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Norvegas: demokratija šalyje šlubuoja 

•v 
mĘtSį I . V SJBKSH| 

Norvegijos politologui nepatinka Lietuvos Seimo darbas. Eltos nuotr. 

Vilnius, liepos 30 d. (BNS) — tovautų konkrečios visuomenės gru-
Lietuvos politikai silpnai suvokia, kas pės interesams. Jūsų partijos greičiau 
yra demokratija, toks politinis luošu- remiasi savo vadovais ir tenkina ati
mąs lemia sprendimus, sako norvegų tinkamų finansinių grupių norus, 
politologas. Akivaizdu, kad Lietuvos žmonių in-

„Jūsų didžiausia problema ta, jog teresams nėra vietos politinėje siste-
neturite nė vienos partijos, kuri ats- moję", — „Lietuvos žinioms" sakė 

Rytų Europos šalių demokratijos rai
dą studijuojantis politologas Svenn 
Arne Lie po vienerių metų gyvenimo 
Lietuvoje. 

Anot jo, niekas nesiginčys, jog 
Lietuva yra demokratinė valstybė, 
tačiau jos demokratijos kokybė itin 
prasta, politinė sistema korumpuota, 
nėra kontrolės partijų viduje. 

„Lietuvos nelaimė, kad politikų 
sprendimams žmonių nuomonė ne
daro jokios įtakos. Geras pavyzdys — 
aukštojo mokslo reforma. Sprendi
mai jau padaryti, tačiau niekas neži
no, kieno interesais buvo vadovauta
si. Manau, tik Lietuvos bankininkai 
džiaugiasi tokia reformos eiga", — 
sako politologas. 

Anot jo, kai Lietuva tapo Euro
pos Sąjungos nare, demokratijos 
plėtros tikslai buvo pamiršti, nors iki 
tol visos politinės organizacijos tu
rėjo vieną tikslą ir stengėsi vykdyti 
demokratines reformas. 

Daug lietuvių politikų nuolat ke
liauja iš vienos partijos į kitą. „Kaip 
tai gali atsitikti, turint omenyje mo
ralinę atsakomybę rinkėjui?", — sa
ko politologas. 

Emigrantai didina pašto korespondencijos srautus 
Vilnius, liepos 30 d. (BNS) — 

Emigrantai palaiko glaudžius ryšius 
su Lietuva, rodo sparčiai augantys į 
užsienį išsiunčiamos ir į Lietuvą at
siunčiamos pašto korespondencijos 
srautai. 

Lietuvai tapus Europos Sąjungos 
nare, daugiausiai siuntų — laiškų, 
atvirukų, spaudinių ir smulkiųjų pa
ketų — siunčiama į ir gaunama iš Di
džiosios Britanijos, Airijos bei 

Ispanijos, kuriose šiuo metu gyvena 
daugiausiai emigravusių lietuvių. 

Lietuvos pašto duomenimis, 
2006 metais į Didžiąją Britaniją siun
čiamos pašto korespondencijos apim
tys per dvejus metus išaugo daugiau 
kaip 2,2 karto ir pasiekė 96,13 tonos 
per metus — daugiau kaip ketvirta
dalį visos į užsienį siųstos korespon
dencijos, gaunamos korespondencijos 
kiekis išaugo ketvirtadaliu — iki 60,1 

tonos per metus. 
Pernai Lietuvos gyventojai į Ai

riją siuntė 39 proc. daugiau pašto 
siuntų (23,9 tonos), o iš Airijos į Lie
tuvą — 18 proc. daugiau (12,9 tonos) 
nei 2004 metais. Su Ispanijoje gyve
nančiais asmenimis paštu bendrauja
ma taip pat dažniau. Iš Ispanijos į 
Lietuvą 2006 metais siųsta net 23 
kartus daugiau pašto korespondenci
jos (6,6 tonos) nei 2004 metais. 
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Dalis užsienio lietuvių 
m o k y t o j ų negaus pensijų 

Vida Bagdonavičienė. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, liepos 30 d. (ELTA) — 
Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamentas susirūpino užsienio lietu
vių mokytojų socialinėmis garanti

jomis. 
Dalis užsienio lietuvių mokyklų 

pedagogų gauna gerus atlyginimus, 
tačiau nesirūpina socialine parama 
iš valstybės. 

Pagal galiojančią tvarką mokyto
jai iš Lietuvos į užsienį tautiečių mo
kyti vyksta sudarę išvykimo sutartis 
su Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamentu. Pagal šias sutartis pe
dagogai tampa paslaugų teikėjais, ta
čiau negauna valstybės paramos: ne-
sikaupia pensija, ligos atveju valsty
bė neapmoka nedarbo dienų, negali
ma išeiti mokamų atostogų ar nemo
kamai gydytis ligoninėje. 

Pedagogai turi galimybę socialiai 
apsidrausti toje šalyje, kurioje dirba, 
arba Lietuvoje pagal savanorišką 
draudimo sutartį. Kurioje šalyje tai 
daryti, sprendžia pats mokytojas. 

Pasak Tautinių mažumų ir išei
vijos Nukelta į 6 psl. 

DRAUGAS 
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NY lietuvių 
bažnyčia 
rengiama 
griovimui 

Kaip pranešė New York Lietuvių 
Bendruomenės (LB) pirmininkė Ra
mutė Žukaitė, šio miesto Pastatų de
partamentas jau yra išdavęs leidimą 
nugriauti statinį Manhattan adresu 
568/570 Broome Street. Tai — Our 
Lady of Vilnius lietuvių katalikų baž
nyčios adresas. 

Liepos 26 d. naktį parapijiečiai 
taip pat pastebėjo darbininkus, atėju
sius tirti asbesto kiekio bažnyčios pa
state. Tai paprastai vienas paskuti
niųjų parengiamųjų darbų prieš nu
griaunant pastatą. 

Parapijiečiai dar kartą primena 
visuomenei, kad už bažnyčios, 1905 
m. pastatytos už lietuvių imigrantų 
lėšas, išlikimą jie kovos iki pasku
tinės minutės. Tačiau jie pripažįsta, 
jog išgelbėti Our Lady of Vilnius lie
ka vis mažiau vilčių. 

Šiuo metu prašymai išsaugoti pa
rapiją perduoti tiek teismui, tiek Ro
mai. Deja, kaip primena R. Žukaitė, 
be didelio visuomenės palaikymo jie 
gali būti neišgirsti. New York LB 
kviečia visus lietuvių kilmės asmenis 
prisijungti prie kassavaitinės pro
testo akcijos greta St. Patrick kate
dros, kurioje 10:30 vai. ryto sekma
dieniais mišias laiko kardinolas 
Egan. Jis didžiąja dalimi atsakingas 
už tai, kad lietuvių bažnyčia buvo 
brutaliai uždaryta. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

Bičių darbymetis 
nepraėjo veltui 

Manoma, kad bitės mūsų plane
toje gyvena apie 60 milijonų metų ir 
gamina unikalų produktą - medų. 

Jau senovės medikai žinojo, kad 
medus turi gydomųjų savybių, o įžy
musis matematikas Pitagoras, išgy
venęs iki 90 metų, sakydavo, kad taip 
ilgai gyvena, nes valgo daug kopūstų 
ir medaus. 

Populiariausios medaus 
rūšys 

Aviečių medus - šviesios spal
vos, malonaus, bet stiproko kvapo, 
nuostabaus skonio, tiesiog tirpsta 
burnoje. Kristalizuojasi labai lėtai, 
kristalai smulkūs. Aviečių medumi 
patariama gydyti viršutinių kvėpavi
mo takų ligas ir stomatitą. 

Baltųjų akacijų medus pasižy
mi nervus raminančiomis savybėmis, 
todėl patartina naudoti segant cen
trinės nervų sistemos ligomis, tinka 
naudoti ir vaikams. Besikankinan
tiems nuo nemigos ir sergantiems 
neuroze nakčiai patariama sučiulpti 
arbatinį šaukštelį baltųjų akacijų 
medaus, užgeriant stikline pieno. 

Geltonžiedžio (vaistinio) bar
kūno medus. Barkūnas paprastai 
specialiai sėjamas arčiau bityno. Iš 
šio augalo surenkamas pirmarūšis 
medus, jo aromatas kiek primena 
vanilės kvapą. Barkūno medus be
veik bespalvis, tik kartais būna švie
saus gintarinio arba žalsvo atspalvio. 
Barkūno medumi patariama gydyti 
širdies ir kraujagyslių ligas. 

Čiobrelių medus stipriai veikia 
mikrobus, švelnina kosulį, malšina 
skausmą ir uždegimą, ypač kvėpavi
mo takų. 

Dobilų medus - šviesiai gelto
nos spalvos, susikristalizavęs beveik 
baltas, švelnaus malonaus skonio. 
Dobilų medumi patariama gydyti 
moteriškas ligas, hemorojų. Dobilų 
medų patariama naudoti dietinėje 
mityboje. 

Grikių medus - tamsiai gelto
nas su rusvu atspalviu, aštraus sko

nio ir kvapo. Paragavus grikių me
daus, truputį kutena gerklę. Grikių 
medus turi gana daug geležies. Gri
kių medumi patariama gydyti maža
kraujystę, kraujagyslių trapumą, 
odos ligas, pūlinius ir ilgai negy-
jančias odos žaizdas. Grikių medus 
labai naudingas maitinančioms moti
noms. 

Kaštonų medus - tamsiai gel
tonai rusvos spalvos, su vos jaučiamu 
kaštonų žiedų kvapu, kartokas. Kris
talizuojasi lėtai. Turi stiprų poveikį 
mikrobams. Rekomenduojamas virš
kinamojo trakto bei inkstų ligoms gy
dyti. 

Kiaulpienių medus būna auk
so geltonumo, kartokas, labai kvap
nus. Greitai kristalizuojasi. Reko
menduojamas nuo skausmo ir kvėpa
vimo takų uždegimo. 

Kukurūzų medus stiprina or
ganizmo imuninę sistemą ir gydo me
džiagų apykaitos sutrikimus. 

Liepų medus šviesiai geltonas, 
labai malonaus liepų žiedų kvapo 
pagal skonį laikomas vienu geriausių 
arba net pačiu geriausiu. Greitai 
kristalizuojasi į smulkius kristalus. 
Labai vertingas ir kaip maistas, ir 
kaip vaistas. Veikia daugelį mikrobų, 
mažina uždegimą, padeda atsikosėti. 
Liepžiedžių medumi patariama gydy
ti slogą, anginą, bronchitą, bron
chinę astmą, kepenų bei inkstų ligas. 
Liepų medus stiprina širdį, juo gali
ma gydyti nudegimus ir pūliuojan
čias žaizdas. 

Rapsų medus skatina šlapimo 
išsiskyrimą. 

Pievų medus būna surinktas iš 
įvairių augalų žiedų. Mišrus medus 
būna aromatingas, skanus, turi įvai
rių gydomųjų savybių. Pievų medus 
gerina žarnyno ir kepenų darbą, be 
to, yra puikus antiseptikas. 

Medaus kokybė 

Svarbiausi medaus vertinimo 
kriterijai - jo spalva, skonis ir aro
matas. Kartais menkaverčio, iš cuk
raus pagaminto medaus išvaizda ne
siskiria nuo natūralaus medaus, bet 
dirbtinis medus neskleidžia speci
finio kvapo, jis saldus, bet ne aitrus. 

Dirbtinis medus būna skystesnis, o 
kai po poros mėnesių sutirštėja, jame 
susiformuoja smulkūs kristalėliai. 
Toks medus gali surūgti. 

Pakaitinus medų iki 140 laipsnių 
F, jis praranda daug gydomųjų savy
bių, patamsėja, praranda aromatą, 
įgauna karamelės skonį. 

Liaudies medicina yra sukaupusi 
daugybę gydymo medumi receptų. 
Pateikiame populiariausius. 

Hipotoni ja ir medus 

Sergantys hipotonija (žemas 
kraujo spaudimas) energiją sužadins 
tokiais receptais: 

* Sumaišykite 3,5 oz (100 g) 
medaus ir 0,35 oz (1 g) bičių pienelio. 
Tris kar tus per dieną, pusę valandos 
prieš valgį, sučiulpkite po pusę arba
tinio šaukštelio šio mišinio. Jis gerai 
gydo ir širdies ligas. 

* Sumaišykite 1,10 lb (pusę kilo
gramo) medaus su 1 citrinos sultimis 
i r i 3/4 oz (50 g) maltos kavos. Šio 
mišinio gerkite po 1 arbatinį šauk
štelį 3 kar tus per dieną, praėjus 2 va
landoms po valgio. 

Hipertoni ja ir medus 

Sergant hipertonija, ypač pradi
nėje stadijoje, gali padėti vaistai su 
medumi. 

* Kasdien išgerkite po stiklinę 
rūgusio pieno, sumaišyto su 2 arba
tiniais šaukšteliais medaus ir puse 
šaukštelio cinamono. 

* Lygiomis dalimis sumaišykite 
medų, morkų, burokėlių ir juodųjų 
ridikų sultis. Gerkite 3 kartus per 
dieną po 2 valgomuosius šaukštus. 

* Dvi savaites rytais, prieš pusry
čius pasiruoškite tokį gėrimą: į stik
linę negazuoto mineralinio vandens 
įdėkite valgomąjį šaukštą medaus ir 
įpilkite pusės citrinos sultis, gerai 
išmaišykite ir išgerkite. 

* Kasdien suvalgykite 2,11 oz (60 
g) medaus ir 3,5 oz (100 g) susmul
kintų graikinių riešutų. Gydymosi 
t rukmė - pusantro mėnesio. 

Aterosklerozė 

* Lygiomis dalimis sumaišykite 
česnako sultis ir medų. Gerkite 3 
kar tus per dieną po valgomąjį šauk
štą 1 valandą prieš valgį. Gydymosi 
t rukmė - 2 mėnesiai, po dviejų sa
vaičių pertraukos gydymą galite vėl 
pakartoti. 

* Nuvalykite, susmulkinkite čes
nako galvutę ir sumaišykite su 2 ar
batiniais šaukšteliais medaus ir 1 cit

rinos sultimis. Šio mišinio išgerkite 
kasdien ryte ir vakare pusę valandos 
prieš valgį. 

Skrandžio l igos 

* Sergantiems gastr i tu arba 
skrandžio opalige, patariama rytais, 
ne vėliau kaip valandą prieš valgį iš
gerti pusę stiklinės šilto virinto arba 
mineralinio vandens, kuriame ištir
pintas 1 arbatinis šaukštelis medaus. 

Geriausiai tinka grikių, čiobrelių 
arba pievų medus. Gėrimas pagerina 
savijautą, sumažina arba pašalina 
sunkumą po krūtinkauliu ir skaus
mą. 

Akių l igos 

* Medus gerai gydo akių užde
gimą, stabdo net kataraktos ligos 
vystymąsi. Sumaišykite distiliuotą 
arba virintą vandenį su medumi san
tykiu 7:3 ir lašinkite į akis po 1-2 
lašus 2-3 kartus per dieną. 

Pasijuskime žvalesni 

* Pasijusite žvalesni, jei rytais ir 
vakarais gersite tokį gėrimą: 1 arba
tinis šaukštelis medaus, pusė stik
linės obuolių sulčių arba šilto van
dens, 2 arbatiniai šaukšteliai obuolių 
acto. 

Remi gija Zinkevičienė 
„Savaitė" 
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LYDI ŠVENTADIENIS 
XVII Eilinė savaitė — Malda, 

kuri pasiekia dangų 
Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys 

paprašė: „Viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius 
mokinius". Jėzus tarė jiems: „Kai melsitės, sakykite: 

'Tėve, teesie šventas tavo vardas. 
Teateinie tavo karalystė. 
Kasdienės mūsų duonos duok mums kasdien 
ir atleisk mums mūsų kaltes, 
nes ir mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas. 
Ir neleisk mūsų gundyti'". 

Jėzus dar kalbėjo jiems: „Kas nors iš jūsų turės draugą ir, nuėjęs pas ji 
vidurnakti, sakys: 'Bičiuli, paskolink man tris kepaliukus duonos, nes drau
gas iš kelionės pas mane atvyko ir aš neturiu ko jam padėti ant stalo'. O anas 
iš vidaus atsilieps: 'Nekvaršink manęs! Durys jau uždarytos, o aš su vaikais 
lovoje, negaliu keltis ir tau duoti'. Aš jums sakau: jeigu nesikeis ir neduos jam 
duonos dėl bičiulystės, tai dėl jo įkyrumo atsikels ir duos, kiek tik jam reikia". 
„Tad ir aš jums sakau: prašykite, ir jums bus duota; ieškokite, ir rasite; bels
kite, ir jums bus atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir 
beldžiančiam atidaroma. Kur jūs matėte tokj tėvą, kad duonos prašančiam 
vaikui duotų akmenį?! Ar prašančiam žuvies - atkištų gyvatę? Arba prašan
čiam kiaušinio - duotų skorpioną? Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo 
vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją 
Dvasią tiems, kurie jį prašo". (C - Evangelija pagal Luką 11, 1-13) 

Mons. Adolfo Grušo pamąstymas 
Dažnai Evangelijoje pasakojama 

apie Jėzų, kuris pasitraukdavo mal
dai į nuošalią vietą. Ne kartą Jis pats 
apie tai pasakydavo savo mokiniams, 
kaip ir tą dramatišką Didžiojo Ket
virtadienio vakarą Getsemanėje, kai 
atsivestiems trims apaštalams tarė: 
Pabūkite čia, kol aš nuėjęs melsiuos. 
Nėra jokios abejonės, kad mokinius 
jaudino Išganytojo malda. Tad ne
nuostabu, kad, kaip šio sekmadienio 
Mišių Evangelijoje pasakoja Lukas, 
vieną dieną, Jėzui baigus melstis, vie
nas iš mokinių priėjo prie Jo ir pa
prašė: Viešpatie, išmokyk mus mels
tis, kaip ir Jonas išmokė savuosius 
mokinius. Manyčiau, kad iš tiesų tais 
žodžiais buvo norėta pasakyti: Vieš
patie, išmokyk mus melstis taip, kaip 
meldiesi tu. Iš tiesų kiekvienas pra
našas, įskaitant ir Joną Krikštytoją, 
savo sekėjus mokė melstis, tačiau Jė
zaus mokiniai, nustebinti tos gilu
mos, kurią jie matė savo Mokytojo 
maldoje, jo pasitraukimo į nuošalią 
vietą ir ypač to, kaip Jis kreipėsi mal
doje į Dievą, primygtinai prašė, kad ir 
juos Jis išmokytų taip pat melstis. 
Tuo jie parodė, kaip labai pasitiki sa
vo Viešpačiu. Jie iki tol nebuvo matę 
nė vieno, kuris melstųsi su tokiu pa
sitikėjimu ir atsidavimu. Šiandien ir 
mes drauge su apaštalais galime 
tarti: Viešpatie, išmokyk mus mel
stis! Tai ne paprastas prašymas, bet 
tas pats anų laikų apaštalų troškimas 
kalbėtis su Dievu, būti Jo akivaizdoje 
ir kreiptis į Jį su visišku pasitikėjimu. 
Jėzus į šį troškimą iškart atsiliepia, 
sakydamas: Kai melsitės, sakykite: 
„Tėve"... 

Nesunku įsivaizduoti, kokį są
myšį apaštalų širdyse galėjo sukelti 
tokie Jėzaus žodžiai, kai jų aplin
koje buvo netgi draudžiama kreiptis 
į Dievą vardu, bet Išganytojas atkak
liai verčia vadinti Tėvu Viešpatį, 
kuris sukūrė dangų ir žemę. Išnyksta 
bet kokie barjerai. Dievas nėra to
limas, Jis yra visų Tėvas, ir kiekvie
nas gali kreiptis tiesiogiai į Jį. Tie, 
mums dabar jau įprasti, maldos 
žodžiai buvo religingumo revoliucija. 
Žodžiu „Tėve" Jėzus mums atsklei
džia Dievo paslaptį: iš vienos pusės 
susiduriame su sūnaus pasitikėjimu 
ir atsidavimu Tėvui, o iš kitos - glo

bojantį Tėvo švelnumą, skirtą kiek
vienam iš mūsų. Atrodo, jog grįžo 
žmonijos pradžioje buvusi draugystė 
su Dievu. 

Iš tiesų maldoje dažnai mes 
kreipiame dėmesį ne į tai, kas svar
biausia. Išganytojas aiškiai sako, jog 
svarbu ne vieta, kurioje meldžiamės, 
ir ne žodžiai, kuriais kreipiamės į 
Viešpatį. Esmę maldoje sudaro šir
dies jausmai, vidinis įsigilinimas, 
draugystė su Dievu, taip, kaip tai bu
vo Senojo Testamento laikais, kai 
Abraomas maldavo Dievą pasigailėti 
nusidėjusių Sodomos ir Gomoros gy
ventojų, ir vardan jo maldos Viešpats 
buvo pasirengęs pasigailėti nusidė
jėlių. Žvelgiant į šių dienų pasaulį, 
matome daugybę miestų ir šalių, na
mų ir širdžių, kur viešpatauja nesan
taika ir neteisybė, kur žmonės patiria 
badą ir prievartą ir kur taip reikia 
užtariančios maldos. Reikia Vieš
paties bičiulių, kurie atkakliai mels
tųsi, kad mūsų namai būtų laimingi, 
kad Evangelija paliestų žmonių šir
dis. Galbūt, kas nors pasakys, kad tai 
neįmanoma, kad tokios maldos neat
neša vaisių, tačiau Išganytojas, pa
mokęs apaštalus melstis, toliau pa
teikia du palyginimus iš kasdieninio 
gyvenimo, kalbėdamas apie vidur
naktį ateinantį draugą ir tėvą, kuris 
niekuomet neduos savo vaikui vietoj 
žuvies gyvatės. Tai papasakojęs, Jis 
dar prideda: Jei tad jūs, būdami ne
labi, mokate savo vaikams duoti gerų 
daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dan
gaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, 
kurie jį prašo. Tai liudijimas, jog Die
vas, atsiliepdamas į mūsų maldą, yra 
pasirengęs duoti viską. Svarbiausia 
tik prisiminti, jog tai nulemia ne gra
žūs žodžiai. Svarbus nuoširdumas ir 
pasitikėjimas, o tai reiškia, atkaklu
mas ir ištvermė maldoje. Kai kalba
me apie neišklausytas maldas, turė
tume pripažinti, jog tai priklauso ne 
nuo Dievo nenoro atsiliepti į jas, bet 
nuo mūsų menko pasitikėjimo Juo. 
Prašykime, ir mums bus duota, bel-
skimės į Dievo širdį, ir Viešpats at
gręš į mus savo veidą. 

Pagal „Vatikano radijq" parengė 
N. Šmerauskas 

Sutepta praeitis 

ALEKSAS VITKUS 

Neseniai, birželio 14 d., Vienoje, Austrijoje mirė senas 88-ies metų 
diplomatas Kurt Waldheim. Šį įvykį Amerikos žiniasklaida tik 
labai trumpai paminėjo, ir tai tik daugiausia mirties pranešimų 

puslapiuose. Nedaug kas ir iš mūsų jį prisimename. O kadaise jis pasaulio 
politikoje buvo žymus žmogus, net dešimt metų išbuvo Jungtinu Tautų 
(JT) generaliniu sekretoriumi. 

Kodėl apie austrą Waldheim tenka rašyti ir lietuviškoje spaudoje? Jis 
buvo žinomas ir tinkamai gerbiamas kaip JT vadovas, kol Izaelio saugu
mas nesurado senos Waldheim nuotraukos, kurioje jis — jaunas, aukštas, 
lieknas vyras, deja, su vokiečių "VVehrmacht karininko uniforma. To užte
ko, kad World Jevrish Congress ir Izraelis jį apkaltintų buvus naciu, tar
navusiu vokiečių kariuomenėje Balkanuose ir ten neva susijusiu su tuo
metinės Jugoslavijos piliečių žudynėmis ir Graikijos žydų perkėlimu į 
Auschvvitz koncentracijos lagerį. 

Šioje vietoje prisimenu kai kuriuos faktus ir iš karo meto Lietuvos 
istorijos. Bet pirmau grįžkime prie Kurt Waldheim. 

Gimęs 1918 m., Waldheim Vienos universitete ruošėsi diplomato kar
jerai. 1941 m. mobilizuotas į vokiečių kariuomenę, sužeistas Rytų fronte, 
jis karo pabaigos sulaukė Balkanuose, netrukus įsitraukė į Austrijos dip
lomatinę tarnybą. Kurį laiką (1956—1960) buvo ambasadorius Kanadai, 
paskui tapo Austrijos užsienio reikalų ministru (1968—1970). 1971 me
tais JT generaliniam sekretoriui U. Thant pasitraukus, Waldheim buvo 
išrinktas ir vėliau dar kartą perrinktas į tą patį JT postą, kuriame liko iki 
1981 metų. 

Izraelio santykiai su Austrija vis blogėjo, ypač kai jos kancleris socia
listas Bruno Kreisky pasisakė esąs už teisingus PLO reikalavimus. Nepai
sant Izraelio spaudimo, kai 1986 m. rinkimuose austrai savo prezidentu 
vis dėlto išsirinko Volkspartei kandidatą Kurt Waldheim, Izraelio vyriau
sybė pareiškė savo „gilų apgailestavimą ir nusivylimą" ir atšaukė savo 
ambasadorių Austrijai. Tuo pačiu austrai atsilygino ir Izraeliui. 

Kaip Izraelis elgėsi su Austrija, nepaliko nepastebėta nei JAV admi
nistracijos. Kai Kurt Waldheim, būdamas demokratiškai išrinktu ir oficia
liu Austrijos prezidentu, buvo pakviestas apsilankyti Amerikoje, jos val
dantieji sluoksniai nutarė jo nepriimti oficialiai ir net nedavė jam vizos 
apsilankyti Amerikoje privačiai. Tuo tarpu maždaug 20 metų anksčiau 
komunistinės Sovietų Sąjungos valdovas Nikita Chruščiov neturėjo jo
kios problemos gauti vizą. Priešingai, jis 1959 m. buvo prezidento Dwight 
D. Eisenhower sutiktas išskėstomis rankomis, Amerikoje praleido dvi 
savaites, apsilankė net septyniuose JAV miestuose. Tam apsilankymui 
nesipriešino mūsų sąjungininkas Izraelis. Neturėjo problemos vizą gauti 
ir vėliau lankytis Amerikoje nei Michail Gorbačiov, nors, žinoma, jis jau 
nebegrasino Ameriką „palaidoti". 

Taip Izraelio „suteptas" prezidentas Kurt Waldheim niekada ir nega
vo progos apsilankyti Amerikoje, gal ir ne vien dėl jo tariamų asmeninių 
nusikaltimų, bet ir todėl, kad Izraelis tada nenorėjo pripažinti Austriją 
buvus Hitlerio agresijos auka, prisimenant kaip neva entuziastingai aus
trai sutiko į jų kraštą 1938 m. kovo 12 d. įžengiančią vokiečių kariuomenę. 
Man tai primena, kaip irgi neva entuziastingai tam tikri Lietuvos sluoks
niai 1940 m. birželio 15 d. sutiko į mūsų kraštą įžygiuojančius sovietų 
dalinius. 

Negavo progos Amerikoje apsilankyti nei tokie Lietuvos patriotai 
kaip Lietuvos kariuomenės gen. Petras Kubiliūnas (g. 1894 m.), tariamai 
„suteptas" vokiečių okupacijos metu kaip buvęs generalinis tarėjas, iš tik
rųjų gabiai laviravęs tarp griežtų vokiečių okupantų reikalavimų ir at
kaklaus lietuvių pasipriešinimo jiems. Pasitraukęs į Vokietiją 1944 m., jis 
buvo ten bolševikų agentų pagrobtas ir kažkur Sovietijoje sušaudytas. 

Kai kas laiko „suteptu" dar ir kitą Lietuvos patriotą Praną German-
tą-Meškauską (g. 1903 m.), vokiečių okupacijos laikais buvusį švietimo ta
rėją, kuris naciams pasipriešino dėl jų paskelbtos mobilizacijos į SS dali
nius. Jis buvo 1943 m. kovo 16 d. suimtas ir nugabentas į Stutthof kon
centracijos stovyklą, kurioje užsikrėtė dėmėtąja šiltine ir 1945 m. ba
landžio 22 d. mirė. 

Daug yra ir kitų „suteptų", Lietuvą mylėjusių patriotų, kurių visų čia 
neįmanoma ir išvardinti. Vieną iš tokių vis dėlto noriu čia paminėti. Tai 
poetė Salomėja Nėris (g. 1904 m.), kuri, susižavėjusi socializmo pažadais, 
1940 m. parašė poemą apie Staliną ir važiavo į Maskvą Lietuvai „parvežti 
Stalino saulės". Sakoma, kad ji vėliau suprato savo klaidą ir labai dėl jos 
gailėjosi. Pripažindami jos neeilinius gabumus, šiandien ir Lietuvoje daug 
kas yra linkęs tai „suteptajai" atleisti. Mirė ji Maskvoje 1945 m. liepos 7 d. 

Gal čia ir tiktų pacituoti kaip teisinosi Amerikos žydų puolamas Aust
rijos prezidentas Kurt Waldheim: „Vien tik todėl, kad žinai, kad vyksta 
kažkas negero, nereiškia, kad esi to negero dalininkas, ir yra neteisinga, 
kol tame blogyje pats nedalyvauji." Su Austrijos prezidentu Waldheim gal 
mielai sutiktų dabar ne vienas „suteptųjų" Lietuvoje: „Tarnavau vokie
čių (arba sovietų) armijoje ir dariau nei mažiau, nei daugiau — kiek rei
kėjo, kad likčiau gyvas. Visuomet bandžiau likti lojalus savo įsitikinimams 
ir savo kraštui." 
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Metinė Vidurio Vakarų gogužin 

Vidurio Vakaru apygardos pirmininke 
gužine. 

Aušrelė Sakaiaitė džiaugias' ge-

LAIMAAPANAVIČIENĖ 

Graži vasaros diena liepos 29 d. 
sutraukė nemažai žmonių į Vidurio 
Vakarų apygardos suruoštą metinę 
gegužinę Pasaulio lietuvių centro so
delyje. Švietė saulutė, gaivino lengvas 
vėjelis. Muzikantai Albertas Jur-
kaitis ir Rimas Pumputis grojo išsi
juosę, tad susirinkusieji negalėjo 
nusėdėti vietoje - didelis ir mažas 
trypė polką su ragučiais, sukosi valso 
ir tango ritmu. Ištroškusius Algis 
Kirkus ir Algis Razumas vaišino lie
tuvišku alučiu, o išalkusieji galėjo pa
skanauti „Racine Bakery" gaminto 
maisto. Buvo smagu pasėdėti su 
draugais, pakalbėti, sudalyvauti įvai
riausiuose žaidimuose ar tiesiog 
pasigėrėti gražiu oru. Norintys ga
lėjo ir knygą, ar suvenyrą nusipirkti. 

Viskas būtų buvę gerai, jei ne 
šaukštas deguto medaus statinėje, 
kur is t ruput j pagadino šventišką 
nuotaiką. Matyt, tokie jau mes esame 
lietuvaičiai, kad nesugebame gerbti 
kitų žmonių darbo. Ir gaila buvo 
organizatorių, kurių pastabos ir 
prašymai nieko negelbėjo - atsirado 
kompanija, kuri šventė ar gimtadie
nį, ar vardadienį, atsinešę savo akor
deoną, visiškai nepaisydami organi
zatorių prašymo, grojo savo melodi

jas, dainavo savo dainas. Nieko 
neturiu prieš jų dainavimą, tačiau at
vykusieji į gegužinę tą dieną norėjo 
pasiklausyti tų muzikantų, kuriuos 
pakvietė gegužinės šeimininkai. Ir 
jei jau atėjai į suruoštą gegužinę, būk 
malonus, elkis kaip svečiuose. O jei 
nori atsinešti savo maistą ir klausytis 
savo muzikos, tad organizuok šventę 
savo kieme. Juk į svečius su savo 
maistu neiname ir savo muzikos 
instrumentų nesinešame, nebent šei
mininkai paprašo. Tiesiog gerbiame 
šeimininką. 

Tokia šios kompanijos nepagarba 
gegužinės šeimininkams papikt ino 
ne vieną apsilankiusi gegužinėje. 
Man atrodo, Pasaulio lietuvių centro 
vadovai taip pat turėtų tokius „sve
čius", kurie nori būti šeimininkais 
kitų jau suruoštame renginyje, gra
žiai perspėti. Kiek aš suprantu už lei
dimą surengti gegužinę yra imama 
nuoma (o gal aš klystu?!). 

Nesinorėjo moralizuoti, bet buvo 
skaudu matyti organizatorius, kurie 
šalia organizacinio darbo turėjo dar ir 
kitų rūpesčių. Bet, kaip sakoma dai
noje, - „kas gera prisiminkime, kas 
bloga - lai išblės..." 

Geriau pasidairykime, kas vyko 
gegužinėje. 

Magdalena Stankūnienė (k.) ir Nijole kaveckiene. Gegužinėje susitiko seni draugai. 

Polką su ragučiais šoko dideli... 
... o mažoji šokėja sukosi 
tempu su tėveliu. 
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Šauniai grojo muzikantai Albertas Jurkaitis (k.) ir Rimas Pumputis. 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
m • • . . . • • • • • 

„Draugo" žurnalistas Aleksas Vitkus (dešinėje) su žmona Danute (k.) džiau
giasi knyga. 

• • 

BEVERLY SHORES, IN 
.., — 

MAŽAS ROJUS TARP ŠIMTAMEČIŲ 
ĄŽUOLŲ, OŠIANČIŲ EŽERO BANGŲ 

Meno paroda rugpjūčio 5 d., 
gegužinė — rugpjūčio 18 d. 

Kas iš Vokietijoje gyvenusių lie
tuvių pavasarį ar vasarą atplaukė 
laivu ar atskrido lėktuvu į Čikagą, 
dažnas jų iš ankstyvesnių lietuvių 
išgirdo žodį — Sandūnai! Žodį 
„Sand" žinojome, bet jo lietuviškos 
reikšmės mes neįminėme. Vėliau 
Sandūnai — Beverly Shores paežerės 
miestelis —nukrito lyg iš dangaus su 
Palangos vaizdais. 

Mūsų šeima atvyko 1949 m. pa
vasarį, vasarą atostogavo Beverly 
Shores, kuris nuo savo įsikūrimo die
nų garsėjo gausiu lietuvių skaičiumi, 
jų sodybomis. Garsėjo ir įkurtas 
„Raudondvaris", kur spietėsi, anot 
čikagiečių, rusiškieji kairiakojai — 
„vilniečiai" — „Vilnies" skaitytojai. 
Kur kas krypo — jo valia, visi lietu
viai sugyveno draugiškai, bendruo
menišką gyvenimą pradėdami nuo 
gimtadienio dienų „balių", kai visas 
lietuvių telkinys susirinkdavo pas 
tada vadinamą „šventiką", švenčiantį 
gimtadienį. 

Kai iš Europos atvykę į Čikagą 
nauji ateiviai apsigyveno Beverly 
Shores, IN, jie tęsė Beverly Shores 
Lietuvių klubo dabar žengiančio į 60-
dešimtmetį, veiklą. Dabar į bažnyčią 
— lietuviškas pamaldas, kurios vyks
ta kiekvieno mėnesio trečiąjį sekma
dienį, susirenka apie 150 žmonių, 
mažiau ar daugiau iš plačios apy
linkės. 

Įsikūrimo pradžioje Beverly Sho
res lietuviai garsėjo lietuviais inži
nieriais, kurie Čikagoje buvo įkūrę 3-
4 inžinerijos bendroves, o inž. Euge
nijaus Bartkaus bendrovė buvo žino
ma ne tik Amerikoje, bet ir už jos ri
bų. Danguolės ir inž. Eugenijaus 
Bartkų duktė Viva Ona Bartkus, gi
musi Beverly Shores, yra pasaulyje 
garsios Rhodes Trust stipendijos 
laimėtoja (ją laimi spaudoje vadinami 
mokslo genijai), įgijo daktaro laipsnį 
Londono Oxford universitete, para
šiusi garsią disertaciją „The Dy-
namic of Secession". 

Dabar Beverly Shores garsėja 
menininkais — (Ada Sutkus ir Jurgis 
Daugvila laimėjo premijas) skulpto
riais, dailininkais, kurie dalyvauja 
įvairiose parodose. Garsėja lietuviai 
ir savo bažnytiniu choru. Žavimės 
jame giedančiu solistu Jonu Vazneliu. 

Šių metų rugpjūčio 5 d., sekma
dienį, 11:30 v. r., po 10 vai. ryto pa
maldų Sv. Onos bažnyčioje, Beverly 
Shores Depot, gražiai suremontuotos 
geležinkelio stoties patalpose, dvie
juose kambariuose bus atidaryta me
no paroda. 

Viename kambaryje bus išdėsty
ta žinomo fotomenininko Algimanto 
Kezio paroda — Lietuvos vaizdai, ki
tame kambaryje — vietos skulptorių, 
dailininkų kūriniai. 

* * * 
Rugpjūčio 18 dieną visi keliai ves 

į didžiąją vasaros gegužinę — visų 
laukiamą šventę, kuri prasidės 1 vai. 
p.p. Lituanicos parke. Iš Čikagos ga
lima atvažiuoti traukiniu, autobusu 
arba savo automobiliu. 

Suokalbininkai planuoja, jog tai 
gera proga visiems žurnalistams su
lėkti vienai vasaros atostogų dienai 
pailsėti, pasakiškai gražioje gamtos 
vietovėje patauškėti , susipažinti, 
paūteriuoti žemaitiškai, dzūkiškai 
padainuoti, paspausti rankas spau
dos galiūnams, ne!., ne! tik galiū
nams, bet ir galiūnėms. Anais senais, 
gerais laikais turėjome tik vieną tikrą 
žurnalistą, nuo „A" iki „Z" — a.a. 
Salomėją Narkeliūnaitę. O dabar 
gausybė grožybės, švelnių žodžių 
tarp švento Dangaus ir Žemės, tarp 
atidarytų ar uždarytų redakcijos 
durų. 

Beverly Shores laukia!.. Dar yra 
laiko pasiruošti rugpjūčio 18 d. 

Pasirašo raštvedys 
Vytautas Kasniūnas, Sr., 
prašant klubo pirmininkui 
Vytautui Kasniūnui, Jr. 

Vaida Baranovskienė gegužinės dalyviams siūlė naujausių knygų iš 
Lietuvos. 

Laimos Apanavičienės nuotraukos 
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Palangoje sutiktas sportininkas V Urbonas. Juozo Baltiejaus (ELTA) nuotr. 

V. Urbonas ketina grįžti į Baltiją 
- Vilnius, liepos 30 d. (BNS) — 
Vidmantas Urbonas, kurio planams 
plaukte įveikti Baltijos jūrą sutrukdė 
nepalankūs orai, ketina grįžti jūron 
ir užbaigti projektą. 

Liepos 22-ąją pradėtam žygiui iš 
Švedijos sukliudė jūra praslinkę trys 
ciklonai. 49 metų sportininkas, pla
navęs Baltija nuplaukti per 200 kilo

metrų, per šešias dienas įveikė dau
giau nei pusę distancijos. Nuplaukti 
likusius 95 kilometrus sutrukdė stip
rūs nepalankūs vėjai ir bangos. 

Perplaukti jūrą nuo to taško, ku
riame dėl gamtos stichijos buvo pri
verstas sustoti, V Urbonas ketina 
artimiausiu metu, kai tik sulauks ži
nių, kad prasideda tam tinkami orai. 

Žemaičio tautybės reikalas 
jau teisme 

Vilnius, liepos 30 d. (BNS) — 
Žemaičiu save laikantis vilnietis 
Liudvikas Ragauskis prašo teismą 
leisti jam deklaruoti norimą tautybę. 

Į teismą jis kreipėsi po to, kai Ci
vilinės metrikacijos skyrius atmetė 
prašymą leisti vadintis žemaičiu. Ci
vilinės metrikacijos skyriaus atsisa
kymas motyvuotas tuo, kad pagal 
Tautybės papildymo taisykles galima 
pasirinkti tik vieno iš tėvų tautybę. 

„Prašau teismą įpareigoti Civi
linę metrikaciją papildyti mano tau
tybę. Neleisti to padaryti yra grubus 
Konstitucijos pažeidimas. Pats Kons
titucinis Teismas yra išaiškinęs, kad 
yra žmogaus asmeninė teisė apsis
pręsti, kokia yra jo tautybė", — aiški
no vilnietis. 

Jis tikino prie žemaičių judėjimo 
prisijungiantis dėl dvejopų priežas
čių. 

„Mane labiau domina teisinė ir 
konstitucinė pusė. Kiekvieno Lietu
vos piliečio yra ne tik teisės naudotis 
Konstitucija, bet ir pareigos ją ginti. 
Tad aš vykdau pareigą. Antra — aš 
realiai prijaučiu žemaičiams ir pats 
save laikau žemaičiu", — aiškino jis. 

Kaip informavo Vilniaus pirma
sis apylinkės teisme, L. Ragauskio 
prašymas yra užregistruotas, tačiau 
dar neaišku, ar jis bus priimtas na
grinėti. 

Liepą į Vilniaus apylinkės pirmą
jį teismą kreipęsis L. Ragauskis yra 

pirmasis iš keleto į teismą ketinančių 
kreiptis aktyvistų. Prieš keletą sa
vaičių įkurto susivienijimo „Žemai
čiai — buvo, yra ir bus" — atstovas 
Egidijus Skarbalius pirmadienį pa
tvirtino, kad kiti aktyvistai savo pra
šymus teismams pateiks artimiausiu 
metu. 

Birželio pradžioje Teisinių insti
tucijų departamentas prie Teisingu
mo ministerijos telšiškiams Antanui 
Kontrimui, Alvydui Jokšui ir Arvydui 
Norvydui per Telšių metrikacijos 
skyrių leido deklaruoti žemaičio tau
tybę, tačiau vėliau ministerija leidi
mą atšaukė, pavadinusi jį „technine 
klaida". 

Žemaičiai aktyvistai savo inicia
tyvas vadintis atskira t au ta kelia 
daugiau nei penkmetį. Po 2001 metų 
gyventojų surašymo A. Norvydas ir 
E. Skarbalius Statistikos departa
mento reikalavo pakeisti anketavimo 
tvarką, pagal kuria^ žemaičiai priskir
ti lietuvių tautai. Sis prašymas nebu
vo patenkintas. 

L. Ragauskis galimą įstatymų 
neatitikimą Konstitucijai Teismui 
skundžia jau ne pirmą kartą. Pra
ėjusią žiemą po jo skundų Konsti
tucinis Teismams išaiškino, kad Sa
vivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 
nuostata, rinkimuose leidžianti daly
vauti tik partijų sąrašams, priešta
rauja Konstitucijai. 

* Lietuvos s tudentų krepši
nio lygos (LSKL) čempionai Vy
tauto Didžiojo univers i te to 
(VDU) krepšininkai Europos studen
tų čempionato finale rezultatu 86:82 
nugalėjo Salonikų Aristotelio univer
siteto (Graikija) komandą ir apgynė 
Europos čempionų titulą. Tai buvo 
vienos sunkiausių VDU krepšininkų 
rungtynių šiame čempionate ir jų nu
galėtojas paaiškėjo tik paskutinėmis 
minutėmis. VDU komandą į pergalę 
prieš graikus vėl vedė Paulius Počiui-
pa, pelnęs 28 taškus bei atkovojęs 9 
kamuolius, Povilas Sakinis pridėjo 

Mokslininkai: klimato kaita 
skatina uraganų formavimąsi 

Vilnius, liepos 30 d. (Alfa.lt) — 
Naujai atliktas Atlanto vandenyno 
uraganų tyrimas parodė, kad šių kli
mato reiškinių pastaraisiais dešimt
mečiais padaugėjo, praneša BBC. Ty
rimo autoriai teigia, kad klimato kai
tos lemiama aukštesnė jūrų pavir
šiaus temperatūra ir vėjų formavimo
si pokyčiai yra pagrindinė to prie
žastis. 

Kai kurie mokslininkai teigia, 
kad uraganai yra cikliški ir kad jų pa
dažnėjimas paprasčiausiai rodo na
tūra l ius klimato procesus. Tačiau 
naująjį tyrimą atlikusi komanda tvir
tina, kad toks staigus uraganų pa
daugėjimas tiesiog nėra natūralus. 

Pastaraisiais metais atliekamose 
mokslinėse analizėse neretai užsime

nama apie tai, kad nuo praėjusio am
žiaus devinto dešimtmečio vidurio 
uraganai ypač padažnėjo. 

Didžiosios Britanijos mokslinin
kai tyrė, kiek uraganų susiformuoda
vo Atlanto vandenyne kasmet nuo 
1900-ųjų iki dabar. Jie užfiksavo, kad 
šių viesulų pastaraisiais metais 
įvyksta dvigubai daugiau nei prieš 
šimtą metų. 

Tyrėjai taip pat pastebi, kad 
žmogaus ūkinės veiklos sukeltas glo
balinis atšilimas, keliantis vande
nynų temperatūrą, yra pagrindinė 
uraganų dažnėjimo priežastis. 

Ekspertai teigia, kad šiais metais 
uraganų sezonas bus itin intensyvus. 
Numatomi iš viso devyni dideli ura
ganai. 

Mirė kino krit ikas Saulius Macaitis 
Vilnius, liepos 30 d. (Alfa.lt) — 

Šeštadienį mirė kino žinovas, kriti
kas, kino enciklopedistas 67 metų 
Saulius Macaitis. 

S. Macaitis rašė straipsnius ir re
cenzijas žurnaluose „Literatūra ir 
menas", „Kultūros barai", „Kinas". 
Nuo 1993 metų jis dirbo „Lietuvos 
ryto" priede „Mūzų malūnas". 

Pasak kritiko Skirmanto Valiu
lio, S. Macaitis buvo labai profesiona
liai pasiruošęs savo darbui žmogus. 

„Ne tik mokslo, bet ir saviraiškos 
prasme. Jis visą laiką tobulino savo 
metodus, - sako S. Valiulis. - S. Ma
caitis buvo europinio lygio kritikas. 
Tą jam esu sakęs tiesiai į akis, tik jis 
buvo žmogus kuklus - pasišaipyda
vo." 

S. Valiulio žodžiais, su S. Macai
čiu buvo įdomu bendrauti: jis nedary
davo nuolaidų, bet apie kitų klaidas, 
nuomonės netikslumą prasitardavo 
tik subtiliai. 

„Jis žinojo, kaip tą padaryti ne
įskaudinant žmogaus. Nors rašyda
mas spaudoje pasakydavo ir pikčiau. 
Tuo irgi buvo garsus - turėjo ne
mažai konfliktų", - teigia S. Valiulis. 

S. Valiulis priduria, kad S. Ma
caitis turėjęs nepaprastai gerą at
mintį. 

„Prisimindavo, kokia spalva vie
name filme buvo dažytos aktorės lū
pos, koks grimas, kaip plaukai su
šukuoti, kaip drabužiai atrodė. Tai 
jau - aukščiausias lygis", - įvertino 
kino kritikas S. Valiulis. 

Dalis mokytojų negaus pensijų 

15, Povilas Butkevičius 14, o Ginta
ras Leonavičius pelnė 13 taškų. 

* Lietuvos dvirat in inkė Edita 
Pučinskai tė , a t s t o v a u j a n t i Vo
kietijos komandai ,„Nuernber-
ger", susižalojo per Vokietijoje vy
kusias 20-ąsias moterų dviračių lenk
tynes „Aplink Tiuringiją". 31-erių 
metų dviratininkė per penktojo etapo 
pirmąją dalį — 18,6 km atskiro star
to lenktynes — nugriuvo nuo starto 
rampos. ,,Giro d'Italia" nugalėtoja 
skubiai buvo nuvežta į artimiausią li
goninę. Dviratininkė susižalojo veidą 
— prireikė siūti žaizdas. 

Atke l ta i š 1 psl . 
departamento direktoriaus pavaduo
tojos Vidos Bagdonavičienės, daž
niausiai mokytojai pasirenka nemo
kėti mokesčių nė vienai valstybei. 
Tuomet ir iškyla problema. 

Jie uždirba gan nemažai, nes 
gauna užmokestį ne tik iš mūsų de
partamento, bet ir iš tos mokyklos, 
kurioje dirba. Todėl dažniausiai pe
dagogai renkasi lengviausią kelią — 
nemokėti mokesčių. Tačiau susirgę 
jie negauna socialinių garantijų ir 
kreipiasi į mus su pretenzijomis: 
„Žiūrėkite, kaip negerai išėjo". 
Sprendžiame klausimą, kaip už juos 
sumokėti tuos mokesčius", — sakė V 
Bagdonavičienė. 

Baltarusijoje, Kaliningrado srity
je, Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje, Čeki
joje dirba 116 lietuvių kalbos, istori
jos, etnokultūros mokytojų iš Lietu
vos. Patogiausia pedagogams, kurie 
turi nuolatinį darbą Lietuvoje ir tik 
kartkartėmis išvyksta į užsienį pa
dirbėti. Tuomet jie gauna net kelis 
atlyginimus: už darbą Lietuvoje ir už 
darbą užsienio mokykloje, jei joje yra 
sudarę darbo sutartį. Prie šių algų 
dar prisideda Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento užmokestis už 
darbo valandas išeivių mokykloje. 

Pasak direktoriaus pavaduotojos, 
problema egzistuoja tiems mokyto
jams, kurie Lietuvoje neturi darbo, o 
dirba tik Baltarusijos ar Kaliningra
do srities švietimo įstaigose. Tokių 
yra keliasdešimt. 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos sekretorės Audronės 

Morkūnienės teigimu, problema — 
paini ir kebli. „Reikia žinoti konk
rečiai kiekvieno mokytojo padėtį. Juk 
yra mokytojų, kurie užsienio mokyk
loje dirba pagal tenykštę darbo su
tartį ir socialinę paramą gauna iš 
anos šalies. Kita dalis užsienyje dirba 
nepastoviai ir turi normalų darbą 
Lietuvoje. Treti savanoriškai apsi
draudžia ir valstybės paramą gauna. 
Ir tik tie, kurie niekur nedirba, tik 
užsienio mokyklose, nėra sudarę su
tarčių nei su valstybe, nei su mokyk
la, sukelia problemų. Taigi vienos tai
syklės šiuo klausimu sukurti neįma
noma", — pasitarime su Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento 
atstovais kalbėjo A. Morkūnienė. 

Pasitarime svarstyta, kad tokius 
mokytojus Tautinių mažumų ir išei
vijos departamentas galėtų oficialiai 
įdarbinti. Tačiau to padaryti teisiškai 
neįmanoma, nes tuomet departa
mentui reikėtų sukurti keliasdešimt 
laisvų etatų. Taip pat aptarta galimy
bė įdarbinimo funkciją pavesti Užsie
nio lietuvių rėmimo fondui. 

Dar vienas problemos sprendimo 
būdas — išvyką į užsienį mokyti 
traktuoti kaip komandiruotę. Tačiau 
tai galiotų tik darbą Lietuvoje turin
tiems mokytojams. 

Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamentas įsipareigojo surinkti de
talią informaciją apie kiekvieną už
sienio lietuvių mokytoją ir šiuos 
duomenis nusiųsti Socialinės apsau
gos ir darbo ministerijai. Išanaliza
vus kiekvieną atvejį, bus imtasi kon
krečių darbų. 

www.draugas .o rg 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AfP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Japonijos valdančioji partija patyrė 
istorinį pralaimėjimą 

Shinzo Abe raginamas atsistatydinti. 

Tokijas, liepos 30 d. (AFP/BNS) 
— Japonijos valdančioji Liberalų de
mokratų partija pirmą kartą nesuge
bėjo tapti didžiausia frakcija Aukš
tuosiuose parlamento rūmuose, rodo 
pirmadieni paskelbti oficialūs rinki
mų rezultatai. 

Aukštuosius parlamento rūmus 
kontroliuos pagrindinė opozicinė De
mokratų partija — tai pirmas kartas, 
kai šis centro kairės blokas turės dau
gumą. 

Konservatyvi premjero Shinzo 
Abe Liberalų demokratų partija ir į 
budizmo vertybes orientuota koalici
jos partnerė Naujasis Komitetas per 
sekmadienio rinkimus prarado 30 
mandatų ir turės tenkintis 46 iš 121 
vietos, dėl kurių buvo varžomasi. 

Liberalai demokratai gavo 37 vie
tas — gerokai mažiau nei turėtos 64, 
rodo Vidaus reikalų ministerijos pa
skelbti duomenys. 

Tai pirmas kartas, kai liberalams 
demokratams nepavyksta tapti di
džiausia frakcija kuriuose nors parla
mento rūmuose. 

Nuo 1955-ųjų ši partija valdė visą 
laiką, išskyrus 10 mėnesių 1992-1993 
metais. Po šio trumpo laikotarpio 
opozicijoje ji buvo didžiausia partija 
abejuose parlamento rūmuose. 

Sekmadieni rinkimai nevyko į 

įtakingesnius Žemuosius parlamento 
rūmus, kur liberalų demokratų vado
vaujama koalicija turi didelę per
svarą, todėl kol kas nėra grėsmės, 
kad ji gali prarasti valdžią. 

Vertinant vietų skaičių, tai buvo 
antras didžiausias liberalų demokra
tų pralaimėjimas per Aukštųjų rūmų 
rinkimus. 1989 metais ši partija gavo 
36 vietas, nors tuo metu rūmai buvo 
didesni ir buvo varžomasi dėl 126 vie
tų. 

Opozicinė Demokratų partija per 
šiuos rinkimus laimėjo 60 vietų — be
veik dvigubai daugiau nei turėtos 32 
vietos. 

Japonijos Komunistų partija, 
kuri turėjo penkias vietas, per šiuos 
rinkimus laimėjo tris vietas, o So
cialdemokratų partija, kur i turėjo 
tris vietas, dabar laimėjo dvi. 

„Rinkimai pademonstravo žmo
nių nusivylimą", — sakė 38 metų 
valstybės tarnautojas Akihiro Kodai-
ra. 

„Vyriausybės vadovas tur i pripa
žinti rinkimų rezultatus ir pamąstyti 
apie ateitį, galbūt ir apie galimybę 
pasitraukti. 

Mažiausia, ką jis tur i padaryti, 
tai pripažinti žmonių nuomonę ir at
sižvelgdamas į ją keisti savo politi
ką", — pridūrė A. Kodaira. 

Mirė kino legenda Bergman 
Stokholmas, liepos 30 d. 

(AFP/BNS) — Legendinis švedų kino 
režisierius Ingmar Bergman pirma
dienį mirė, pranešė jo duktė Eva. 

I. Bergman, kuris išgarsėjo to
kiais filmais kaip „Žemuogių pie
velė", „Septintasis antspaudas" ir 
„Fani ir Aleksandras", ramiai mirė 
savo namuose Forės saloje Baltijos jū
roje, sakė Eva Bergman, bet nenu
rodė jo mirties priežasties. 

I. Bergman laidotuvių data dar 
nepaskirta, bet jose dalyvaus artimi 
draugai ir šeima. 

Gandai apie prastėjančią I. Berg
man sveikatą sklandė jau kelis mėne
sius. Spalį jam buvo atlikta klubo są
nario pakeitimo operacija. 

Kino kūrėjas, kuris taip ir neatsi
gavo po paskutinės žmonos I. von Ro-
sen mirties 1995 metais, pastaraisiais 
gyveno iš esmės atsiskyręs nuo pa
saulio. 

Vienam žymiausių 20-ojo am

žiaus kino kūrėjų, kuris laimėjo ke
turis „Oskarus", įskaitant „Oskarą" 
už geriausią filmą užsienio kalba, bu
vo 89 metai. 

Daugeliui kino mėgėjų I. Berg
man buvo didžiausias 6-ojo ir 7-ojo 
dešimtmečio autorinių filmų kūrėjų, 
pranokstantis net tokius kult inius 
režisierius kaip Federico Fellini, Luis 
Bunuel ar Jean-Luc Godard. 

Jo darbų stilius, ypač — jo temų 
rimtumas, buvo toks, kad visuomenei 
jis atrodė niūriose svajose paskendęs 
atsiskyrėlis ir savo tėvynėje buvo iš 
dalies kaltinamas dėl to, kad Švedija 
įsivaizduojama kaip klaustrofobiškų 
neurotikų šalis. 

Savo pirmąjį filmą „Krizė" jis 
pastatė 1945 metais, bet tarptautinio 
pripažinimo sulaukė tik 1956-aisiais. 
kai Kanų kino festivalyje buvo paro
dytos „Vasarvidžio nakt ies šypse
nos". Daugiau kaip 3 dešimtmečius 
jis pastatydavo po filmą per metus. 

EUROPA 

BERLYNAS 
Jungtinės Valstijos turi pernelyg 

daug problemų Irake, kad ryžtųsi 
ginkluotam konfliktui su Iranu, ma
no Irano užsienio reikalų ministras 
Manouchehr Mottaki. „JAV ne tokia 
padėtis, kad jos galėtų pradėti naują 
karinį konfliktą", — pareiškė M. 
Mottaki interviu Vokietijos žurnalui 
„Focus". „Šimtas septyniasdešimt 
tūkstančių kareivių negali garantuo
ti nei savo saugumo, nei Irako saugu
mo", — pridūrė jis. Galimybę imtis 
karinių veiksmų prieš Iraną vis kar
tais svarsto VVashington kaip vieną 
būdų, kurie galėtų priversti Tehe
raną atsisakyti savo atominės pro
gramos. 

BRIUSELIS 
Siekdama sumažinti civilių gy

ventojų aukų skaičių Afganistane, 
NATO planuoja laikytis daugiau ap
ribojimų turinčios kovos su talibais 
taktikos ir naudoti mažesnes aviaci
nes bombas, pirmadienį britų dien
raštyje paskelbtame interviu teigė 
organizacijos vadovas. Pasak „Finan
cial Times", NATO generalinis sek
retorius Jaap de Hoop Scheffer pri
pažino, kad išaugęs civilių gyventojų 
aukų skaičius sumažino paramą NA
TO pajėgoms, ir pažymėjo, kad vadai 
nurodo nerengti atakų, jei egzistuoja 
rizika, kad nukentės civiliai gyvento
jai. 

RYGA 
Pirmadienio rytą Rygoje beveik 

visiškai sudegė autobusas Tartu-Ry-
ga, žmonės, laimė, nenukentėjo. Vals
tybinės policijos sekretorius spaudai 
Aigars Berzinis pranešė, kad autobu
sui važiuojant pro Juglos popieriaus 
fabriką, vairuotojas pastebėjo jame 
dūmus, sustojo, išleido keleivius ir 
paskambino į gelbėjimo tarnybą. 
Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba in
formavo, kad iškvietimas į Bikernie-
ki gatvę buvo gautas apie 10 vai. ry
to, ugniagesiai dirbo įvykio vietoje 
valandą. Rygos tarptautinės autobu
sų stoties pareigūnė pranešė, kad ne
gavo žinių apie degantį autobusą. 

ATLANTIC 

JAV 

CAMPDAVID 
JAV vadovas George W. Bush 

sekmadienį prezidento rezidencijoje 
Camp David sutiko naująjį Didžiosios 
Britanijos ministrą pirmininką Gor-
don Brown, su kuriuo per šį pirmąjį 
oficialų jų susitikimą kalbėjosi apie 
Iraką, Darfūrą ir įstrigusias pasauli
nės prekybos derybas. G. Brown, ku
ris Tony Blair pakeitė birželio 27 die
ną, lėktuvas anksčiau nutūpė netoli 
Washington, DC. Britų ministras pir
mininkas iš karto nuvyko į Camp Da
vid Maryland valstijoje privačiai va
karienei. Prieš atvykdamas G. Brown 
dar kartą paneigė gandus, kad ketina 
atriboti Londoną nuo VVashington dėl 
nepasitenkinimo Irako karu. 

AZIJA 

KABULAS 
Talibano nustatytas „galutinis 

terminas" krizei dėl 22 pagrobtų ko
rėjiečių išspręsti pirmadienį baigėsi, 
bet kol kas nėra jokių žinių apie jų li
kimą —jokios informacijos nepateikė 
nei Talibanas, kuris grasino įkaitus 
nužudyti, nei Afganistano vyriausy
bė. Talibanas anksčiau sakė, kad ne
nusileis dėl jo vadovų nustatyto 7 vai. 
30 min. Grinvičo laiku termino ir nu
žudys tuos 22 Pietų Korėjos piliečius, 
daugiausia — moteris, jei vyriausybė 
nepaleis kalinamų sukilėlių. Tali
banas yra nurodęs, kad įkaitai buvo 
išskirstyti į mažas grupes ir laikomi 
trijose skirtingose provincijose, kad 
būtų neįmanoma surengti gelbėjimo 
misijos. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGDADAS 
Irakiečių nacionalinei futbolo 

rinktinei laimėjus Azijos čempionatą, 
Irake kilo visuotinės linksmybės, ku
rios šioje karo nualintoje šalyje dabar 
yra retenybė, o tarpusavio nesutari
mus pamiršusių žmonių džiaugsmas 
buvo reiškiamas šūviais į orą. Tūks
tančiai irakiečių, tarp kurių buvo ir 
saugumo pajėgų narių, nepaisė griež
to vyriausybės įsakymo dėl ugnies 
nutraukimo ir rinktinės pergalę prieš 
Saudo Arabijos komandą rezultatu 
1:0 pasveikino intensyviu šaudymu. 

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

Ocea WT1^rm\ 

Aulo 

Kroviniu gabenimas 
laivu ; visas oasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
tekt JVU į visas pasauito saits. 

Air FSBįm 
Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 9 M H P 

Smatt Packaaes TrucktotĮyJ 

t^ Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymai | namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 70B-S99-9680 
fax. ? 708-599-9682 Tel. I $00-775-7363 

http://www.dtianttcexpresscorp.com
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KUNIGYSTĖ - NUOSTABI 
PROFESIJA 

Įšventinti keturi diakonai 
ALFREDAS GUSČIUS 

Liepos 14 dienos popietę Pane
vėžio Katedroje buvo gražu, kilnu, 
sakyčiau, - buvo ypatinga, todėl apie 
tokius renginius reikėtų kalbėti ei
lėraščių posmais. Keturi jaunuoliai 
(Justas Jasėnas, Aivaras Kecorius, 
Mindaugas Mizaras, Mindaugas Sa
kinis) Panevėžio Kristaus Karaliaus 
Katedroje guli kryžiumi. Greta jų ke
liasdešimt kunigų, kiek tolėliau gau
sūs giminaičiai, artimieji, draugai. Po 
kiek laiko gulintieji kryžiumi atsi
kels, priims kitus, pagal diakonų 
įšventinimo į kunigus ceremoniją bū
tinus palaiminimus, ir kelių šimtų ti
kinčiųjų akivaizdoje „atsisakys pa
saulio" - bus įšventinti į kunigų luo
mą. 

Vyskupas Jonas Kauneckas ir 
prieš Šv. Mišias, ir pamokslo metu 
pabrėžė šių jaunuolių apsisprendimo 
kainą ir vertę. Iš tikrųjų - ko jie at
sisako, ko netenka? Giliau pažvelgus, 
turėtume pripažinti, kad jie gauna 
daugiau nei netenka. Neturės myli
mųjų, šeimos? Turės! Visos parapijos 
moterys ir vyrai bus jų mylimi ir 
brangintini šeimos nariai. Neturės 
laisvės? Turės, ir daug didesnę nei jų 

bendraamžiai, nežinantys, ką su ta 
laisve daryti, niokojantys ją pačiais 
ciniškiausiais būdais. 

Dvasingieji jaunuoliai vaikščios, 
važinės po savo parapijas, susitikinės 
su žmonėmis, teiks jiems ne tik pas
laugas ligos ar mirties atvejais, bet 
dar dažniau linksmomis vestuvių, 
krikštynų, vardinių, įvairių sukakčių 
progomis. Reikalui esant, jie vyks j 
kitus miestus, miestelius, o neretai 
bus siunčiami ir j užsienio kraštus. 
Šiuolaikiniai kunigai yra ir „maši-
nuoti", ir „mobiliuoti", jie turi daug 
galimybių lavintis, siekti mokslinių 
aukštumų. Ne vienas jų apdovanotas 
poetiniais, muzikiniais gabumais. 

Vyskupas J. Kauneckas, pritai
kęs Sv. Evangelijos žodžius, aiškiai 
pasakė, kad jiems, kaip ir apaštalui 
Petrui, nuo šiol pagrindiniu myli
muoju bus Jėzus Kristus. Ganytojas 
nuoširdžiai linkėjo keturiems novici-
jams neišsenkančios meilės Dievui, 
nemenkėjančios atsakomybės už sa
vo darbus, veiksmus ir mintis, iš
tvermės atsilaikant šiandieniniame, 
pagundų pilname, pasaulyje. Laisvos 
ir nepriklausomos Lietuvos žinias-
klaida su pasimėgavimu gaudo ir 
transliuoja žinias apie kurio nors 

Laisvos ir nepriklausomos Lietuvos žiniaskiaida su 
pasimėgavimu gaudo ir transliuoja žinias apie kurio 
nors kunigo suklydimus. Pavieniai faktai išpučiami ir 
tendencingai apibendrinami, tačiau, kita vertus, tokia 
dvasinio luomo žmonių klaidų medžioklė atlieka ir pro
filaktinį vaidmenį, nes neleidžia dvasininkams atsi
palaiduoti, bet skatina visuomet būti sąžiningais ir 
moraliai tvirtais. 

Šv. Mišios Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje. Iš kairės: Erfurto 
(Vokietija) kunigų seminarijos rektorius, toliau - kun. M. Šakinis, kun. J. Ja
sėnas, diakonas A. Akelaitis, vyskupas J. Kauneckas, kun. M. Mizaras, kun. A. 
Kecorius, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius R. Šalaševičius. 

Monsinjoro Juozapo Antanavičiaus nuotr. 

kunigo suklydimus. Pavieniai faktai 
išpučiami ir tendencingai apibendri
nami, tačiau, kita vertus, tokia dva
sinio luomo žmonių klaidų medžioklė 
atlieka ir profilaktinį vaidmenį, nes 
neleidžia dvasininkams atsipalai
duoti, bet skatina visuomet būti 
sąžiningais ir moraliai tvirtais. 

Kunigystė yra viena nuostabiau
sių profesijų žemėje. Dievo - Jėzaus 
Kristaus - vardu kunigai tarnauja 
žmonėms, neleidžia pasauliečių gy
venimams sumaterialėti, dvasiškai 
sumenkėti . Tokiomis, sakytume, 
principinėmis bažnytinio gyvenimo 
akimirkomis verta prisiminti eti
mologinę žodžio „religija" reikšmę, 
kurią kasdienybėje pamirštame. 
„Religijos" viena iš semantinių 
reikšmių reiškia „surišti", „susieti". 
Ką? Žemiškąją sferą su aukštesniąja, 
dangiškąja, kitaip tariant, mūsų kas
dienybę, mūsų buitį su kilniąja, aukš
tąja gyvenimo prasme. 

Dar paprasčiau kalbant, tas žodis 
verčia atidžiau įsigilinti į kai kada 
girdimą Evangelijos posakį - „Žmo
gus gyvas ne vien duona". Tad kuo 
dar - be duonos, be žaidimų, be 
žemiškųjų reginių ir svaigalų - mes 

esame gyvi? Apie tai pagalvoti, o gal
būt ir keisti savo priklausomybes ir 
padės tie jaunieji kunigėliai, pasirin
kę vertybių „surišimo", gyvenimo 
prasmės propagavimo profesiją. 

Pos t s c r ip tum. Mane ir religijo
tyrininke dr. Aldoną Vasiliauskienę j 
šias iškilmes vežė ir jose dalyvavo 

v 

Vilniaus Svč. Trejybės graikų apeigų 
katalikų (unitų) parapijos klebonas, 
tėvas Pavlo Jachimecas. Kunigų se
minariją jis baigė sovietiniais metais 
Lvove, pogrindyje. Slapta nuo drau
gų ir net nuo artimųjų. Kas skatino 
tą jaunuolį anais laikais rinktis tokį 
„reakcingą" gyvenimo kelią? „Dievo 
balsas", - atsakė tėvas Pavlo. Po 
įvilktuvių į sutaną jis gavo paskyrimą 
į Lietuvą, ir štai jau 15 metų sėkmin
gai kunigauja. Gavo Lietuvos piliety
bę, aktyviai dalyvauja mūsų respub
likos bažnytiniame bei kultūriniame 
gyvenime. Vienas iš įšventinamųjų į 
kunigus - Justas Jasėnas - ukrainietį 
Pavlo Jachimecą pakvietė būti įvilk
tuvių krikšto tėvu, nes senokai jį pa
žįsta ir pats domisi ukrainiečių-unitų 
istorija, jų šiandiena. 

Žaliausias Europos miestas 
Švedija, regis, žino, kaip išspręsti 

klimato kaitos klausimą, kurį jau 
keletą metų Europos Sąjunga laiko 
prioritetiniu. 

Žaliosios revoliucijos banga dar 
ne iki galo užliejo Europą. Tuo gali
ma įsitikinti išvydus virš pušų rūk
stančius dūmus, „puošiančius" gra
žiausią kraštovaizdį, kokį tik galima 

v 

pamatyti Švedijos miestelyje Vaxsjo. 
Vis dėlto pirmas įspūdis - apgaulingas. 

Jei ne jėgainė, vargu ar šis mies
tas būtų laikomas pačiu žaliausių 
Europoje. Pažvelgus iš arčiau galima 
pastebėti, kad virš miško kylantys 
dūmai - viso labo nežymus garų 
debesėlis. Įėjus į pačią medienos at-

PASLAUGOS 

i y 

^ ^ STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Si, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

liekomis kūrenamą jėgainę, užuo
džiamas veikiau saunos, o ne kros
nies, kvapas. Jėgainė gamina elektrą 
ir aprūpina 90 proc. Vaxsjo gyventojų 
šiluma bei karštu vandeniu. Be to, už 
mazutu varomos jėgainės elektrą gy
ventojai sumokėdavo 16 tūkst. Švedi
jos kronų per metus, o naujos jėgai
nės tiekiama elektra kainuoja treč
daliu pigiau. 

Kaip teigia „Vaxsjo Energi AB" 
inžinierius Tommy Sandh, medienos 
atliekų užtenka, kad miestas būtų šil
domas ir žiemą, ir vasarą. Deginant 
medieną sumaniai panaudojamos 
popieriaus pramonės atliekos. Toks 
būdas nepažeidžia ir Švedijos aplin
kosaugos politikos principo „už kiek
vieną nukirstą medį reikia pasodinti 
naują", mat pelenais virtusia me
diena vėliau tręšiami miškai. 

Už tvariąją p lė t rą 

Būtent dėl aplinkai nekenksmin : 
gos jėgainės Vaxsjo šiais metais gavo 
ES apdovanojimą už tvariąją plėtrą ir 
tapo žaliausių žemyno miestu. Tiesa, 
tausoti aplinką Vaxsjo gyventojai 
išmoko tik po skaudžios patirties, kai 
maždaug prieš šimtą metų mieste 
nudžiūvo visas derlius, o nudegusios 
ganyklos pranašavo badą. Tuomet 
daugelis gyventojų buvo priversti 

emigruoti į JAV 
Aišku, šios pamokos nepakako, 

kad visi miestiečiai pradėtų tausoti 
aplinką. Tad vietos valdžia išmoko 
„nubausti" tuos, kurie nenori gerbti 
gamtos. 

Žal iosios revoliucijos sėklos 

Stulbina ir tai, kad Vaxsjo gyven
tojai jau prieš daugelį metų buvo 
pasirengę kovoti su klimato kaita. 
Neatsitiktinai manoma, kad žaliosios 
revoliucijos sėklos buvo pasėtos 
būtent čia. 

Prieš dešimt metų, kai naftos 
kainos siekė 20 JAV dol. už barelį, 
Vaxsjo pareiškė norą tapti „miestu be 
iškastinio kuro". Šį tikslą buvo nu
matyta pasiekti iki 2050 metų, o iki 
2010 metų perpus sumažinti anglies 
dvideginio išmetimą. 

Šiandien Vaxsjo miestas dujų 
išmetimą sumažino 25 proc: kiek
vienam gyventojui vidutiniškai tenka 
3,5 tonos į aplinką išmesto anglies 
dvideginio. Beje, tai tik lašelis paly
ginti su JAV kur kiekvienam ameri
kiečiui tenka daugiau nei 20 tonų i 
aplinką išmestų kenksmingų dujų. 

Dar ne la imėjo 

Miesto tarybos planavimo ir plėt

ros skyriaus viršininko Anders Fran-
zen teigimu, džiaugtis dar per anksti: 
„Taip, mes laimėjome energetikos 
mūšį, bet mūsų laukia dar viena 
problema - transportas". Nors šiltais 
vasaros vakarais dviračių takeliai 
užkimšti, gyventojus vis dar sunku 
įtikinti visiškai atsisakyti benziną 
ryjančių automobilių. Vaxsjo miesto 
taryba skatina gyventojus naudotis 
etanolio varomais automobiliais, ku
rie ne tokie kenksmingi aplinkai, ir 
siūlo nemokamai aikštelėse statyti 
šias mašinas. Taryba taip pat planuo
ja keisti viešojo transporto sistemą, 
tačiau tai bus galima padaryti tik 
gavus Švedijos vyriausybės paramą. 

Vaxsjo mieste bandoma įdiegti ir 
kitą naujovę - medinius pastatus, ku
rie ne tik nekenktų aplinkai, bet ir dar
niai susilietų su kraštovaizdžiu. Eže
ro Triommen pakrantėje jau beveik 
pastatytas aštuonių aukštų daugia
butis namas, kurį galima laikyti aukš
čiausiu mediniu pastatu Europoje. 

Pastaruoju metu madingos kal
bos apie klimato kaitą, todėl Vaxsjo 
mieste lankosi ne tik Švedijos, bet ir 
Vokietijos ar netgi tolimos Japonijos 
delegacijos. Visai įmanoma, kad šio 
miesto patirtis bus neįkainojama 
kovojant su visuotiniu atšilimu. 

„Lie tuvos ž i n o s " 
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SXI ŠIHTfil HETŲ NCIO TILŽĖS 
Akių ligos 

Napoleonas ir Lietuva 
MIKSAS VITKUS 

Hrv4 

Pirmieji Napoleono armijos žval
gybiniai daliniai persikėlė per Nemu
ną ties Kaunu 1812 m. gegužės 24 d., 
sudarė prietiltį, prie kurio tris dienas 
kėlėsi pagrindinės armijos jėgos, ku
rių laukė ilgas 550 mylių kelias į 
Maskvą. Karas oficialiai prasidėjo tik 
birželio 22 d., Vilnius buvo užimtas 
birželio 27 d., neiššovus nė vieno šū
vio. Dieną prieš tai Aleksandras dar 
puotavo su rusų gen. Benningsen ne
toli Vilniaus, kai kazokų pasiunti
niai jam pranešė prie prasidėjusią 
prancūzų invaziją. Gavęs tą žinią, jis, 
kartu su Oginskiu ir kitais Rusijos 
šalininkais, išvyko i Vitebską, o iš ten 
į Maskvą. Patarėjų įtikintas, kad jis 
kariuomenei vadovauti netinka, ca
ras grįžo į sostinę — Sankt Peter-
burg, karo veiksmų tvarkymą palikęs 
generolams, kurių vyriausiuoju buvo 
paskirtas senas 67 metų Michail L 
Kutuzov. 

Staiga užimtame Vilniuje Napo
leono kariuomenė plėšė kiek tik ga
lėjo, iki kol neatvyko pats imperato
rius, tikėdamasis sulaukti entuzias
tingo vilniečių sutikimo. Nors tokių 
buvo ir nemažai, dalis negalėjo jam 
dovanoti įvykusio plėšikavimo Vil
niuje. Pas Napoleoną tuojau atvyko 
delegacijos, prašančios tuojau atsta
tyti Lietuvos—Lenkijos valstybę. Ne
norėdamas užgauti savo sąjunginin
kų prūsų ir austrų, Napoleonas nieko 
neprižadėjo, delegatams patardamas 
palaukti kol jie grįš iš nugalėtos 
Maskvos. 

Pats Napoleonas jau nebuvo tas 
pats senasis genialus ir ryžtingas 
vadas. Pavargęs ir nusilpęs nuo nuo
latinių karų, jis jau neturėjo nei 
energijos pats kariauti. Jo gausūs ge
nerolai vijosi į Rusijos gilumą besi
traukiančias rusų armijas, tuo tarpu 
pats Napoleonas apsistojo Vilniuje, 
kur net tris savaites derėjosi su lenkų 
ir lietuvių atstovais, bandydamas 
išrišti jų politinius skirtumus. Nu
taręs neįjungti Lietuvos į Varšuvos 
kunigaikštystę, jis 1812 m. liepos 1 d. 
leido lietuviams Vilniuje sudaryti 
savo laikiną vyriausybę, kuri netru
kus paskelbė susijungimą su Lenkija. 

Pačiam Napoleonui pirmiausiai 
rūpėjo, kiek Lietuvos kraštas galėtų 
duoti jo armijai maisto ir kiek į ją įsi
trauks lietuvių karių. Ar ne kažkas 

Sdccr du.a per Alpes 

panašaus vyko ir po daugiau kaip 
šimto metų, kai 1941 m. Hitlerio ka
riuomenė užėmė Lietuvą panašiame 
nesėkmingame žygyje prieš Rusiją? 
Nei Napoleonas, nei Hitleris Lietuvai 
nieko nežadėjo, o 1812 m. ir 1941 m. 
sudarytos vyriausybės išnyko kartu 
su Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo viltimis. 

Napoleono žygis į Maskvą būtų 
gera tema kitam straipsniui. Čia tik 
paminėsiu, kad jis vyko labiau pagal 
rusų, nei pagal Napoleono planą. 
Rusai traukėsi, vis vengdami atviro 
mūšio. Rugpjūčio 18 d. prancūzai 
pasiekė istorinį Smolenską, kuris 
ilgus metus buvo valdomas Lietuvos, 
ir žygiavo toliau. Pirmas ir vienin
telis stambus mūšis įvyko 1812 m. 
rugsėjo 7 d. prie Borodin miestelio, 
kurį nė viena pusė negalėjo tvirtinti 
laimėjus. Iki Maskvos buvo belikę tik 
75 mylios ir rusai pasitraukė net už 
Maskvos. Rugsėjo 15 d. Napoleonas 
įžengė į Kremlių ir nekantriai laukė 
caro siūlymo deryboms. Deja, jis jo 
niekada nesulaukė. Nesimatė nei Ku
tuzov armijų. Artėjo žiema ir Napo
leonas nutarė trauktis namų link. 
Spalio 19 d. pirmieji prancūzų dali
niai paliko Maskvą. 

Napoleonui pasi t raukus nuo 
Maskvos, jis jau kitais metais vėl 
sukėlė naują stiprią kariuomenę, ku
ri bandė, nors ir nesėkmingai, prie
šintis jungtinei austrų, prūsų, rusų ir 
švedų armijai 1813 m. spalio 16—19 
d. didžiajame .mūšyje prie Leipzigo. 
Pralaimėjęs tą lemiamą mūšį, Napo
leonas buvo ištremtas į Elbos salą, iš 
kurios jam pavyko pabėgti ir vėl su
kelti prancūzų kariuomenę. Šį kartą 
prie Napoleono buvusių priešų prisi
dėjo ir anglai. Prie Waterloo mieste
lio, Belgijoje, 1815 metų birželį įvyko 
kelias dienas trukęs labai kruvinas ir 
permainingas mūšis, kuris pasibaigė 
Napoleono galutiniu žlugimu. 

Garsusis Vienos kongresas, kurio 
tikslas buvo pertvarkyti visą Europą, 
prasidėjo jau 1814 metų rugsėjį, dar 
prieš paskutinį lemiamą Waterloo 
mūšį, ir tęsėsi iki 1815 metų birželio. 
Europos žemėlapis labai pasikeitė, 
atsirado naujos valstybės, nauji val
dovai. Rusijos caras Aleksandras I 
atgavo didžiąją dalį buvusios Varšu
vos kunigaikštystės, kuri buvo per
krikštyta į Lenkijos karalystę, o jos 
karaliumi buvo pripažintas Rusijos 
caras. 1846 m. ir ta „karalystė" tapo 
tik paprasta Rusijos provincija. 

Lietuvos bajorija vėl mėgino at
gaivinti Lietuvos Didžiąją kunigaikš
tystę, nors ir susietą su Lenkų kara
lyste. Visos tos pastangos liko nevai
singos, nes tiek Aleksandras I, tiek ir 
po jo sekęs caras Nikalojus I (1825— 
1855 m.) visuomet atsakydavo, jog 
„Lietuva jau yra Rusijos provincija ir 
todėl negali būti prijungta prie 
Lenkijos". Užnemunė (Suvalkija), 
kaip ir toliau, liko atskirta nuo liku
sios Lietuvos, kuri caro buvo pava
dinta „Siaurės—Vakarų Kraštu". 
Neliko nė Lietuvos vardo. 

Paba iga . 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UCOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

DR. Ž lBin i ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES LiGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, !L 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Vidaus ligos 

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 

EDMUNDAS VTŽ1NAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIG GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Cnicago, IL 60638 
Tel. 772-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

EUGENE C DECKER, DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama kaina. 
Susitarimui kabėti angliškai arba ietuviskai. 

4647 W. 103 S t , Oak. Lawn, IL 
55 E. vVashlngton, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

VIKDUGA^MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 
www.il l inoispain.com 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
i . • • • • • • • . .. . 

Medicinos mokslas veržiasi 
iš švietimo globos 

Sveikatos apsaugos ministerija 
(SAM) nusprendė atsikovoti medici
nos mokslo įstaigas, kurios šiuo metu 
priskirtos Švietimo ir mokslo minis
terijai (SMM). Derybas ketinama 
pradėti nedelsiant. 

P o v i e n u s p a r n u 

Sveikatos apsaugos ministro 
patarėjas Evaldas Navickas teigė, 
kad medicinos mokslo koordinavimo 
klausimas yra principinis, tad SAM 
derybas ketina pradėti nedelsiant. 
„Mes vieningai manome, kad SAM 
turi perimti valdymą ir laukti nebe
galima. Dabar formuojamas kitų 
metų biudžetas. Sunku įsivaizduoti, 
kaip viskas baigsis, bet, manau, pa
matysime po poros mėnesių", - teigė 
jis. 

Medicinos specialistai sakė, kad 
ši idėja kelta seniai, tačiau politinė 
situacija nebuvo pribrendusi tokioms 
permainoms. „Ar politikai supras 
tuos subtilius klausimus, kuriuos 
keliame? Arba bent tų klausimų svar
bą? Drįstu abejoti", - kalbėjo Kauno 
medicinos universiteto Kardiologijos 
instituto direktorius Rimantas Be-
netis. Kita vertus, anot specialistų, 
idėja nėra nauja - seniau medicinos 
mokslą koordinavo SAM. 

Įkvėpė vizitas 
Amerikoje 

Ryžtas kelti medicinos mokslo 
institutų pavaldumo klausimą su
stiprėjo po sveikatos apsaugos mi
nistro Rimvydo Turčinsko ir Lietuvos 
medicinos autoritetų vizito Jung
tinėse Amerikos Valstijose. „Tenai 
visas medicinos mokslas yra koor
dinuotas ir Įeina i sveikatos apsaugos 

sistemos sudėtį, todėl jis finansuoja
mas harmoningai. Tai lemia didelius 
pasiekimus ir inovacijas sveikatos 
apsaugos srityje ir visai naują koky
bę", - sakė R. Benetis. Anot jo, me
dicinos mokslas kenčia dėl to, kad 
SMM neišmano specifinių dalykų, 
todėl yra nepajėgi nustatyti nei me
dicinos mokslo programų prioritetų, 
nei profesionaliai spręsti tų pro
gramų finansavimo reikalų. „Pavyz
džiui, biomedicina yra labai svarbi 
sritis, bet ji paskęsta tarp daugybės 
kitų mokslų", - sakė Santariškių 
klinikų generalinis direktorius Alek
sandras Laucevičius. 

E f e k t y v i a u n a u d o t ų lėšas 

Pasak specialistų, SAM kur ia 
elektroninę sveikatos duomenų bazę, 
sudaro sąlygas atsirasti biobankams, 
perka modernią įrangą, todėl šiai 
ministerijai koordinuojant medicinos 
mokslus bū tų galima efektyviau 
išnaudoti ribotus finansinius ištek
lius, kurių nuolat nepakanka rim
tiems tyrimams. 

„Techniką mokslo tikslais galėtų 
naudoti ir institutai. Lietuva nepajė
gi susipirkti įrenginių atskirai ir 
sveikatos įstaigoms, ir institutų at
liekamiems moksliniams tyrimams. 
SAM taip pat tur i koordinuoti mok
slinę produkciją, kad sveikatos sis
tema funkcionuotų vieningai", -
kalbėjo A. Laucevičius. Be to, anot 
profesoriaus, koncentruotas medici
nos mokslo projektų finansavimas 
leistų efektyviau naudoti iš Europos 
Sąjungos s t ruktūr in ių fondų atei
nančias lėšas. 

I n g a R a z m a i t ė 
„Kauno diena", Bernardinai.lt 

O d O vtnnrvir .c i raugas.org _ J _ J _J 
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IS ČIKAGOS IŠVYKSTA 
KUN. ARVYDAS ŽYGAS 

EDVARDAS SULAITIS 

Marąuette Park apylinkėje vei
kianti Amerikos lietuvių Romos Ka
talikių moterų sąjungos 3-oji kuopa 
liepos 21 d. „Seklyčioje" surengė at
sisveikinimo pietus — pabendravimą 
su Marąuette Park lietuvių parapiją 
paliekančiu kun. dr. Arvydu Žygu. 
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Kalba kun. dr. Arvydas Žygas 

Atsisveikinti.su šiuo porą metų 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para
pijoje ištarnavusiu dvasiškiu susirin
ko pilna „Seklyčios" salė. Įžanginį 
žodį tarė rengėjų — ALRK Moterų 
sąjungos kuopos pirmininkė Angelė 
Leščinskienė, vaišes palaimino kun. 
A. Žygas. 

Pasivaišinus skaniais patiekalais, 
buvo sveikinimai išvykstančiajam. 
Kalbėjo: Pilypas Narutis, Edvardas 
Šulaitis, Evelina Oželienė, Danutė 
Dzedulionienė. Visi kalbėjo apie kun. 
A. Zygo darbus, prisiminė bendravi
mo akimirkas. O Danutė jo garbei pa
deklamavo eilėraštį. 

„Jaučiu žmogišką ribotumą" 

Po to kalbėjęs kun. Žygas pareiš

kė, jog jam nepatogu girdėti jį liaupsi
nančius žodžius. „Aš jaučiu žmogišką-
ribotumą, — sakė jis, pridėdamas — 
kol Jėzus Kristus yra manyje, tol aš 
galiu būti geras." 

Kun. Žygas papasakojo nuotykių 
iš darbo Lietuvoje, ypatingai iš tų lai
kų, kada buvo Kauno kunigų semi
narijos dvasios tėvu ir seminaristai jį 
vadindavo „inteligentiška davatka". 

Kun. Arvydas papasakojo ir apie 
„šposą", kurį iškrėtė klierikai, užkal
dami jo kambario duris ir j is turėjęs 
šokti per langą. Tą sekmadienį Kau
no arkikatedroje jis turėjo pavaduoti 
arkivyskupą ir sakyti pamokslą. Jis 
labai jaudinosi, besirengdamas to
kiam svarbiam įvykiui, bet ši klierikų 
išdaiga išsklaidė baimės jausmą. 

Kalbėtojas paminėjo, kad „kiek
vienas iš Jūsų padarote šventų da
lykų ir Jūsų šventumas ir kunigo 
šventumas yra tas pats". 

Jis pareiškė, jog Čikagą apleidžia 
netikėtai, tačiau neklausia — kodėl 
taip atsitiko. „Tarnystė Marąuette 
Park buvo viena iš džiaugsmingiau
sių", — kalbėjo kunigas ir pareiškė, 
kad norėtų sugrįžti į Čikagą, nes 
Mundelein universitete tu rė tų už
baigti doktorato studijas. 

Kun. Žygas, kreipdamasis į susi
rinkusius, pažymėjo, kad daugelis iš 
čia esančių yra nusipelnę žmonės. 
„Jūs didvyriai, mes didvyrių vaikai", 
— baigė savo pastabas dvasiškis. 

Programos pabaigoje dar kalbėjo 
ALRK Moterų sąjungos 3-os kuopos 
pirm. A. Leščinskienė, kuri padėkojo 
visiems apsilankiusiems ir Čikagą 
paliekančiam kunigui, įteikė visų da
lyvių pasirašytą atvirutę. 

Dalis susirinkusiųjų dar asme
niškai norėjo pabendrauti su kun. 
Arvydu, paspausti jam ranką. Tačiau, 
gaila, jis tam neturėjo daug laiko, nes 
jo laukė išpažinčių klausymas Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. 

Paskutines Mišias šioje parapijo
je atnašavo liepos 29 d. O rugpjūčio 5 
d. kun. Žygas pamaldas aukos savo 
gimtinėje — Cicero Sv. Antano para
pijos bažnyčioje ir atsisveikins su tos 
vietovės tautiečiais. 

Šiais metais iš JAV atvyko daug mielų jaunų žmonių. 

VILNIAUS UNIVERSITETAS 
ATSISVEIKINO SU STUDENTAIS 

Liepos 25 d. Vilniaus universitete baigėsi 
tradiciniai Vasaros lituanistikos kursai 

Mėnesio ir dviejų savaičių Va
saros lituanistikos kursus kiekvieną 
vasarą rengia Vilniaus universiteto 
Filologijos fakulteto Lituanistinių 
studijų katedra. 

Šiais metais į kursus užsiregis
travo 90 studentų. Studentai atvyko 
iš Brazilijos, Didžiosios Britanijos, 
JAV Suomijos, Rusijos, Baltarusijos, 
Lenkijos, Latvijos, Slovėnijos, Pran
cūzijos, Kanados, Italijos, Ispanijos, 
Estijos, Vengrijos, Švedijos, Nyder
landų, Argentinos, Ukrainos, Peru. 
Daugiausia studentų atvyko iš JAV -
25. Ne pirmą kartą kursuose dalyva
vo 12 studentų, kai kurie iš jų net 3 
ar 4 kartą. 

17 studentų, atvykusių iš JAV 
Brazilijos, Argentinos, Estijos, Lat
vijos, Kanados buvo lietuvių kilmės. 
Kai kurie studentai, jau gerai kalban
tys lietuviškai, atvažiavo pagerinti 
lietuvių kalbos žinių, kiti mokėsi 
svarbiausių bendravimo frazių ir gra

matikos pagrindų. 
Kursuose iki pietų buvo mokoma 

lietuvių kalbos penkiose grupėse, į 
kurias studentai buvo suskirstyti 
pagal kalbos mokėjimą. Po pietų vyko 
paskaitos apie Lietuvos kultūrą: mu
ziką, literatūrą, kalbą, socialinį ir 
politinį gyvenimą, sociokultūrą, isto
riją. Buvo rengiamos ekskursijos į 
Nacionalinį muziejų ir Genocido 
aukų muziejų, ekskursija po Vilniaus 
universitetą. 

v 

Šeštadieniais studentai vyko į 
Kauną, Rumšiškes, Druskininkus. 
Buvo surengta ekskursija po Vilniaus 
senamiestį. 

2008 m. Vilniaus universitete 
intensyvūs dviejų savaičių litu
anistikos kursai vyks sausio 7-22 
d. ir birželio 25 - liepos 9 d., mė
nesio lituanistikos kursai bus ren
giami birželio 25 - liepos 23 d. 

Vasaros lituanistikos kursų vadovė 
Virginija Stumbrienė 

Paskutinis ..sudiev". Edvardo šu lak io nuotraukos Akimirkos po paskaitų 

http://Atsisveikinti.su
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MAŽOJI LIETUVA 
Dėkojame už ekskursiją 
EM1LIIAALGAUPE 
BUKONTIENE 
Karaliaučiaus krašto Kraupiško 
(Uljanovo) vidurinės mokyklos 
mokytoja 

Karaliaučiaus krašto Kraupiško 
(Uljanovo) vidurinės mokyklos lietu
vių kalbos ir etnokultūros fakultaty
vo projektą „Mažoji Lietuva — mūsų 
žemė šventa" finansavo Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugija Čikagoje. 
Pagrindinis jo renginys — ekskursija 
maršrutu Kraupiškas — Spargė (Ma-
jovka) — Įsrutis (Cerniachovskas) — 
Kraupiškas. 

Spargė, — anksčiau vadinta Jur
barku, Georgenburgu, dabar — Ma-
jovka, yra už 3 kilometrų nuo Įsru-
ties. Spėjama, kad šioje nadruvių 
žemėje stovėjo Spargės pilis. XIII a. 
viduryje kryžiuočiai čia pasistatė sa
vo pilį ir ją pavadino Georgenburgu. 
XV a. pr. buvo užėmęs Lietuvos Di
dysis kunigaikštis Vytautas XVII am
žiuje Spargėje gyveno vien lietuviai. 
XTX a. pr. pilį nupirko pirklys Vilhel
mas von Simpsonas iš Klaipėdos ir 
įsteigė didelį žirgyną, kuriame buvo 
laikomi trakėnų veislės žirgai. Spargė 
buvo svarbi vieta reikšmingų kelių 
sankryžoje. 1945 m. ją užėmė sovie
tinė armija. Miestelis buvo sunioko
tas, bažnyčia nugriauta. Po karo 
kiekvienuose dvaro žirgyno pasta
tuose vėl pradėta auginti žirgus. 

Dabar žirgynas užima 11,000 
hektarų. Kompleksą sudaro vokiško 
stiliaus pastatai, maniežai, dirbama 
žemė, kurioje auginami javai pašarui 
ir grūdams. Žirgus prižiūri 100 įvai
rių darbuotojų: treneriai, žirgų pri
žiūrėtojai, veterinarijos gydytojai, 
felčeriai, sanitarai ir pagalbiniai dar
bininkai. Žirgyne laikomi trijų veislių 
žirgai: hanoverio, trakėnų ir holš-
teino. 

Apžiūrėjome arklides, maniežą, 
pamatėme, kaip žirgai laikomi, tre
niruojami, išjodinėjami, šeriami. Pa
buvojome prie paminklų ir kapų — 
simbolių visoms trims žirgų veislėms. 
Žirgams sudarytos geros sąlygos; ark
lidės kasdien valomos, dezinfekuo
jamos, lankytojas turi praeiti detok

sikaciją, kad neįneštų infekcijos. Ma
niežo gruntui specialus smėlis veža
mas iš Vokietijos. 

Lankėmės žirgyno muziejuje, 
susipažinome su jo įkūrimo istorija, 
eksponatais, žirgams skirtu invento
riumi. Matėme įvairių konkūrų metu 
iškovotas taures ir medalius, arklių 
skulptūras, kitą informacinę medžia
gą. Stebint prižiūrėtojams, mokiniai 
galėjo pajodinėti. 

Įsrutyje pabuvojome prie nese
niai miesto centre pastatyto pamink
lo Barklajui de Toliui, škotų kilmės 
Rusijos generolui, armijos vadui, gi
musiam Pakruojo rajone, Pamūšyje. 

Apžvalginės ekskursijos metu su
sipažinome su Įsruties miestu, jo isto
rija. Tai svarbus Mažosios Lietuvos 
centras, įsikūręs prie Unguros, Įsros 
ir Priegliaus. Vokiečiai, sunaikinę 
nadruvių pilį, 1256 m. pastatė savo 
pilį, iš kurios ordinas rengdavo ant
puolius į Lietuvą. Miestą ne kartą 
buvo užėmę vokiečiai, totoriai, rusai, 
prancūzai. Jis pergyveno 1709 m. 
marą, epidemiją. Įsrutis nukentėjo ir 
Antrojo pasaulinio karo metais, ir po
kario metu, kai buvo nugriautas se
namiestis, sudeginta senoji M. Liu
terio bažnyčia. 

Atvykome prie pilies, kuri pasta
tyta ant seno prūsų piliakalnio. Pilis, 
išgyvenusi daugelį amžių, atspindi 
puolimus, ji buvo perstatinėjama ir 
keičiama. Ekskursijos metu klausė
mės pasakojimo, apžiūrėjome visus 
jos lobius; kankinimų bokštą, buvu
sias arklides, muziejaus eksponatus, 
požemius, norų išsipildymo kelią, 
taip pat ten įsikūrusią paveikslų ga
leriją, pabuvojome dirbtuvėse, pama
tėme, kaip gaminami keramikiniai 
dirbiniai iš molio, patys pabandėme 
lipdyti, įsigijome suvenyrų. 

Už šią ekskursiją dėkojame Ma
žosios Lietuvos lietuvių draugijai Či
kagoje, jos pirmininkui Viliui Trump-
jonui ir visiems rėmėjams. Dėkojame 
už tai, kad galėjome pakeliauti, pa
matyti ir sužinoti daugiau apie Ka
raliaučiaus kraštą, jo garbingą istori
ją ir kultūrą, pamatyti šio krašto 
įžymias vietas. 

Georgenburg pilis. 

Remklte Ir platinkite katalikišką spaudą 

T H E L 1 T H U A N J A N W O R L D - W I O E O A t L Y 

www.draugas.org 
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PETRĖ SADAUSKAITĖ 

ANDRIUKAITIENĖ 
Staiga mirė 2007 m. liepos 26 d., sulaukusi 90 metų. 
Gimė Lietuvoje, Griškabūdyje. 
A. a. Petrė buvo žmona a.a. Broniaus Andriukaičio. 
Nuliūdę liko: duktė Aldona Jakubauskienė, sūnūs Daumantas 

(Jonas) su žmona Nancy ir Bronius, sesuo Marija Abramaitienė Lie
tuvoje, anūkai ir jų šeimos. 

Laidotuvės įvyks, trečiadienį, rugpjūčio 1 d. nuo 8 vai. ryto iki 
10:15 vai. r. Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St., Ever-
green Park. 

Sv. Mišios bus aukojamos 11 vai. ryto Svč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Sv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse prie savo vyro. 

Vietoj gėlių prašoma aukoti Lietuvos Našlaičių globos komitetui 
(Lithuanian Orphan Care Fund), 2711W. 71t St., Chicago, IL 60629. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti atsisveikinime ir Mišiose. 

Liūdinti Andriukaičių šeima 

A t A 
JUZEFĄ 

KATAUSKYTĖ 
ŽEBRAUSKIENĖ 

Mirė 2007 m. birželio 23 d., sulaukusi 101 metų amžiaus, 
palikdama liūdinčią šeimą. Jos liūdi: duktė Lydija Herman ir 
žentas Jim, anūkai Rima, Jim, Michael ir Rasa, proanūkiai Emo-
ry, James Zachary ir Jillian; duktė dr. Kristina Gintautienė, anū
kai Pasaka ir Vadas, proanūkė Vėjūnė ir gausi giminė Lietuvoje. 

Agronome Juzė Katauskytė, gimusi 1906 m. balandžio 9 d. 
Lietuvoje, Kaltinėnų valsčiuje, buvo jauniausia iš penkių vaikų. 
Ji lankė Kražių gimnaziją ir baigė Dotnuvos Žemės Ūkio akade
miją, įgydama agronomės diplomą. Vėliau buvo paskirta Kėdai
nių apskrities namų ūkio instruktore. 

1936 metais Juzė ištekėjo už miškininko Jono Žebrausko ir 
jie turėjo dvi dukras — Lydiją ir Kristiną. Sovietų okupacijos me
tu šeima pasitraukė į Vokietiją, o 1949 m. apsigyveno Čikagoje. 
Ten Juzė išlaikė egzaminus ir dirbo ligoninėse 26-erius metus me
dicinos seserimi. Išeidami į pensiją, Jonas ir Juzė tęsė lietuvišką 
veiklą ne tik Čikagoje, bet ir Floridoje. Juzė priklausė Lietuvos 
Dukterų draugijai, Ateitininkams, Sauliams, Agronomų sąjungai, 
Lietuvių Bendruomenei, BALFui ir šelpė Lietuvos našlaičius. 

Juzė ir Jonas 1999 metais persikėlė į North Carolina, norė
dami gyventi arčiau savo dukterų, anūkų ir proanūkių. Juzė pen
kerius metus gyveno savo dviejų dukrų globoje, netekusi mylimo 
gyvenimo draugo Jono. Išgyvendama karo pavojus ir dėdama 
pastangas naujai įsikurti Amerikos krašte, ji įprato atsiremti 
Dievo pagalba. Juzė prašydavo Šv. Dvasios vedimo kiekvienam 
jos žingsniui ir kasdien jautė Dievo artumą. Jos paskutinis žings
nis iš šio pasaulio į Amžinąjį Gyvenimą buvo taipogi malonės 
užlietas. 2007 m. birželio 23 dienos popietę Juzė, namuose apsup
ta savo šeimos, tyliai atsidavė į Dangiškojo Tėvo rankas. 

Liūdinti šeima 

Geležinio Vilko ordino kavalieriui 
A t A 

v.s. fil. VYTAUTUI MIKŪNUI 
atsiskyrus su šiuo pasauliu ir išėjus Namo, reiškiame 
gilią užuojautą žmonai JOLANTAI, dukrai DAIVAI, 
žentui JOSE anūkams ARUI ir ALMAI bei kartu 
liūdime. 

Lietuvių Skautų sąjungos 
taryba ir pirmija 

J 

http://www.draugas.org
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•JAV LB Waukegan-Lake County 
apylinkė rugpjūčio 11 d. 3 vai. p. p. Vo
kiečių centre, 259 W Grand Ave., Lake 
Villa, IL, rengia 2007 vasaros šventę -
festivalį. Svečius linksmins muzikos an
samblis iš Lietuvos .Aitvaras", Algirdas 
ir Genė Razumai. Pasirodys tarptau
tinių akrobatinio skraidymo čempio
natų daugkartinis nugalėtojas Jurgis 
Kairys. Maistu lepins „Kunigaikščių 
užeiga", veiks baras. Mielai priimsime 
verslininkus, kurie užsiregistruoti gali 
tel. 847-494-9046. Kviečiame visus 
dalyvauti. 

•Malon ia i kviečiame į Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos metinę 
gegužinę, kuri vyks rugpjūčio 12 d. 
nuo 12 vai. Ateitininkų namų ąžuo

lyne, 12690 S. Archer Ave., Lemont. 
Šokiai, šašlykai ir putojantis alus 
pralinksmins jus ir jūsų draugus. 

v 

• C i c e r o Sv. Antano parapi joje 
rugpjūčio 5 d., sekmadienį, 9 vai. r. šv. 
Mišias atnašaus trys lietuviai kunigai: 
kun. dr. Kęstutis Trimakas, kun. dr. Ar
vydas Zygas ir svečias, Kauno jėzuitų 
gimnazijos direktorius kun. Gintaras 
Vitkus, SJ. Kun. dr. Arvydas Zygas, už
augęs ir baigęs Cicero lituanistinę 
mokyklą, atsisveikins prieš išvykdamas 
į Putnam, CT. Kun. Gintaras Vitkus, 
žymaus partizano Kazimieraičio vai
kaitis, aplankys istorinę šventovę - Sv. 
Antano parapijos bažnyčią. Po šv. Mišių 
visi parapijiečiai ir svečiai kviečiami į 
didžiąją parapijos salę vaišėms ir paben
dravimui su atsilankančiais kunigais. 

•Amerikos lietuvių Tautinės są
jungos Čikagos skyrius rugsėjo 2 d., sek
madieni, Ateitininkų namų ąžuolyne 
(Lemont) ruošia gegužinę. Pradžia 12 
vai. Maloniai kviečiame visus atvykti. 

•Santaros-Šviesos 54-ame suva
žiavimo šeštadienio vakarinėje prog
ramos dalyje vyks literatūros vakaras, 
kurio metu savo kūrybą skaitys Liūne 

Sutema, Linas Umbrasas, Silvia Foti. 

•Atveskite savo vaikučius i Pipirų 
ratelį! Kiekvieną savaitę tėveliai su savo 
vaikučiais gali praleisti keletą valan
dėlių lietuviškoje aplinkoje, kur vaikai 
dainuos, žais, darys rankdarbius ir 
pietaus. Rudens semestras prasideda 
2007 m. rugsėjo 10 d. Kviečiame 18 mė
nesių - 4 metų amžiaus vaikus. Lan
kymo dienos (dienas galite pasirinkti) -
pirmadieniais, antradieniais, trečiadie
niais arba penktadieniais nuo 9:30 v. r. 
iki 11:30 v. r. Kartą per savaitę (trečia
dieniais) užsiėmimai vyks ir po pietų -
nuo 11:30 v. r. iki 1:30 v. p. p. Pipirų 
ratelis įsikūręs Lemont, Pasaulio lietu
vių centre. Norintys užsiregistruoti, 
kreipkitės į Ingridą Naudziūtę-Sher-
pitis tel. 312-621-4824. Registracija -
iki rugsėjo mėn. pabaigos. 

• L i e t u v i ų fondo valdyba v i sus 
maloniai kviečia š. m. rugsėjo 16 d. į 
Lietuvių fondo rengiamą 13-tąjį Gol
fo turnyrą. Kiekvienais metais su
laukiame vis daugiau įvairaus am
žiaus golfo entuziastų, kuriems pa
siūlome gerai paruoštus „Old Oak 
Country Club" (Homer Glen, IL) gol
fo aikštynus, skanius užkandžius, 
originalius prizus ir gerą nuotaiką. 
Dalyvaudami LF Golfo turnyre, Jūs 
paremsite Lietuvių fondą ir tuo pačiu 
lietuviškosios išeivijos veiklą. Dau
giau informacijos tel. 630-257-1616 
arba tinklalapyje: 

www. lithuanianfoundation.org 

• „ D r a u g o " pokyl i s įvyks spa l io 6 
d., šeštadienį, Willowbrook pokylių 
salėje. Pokylyje dalyvaus Lietuvos 
Respublikos ambasadorius JAV Aud
rius Brūzga. Bus įdomi meninė prog
rama. Čikagos visuomenė kviečiama 
atkreipti dėmesį ir spalio 6 d. skirti 
seniausiam dienraščiui ,,Draugas". 
Tikime, kad organizacijos, ypač tu
rinčios skyrius „Drauge", parems 
dienraštį savo dalyvavimu. 

Lietuvių tautinių Šokių instituto valdyba primena, kad Šokių kursų, 
kurie vyks §. m. rugpjūčio 12-1 9 dienomis Dainavos stovykloje, regist
racija baigiasi liepos 31 d. 

Kreiptis | pirmininkę Danguolę Razutytę-Varnienę tel. 818-249-7574, 
ei. paštas, spindulys@aol.com arba | sekretorę Vidą Brazattyte tel. 708-
290-8678, ei. paštas: v1dabrazaitis@hotmail.com 

Nuotraukoje: Siaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių ansamblių 
vadovai pasiruošę paradui Dainų Šventės, neseniai vykusios Lietuvoje, 
Šokių dieną: Rasa Poskočlmlenė, Ichtiandras Urniežius, Danguolė 
Razutytė-Varnienė, Aušrinė širvlnskienė, Irena Žukauskaitė, Romas 
Jonusonls, Vida Brazaitytė, ir Sigita Barysienė. 

Lietuvių fondas sveikina naują narį 
Eriką Antaną Puodžiūną 

vienerių metukų proga, 
2007 m. liepos 7 d. įstojusį Į 

Lietuvių fondą. 

Dėkojame Leonui ir Sigitai 
Tomkams, padovanojusiems šią 
prasmingą lietuvišką dovaną. 

Kviečiame visus, kurie dar nesate 
Lietuvių fondo nariais, 

jais tapti, o esančius, pagal 
galimybę, padidinti savo (našus. 

Mūsų adresas: 14911127th St. 
Lemont, IL 60439. Tel. 630-257-1616. 

— 

Nuotrauka konkursui 

Šokiu dienos parade - „Spindulys" iš Los Angeles. Viduryje: vadovė 
Danguolė Razutytė-Varnienė. 
D. Varnienė vadovaus 2008 metais Los Angeles {vyksiančiai Lietuvių šo
kių šventei. 

Nijolės Semenaitės-Etrvviler nuofr. 

, jDraugo" knygynėlyje 

„PRANYKO, IR TIEK" 
Mūsų skaitytojams rašytojas 

Vytautas Volertas gerai pažįstamas. 
Manome, kad knyga „Pranyko, ir 
tiek" bus sutikta taip pat gražiai kaip 
ir kiti jo romanai. 

„Ar vienas šimtmetis yra istori
ja? Siame laiko brūkšnely telpa vos 
trys kartos. Vos trys kartos spėja 
kurti ir naikinti gerbūvį", - skaitome 
paskutiniame knygos viršelyje. -
Tiems, kuriems anos laikų atkar
pėlės neteko pažinti, gal būtų gera 
suvokti, kaip yra buvę tėvų žemėje, 
kaip žmonės rytais sutikdavo saulę, o 
vakarais rasdavo poilsį. Ir kodėl 
džiagdavosi, kodėl kentėdavo." 

Ir nors tie rašytojo aprašyti 
laikai jau seniai praėjo, apie juos, ma-
nau,daug kam bus įdomu paskaityti. 

Knygą išleido „Į Laisvę" fondo 
Lietuvos filialas. 3paudsdino 
„Morkūnas ir Ko spaustuvė Kaune. 

Kaina 18 dol. Knygą galima įsi
gyti paštu, pridedant 9 proc. mokestį, 
užsisakant IL valstijoje. Persiuntimo 

kaina - 5 dol. Persiunčiant daugiau 
leidinių - už kiekvieną papildomą 
knygą - 2.5 dol. mokestis. 

Paruodė L. A. 

„Draugo* knygynėlio adresas; 4545 VV. 63rd Street,, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

http://lithuanianfoundation.org
mailto:spindulys@aol.com
mailto:v1dabrazaitis@hotmail.com

