia smurtą, Didžiosios Britanijos
ministras pirmininkas Tony Blair pa
reiškė, jog tokiu atveju atviros durys
sudaryti galutinį susitarimą dėl kon
flikto su Šiaurės Airija užbaigimo.
„IRA kampanija baigta, — sakė T.
Blair. — Dabar sutariama, kad po
kyčių galima tikėtis tik argumentuo
jant, o ne smurtaujant".

TALINAS
Išrinktasis Estijos prezidentas
Toomas Hendrikas Ilvesas, kuris bus
prisaikdintas pirmadienį, savo pir
mąją užsienio kelionę spalio mėnesį
surengs į Rygą ar Helsinkį. T. H. IIveso patarėjas Olaris Koppelis sakė,
kad naujojo prezidento pirmųjų už
sienio vizitų programa kol kas svars
toma. Lapkričio 8 dieną Baltijos vals
tybių vadovai turi susitikti Vilniuje.

JAV
WASHINGTON, DC
Likus vos vienam mėnesiui iki
JAV Kongreso rinkimų, prezidento
George W. Bush Respublikonų parti
ją užgriuvęs sekso skandalas vis la
biau plečiasi — trečiadienį iš savo
posto atsistatydino aukštas Atstovų
Rūmų padėjėjas Kirk Fordham. Jis
buvo artimas M. Foley bičiulis. K.
Fordham pasitraukė iš Thomas Rey
nolds, įtakingo respubjikono Atstovų
Rūmuose, personalo vadovo pareigų,
kad apsaugotų T. Reynolds nuo to
lesnių kaltinimų slėpus Mark Foley
elgesį su praktikantais.
•

BRIUSELIS
Indijos, Kinijos ir Rusijos versli
ninkai yra labiausiai linkę duoti ky
šius. Tuo tarpu mažiausiai tokią ska
tinimo priemonę naudoja Šveicarijos,
Švedijos ir Australijos verslininkai.
Tai rodo organizacijos „Transparency International" sudarytas Kyšio
mokėtojų indeksas, kuriame patei
kiama informacija apie 30-ies valsty
bių verslininkus. Lietuva tyrime ne
dalyvavo. Nustatyta, kad kyšius taip
pat retai duoda Austrijos, Kanados ir
Didžiosios Britanijos verslininkai, są
raše užimantys atitinkamai 4-6 vie
tas. Nuo jų kiek atsiliko Vokietijos,
Olandijos, Belgijos ir JAV verslinin
kai.

ASCHABADAS
Sušlubavo 66—erių metų Turk
mėnijos prezidento Saparmurato Nijazovo sveikata. Bet kokie su ja susi
ję duomenys griežtai įslaptinti, o pi
liečiams aptarinėti Turkmėnbašio
savijautą griežčiausiai uždrausta.
Taigi šios šalies „aukso amžius" gali
baigtis dar šiemet — S. Nijazovui gal
būt liko gyventi mažiau nei metai,
tvirtina internetinis leidinys „Gazeta
GZT.ru".

VARŠUVA
Rusijos užsienio reikalų ministro
Sergejaus Lavrovo vizitas Varšuvoje
ketvirtadienį prasidėjo dideliu nesu
sipratimu. Prie URM rūmų, į ku
riuos turėjo atvykti svečias, buvo iš-

BAGHDAD
JAV kariuomenė paneigė prane
šimus, esą ji nukovė „ai Qaeda" pa
dalinio Irake vadovą Abu Ayyub alMasri, o pareigūnai nurodė laukian
tys kovotojų DNR tyrimo rezultatų.

ATLANTIC

AZIJA

ARTIMIEJI RYTAI

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

JAV perspėjo Šiaurės Korėją
Washington, DC, spalio 5 d.
(AFP/BNS) — Jungtinės Valstijos tie
siogiai perspėjo Šiaurės Korėją dėl
tarptautinio atsako, jeigu Pyongyanh
ryšis įgyvendinti ketinimus atlikti
branduolinį bandymą, pranešė JAV
valstybės sekretorės pavaduotojas
Christopher Hill.
Diplomatas, atsakingas už deryv

bas dėl Siaurės Korėjos branduolinės
programos, sakė, kad su šios stalinistinės šalies atstovais buvo susisiekta
per jos misiją Jungtinėse Tautose
New York.
„Vakar mes New York kanalu pa
siuntėme tiesioginę žinią Korėjos
Liaudies Demokratinei Respublikai
(Šiaurės Korėjai), ką reikštų toks
bandymas", — sakė Ch. Hill.
„Mes nuosekliai pabrėžiame, kad
surengsime su jais dvišales derybas,
tačiau tik šešiašalių derybų konteks

te", — pažymėjo jis.
Siaurės Korėjos branduolinis
bandymas „būtų itin didelis provo
kacinis veiksmas, ir tarptautinė ben
drija negali būti tam abejinga", — sa
kė jis.
Šiaurės Korėja antradienį pa
reiškė planuojanti atlikti branduolinį
bandymą.
„Kraštutinė JAV branduolinio
karo grėsmė, sankcijos ir spaudimas
verčia Korėjos Liaudies Demokratinę
Respubliką atlikti branduolinį ban
dymą, kuris yra esminis procesas plė
tojant branduolinį ginklą kaip ati
tinkamą gynybos priemonę", — buvo
teigiama oficialios naujienų agentū
ros KCNA pranešime. Korėja taip pat
patikino turinti suformuotą bran
duolinę ginkluotę. Jokios datos, kada
gali būti atliktas toks bandymas,
pranešime nebuvo nurodyta.

Oceai
Krovinig gabenimas
laivu i visas pasaulio šalis.
Krovmiu gabenimas
lėktuvu i visas pašauiio šalis.

Air Frelght
Automobiliu pirkimas be
siuntimas i visas pasaulio sa is

o

Krovimu pervežimas
visoie Amerikoje

N •>

Trucking
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei
pristatymas i namus Lietuvoje Latvijoje
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje
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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Kopenhagos Undinėlė ir jos modifikuota proanūkė
„Undinėlė" pastatymą, jį taip suža
vėjo pagrindinio vaidmens atlikėja
Elena Prais, kad verslininkas nutarė
užsakyti skulptūrą šios pasakos hero
jei atminti.
Skulptorius Edvard Ericksen
bronzinę undinėlės skulptūrą kūrė
pagal dviejų moterų modelius: un
dinėlės galvą jis „pasiskolino" iš
balerinos Elenos Prais. Kuriant un
dinėlės kūną, skulptoriui modeliu
tapo jo žmona Elinė.
1913 metų rugpjūčio 23 dieną
165 centimetrų ūgio bronzinė undi
nėlė, sverianti 175 kilogramus, buvo
įteikta Kopenhagos miestui kaip dos
naus aludario dovana. Ir nuo tada ji
tapo ne tik mylimiausiu Kopenhagos
gyventojų simboliu, bet ir lankomiausiu Danijos sostinės turistiniu objek
tu.
Apie tikrąją Undinėlę
Tiesa, Undinėlei, kaip ir pasako
Kopenhagos Undinėlė išlieka je, nebuvo lemtas ramus gyvenimas.
viena labiausiai
fotografuojamų Visa jos biografija - ištisas nelaimių
skulptūrų pasaulyje. Ji nenusileidžia sąrašas.
1961 m. rugsėjo 1 d. jos „globė
savo populiarumu nei Laisvės skulp
tūrai New York uoste, nei Eifelio jai" papuošė Undinėlę tapyta lieme
bokštui Paryžiuje. Kai pirmą kartą ją nėle ir kelnaitėmis, o jos plaukus
pamatai tikrovėje, šiek tiek nusivili. nudažė raudonai.
Ji daug mažesnė nei vaizduotėje ir
1963 m. balandžio 28 d. vėl
stovi visai arti kranto. Tačiau jos nos kažkokie piliečiai nutarė skulptūrą
talgiškas suakmenėjęs žvilgsnis sušil pagražinti ir nudažyti raudonai.
do net ir sugrubusią sielą.
1964 m. balandžio 24 d. Undinėlė
Pasaką apie Undinėlę H. Ch. An pirmą kartą neteko galvos.
1976 m. liepos 15 d. ji vėl nudažo
dersen pirmą kartą išspausdino 1837
metais. Nuo to laiko Mažoji undinėlė ma.
1984 m. liepos 22 d. jai nukerta
tapo įkvėpimo šaltiniu daugeliui.
Taip atsitiko ir su garsiuoju 'Da ma dešinioji ranka.
1995 m. rugpjūčio 5 d. vėl buvo
nijos aludariu Kari Jakobsen (visiems
žinomu Karlsbergo vardu). Kai 1909 mėginta nukirsti jai galvą.
1998 m. sausio 6 d. Undinėlė dar
metais jis stebėjo Hans Beck baleto

Kas nėra girdėjęs apie Kopenha
gos simbolį Undinėlę? Mano biuras
įsikūręs visai netoli nuo uosto kranti
nės, kur puikuojasi ši skulptūra.
Tačiau pro langą jos matyti negalė
jau. Tad įsivaizduokite, kaip vieną
rytą nustebau, kai, atėjusi į darbą,
mūsų Pietų uostelyje (Sondre Prihavn) tolumoje pamačiau ant akmens
parimusią bronzinę skulptūrėlę.
Dar viena undinėlė Kopenhagoje!
- apsidžiaugiau aš ir, norėdama kuo
greičiau patenkinti savo smalsumą,
nužingsniavau į Langelinės krantinę.
Priartėjusi prie skulptūros, vos
žado netekau. Bjorn Norgaard „Ge
netiškai modifikuota undinėlė" man
priminė ne Hans Christian Andersen
pasaką, bet siaubo filmų personažą.
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Kopenhagos simbolis — Undinėlė.

•

Katinai serga „parašiutizmu"
Gyvūnai pro langą šoka be
priežasties
Veterinarijos gydytojams kasdien
tenka apžiūrėti pro langą iššokusius
katinus, o jų polinkį tai daryti pap
rasčiausiai vadina „parašiutizmu".
Pasak veterinarijos specialistų,
pro langą šokti bando beveik visi
katinai. Paūmėjimai dažniausiai bū
na tada, kai gyvūnui prireikia partne
rio.
Veterinarijos gydytoja Liuda Gri
cienė aiškino, kad katės net septin
tame aukšte užuodžia galimų part
nerių kvapą ir šoka, neapskaičiuodamos aukščio.
„Kartais iš 7-ojo aukšto iššokęs
katinas lieka gyvas, o šuolis iš 3-iojo
aukšto baigiasi tragiškai", — dalinosi
patirtimi L.Gricienė.

Skulptūros „Adomas ir Ieva" bei
„Kristus ir Marija Magdalena" kaiti
na vaizduotę ne mažiau nei Madona
ar Undinėlė.
1969 metais jis tapo meno akcijos
„Kristus—moteris" iniciatoriumi.
Bjorn Niogolo darbai iki šiol
Danijoje kelia aršias diskusijas. Vieni
šį menininką dievina, kiti - keikia.
Išlikti abejingam šio menininko
kūrybai, apimančiai tokias skirtingas
meno sritis, kaip filmai, gobelenas,
skulptūra, beveik neįmanoma.
Ir visai nesvarbu, patinka jums
ar ne genetiškai modifikuota undi
nėlė ar trigalvė, aštuonių metrų
Apie Undinėlės proanūkę
dydžio Hans Christian Andersen
ir jos autorių
skulptūra rašytojo tėviškėje Oden
Genetiškai modifikuota undinėlė sėje, apkaltinti Bjorn Niogolą fantaz
nėra naujagimė. Jai mažiausiai - ijos trūkumu - tikrai neįmanoma.
šešeri metai.
Inauguracija
Mat Bjorn Niogolo, vieno žy
miausių ir didžiausias diskusijas Da
„Genetiškai modifikuoto rojaus"
nijoje sukeliančio menininko, skulp
tūros puošia Danijos paviljoną nuolatinės buveinės Langelinės kran
tinėje inauguracija įvyko šių metų
„EXOI-2000" Hanoveryje.
Šioje skulptūrinėje kompozicijoje rugsėjo 15 dieną.
Saulėtą popietę į iškilmes susi
buvo ir modernioji undinėlė... Dabar
visa skulptūrinė kompozicija — rinko apie 200 kviestinių svečių.
„Genetiškai modifikuotas rojus" — Žymiausi šios ceremonijos dalyviai turės nuolatinę vietą Langelinės Danijos princas Henrikas ir ekscen
triškasis menininkas Bjorn Niogolas.
krantinėje Kopenhagoje.
Atidarymo ceremonijoje skam
Šio „rojaus" centre, įkurtame
400 kvadratinių metrų baseine, — 40 bėjo viena vienintelė penkių minučių
tonų sverianti 9 metrų Triumfo arka, oficiali kalba. Ir tai buvo ne princo ir
ne menininko pasisakymas, bet
kuria vainikuoja Madona.
Žinoma, ne tradicinė, o labiau įmonės, kurios teritorijoje įsikūrė
panaši į Loch Ness pabaisą ar mitinę „Genetiškai modifikuotas rojus",
atstovo padėkos žodis.
medūzą.
Princo misija apsiribojo rankos
Menininkas provokuoja ir stebė
toją verčia susimąstyti - gal būtent pakėlimu, duodant ženklą, kad už
taip atrodys žmogiškosios būtybės po dangalai, slepiantys skulptūras, gali
būti nuimti.
šimtmečio ar dviejų.
Šia proga mergaičių choro at
Skulptūrinę kompoziciją sudaro
dar septynios figūros, įkomponuotos į liekamos liaudiškos danų dainos
modernistinių skulptūrų fone skam
magišką apskritimą.
Pirmas įspūdis - pasišlykštėji bėjo itin egzotiškai...
Kas ką besakytų, bet aišku viena
mas. Tačiau jis trunka vos minutę,
išprovokuodamas minčių srautą. - Kopenhaga įgijo dar vieną turistų
Atrodo, lyg ši erdvė tiesiog sukurta traukos centrą...
filosofinėms ir religinėms diskusi
„Klaipėda"
joms.

kartą netenka galvos, o 2003 m.
rugsėjo 11 d. vandalai sugebėjo nus
tumti Undinėlę nuo akmens į van
denį ir tik spalio 27 d. ji grįžo į savo
nuolatinę vietą.
Ir dar vienas faktas Undinėlės
biografijoje: šių metų rugsėjo 15 d.
oficialiai inauguruojama jos gene
tiškai modifikuota proanūkė...
Kodėl proanūkė? Todėl, kad nau
joji skulptūra, Bjorn Niogolo sumany
mu, taip pat turėjo būti nulieta iš
bronzos - Edvard Ericksen skulp
tūros garbei...

tykos, kaip greičiau ten patekti.
Žinoma, kartais gyvūnai pro
langą iškrenta netyčia - paslysta
gaudydami musę ar užsižiopsoję į
kiemo šurmulį.

Reikia skiepyti
Mitą, kad katinai yra skraiduo
liai ir krisdami susižeisti negali, L.
Gricienė taip pat paneigė. Jos darbo
praktikoje yra pasitaikę daug skau
džių sužalojimų.
Net ir šokdamas iš žemiausio
aukšto, katinas dažnai susilaužo
kojas. Būna, kad tenka gipsuoti ne
vieną, o visas keturias.
„Dažnai pasitaiko atvejų, kad,
iškritę pro langą, gyvūnai pabėga ir
namo nebegrįžta", - sakė veterinari
jos gydytoja.
Kad tokių nelaimių neatsitiktų,
veterinarijos gydytoja patarė per
Vaistų nėra
Pro langą dažniau šokinėja nes daug nepasitikėti gyvūnu ir neleisti
terilizuoti katinai, tačiau kastravi jam sėdėti prie atviro lango.
„Taip pat katinus būtina skiepyti
mas tikrai nuo „parašiutizmo" neap
nuo pasiutligės, nes, iškritę pro lan
saugos.
L. Gricienės nuomone, žmonės gą, jie bendrauja su kitais kiemo kati
klaidingai mano, kad katinas pro nais ir taip gali užsikrėsti", — per
langą nešokinės, jeigu jis bus dažniau spėjo L.Gricienė.
vedamas į lauką. Atvirkščiai - jeigu
Laima Valentaitė
jam lauke patiko, tai paskui jis tik ir
„Klaipėda"

N a m a m s Paskolos, Apdraudos S ą s k a i t o s

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
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LENOER

Patarnaujant

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 6 0 6 0 8
(773) 847-7747
Stephen M. Oksas, President
Čikagos ir Apylinkių

Lietuviams

Daugiau

Kaip 100 Metų.

IŠNUOMOJA
Prie 66 S t ir Kedzie Ave.
išnuomojamas 1 mieg. gražus
apšildomas „apartment"
su nauja virtuvės (ranga.

Tel. 708-275-2070
SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-5*5-9500
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Stuburo ir skausmo ligos I
Pagerbti neįgalieji, galiūnai ir autolenktynininkas
Trečiadienį Kūno kultūros ir saulio aklųjų dziudo pirmenybių
sporto departamente (KKSD) pa bronzos medalininkas Jonas Stoškus
gerbti neįgalieji Lietuvos sportinin (10 tūkst.) bei jo treneris Algis
kai — orientavimosi sporto, lengvo Mečkovskis (5 tūkst.).
sios atletikos, dziudo imtynių ir bad
KKSD reprezentaciniai prizai
mintono pasaulio bei Europos čem iškilmėse atiteko 33 neįgaliesiems
pionatų prizininkai ir jų treneriai.
sportininkams bei jų treneriams.
Pasak KKSD vyriausiojo specia
„Kiekvienas jūsų pasiekimas ir
medalis yra Lietuvos dalis", — sakė listo Vido Stankevičiaus, šiemet Lie
KKSD generalinis direktorius Algir tuvos neįgalieji sportininkai jau
das Raslanas, dvylikai sportininkų ir iškovojo 25 medalius. 15 apdovanoji
aštuoniems treneriams įteikęs KKSD mų Europos ir pasaulio čempionatuo
reprezentacinius prizus bei simboli se pelnė kurtieji, po 5 — aklieji bei
nius čekius, kurių bendra suma su neįgalieji.
darė daugiau nei ketvirtį milijono litų
Planetos galiūnų komandiniame
—252 tūkst.
čempionate Ukrainoje antrąją vietą
111 tūkst. litų pasidalijo šeši užėmusios Lietuvos rinktinės na
Europos kurčiųjų badmintono pir riams — Žydrūnui Savickui, Viliui
menybių nugalėtojai ir prizininkai Petrauskui, Vidui Blekaičiui, Sauliui
komandinėse bei asmeninėse varžy Brusokui ir Antanui Abručiui —
bose bei keturi sportininkų treneriai. buvo įteikti KKSD medaliai „Už
Badmintonininkų treneriui An sporto pergales". Galiūnų trenerius
tanui Narvilui atiteko ir KKSD spor A. Raslanas apdovanojo KKSD Padė
to garbės komandoro kryžius „Už kos medaliais.
nuopelnus Lietuvos sportui".
Tarp pagerbtųjų trečiadienį de
Keturiems pasaulio kurčiųjų ori partamente buvo ir vienas garsiausių
entavimosi sporto čempionato nuga praeityje autolenktynininkas Stasys
lėtojams ir prizininkams bei dviem Brundza, kuriam šalies sporto vado
treneriams KKSD išdalijo 103,500 vas įteikė KKSD suvenyrinę lėkštę.
litų pinigines premijas.
„Esu dėkingas už man parodytą
15 tūkst. ir 7,500 litų premijos dėmesį. Puikiai suprantu, kokio ryžto
įteiktos atitinkamai planetos neįga reikia neįgaliesiems, kurie užsiima
liųjų lengvosios atletikos čempionei sportu. Todėl nutariau paaukoti 20
Aldonai Grigaliūnienei bei jos trene tūkst. litų Lietuvos neįgaliųjų spor
tui", — sakė 43 metus autolenktyriui Gedvydui Grigaliūnui.
ELTA
Simbolinius čekius gavo ir pa nėms paaukojęs S. Brunza.

Lietuvos futbolininkės pralaimėjo kroatėms
2007 metų Europos jaunių (iki 19
metų) merginų futbolo čempionato
pirmojo atrankos etapo penktos
grupės trečiosiose rungtynėse sekmav

dienį Lietuvos rinktinė Šiauliuose 0:3
pralaimėjo Kroatijos bendraamžėms.
Visus tris susitikimus pralaimė
jusios lietuvės grupėje liko pasku
tinės — ketvirtos — ir nepateko į kitą
ratą.
Pirmosiose rungtynėse mūsų
šalies futbolininkės 1:9 pralaimėjo
Norvegijai, o antrajame - 0:7 turėjo
pripažinti Olandijos atstovių pra
našumą.
Pirmajame atrankos etape daly
vavo 44 rinktinės, suskirstytos į 11
grupių. Į kitą etapą patenka po dvi
geriausias komandas iš kiekvienos
grupės ir dvi geriausios iš trečiąsias
pozicijas užėmusių ekipų.
2007 metų Europos čempionatas
vyks Islandijoje.
ELTA

Jaunosios Lietuvos futbolininkės pra
laimėjo kroatėms 03.
S. Jankausko nuotr.

Lietuvos benamių rinktinė kovoje
dėl Keiptauno taurės pralaimėjo Zambijai
Keiptaune (PAR) vykusio ketvir
tojo pasaulio benamių gatvės futbolo
čempionato finalo rungtynėse dėl
Keiptauno miesto taurės šeštadienį
Lietuvos rinktinė 2:8 pralaimėjo
Zambijos atstovams ir turėjo tenkin
tis antrąja vieta.
Šiose varžybose debiutavusi Lie
tuvos rinktinė pirmajame etape 1:3
pralaimėjo Afganistanui, tačiau 3:2
įveikė Airiją ir 5:1 - Norvegiją. Po to
mūsų šalies atstovai 6:2 įveikė Švedi
ją ir 3:4 pralaimėjo Zimbabvei. Vėliau
mūsiškiai VI grupėje 10:0 sutriuškino
Vengriją, 1:4 nusileido Namibijai, 0:6
pralaimėjo Slovakijai, 3:0 pranoko Is
paniją, po baudinių serijos 1-2 nusi
leido Šveicarijai (pagrindinis laikas 2:2), 8:2 sutriuškino Italiją ir 4:3 at
sirevanšavo Zimbabvei.

Mūsų šaliai atstovauja „Fenikso"
komanda, kurią subūrė priklausomy
bių reabilitacijos centras „Meikštų
dvaras". Jame gyvena daugiau kaip
30 turinčių priklausomybę nuo nar
kotikų ar alkoholio žmonių.
Pasaulio benamių čempionų titu
lą iškovojo Rusijos futbolininkai, fi
nale 1:0 įveikę geriausia debiutante
pripažintą Kazachstano komandą.
Pasaulio benamių čempionato
rungtynės trunka 14 minučių (du kė
liniai po 7 min.). Aikštėje komandai
atstovauja po keturis žaidėjus. Šių
metų pirmenybėse dalyvavo 500 žai
dėjų iš 48 šalių.
Pirmasis pasaulio benamių fut
bolo čempionatas įvyko 2003 metais
Austrijoje.
ELTA

JONAS V.PRUNSKIS, M D
TERR1 DALIAS PRUNSK1S, M D
M A U N A K V . RANA, M D
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2
McHenry: 815-363-9595
Eik C r a v e : 847-718-1212
www.iilinoispain.com

Vidaus ligos
EDMUNDAS VI2NAS, M.D., S.C
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

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

Širdies ir kraujagyslių
VIDAS). NEMICKAS, M.D.
KARDICJLOGAS-ŠIRDIES UGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
Dantų gydytojai
D R . JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DDS P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai.

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

Tel. 708-422-8260.
SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-585-9500

Dviračių žygis, • - *
skirtas padėti nuo Černobylio
katastrofos nukentėjusiems vaikams
•

•

Pirmadienį Vilniuje pristatytas
grupės jaunų Prancūzijos žmonių, va
dovaujamų patyrusio dviratininko
Lionei Groult, sumanytas socialinis
projektas „Visi drauge" (,,A11 Together"),
skirtas padėti nuo Černobylio katas
trofos nukentėjusiems vaikams.
Rugsėjo pradžioje Normandijoje
startavusiame dviračių žygyje daly
vauja devyni dviratininkai ir 16
palaikymo komandos narių. Projekto
dalyviai aplankė septynias naująsias
Europos Sąjungos nares (ES) — Slo
vėniją, Vengriją, Slovakiją, Čekiją,
Lenkiją, Latviją ir Lietuvą, o savo
žygį užbaigs antradienio vakarą
Baltarusijos sostinėje Minske. Iš viso
dviratininkai nuvažiuos daugiau nei
3,500 km.
„Mūsų tikslas — aplankyti nau
jąsias ES nares ir palyginti jų gyve
nimą su gyvenimu Prancūzijoje.
Geriausias būdas pažinti naujas šalis
— dviračių pagalba, — pirmadienį
vykusioje spaudos konferencijoje
sakė projekto vadovas L. Groult, ku
ris per savo dviratininko karjerą
apsilankė 110 pasaulio valstybių ir
nuvažiavo daugiau nei 800 tūkst.
kilometrų. — Lietuva — vienintelė
šalis, kurią pervažiavome du kartus.
Vykdami iš Lenkijos, kirtome Lie
tuvą pakeliui į Latviją ir dabar
atvykome į Vilnių".
Norą dalyvauti projekte pareiškė
580 žmonių, tačiau atrinkti buvo tik
devyni.
Pasak L. Groult, Ukrainos kai
mynystėje esančioje Černobylio ka
tastrofos užterštoje Baltarusijos da
lyje per 80 proc. iš čia gyvenančių 500
tūkst. vaikų turi su radiacija susi
jusių sveikatos sutrikimų.
„Neturėtume pamiršti, kad kiek
vienas mūsų galime ir turime jiems
padėti. Specialus gydymas ir vaikų
reabilitacijos programos gali suma
žinti neigiamą toksinų ir radiacijos
poveikį ir žymiai pagerinti vaikų sa
vijautą", — sakė žygio vadovas.
Pastaruosius šešis mėnesius pro
jekto „Visi drauge" dalyviai aktyviai
sportavo, ruošdamiesi žygiui. Daug
dėmesio jie skyrė ir projekto pristaty
mui Prancūzijoje bei vaikams skirtų

lėšų rinkimui — dalyvavo įvairiuose
renginiuose, rengė labdaros vakarus,
pardavinėjo akcijos marškinėlius.
Iki kelionės pradžios L. Groult
komanda surinko 22 tūkst. eurų
(apie 76 tūkst. litų), skirtų sergan
tiems vaikams gydyti. Baltarusijoje
žygio dalyviai susitiks su vaikais ir
stebės gydytojų darbą. Dalis pinigų
bus skirta nupirkti Minske įsikūru
sio Nepriklausomo radiacinio saugu
mo instituto obuolių pektino pagrin
du sukurtiems vaistams, mažinan
tiems radiacijos poveikį žmogui.
Projektą remia greito maisto
restoranų „McDonald's" tinklas.
ELTA

SKELBIMAI
NEKILNOJAMASIS TURTAS
GREIT PARDUODA
JnĮp—.

First Landmark Realty

Bus. 773-590-0205
Res. 7 0 ^ 4 2 5 - 7 1 6 0

RIMAS
STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas

• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolą
• Pensininkams nuolaida

PASLAUGOS
STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654,773-581-8654
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CICERIETĖ DALYVAVO
ŠILUVOS ATLAIDUOSE
Sigutė Žemaitienė yra viena
neseniai Lietuvą aplankiusių Cicero
lietuvių telkinio gyventojų. Ji Cicero
gyvena jau daugiau negu pusšimtį
metų, yra veikli ne tik Cicero lietu
vių tarpe, bet reiškiasi ir Lietuvių
Tautinės sąjungos Čikagos skyriaus
darbuose.

Sigutė Ž e m a i t i e n ė
*

Spalio 1 d. ciceriečių susibūrime
po lietuviškų, pamaldų Šv. Antano
parapijoje ši tautietė apie savo vieš
nagę tėvynėje padarė pranešimą.
S. Žemaitienė papasakojo, kad
jai buvo suteikta reta proga dalyvau
ti garsiuose Švč. Mergelės Marijos
atlaiduose Šiluvoje, kurie sutraukia
tūkstančius maldininkų iš visų Lie
tuvos kampų bei kitų valstybių.
Ilgus metus Amerikoje išgyvenusiai
K C;
moteriai atlai
.estar.•-•*

J -

- ^ — -

tį įspūdį. Ji net parvežė įrėmintą
mažą Šiluvos Marijos paveikslą,
kurį perdavė JAV LB Cicero apy
linkės pirm. Mindaugui Baukui,
kurį apylinkės valdybos narys Bro
nius Bikulčius tuoj pat pakabino
lietuviams skirtame susirinkimų
kambaryje.
Šį didelės vertės suvenyrą ke
liautojai įdavė į Lietuvą gyventi su
grįžusi, dvejus metus JAV LB Cicero
apyl. valdyboje išbuvusi veikli tau
tietė Regina Norkuvienė. Su šia mo
terimi keliautojai teko bendrauti.
Taip pat teko bendrauti ir su į tėvy
nę grįžusiu, Cicero lietuviams gerai
pažįstamu Zenonu Apoliansku.
S. Žemaitienė papasakojo patir
tus įspūdžius Lietuvoje. Jai teko va
žiuoti geležinkeliu, aplankyti nema
žai vietovių. Vietiniai žmonės, kurie
galvodavo, jog ir ji gyvena Lietuvoje,
su viešnia nebūdavo mandagūs. Jos
nuomone, tenykščiai išimtį daro tik
tokiems asmenims, kurie atrodo
kaip „tikri" turistai iš užsienio.
Viešniai labai akį rėžė „grafiti"
(ištepliojimai) ant pastatų, kuriuos
matė ne vien tik Vilniuje, bet ir ki
tuose didžiuosiuose Lietuvos mies
tuose. Ji negalėjusi pasakyti, kada
tie tepliotojai visa tai atlieka ir ar
valdžia imasi žygių tokius „meni
ninkus" sudrausminti.
Po įspūdžių iš Lietuvos, buvo
diskutuojama apie JAV lietuvių
veiklą. Diskusijoms pradžią davė M.
Baukus, o vėliau įsijungė ir kiti su
sirinkimo dalyviai. Pasidžiaugta,
kad įsisteigia nauji Lietuvių Bend
ruomenės skyriai, kurie įkuriami
naujai atvykusių („trečiabangininkų") dėka. Tačiau, iš kitos pusės,
pažymėta, kad ir šių vaikai greitai
pradeda kalbėti angliškai, panašiai
kaip darydavo ir anksčiau čia
atvykusių tautiečių atžalos.
Edvardas Šulaitis

APPLE PAKEITĖ STIPENDIJŲ
FONDO PASKIRTI
Iki šiol APPLE (Amerikos peda
gogų talka Lietuvos Švietimui) gau
tos aukos buvo skiriamos stipendi
joms tų mokytojų, kurie dalyvavo
pagrindiniuose dviejų savaičių semi
naruose. Šie seminarai buvo ruošia
mi Vilniuje ir kituose didesniuose
Lietuvos miestuose. Deja, jau kelinti
metai, kai stipendijoms nebeužten
ka lėšų ir turime jas papildyti iš ben
dro iždo. Viena priežastis, kodėl
reikėjo pakeisti stipendijų dalinimą
yra tai, kad sumažėjo stipendijoms
aukotojų skaičius ir nusmuko dole
rio vertė. Antra priežastis — tai lek
torių, kurie dirbo mažesnėse Lietu
vos vietovėse nusiskundimai, jog
regioninių kursų dalyviai stipendijų
negaudavo, o jiems, tikriausiai, jos
buvo net labiau reikalingos. Todėl,
mėginant išlyginti visus šiuos rū
pesčius, pereitais metais' pradėjome
skelbti, kad keisime Stipendijų fon
do paskirtį. Tuo pačiu, pakeitėm pa
vadinimą „Stipendijų fondas" į „Lie
tuvos mokytojų fondą" (LMF).
APPLE Taryba ilgai svarstė gali
mybes, kaip būtų geriausia panau
doti turimas lėšas neprasižengiant
su Lietuvos įstatymais ir išbalan
suojant pašalpą visiems, ne tik
Vilniaus ar kitų didesnių miestų se
minarų dalyviams. Taip pat, norė
jome paskatinti kūrybingus ir nau
joviškus profesionalus. Šių svars
tymų dėka gimė Lietuvos mokytojų
fondas.
Lietuvos mokytojų fondo veiklą
pradėjome 2006-ųjų metų vasarą.
Lietuvos mokytojams surinktos au
kos bus panaudotos finansuoti kūry
bingus ir naujoviškus projektus,
kurie, savo ruožtu, padės mokyklose
įgyvendinti seminarų lektorių pa
teiktus metodus ir mintis. Visi šios
vasaros seminarų dalyviai: Vilniaus,
stovyklos „Viltis", Kauno specialio
sios pedagogikos programos ir re
gioninių programų, gali dalyvauti
konkurse, pristatyti savo projektus
ir pasinaudoti Lietuvos mokytojų
fondo lėšomis.
Šių metų projektai turi būti
naujoviškai ir kūrybiškai įtrau
kiantys mokinius, mokytojus, visą
mokyklą, tėvus bei platesnę ben
druomenę į projektų (tikslų) pa
siekimą. Visi projektai turi būti
susiję su šių metų bendra tema:
„Švietimas darniam vystymuisi: pi
lietinės visuomenės kūrimas". Pro
jektų pavyzdžiai buvo pristatyti
visiems seminarų srautams visose
vietovėse. Pedagogai turi daug nuos
tabių idėjų, tačiau dažnai dauguma
jų lieka neįvykdytos ir nepasiekia
mokinių bei jų tėvų vien dėl to, kad

reikia turėti šiek tiek lėšų jų pra
diniam įgyvendinimui. Kai skati
name mokytojus tapti pokyčių vyk
dytojais mokyklose, pritariame dr.
Michael Fullan pasisakymui, jog
mokytojas privalo dalyvauti moky
mo sistemos kaitoje. Šis įsitikinimas
lydėjo mane per visą profesinį gy
venimą. Tikiu, kad paremdami ge
ras idėjas turinčius mokytojus,
padėsime jiems įgyvendinti jas Lie
tuvos mokyklose.
Pristatydama projektą semi
narų dalyviams Lietuvoje, pakvie
čiau visus pasisakyti. Jie norėjo
žinoti, kaip bus finansuojami dides
nės apimties, brangesni projektai.
Aptarėm savanoriško darbo svar
bumą. Siūliau jiems tokį projektą
pristatyti ir bent pradėti, o daugiau
lėšų gali atsirasti vėliau. Kai bus
atrenkami projektai, jų vertintojai
bus prašomi atkreipti dėmesį į tai,
kad parinktieji kuo daugiau ir plači
au atstovautų Lietuvos vietovėms,
kad būtų paskirtos lėšos proporcin
gai pagal įvairių srautų ir vietovių
dalyvių skaičių. Finansuojamų pro
jektų skaičius priklausys nuo to,
kiek jų bus pristatyta ir kiek lėšų
bus prašoma kiekvienam projektui.
Lėšų aprašymų suma nuo 200 iki
1,000 Lt. Laimėtojai bus paskelbti
prieš Kalėdas.
LMF pristatymas buvo sėkmin
gas. Vilniaus seminaro įvairių srau
tų dalyviams buvo pristatytos kelios
idėjos, kurias jie galėjo aptarti antrą
savaitę. Apie 50 proc. visų dalyvių pa
reiškė norą šio fondo lėšomis pasi
naudoti ir pateikti projektus. Numa
toma, kad 30-40 pateiktų projektų
šiais metais susilauks paramos.
LMF 2006-ųjų metų laimėtojai
bus pakviesti ir pagerbti 2007 metų
seminarų atidaryme, kuriame turės
pristatyti naujiesiems dalyviams
savo projekto sėkmės aprašymą, ir
paruoštą projekto pristatymui pla
katą. Visi laimėtojai bus paskelbti
APPLE tinklalapyje
www.applequest.org
Parama Lietuvos mokytojų fon
dui (LMF) įgalins mus toliau finan
suoti naujoviškus ir kūrybingus pro
jektus. Turime vilties, kad padedant
Švietimo ir mokslo ministerijai ir
dosniems rėmėjams, galėsime atei
tyje toliau remti ir paskelbti sėk
mingus lietuvių mokytojų projektus
Lietuvos mokykloms.
APPLE, P.O. Box 179017 San
Diego, CA 92177
Dr. Barbara Henriąues
Vertė: Amanta Muliolienė ir
Ritonė Rudaitienė

Vito V Vai, Oak Brook, IL, jau grąžino „Draugo" laimėjimų bilie
tėlių šakneles ir dar pridėjo 50 dol. auką. Labai ačiū.
M i n d a u g a s Baukus, Bronius Bikulčius ir Sigutė Žemaitienė.
Edvardo Šulaičio nuotraukos.

Dalia Woss, Missouri City, TX, pratęsdama „Draugo" prenumeratą,
atsiuntė ir 80 dol. auką. Nors žinome, kad „Draugas" šią mūsų skaitytoją
pasiekia dažnai pavėluotai, džiaugiamės, kad ji vis tiek jo laukia, skaito ir
remia. Esame dėkingi.

Hedwig Kontrimas, Mission Viejo, CA, su grąžinamomis „Drau
go" laimėjimų bilietėlių šaknelėmis atsiuntė 50 dol. auką. Labai dėkui.

Juozas Mikulis, Westchester, IL, jau grąžino „Draugo" laimėjimų
bilietėlių šakneles ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Širdingai dėkojame.

Stasė E. Semėnienė, gyv. Baraboo, WI, prie grąžinamų „Draugo"
laimėjimo bilietėlių šaknelių pridėjo dosnią 90 dol. auką. S. Semėnienė ne
tik kiekviena proga remia „Draugą" finansinėmis aukomis, bet juo labiau
savo įdomiais straipsniais, pasikalbėjimais, kelionių aprašymais ir laiškais.
Tai nuostabus pavyzdys kitiems mūsų tautiečiams, nors toli gyvenantiems
nuo didesnių lietuviškų telkinių. Linkime Stasei Semėnienei geriausios
sėkmės ir dėkojame už viską.

Violette M. Petrik, Ridge, NY, grąžindama „Draugo" laimėjimų bi
lietėlių šakneles, pridėjo 50 dol. auką. Nuoširdus ačiū.

Ignas Talandis (Talandis and Co, Ine), Santa Monica, CA, kartu
su prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui" 50 dol. auką. Labai ačiū.

.
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PIRMASIS VIRTUALUS BALTŲ
KALBŲ ŽODYNAS
EGLE NAPRYTE
Internetinio žodyno pagrindas —
tai 2003 m. Kaune išleisto Letonikos
centro direktoriaus Alvydo Butkaus
„Latvių-lietuvių kalbų internetinis
žodynas". Tačiau, pasak autoriaus,
jau dabar internetinis žodynas
truputį skiriasi nuo knyginio: virtu
alus variantas nuolat atnaujinamas
ir papildomas, atsižvelgiant į kalbos
aktualijas, atsirandančias dėl naujų
technologijų ar visuomenės raidos
tendencijų.
Birželio 19 d. Rygoje įvyko šio
internetinio žodyno pristatymas,
kuriame dalyvavo Latvijos švietimo
ir mokslo ministrė B. Rivža, Latvijos
valstybinės kalbos komisijos pir
mininkas A. Veisbergas, Valstybinės
lietuvių kalbos komisijos pirmininkė
I. Smetonienė bei kiti garbūs svečiai.
Šventę surengė „Tildės" kolektyvas.
Vakaro metu skambėjo latvių ir
lietuvių liaudies dainos bei šokių
muzika, atliekama I. Reizeniecės ir
V. Muktupavelo.
A Butkaus teigimu, virtualus
žodynas visų pirma yra skirtas stu
dentams, ir ne vien studijuojantiems
mūsų universitete: latvių kalba
Lietuvoje dar dėstoma Vilniaus uni
versitete, taip pat Vilniaus peda
goginiame, Klaipėdos ir Šiaulių uni
versitetuose.
„Be to, žodynu naudojasi ir Lat
vijos studentai filologai, besimokan
tys lietuvių kalbos. Abiejose šalyse
taip pat yra nemažai pavienių en
tuziastų, norinčių išmokti antrąją
gyvąją baltų kalbą. Žodynas turėtų
praversti Lietuvos—Latvijos pasienio

mokyklų moksleiviams - j a u , k u r ne
kur pradėta fakultatyviai dėstyti
lietuvių kalbą Latvijoje ir latvių Lietuvoje. Pagaliau per internetą jis
prieinamas viso pasaulio baltis
tams", - teigė A Butkus.
Žodyno autoriaus planuose - ir
daugybė kitokių darbų: „Ketinu to
liau prižiūrėti kai kuriuos savo
parengtus virtualios enciklopedijos
„Vikipedija" straipsnius apie Latvi
ją, latvių kalbą ir kitas baltų kalbas.
Be to, Letonikos centras adminis
truoja Lietuvos ir Latvijos forumo
internetinę svetainę (www.lt-lvforum.org), rugsėjo ir spalio mėne
siais ketiname surengti parodomą
sias lietuvių kalbos pamokas pietų
Latvijos vidurinėse mokyklose ir
atitinkamai latvių kalbos pamokas
šiaurės Lietuvos mokyklose. Svajoju
baigti rengti ir išleisti trumpą (iki 10
tūkst. žodžių) mažo formato lietu
vių-latvių ir latvių-lietuvių kalbų
žodynėlį studentams. 2005 m. išleis
tus latvių kalbos pratimus nesunku
išplėsti iki vadovėlio, tačiau tam irgi
reikia laiko. Atrodo, bręsta ir 'Lietu
vių-latvių kalbų vadovo' ketvirtasis
leidimas (trečiasis išėjo 2002 m.)", vardijo Letonikos centro direktorius.
Virtualiame baltų kalbų žodyne
- apie 43 tūkstančiai žodžių. Jo pa
rengimą finansavo Latvijos valsty
binės kalbos agentūra. Dėl specialios
kompiuterinės programos šį žodyną
galima naudoti ir kaip atvirkštinį,
t.y. lietuvių-latvių kalbų žodyną.
Nemokamai juo naudotis galima
adresu: www.letonika.lv/lvlt/.
„Universitas Vytauti Magni",
2006 m. Nr. 6

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS PAVEIKSLO
PAŠVENTINIMAS
IR VYSK. J. ŽEMAIČIO, MIC,
80-MEČIO PAMINĖJIMAS
Rugsėjo 2 d. Marijampolės Šv.
Arkangelo Mykolo bazilikoje buvo
pašventintas Švč. Mergelės Marijos
su Vaikeliu paveikslas, po restau
racijos grąžintas į senąją vietą
Šoniniame Šv. Antano altoriuje. Jis
vadinamas „vaizbūniškiu", nes gra
fienės Pranciškos Ščiukaitės-Butlerienės paliepimu buvo atgabentas
iš jai priklausančio Vaizbūniškio
dvaro koplyčios. Paveikslas 1768 m.
įtaisytas pirmosios Marijampolės
bažnyčios didžiajame altoriuje, gar
sėjo malonėmis, vadintas stebuklin
gu, karūnuotas, per bažnyčios gaisrą
1809 m. gelbėtas kaip didžiausia
vertybė. Pasak menotyrininkų, tai
vienas gražiausių rokokinių kūrinių
visoje Lietuvoje.
Sykiu bazilikoje buvo pasveikin
tas vysk. Juozas Žemaitis, MIC,
kuriam rugpjūčio 30 d. sukako 80
metų. Iškilmingoms šv. Mišioms
vadovavo vyskupas jubiliatas. Kartu
koncelebravo apaštališkasis nunci
jus arkiv. Peteris Stephanas Zurbriggenas, arkiv. Sigitas Tamkevičius, vyskupai Rimantas Norvilą,
Juozas Preikšas ir Jonas Ivanaus
kas.
Per pamokslą arkiv. Sigitas

Tamkevičius pabrėžė Švč. Mergelės
Marijos nuolankų tarnavimą Dievui
kaip kelią į tikrąjį žmogaus kilnumą,
priešingą puikybei, per kurią dalis
angelų tapo demonais. Paminėjęs
kelis epizodus iš vyskupo jubiliato
Juozo Žemaičio, MIC, ištikimos ilga
metės tarnystės Dievui ir Bažnyčiai
prie altoriaus ir uolioje sielovadoje,
ganytojas kvietė kiekvieną iš susi
rinkusiųjų paklausti savęs, kaip šis
žmogų ir bendruomenę brandinantis
tarnavimas Dievui konkrečiai reiš
kiasi jo gyvenime.
Šv. Mišių pabaigoje apaštališka
sis nuncijus arkiv. Peteris Stepha
nas Zurbriggenas perskaitė Vatika
no valstybės sekretoriaus kard.
Angelo Sodano laišką apie vysk. Juo
zui Žemaičiui, MIC, 80-mečio proga
siunčiamą popiežiaus Benedikto XVI
sveikinimą ir palaiminimą, kurį
Šventasis Tėvas mielai skyrė ir jubi
liato artimiesiems, konfratrams bei
visiems jam brangiems asmenims.
Vysk. Juozą Žemaitį, MIC, taip pat
pasveikino vietinės valdžios bei
vyskupijos ir parapijos organizacijų,
bendruomenių atstovai.
BŽ, 2006 m. Nr. 17
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AtA
ANTANUI MUSTEIKIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą DANUTĘ
MUSTEIKYTĘ-RANKIS ir visą jos šeimą.
Nijolė ir Vidmantas Raišys
Lora ir Viktoras Raišys
Rasa Raišys ir Steve Liffick
Birutė ir Povilas Gylys
Aldona ir Antanas Minelga
Genutė ir Paul Orrico
Zita Zvirzdys
Dalia Lapatinskaitė-Hagan
Vytautas Lapatinskas

KAUNE PRISTATYTA PARODA
— AKCIJA w„MANO ŠEIMA"
Nuo gegužės pradžios po Lie
tuvą keliaujanti paroda — akcija
„Mano šeima", pradėta Vilniuje ir
jau apsilankiusi keliuose Žemaitijos
miestuose, vasaros pabaigoje pasie
kė Kauną. Rugpjūčio 25 d. Archi
tektų namuose surengtoje ekspozici
joje profesionalių menininkų fotog
rafijomis ir mėgėjiškomis nuotrau
komis iš šeimyninių albumų ats
pindimas šeimų gyvenimas.
Rugsėjo 4 d. paroda-akcija pris
tatyta visuomenei. Apie jos atsiradi
mo aplinkybes susirinkusiems papa
sakojo Darius Chmieliauskas, apibū
dinęs save pirmiausiai kaip pilietį,
įsitraukusį į šią akciją drauge su
daugybe kitų piliečių, kuriems svar
bi šeimos institucijos ateitis. Jis
atkreipė dėmesį, jog eksponuojama
paroda yra daugiau pilietinė akcija
nei meno įvykis. Mat ir pati mintis
surengti šią parodą-akciją kilo rea
guojant į šį pavasarį žiniasklaidoje
kilusią bei į valdžios institucijas per
simetusią diskusiją ir net aštrią po
lemiką dėl šeimos sampratos. Tuo
met įvairių luomų, profesijų, tikė
jimų žmonės, be didesnių sampro
tavimų apie teisinį šeimos apibrė
žimą, sumanė prabilti apie šeimos
realybę fotomeno kalba bei žvilgsniu
į mūsų pačių šeimyninius albumus.
Už leidimą surengti ekspoziciją
savo salėje D. Chmieliauskas padė
kojo Architektų sąjungos Kauno
skyriui. Labiausiai jis dėkojo visiems
atsiliepusiems į šios akcijos kvietimą
ir atnešusiems nuotraukų iš savo
albumų. Nuskenuotos ir atspaustos
ant didelių juostų šeimyninės nuo
traukos keliauja per Lietuvą. Prie jų
prisidėjo ir iš kauniečių atneštų
fotografijų išleista didelė juosta, dar
viena rengiama.
Pristatyme dalyvavęs Kauno ar
kivyskupas metropolitas Sigitas
Tamkevičius pasidžiaugė akcijos
sumanymu, nes, anot ganytojo, per
šešiolika nepriklausomybės metų
šeima, agresyviai atakuojama kraš
tutinio liberalizmo, nesulaukia pa
kankamo valdžios dėmesio, ypač jo
trūksta darnioms šeimoms. „Gera
šeima — didžiulė Dievo dovana", —
sakė arkivyskupas, apgailestau
damas, jog vis daugėja nepatiriančių

šios dovanos.
Parodą koordinuojantis Nerijus
Šlepetys, trijų vaikų tėvas, padėkojo
už moralinį ir materialinį akcijos
palaikymą. Ji apkeliaus visą Lietuvą
(pavasarį ją ketinama surengti
Seimo rūmuose). „Turime ginti ver
tybes, kurios mums, kaip piliečiams,
yra svarbios, kad po dešimties ar
penkiolikos metų šeimos nereikėtų
ginti kaip mažumos", — sakė paro
dos koordinatorius.
Fotomenininkas Romualdas Ra
kauskas, kurio fotografijų šeimos
tema galima išvysti parodoje, pasi
dalijo lietuviškų atlaidų įspūdžiais.
Jų metu, kiek kitaip nei valdiškuose
renginiuose, fotomenininkas matąs
šviesius žmonių veidus, „šeimų ben
dravimo stebuklą".
Kiek kitokių minčių apie šeimos
situaciją Lietuvoje sukėlė Šeimotyros instituto lektoriaus dr. Eimunto
Švedo pateikti nerimą keliantys
skaičiai ir faktai, rodantys šeimos
krizę, ypač paaštrėjusią atkūrus
nepriklausomybę. Jis papasakojo
apie antrus metus veikiančią Nacio
nalinę šeimų ir tėvų asociaciją, jos
vertybes, siekius kurti šeimai pa
lankią aplinką darant įtaką įstaty
mų kūrimui, siekiant palankios žiniasklaidos, palankių šeimai pas
laugų.
Pasak menotyrininkės Algės
Gylienės, ši akcija svarbi tuo, kad
joje išsakoma pozicija. Drąsiai pa
reikšta nuomonė ir pasipriešinimas
šiandien ypač svarbus, kai iš Euro
pos plūstančios „laisvės" idėjos ima
griauti pamatines krikščioniškąsias
vertybes. Menotyrininkė kvietė tė
vus nebijoti pasipriešinti tam, ką
skiepija „žvaigždžių" kultūra ir
skandalais „mintanti" žiniasklaida,
nes didžiausias šeimų rūpestis —
išauginti dorą žmogų.
Susirinkusieji vėliau diskutavo
grupelėse, stiprinosi parodą-akciją
rėmusios UAB „Nematekas" vaišė
mis, apžiūrėjo ekspoziciją.
Rugsėjo 8 d. paroda buvo su
rengta ir Šiluvoje Švč. Mergelės
Marijos Gimimo atlaidų maldinin
kams.
„Bažnyčios žinios",
2006 m. Nr. 17

„DRAUGAS" l i e t u v y b ė s Švyturys Ir sargas! Prenumeruokime Ir skaitykime „DRAUGĄ"!

www.draugas.org
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APYLINKĖSE
• Šv. Kazimiero kongregacijos jos katalikų organizacijas ir instituci
seserys maloniai visus kviečia daly jas apjungianti Amerikos Lietuvių
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad Romos katalikų federacija, šiemet
kongregacijos įsteigėja Motina Marija švenčianti savo šimtmetį. Katalikų
Kaupaitė būtų paskelbta Palai federacija buvo įkurta 1906 metais
mintąja. Šv. Mišios bus spalio 7 d. Wilkes Barre, Pennsylvania. Kongre
9:30 vai. r. seselių motiniškajame na so renginiuose bus paminėtas federa
me, 2601 W. Marąuette Rd., Chicago. cijos veiklos šimtmetis, federacijos
Mišias aukos kun. Jonathan Bot- įkurtos jaunimo stovyklos „Dainava"
heroyd, OSB. Maloniai kviečiame da 50-metis ir 40 metų nuo Federacijos
iniciatyva Šiluvos Marijos koplyčios
lyvauti.
Nekalto Prasidėjimo bazilikoje, Wa• Spalio 8 d., sekmadieni, 12:30 shington, įrengimo.
vai. p.p. Lietuvių dailės muziejuje,
PLC (14911127th Street, Lemont, IL • L i e t u v i ų k a t a l i k ų federacija
60439) vyks literatūrinė popietė „Me pagal turimus sąrašus yra išsiuntusi
dicina ir literatūra". Popietėje įvadinį pakvietimus į Katalikų federacijos
žodį tars dr. K. Ambrozaitis. Po to kongresą, kuris įvyks spalio 21-22
įyyks poeto dr. Antano Lipskio poezi dienomis Čikagoje. Žmones, kurie ne
jos knygos „Mėlynoji delčia" sutiktu gavo pakvietimų, bet norėtų dalyvau
vės. Knygą pristatys „Draugo" vyr. ti kongrese, prašome kreiptis į Fede
redaktorė D. Bindokienė. Poeziją racijos būstinę „Draugo" patalpose,
skaitys Jūratė Jankauskaitė-Zubi- 4545 W. 63rd. Street, Chicago, IL.
nienė. Apie poeto dr. Jono Šalnos Tel. 312-327-1340 arba 708-997kūrybą kalbės poetė Julija Svabaitė- 1861. Fax: 312-346-5640, e-paštas:
Gylienė. Apie dr. Rimvydo Sidrio kny LRCFA@aol.com
gą „Lietuvis žvelgia į Orientą" kalbės
poetas dr. Vainis Aleksa. Popietės • P r e l a t a s Edis Putrimas, Lietu
metu ir vėliau vyks dailininko dr. An vos vyskupų įgaliotinis, atvyksta į
tano Lipskio tapybos darbų paroda. Lietuvių katalikų federacijos kon
Apie dailininko kūrybą žodį tars gresą ir skaitys pranešimą apie lietu
menininkas Algimantas Kezys. Meni vių išeivijos apaštalavimą. Kongreso
nę programą atliks Praurimė Ragie- akademinė programa vyks spalio 21
nė, akompanuos pianistė Olivija d. Čikagoje, Maria gimnazijos salėje.
Urbonaitė. Po programos vaišės. Lie Įėjimas iš kiemo pusės. Tel. pasi
tuvių rašytojų draugija maloniai teiravimui: 312-327-1340 arba 708kviečia visus atvykti į šią popietę.
997-1861. Fax: 312-346-5640, e-paš
tas: LRCFA@aol.com
• J A V LB Vidurio Vakaru apygar
dos gegužinė įvyks spalio 8 d. PLC so • L B Lemonto socialinis skyrius
delyje, Lemont, po 11 vai. Mišių. A. planuoja dvi keliones į teatrą: spalio
Barniškio muzika kvies šokti ir dai pabaigoje į spektaklį W. Shakespeare
nuoti, bus skanaus maisto, veiks ba „Hamlet"; lapkričio pabaigoje į miu
ras. Gražiai bendraudami atsisvei ziklą „Mama Mia". Norinčius vykti į
kinkime su vasara, smagiai praleiski- šiuos spektaklius, prašome skambinti
R. Kronui tel. 630-968-0184.
me popietę.
• 2 0 0 6 m. spalio 13 d., penktadie
nį, 7 vai. vak. Bočių menėje, Pasaulio
lietuvių centre (14911 127th Street,
Lemont, IL) ir spalio 14 d., šeštadie
nį, 7 vai. vak. Jaunimo Centro kavi
nėje (5620 S. Claremont Ave., Chi
cago, IL) jaunosios kartos lietuvių ki
no menininkų trumpametražiniai
vaidybiniai filmai: „Čia iš ten", rež.
Kęstutis Gudavičius, vaidina Erica
Jennings iš SKAMI> 2002; „Painia
va", rež. Vytautas Dambrauskas, vai
dina Andrius Kaniava iš Keistuolių
teatro ir Algis Ramanauskas-Greitai,
2005; „Pakeisk plokštelę", rež. Kris
tina Buožytė, vaidina Aldona Bendoriūtė, Šarūnas Puidokas, 2005; „Lie
tuviškos grožybės", rež. Simonas Aškelavičius, vaidina Ramūnas Cicė
nas, Leonardas Pobedonoscevas, 2005;
„Bilietas į Bahamus", rež. Martiną
Jablonskytė, 2005; „Giminės bruo
žas", rež. Silvija Vilkaitė, 2005. Pa
siteiravimui: 708-839-9022; altv@
comcast.net
• A m e r i k o s lietuvių k a t a l i k ų
kongresas vyks spalio 20-22 dienomis
Čikagoje, Maria gimnazijoje Mar
ąuette Park. Kongresą rengia išeivi

IŠ ARTI IR

TOLI.

• M a r i j o s Nekalto Prasidėjimo
seserų rėmėjų sąskrydis ir mirusiųjų
prisiminimas vyks Putnam, Connecticut, seselių vienuolyne sekmadienį,
spalio 29 d. 11 vai. r. Sv. Mišias aukos
ir pamokslą sakys vienuolyno kape
lionas kun. Kęstutis Kevalas. Po
pietų bus rodomas filmas apie seselių
gyvenimą ir jau 70 metų veiklą. Po
filmo — Naujosios Anglijos rėmėjų
posėdis: Naujosios Anglijos valdybos
pirmininkės Gitos Kupčinskienės
pranešimas ir lietuvių susitikimo
šventės—gegužinės aptarimas. Pasi
baigus posėdžiui bus mirusiųjų pa
gerbimas — kapinių lankymas, naujų
paminklų šventinimas ir vienuolyno
koplyčioje Mišparai už mirusiuosius.
Visi kviečiami. Norinčius dalyvauti
prašome iki spalio 20 d. pranešti tel.
860-928-7955.
• S p a l i o 7 d., šeštadieni, 6 vai. v.
Dievo Motinos parapijos salėje, Cleveland, vyks tradicinė Lietuvių die
na. Rengia LB Cleveland apylinkė,
pirmininkas Algis Gudėnas.

Padėka
Gediminas Indreika, Chicago, IL, atsiuntė 50 dol auką knygos
,,Lietuvių pėdsakai Amerikoje" išlaidoms sumažinti. Be to, G. Indreika
buvo atsiuntęs iš savo archyvo daug istorinių nuotraukų, kurios
papildė šią knygą. JAV LB Kultūros taryba nuoširdžiai dėkoja
G. Indreikai už dosnią auką ir už knygos praturtinimą nuotraukomis.

Antano Vaičiulaičio 100-mečio minėjimas
Spalio 15 d., sekmadieni,
1230 vai. p.p.
Lietuvių dailės muziejuje,
14911 1 27th Street,
Lemont, IL 60439
Minėjimo programoje dalyvauja: Mai
ronio lietuvių literatūros muziejaus Lie
tuvių Išeivių literatūros skyriaus vedėja
Virginija Paplauskienė, rašytojo dukra
Joana Vaičiulaitytė-Buivienė, smuikininkė
Liuda Veleckytė, skaitovas Linas Umbrasas
ir popietės vedėja Zina Daknienė.

Virginija Paplauskienė

Minėjimą rengia ir visus nuoširdžiai
dalyvauti kviečia JAV LB Kultūros taryba

^0

I Čikaga atvyksta ^Delfinai"
Spalio 7 d.,
šeštadienį, 7 vai. v.
Jaunimo centre,
5600 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636,
vyks muzikinės grupės

„Delfinai"
koncertas
Kviečiame visus atvykti,
pasiklausyti dainininkų ir smagiai
praleisti laikę.
Po koncerto Jaunimo centro
kavinėje bus vaišės, kuriose
dalyvaus ir svečiai.
Bilietus galima įsigyti
parduotuvėje „Lietuvėlė",
o prieš koncertg nuo 5 vai. v.
prie jėjimo j salę.
Ruošia JAV LB Kultūros taryba.

Tapkite PLC nariu
Pasaulio lietuvių centras (PLC) — kultūros, mokslo, švietimo, dvasinis ir
sporto židinys, be kurio neįsivaizduojame savo lietuviškos veiklos plėtojimo.
Norint, kad šis židinys neužgestų, o degtų ir ateinančioms kartoms gražia
trispalve liepsna, reikia jį pastoviai „kūrenti", t.y., remti savo aukomis. Todėl
naujų narių PLC komitetas kviečia Tave, mielas tautieti, tapti „metiniu
nariu" — centro draugu (šie žodžiai įrašyti Centro nario kortelėje).
PL centro nario kortelė įteikiama sumokėjus 100 dol. metinį nario mokes
tį. Padengtoje apsaugine plėvele kortelėje, kurios kampe puikuojasi estetiškas
PLC ženklas (logo), įrašoma nario vardas, pavardė ir kortelės galiojimo laikas.
Kitoje kortelės pusėje išvardintos prekyvietės — „Kunigaikščių užeiga",
„Bravo", „Smilga", „Magnolia", „Lina Embroidery" ir PLC krautuvėlė,
kuriose suteikiama 10 proc. nuolaida perkant koldūnus.
Nauji nariai taip pat gali pasirinkti vieną iš dovanų: puodelį kavai su PLC
ženklu ar maišelį, tinkamą šiltam ar šaltam maistui parsinešti, su minėtu
ženklu.
Aukos priimamos ir PLC kortelės išduodamos PLC, 14911 127th Street,
Lemont, IL 60439. Tel. pasiteiravimui: 630-257-8787.
Irena Vilimienė
PLC tarybos narė

Spalio 21 d. 6 vai* v.
Willowbrook Ballroom
restorano salėje įvyks
„Draugo" pokylis
Bilietus platina „Draugo" administracija
(tel. 773-585-9500) ir
Vaclovas Momkus (tel. 773-925-6193).
Galima užsisakyti pavienes vietas ar visa stalą.
Mielieji, prašome atsiųsti loterijos bilietėlių šakneles
ir atsilyginti už užsisakytus stalus.
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