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Seimui pristatytas 2007 metų biudžeto projektas

Z i g m a s Balčytis Seime p r i s t a t ė 2 0 0 7 m. n a c i o n a l i n i o b i u d ž e t o p r o j e k t ą
ELTOS nuotr.

Vilnius, spalio 19 d. (BNS) —
Finansų ministras Zigmantas Bal
čytis ketvirtadienį Seime pristatė
2007 metų nacionalinio biudžeto pro
jektą, kuriame numatyta, kad kitais
metais pajamų į biudžetą bus surink
ta 14,4 proc. daugiau nei šiemet.
Pasak ministro, kitų metų biu
džetas turėtų skatinti žmonių gyve
nimo lygio kilimą, valstybės paslau
gų gerėjimą, ypač sveikatos, švietimo,
socialinės apsaugos srityje.
Mažas pajamas gaunantiems as
menims biudžete numatyta 50 mln.
litų kompensuoti išlaidas dėl brangs
tančių energetikos išteklių.
Kitąmet kompensacijoms už val
stybės išperkamą žemę ir vandens
telkinius numatyta 171 mln. litų —
34 mln. btų daugiau negu šiemet.
Pasak Z. Balčyčio, šias lėšas pa
sidalys daugiau negu 100,000 gyven-

tojų.
2008 metais už valstybės išper
kamą nekilnojamąjį turtą liks išmo
kėti 175 mln. litų.
„Kitais metais būsime įvykdę
savo įsipareigojimus šiuo klausimu ir
būsime atsiskaitę su beveik visais gy
ventojais, išskyrus tuos, kurie byli
nėjasi teismuose", — sakė Z, Balčy
tis.
534 mln. litų numatyta skirti at
kurtų nuvertėjusių rublinių santau
pų turėtojams.
Kitąmet į valstybės biudžetą pla
nuojama surinkti beveik 14,8 mlrd.
litų įvairių mokesčių — 18,4 proc.
daugiau nei šiemet, kai planuojamos
mokesčių pajamos yra 12,5 mlrd. litų.
Planuojama, kad į nacionalinį
biudžetą 2007 metais kartu su Eu
ropos Sąjungos lėšomis įplauks
22,082 mlrd. litų, arba 14.4 proc.

V. Žiemelis pasitraukė iš Tėvynės sąjungos
Vilnius, spalio 19 d. (ELTA) —
Seimo narys Vidmantas Žiemelis pa
sitraukė iš Tėvynės sąjungos ir jos
Seimo frakcijos.
Seimo Tėvynės sąjungos frakci
jos seniūnė Irena Degutienė sakė,
kad V Žiemelis žodžiu informavo
apie savo pasitraukimą iŠ frakcijos ir
iš partijos, tačiau jokio rašytinio
pareiškimo ji nėra gavusi.
I. Degutienė negalėjo pasakyti,
kodėl V Žiemelis apsisprendė palikti
'Į'ėvynės sąjungą. „Jis sakė, kad ilgai
svarstė, tačiau apsisprendė, teig
damas, kad taip bus geriau ir jam, ir
mums",— sakė I. Degutienė.
Tėvynės sąjungos frakcijos se
niūnė I. Degutienė sakė galinti tik
apgailestauti dėl tokio parlamentaro
žingsnio, nes V Žiemelis yra patyręs
politikas.
Pasitraukus V Žiemeliui Tėvy
nės sąjungos frakcijoje liks 25 parla
mentarai.
V Žiemelis į Seimą pateko pagal
Tėvynės sąjungos sąrašą. Jis yra Ko
vo 11-osios Akto signataras, dirbęs
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Seimo narys Vidmantas Žiemelis.
BNS nuotr.

1992-1996 m. ir 1996-2000 m. kaden
cijų Seime, 1996-1998 yra buvęs vi
daus reikalų ministras.
Nuo 1993 metų, tai yra nuo įkū
rimo pradžios Tėvynės sąjungoje
buvęs V Žiemelis 1999 m. iš jos buvo
pašalintas. 2000 m. jis tapo Tėvynės
liaudies partijos steigėju, 2002 m. iš
rinktas Lietuvos dešiniųjų sąjungos,
suvienytos iš keturių politinių parti
jų, pirmininku. V Žiemelis sugrįžo į
Tėvynės sąjungą 2003 m. prisijun
gus prie jos Lietuvos dešiniųjų sąjun
gai.

daugiau nei planuojama gauti šie
met. Numatomos biudžeto išlaidos
— 23,523 mlrd. litų — 11.8 proc.
didesnės.
2007 metų valstybės biudžeto
pajamos — 19,140 mlrd. litų, o iš
leisti ketinama 20,581 mlrd. litų.
Planuojamas valstybės biudžeto
deficitas — 1,441 mlrd. litų.
Prezidento kanceliarijai siūloma
numatyti 19,650 mln. litų, Seimo
kanceliarijai — 147,704 mln. litų, iš
kurių 57,579 mln. litų numatoma
skirti turto įsigijimui, Vyriausybės
kanceliarijai — 33,308 mln. litų.
Gynybai 2007 metais planuoja
ma skirti 1,270 mlrd. litų (šiemet —
1,294 mlrd. litų), iš kurių krašto ap
saugai numatoma 997,636 mln. (877
mln.), o viešajai tvarkai ir visuo
menės apsaugai — 1,591 mlrd.
(1,427 mlrd.) litų.
Aplinkosaugai siūloma numatyti
685,616 mln. (šių metų planas —
565,709 mln.) litų, būstui ir komuna
liniam ūkiui — 16,1 mln. (7,4 mln.),
sveikatos apsaugai — 1,285 mlrd.
(1,182 mlrd.), poilsiui, kultūrai ir re
ligijai — 546,794 mln. (446,879
mln.), švietimui — 1,928 mlrd.
(1,641 mlrd.), socialinei apsaugai —
1,992 mlrd. (1,309 mlrd.), ekono
mikai — 5,044 mlrd. (4,937 mlrd.) li
tų.
Kitąmet planuojama padidinti
bazinę pensiją iki 260 litų, vidutinė
pensija, pasak Z. Balčyčio, 2007 metų
gruodį pasieks 575 litus, draudžia
mosios pajamos — 1,34 tūkst. litų, o
vidutinis mėnesio atlyginimas —
apie 1,67 tūkst. litų.
Mokytojų algoms kitąmet padi-

dinti maždaug po 50 litų numatyta
204 mln. litų, o vaikų poilsiui finan
suoti siūlomai dvigubai daugiau lėšų
negu 2006 metais.
Pirmasis kitų metų biudžeto
svarstymas Seime numatomas lap
kričio dvidešimt trečią dieną, antra
sis — gruodžio penktą dieną.
Kol Seimo komitetai nagrinės
biudžetą, plenariniai posėdžiai ne
vyks.

Šiame
numeryje:
• Sporto apžvalga.
•Viešnios ir svečiai...
•Tiki ekologinių ūkių
perspektyva.
•Kad mano tauta
atminties neprarastų.
• Skirtingi pasauliai ir
problemos.
•Lietuvių telkiniuose.
•Painiava.
•Įvairios sporto žinios.
• Svarstytini klausimai
Lietuvių Romos
katalikų federacijos
suvažiavime.
Valiutų santykis
1 USD — 2.750 LT
1 EUR — 3.452 LT

V Adamkus dalyvaus ES
šalių v a d o v ų susitikime
Vilnius, spalio 19 d. (BNS)—
Prezidentas Valdas Adamkus penkta
dienį dalyvaus šį pusmetį Europos
Sąjungai pirmininkaujančioje Suo
mijoje vyksiančiame neformaliame
Europos vadovų tarybos (EVT) susi
tikime, kurio dalyviai susitiks ir su
Rusijos vadovu Vladimiru Putinu.
Kaip pranešė prezidento spaudos
tarnyba, į neformalų susitikimą
Lahčio mieste susirinkę visų ES val
stybių ir vyriausybių vadovai planuo
ja aptarti ES išorinės energetikos po
litikos, nelegalios migracijos klau
simus.
. Susitikimų metu taip pat bus
kalbama apie inovacijų skatinimą bei
panaudojimą Europos Sąjungoje.
Penktadienį vakare ES valstybių
ir vyriausybių vadovai dalyvaus dar
bo pietuose su Rusijos prezidentu V
Putinu. Darbo pietų metu didelis
dėmesys bus skiriamas Europos
Sąjungos ir Rusijos Federacijos
strateginei partnerystei.

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG
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Sportas LIETUVOJE

Regionų krepšinio lygos čempionatas

APŽVALGA

SPORTO

FUTBOLAS ČIKAGOJE
Paruošė Ed. Šulaitis

KETVIRTOJI „LITUANICOS"
FUTBOLININKŲ PERGALĖ
Praėjusį sekmadienį (spalio 15
d.) Bambrick Park, Lemont įvyku
siose pirmenybių rungtynėse „Lituanicos" („Liths") futbolo komanda
pelnė jau ketvirtąją pergalę šį
sezoną. Šį kartą mūsiškiai įveikė
„Galaxy" vienuolikę tokiu pačiu (3:2)
rezultatu, koks buvo pasiektas ir
prieš savaitę vykusiame susitikime
su „Sparta".
Tik šį kartą pirmąjį įvartį įmušė
varžovai, kurie jau 20—ją žaidimo
minutę ženklino 1:0. Tada „Lituanica" praleido porą gražių progų pa
sižymėti. Bet 35-ą minutę, Mindau
gas Palaima gražiu šūviu iš 15 m
atstumo išlygino rezultatą. Po 5 mi
nučių Povilas Gelžinis, prasiveržęs
kairiu aikštės kraštu, rezultatą per
svėrė (2:1) mūsiškių naudai.
Antrojo kėlinio pačioje pradžioje
(2-ą min.) Audrius Zinkevičius,
apvedęs bent pora varžovų gynėjų,
stipriu šūviu persvėrė 3:1. Lietuviai
tada pradėjo dar labiau atakuoti
„Galaxy" vartus ir turėjo gerų progų
rezultatą padidinti. Bet tas noras
jiems brangiau kainavo, nes gyni
mui per toli nuėjus į priekį, varžovai
pelnė antrąjį įvartį. 3:2 rezultatas

buvo išlaikytas iki šių įdomių rung
tynių pabaigos.
Lietuviai pirmoje
vietoje
Po šios pergalės lietuviai atsis
tojo I divizijos „raudonosios" grupės
viršūnėje. Jie dabar po 6 rungtynių
turi 13 taškų. Antrieji yra „Kickers"
su 9 taškais iš 5 rungtynių, o trečio
je vietoje — „Connections SC" — 8
tšk. Toliau rikiuojasi „International"
— 7 tšk., „Fichte- Rams" — 2 tšk., o
pačiame gale — „Sparta" — 1 tšk.
Mėlynųjų grupėje pirmauja
„HNK Zrinski" — 15 tšk., o antrie-ji
yra „Green-White" — 11 taškų.
Artimiausios rungtynės vyks
Bambrick Park aikštėje su „Con
nections SC" šį sekmadienį, 3 vai.
p.p., o spalio 29 d. bus žaidžiamas
paskutinis šio sezono pirmenybių
susitikimas toje pačioje vietoje su
„Kickers" komanda. Tada žaidimas
prasidės 2 vai. p.p.
Futbolo mėgėjai yra kviečiami
gausiai apsilankyti, nes paskutiniu
laiku lietuvių žiūrovų gretos yra
gerokai sumažėjusios.

„ L i t h u a n i c a " — ,,Liths" komandos futbolininkai po rungtynių prieš ,,Ga!axy"
spalio 15 d. Stovi iš kairės: Algirdas Zuperka, Marius Šnioka, Laimonas Bytautas,
Algirdas Zamalaitis, Svajūnas Jablonskis, Andrius Ramonas, Nidijus Puškorius;
k l ū p o : G e d i m i n a s B u t r i m a v i č i u s , Deividas Markevičius. Povilas Gelžinis,
Mindaugas Palaima, Audrius Zinkevičius ir Tadas Geienis.

Penktadienį prasidedančiame
antrajame trečiojo Lietuvos krep
šinio diviziono — Regionų krepšinio
lygos (RKL) čempionate dalyvaus 25
komandos, geografiniu principu
suskirstytos į keturias grupes.
Po praėjusio sezono lygą paliko
Kazlų Rūdos SSC, Marijampolės
ŽSM, o antrojo čempionato išvaka
rėse pasitraukė ir Kaišiadorių „Kai
šiadorys". Lygą papildė Akmenės
„Akmenė", Neringos „Neringos
kuršiai", Širvintų „LSG-Alekniškis",
Visagino „Visaginas" ir BirštonoPrienų „Nemunas".
„Regionų krepšinio lyga turi
savo vardą. Nesame mušami berniu
kai. Per ikisezonines varžybas nuo
mūsų lygos komandų 'verkė' ne vie
na Nacionalinės krepšinio lygos eki
pa", — sakė RKL prezidentas Arvy
das Vidžiūnas. Jo nuomone, dvi RKL
komandos — Mažeikių „Mažeikiai"
ir Utenos „Juventus-LKSK" turi
daug galimybių iškopti į Lietuvos
krepšinio federacijos taurės varžybų
trečiąjį etapą ir susitikti su Lietuvos
krepšinio lygos (LKL) ekipomis.
A. Vidžiūno teigimu, 2006-2007
metų sezone RKL biudžetas viršys
200 tūkst. litų. RKL vadovas kiek ap
gailestavo, kad lyga neturi gene
ralinio rėmėjo.
RKL viceprezidentas ir Plungės
krepšinio klubo „Žemaitukai", ku
riam priklauso komanda „SM-Inesa", prezidentas Audrius Klišonis
teigė, kad bus ieškoma būdų, kaip
skatinti lygos klubus suburti vaikų
komandas. Anot A. Klišonio, krepši
nio perliukų auginimas — vienas ly
gos prioritetų.
Beje, „SM-Inesa" komanda sezo
ną pradės pasipildžiusi dviem buvu
siais NKL žaidėjais — Martynu
Slivskiu ir Dariumi Kurmiu bei kol
kas sutarčių su profesionalų klubais
dar neturinčiais Augenijumi Vaškiu
(praėjusi sezoną žaidė Šiaulių „Šiau
liuose") ir Evaldu Jociu (žaidė
Vokietijoje).
Beje. RKL komandas papildė dar
aštuoni buvę NKL žaidėjai: Valerijus
Četovičius ir Marius Kugauda (abu
— Utenos „Juventus-LKSK"), Gied
rius Pečiulionis ir Rolandas Mačiulaitis (abu — Šakių „Zanavykas"),
Arvvdas Kalvaitis ir Tomas Ivanauskas (abu — Biržų „Rinkuškių
alus"), Svajūnas Sukackas (Neringos
„Neringos kuršiai") bei Remigijus
Deveika (Ukmergės KK). Nedaug
LKL pirmenybėse žaidęs Dainius
Naruševičius atstovaus Ukmergės
komandai.
Per RKL rungtynes, kurios vyks
penktadieniais ir šeštadieniais, teisė
jaus 38 krepšinio arbitrai, tarp kurių
— daug jaunimo.
RKL direktorius Aleksas Makulavičius sakė, kad po dviejų ratų

BAIGĖSI REGULIARUS MLS SEZONAS
Dar vienas Čikagos „Fire" laimėjimas
„Fire" — profesionalų futbolo
(„Soccer") komanda, nuo šio rudens
įsikūrusi naujame stadione Bridgeview, IL, šeštadienį Vašingtone
įveikė vietos „DC United" vienuolikę
3:2 ir greitai pradės atkrentamąsias
varžybas.
Čikagiečiai su 47 taškais atsisto
jo III Rytų konferencijos lentelės
vietoje. Pirmoje buvo „D.C. United"
— 55, II — New England — 48. Taip
pat atkrentamosiose varžybose daly
vaus ir New York futbolininkai, likę

rV vietoje su 41 tašku.
Iš Vakarų konferencijos žais: 1.
FC Dalias (52 tšk.), Houston — 46,3.
Chivas USA — 43, 4. Colorado — 36.
„Fire" futbolininkai pirmąsias
atkrentamąsias rungtynes žais sek
madienį (spalio 22 d., pradžia 12
vai.) namuose. 0 antrasis susitiki
mas bus išvykoje spalio 28 d.
Laimėtojas bus išvestas iš bendro
dviejų rungtynių rezultato.
New York atkrentamosiose rung
tynėse kovos su „D.C. United". Pir

masis susitikimas bus šeštadienį,
spalio 21 d. New York. Antros rung
tynės įvyks sekmadienį, spalio 29 d.
Čikagos „Fire" jau iškovojo vieną
svarbią pergalę: čikagiečiai spėjo
laimėti JAV „Open" varžybų taurę.
Atkrentamųjų rungtynių serijoje
čikagiečiai tikimasi, jog įveiks pir
mąją kliūtį — nugalės New England
futbolininkus ir turi vilčių laimėti
savo konferencijos titulą.
E. Š.

varžybų 1-3 vietas grupėse užėmu
sios komandos žais dėl 1-12 vietų, o
kitos ekipos kovos dėl likusių keturių
kelialapių į atkrintamąsias varžybas.
Čempionatas baigsis kitų metų
gegužės mėnesį. RKL čempionė iško
vos teisę žaisti pereinamąsias rung
tynes su silpniausia NKL komanda.
RRKL naujienos ir rungtynių
statistika bus skelbiama interneto
svetainėje www.rkl.lt.
Antrojo RKL čempionato
dalyvės
Aukštaitijos regionas: Panevėžio
„Panevėžys-2", „Bangenės miškasAivera", Biržų „Rinkuškių alus",
Kupiškio „SK Dailista", Rokiškio
„Rokiškio sūris", Švenčionių „Šven
čionys", Radviliškio „Radviliškis";
Suvalkijos regionas: Šakių „Za
navykas", Jurbarko „Nemunas", Birštono-Prienų „Nemunas", Raseinių „Ra
seiniai", Jonavos SK, Kauno VDU;
Vidurio regionas: Utenos „Ju
ventus-LKSK", Ukmergės KK, Igna
linos MNE, Lietuvos kurčiųjų rink
tinė, Širvintų „LSG-Alekniškis", Vi
sagino „Visaginas";
Žemaitijos regionas: Mažeikių
„Mažeikiai", Kretingos „Kretinga",
Plungės „SM-Inesa", Šiaulių rajono
„ABRO-Saulė", Neringos „Neringos
kuršiai", Akmenės „Akmenė".
ELTA
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TIKI EKOLOGINIŲ ŪKIŲ
PERSPEKTYVA
KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS
Kaip liudija oficiali statistika,
Lietuvoje kasmet vis daugiau ūki
ninkų ketina užsiimti ekologine
žemdirbyste. Ne vieną iš jų masina
ne tik Europos Sąjungos skiriamos
didesnės kompensacinės išmokos, bet
ir kiti motyvai: įdomesnė veikla,
patrauklesnis gyvenimo būdas, svei
kas maistas ir t.t. Beje, anot prity
rusių agrarinės politikos specialistų,
ekologinis ūkininkavimas jau senokai
plėtojamas daugelyje civilizuotų pa
saulio šalių ir jis, be jokios abejonės,
ateityje dar labiau populiarės, ir
turės perspektyvą.
Plečiasi ekologinių laukų
plotai
Sertifikavimo paslaugas teikian
čios viešosios įstaigos „Ekoagros"
direktorė Ona Kazlienė mūsų skaity
tojams patvirtino, jog pastaraisiais
metais norinčių dalyvauti Ekologinio
ūkininkavimo programoje iš tiesų
padaugėjo. Antai dar pernai pavasarį
2 tūkst. 55 kaimo gyventojų pateikė
prašymus sertifikuoti ūkius. Po atlik
tos kontrolės buvo patenkinta 1
tūkst. 811 prašymų.
„Ekologinio žemės ūkio gamybos
apimtys Lietuvoje nuolat didėja vidutiniškai per metus apie 60 proc.
Dar 1997 m. buvo sertifikuoti 106, o
2004 m. - j a u 1 tūkst. 178 ūkiai. Beje,
ir per šį pusmetį esame gavę daugiau
nei 2 tūkst. 400 paraiškų. Tarp sertifikuotų ūkių lyderiauja Biržų ir
Ukmergės rajonai - atitinkamai 139
ir 131 ūkiai, nedaug nuo jų atsilieka
ir Trakų bei Šalčininkų rajonai. Šių
rajonų ūkiai ir ankstesniais metais
buvo tarp pirmaujančiųjų", - statis
tine informacija dalijosi O. Kazlienė.
VŠĮ „Ekoagros" duomenimis, kas
met didėja ir sertifikuoti ekologinės
gamybos plotai. Jei dar 1997 m. jie
tesudarė vos 1,6 tūkst. ha, tai pernai
jau - 69 tūkst. 430 ha! Vidutinis
ekologinės gamybos ūkis siekia apie
38 ha. Prognozuojama, kad šiemet
sertifikuotos ekologinės gamybos
plotas pasieks beveik 100 tūkst. ha.
Pagal šiuos rodiklius Lietuva tarp
daugiau nei pusantro šimto pasaulio
valstybių, plėtojančių ekologini ūki
ninkavimą, užima 26 vietą, gerokai
aplenkdama savo kaimynę Latviją.
Beje, mūsų šalyje pagal sertifikuotą
žemės plotą pirmauja Biržų rajonas 4 tūkst. 195 ha, Švenčionių - 4 tūkst.
254 ha ir Šalčininkų - 4 tūkst. 232
ha.
Glumina nauji reikalavimai
Dar prieš 15 metų Lietuvoje pra
sidėjusi ekologinės žemdirbystės plė
tra sunkiai skynėsi kelią į savo šalies
rinką. Pirmieji ūkininkai, anuomet
suskatę auginti švarią, be jokių che
mikalų, produkciją, vadovavosi la
biau patriotiniais jausmais. Be vals
tybės paramos pradėdami vystyti
ekologini ūki, jie siekė atkreipti vi
suomenės dėmesį ne tik j aplinkosau
gos ar žmonių sveikatos problemas,
bet ir į tai, jog ekologinė žemdirbystė
anksčiau ar vėliau taps pelninga
ūkininkavimo šaka. Praėjus dar
keleriems metams ekologinį ūkį plėtojantys žemdirbiai pagaliau sulaukė
valstybės paramos - pirmosios lėšos
pradėtos skirti iš. Kaimo rėmimo
fondo. Prieš porą metų Lietuvai
tapus visaverte ES nare, ypač svarios

paramos sulaukta ir iš šios Bendrijos
- lėšos skirtos pagal Kaimo plėtros
plano (KPP) 2004-2006 m. priemonę
.Agrarinė aplinkosauga", kurios vie
na dalių yra speciali programa
„Ekologinis ūkininkavimas".
Ekologinę žemės ūkio gamybą
plėtojantiems žemdirbiams, sulau
kusiems svaresnės paramos, vis dėlto
tenka patirti ir daug sunkumų.
Sertifikavimo įstaigos „Ekoagros"
vadovės O. Kazlienės teigimu, daž
nam ūkininkui, stokojančiam ekolo
gines žemdirbystės žinių bei patyri
mo, vis dar sudėtinga prisitaikyti prie
dažnai besikeičiančių įstatymų, nau
jų reikalavimų. Pavyzdžiui, nuo
sausio 1 d. įsigaliojo griežtesni reika
lavimai sėkloms, vegetatyvinei dauginamajai medžiagai. Pastaroji turi
būti išauginta ekologinės gamybos
ūkyje, o jei tokios nėra, tai ją privalu
įsigyti iš kitų analogiškų ūkių arba
importuoti iš užsienio. Be to, daugi
namoji medžiaga negali būti gene
tiškai modifikuota.
„Kasmetinės paraiškos užpildy
mo ar ūkių kontrolės metu ekolo
giniu ūkininkavimu besiverčiantys
asmenys mūsų įstaigai privalo pa
teikti savo ūkiuose naudojamų sėklų
įsigijimo ar kitą ekologiškų sėklų kil
mę patvirtinantį dokumentą. Jeigu
Lietuvoje negaunama norimos veislės
sėklų, o mūsų šalies sėklų tiekėjai
negali jų parūpinti iš kitų šalių,
tuomet ūkininkai privalo kreiptis į
sertifikacijos įstaigą su prašymu leisti
naudoti neekologiškas sėklas ar
augalų dauginamąją medžiagą", apie naujus reikalavimus kalbėjo O.
Kazlienė.
Mūsų pašnekovė pripažino, jog
ekologinio ūkininkavimo srityje vie
na didžiausių problemų ta, kad dar
nėra įstatyminės bazės dėl ekologinių
ūkių produkcijos perdirbimo, be
kurio tokie ūkiai neturi ateities ir
galimybių eksportuoti savo produkci
ją svetur. Remiantis užsienio prakti
ka, ir mūsų šalyje būtina statyti nau
jas sertifikuotas ekologiškų produktų
perdirbimo įmones arba jau esančiose
įrengti atskiras technologines linijas
ir taikyti naujus perdirbimo metodus,
atsisakant cheminių priedų. Be to,
ekologiniuose pereinamojo laikotar
pio ūkiuose nepagaminamas pakan
kamas ekologiškos produkcijos kie
kis, kad būtų galima sparčiau pradėti
šiuose ūkiuose tokių produktų per
dirbimą, organizuoti jų eksportą.
Beje, visus tokius darbus būtų galima
veiksmingiau atlikti, jeigu būtų išplė
tota ekologiškų produktų gamintojų
kooperacija, o jos iki šiol dar nė su
žiburiu nerasi!
Pasigendama informacijos ir
reklamos
„Žiniasklaidoje pastaruoju metu
netrūksta informacijos, jog ekologiški
produktai Lietuvoje vis dar nepopu
liarūs, kad jie ilgai užsiguli prekybos
sandėliuose ar vitrinose. Taip, su tuo
būtų galima sutikti ir pirmiausia dėl
to, kad Lietuvos visuomenė stokoja
informacijos apie ekologiškus pro
duktus bei jų vartojimo naudą. Kelia
nuostabą tai, jog nemaža dalis šalies
gyventojų, kaip rodo Lietuvos varto
tojų instituto atlikta analizė, yra įsi
tikinę, esą lietuviškoje rinkoje jie ir
taip perka ekologiškus, švarius pro
duktus. Deja, jie ne visai suvokia kas
yra ekologiška produkcija ir nežino
kokie yra keliami griežti reikalavimai
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Viešnios ir svečiai...
uo pat nepriklausomybės
atkūrimo prieš kiek dau
giau kaip šešiolika metų,
Lietuva nestokoja žymių svečių ir
viešnių iš artimojo bei tolimojo (net
iš labai tolimo) užsienio. Rodos,
nėra savaitės, kad kažkoks vado
vas, generolas, pirmininkas ar net
karališkos giminės atstovas neat
vyktų į Vilnių, o Lietuva jam po
kojomis nepaklotų „raudono kili
mo" (ne dėl komunistinių atšvaitų,
bet kaip pagarbos ir vaišingumo
ženklą)... Žinoma, ir Lietuvos val
džios žmonės, o ypač prezidentas,
dažnai lankosi užsienio valstybių
sostinėse ir, be abejo, yra tiek pat
pagarbiai priimami. Tai paprastai
vadinama tarptautinių ryšių stip
rinimu ir „taikiąja diplomatija",
nors kai kas ir pamurma, kad tokie
apsilankymai valstybei kainuoja
nemažai litų ir sutrukdo valdžios
darbus, kai reikia „šokinėti apie
svečius".
Vėliausioji viešnia Vilniuje bu
vo Didžiosios Britanijos karalienė
Elizabeth II. Jai Lietuva parodė
tiek daug dėmesio, kad net iššaukė
Anglijos žiniasklaidos pasišaipymą
— juk Lietuva, ne kokia atsilikusi
teroristų šalis, kad reikėtų kara
lienę apsiausti devyniomis sargybos
grandinėmis...
Lietuvoje ši žymi viešnia pra
leido apie pusantros dienos. Kiek iš
pranešimų žiniasklaidoje matyti, ji
viskuo nuoširdžiai domėjosi ir būtų
norėjusi dar ilgiau Lietuvoje pabu
voti (Anglijos karalienė yra pratusi
atlikti diplomatines keliones ir, be
abejo, gerai moka sudaryti įspūdį,
kad kiekviena aplankyta vieta —jai
yra svarbiausia).
Ar per tą trumpą laiką ji turėjo
progą susipažinti su lankoma vie
nos iš Baltijos valstybių sostine
(Elizabeth II taip pat lankėsi Ry
goje ir Taline)? Ar ji galėjo susi
daryti bent miglotą vaizdą, kas gi ta
Lietuva, kokie jos žmonės? Norime
tikėti, kad Anglijos karalienė visdėlto iš Lietuvos šį tą išsivežė (čia,
žinoma, nekalbame apie „dovanas
ir suvenyrus"), kas jai padės, grįžus
į namus, geriau suprasti tūkstan
čius naujųjų lietuvių imigrantų,
kurie per pastarąjį dešimtmetį yra
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ekologiniams ūkiams", - teigė O.
Kazlienė.
Antra vertus, kaip skundžiasi
patys ūkininkai, Lietuvoje nesukurta
patikimesnė ir lankstesnė ekologiškų
produktų prekybos sistema. Iki šiol
ūkininkams sudėtinga savo ūkiuose
išaugintą ekologišką produkciją įsiū
lyti didiesiems prekybos tinklams jie dar labai nenoriai priima tokią
produkciją, vangiai bendradarbiauja
su ūkininkais. Nieko nuostabaus, kad
ekologiškų produktų prekybos cen
truose šiandien dar sunkiai rasime.
Lietuvos vartotojų instituto specia
listų nuomone, taip yra dėl to, kad
šalyje dar menkai išvystyta ekolo
ginės produkcijos reklama, o pirkėjai
nėra pakankamai informuojami.
„Ekoagros'" direktorė O. Kazlie
nė pridūrė, jog prekybos centrai iš
savo partnerių dažniausiai pageidau
ja pastovaus prekių tiekimo, o būtent
šito ekologišką produkciją tiekiantys
ūkininkai dėl įvairių priežasčių ir

užplūdę Britų salas. Tik lenkai imi
grantai Anglijoje sudaro didesnę
grupę iš Rytų Europos atvykusių
darbuotojų, įsijungusių į pramonės,
žemės ūkio ir privačių darbų sekto
rius.
Visgi kyla klausimas: ar iš tų
užsienio svečių vizitų bei su jais
susijusių išlaidų ir gaišaties Lietu
va turi kokios apčiuopiamos nau
dos? Ką jos Vyriausybė ir preziden
tas gali atsakyti kritikams, kurie
šiuos įvykius vertina vien neigia
mai?
Visų pirma, manome, kad tie
užsienio žymiųjų žmonių vizitai yra
Lietuvai naudingiausi pažintine
prasme. Per daugiau kaip pusšimtį
metų Lietuva, kaip ir kitos Baltijos
valstybės, buvo netekusi ne tik savo
nepriklausomybės, bet ir tarptau
tinio identiteto. Dar ir šiandien, jau
seniai žlugus Sovietų Sąjungai ir
praėjus 16 metų po nepriklauso
mybės atkūrimo, Lietuva užsienio
žiniasklaidoje dažnai pavadinama
„buvusiąja sovietų respublika",
tarytum ši valstybė kažkokiu būdu
susiformavo tik po sovietų imperi
jos subyrėjimo. Viena veiksminges
nių priemonių šią klaidingą sąvoką
sunaikinti ir atsikratyti tais nema
loniais epitetais yra kaip tik užsie
nio šalių valdžios bei kitų žymių
žmonių vizitai. Šie svečiai savo aki
mis gali pamatyti ir susipažinti su
valstybe, turinčia tūkstantmečio is
toriją, seną ir savitą, skirtingą nuo
slavų, kalbą, tradicijas, papročius.
Kadangi šiuos apsilankymus (jeigu
svečias pakankamai svarbus), kaip
ir Didžiosios Britanijos karalienės
atveju, pamini ir besisvečiuojančio
asmens šalies žiniasklaida, tuo taip
pat prisidedant prie teigiamo Lie
tuvos įvaizdžio užsienyje.
Reklama nedalinama veltui.
Tai žino visi verslininkai, savo ga
minių ar paslaugų reklamoms išleidžiantys milžiniškas pinigų sumas.
Tad išlaidas, susijusias su žymių
užsienio šalių svečių apsilankymu
Lietuvoje, galime pateisinti, nes jos
padeda garsinti lietuvių tautos
vardą ir įsigyti draugų. O nedidelei,
agresyvių kaimynų supamai vals
tybei tie draugai yra gyvybiškai
reikalingi.

negali užtikrinti. Pašnekovės nuo
mone, Lietuvoje dar mažai koopera
tyvų, kurie galėtų supirkti tokius
produktus. Kooperatyvai galėtų pa
dėti išspręsti daugelį problemų.
Tuo tarpu didžiųjų prekybos tin
klų atstovai neigia, jog jie neva ne
norintys bendradarbiauti su ekolo
ginius produktus gaminančiais ūki
ninkais. Vieno didžiausių šalyje vei
kiančių prekybos tinklų „IKI" spau
dos atstovas Tomas Vaišvila tikino,
kad prekybininkai jokiu būdu nėra
nusiteikę prieš ekologinį ūkį plėto
jančius žemdirbius.
„Mes kaip tik noriai siekiame
aktyviau bendradarbiauti su eko
loginę produkciją gaminančiais ūki
ninkais ir jokių prieštaravimų netu
rime. „IKI" noriai priimtų iš jų pro
duktus ir dėl daug ko galėtume susi
tarti, tačiau ir patiems žemdirbiams
reikėtų labiau pasirūpinti kaip
išspręsti įvairias technines proble
mas.
Nukelta i 11 psl.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
CLEVELAND OH

GLOBALINIS SVEIKINTOJAS
ALGIS RUKŠĖNAS
„Vyras, kuris sveikindavo, nuo
širdžiai priimdavo tūkstančius pa
bėgėlių ir imigrantų, gerai supras
damas jų jausmus, pasitraukė už
Cleveland miesto ribų", — taip Cleveland dienraštis „Plain Dealer"
pranešė š.m. rugsėjo 8 d., kad „glo
balinis sveikintojas išėjo pensijon".
Algis Rukšėnas pasitraukė iš
vykdomojo direktoriaus pareigų „In
ternational Service Center" Cleve
land ir jas perdavė ilgametei švieti
mo direktorei Karin Wishner. Jis 18
metų vadovavo šiai įstaigai, kuri yra
atsakinga už naujų atvykusių įkur
dinimą ir gerovę. Pats Rukšėnas,
kaip pabėgėlių tėvų 7 metų sūnus,
čia atvyko 1944 metais.
Rukšėnas, pabaigęs aukštuosius
mokslus, aktyviai įsijungė ir į lietu
vių politinę bei kultūrinę veiklą kaip

ONUTĖS NARBUTAITĖS
KŪRYBA

„Seattle Chamber Players" ko
lektyvas netrukus rengia koncertą
„Northern Stars: Baltic Voices II"
vardu.
Šiame renginyje, kuris įvyks
rašytojas, žurnalistas ir kalbėtojas.
Amerikiečių leidykla 1973 metais spalio 29 d., 7 vai. vak. Nordstrom
išspausdino jo JDay of Shame" — Recital Hali, Benaroya salėje, Seatapie Simo Kudirkos šuolį į laisvę. tle mieste, Washington valstijoje,
1983 m. išleista jo scenai satyra vieną iš svarbiausiųjų vietų užims
„Posėdis pragare", 1985 m. politinio lietuvių kompozitorės Onutės Nar
humoro rinkinys už geležinės uždan butaitės specialiai koncertui užsaky
gos „Is that you laughing, Comrade". tas kūrinys JLe Linee EI Contorini"
Taip pat parašė angliškai A. Rukšos (Linijos ir kontūrai).
knygų „Kovos dėl Lietuvos neprik
Taip pat šioje programoje įvyks
lausomybės" santrauką bei Cleve ir kitų 5 kompozitorių kūrinių
land enciklopedijoje apie Cleveland pasaulinės premjeros: Peter Bruun
lietuvius.
(Danija), Sergej Dmitriev (Švedija),
A. Rukšėnas už „Day of Shame" Igor Kefalidi (Rusija), Uljas Pulkkis
yra laimėjęs Ohio Library draugijos (Suomija) ir Helena Tulve (Estija).
„best non-fiction" žymenį, Ohio lie
Šiam renginiui skirtoje informa
tuvių gydytojų draugijos ir Vydūno cijoje spaudai (ją gavome Inos
jaunimo premijas. Sveikų ateities Bertulytės-Bray dėka) yra rašoma
dienų, puoselėjant rašytojo - žurna beveik vien apie Lietuvą: įdėtas
listo talentą!
trumpas kritiko Richard Taruskin
V. R. pasisakymas po 2004 m. Seattle gro
to O. Narbutaitės kūrinio, patalpin
ta šios, 1956 m. gimusios kūrėjos
biografija, kurioje sužymimas jos
mokslo kelias, žymesnieji pasirody
mai.
Be to, plačiai rašoma apie jos
naująjį kūrinį, kuris pirmą kartą
nuskambės spalio 29 d. Seattle mies
te. Pristatomas ir „The Seattle
Chamber Players" kolektyvas, kuris
jau 15 metų groja šiuolaikinę kame
rinę kūrybą iš viso pasaulio.
Kaip rašoma pranešime, šis
kolektyvas savo neeiliniams projek
tams susilaukia stambios finansinės

Onutė Narbutaitė

paramos iš Paul Allen ir Argosy fun
dacijų, taip pat ir iš Ernst von Sie
mens Musikstiftung.
Smagu matyti, kad šie energingi
rengėjai bei muzikantai į savo kon
certų programas dažnai įtraukia ir
Lietuvos kompozitorių kūrybą.
Seattle ir jo apylinkėse gyvenan
tieji mūsų tautiečiai turėtų nepra
leisti progos išgirsti šiuos koncertus.
Žinome, kad Seattle miestas ir aps
kritai Washington valstija taip pat
pasipildė neseniai atvykusiais iš
Lietuvos, kurių dalis gražiai jungiasi
į lietuvių kultūrinį bei visuomeninį
gyvenimą.
E d v a r d a s Šulaitis

DENVER, CO
„ŽYNIUI" SUEINA
35 METAI

Algis Rukšėnas, 1973-ieji.

Terry Krueger nuotr.

DENVER, CO
ANDRIAUS MAMONTOVO KONCERTAS
Kada: sekmadienį, lapkričio 5 d., 5 vai. p.p.
Kur: Eagles Hali, 1151 S. Galena St., Aurora.
KALĖDINIS POBŪVIS
*

Šiais metais kalėdinis pobūvis bus sekmadienį, gruodžio 10 d.
Fraternal Order of Eagles salėje, 1151 S. Galena St. (į vakarus nuo Mississippi ir Havanos) Auroroje. Bus vaikų pobūvis su Kalėdų seneliu nuo 3 iki 5
vai. p. p. Atvežkite suvyniotą dovaną su vaiko vardu bei pavarde. Užkan
džiai ir gėrimai bus parūpinti. Įėjimas 5 dol. suaugusiems.

Remkite ir platinkite
katalikišką spaudą
THE L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E
DRAUGAS informuoja, „DRAUGAS" formuoja;
„DRAUGAS": išeivijos ir Lietuvos jungtis;
„DRAUGAS" lietuvybės švyturys i r sargas!
W W W ,

as.org
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Kas iš mūsų skaitytojų prisime
na 1971 metus?
JAV prezidentu buvo Nixon...
Karas tęsėsi Vietname... Nuo sausio
pirmos buvo uždrausta reklamuoti
cigaretes per radiją bei televiziją...
Redaktorius tą rudenį pradėjo gim
naziją... New York „dvynukai bokš
tai" dar buvo statomi... Galonas ben
zino kainavo 35 centus.
O svarbiausias įvykis Colorado
Lietuvių Bendruomenėje 1971 me
tais? Ogi lapkričio 1 d. buvo išleistas
pats pirmas žiniaraščio leidinys!
Pirmosios redaktorės buvo Lolita
Rūtelionienė ir Irena Urbonienė.
Tiesa, pačioje pradžioje žiniaraštis
vardo neturėjo, užtat buvo konkur
sas išrinkti pavadinimą. Visi buvo
prašomi siųsti pasiūlymus ir po
mėnesio, kitame leidinyje, buvo pra
nešta, kad konkursą laimėjo Rimas
Vaitaitis, parinkęs „Žynio" vardą.
Tiksliai nežinoma, ar pradžioje
buvo reguliariai leidžiamas „Žynys",
nes archyvuose yra spragų. Pavyz
džiui, tarp 1973 ir 1985 metų yra tik
vienas kitas leidinys. Jeigu kas iš
ilgamečių bendruomenės narių turė
tumėt egzempliorių iš to laikotarpio,
malonėkite pranešti redaktoriui
Romui Bulotai, ei. pašto adresas
sbulota@comcast.net
SUSIRINKIMAS
Lietuviškas genealogijos draugi
jos narių susirinkimas įvyko liepos

30 d. Bronės Feliss namuose. Gerai
buvo aptarta, kaip ir kur galima
kreiptis norintiems rasti informaciją
apie lietuvius protėvius. Vienas iš
apsilankiusių teigė, kad sugeba
išversti dokumentus iš rusų, lenkų,
lietuvių bei anglų kalbų. Kitas ge
nealogijos susirinkimas bus sekma
dienį, spalio 29 d., 2 vai. p. p., Kas
Stogio namuose, 3117 Osceola, Denver, CO 80211. Tel. 303-433-1973.
BENDRUOMENĖS
GEGUŽINĖ
Gegužinė įvyko sekmadienį, rug
pjūčio 6 d. įprastoje vietoje, DeKovend Parke, Centennial mieste.
Susirinko apie 60 žmonių. Buvo
loterija su įvairiom premijom ir daug
skanaus maisto. Taip pat pasitaikė
graži diena. Ačiū Albertui VaitaiČiui
už C pastogės užsakymą.

LAIMINGŲ SUKAKTUVIŲ
Bill ir Bronė Feliss minėjo savo
55 metų vedybinę sukaktį birželio 23
d. Dievo palaimos jiems abiem! Bill
sveiksta po rimtos ligos.
SVEIKINAME
Kristą Matulionytę, kuri gavo tei
sę mokyti jogą. Galite įstoti į jos kla
ses Pearl Street Yoga patalpoje.
Žiūrėti į www.pearlstreetyoga.com
„Žynys",
2006 m.vasara
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Kodėl anglai nori būti prancūzais?
Pasak žinomo juokelio, anglai
turi dvi priežastis nemėgti prancūzų.
Pirmoji - jie pernelyg logiški, antroji
- jiems priklauso Prancūzija, „šalis,
kuri, kaip mes visuomet sakėm, jiems
per gera".
Kaip pasikeitė laikai! - stebisi
britų dienraštis „The Independent".
Dabar susidaro įspūdis, kad viduri
niosios britų klasės romanas su vis
kuo, kas tik prancūziška, pasiekė
neįtikėtiną mastą: penktadalis anglų
šiandien iš tikrųjų norėtų būti pran
cūzais.
Anglų požiūrio į jų artimiausius
kaimynus tyrimas atskleidė, kad D.
Britanijos gyventojai norėtų dirbti
arba praleisti senatvę verčiau Pran
cūzijoje, nei bet kokioje kitoje šalyje,
įskaitant ir jų tėvynę.
Tyrimo, kurį atliko bendrovė
ICM, rezultatai tvirtina, kad jei bri
tams būtų suteikta galimybė pasi
rinkti pilietybę, vos kiek daugiau nei
pusė jaunesnių nei 50 metų žmonių
pasiliktų D. Britanijos pasą. 22 proc.
apklaustųjų verčiau visiškai atsisa
kytų savo pilietybės ir taptų pran
cūzais.
Šio tyrimo duomenys paskelbti
tuo metu, kai D. Britanijoje ima stip
rėti frankofilija. Britams šiuo metu
priklauso nekilnojamojo turto Pran
cūzijoje už 4,6 mlrd. svarų. Nuo 2000
m. jie už Lamanšo nusipirko beveik
51 tūkstantį namų.
Naujausias Prancūzijos gyvento
jų surašymas, atliktas 2004 metais,
užfiksavo, kad per pastaruosius 5

metus nuolat Prancūzijoje gyve
nančių anglų skaičius išaugo 50 pro
centų. Dabar jų čia gyvena 100 tūk
stančių. Beveik 500 tūkstančių anglų
kiekvienais metais Prancūzijoje pra
leidžia daugiau nei 6 savaites.
Ekspertai mano, kad Prancūzijos
kaip šalies su geresniu klimatu, pi
gesniais būstais, aukštesniu gyveni
mo lygiu - ir, žinoma, vyno mėgėjų
rojaus - patrauklumas nenukentėjo
dėl aukšto ir vis nemažėjančio nedar
bo lygio bei socialinės atskirties, ku
rią apnuogino pernai didmiesčiuose
vykusios riaušės.
"D. Britanijoje leidžiamo žurnalo
„France" (http://www.francemag.
com) redaktorius Niekas Wallas sa
ko, kad tokie dalykai, kaip pogromai,
vertinami visiškai atsietai. „Aš ma
nau, britai dabar geriau supranta
Prancūziją ir prancūzus".
„Tokių žmonių, kaip futboli
ninkas Thierry Henry arba kino
žvaigždė Audrey Tautou vardus da
bar žino kiekviena namų šeimininkė,
- priduria jis. - Pastebimas žmonių
judėjimas Prancūzijos pusėn: jūs
važiuojate tenai atostogauti, galbūt
nusiperkate ten vasarnamį, o galų
gale priimate sprendimą persikelti į
Prancūziją visam laikui. Nors šiuo
metu vis daugiau britų akis kreipia į
užsienį, pavyzdžiui, į besivystančias
Rytų Europos rinkas, Prancūzija
lieka visuotinai pripažįstamu pa
traukliu variantu".
ICM tyrimas, kuris sutapo su
reklamine Prancūzijos vynų kam

„Nebijau paniekos, nebijau šūvių, Dieve mano,
vieno bijau, kad mano tauta atminties nepra
rastų", - parašyta ant akmens Ramygalos mieste
lio (Panevėžio raj.) aikštėje, kur 2006 m. rugsėjo 22
d. rinkosi Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių
sąjungos surengto žygio Algimanto apygardos par
tizanų keliais dalyviai. Tokie žygiai surengti jau
visose 9 partizanų apygardose, ir šiemet pradėtas
jau antras ratas. Žygio dalyviai suvažiavo autobu
sais iš visos Lietuvos - Šiaulių, Ukmergės, Kupiš
kio, Panevėžio, Vilniaus, Marijampolės ir kitur - iš
viso per 300 žmonių, didžioji dalis - moksleiviai.
Žygiai skiriami jaunimui, juose dalyvauja buvę ko
vų už laisvę dalyviai partizanai. Šį renginį organi
zavo LPKTS Panevėžio skyrius, labai įdomiai,
kvalifikuotai vedė Algirdas Blažys, LPKTS Pa
nevėžio apskrities koordinatorius, buvęs politinis
kalinys.
Kviečiame pakeliauti vienu iš populiariais
tampančių žygių partizanų keliais maršrutu. Kai
Piniavoje, netoli Panevėžio, žygio dalyviams
susirinkus aptarti dienos įspūdžių paklausiau
vienos skautukės „vilkiukės", kokia pati įdomiau
sia buvo jos skautiška kelionė, ji atsakė: ši. Jeigu
tai įdomu jaunimui, yra vilties, kad tauta atminties
nepraras.
Ramygala
Čia, Ramygalos aikštėje, gaisrininkų globėjo
šv. Florijono skulptūros papėdėje, 1944-1952 m.
prieš stribų būstinės langus buvo niekinami parti
zanų kūnai. Nepriklausomybės metais čia buvo
pastatytas paminklinis akmuo. Prie jo ir susirin-

I žvgi Algimanto apygardos partizanų keliais
renkasi buvę kovos draugai, likę gyvi partizanai.

Prancūziška virtuvė taip pat
galutinai užvaldė anglų supratimą
apie gerą maistą. Beveik du trečda
liai apklaustųjų mano, kad geri pus
ryčiai - tai kava ir ragelis („kruasanas"). Tokių dvigubai daugiau,
nei besirenkančių skrebutį ir arbatos
puodelį. . .
Be to, maždaug 40 proc. anglų
įsitikinę, kad vynas - idealus gėrimas
prie pietų stalo. Bet ir britų meilė
viskam, kas prancūziška, šiuo po
žiūriu turi ribas.
Kito rinkos tyrimo metu buvo
nustatyta, kad vynas - tai savotiška
anglų meilės Prancūzijai takoskyra.
Pasirodo, britai šiuo metu vis dar
nesugeba atsisakyti amerikietiško
vyno: praėjusiais metais jie ištuštino
3,5 mln. dėžių iš JAV atvežto vyno ir
„tik" 3,5 mln. dėžių prancūziško...
BNS

panija, atskleidė, kad 32 proc. anglų
pasirinktų Prancūziją, jeigu jiems
būtų suteikta galimybė pasirinkti, į
kokią naują vietą norėtų persikelti su
savo šeima ir draugais. Beveik 23
proc. apklaustųjų pasirinko D. Bri
taniją - vos 4 proc. daugiau, nei
pasirinkusiųjų Ispaniją arba Italiją.
Prancūzija atrodo puiki vieta
gyventi išėjus į pensiją - 37 proc.
apklaustųjų norėtų praleisti savo
gyvenimo saulėlydį Prancūzijoje ir
vos 30 proc. norėtų likti Anglijoje. 1
proc. pareiškė, kad norėtų persikelti į
Vokietiją.
Prancūzijos simboliai taip pat,
regis, anglams pažįstami geriau, nei
kai kurios jų tėvynės įžymybės.
Eifelio bokštą, Triumfo arką ir Luvrą
atpažino daugiau žmonių, nei britų
Nacionalinę galeriją, Marmurinę
arką ar Blekpulio bokštą.

Mokslininkai paskelbė Apokalipsės datą
Mokslininkai suskaičiavo, kada
šioje Žemėje išnyks „homo sapiens"
atstovai. Jų nuomone, tai įvyks
2,252,006 metais. Taigi nuo Apoka
lipsės datos mus skiria daugiau kaip
du milijonai metų.
Tokią išvadą priėjo geologai ir
paleontologai, Ispanijoje ištyrę fosili
jas (organizmų liekanos žemės
sluoksniuose), kurių amžius siekia
daugiau nei 22 mln. metų.
Ekspertų grupė nustatė, kad žin
duoliai egzistuoja 2,5 mln. metų, o

VIENO BIJAU, KAD MANO
TAUTA ATMINTIES
NEPRARASTŲ
Aukštaitijos partizanų keliais
AUDRONĖ V. ŠKIUDATrĖ

žmogus, kaip gyvybės forma, savo
250 tūkst. metų jau „atpylė".
Kaip pastebi Utrechto univer
siteto specialistai, kas 2,5 mln. metų,
veikiant įvairiems astronominiams
faktoriams, vyksta Žemės orbitos
poslinkiai.
Sie poslinkiai atitolina Žemę nuo
Saulės, dėl to sukeliamas milžiniško
masto atšalimas. Kaip rašo žurnalas
„Nature", artimiausias ledynmečio
laikotarpis gali sunaikinti visą
žmoniją.
BNS
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kome mes, žygio partizanų keliais, dalyviai. „Su
važiavome čia, kad praeitume nors mažutę dalį tų
kelių, kuriuos nuėjo mūsų laisvės gynėjai, parti
zanai. Visoj mūsų tėvynėj nėra nei kelių, nei takų,
kuriais nežingsniavo partizanų kojos, kaip nėra
vietos, kur neaidėjo šūviai, kur partizanai negynė
savo žemės, gimtinės, tautos. Čia daug partizanų,
politinių kalinių, tremtinių, kurie savo gyvenimais
patyrė ir žino tos didžiosios kovos kainą ir jos eigą.
Čia yra ir mūsų jaunosios kartos atstovai, kurie
nori, kurie turi žinoti laisvės kainą. O ir mums
visiems pravartu prisiminti, kokiais keliais ėjo
mūsų tauta, nepamiršusi Pilėnų, Margirio ir Gra
žinos pavyzdžio", - sakė pradėdamas žygį jos
vadovas A. Blažys. Jo teigimu, 1944-1953 m. laiko
tarpiu kovose su okupantais rusais Lietuvoje žuvo
apie 35 tūkst. Lietuvos sūnų ir dukrų.
Ypač skaudžios netektys buvo pirmaisiais
metais, trūko partizaninio karo patirties. Anot A.
Blažio, pagal 1945 m. statistiką kasdien žūdavo 27
laisvės kovotojai. Jie stebino okupantus savo drąsa,
pasiaukojimu, nes gyvų suimta tik 2 tūkst. - su
žeistų, apnuodytų, apgautų, nors okupantų doku
mentuose sakoma, kad tokių buvo 18-19 tūkst.
„Kai kas sako: kam tos aukos, mes praradom savo
tautos žiedą, bet argi ne todėl šiandien esam laisvi,
argi ne todėl plevėsuoja trispalvės ir skamba tau
tiška giesmė, argi ne todėl Europos žemėlapyje vėl
yra atkurta Lietuva, o ne SSRS Severo zapadnyj
kraj. Argi ne todėl mūsų žemėje gyvena lietuviai, o
ne rusų kolonistai. Tai partizanų kovų pasekmė, jų
artimųjų, rėmėjų pasiaukojimo pasekmė. Kovos be
aukų nebūna, laisvės medis visuomet laistomas
patriotų krauju", - kalbėjo A. Blažys, kurio žinio
mis šiame pasakojime ir remsimės.

«
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Ramygaloje, prie paminklinio akmens, kur 19441955 m., prieš stribų būstinės langus, buvo niekina
mi partizanų kūnai.

Šiek tiek apie pačią Ramygalą. Tai senas mies
telis su prigimta pasipriešinimo okupantams dva
sia, 1863 m. balandžio 21 d. Sierakausko vadovau
jami sukilėliai Ramygalos miškuose sumušė stam
bų rusų karinį dalinį, o gegužę sukilėliai, vadovau
jami Žukausko, vėl rusams įkrėtė į kailį. Žukauską
tik sužeistą paėmė į nelaisvę ir sušaudė. Ramyga
loje veikė ir knygnešiai.
Nulenkę galvas ir pagerbę tylos minute žuvu
sius partizanus mes, visa didžiulė didelių ir mažes
nių autobusų virtinė, pajudėjome miestelio pakraštin - prie monumento partizanams, kur miestelio
šiukšlyne būdavo užkasami nužudytų partizanų
kūnai. Dar paskutiniais sovietiniais metais likę
gyvi Panevėžio partizanai ištyrė šią vietą ir surado
17 partizanų kūnus. Klebono patarimu būtent čia
buvo pastatytas paminklas. Atminimo sienelėje
įrašyta 120 Ramygalos apylinkėse kovojusių ir žu
vusių partizanų pavardžių. Čia savo dėdės Stepono
Zalagėno pavardę rado iš Vilniaus su tremtinių ir
politkalinių grupe atvykusi Regina Gadeikienė.
Partizanas, artėjant NKVD-stams, bunkeryje su
sisprogdino pats.
Pagerbiant partizanus dalyvavo visa Ramy
galos pagrindinė mokykla. Po mitingo mokytojai
nuliūdino daugelį moksleivių, pranešę, kad toliau
partizanų keliais važiuos tik aštuntokai. Po Įprastų
automatų salvių kavalkada pajudėjo link Putiliškių
kaimo kapinaičių, kur palaidotas poetas ir rašyto
jas Bronius Krivickas-Vilnius (1919-1952 m.) ir jo
kovos draugas Mykolas Blinkevičius-Nemunas.
Bus daugiau.
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Michel Platini vizitas Lietuvoje

LFF vadovas L. Varanavičius (d) padovanojo M. Platini Lietuvos rinktinės
marškinėlius, pažymėtus 10 numeriu.
Gedimino Savkko (ELTA) nuotr.

Vilnius, spalio 18 d. (BNS)—
Ketvirtadienį "Vilniuje, viešbutyje
Spalio 18 d. į Lietuvą vienos dienos „Europa RoyaT, bus surengta M.
vizito buvo atvykęs Prancūzijos fut Platini spaudos konferencija.
bolo legenda Michel Platini.
1955 metais gimęs M. Platini
Tarptautinės futbolo federacijos 1977-1986 metais atstovavo Pran
(FIFA) ir Europos futbolo sąjungos cūzijos rinktinei, su kuria 1982 ir
(UEFA) vykdomųjų komitetų narys 1986 metų pasaulio čempionatuose
susitiks su Lietuvos, Latvijos ir Es iškovojo trečiąją vietą, o 1984 metais
tijos futbolo federacijų vadovais.
tapo Europos čempionu.
Susitikime bus aptarti Europos
1982-1987 metais M. Platini
futbolo ateities planai, taip pat kitais atstovavo garsiajam Turino „Juvenmetais, vyksiančių UEFA prezidento tus" (Italija) klubui, su kuriuo 1984
rinkimų klausimai.
metais iškovojo Taurių laimėtojų bei
„Atvykau susitikti su gerais Europos supertaurę, o 1985 metais
draugais, — Vilniaus oro uoste, sakė tapo Europos Čempionų taurės lai
linksmai nusiteikęs M. Platini. — mėtoju. Legendinis prancūzas laiko
Džiaugiuosi, kad šį kartą pas jus ne mas vienu geriausiu visų laikų ne tik
Europos, bet ir pasaulio futbolininku.
taip šalta".
M. Platini j Lietuvą atvyko antrą Jis tris kartus (1983, 1984 ir 1985
kartą. Pirmą kartą jis mūsų šalyje metais) buvo išrinktas geriausiu
Europos futbolininku.
lankėsi 2002 metų lapkritį.

Įmonių grupe „Grigiškės
uždirbo 5 mln. pelno

§i

Vilnius, spalio 19 d. ( ELTA)—
Per devynis šių metų mėnesius
įmonių grupė, kurią sudaro „Gri
giškės" ir „Baltvood", pardavė prekių
ir paslaugų už 88,01 mln. litų, arba
16.1 proc. daugiau negu per tą patį
praėjusių metų laikotarpį, kai apy
varta siekė 75,83 mln. litų. Šiemet
grupė uždirbo 4,974 mln. litų pelno.
Rugsėjį įmonių grupė pasiekė
9,605 mln. litų apyvartą, tai yra 9,4
proc. daugiau negu per tą patį
praėjusių metų mėnesį. Pernykštį
rugsėjį grupės pardavimai ir suteik
tos paslaugos siekė 8,781 mln. litų,
uždirbta 684,000 litų pelno.

„Šiais metais prognozuojame
pasiekti 118 mln. litų apyvartą bei
uždirbti 7,8 mln. litų ikimokestinio
pelno. Planuotų metinių pardavimų
nepasieksime, kadangi vėliau, nei
planavome, paleisime naująją popie
riaus gamybos mašiną. Grupės rezul
tatams įtakos turi ir 3-10 proc. brangusios žaliavos bei dujų kaina, kuri
nuo metų pradžios padidėjo 50 proc.
Tačiau, nepaisant šių išteklių kainų
kilimo, modernizacijos projektų dėka
išlaikysime metiniame biudžete
numatytą pelningumo lygį", — teigia
bendrovės generalinis direktorius
Gintautas Pangonis.

Lietuvos
dziudo
imtyni
ninkas Alius Bračiulis tapo pa
saulio j a u n i m o (iki 20 metų) vi
cečempionu. 19-metis alytiškis ant
rąją vietą užėmė Dominikos Respub
likos sostinėje Santo Dominge vyku
siose pirmenybėse. A. Bračiulis svorio
kategorijos iki 100 kg finale pralai
mėjo prancūzui Cyrille Maret.
Š e š t a d i e n į Austrijoje pasi
baigusiose 22-osiose Europos
š a c h m a t ų klubų t a u r ė s varžy
bose dalyvavę du Lietuvos klubai
užėmė 22-ąją i r 41-ąją vietas.
Vilniaus šachmatų ir bridžo klubo
komanda NSEL30 paskutiniame,
septintajame, ture šeštadienį 4-2
nugalėjo „Hilsmark Kingfisher" eki
pą iš Anglijos, o Vilniaus šachmatų ir

šaškių sporto mokyklos (ŠŠSM) at
stovai 3.5-2.5 įveikė LSG klubą iš
Olandijos. Varžybose dalyvavo 56
klubų atstovai.
Šiaurės Amerikos Naciona
linės ledo ritulio lygos (NHL)
čempionato reguliariojo sezono
rungtynėse šeštadienį Dainiaus
Zubraus klubas „Washington Capitals" namuose po pratęsimo 3:4 (1:1,
1:1, 1:1; 0:1) nusileido ,,Atlanta
Thrashers" ledo ritulininkams. Lie
tuvis rezultatyviu perdavimu pri
sidėjo prie antrojo savo ekipos įvar
čio, o 55-ąją min. pats nuginklavo
varžovų vartininką ir išlygino rezul
tatą (3:3). Tai buvo antrasis D.
Zubraus įvartis šiame sezone.

Prie Prezidentūros rūmų
surengtas piketas
Vilnius, spalio 19 d. (BNS) —
Prie Prezidentūros rūmų ketvirta
dienį surengtas piketas, kurio dalyvi
ai ragino šalies vadovą vetuoti Seimo
priimtas įstatymų pataisas, leisian
čias šalies gyventojams atstatyti nuo
savybę natūra į miško parkus.
Akciją surengė Lietuvos žaliųjų
sąjunga, Tautininkų sąjunga ir viešo
ji įstaiga „Europos namai".
Piketuotojai laikė plakatus su
užrašais: „Už miško parko savininko
kyšo ausys valdininko", „Prezidente,
apgink
visuomenės
interesą",
„{statymo pataisos — paslėpta žemgrobystė".
Praėjusią savaitę Seimas priėmė
Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstaty
mo pataisas, kurios leidžia šalies gy
ventojams natūra susigrąžinti miško
parkus — poilsiui skirtus vertingiau
sius ir gražiausius Lietuvos miškus,
daugiausia esančius vaizdingose vie
tose prie ežerų, Aukštaitijos nacio
naliniame parke, Labanoro regioni
niame parke ir kitose vietovėse.
Iki šiol šios žemės grąžinamos

nebuvo, už jas buvo išmokamos kom
pensacijos.
Tarp žemių, į kurias galės pre
tenduoti savininkai, yra ir netoli Vil
niaus esantis bei turistų gausiai lan
komas Europos parkas.
1991 metais įkurtą Europos
parką kasmet aplanko daugiau kaip
60,000 žmonių.
Protesto akcijos dalyviai taip pat
baiminasi, kad visuomenė neteks sos
tinės Pilaitės miško, kuris, neoficia
liomis žiniomis, taip yra tarp galimai
grąžinamų žemių.
Nepasirašyti minėtų pataisų šią
savaitę prezidentą paragino ir 30
įvairioms frakcijoms priklausančių
parlamentarų. Jų nuomone, šios pa
taisos pažeidžia asmenų lygiateisiš
kumo principą.
Prezidento atstovai kol kas neko
mentuoja, kokį sprendimą dėl
pataisų priims V. Adamkus, nes
Prezidentūra iš Seimo dar nėra
gavusi minėtų dokumentų.
Pasirašyti pataisas ar ne, prezi
dentas turi nuspręsti per dešimt
dienų nuo jų gavimo.

Antrokas terorizavo mokytojus ir draugus
Vilnius, spalio 19 d. (BNS)—
Vilniaus Volungės pradinėje mokyk
loje įsisiautėjęs antraklasis Santautas
Z. privertė slėptis ne tik mokinius,
bet ir visą mokyklos administraciją.
Anot dienraščio „Lietuvos ži
nios", nuo neprognozuojamu būdu
pasižyminčio, elgesio sutrikimų tu
rinčio vaiko mokyklos direktorė Dan
guolė Fokienė užsibarikadavo kabi
nete, o peiliu apsiginklavęs devynme
tis netramdomas siautėjo mokyklos
koridoriuose.
Konfliktas klasėje prasidėjo per
tikybos pamoką, kai iš suolo pakilęs
Santautas pareiškė mokytojai, kad
viskas jį „užkniso", susirinko daiktus
ir išėjo iš kabineto.
Koridoriuje pamatęs mokyklos
direktorę, antraklasis ją iškeikė bei

pagrasino susidoroti, tačiau mokytoja
ir direktorė bendromis pastangomis
įtikino antroką grįžti į pamoką.
Per išpuolį sužaloti trys Santauto
bendraklasiai atvykusių tėvų buvo iš
gabenti į ligoninę. Labiausiai nuken
tėjo tos pačios klasės moksleivis L.E
Devynmečiui diagnozuotas kairės
rankos dilbio lūžis, kairės rankos
plaštakos pjautinė žaizda.
Beveik kiekvieną dieną išpuolius
klasėje rengiantis moksleivis šį
rudenį buvo tiriamas ir stebimas Vil
niaus vaiko raidos centre. Centro
specialistai rekomendavo, kad jį kla
sėje būtinai prižiūrėtų mokytojo asis
tentas. Tačiau tai nepadėjo išspręsti
antrus metus klasės draugus terori
zuojančio vaiko elgesio problemų.

Įbetonuota kapsulė su laišku
ateities kartoms
Vilnius, spalio 19 d. (BNS)— bos darbus atliekančios bendrovės
Seimo rūmų vidiniame kiemelyje ket „Kaustą" generalinis direktorius An
virtadienį iškilmingai paminėta nau tanas Butkus.
jos posėdžių salės statybos pradžia.
Ateities kartoms paliktame
Renginio metu į statomos salės laiške pabrėžiama Seimo posėdžių sa
pamatus bus įbetonuota kapsulė su lės, kaip įstatymų leidybos instituci
laišku ateities kartoms.
jos vietos, reikšmė.
„Gerbiamieji, perskaitysiantys
„Seimo posėdžių salė yra pag
šį, dvidešimt pirmojo amžiaus pra rindinė sušaukiamo Seimo darbo vie
džioje parašytą laišką, šioje vietoje, ta. Tai — ne tik formalus teisės aktų
Lietuvos sostinėje Vilniuje, prie Ne priėmimo, bet ir stiprus politinis
ries upės, kur sueina dviejų žymių idėjų centras. Posėdžių metu aptaria
Lietuvos žemės vyrų vardais pava mi ir Lietuvai skelbiami pagrindiniai
dintos gatvės — Lietuvos Didžiojo sprendimai. Šis centras, kaip ir
Kunigaikščio Gedimino ir Lietuvos kiekvienoje demokratinėje vakarie
Didžiosios Kunigaikštystės kanclerio tiškoje šalyje, reprezentuoja tautos
Alberto Goštauto — 2006 metų spalio įgaliojimų pirmumą, jos rinktų
19 dieną iškilmingai paminėta Seimo atstovų įtaką šalies valdymui, liudija
posėdžių salės statybos pradžia", — istorijos tęstinumą", — rašoma laiš
rašoma laiške.
ke.
Naujos posėdžių salės statyboms
Laišką, ketvirtadienį įbetonuota
naujosios salės pamatuose, pasirašė bei Seimo antrųjų rūmų rekonstruk
Seimo pirmininkas Viktoras Mun- cijai prireiks apie 55 mln. litų.
tianas, parlamento rūmų rekonstruk
Naujojoje salėje parlamentarai
cijos projekto vadovas architektas Al turėtų pradėti kitą rudens sesiją —
gimantas Nasvytis, projektavęs ir salės statybos darbus planuojama
senąjį Seimo — tuometinės Aukš pabaigti iki 2007 metų rugsėjo.
čiausiosios Tarybos — pastatą, staty
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SKIRTINGI PASAULIAI IR
PROBLEMOS
STASYS SURANTAS
Islamo augimas atneša kultūri
nius ir karinius susirėmimus. Dau
geliui amerikiečių, europiečių ir kitų
žmonių islamas — viena iš jauniau
sių monoteistinių religijų, susifor
mavusi šeštame šimtmetyje po Kris
taus, — visada buvo tolimas ir sveti
mas. Tačiau gana greitas ir veržlus
islamo augimas reikalauja geresnio
jo pažinimo. Islamo plėtimasis buvo
pastebimas jau daugelį metų. Reikia
stebėtis, kaip JAV ir Anglija to ne
matė, pradėdamos Irako karą. O gal
nenorėjo matyti? Tikrai tokiu reiš
kiniu reikia stebėtis, nes abi valsty
bės išleidžia daug milijardų dolerių
žvalgybai ir diplomatijai.
Dabartinė padėtis yra nepavy
dėtina: kasdien žinių laidose mato
me, kiek lavonų buvo rasta Bagdade
ar kituose Irako miestuose, kiek žu
vo amerikiečių bei kitų karių. Mato

me, kaip yra naikinamas tikrai įdo
mus ir gražus miestas Bagdadas,
Irako, krašto, kuris anksčiau *buvo
vadinamas Mesopotamija, sostinė.
Per miestą teka Tigro upė, per kurią
nutiesta daug gražių, įdomių tiltų.
Be Romos turbūt nėra kito tokio
miesto, kuris turėtų tokią turtingą
ir įdomią istoriją. Miestas buvo įkur
tas maždaug prieš 1,300 metų. Visi
ankstyvesni prekybos keliai, taip
pat ir garsusis šilko kelias (Šilk Route), ėjo per Bagdadą. Devintajame
šimtmetyje miestas buvo labai tur
tingas ir didelis meno bei mokslo
centras, taip pat buvo laikomas anų
laikų gražiausiu ir svarbiausiu
miestu. Daugelis mums žinomų pa
sakų iš „Arabijos naktų" yra apie
Bagdado gyventojus — kilminguo
sius ir vargšus.
Pastarąjį šimtmetį miesto ir
krašto istorija buvo gana sudėtinga
tol, kol susiformavo dabartinė Irako

PAINIAVA
ALGIMANTAS ZOLUBAS
Vėl diskutuojama dėl politinės
reklamos ribojimo per radiją ir televi
ziją. Apie tokį draudimą viešai šneka
tiek pozicijoje, tiek opozicijoje esan
tys Seimo nariai. Jei jau žadama ri
boti ar drausti politinę reklamą, gal
tuomet reikia uždrausti ir dalyvavi
mą politikoje eiliniams piliečiams,
juk daugelis mena laikus, kai „už
politiką" trėmė, kalino.
Tokie svarstymai ir kėslai gali
kilti tik asmenims, kurie nežino ar
nesuvokia žodžių politika, partija
reikšmės, painioja politinę su partine
veikla, politinę reklamą - su partine
reklama.
Pagrindinė žodžio politika reikš
mė yra valstybės institucijų, politinių
bei visuomeninių organizacijų ir
atskirų asmenų veiksmai bei siekiai,
nukreipti į valstybės reikalų tvarky
mą. Demokratinę valstybę, kokia yra
ir Lietuvos Respublika, sudaro pilie
tinė visuomenė (ne jos valdžia, kaip
kartais kai kas bando vaizduoti). Tai
gi ne tik politinės organizacijos (par
tijos), Seimo ir Vyriausybės nariai,
diplomatai, bet ir visi sąmoningi
piliečiai yra politikai. Jei karys saugo
valstybės sieną, jei moksleivis sodina
medelį valstybei pagražinti, jei kuni
gas pamokslu doroviškai ugdo pilietį,
jei pilietis eina į rinkimus ar piketą,
jie visi - aktyvūs politikos dalyviai.
Piliečių nušalinimas nuo politikos
prilygtų jų išpilietinimui. Štai šito
kios padėties ir siekta nuo pat ne
priklausomybės atgavimo. Depolitizuoti mokyklą, kariuomenę, visuo
menines organizacijas, visą visuome
nę, politiką palikti vienai, neseniai
vadintai komunistų (bolševikų) par
tijai, buvo pagrindinis buvusiųjų sie
kis. Pasisekė. Dabar apsimetėliškai
verkšlenama, kad vangiai kuriasi pi
lietinė visuomenė, kad tikrų piliečių
Lietuvoje tėra apie 20 procentų.
Tautinėms valstybėms, kokia yra
ir Lietuva (antras Konstitucijos
straipsnis), neužtenka būti kos
mopolitišku piliečiu, o tautiškai susi
pratusiu, lietuvių tautines vertybes
puoselėjančiu ir ginančiu piliečiu,
aktyviu politikos dalyviu, nes Lietu
vos Pirmoji respublika 1919 m. su
kurta ir 1990 m. atkurta tautiniu
pagrindu. Jei kam kyla klausimai dėl
tautinių mažumų, aiškiai turime su
vokti ir tvirtinti, kad tos mažumos
priklauso lietuvių tautai (Lietuvos

rusai, Lietuvos lenkai, Lietuvos čigo
nai, Lietuvos žydai, tik ne rusai, len
kai, čigonai žydai Lietuvoje (taip gali
vadintis j svečius atvykę kitataučiai),
jos privalo būti lojalios kamieninės lie
tuvių tautos ir jos valstybės sie
kiams. Teisus buvo popiežius Jonas
Paulius II, kai 1993 apsilankęs Lietu
voje, vietinius lenkus vadino lenkiš
kos kilmės lietuviais ir neteisūs tie len
kai, kurie, būdami Lietuvos piliečiais,
save vadina lenkais Lietuvoje (poliaki
na Litvie), tarsi čia jie tik svečiuotųsi.
Politinės reklamos ribojimas ar
draudimas masinėse informacijos
priemonėse, ypač populiariausioje
LRTV, prilygtų išpilietinimo tąsai. O
kaip su partine reklama? Norint j šį
klausimą atsakyti, tenka politinę ir
partinę veiklą trumpai apibūdinti.
Politinė veikla yra nukreipta į
valstybės kūrimą ir tvirtinimą. Parti
jos yra politiniai dariniai, kurių veik
la taip pat nukreipta į valstybės kūri
mą ir tvirtinimą, tačiau - pagal tam
tikrą, savitą tai partijai ideologiją.
Politinei ir partinei veiklai palyginti
tinka pasitelkti ūkio pavyzdį. Jei
ūkio (politikos) sąvoka apima pramo
nę, energetiką, sveikatos apsaugą,
žemės ūkį, tai ūkio šakos (partijos) tik vieną iš ūkio sričių (pramonę,
energetiką ar kokią miškininkystę).
Demokratinėje valstybėje pilnavertę
politiką gali vykdyti tik partijų vi
suma, todėl partinė veikla mokyklo
se, kariuomenėje bei kitose valstybi
nėse institucijose draudžiama, o po
litinė veikla negali būti draudžiama,
ji turi būti skatinama.
Pats organizacijų skirstymas į
politines ir visuomenines yra nelo
giškas („tas namas - medinis, o anas
- dviejų aukštų"), nes, jei visuome
ninės organizacijos veikla prisideda
prie valstybės reikalų tvarkymo, ji
jau dalyvauja politikoje, yra politinė,
nors nepartinė, organizacija.
Partinės reklamos, priklausomai
nuo tam tikros partijos daugumos
Seime, nuo finansavimo, ne tik ko
mercinėse žiniasklaidos priemonėse,
bet ir nacionaliniame LRTV yra per
daug. Apie tai galima diskutuoti. Ta
čiau Lietuvoje politinės reklamos, politinės propagandos, politinio raš
tingumo pamokų, be kurių pilietinės
visuomenės neišsiugdysime, labai
trūksta, todėl apie jos draudimą ar ri
bojimą negali būti kalbos. Diskusijos
dėl politinės, o ne partinės reklamos
ribojimo yra kilę iš sąvoku painiavos

valstybė. Irake gyvena trijų etninių
grupių gyventojai: šiitai, sunitai (jie
visi musulmonai) ir kurdai. Šiitai ir
sunitai nesugyvena, todėl dabar nuo
lat varžosi dėl valdžios Irake. Kurdai
jau ilgą laiką siekia sudaryti savo
valstybę. Jie yra labai nepatenkinti
jų buvusios teritorijos padalinimu net į
keturias dalis — tarp Irako, Turki
jos, Irano ir Rusijos. Religinės varžy
bos gali būti labai aršios, kokios ir
dabar vyksta tarp sunitų ir šiitų.
Dvyliktojo šimtmečio pradžioje
arabai iš Palestinos ir šiaurinės Af
rikos išstūmė kryžiuočius. Bet Kry
žiaus karams tose srityse užsibaigus,
kryžiuočiai greit rado naują misiją:
kardu ir kalaviju apkrikštyti prūsus
bei lietuvius. Prūsai narsiai gynėsi,
tęsėsi ilgas, net penkiasdešimt metų
trukęs karas, bet prūsai negalėjo at
silaikyti prieš kryžiuočius, gavusius
pagalbą iš kitų krikščioniškų Euro
pos šalių. Lietuviai išliko ir ilgainiui
sutriuškino kryžiuočius.
Ir vėliau Europoje būdavo daug
religinių susidūrimų bei karų, pvz.,
šešioliktąjį šimtmetį vykęs 30-ties

metų karas. 1620 metais pirmieji pi
ligrimai pasiekė Ameriką ir čia, nors
ir sunkiomis sąlygomis, įsikūrė, nes
nenorėjo pripažinti Anglijos karalių
įvestos sukurtos religijos.
1898 m. britų rašytojas H. G.
Wells, tarp daugelio kitų knygų, pa
rašė apysaką „Pasaulių karas" (War
of the Worlds). Šis veikalas buvo iš
verstas į daugelį kalbų, plačiai skaito
mas. Vėliau viena Amerikos radijo
stotis pagal šią knygą, kurioje pasako
jama kaip Marso gyventojai užpuolė
Žemę, sukūrė scenarijų. Tai sukėlė di
delį sąmyšį. Dabar, taip pažengus mok
slui, žinome, kad nėra jokių pavo
jingų būtybių netoli Žemės. Gal mes
Visatoje nesame vieni, bet nematyti
jokios galimybės, kad mus kas pultų.
Man atrodo, kad „Pasaulių ka
ras" jau prasidėjo ir tęsiasi labai
žiauria forma: gyvenamų vietų bom
bardavimais ir kovotojų susisprogdinimais. Linkėdami dažnai vartoja
me posakį: „Viso geriausio jums ir ge
ros valios žmonėms". Kur dingo ta ge
ra valia? Gal reikia naujų pranašų?

LIETUVOS BANKO VEIKLA
Spalio 17 dieną, Lietuvos banko
(LB) valdybos pirmininkas Reinoldi
jus Šarkinas Lietuvos Respublikos
Seime pristatė LB pranešimą apie
pagrindinio tikslo įgyvendinimą, ban
ko funkcijų vykdymą ir bankų siste
mos būklę 2006 m. pirmąjį pusmetį.
Pranešime pažymėta, kad LB
nuosekliai rengėsi perėjimui prie ES
bendrosios valiutos nuo 2007 m. pra
džios. Europos centrinis bankas ir
EK 2006 m. gegužės mėn. praneši
muose apie konvergenciją konstata
vo, kad Lietuva atitinka visus euro
įvedimo kriterijus, išskyrus kainų
stabilumo. Todėl EK padarė išvadą,
kad šiuo metu Lietuvos, kaip ES val
stybės narės, kuriai taikoma išimtis
laikinai naudoti nacionalinę valiutą,
statusas neturėtų būti keičiamas.
„Lietuvos bankas įvykdė visas
užduotis, numatytas savo ir Europos
centrinio banko planuose šiam pasi
rengimo euro įvedimo etapui ir 2006
m. pabaigoje būtų buvęs visiškai pasi
rengęs euro įvedimui ir įsiliejimui į
Eurosistemą. Tam bus rengiamasi ir
toliau", - nurodė R. Šarkinas.
LB vadovo nuomone, reikia imtis
ryžtingų priemonių siekiant kaip ga
lima anksčiau įvesti eurą, nes tai
naudinga Lietuvai. Ir neteisinga teig

ti, kad tai gali būti daroma ekonomi
nio augimo sąskaita. Atvirkščiai, eu
ro įvedimas ilgainiui sudarys sąlygas
geresniam žmonių gyvenimui, jo ar
tėjimui prie ES standartų.
R. Šarkinas akcentavo, kad ob
jektyvios informacijos apie eurą sklai
da Lietuvoje turi būti ne tik LB ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
bet taip pat ir politikų, visuomeninių
organizacijų, analitikų, žiniasklaidos
atstovų bendras tikslas. Todėl būtina
visiems sutelkti pastangas konstruk
tyviam, atsakingam ir profesionaliam
euro įvedimo klausimų pristatymui
visuomenei.
Pranešime Seimui apibūdinti pa
saulio ekonomikos svarbiausi bruo
žai, įvertinta dabartinė Lietuvos eko
nomikos raida, pristatytos centrinio
banko taikomos pinigų politikos prie
monės, užsienio atsargų ir grynųjų pi
nigų valdymas, mokėjimo ir vertybinių
popierių atsiskaitymo sistemų veikla,
statistikos plėtra ir tobulinimas, mi
nima, kaip užtikrinamas LB veiklos
skaidrumas.
Lietuvos banko valdybos pir
mininkas du kartus per metus skaito
pranešimus Lietuvos Respublikos
Seime.
Ryšių su visuomene skyrius
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Imperatorius Tiberijus - burokėlių „šventasis"
Kai sakoma ar rašoma „raudo
nieji burokėliai", visai nereikia su
reikšminti spalvos. Šiuo atveju pri
minti raudonumą — tik didis kompli
mentas neeilinių galių daržovei.
Nors faktiškai toji spalva net ne
raudona, o tamsiai... Kokia? „Šer
dinė"? Bet tokio žodžio mūsų žodynai
nepripažįsta, kalbininkai draustų ir
baustų už jo vartojimą. Tik žmonių
kalboje taip sakoma, nes burokėlių
spalva iš tiesų primena gero prancū
ziško bordo vyno spalvą. Gal ir dau
giau giminystės yra, nes ir burokėliai,
ir vynas, protingai vartojant, padeda
sveikatai. Ir dar kaip!

augindami burokėlius duoklei, ger
manų kraštai pamažu patys įsavino
šio augalo privalumus ir platino jį vis
į naujus kraštus. Jie pradėjo net dė
koti imperatoriui Tiberijui, garbinti jį
už prievartines pastangas plėsti, kaip
šiandieną sakytume, „burokėlių vers
lą". Tiberijus tapo pripažintas ne tik
kaip mokesčių reformatorius, bet ir
kaip didžiausias burokėlių globėjas,
savotiškas jų „šventasis".

tiesiog būtina. Dėl stiprių veikliųjų
medžiagų pradėti gerti burokėlių sul
tis reikėtų po mažai — tik po šaukš
telį, paskui didinti iki 50 g. Antraip
gali atsirasti galvos skausmai, kurie
paskui praeina.
Žinovai pamoko: „Teisingai pa
naudok savo protą — gamta tau nuo
lat šypsosis. Ir tu jai taip pat".

Rusai užraugė

Lėtinei anginai gydyti. Burokine
tarka sutarkuoti kumščio dydžio
burokėlį, apšlakstyti šaukštu obuolių
acto, palaikyti porą valandų kartkar
tėmis sukratant, paskui nusunkti
atsiradusias .sultis ir jomis skalauti
gerklę. Prieš skalaujant galima porą
šlakelių skysčio nuryti.
Receptas visiems. Šviežių buro
kėlių sultis per pusę atskiesti šiltu
vandeniu, gerti po pusę stiklinės du
kartus per dieną prieš valgį - valo ir
stiprina kraują, aprūpina organizmą
reikalingomis medžiagomis.
Dar geriau gerti lygiomis dalimis
sumaišytas morkų, burokėlių ir sa
lierų sultis, per pusę atskiestas šiltu
vandeniu. Stiprinsite imuninę sis
temą, išvengsite peršalimo ligų, o jei
susirgsite, lengviau pasveiksite. Gerti
reikia tris kartus per dieną po pusę
stiklinės.
Morkų, burokėlių, kokoso riešu
tų sultis sumaišyti ir gerti nusilpus
po įvairių ligų.
Maisto atsargoms. Kiekvienai
šeimininkei praverčia burokėlių at
sargos ne tik žiemai, bet ir visus me
tus. Kaip tik metas pasidaryti buro
kėlių su obuolių sultimis. Sveikus,
nuvalytus, gerai kempinėle nuplau
tus burokėlius išvirti, nulupti, sutar
kuoti burokine tarka, sukrėsti į puo
dą, užpilti kitame puode pakaitin
tomis obuolių sultimis tiek, kad gerai
apsemtų, įberti kmynų - nepagailėti
jų, — dar pakaitinti tiek, kiek įpras
tai kaitiname sultis, supilstyti į karš
tus sterilius stiklainius, užsukti me
taliniais dangteliais. Nereikia nei
druskos, nei rūgštelės, nei juo labiau
acto. Tokie burokėliai tinka viskam:
nusunkus prie mėsos patiekalų, bu
rokėlių sriuboms, šaltibarščiams ir
dar kuo plačiausiai šeimininkių fan
tazijai. Nusunktos sultys - puikus ir
naudingas gėrimas. Tai - vieni ge
riausių konservų namų sąlygomis. Jų
būtina pasidaryti, kad kuo mažiau
šeimai tektų „emulguliatorių", „sta
bilizatorių", „dažiklių", „skonio
stipriklių" ir kitokios chemijos.
„Klaipėda"

Vaistas ir maistas

Palankiai burokėlius sutiko Ru
sijos kraštai. Manoma, kad išradingi
rusai pirmieji išbandė puikų buro
kėlių konservavimo būdą - rauginti.
Išplatino arabai
Taip pirmaujančias pozicijas pamažu
Burokėlių istorija nepaprasta. Jei užleido sėtiniai ir ropės. Bulvių dar
.kur nors iš užsienio kalbų verstuose nebuvo. Nustatyta, kad barščių tėvy
tekstuose aptiksite augalo pavadi nė Ukraina ir Baltarusija šį valgį
nimą „laukiniai runkeliai" ar „rau kiekvienuose namuose virė jau XVI
donieji runkeliai", tai žinokite, jog čia amžiuje.
beveik tie patys mums taip įprasti ir
Tiberijui dėkoti yra už ką. Jis
savi raudonieji burokėliai. Jie kadaise įtvirtino šią daržovę pasaulyje tik
buvo laukiniai. O dabar vien ES ša riausiai tam, kad norėjo sveikesnės
lyse jų yra išvesta 146 rūšys.
žmonijos. Ir žmonija ilgus amžius tin
Įvairios tautos įvairiai į buro kamai naudojosi šiais Romos impera
kėlius žiūrėjo. Vienur - kaip į pelenę, toriaus pastangų vaisiais, kol mitybos
o kitur - kaip į stebuklą. Žinynuose perversmai nepergalėjo vis labiau
rašoma, kad senovės graikai burokė aptingstančių žmonių.
lius naudodavo patyčioms ir pajuokai
išreikšti. Jei norėdavo iš ko pasity
Kraujo prigamina
čioti, išjuokti, siųsdavo jiems buro
kėlių arba buroklapiais apkaišydavo
Burokėliai yra didis maisto ir
vartus, duris. Vėliau ir jiems ši pelenė vaistų sandėlis. Juose yra daugybė
virto princese - burokėlius pradėjo žmogaus organizmui reikalingų ir
vertinti, branginti.
naudingų medžiagų: baltymų, anglia
Dar prieš Kristų burokėlius vandenių, vitaminų, mineralinių
aukštino įvairios Rytų šalys. Bet ilgą medžiagų - natrio, kalio, fosforo,
laiką „viršūnėlės ir šaknelės" buvo magnio, mangano, geležies, net ko
griežtai atskiriamos. Valgydavo vien balto, kurio reikia, kad susidarytų vi
lapus, o „šakneles" naudojo tik vais taminas B12, labai reikalingas orga
tams. Seniausių laikų arabų gydytojai nizmui kraujo gamybai. Burokėliai
reguliuoja kraujospūdį ir cholestero
burokėlius ir išplatino po pasaulį.
lio kiekį, stiprina kraujagysles, gerina
kepenų funkciją. Burokėliai itin ver
Mokesčius — burokėliais
tingi ir sergantiems cukralige, tik jų
kiekį
reikia griežtai riboti, nes buro
Laimingai burokėlių ateičiai la
biausiai yra nusipelnęs Romos impe kėliuose yra daug angliavandenių.
ratorius Tiberijus, imperiją valdęs nuo
Norint naudotis burokėlių vaisti
14-ųjų mūsų eros metų. Taigi Kris nėmis savybėmis, reikia gerti jų sul
taus amžininkas. Jis garsėjo mokes tis. Tai plačiai pripažintas vaistas
čių reformomis. Mažino išlaidas vie gydyti mažakraujystei. Burokėlių sul
šiems vaidinimams, o dėl to kylantį tys ramina. Jas patariama gerti itin
visuomenės pyktį malšino... burokė jautriems, dirgliems žmonėms. Gerti
liais. Tai buvo tokios vertės daržovė, po nedaug - po 50 g tris kartus per
dėl kurios eidavo kautis. Kad kuo dieną. Šios sultys stimuliuoja limfageriau būtų tenkinami šios daržovės gyslių darbą, grąžina jėgas po per
poreikiai, Tiberijus įsakė germanų sirgto gripo ar plaučių uždegimo. Be
kraštams kasmetinę duoklę mokėti to, patariama gerti visiems, kas jau
v
burokėliais. Sie kraštai buvo romėnų čia nuolatinį silpnumą. Moterims re
užkariauti, įsakymus privalu buvo guliuoja menstruacijų ciklą, o meno
vykdyti. Iš pradžių prievartos būdu pauzės metu gerti burokėlių sultis

Sportas LIETUVOJE

„Lietuvos ryto" ir
N. Spahijos ginčą
spręs teismas
Ginčą tarp Lietuvos krepšinio
lygos (LKL) čempiono Vilniaus
„Lietuvos ryto" ir buvusio komandos
trenerio kroato Neveno Spahijos bei
dabartinio jo klubo Tel Avivo
„Maccabi" spręs teismas.
Sostinės ekipos vadovai padavė
strategą ir Izraelio čempionų ko
mandą į teismą Lietuvoje bei ketina
tai padaryti Izraelyje.
„N. Spahija pažeidė kontrakto
sąlygas. Mes reikalaujame, kad jis
mums įvykdytų savo įsipareigojimus
arba atlygintų patirtą žalą. Sten
gėmės šį reikalą išspręsti be teisinio
įsikišimo, bet panašu, kad tai vienin
telis būdas atkreipti N. Spahijos ir
„Maccabi" dėmesį", - teigė generali
nis klubo vadybininkas Jonas Vai
nauskas.
Konfliktas tarp sostinės ekipos ir
trenerio kilo, kai N. Spahija nu
traukė galiojančią sutartį su koman
da ir sudarė naująjį kontraktą su
„Maccabi". „Lietuvos rytas" iš kroa
to pareikalavo 300 tūkst. eurų kom
pensacijos, tačiau pasak J. Vainaus
ko, klubas jokių pinigų negavo.
ELTA

»
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vienintelis lietuviškas
dienraštis
už Lietuvos ribų.
Vienintelis lietuviškas
laikraštis,
kuris kasdien pasiekia
JAV lietuvių visuomenę.

www. draugas, org
Tel 773-585-9500

SKELBIMAI
NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA
rffi-—,

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

RIMAS
STANKUS

SKELBIMAI
•

-

•

•

IŠSINUOMOTŲ

IŠNUOMOJA

SIŪLO DARBĄ

Tvarkinga, vyresnio amžiaus
moteris, ieško
išsinuomoti švaraus buto
Cicero miestelyje.
Tel. 7 0 8 - 6 5 6 - 6 5 9 9

Prie 66 S t ir Kedzie Ave.
išnuomojamas 1 mieg. gražus
apšildomas ..apartment" su nauja
virtuvės įranga. Kaina $425.

REIKALINGA
AMERIKOS LIETUVĖ
DARBUI „OFISE".

Tel. 708-275-2070

j

Tel. 773-368-9644

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
A N D LOAN A S S O C I A T I O N OF C H I C A G O
| 25f
*•
•'
LENOER

Patarnaujam

2212 W e s t

Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Stephen M. Oksas, President

Čikagos ir Apylinkių Lietuviams

First Landmark Realty

Daugiau Kaip 100 Metų.

•
•
•
•
•

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

PASLAUGOS
STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMLj, SVEIKATOS IR
GYVYBES DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane.
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654;773-581-8654
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Stuburo ir skausmo ligos I

Įvairios sporto žinios
ČIKAGOJE ĮSISIŪBUOJA LIETUVIŲ
SPORTINĖ VEIKLA
Šis sezonas Čikagos ir apylinkių vių tinklinio turnyrą. Jis bus orgalietuviams, sporto mėgėjams bus nizuojamas sekmadienių popietėmis
pats judriausias. Jau žaidžia fut naujuosiuose Jaunimo rūmuose Lebolininkai ir Čikagos Lietuvių krep monte. Tikimasi, kad jame žais 6—8
šinio lygos komandos. O spalio komandos. Turnyras užtruks septy
21-22 d. savaitgalį varžybas pradės nias savaites. Komandos tarpusavy
ir lietuvių tinklinio bei salės futbolo je susitiks vieną kartą, o po to
prasidės atkrentamosios varžybos.
komandos.
Taigi smagu, kad į Čikagos lie
Lietuvių salės futbolo turnyras
įvyks spalio 21 d., 12 vai. dirbtinės tuvių sportinę veiklą įsijungia dar
dangos aikštėje. Komandas sudarys vienas klubas su pastaruoju metu
6 žaidėjai (su vartininku). Bus rung- tarp lietuvių beveik pamiršta sporto
tyniaujama Dolton miestelyje.
šaka — tinkliniu. Sveikiname šios
Naujai susikūręs sporto klubas sporto šakos entuziastus!
„Vytis" rengia pirmąjį Čikagos lietuEdvardas Šulaitis

PASIŽYMĖJO
MARTYNAS ANDRIUŠKEVIČIUS
Naujasis „Chicago Bulis" žaidė
jas, aukštaūgis Martynas Andriuš
kevičius (7* ir 2"), dar tik įsijungęs į
šio klubo gretas, spėjo gražiai užsi
rekomenduoti. Tai jis padarė tre
čiose draugiškose NBA lygos rung
tynėse pirmadienį, spalio 16 d., žai
džiant Memphis mieste prieš vietos
„Grizzles" komandą, kurią čikagiečiai įveikė 87:78.

Martynas Andriuškevičius

Prie šios pergalės nemažai pri
sidėjo jaunasis (jam kovo mėn. suėjo
20 metų) milžinas iš Lietuvos, Mar
tynas Andriuškevičius, kuris turbūt
pasiekė geriausio žaidėjo rekordą:
per 3,36 minutes pačioje rungtynių
pabaigoje pelnė net 11 taškų ir

išvedė „Bulis" komandą į pergalę.
Jis įmetė visus 5 dvitaškius ir sėk
mingai įmetė 1 baudą (iš vienos). Iš
viso jis aikštelėje praleido 9 minutes
ir, nepaisant trumpo žaidimo, pagal
pasiektus taškus buvo antrasis savo
komandoje.
Tik vienu tašku už jį daugiau
(12) pelnė gerokai ilgiau „Bulis"
komandoje žaidęs Tyrus Thomas.
Jau ankstesniais metais spėję gerai
užsirekomenduoti, Luol Deng ir
Maiik Allen uždirbo po 10 taškų.
Čikagos „Daily Southtown"
dienraštis antradienio laidoje apie šį
įvykį išspausdino ilgoką AP agen
tūros paruoštą reportažą, pavadintą
„Andriuškevičius comes up big late".
Tačiau „Sun-Times" žurnalistas
savo aprašyme pasistengė šio lietu
vio gerų pasirodymų „visai nepaste
bėti".
Apskritai su šio lietuvio ilgu
vardu ir dar ilgesne pavarde turi
daug vargo radijo ir televizijos re
porteriai, kurie dar sunkiai ištaria
lietuviškus vardus. Teko girdėti
vieną TV transliaciją, kurioje mū
siškį pranešėjas vadino ne pavarde,
o tik „Big Marty".
Reikia manyti, kad ateityje jie
pasistengs vadinti lietuvi kaip rei
kia, ypač jei jis gaus žaisti daugiau
minučių ir per jas pajėgs pelnyti ne
mažai taškų.
Edvardas Šulaitis

PIRMOJI LIETUVOS FUTBOLO
RINKTINĖS PERGALĖ
Lietuvos rinktinė trečiose 2008
metų Europos futbolo čempionato
atrankos rungtynėse Farerų salose
iškovojo 3 pirmenybinius taškus,
įveikdama šeimininkus 1:0 ir padi
dinusi savo kraitį iki 4 taškų (mū
siškiai vieną turėjo po lygiųjų su
pasaulio čempionais italais).
N
Spalio 11 d. įvykusiame B gru
pės vyrų susitikime lietuviai turėjo
nemažai vargo, kol privertė šei
mininkus kapituliuoti priešpas
kutinę rungtynių minutę pelnytu
įvarčiu. Farerų salų komanda, dau
giausia sudaryta iš mėgėjų futbo
lininkų, per 4 rungtynes nėra įmušusi nė vieno įvarčio, o gavusi net 18.
Lietuva, sužaidusi 3 rungtynes
(lygiosios, pralaimėjimas ir pergalė),
turi 3:3 įvarčių santykį ir savo
grupėje stovi 5-oje vietoje iš 7
komandų. Pirmoji eina Prancūzija —
9 tšk.; 2. Škotija — 9 tšk.; 3. Italija
— 7 tšk.; 4. Ukraina — 6 tšk. Už
Lietuvos yra likusi Gruzija su 3 tšk.,
o paskutinioji — Farerų salos
komanda, likusi be taško.
Iš viso varžosi 7 grupės po 7 ko

mandas (tik A grupėje yra 8). A
grupėje šiuo metu pirmauja Serbija
— 10 tšk.; Suomija — 8 tšk. ; C
grupės vadovai — Turkija ir Grai
kija — po 9 tšk. D grupėje pirmas dvi
vietas užima Čekija — 10 tšk.,
Vokietija — 9 tšk.
E grupėje pirmauja: Kroatija,
Anglija, Izraelis, Makedonija — po 7
taškus; F grupėje — Švedija, kuri po
4 rungtynių neprarado nė vieno
taško (turi 12). Grupėje pirmą vietą
užima Olandija (10 tšk.), po jos
Bulgarija (8 tšk.).
Naujojo pasaulio futbolo verti
nimų lentelėje, kuri pasirodė šiomis
dienomis, pirmąja yra Brazilija, o
tuoj po jos eina B grupės (ten žaidžia
Lietuva) dalyvės: Italija (2 tšk.) ir
Prancūzija (3 tšk.). Lietuva iš 67
vietos nukrito į 70-ąją, o paskutinė
je B grupės vietoje stovinčios Farerų
salos iš 179—osios į 185-ąją. Iš viso
FIFA turi daugiau kaip 200 narių
valstybių. Tad Lietuva dar nėra tarp
paskutiniųjų.
Edvardas Šulaitis

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

E l g i n : 847-289-8822
M c H e n r y : 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
www.iilinoispain.com

Vidaus ligos
EDMUNDAS VIŽINAS, 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
ligos
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDKXOGAS-ŠIRDCS UGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

Dantų gydytojai
D R . J O V I T A 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 VV. 103 SL, Oak. Lawn, IL
55 L VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708^22-8260.
SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-585-9500

Sporto arenai Nemuno saloje
suteiktas nacionalinės svarbos statusas
Kauno pramogų ir sporto rū
mams Nemuno saloje suteiktas na
cionalinės svarbos statusas. Taip nu
sprendė trečiadienį posėdžiavęs mi
nistrų kabinetas.
Lietuvos Respublikai vykdant
tarptautinius įsipareigojimus, ku
riant gerą Lietuvos sporto tarp
tautinį įvaizdį, plėtojant kultūrą ir
turizmą, skatinant privačias investi
cijas bei rengiantis priimti 2011 me
tais XXXVII Europos vyrų krepšinio
čempionatą ir atsižvelgiant į Lietuvos
Respublikos regioninės plėtros po

reikius, planuojama, jog ilgus metus
Kaune planuojamiems sporto rū
mams tai atvers galimybes pasinau
doti Europos Sąjungos (ES) fondų
lėšomis.
Prancūzijos kompanijos „Bouygues Batiment Internacional" atsto
vų teigimu, sporto rūmų statybos, be
infrastruktūros įrengimo, išlaidos
gali atsieiti 40-50 mln. eurų. Iš ES
fondų dabar galima tikėtis gauti apie
50 procentų statybai reikalingų lėšų.
ELTA

„Žalgirio" krepšininkai iškovojo penktąją pergalę
SEB Baltijos krepšinio lygos taškus. Rolandas Vaičiūnas pridėjo
(BBL) čempionato A grupės rung 11 taškų.
Valmieros ekipai 14 taškų pelnė
tynėse antradienį lyderis Kauno
„Žalgiris" namuose 87:65 (18:17, Juris Andžejevskis.
19:18, 21:17, 29:13) nugalėjo Vilniaus
„Šiauliai" (4/1) A grupėje užima
"Sakalus" ir iškovojo penktąją pergalę antrąją, o „Valmiera-Lačplėša alus"
iš eilės.
(2/2) - trečiąją vietas.
Nugalėtojų komandai 19 taškų
B grupėje nugalėtojo titulą gi
pelnė Hanno Mottola, 15 - Kirk Pen nantis Vilniaus „Lietuvos rytas" sve
ney, o Pauliaus Jankūno sąskaitoje - čiuose 76:57 (21:14, 21:14, 17:12,
12 taškų ir 10 atkovotų kamuolių.
17:17) nugalėjo Kėdainių „Nevėžį".
„Sakalams" (1 pergalė/4 pralai
Nugalėtojų komandai Joao Paulo
mėjimai) Martynas Gecevičius pelnė Batistą ir Matthevv Nielsenas pelnė
21, o Vytautas Šarakauskas - 16 taškų. po 18 taškų.
Kitose A grupės rungtynėse
„Nevėžio" komandoje geriausias
Šiaulių „Šiauliai" svečiuose 76:66 buvo Audrius Mineikis. Jo sąskaitoje
(17:16, 21:14, 17:10, 21:26) nugalėjo - 10 taškų.
Valmieros „Valmiera-Lačplėša alus"
„Lietuvos rytas" (4/1) B grupėje
(Latvija) krepšininkus.
užima pirmąją, o „Nevėžis" (1/4) Nugalėtojų gretose pasižymėjo penktąją vietas.
Tadas Klimavičius. Jis surinko 24
ELTA

Kauno „Žalgiris" n u g a l ė j o Vilniaus „Sakalus" - 8765.

V i k t o r o Puno n u o t r
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Svarstytini klausimai
Lietuvių Romos katalikų federacijos suvažiavime
Asmenys, priklausą Lietuvių
katalikų federacijai, mažai girdi apie
jos veiklą, nors ir yra daug klausi
mų, kurie prašosi išsprendžiami.
Atrodo, kad lietuvių katalikiškoji vi
suomenė mažai žino apie šią lietuvių
katalikų organizaciją. Pažvelgus į
praeitį, aiškiai matosi, kad lietuvių
katalikų suvažiavimas yra sušauk
tas pačiu laiku, nes mūsų visuome
nės nariai sensta ir daugelis jau
iškeliavo į Amžinybę.
Skaitant pateiktą suvažiavimo
programą „Draugo" dienraštyje gali
ma pastebėti, kad ji labiau tinka
jaunesnei kartai. Į programą yra net
įtrauktas pašnekesys „Kaip buvo
išgelbėta Švento Petro lietuvių para
pija". Į suvažiavimo programą nėra
įtraukti šių dienų Čikagos lietuvių
katalikų rūpesčiai. Štai keletas lie
tuviams labai svarbių klausimų,
kurie prašosi skubių veiksmų ir
kurie turi būti įtraukti į programą
svarstymams.
Artinasi 400 metų jubiliejus nuo
Švenčiausiosios Mergelės Marijos
Šiluvoje apsireiškimo. Šis apsireiški
mas buvo popiežiaus pripažintas.
Lietuviams yra didelė galimybė apie
apsireiškimą paskleisti po visą kata
likišką pasaulį. Čikagos lietuviai
turi Marąuette Park lietuvių parapi
ją ir didžiulę bažnyčią, kuri gali pri
lygti katedrai. Ar neatėjo laikas Ka
talikų federacijai ir kitiems tikin

tiesiems sukaupti jėgas žygiui ir
ieškoti kelių, kad šiems Dievo
namams būtų suteiktas Bazilikos ar
Marijos šventovės vardas.
Lietuvoje arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius 2007 metais minės 400
metų sukaktį nuo Marijos apsireiš
kimo ir planuoja dideles iškilmes.
Jis taip pat pažadėjo atvykti į Či
kagą. Parapijos klebonas, kun. Anthony Markus taip pat ruošiasi iš
kilmingai paminėti Šiluvos Marijos
apsireiškimo jubiliejų, kadangi šie
Dievo namai turi Šiluvos Marijos
paveikslą. Klebonas į iškilmes yra
pakvietęs Čikagos kardinolą George
Frances, vietos vyskupą ir daug
kunigų.
Kad parapijos bažnyčiai būtų
suteiktas Bazilikos vardas, reikia,
kad lietuvių katalikų visuomenė,
šiuo metu Katalikų federacija, turin
ti tūkstančius narių, su prašymu
kreiptųsi į Šventą Tėvą per Čikagos
kardinolą George Frances.
Federacijos pirmininkas ir val
dyba turėtų įdėti daug pastangų,
kad sukeltų susidomėjimą. Kalbų ir
gražių žodžių neužteks.
Antras labai svarbus klausimas
lietuvių marijonų provincijos prara
dimas. Lietuviams marijonams pa
senus ir neturint naujų narių, visas
lietuvių marijonų turtas pereina
Lenkų marijonų provincijai. Lietu
voje esantys marijonai taip pat prik

lauso Lenkų provincijai, kadangi
lenkai buvo pirmieji įsteigę šį ordi
ną, nors iš tikrųjų šis ordinas buvo
atkurtas Palaimintojo Jurgio Matu
laičio.
Lietuviai marijonai Amerikoje
turėjo daug nuosavybių, ne vien
Čikagoje. Atrodo, kad niekam ne
rūpi, kas nutiks su už lietuvių pini
gus pastatytais pastatais ir turtu?
Neaiški ir „Draugo" pastato ateitis.
Lietuvių katalikų federacija, turė
dama didelį skaičių tikinčiųjų, gali
provincijos valdžią paveikti, kad
dalis turto būtų atiduota lietuviams
marijonams.
Ar neatėjo laikas, kad Katalikų
federacija pasidomėtų apie Švento
Kazimiero vardo vienuolyno įsteigėją
lietuvaitę Mariją Kaupaitę. Seselės
kazimierietės deda daug pastangų,
kad jų vienuolyno steigėja ir nepa
prasto šventumo vienuolė būtų pa
skelbta Palaimintąja, o vėliau net Šven
tąja. Vienos seselės neįstengs to pa
daryti, reikalinga visų mūsų pagal
ba, ne tik maldomis, bet ir veiksmais.
Ne mažiau svarbus uždavinys
sprendimui yra tėvai jėzuitai. Tėvų
jėzuitų vienuolių skaičius sumažėjo
beveik iki nulio. Dideliuose vienuoly
no pastatuose gyvena tik vienas
jėzuitas — kunigas tėvas Antanas
Gražulis, SJ. Išlaikyti šiuos pastatus
yra gana sunku, nes jie kaip ir žmo
nės sensta. Turėtus Jaunimo centro

pastatus perleido tvarkyti sudarytai
visuomenės išrinktai Tarybai ir
Valdybai. Sumažėjus lankytojų skai
čiui ir rėmėjų būriui, darosi vis sun
kiau suvesti „galą su galu". Jaunimo
centras yra labai dėkingas Lietuvių
fondui ir geradariams už atsiųstas
aukas. Visiems šiems pastatams,
koplyčios ir vienuolyno statyboms
lietuviai ir kiti aukotojai suaukojo
savo pinigus. Išeitų, kad viskas prik
lauso lietuvių bendruomenei. Tėvų
jėzuitų vyresnysis pardavė du pasta
tus, kurie buvo pastatyti lietuvių
aukomis, nes pasidarė per brangūs
išlaikyti. Lietuvių Katalikų federaci
ja ir lietuvių bendruomenės nariai
turėtų atkreipti dėmesį, kad dalis už
parduotus pastatus gautų pinigų
būtų paskirta ir Jaunimo centro
išlaikymui.
Pažvelgus į anksčiau išdėstytus
lietuvių visuomenės rūpesčius, ke
liame klausimus — Lietuvių kata
likų federacijos valdybai, kuri savo
žinioje turi tūkstančius narių, ar
neatėjo laikas pasirūpinti visais
klausimais, gerai žinant, kad vyres
nioji lietuvių karta pavargo ir nebe
turi jėgų, o naujai atvykusieji, gal
dar nėra sutvirtėję, o gal dar neturi
pakankamai žinių. Federacijai kelia
mas uždavinys — apsvarstyti pa
teiktus klausimus ir imtis veiksmin
go darbo.
Antanas Paužuolis

KUN. DR. A. ŽYGAS AUKOJO ŠV. MIŠIAS CICERO
Kun. dr. Arvydas Žygas, gimęs ir
užaugęs Cicero lietuvių telkinyje, spa
lio 15 d. Šv. Antano parapijos bažny
čioje aukojo šv. Mišias savo tautie
čiams, kurių tarpe buvo nemažai jį
pažinojusių nuo vaikystės dienų.
Marąuette Park lietuvių parapi
jai talkinantis šis dvasiškis, kuris
taip pat dar ir studijuoja, pamokslo
metu nemažai kalbėjo apie Šv.
Antano parapijos mokyklą, jos
mokinius bei mokytojus. Tam progą
sudarė Cicero lietuvių parapijos
mokinių bei mokytojų suvažiavimas,
kuris spalio 14 d. buvo surengtas
restorane „Mabenka".
Į šį suvažiavimą (nors norėta
apsiriboti tik 1969—1975 m. besi
mokiusiais mokiniais) atvyko beveik
šimtinė buvusių mokinių. Buvo ir
vienas kitas iš skirtingo laikotarpio,
kurie norėjo kartu pabendrauti.
Susirinkime buvęs kun. dr. A.

Kaina buvusi sv A n t a n o rnokvHo*. ve
deia i f m o k y t o j a k a z i m i e n e t e vienuole
Salvatore

Žygas perskaitė maldą — padėką
Dievui, kurią jis pakartojo kitą dieną
pamokslo metu. Tai iš tikrųjų buvo
gražus, įspūdingas, nepaisant jo
ilgumo, nenuobodžiai nuskambėjęs
tekstas.
Buvęs šios parapijos mokyklos
mokinys, vėliau ilgą laiką išdirbęs
Lietuvoje, o dabar atliekąs pastora
cinį darbą kaimyninėje Čikagoje,
jautriai pristatė tėvų, mokytojų pas
tangas auklėjant jaunąją lietuvių
kartą iš kurios, kaip matome, išaugo
nemaža puikių lietuviškai nusitei
kusių asmenų.
Sekmadienio ryte mūsų tautie
čių susibūrime buvo pratęsta Šv. An
tano parapijos mokyklos ir jų lanky
tojų tema. Čia dalyvavo šeštadienio
mokinių susitikimo organizatorė Vi
da Markauskaitė su savo seserimi ir
keliais kitais šeimos nariais.
Kun. dr. A. Žygas po Mišių
turėjo skubėti atgal į savo parapiją
Marąuette Park. Tačiau susibūrime
buvojo Šv. Antano parapijos mokyk
los buvusi vedėja ir mokytoja kazimierietė Salvatore, kuri pasveikino
ciceriečius.
Prisiminimais apie šią mokyklą
pasidalino dabartinis advokatas,
lietuviškų organizacijų veikėjas Sau
lius Kuprys. Jis geriausiai prisiminė
vaikų darželio pamokas, kurias jis
pradėjo lankyti būdamas 5 metukų.
S. Kuprys visus pakvietė atvykti
į Amerikos Lietuvių Katalikų fede
racijos jubiliejinį (100 metų) kon
gresą, kurio pagrindinė dalis vyks
šeštadienį, spalio 21 d. Maria gim
nazijoje, 6701 S. California Ave.,
Marąuette Park Kongrese kalbės
prei- E, Putrimas iš Kanados, Gin
taras Čepas iš Bostono ir kt.
Susibūrimo programos vedėjas
— dr. Petras Kisielius pristatė sve
čią — Algirdą Petravičių iš Lietuvos,
kuris šiek tiek papasakojo a
> a \ c.

jo didelę aistrą medžioklei.
JAV LB Cicero apylinkės sekre
torė Onutė Venclovienė valdybos
vardu pakvietė visus atvykti kitą
sekmadienį, spalio 22 d. po lietu
viškų pamaldų pasivaišinti kugeliu.
Šv. Antano parapijos biuletenio
lietuviškame puslapyje (redaguoja
Vida Kuprytė) rašoma: kad BALFo
rudeninis vajus tęsis visą spalio mė
nesį. „Padėkime palengvinti lietuvio
vargo naštą, padėkime lietuviui
neprarasti vilties ateičiai", — sako
ma tame atsišaukime.
Taip pat biuletenyje rašoma,
kad spalio 29 d. po 9 vai. r. lietu
viškų Mišių bus patepti ir palaiminti
sergantieji, pabėgusieji ir amžiaus
paliesti. Sakramentas bus teikiamas
tiems, kuriuos kamuoja dideli fizi
niai skausmai ar kurie yra amžiaus
nuvarginti. „Šis sakramentas netei
kiamas sveikiems ir jauniems". —
taip aiškinama ž:moje.
Edvardas Šulaitis

Tautietis iš Lietuvos — Algirdas Petra
vičius kalba Cicero lietuvių suėjime.

V i d a M a r k a u s k a i t ė , Jolita K i s i e l i ū t ė N a r u t i e n e ir dr
viu suėjime

Petras Kisielius C i c e r o l i e t u

Nuotraukos E d v a r d o S u l a l č l o
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TIKI EKOLOGINIŲ ŪKIŲ
PERSPEKTYVA

KETURIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

miesto centro veikia minėtoji UAB
Atkelta iš 3 psl.
*
Kaip žinia, ūkininkai tik augina „Galinta ir partneriai".
derlių, bet jo netransportuoja. O
Kaip ir daugelis kitų, ekologinį
mums labai aktualu ne tik laiku gauti ūkį plėtojančių žemdirbių, R. Čes
jų pagamintą produkciją, bet ir kad ji nulevičius pasiguodė, jog būtų sunku
būtų deramai įpakuota, su etike įgyvendinti savo planus, jei ne Kaimo
tėmis, kaip tai daro kiti mūsų tiekė plėtrai skirta Europos Sąjungos para
jai. Taigi ekologinių ūkių savinin ma. Pasirašius paramos sutartį su
kams dar labai pravartu būtų pa Nacionaline mokėjimo agentūra
galvoti kaip išspręsti logistikos, ga (NMA), ūkininkai gauna kur kas
minių pakuotės, rinkodaros ir žino geresnes išmokas nei įprastiniame
ma, reklamos klausimus. Tiek preky ūkyje šeimininkaujantys žemdirbiai.
bininkams, tiek ir, vartotojams iš Pvz., už vieną hektarą ekologiškai
tiesų rūpi gauti kuo daugiau informa sfrtifikuoto avižų ploto R. Česnule
cijos apie ekologiškus produktus, jų vičius gauna kone pusantro tūkst.
vertę ir naudą", - teigė prekybos cen litų išmoką. Tokia parama - nemaža
tro „IKI" spaudos atstovas.
paspirtis, ypač šią nederlingą vasarą.
Mūsų pašnekovas pripažino, jog
Gelbsti didesnės išmokos
plėtoti ekologinį ūkį yra sudėtinga. Ir
ne vien dėl to, kad trūksta patirties,
Daugiau nei 53 hektarų plote specialios technikos, bet ir dėl pačių
ekologine augalininkyste besiver ūkininkavimo subtilybių. Štai įpras
čiantis Varėnos rajono, Kareivonių tiniame ūkyje regis, viskas ir taip
kaimo ūkininkas Rimas Česnule aišku: čia galima terpti įvairias trą
vičius tikino, jog pats, asmeniškai šas, herbicidus, o ekologiniame ūkyje
nelabai tikįs, jog žemdirbiams bent esi priverstas naudoti tik gryną
artimiausiu metu pavyktų užmegzti mėšlą ir srutas. Be to, labai sudėtinga
vaisingesnį bendradarbiavimą su naikinti piktžoles. Jas privalu išrauti
didžiaisiais prekybos tinklais, besi laiku, nes jei pavėluosi, visas darbas
vaikančiais tik didžiulių pelnų ir nau gali nueiti niekais! Taigi piktžolės dos. Savo išaugintą produkciją jis jau bene didžiausias galvos skausmas
ne vienerius metus veža vienam iš sodiečiams, prižiūrintiems ekologinį
patikimesnių partnerių - gimtojoje ūkį. Šiam tikslui juk reikia sunaudoti
Dzūkijoje įsikūrusiai bendrovei ypač didelę dalį lėšų...
„Galinta ir partneriai". Ši, jau dešim
Nepaisant įvairių sunkumų, pri
tus metus veikianti įmonė aktyviai tyrusio Dzūkijos krašto ūkininko
bendradarbiauja ne tik su Lietuvos, R.Česnulevičiaus nuomone, plėtoti
bet ir kitų šalių sveikos mitybos ekologinę žemdirbystę vis dėlto ver
šalininkais, superka javus, grikius ir ta, nes ji turėtų sulaukti didesnės
kitą žemės ūkio produkciją.
perspektyvos ateityje. Anksčiau ar
Jau trečius metus ekologiniame vėliau juk pasikeis ir mūsų šalies var
ūkyje drauge su žmona ūkininkau totojų požiūris į ekologiškus produk
jantis R.. Česnulevičius teigė, jog po tus, didės jų paklausa. Ekologiniame
kiekvieno derliaus nuėmimo, „pasi ūkyje išaugintiems kokybiškiems
kinko" didžiulę priekabą ir išaugintą produktams bus kur kas lengviau
produkciją traktoriumi beveik 30 atrasti rinką ir Lietuvoje, ir užsie
kilometrų gabena į Varėną, kur netoli nyje.

Miegas darbo vietoje gali padidinti
darbingumą
Jeigu darbo vietoje užmigote, o
Vėliau pusę grupės uždarė garsų
jus užtiko viršininkas, nesutrikite. nepraleidžiančiame kambaryje. Nors
Paaiškinkite, kad taip atgaivinate jiems buvo leista maždaug pusva
savo protines jėgas ir didinate dar landį pamiegoti, jie miegojo vidu
bingumą. Nepamirškite pridurti, jog tiniškai 47 minutes.
turite svarių įrodymų.
Kol jie snaudė, kita grupė atsi
O įrodymų pateikė mokslininkai, palaidavo, skaitydama žurnalus ir
pirmą kartą nustatę, kad trumpas žiūrėdama filmus. Praėjus 6 valan
miegas dieną stiprina atmintį ir doms nuo eksperimento pradžios, abi
padeda geriau įsiminti svarbius fak savanorių grupės vėl buvo testuo
tus.
jamos. Nors veidrodinio atvaizdo
v
Sis tyrimas atliktas JAV, kur testo rezultatai abiejų grupių buvo
daugelyje korporacijų išpopuliarėjo geri, tačiau miegojusieji atminties
trumpas popietės poilsis darbo metu. testus sprendė geriau nei tie, kurie
Bet ne visi viršininkai džiaugiasi, kad visą dieną būdravo.
Snustelėjusieji prisiminė 15 proc.
darbuotojai darbo metu miegos.
Tyrinėtojų komandai vadovavęs daugiau žodžių porų.
Tyrinėtojai mano, kad pirmoji
dr. Mathevv Taker pripažino, kad ši
mintis neretai sulaukia pasipriešini miego fazė (ne greitasis miegas), pe
mo. „Trumpam miegui atiduotas lai riodas, kai dar nesapnuojame, nuo
kas vertinamas kaip kontrprodukty- užmigimo trunka pusantros ar dvi
vus, kai tuo metu reikia aštraus proto valandas. Jis gali būti lemtingas
faktų įsiminimo procesui.
ir įtemptos atminties", - sakė jis.
Tuo metu ir susidaro ta būsena,
M. Taker bei jo kolegos iš New
kuri
verčia faktus sudėlioti taip, kad
York universiteto miego laboratorijos
nusprendė įrodyti, jog taip nėra. Jie vėliau būtų nesunku juos ištraukti iš
ištyrė, kaip neilgas miegas veikia atminties. Bet jeigu miegate ilgiau ir
faktų prisiminimo procesą. Tyrime pereinate į greitojo miego stadiją, kai
imate sapnuoti, tai gali sunaikinti
dalyvavo studentai.
Eksperimento savanorių paprašė ankstesnės stadijos efektą.
Vis dėlto mokslininkai įspėja,
išmokti žodžių poras, pavyzdžiui,
„laikrodis - rankos". Taip pat buvo kad nors trumpas popietės poilsis ir
tikrinamas studentų sugebėjimas gali padėti prisiminti faktus per visą
įsiminti veiksmus - jų paprašė tiks dieną, dar neaišku, ar ilgalaikė
liai atsekti sudėtingos schemos vei atmintis ilgai išsaugos šį efektą.
.Klaipėda"
drodinį vaizdą.
••J

Gyvenimas — Dievo dovana
Džiaugiamės ja iki mums skirta

A f.A
GEDIMINAS
MICKEVIČIUS

Maldoje ir mintyse su liūdesiu ir ilgesiu prisimenu mylimą
vyrą a.a. Gediminą. Vaikai Tėvelį, vaikaičiai Tėtuką, kuris
iškeliavo į Tikrąjį amžiną gyvenimą 1992 metų spalio 22 d.
Viešpatie gailestingas, suteik jam Amžiną ramybę. Minint
a.a. Gedimino brangų atininimą ir mirties sukaktį, šv. Mišios
bus aukojamos Tėvų Jėzuitų koplyčioje Čikagoje š.m. spalio 22
d. sekmadienį, 10:30 vai. ryto.
Liūdinti žmona Zota, duktė Nijolė, s ū n u s B e r n a r d a s
s u ž m o n a Linda, vaikaičiai Paulius ir A u d r a s u v y r u
Tomu

PADĖKA
AtA
JUOZAS STANAITIS
Mirė 2006 m. rugsėjo 22 d.
Iš Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios, kurioje jie buvo
parapijiečiai ir a.a. Juozas komiteto narys daug metų, palaido
tas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, šalia savo žmonos Valeri
jos, kuri mirė 2005 m. spalio 22 d.
Nuoširdi padėka buvusiam klebonui Jonui Kuzinskui ir kle
bonui Anthony Markus už maldas koplyčioje ir atnašautas
gedulingas šv. Mišias.
Dėkojame visoms organizacijoms už maldas ir jaudinančias
karines apeigas koplyčioje ir pagerbimą kapinėse.
Dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems už dalyva
vimą koplyčioje, šv. Mišiose ir palydėjimą į kapines.
Nuoširdi padėka visiems už aukas šv. Mišioms.
Padėka Palos-Gaidas įstaigai už nuoširdų patarnavimą ir
vargonininkei Jūratei Grabliauskienei už giesmes bažnyčioje.
Artimieji

JAV pirmą kartą pradėjo vyrauti
nesusituokusių porų namų ūkiai
Naujas tyrimas pirmą kartą pa
rodė, kad daugumoje JAV namų ūkių
tradicinė šeima nebėra vyraujantis
gyvensenos modelis.
Sis pokytis, apie kurį savo 2005
metų Amerikos visuomenės tyrime
pranešė JAV surašymo biuras, gali
tapti pranašišku smarkių pasikei
timų daugelyje amerikiečių gyvenimo
sričių, pradedant šeimos vertybėmis
ir baigiant šeimos įstatymu bei na
cionaline politika, ženklu.
Tyrimo rezultatai rodo, kad san
tuoka nebėra paremti beveik 55,8
mln., arba 50,2 proc, JAV namų
ūkių.
Daugiau kaip 14 mln. namų ūkių
vadovauja vienišos moterys, o 5 mln.
- vieniši vyrai. Dar 36,7 mln. namų
ūkių priskiriami „ne šeimos" kate
gorijai, kurią ekspertai pirmiausia
taiko homoseksualioms arba heteroseksualioms poroms, gyvenan
čioms nesudarius oficialios san

tuokos.
Be to, daugiau kaip 30 mln.
netekėjusių moterų ir nevedusių
vyrų gyvena vieni ir taip pat nėra
priskiriami šeimos kategorijai, pa
žymėjo Surašymo biuras.
Tradicinių namų ūkių, kurių
šerdį sudaro susituokusi pora, yra
kiek daugiau nei 55,2 mln., arba iš
viso 49,8 proc.
Daugiausia nesusituokusių porų
gyvena dižiuosiuose miestuose - New
York, Čikagoje, Los Angeles ir San
Francisko, tuo tarpu žemės ūkio vals
tijos ir provincijų bendruomenės Va
karuose bei Vidurio Vakaruose tebėra
tradicionalizmo bastionai, rodo tyri
mas.
Ši tendencija rodo dramatišką
pokytį, kuris įvyko nuo 2000 metų,
kai susituokusios poros sudarė 52
proc. iš 105,5 mln. Amerikos namų
ūkių.
AFP/BNS
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APYLINKĖSE
• Amerikos lietuvių k a t a l i k ų
kongresas vyks spalio 20-22 dienomis
Čikagoje, Maria gimnazijoje Marąuette Park. Kongreso išvakarėse
penktadienį 7 vai. v. vyks susipažini
mo vakaronė Balzeko muziejuje.
Kongreso pradžia - šeštadienį, 10 vai.
r. Maria gimnazijos apatinėje salėje.
Registracija prasideda 9:30 vai. r.
Šeštadienį pragrama baigsis apie 2
vai. p.p., tad dalyviai suspės nuvykti į
„Draugo" pokylį Willowbrook Ballroom salėje, 6 vai. v. Kongresas baig
sis sekmadienį šv. Mišiomis 10:30 vai.
r. Šv. Mergelės Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje Marąuette Park.
Kongreso renginiuose numatoma
nemažai pranešimų įvairiomis temo
mis. Organizacijų dalyvavimą Kon
grese koordinuoja Katalikų federaci
jos Čikagos apskrities pirmininkas
Algis Kazlauskas. Organizacijas, tu
rinčias savo vėliavas, prašome re
gistruotis iškilmingai procesijai, kuri
įvyks sekmadienį spalio 22 d. prieš
Sumą Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijoje, Marąuette Park. Skam
binti Algiui Kazlauskui tel. 708-3491911. Po šv. Mišių įvyks Kongreso
uždarymas parapijos salėje. Kongre
sas yra neuždaras - visuomenė kvie
čiama dalyvauti ir pasisakyti svar
biais klausimais. Kongresą rengia
Amerikos Lietuvių Romos katalikų
federacija, šiemet švenčianti savo
šimtmetį. Tel. pasiteiravimui: 312327-1340 arba 708-997-1861; faksas:
312-346-5640; el-paštas: LRCFA@
aol.com

Rimtenis Šimulynas gros S. Rachmaninov, F. Chopin, C. Debussy kūri
nius fortepijonui.
• L i e t u v i ų fondo t r a d i c i n i s ru
dens pokylis, stipendijų įteikimas ir
nepakartojamas stipendininkų kon
certas įvyks 2006 m. lapkričio 4 d. Pa
saulio lietuvių centre, 14911 127th
Street, Lemont, IL. Programoje: 5:30
vai. p.p. — kokteiliai; 6:30 vai. v. —
koncertas „Dovana nariams" Lietu
vių fondo salėje; 7:30 vai. v. — vaka
rienė ir šokiai. Bilietus iki spalio 26 d.
galite užsisakyti tel. 630-257-1616
(Živilė) arba PSK@LITHFUND.ORG
• A m e r i k o s lietuvių gydytojų są
jungos metinis pobūvis vyks lapkričio
11 d., šeštadienį, 6 vai. v. Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago. Maloniai kviečia
me gydytojus ir visus kitus sveikatos
priežiūros specialistus atvykti į šį
renginį. Registracija tel. 773-4344545 (Skirmantė Miglinienė).

• S p a l i o 22 d. 12 vai. p.p. Taura
gės klubo valdyba kviečia visus lietu
vius į smagią gegužinę Saulių namuo
se, 2417 W. 43-ia gatvė, Čikagoje. Bus
karšti pietūs, veiks baras, loterija. Šo
kiams gros ir dainuos Algimantas
Barniškis. Maloniai kviečiame visus
dalyvauti.
• S p a l i o 25 d., trečiadieni, 2 v.
p.p. Lietuvių centre „Seklyčia" tradi
cinio susibūrimo metu lankysis muzi
kas Steponas Sadauskas. Muzikas
gros ir dainuos. „Seklyčia" lauks vi
sų, kuriems ji reikalinga. Bus gardūs
pietūs.
• L a p k r i č i o 3 d., penktadienį,
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre
įvyks poezijos ir muzikos vakaras.
7:30 vai. v. — dr. Antano Lipskio ta
pybos darbų parodos „Žmogus, poezi
ja, laikas" atidarymas. Vakaro metu
skambės A. Lipskio eilės, pianistas

• K a d n u d ž i u g i n t ų l i e t u v i ų vi
suomenę nauju operos ar operetės
pastatymu, Čikagos Lietuvių operai
reikalingos lėšos. Tuo tikslu lapkričio
18 d., šeštadienį, 6:30 vai. v. Jaunimo
centro didžiojoje salėje (5600 S.
Claremont Ave., Chicago) rengiamas
tradicinis Operos pokylis. Meninę
dalį atliks operos solistė Nida Gri
galavičiūtė ir Operos choras. Čikagos
ir apylinkių lietuviai kviečiami savo
dalyvavimu puotoje prisidėti prie
būsimo spektaklio pastatymo. Pa
vienes vietas ir stalus galite už
sisakyti tel. 708-439-6762 (Rima
Urbonavičienė) arba tel. 708-4299764. Auka — 35 dol. asmeniui.
• J a u n i m o r ū m ų salėje Pasaulio
lietuvių centre rengiama kultūrinė
popietė, kuri supažindins lietuvius su
naująja sale, o surinktos lėšos bus
skirtos scenos įgarsinimui ir apšvie
timui. Meninę programą ruošia lietu
vių meno ansamblis „Dainava", Pa
laimintojo J. Matulaičio misijos cho
ras „Vyturys", tautinių šokių grupės
„Grandis" ir „Spindulys" bei Mai
ronio lituanistinės mokyklos moki
niai. Koncertas vyks lapkričio 19 d.,
sekmadienį, 12:30 vai. p.p. Jaunimo
rūmų salėje, PLC, 14911 127th
Street, Lemont. Įėjimas suaugusiems
— 10 dol., jaunimui iki 16 metų — 5
dol. Pietus bus galima papildomai
nusipirkti prieš koncertą.

Spalio 21 d- 6 vaL v.
Willowbrook Ballroom
restorano salėje įvyks
„Draugo" pokylis
Garbės svečias „ D r a u g o " pokylyje —
S t e p h e n Mull,
neseniai baigęs savo JAV a m b a s a d o r i a u s
kadenciją Lietuvoje.
Meninę programą a t l i k s l i a u d i e s š o k i u
kolektyvas „ S u k t i n i s " .
Bilietus platina „Draugo" administracija (tel. 773-585-9500) ir
Vaclovas Momkus (tel. 773-925-6193)
Galima užsisakyti pavienes vietas ar visą stalą.
Maloniai kviečiame visus atvykti
SBčSBcS
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Bendruomenės
KULTŪROS TARYBA
Uthuanian - American Community

PRANEŠIMAS SPAUDAI
JAV LB gyvenime buvo ir yra
daug kūrybingų žmonių, juos jau
dvidešimt ketvirtą kartą prisimin
sime ir pagerbsime. Mūsų šviesuo
liai rūpinasi dvasine kultūra, dailės
reikalais, uždega tautiečius meile
scenai, meile savo krašto papro
čiams, meile muzikai ir meile pa
čiam gyvenimui.
Šių metų lapkričio 11 d., šešta
dienį, 6 vai. vak. Lietuvių dailės
muziejuje, PLC, LB Kultūros taryba
pagerbs premijų laureatus — kultū
rininkus, kurie aukoja savo jėgas
kūrybai. Pagal JAV LB Kultūros ta
rybos priimtas gaires buvo sudarytos
komisijos šešioms premijoms skirti.
Muzikos premija skiriama And
r i u i Žlabiui iš New Haven, CT, jau
nam, puikiai užsirekomendavusiam
pianistui JAV ir Europoje. Komisiją
Muzikos premijai skirti sudarė: Lo
reta Venclauskienė (pirmininkė) ir
nariai: Saulė Jautokaitė ir Mindau
gas Bielskus.
Teatro premija skiriama Gied
r e i Griškėnaitei-Gillespie už ilga
metę, nuoširdžią veiklą lietuviškam
teatrui. Komisiją Teatro premijai
skirti sudarė: Julija Dantienė (pir
mininkė) ir nariai: Lilė Jasaitė ir
Violeta Drupaitė-Cole.
Dailės premija skiriama skulp
torei Nomedai Grumadą už auten

tišką kūrybą, lietuviško meno popu
liarinimą amerikiečių tarpe. Komi
siją Dailės premijai skirti sudarė:
Laima Apanavičienė (pirmininkė) ir
nariai: Daiva Karužaitė, Danas Lap
kus ir Ramojus Mozoliauskas.
Žurnalisto premija skiriama jau
nai spaudos darbuotojai Ramunei
Kubiliūtei už bendradarbiavimą
lietuvių žiniasklaidoje visuomeninė
mis, kultūrinėmis bei religinio gy
venimo temomis. Komisiją žurnalis
to premijai skirti sudarė: Algiman
tas Gečys (pirmininkas) ir nariai:
Dalia Jakienė ir Vytautas Volertas.
Tautinių šokių mokytojos premi
ja skiriama Gražinai Reškevičien e i už ilgametę tautinių šokių gru
pės „Aušra" (Omaha) vadovavimą.
Komisiją Tautinių šokių mokytojo
premijai skirti sudarė Lietuvių tau
tinių šokių institutas.
Radijo premija skiriama radijo
laidai Studija R Čikagoje. Premija
buvo paskirta JAV LB Kultūros
tarybos nutarimu už įvairiapusiškas
informacines, švietėjiškas bei kultū
rines radijo laidas.
Kultūros premijų mecenatas —
Lietuvių fondas.
Marija Remienė
JAV LB Kultūros tarybos
pirmininkė

755 metai
Lietuvos krikštui
752-ieji Vakarų (Romos) krikščionių
bažnytinės provincijos-vyskupfjos
Įkūrimo metai
(karalius Mindaugas, popiežiaujant
Inocentui IV)
80-ieji Bažnytinės provincijos atkūrimo
metai
19-ieji Vilniaus vyskupijos sugrąžinimo
Lietuvai metai
Lietuvos krikšto 755 metų sukakties proga spalio 29 d. JAV LB Lernonto
apylinkės bendruomenė ruošia minėjimą, po 11 vai. r. šv. Mišių. Pranešima,
skaitys Inž. Rimantas Kunčas-Žemaitaitis.
Po minėjimo numatoma Brinkti geriausia piešini vokui, skirta 755 m.
Lietuvos krikštui.
Piešinių konkursą skelbė Lietuvių filatelistų draugija „Lietuva" Čikago
je. Jame dalyvavo JAV ir Kanados lituanistinių mokyklų vyresniųjų klasių
mokiniai. Kiekvieno mokinio darbas bus pristatytas ant specialaus voko..

Spalio 2 1 d.,
šeštadieni,
7 vai. v.
x\rabian Knights Farms,
6526 Clarendon Hills Rd.
Willowbrook, IL 60527

Vytauto Kernagio
„Patikrintos ir
geriausios dainos",
pasitinkant rudeninę
Šmėklų šventę.
Tel. pasiteiravimui:
708-839-9022

