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K. Daukšys pripažįsta esąs V. Uspaskicho žmogus

Naująjį Darbo partijos pirmininką Kęstutį Daukšį (d) sveikina Antanas Bosas.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 26 d. (BNS)
— Naujuoju Darbo partijos (DP) va
dovu išrinktas buvęs ūkio ministras
Kęstutis Daukšys nesikrato Rusijoje
tūnančio buvusio šios partijos vadovo

Moksleiviai
vėl taps
bandomaisias
triušiais
Vilnius, rugpjūčio 28 d. (BNS)
— Lietuvos moksleiviai turės progos
vėl tapti švietimo sistemos bando
maisiais triušiais, šįsyk išbandant
naujosios švietimo ir mokslo minis
trės Romos Zakaitienės reformą.
„Švietimo sistemos reforma yra
gyvybiškai svarbi, norint palengvinti
mokymosi krūvį, reforma nėra iškri
tusi iš dangaus, ją sugalvojo patys pe
dagogai". — sakė švietimo ir mokslo
ministrė R. Zakaitienė.
Reformos metu žadama atsisa
kyti griežtojo profiliavimo, pakeisti
brandos egzaminų laikymo tvarką,
prabilta ir apie testus pradinių klasių
moksleiviams.
Tačiau, anot ministrės, šiais
mokslo metais dar mažai kas keisis.
Permainos prasidės ne nuo šių, o nuo
dar kitų mokslo metų.
Po kelerių metų Lietuvos mo
kyklose nebeliks griežtojo profiliavi
mo — humanitarinį profilį pasirin
kęs moksleivis galės aukščiausiu ly
giu mokytis tiksliųjų mokslų, „tiks
liukas" turės galimybę mokytis hu
manitarinių mokslų. Moksleiviams
bus palikta laisvė susiplanuoti apie
40 proc. viso pamokų laiko.
Nuo 2007 m. rugsėjo 1-osios ne
bus apibrėžta, kiek dalykų mokslei
viai privalo mokytis išplėstiniu kur
su. Mokiniai, kuriems sekasi sun
kiau, galės nesirinkti nė vieno išplės
tinio kurso.
Nukelta f 6 psl.

Viktoro Uspaskicho šešėlio ir teigia
nematąs reikalo nuo jo atsiriboti.
„Manau, kad tuos 14,000 partijos
žmonių, kurie yra partijoje, ir tuos
žmones, kurie atvažiavo čia j suvažia
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vimą, galima laikyti V Uspaskicho
žmonėmis, kadangi tai yra tas as
muo, kuris subūrė mus j tą partiją,
su kuriuo mes ėjome, dirbome, lai
mėjome, ir nereikia niekada atsiža
dėti to, kas buvo gero, su kuo teko
sunkiai dirbti ir laimėti", — šeštadie
nį po DP suvažiavimo žurnalistams
sakė K. Daukšys.
K. Daukšys taip pat pripažino,
kad V Uspaskichas toliau turės įtaką
partijai ir ši įtaka būsianti didesnė
nei kitų partijos narių.
„Manau, kad V Uspaskichas tu
rės įtaką kaip ir visi partijos nariai ir,
aišku, jei turės kokių nors patarimų,
kurie bus vertingi — partijos vadovy
bė juos išklausys. Savaime aišku, kad
jo žodis gerokai yra vertingesnis, į jį
daugiau įsiklausys žmonės, nei į bet
kurį kitą partijos narį", — teigė K.
Daukšys.
Paklaustas, ar išsirinkusi naują
vadovą Darbo partija vėl ieškos kelių
grįžti į valdančiąją daugumą iš opozi
cijos, K. Daukšys teigė, jog naujoji

skaitmeniniai pasai

Vilnius, rugpjūčio 28 d. (BNS)
— Lietuva nuo pirmadienio pradeda
išduoti savo piliečiams pasus su
skaitmeniniu savininko atvaizdu.
Vidaus reikalų ministerijos sek
retorius Anatolijus Rimkevičius Lie
tuvos radijui sakė, kad nuo pirmadie
nio gyventojai jau gali teikti prašy
mus, kad pasai turėtų skaitmeninį
savininko atvaizdą. Anot pareigūno,
pasai, papildyti piliečių biometriniais
duomenimis, bus kur kas saugesni.
„Pase atsiras papildoma elektro
ninė laikmena — įklija, o paso virše
lyje yra ženklas, kuris simbolizuoja,
kad pase yra papildoma elektroninė
laikmena. Bus įrašomas veido skait
meninis atvaizdas ir kiti duomenys į

skaitmeninį lustą. Po to, matyt 20082009 metais, kaip priklauso pagal ES
reglamentą, bus įrašomi ir pirštų bio
metriniai duomenys. Pasas tampa
saugesnis, jį labai sudėtinga padirbti
ir galimybė, kad tuo pasu pasinaudos
kitas pilietis, norintis atvykti į ES ir
Lietuvą, yra labai maža", — teigė A.
Rimkevičius.
Europos Sąjunga įsipareigojo,
kad pasai su tokiu atvaizdu visose
bendrijos šalyse, taip pat ir Lietuvoje,
privalo būti pradėti išduoti nuo rug
pjūčio 28 dienos.
Be kita ko, pasai su skaitmeni
niais biometriniais duomenimis yra
viena iš sąlygų šaliai gauti JAV bevizį
režimą.

partijos vadovybė artimiausiu metu
svarstys šiuos strateginius klausi
mus.
Beje, tardamas agitacinę kalbą
DP suvažiavime K. Daukšys teigė,
jog dabartinės socialdemokrato Gedi
mino Kirkilo vadovaujamos Vyriau
sybės programoje liko Darbo partijos
programos pagrindas.
K. Daukšys taip pat teigė nesku
bąs vertinti socialliberalų vadovo Ar
tūro Paulausko
Nukelta į 6 psl.

Šiame
numeryje:
•Sveikatos klausimais.
•Saulės sistemos
reforma.
•Apie demokratijos žalą
mūsų valstybei.
•Lietuviu telkiniuose.
• Mūsų daržai ir
darželiai.
•Naujas žurnalas apie
emigracijos problemas.
•Rugpjūčio 23-oji —
ko privalome nepamiršti.
•93-sis Lietuvos Vyčių
suvažiavimas.
•Galimybių langai.
Valiutų santykis
1 USD — 2.698 LT
1 EUR — 3.452 LT

Išnešamas karstas su V Pociūno palai
kais.
Gedimino Savickio ELTA nuotr
Vilnius, rugpjūčio 26 d. ELTA
— Šeštadienį artimieji ir kolegos at
sisveikino su mįslingomis aplinkybė
mis Baltarusijoje žuvusiu Lietuvos
diplomatu. Vytautas Pociūnas palai
dotas Vilniuje, Jeruzalės kapinėse.
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Atsisveikinta su žuvusiu diplomatu
Lietuvos generalinio konsulato
Gardine ministras patarėjas, Lietu
vos valstybės saugumo karininkas
žuvo trečiadienio naktį Bresto mieste
tarnybinės komandiruotės metu. {ta
riama, kad 48-erių Pociūnas iškrito
pro daugiaaukščio viešbučio langą.
Nelaimingo atsitikimo versijos lai
kosi Baltarusijos teismo medicinos
ekspertai, Lietuvos generalinė pro
kuratūra atlieka savo ikiteisminį ty
rimą.
Generalinės prokuratūros Orga
nizuotų nusikaltimų ir korupcijos
tyrimo departamento vadovas Algi
mantas Kliunka teigė, kad daryti iš
vadas apie Baltarusijoje žuvusio dip
lomato mirties aplinkybes dar anksti.
A. Kliunkos teigimu, šiuo metu tyri
mas dėl V. Pociūno mirties tęsiamas,
o ekspertizės galutinės išvados gali
paaiškėti po kelių savaičių.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Suabejota riebių žuvų
nauda
Mažiausiai 20 metų gydytojai nauda sveikatai. Didžiosios Britani
pacientams patarinėjo daugiau val jos širdies fondas sureagavo į rezulta
gyti širdžiai naudingų riebiųjų žuvų. tus ir paragino tęsti tyrimus. Bio
Manyta, kad patiekalai iš skum- loginių priedų informacinė tarnyba,
brių, lašišų ir panašių žuvų du kartus atstovaujanti žuvų taukų kapsulėse
per savaitę mažina riziką susirgti gamintojams, spėjo, kad omega 3 rie
balai žmones veikia skirtingai. Tikslų
širdies ir kraujagyslių ligomis.
Naujas tyrimas verčia keisti nuo atsakymą gali pateikti tik tolimesni
monę. Išanalizavę ne mažiau kaip 89 darbai.
omega 3 riebalų - pagrindinio rie
biųjų žuvų komponento, neva sau
Mirtingumas didesnis
gančio nuo širdies ligų, tyrinėjimus,
mokslininkai neaptiko jokių įrody
Norėdami išanalizuoti omega 3
mų, kad jie būtų naudingi.
tyrinėjimus, Rytų Anglijos univer
siteto mokslininkai atrinko darbus,
kurių tyrime dalyvavo medžiagą var
Nauda - neįrodyta
tojusios bei kontrolinė grupės. Juose
Rytų Anglijos ir dar aštuonių buvo tiriamos didesnio omega 3 rie
organizacijų mokslininkai teigia: vi balų vartojimo mažiausiai pusmetį
sus rezultatus susumavus, neaptikta pasekmės sveikatai.
jrodymų, kad omega 3 riebalai turėtų
Siekiant sumažinti paklaidą, bu
įtakos bendram mirtingumo lygiui, vo atsižvelgta į tyrimų kokybę. 48
susirgimų širdies ligomis, insultu ir eksperimentuose omega 3 riebalai
vėžiu dažnumui.
buvo vartojami kapsulėmis kaip
Jeigu išvados bus patvirtintos, maisto priedas.
Dar prieš trejus metus tyrimai
žuvų taukai užims garbingą vietą
medicininių teiginių, tapusių mitais, rodė, jog omega 3 riebalai naudingi.
Tačiau 2003 metais išspausdinti dide
sąraše.
Tarp abejotinų rekomendacijų - lio masto tyrimų, pavadintų DART-2
tvirtinimai, kad skaidulos užkerta bandymu, rezultatai byloja ką kita.
kelią žarnyno vėžiui, vitaminas C Eksperimentas, kuriame dalyvavo
stabdo peršalimą, trankviliantais ga daugiau kaip 3 tūkst. vyrų, parodė,
lima išgydyti nerimą, o tonzilių pa kad vartojusiųjų žuvų taukų kapsules
šalinimas užkerta kelią ryklės in mirtingumas buvo didesnis. Daug
žmonių žuvies taukų kapsules,
fekcinėms ligoms.
Dėl atkaklių rekomendacijų pa praturtintas vitaminais A, D ir E,
didėjo prekyba žuvų taukais kapsu vartoja norėdami sustiprinti sąna
lėse - tokios formos preparatą perka rius, odą ir plaukus. Tačiau eksperi
tie, kurie nemėgsta jo skonio. Pas mento metu poveikis šioms organiz
taraisiais metais rinkoje atsirado mo dalims nebuvo tirtas.
kiaušinių, turinčių daug omega 3 rie
Dabar tiriamas omega 3 riebalų,
balų, ir jais praturtintas margarinas. kuriuos pagyvenę žmonės vartoja
Dabar abejojama šių produktų atminties netekimo ir silpnaprotystės

profilaktikai, potencialas. Rezultatai
turėtų būti gauti 2008 metais.
Kaltas gyvsidabris?
Žuvų taukai turi ilgą omega 3
riebalų grandinę. Kai kurių rūšių
augaliniame aliejuje aptiktos trum
pos grandinėlės, kurios taip pat
laikomos naudingomis sveikatai. Ta
čiau analizė šito nepatvirtino.
Rytų Anglijos universiteto Me
dicinos fakulteto tyrinėtojų gautos
išvados spausdinamos žurnalo „British Medical Journal" internetiniame
leidinyje.
Pasak autorių, jų išvados neat
meta galimybės, kad omega 3 riebalų
poveikis yra svarbus. Britanijos pa
teikiamos rekomendacijos dėl riebios
žuvies vartojimo turi toliau galioti,
bet argumentus reikia reguliariai
tikrinti.
Didžiosios Britanijos širdies fon
das spėjo, kad nevienareikšmės išva
dos gali būti susijusios su gyvsidabrio
koncentracija žuvyje. Taip pat mano
ir autoriai. Gyvsidabris kenksmingas
sveikatai. Riebioje žuvyje jis kau
piasi, kai vandenyje esama šio meta
lo.
Širdies fondo profilaktikos sky
riaus vedėjas Maik Knepton sakė:
„Iki šiol medicinos tyrimai rodė, kad
omega 3 riebalai naudingi. Reikia
naujų tyrinėjimų, norint nustatyti,
kodėl kai kurie eksperimentai rodo
didesnę riziką, valgant daug riebios
žuvies. Galbūt tai susiję su gyvsi
dabrio koncentracija. Maisto stan
dartų tarnybos rekomendacijose dau
geliui žmonių patariama riebios žu
vies valgyti ne dažniau nei keturis
kartus per savaitę. Tai protinga re
komendacija. Nereikia pamiršti, kad
didelio kiekio tų pačių produktų var
tojimas sveikatai retai būna opti
malus".
Jeremy Lorens
„Klaipėda"

Kinų medicinos paslaptis - guašą
Mes nesakome komplimentų,
mes elgiamės taip, kad juos mums
sakytų kiti. Toks uždavinys keliamas
pagal senovinius Rytų kosmetologijos
metodus dirbantiems gydytojams.
Senovės kultūroms žmogaus gal
va ir veidas buvo šventas objektas.
Plaukų ir veido priežiūra bei tolimes
nis jų puošimas buvo sakralinis
veiksmas - dievų garbinimas. Seno
vės Egipte, Kolumbo dar neatrastoje
Amerikoje ir antikinėje Kinijoje kos
metikos centrais tapdavo moteriškų
meilės ir vaisingumo deivių šventyk
los. Vienas iš tos epochos mąstymo
ypatumų - cholistinis pasaulio su
vokimas. Žmogus buvo sutapatina
mas su gamta. Toks požiūris leido iš
rasti unikalių kosmetikos metodų.
Egiptietiškas amžinos jaunystės ištar
masažas, Tolteko Pavasario dievo
pabučiavimo ritualas, priskiriamas
Didžiosios gyvatės praktikai, ir kinų
kosmetinė guašą.
Guašą veikia biologiškai
aktyvius taškus
. Mus pasiekė antikinės Kinijos
kosmetine guašą. Nuostabi veido
priežiūros metodika. Po tariamu jos
atlikimo lengvumu ir paprastumu
slypi puikus žmogaus veido anato
minių ir fiziologinių ypatumų iš
manymas. Kaip ir visoje kinų medici
noje, veikiamos veide esančios zonos,
kanalai ir taškai. Veide ir galvoje

užsibaigiantys kanalai eina per kūną.
Per biologiškai aktyvius veido taškus
tokiu būdu veikiamas visas organiz
mas. Sureguliuojama medžiagų apy
kaita, virškinimas, pagreitėja apy
kaitos produktų išskyrimas.
Procedūra po procedūros, ir
išorinis poveikis paliečia odą, veido,
fascijos raumenis. Masažo judesys
atrodo nepaprastai gilus, švelnus ir
malonus. Bendri sveikatingumo ir
išorinio masažo rezultatai sukuria
stulbinantį efektą - veidas atjaunėja,
yra patempiamas, išsilygina raukšlės,
išnyksta maišeliai po akimis. Oda
tampa elastinga, matinė, švytinti iš
vidaus. Švelnus glostymas suaktyvi
na malonumo centrus. Seanso metu
žmogus giliai atsipalaiduoja, jį apima
itin malonus harmonijos, ramybės ir
pasitenkinimo jausmas.
Nefritas dovanoja
sveikatą
Šioje metodikoje poveikį daro
specialios plokštelės, pagamintos iš
nefrito - šviesiai salotinės spalvos
pusiau skaidraus pusbrangakmenio.
Kinijoje nefritas pasižymi 5 savy
bėmis, atitinkančiomis 5 Konfucijaus
kilnaus žmogaus dorybes. Tai ak
muo, pasižymintis idealios išvaizdos
ir tobulų vidinių savybių harmonija.
Nefritas savo tobulumą perduoda
žmogaus veidui. Šių dienų supratimu
nefritas išsiskiria žmogaus odai tobu

lai tinkančia šiluma ir šilumos
apykaitos greičiu, puikiai poliruoja,
yra vientisos vidinės struktūros, be
porų ir įtrūkimų.
Naudojamas specialus
kremas
Kosmetinei guašai būtinas au
tentiškas profesoriaus Liujo masažo
kremas. Jis užtikrina lengvą slydimą,
panaikina uždegimą, šalina metabo
lizmo produktus, pasižymi švelniu
balinančiu poveikiu. Kremo sudėtyje
yra Barbadoso alijošiaus, perlų pud
ros, edelveiso žiedų.
Gydytojas rekomenduoja
Mokslo požiūriu veidas turi bio
loginį grįžtamąjį ryšį, yra ne tik in
formacijos šaltinis (pavyzdžiui, apie
žmogaus nuotaiką), bet ir informaci
jos gavimo priemonė. Bet kokia gri
masa sukelia atitinkamą vidinę emo
ciją - tai patvirtins aktoriai. Veidas sudėtinga informacinė sistema, savo
tiškas informacinis, kiekvienam žmo
gui unikalus kodas. Kiekviena nauja
procedūra iššifruoja senovinį slys
tančių nefrito plokštelių judesių nuo
seklumą, padeda atskleisti jūsų veido
individualumą. Guašą padeda išryš
kinti jūsų unikalų groži, palaikyti svei
ko kūno ir laimingos sielos harmo
niją.
„Klaipėda"

Lėčiau valgantys
— lieknesni
Japonų mokslininkai, atlikę ty
rimus, išsiaiškino, kaip maisto valgy
mo procesas turi įtakos svoriui.
Eksperimento, kuriame dalyva
vo apie penkis tūkstančius šios šalies
gyventojų, rezultatai parodė, kad kuo
greičiau tiek vyrai, tiek moterys
valgo, tuo greičiau jie storėja.
Tyrime dalyvavę savanoriai tu
rėjo išsamiai papasakoti, kaip, kokiu
laiku ir kiek dažnai jie valgo.
Eksperimento dalyviai buvo pa
sverti, išmatuotas jų ūgis ir daugybė
kitų parametrų.
Tiriamieji turėjo atsakyti, kokiu
greičiu jie valgo maistą: greitai, pa
kankamai greitai, normaliai, pakan
kamai lėtai ar lėtai.
Vyrai, kurie prisipažino, kad val
go greitai, svėrė vidutiniškai keturiais
kilogramais daugiau nei kiti, valgan
tys lėčiau. Tie, kurie valgo lėtai sukramtydami maistą, svėrė maždaug
trimis kilogramais mažiau už kitus.
Ištyrus eksperimente dalyvavu
sias moteris rezultatai buvo panašūs:
valgančios greitai svėrė trimis kilo
gramais daugiau, o lėtai - dviem kilo
gramais mažiau negu kitos.
Mokslininkai padarė išvadą, kad
tie, kurie skuba valgyti, patenka į ri
zikos grupę, nes jų organizme pasi
gamina hormonų ir insulino pertek
lius, lemiantis didesnį svorį.
„Klaipėda"
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APIE DEMOKRATIJOS ŽALĄ
MŪSŲ VALSTYBEI
ALGIMANTAS ZOLUBAS
Už tokius žodžius rašinėlio pa
vadinime, dar jo neperskaičius, auto
rius turėtų būti demokratiškai (dau
gumos valia) nukryžiuotas, nes mūsų
laikais demokratija laikoma vos ne
„šventąja karve"; jai priskiriamos
vertybės, kurių, autoriaus manymu,
ji niekad savyje neturėjo, neturi ir
neturės. Tačiau iškart tenka pridurti,
kad demokratija žalinga ne visoms
valstybėms, ji, priklausomai nuo
visuomenės brandos, gali tapti gėriu.
Ir ne demokratijos pasmerkimo, o jos
ydų ir grimasų pavojų išvengimo
dėlei einant į rinkimus, siūloma su
demokratija, jos mechanizmu susi
pažinti nors paviršutiniškai. Pirmu
čiausia, dėl paties žodžio „demok
ratija".
Kai norima prastą vaistą Įpiršti,
blogą šunėką padaryti geručiu, ne
tikusią idėją jsiūlyti, jiems duodamas
gražus ar nesuprantamas pavadi
nimas, tarkim, — lotyniškas ar grai
kiškas. Tuomet jau labiau veikia ne
pats daiktas ar reiškinys, o jo
pavadinimas. Taip yra ir su žodžiu
„demokratija". Sis žodis yra kilęs iš
graikų kalbos ir reiškia liaudies
valdymą. Turime lietuvišką atitik
menį „savivalda". Tačiau kažkodėl
vartojame tarptautinį, tarsi jis nuo to
įgytų kažkokių mistinių galių. Kita
vertus, paprastą žmogų nesupran
tami žodžiai atbaido, jis su tokiu
žodžiu, taigi ir su reiškiniu, nenori
turėti reikalų. Taip ir yra įvykę:
daugelis demokratijos išsigando, ne
suvokę jos privalumo savo reikalus
tvarkyti patiems, patikėjo juos vakarykštiems prievartautojams. O tie,
nusitvėrę tą mistinį žodį, kabina jį
prie partijų pavadinimų (darbo de
mokratai, socialdemokratai, liberaldemokratai, naujieji demokratai,
krikščionys demokratai), tarsi de
mokratinėje valstybėje greta jų
veiktų ir nedemokratinės partijos.
Tačiau, jei jau tas tarptautinis žodis
priimtas ir mūsų kalboje prigijęs,
tenka jį vartoti, su juo nagrinėti
savivaldos reiškinį.
Demokratijos apaštalas Žanas
Žakas Ruso teigė, kad užtenka liau
džiai nuimti grandines, duoti laisvą
valią ir liaudyje natūraliai glūdinti
gera valia leis deramai spręsti visuo
menės reikalus. Iš tikrųjų demokra
tija savyje jokių vertybių neturi, o
tėra valios išreiškimo būdas. Žmonių
valios, kurią turėtume laikyti verty
be, demokratija nevertina, jai nesvar
bu gera ar bloga valia reiškiama,
demokratijos mechanizmui svarbu,
kad valią išreikštų dauguma žmonių.
Ž. Ž. Ruso klaidatikystė išryškėjo kai
pasirodė, kad liaudyje gali tūnoti ne
tik gera, bet ir bloga valia, kad liaudis
gali būti abejinga, t.y. jokios valios
gali nebūti. Atsigręžus į neseną pra
eitį, kai visuomenė buvo valdoma
„demokratinio centralizmo" būdu,
arba - į mūsų dabarties skandalingo
demokratinio valdymo būdą, kai valia
perkama, parduodama arba jos
neturima, matysime, kad svarbesnis
ne valios raiškos būdas, o pati valia.
Valdžių rinkimuose demokratijos
balsavimo mechanizmas nevertina
nei rinkėjų, nei renkamųjų į valdžias
kilmės, išsilavinimo, tautybės, loja
lumo valstybei, dorovės. Šis mecha
nizmas - gryna aritmetika: vienas
asmuo - vienas balsas, sprendimą

lemia 50 proc. + 1. Vaizdžiai kalbant,
vieną profesorių „nusvers" du beraš
čiai, du generolus - trys kareivėliai,
vieną vyskupą - dvi paklydusios
avelės (sukčiai ar vagys). Aritmetinio
vertinimo pasekmes verta panag
rinėti plačiau.
Pirmučiausia reikia kalbėti apie
valdžių rinkėjus, nes jie lemia kan
didatų pasirinkimą ir išrinkimą į
valdžias. Pirmosios nepriklausomos
respublikos šviesiausia tautos dalis
per okupaciją buvo sunaikinta fiziš
kai ar raudonojo teroro vejama iš
blaškyta po pasaulį. Iš likusios penkis
dešimtmečius luošintos ir mulkintos,
komunistinės ideologijos „šviesoje"
auklėtos ir prievartautos liaudies nei
vertybinės mąstysenos, nei patrio
tizmo, nei tautiškumo beveik neliko.
Vertinama tik tai, ką galima matuoti
turtu, pinigais, malonumais. Pasta
raisiais apčiuopiamais, lengvai suvo
kiamais dalykais žmonės paperkami,
todėl valstybę valdyti ateina panašūs
į juos. Ir, žinoma, nei smerkti, nei
niekinti tų savo brolių negalime, kaip
nesmerkiame ir neniekiname ligonių
(ligonius gydo, piliečius reikia iš
siugdyti). Į 1990 m. nepriklausomybę
atėjome su „tarybine liaudimi" ir
negausia nepalūžusia, atlaikiusia
priespaudą tautos dalimi, o kan
didatų į valdžias pasirinkimą ir
išrinkimą lemia dauguma.
Demokratijos akiratyje nėra nei
tautos, nei tautybės. Demokratija
pripažįsta tik pilietinę visuomenę ir
pilietybę. Demokratijai nesvarbus
pilietinės visuomenės turinys, pilie
čio tautybė. Tautiniu pagrindu susi
kūrusiose valstybėse, kokia yra ir
Lietuva, tautybė laikoma didžiausia
vertybe, jos kultūros puoselėtoja ir
nešėja, dorovės, sėslumo, darbštumo
bei kitokių vertybių sergėtoja. Tačiau
demokratijos mechanizmas tautiš
kumą plauna be gailesčio. Štai ir
trinasi tarp valdžių tautiniu pagrin
du sukurtoje ir atkurtoje valstybėje
nevaržomi svetimtaučiai uspaskichai,
prudnikovai ir kitokie, mišrias šei
mas sukūrę, tautiniai nusidėjėliai
vziatkovičiai ir kopeikoliubovai. Kai
imigrantų skaičius priartėja prie
kamieninės tautos gyventojų skai
čiaus ar viršija jį, demokratijos arit
metikos dėka, ypač mažai tautinei
valstybei, iškyla išnykimo pavojus.
Kaip pavyzdžiai gali būti Latvija,
Moldovos Padniestrė, kurias kaip
Juodoji skylė" stengiasi įsiurbti
Rusija.
Demokratijos mechanizmas ne
vertina lojalumo, ištikimybės savo
tautai ir jos valstybei. Jei panag
rinėtume Vyriausiosios rinkimų ko
misijos dokumentų reikalavimus
kandidatams į Seimą ar savivaldybes,
ten jų kilmės, veiklos vertinimo pra
eityje, lojalumo reikalavimų nerasi
me. Komisija, užuot pastačiusi už
kardą nelojaliems piliečiams, pripa
žįsta tik teismuose įrodytą jų ne
ištikimybę valstybei, nors ištikimy
bės (lojalumo) valstybei teismai išvis
nenagrinėja. Štai ir turime Seimą,
kurio daugumą sudaro buvę nusi
kalstamos partijos sekretoriai ir net
aukščiausi jos vadovai, priešiškos
valstybės kolaborantai, kagėbistai
rezervistai.
Demokratinė rinkimų mašina
nevertina renkamųjų išsilavinimo,
politinio išprusimo, gebėjimo naudo
tis demokratijos mechanizmu, ne-

DANUTĖ BINDOKiENĖ

Saulės sistemos reforma
arytum Žemė neturėtų pa
kankamai savų problemų,
astronomai pastarosiomis
dienomis nutarė „pertvarkyti"
Saulės sistemą ir pagaliau ištarė
sprendimą: Plutonas nėra planeta!
O tuo pačiu ir jo palydovas Charonas, ir dar neprigijusių vardu
asteroidas (UB313) Ksena (Ke
na)... Šiuo nutarimu užbaigtas
maždaug 76 metus trukęs ginčas:
ar Plutonas priklauso Saulės sis
temai kaip planeta, ar ne? Tiesa,
sprendimas daugelį nustebino ir
net suerzino, nes kurį laiką buvo
net svarstoma Saulės sistemos
planetų skaičių padidinti iki dvy
likos, o ateityje galbūt jis būtų
šoktelėjęs dar aukščiau...
Ir kodėl ne? Jeigu „uždarasis"
NATO į savo globą įjungė iš sovietijos okupacijos išsilaisvinusias
šalis ir dar svarsto, ką daryti su
keliomis kitomis, laukiančiomis
eilės; jeigu Europos Sąjungos ori
ginalusis šešioliktukas (nors nela
bai noriai, nes pasikeitimai vi
suomet kai ką baugina) visgi
ryžosi savo narių eiles padauginti,
tai kodėl nepraplėsti akiračio ir
erdvėse, juo labiau, kad, nuolat
tobulėjant erdvių tyrinėjimo tech
nikai, mažieji instrumentiniai
Žemės erdvėlaviukai jau savo apa
ratų žvilgsniu brūkštelėjo pro
pačias tolimiausias šios sistemos
planetas?
Pagrindinis astronomų ginčo
objektas nebuvo Plutonas ar kuris
kitas dangaus kūnas, bet pats
klausimas: kas iš tikrųjų yra plane
ta? Prisimenant, jog žmonijai nuo
seniausių laikų keliant savo žvil
gsnį į dangų, besidomint ten spin
dinčiais šviesiais taškais ir sten
giantis atspėti, kas jie yra, atrodo
keista, kad, amžiams slenkant ir
astronomijos mokslui tobulėjant,
visgi nebuvo tikslaus planetos
sąvokos apibrėžimo. Nors planetos
jau seniai pradėtos skirti nuo
žvaigždžių, bet kaip jas tiksliai
apibūdinti, kokiu mastu matuoti
dangaus kūną ir jį priskirti plane
toms ar kitai kategorijai, vis
kažkaip neapsispręsta.
Paskutinis (bent kol kas) žo
dis šiuo klausimu pagaliau tartas
praėjusią savaitę, rugpjūčio 24 d.
Prahoje vykusioje Tarptautinės as

T

tronomų sąjungos generalinėje
asamblėjoje, kur apie pustrečio
tūkstančio mokslininkų ir astro
nomų nubalsavo, kad Plutonas
nepriklauso mūsų Saulės planetų
šeimai ir apskritai nėra planeta.
Taip pat nėra planeta ir jo orbitoje
skriejantys dangaus kūnai, nors,
pagal senus kriterijus, ir jie būtų
galėję gauti planetos statusą.
Vadinasi, kol kas nereikės
keisti planetų sąrašo, kurį turbūt
galėtų pakartoti kiekvienas, bent
kiek erdvių mokslais ir astronomi
ja besidomintis asmuo. Taigi mūsų
Saulei liko planetos: Merkurijus,
Žemė, Venera, Marsas, Jupiteris,
Saturnas, Uranas ir Neptūnas.
Tai kas yra Plutonas ir, saky
kime, Ksena arba Charonas, kurie
dydžiu nedaug skiriasi nuo savo ly
dimo daugaus kūno? Nutarta, kad
Plutonas ir bet kuris kitas, jeigu
tokių bus ateityje atrasta, priklau
so nykštukinių planetų kategori
jai. Atrastas 1930 m. amerikiečio
astronomo Clyde Tombough, Plu
tonas daug dešimtmečių buvo
laikomas devintąja Saulės sisemos
planeta, nors aplink Saulę jis
apskrieja per 247.9 Žemės metus.
Tik pastaruoju dešimtmečiu pra
sidėjo aštresni ginčai, kur šį „ledo
kamuolį" priskirti. Kai kas net
buvo linkęs Plutoną pavadinti ko
meta ar dar kaip kitaip. Tačiau,
ieškant planetų, ypač tinkamų
gyvybei, ir kitose saulių-žvaigždžių sistemose (jau paskelbta, kad
kelios tokios rastos), visgi buvo
truputį gaila atsisakyti tos devin
tosios planetos, tarytum tuo nu
skurdinant mūsų skaisčiąją Saulę,
apie kurią šie dangaus kūnai am
žinai keliauja.
Ar eiliniam Žemės gyventojui,
prispaustam savų rūpesčių, bai
mių ir kasdienybės, labai svarbu,
ką ten Prahoje nutarė pasaulio as
tronomai, ar Plutonas yra tikroji,
ar nykštukinė planeta, ar dar kas
nors? Tačiau visgi verta bent ret
karčiais atsiplėšti nuo „žemiškų
reikalų", pažvelgti į tamsioje pa
dangėje mirgančius šviesius taš
kus, susimąstyti, kas už jų slypi
ir pasiųsti padėkos maldą tos
nuostabiosios Visatos Kūrėjui, nes
jai ir mes turime laimės prik
lausyti...

j
vertina net valstybinės kalbos mo jai būdingesnė prievarta, prievarta
kėjimo. Dėl šių priežasčių visuomenė daugumos mažumai. Demokratija
patiria negandas, nes nemokšų numato tik laisvą valios reiškimo
kurpiami įstatymai bei normatyviniai būdą. Šiuo būdu pasinaudojus, jei
būtų išreikšta bloga valia, demok
aktai dažnai ne naudą, o žalą neša.
Demokratijos akiratyje nėra do ratija gali virsti ne paprasta, o vi
rovės, nėra konstitucijų konstitucijos suotine tironija. Tokią jau turėjome
- Dešimties Dievo įsakymų. Demok patirdami „demokratinio centra
ratija leidžia viską, kas neuždrausta lizmo" valdymą. Vienodai neteisūs ir
įstatymu. O į įstatymus visko sura demokratijoje matantys lygybę, bro
šyti neįmanoma, įstatymus kuria ir lybę, socialinį teisingumą. Šie dalykai
sau naudingus kurpia, priiminėja, taip pat priskirtini žmonių valiai.
deja, ne doriausieji. Vien atkreipus
Klaidinantis yra ir pagrindinis
dėmesį į milijonais vertinamus val demokratijos principas - daugumos
džios vyrų ir moterų turtus, galima valia. Niekur pasaulyje niekad nebu
nesuklystant tvirtinti, kad sąžiningu vo, kad minia darytų teisingus spren
būdu jie negalėjo būti uždirbti, nors dimus, reikštų tik gerą valią, vestų
juos įgyjant gal nebuvo pažeistas tiesos keliu. Žmoniją vedė, veda ir,
įstatymas. Kad tai nemoralu, kad tikėkime, ves daugumos valia neiš
padaryta skriauda visuomenei, de rinkta geroji mažuma: šventieji, iš
mokratijai neskauda.
minčiai, genijai, talentai. Ir ne de
Neteisūs tie, kurie tapatina de mokratija, ne dauguma, ne minia
mokratiją su laisve arba laisvę laiko jiems suteikė šias kilniausias sa
demokratijai priklausančia vertybe. vybes...
Demokratijos turinyje laisvės nėra,
Nukelta i 9 psl.
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LIETUVIŲ TELKINIAI

Iš Lietuvos Vyčių
veiklos
Svečiai lankėsi Schuylkill, PA
Š.m. rugsėjo 6 d. Lietuvos Vyčių
144 kuopa, veikianti Schuylkill, Pensylvania, priėmė garbingus svečius
iš Lietuvos: kapitoną R. Jasinevičių
ir kapitoną A. Almanį, ir V. Nor
kūną, LR spaudos direktorių (Chief
of Public Relations Section of Republic of Lithuanian Dept. of Public
Relations, A. Šapranauską Vilniaus
miesto verslininkų
pirmininką
v Chief Vilnius Region or t h e Confeaeration of Business Emplyers).
Juos lydėjo Pennsylvania valstijos
nacionalines partnerystės progra
mos gvardijos majoras C. Ferraro,
State partnership for t h e Pennsyl
vania National Guard), kuri y r a
Ford Indiantown Gap. Mjr. Ferraro
yra gvardijos ir Lietuvos tarpinin
kas seserų miestų programoje (sister

city program).
Praeitą kovo mėn. trys Pennsyl
v a n i a gvardijos ir kariuomenės
atstovai aplankė Vilnių ir susipažino
su Lietuvos gynybos ministerijos,
kariuomenės ir civilinėmis tarny
bomis. Mjr. Ferraro pareiškė, kad jų
tikslas buvo koordinuoti ir vadovau
ti panašiai programai Lietuvoje.
Svečiai dalyvavo šv. Mišiose Šv.
Kazimiero bažnyčioje. Po Mišių kun.
R. Jankaitis, Lietuvos Vyčių dvasios
vadas, sveikino svečius. Pietavo „Pas
Močiutę" (Grammy') restorane, kur
144 kuopos pirmininkas Larry Domalakes sveikino garbingus svečius.
Po to aplankė Lietuvių kultūrinį
muziejų Frackville, PA, ir lietuvių
klubelį Mt. Carmel, PA. Toliau sve
čiai aplankė Šv. Jurgio kapines She-

Lietuvių dienos neapsiėjo be lietuviškų dirbinių pardavimo, tarp kurių buvo ir
kalėdiniai šiaudinukai, p a g a m i n t i Dovilės Malinauskaitės. Pirkėjai šiaudinukais
labai domėjosi ir Dovilė turėjo vikriai suktis, kad visus patenkintų.

nandoah, PA, kur yra palaidotas pir
masis marijonų kunigas (atvykęs į
Ameriką). Gaila, kad negalėjo aplan
kyti seniausios Amerikoje, Šv. Jur
gio bažnyčios, nes prieš kelis mėne
sius diecezija staiga šią istorinę
bažnyčią uždarė.

Atrodo, kad svečiai iš Lietuvos
buvo patenkinti Lietuvos Vyčių 144
kuopos pastangomis, vaišingumu ir
priėmimu.
Onutė Klizas-Wargo
Parengė
Regina Juškaitė-Svobienė

LIETUVOS VYČIAI
KVIEČIA
Lietuvos Vyčių organizacija maloniai kviečia lietuvių visuomenę ir
visas organizacijas gausiai dalyvauti jų užprašytose specialiose šv.
Mišiose š.m. sekmadienį, spalio 8 d., 2 v. p.p., Washington, DC.
Mišios skirtos 40 metų sukakčiai nuo Šiluvos Mergelės Marijos koply
čios įkūrimo. Nacionalinėje Nekalto Prasidėjimo katedroje (National
Shrine of the Immaculate Conception šventovėje).

Harford, CT, tautinių šokių g r u p ė „ B e r ž e l i s " linksmino susirinkusius — ir lietu
vius, ir nelietuvius — savo smagiai šokamais lietuviškais tautiniais šokiais.

LOS ANGELES, CA

LOS ANGELES
VYRŲ KVARTETO
KONCERTAS
Los Angeles Vyrų k v a r t e t a s
šiais metais pažymi menines veiklos
40 metų sukaktį. Per tokį ilgą laiko
tarpį kvartetas atliko šimtus kon
certų ne tik Los Angeles lietuvių
visuomenei: jie koncertavo Čikagos,
Kanados ir net laisvėjančios Lie
tuvos didelėse ir mažose scenose.
Vyrų kvartetas — didžiai profesio
nali ir lietuvių visuomenes mylima
meno grupe Los Angeles. Jubiliejinis
koncertas įvyks 2006 m. rugsėjo 10
d., sekmadienį, Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos salėje. Koncerto pelną
Vyrų kvartetas skiria Šv. Kazimiero
parapijos padidėjusioms iš'aidoms
padengei
Nuotraukoje iš kairės: Rimtautas Dab
šys, Antanas Polikaitis, Bronius Seliukas ir Emanuelis Jarašunas.

Dėl smulkesnės informacijos apie šv. Mišias prašome kreiptis pas
Julia Schroder, LV organizacijos lietuvių kalbos ir kultūros pirmininkę,
107 Stanley Dr., Centereeach, NY 11720. Tel. 631-467-3747 ir ei. paš
tas: Jaschrl950@aol.com
Regina J u š k a i t ė - S v o b i e n ė
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GALIMYBIŲ LANGAI

/ /

5. Logika — nuo 8 mėnesių iki 4
metų.
Toliau buvo pabrėžta klasikinės
muzikos įtaka kalbos ir matematikos
vystymuisi. Muziką vaikui pradėti
perduoti, dar jam esant gimdoje.
1996 m. birželio 23 d. Čikagos
televizijos ll-tas"fc-kanalas rodė 6
grupę žmonių, dirbančių mokslinius
darbus ryšium su smegenų veikla.
Jie atsakinėjo į įvairius klausimus.
Man ypač įstrigo tai, kad antrą,
trečią kalbą lengviausia išmokti
ikimokykliniame amžiuje, kai vaikai
išgyvena jautrinius laikotarpius
kalbai, kurie pasireiškia nuo 0 iki 6
m. amžiaus.
Galima būtų duoti daugybę
citatų iš skaitytų straipsnių ir knygų
apie vaikų smegenų veiklą iki
mokykliniame amžiuje. Man, Montessori mokyklų mokinių auklėtojai,
smagu matyti M. Montessori idėjų,
atradimų, pradėtų skelbti šio šimt
mečio pradžioje, pripažinimą. Ji apie
vaikų mokymąsi išvadas darė iš savo
asmeniškos patirties su vaikais.
Apie aukščiau rašytus „Windows of
Opportunity" dr. M. Montessori kal
ba, tik ji juos pavadino jautriniais
laikotarpiais.
Dr. Paul Epštein, Ph.D., jautri
nius laikotarpius taip apibrėžia:
a) Specialus jautrumas ir fizinis
į tai veiklumas.
b) Neįveikiama jėga, susidomėji

Paskutiniame . dešimtmetyje
technikos pagalba mokslininkai
pajėgia įžvelgti į mūsų smegenų
darbą, inteligencijos vystymąsi.
Labai įdomus pranešimas apie
„Windows of Opportunity" — galimy
bių langai, vyko 1996.08.19 Čikagos
televizijos septintame kanale. Moks
lininkų ištirta, kad tam tikros sme
genų dalys lyg užsidega (lights-up)
tuo laiku, kai mažas vaikas yra
pasiruošęs ką nors išmokti. Kai kas
tuos žybtelėjimus vadina kritiškais
periodais, kurių metu vaikas be pas
tangų gali išmokti. Toliau sakoma,
kad jei ta proga nepasinaudota, ji
yra prarasta visam laikui nepakarto
jamai ir apie dešimtus metus viskas
yra nusėdę, užtat tėvai ir auklėtojai
turi vaiką stebėti ir suteikti gali
mybes tuo laiku jam veikti jo
susidomėtoje srityje — ar tai būtų
susidomėjimas daiktais aplinkoje,
vėliau kalbėjimas, vaikščiojimas ir
panašiai.
Toje pat programoje buvo aiški
nama apie galimybių langus:
1. Kalba. Pradėti kalbėti vaikui
dar esant gimdoje, jam skaityti ir
kalbėti, kalbėti.
2. Regėjimas. Prieš vaiką turėti
įvairius daiktus.
3. Raumenų vystymasis — nuo
3 iki 5 metų amžiuje.
4. Jausmų vystymasis — 0 iki 6
metų. Tai dalinimasis, užjautimas.

Išvyka prieš seimą
ietuvos Vyčių 93-sis metinis suvažiavimas/sei(mas, š. m. rugpjūčio 3-6 d. vyko Grosvenor
Resort at Walt Disney VVorld viešbutyje, Orlando,
FL. Anksčiau atvykstantiems seimo dalyviams tre
čiadienį, rugpjūčio 2 d., buvo suruošta įdomi išvyka
aplankyti „The Holy Land Experience", tai yra 6
hektarų gyvas Biblijos muziejus apie įvykius iš
Senojo ir Naujojo Testamento, prieš 3,000 metų.
Muziejus buvo atidarytas 2001 m. vasario 5 d. Mu
ziejaus tikslas yra supažindinti ir pasidalinti Dievo
Žodžiu. Atvykę įvažiavome pro miesto vartus, ku
rie vaizduoja pirmuosius senovės Romos miesto
vartus. Aplankėme „Scriptorium" - biblijos senovių relikvijų centrą, kur matėme neįkainojamas
Van Kapen retas, per 4,000 metų senumo brangenybes. Kalvarijos darželyje aplankėme pavaizduotą
Kristaus kapą, iš tolo matėme tris kryžius. Čia
puiki, graži, tyki vietovė apmąstyti ir melstis,
Didžiojo Karaliaus šventykloje ir Tautų aikštėje
vyksta biblijos muzikiniai spektakliai ir ypatingų
artistų pasirodymai. Stebėjome Jeruzalės modelį,
66 metų po Kr., senąjį Kristaus laikų miestą. Šis
modelis yra 40 pėdų ilgio ir daugiau negu 20 pėdų
pločio, ir yra pasaulio didžiausias Jeruzalės mode
lis. Galėjome matyti, pajusti, girdėti ir mėgautis šia
fantastiška ir nuostabia Šventos Žemės kultūra,
Matėme Romos architektūrą, sodrų peizažą, per 30
pėdų aukščio palmes, Jeruzalės erškėčių medžius,
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mas, vedąs į tam tikras ypatybes ir pasisavinimą — nuo 21 12 iki 6 me
tų.
elementus aplinkoje.
5. Pojūčių lavinimas. Domėjimas
c) Laiko tarpas, kurio metu vai
kas visą savo dėmesį sukoncentruoja jusline patirtimi: skonis, garsas,
į specifinį aplinkos aspektą, ignoruo lietimas, kvapas, svoris — nuo 2 1/2
iki 6 metų.
damas visa kita.
6. Rašymas — nuo 3 1/2 iki 4 1/2
d) Entuziazmas ir įsipareigoji
metų.
mas.
7. Skaitymas. Spontaniškas su
e) Užsidegimo šaltinis yra pasą
monė, kuri veda į sąmoningą ir kūry sidomėjimas simboline garsų repre
zentacija raidėmis ir jomis žodžių
bišką veiklą.
f) Įtempta ir ilga veikla, kuri formavimas — nuo 3 iki 5 1/2 metų.
8. Kalba. Jos vystymasis — nuo
vaiko nevargina, jis nenuobodžiauja.
Atvirkščiai — didina energiją ir 0 iki 6 metų.
susidomėjimą.
9. Ryšiai erdvėje. Susipažinimas
g) Pereinantis
laikotarpis, su artimiausia aplinka, jos padėtimi
— nuo 4 iki 6 metų.
pasiekęs tikslą, dingsta.
10. Muzika. Spontaniškas do
h) Veikla niekados negali būti
mėjimasis ritmu, melodija — nuo 2
pakartota ar atgauta.
Montessori Jautriniai laiko iki 6 metų.
11. Matematika. Sąvokų forma
tarpiai (Windows of Opportunity),
vimas konkrečios medžiagos pa
nuo 0-6 metų amžiaus
1. Tvarka. Vaikas pageidauja galba — nuo 4 iki 6 metų.
Po gimimo, pirmaisiais metais
pastovumo, kartojimo, rutinos. Ap
linka paruošta taip, kad kiekvienas žmogaus smegenys auga labai spar
daiktas turėtų savo vietą ir aiškios čiai. Tuo metu formuojasi trilijonai
pagrindinės taisyklės — nuo 2 iki 4 ryšių, jungiantys neuronus, kurie
sudaro pagrindą sudėtingam galvo
metų.
jimui.
Neuronai neskatinami aplin
2. Judesys. Atsitiktiniai judesiai
per veiklą susikoordinuoja — nuo 0 kos, nenaudojami žūna amžiams.
iki 1 1/2 metų.
Stasė Vaišvilienė
3. Maži daiktai. Ypatingas dė
„Švietimo gairės",
mesys mažiems daiktams ir deta
1997 m. gegužė
lėms — nuo 1 1/2 iki 4 metų.
4. Geras elgesys. Mandagus
suaugusio elgesys veda į tų savybių

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

italų kiparisus, figmedžius ir įvairių nepaprastų
žolių bei žalumynų, kurie randami dykumose,
Bendravome su romėnais ir sargais, ir įvairiaspalviais gatvių prekybininkais, senovės žydų kunigaiš. Turėjome įspūdingą kelionę atgal į tą senąjį
istorijos laikotarpį. Stebėjome įvairius spektaklius
iš Mozės ir Kristaus laikų. Ekskursijoje dalyvavo
35 vyčiai. Į viešbutį grįžome pavargę, bet laimingi
ir patenkinti įdomia, jausminga išvyka ir smagia
diena.
93-sis seimas - „Kartu laimėsime daugiau."
93-is Lietuvos Vyčių seimas/suvažiavimas, š.
m. rugpjūčio 3—6 d. vykęs Grosvenor Resort atWalt
Disney World viešbutyje, Orlando, FL pradėtos
šūkiu: JCartu laimėsime daugiau!" Seimą globojo
Lietuvos Vyčių centro
:
4 ^
. , valdyba. Prieš 5 metus,
t. y. 2001 m. centro val
dyba globojo 88-ąjį su
važiavimą/seimą,
Kadangi visiems dele
gatams patiko Floridos
aplinka ir graži tropiška
gamta, vėl sugrįžome
pasidžiaugti šiltu oru ir
visomis turistinėmis vie
tovėmis.
Suvažiavimas buvo
pradėtas ketvirtadienį,
rugpjūčio 3 d., šv. Mišiomis Marijos Pasaulio
Karalienes šventovėje
(Mary, Queen of the
UniverseShrine). Įdomu
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KAS JIE?

Lietuvos Vyčiai išvykoje i „šv. Žemę" (Holy Land Experience) prie „Romos" vartų,
Išvykoje daqlyvavo 35 asmenys. Visiems ši kelionė paliko neišdildoma ispūdį.

pažymėti, kad ši šventovė buvo pastatytą tik

Prieš Lietuvos Vyčių seimą dalyviams buvo suruošta
išvyka į „Šv. Žemę" (Holy Land Experience). Nuot
raukoje: „Mozė" jteikia 10 Dievo Įsakymų kun. Antanui
Markui. Iš kairės: seselės Theresa Papsis, Johanna
Shainauskas, Margaret Petcavage ir Janine Golubickas,
kartu su kun. Tomu Karanausku.

turistų aukomis. Popiežius Jonas Paulius II paskel
bė šią šventovę „piligrimų namais", ir ji buvo
dedikuota 1993 m. rugpjūčio 22 d. Šventovė talpina
per 2,000 maldininkų. Didingi ir spalvingi vitražų
langai stebina atsilankiusius. Aplinkoje yra Švč.
Sakramento koplyčia, Dievo Motinos koplyčia,
rožančių darželis ir religinių dovanų bei knygų par
duotuvė.
Šv. Mišias koncelebravo Lietuvos Vyčių organi
zacijos dvasios vadas ir garbės narys dr. prelatas
Juozas Anderlonis, kun. Antanas Markus, kun. To
mas Karanauskas ir diakonas Vitas Paškauskas.
Visų suvažiavimo dienų giesmes lydėjo garbės narė
Ann Marie Kassel.
Iškilmingai įnešus vėliavas, Mišios buvo auko
jamos už Lietuvos Vyčius. Savo pamoksle prelatas
Anderlonis kalbėjo apie šio meto suvažiavimo šūkį.
Jis išreiškė padėką, kad galėjo dalyvauti šv. Mi
šiose kartu su vyčiais. Visiems delegatams ir sve
čiams palinkėjo sėkmingo ir vaisingo suvažiavimo.
Pirmas seimo posėdis
Po Mišių oficialus seimo atidarymas vyko vieš
bučio salėje. Įnešus vėliavas, įėjo centro valdyba ir
komitetų pirmininkai. Centro valdybos pirmininke
Agnės Mickunas atidarė seimą ir pakvietė organi
zacijos centro valdybos dvasios vadą prel. dr. J. Anderlonį sukalbėti maldą. Sugiedoti JAV, Lietuvos ir
Vyčių himnai.
Bus daugiau.
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Krepšininkai pateko į ketvirtfinalį

Lietuvos krepšininkai džiaugiasi pergale prieš italus.
S a i t a m a , rugpjūčio 28 d. (BNS)
— Ketvirtą pergalę iš eilės pasaulio
vyrų krepšinio čempionate Japonijoje
iškovojo Lietuvos rinktinė, šeštadieni
aštuntfinalio rungtynėse Saitamoje
po atkaklios kovos 71:68 įveikusi Ita
lijos komandą bei atsirevanšavusi
varžovams už pralaimėjimą Atėnų
olimpinių žaidynių pusfinalyje.
Pirmenybių ketvirtfinalyje an
tradienį Lietuvos krepšininkų varžo
ve bus Ispanijos arba nugalėtojos ti
tulą ginanti Serbijos ir Juodkalnijos
rinktinė.
„Visų pirma, noriu padėkoti vi
siems savo vyrams už kovingumą,
kuri jie demonstruoja nuo pirmos
čempionato dienos. Tas kovingumas
ne kartą gelbėjp mus grupės varžybo
se ir šiandien būtent tai padėjo iš
plėšti pergalę", — spaudos konferen

EPAELTA nuotr

cijoje sakė Lietuvos rinktinės trene
ris Antanas Sireika.
Pasak jo, niekas dar nepamiršęs
pralaimėjimo Italijai 2004 metais
Atėnų olimpiados, todėl šią pergalę
jis skiriąs „visiems Lietuvos sirga
liams, kurie mumis tikėjo".
Pasitenkinimo, rungtynių baigti
mi neslėpė ir 31-ąjį gimtadienį Ja
ponijoje sutikęs Lietuvos komandos
kapitonas Mindaugas Žukauskas.
„Stengėmės labai prižiūrėti jų
snaiperius, todėl suteikėme per daug
laisvės jų didesniems žaidėjams. Ga
lėjome laimėti ir anksčiau, tačiau nu
tarėme padaryti rungtynių pabaigą
Įdomesnę žiūrovams", — pokštavo
krepšininkas.
Italijos ekipos treneris Carlo Recalcati sakė, kad dėl pralaimėjimo
italai gali kaltinti tik save.

Ž. Padaiga traukiasi iš aktyvios politikos
Vilnius, rugpjūčio 28 d. (BNS)
— Vienas iš buvusių Darbo partijos
(DP) vadovų buvęs sveikatos apsau
gos ministras Žilvinas Padaiga trau
kiasi iš aktyvios politikos į akademi
nę veiklą.
Tai patvirtino pats Ž. Padaiga.
„Lieku partijos nariu, politika
nenusivyliau, tiesiog grįžtu labiau į
akademinę veiklą, nuo rugsėjo grįžtu
dėstyti į universitetą. Tai savaime ap
riboja galimybes aktyviai dalyvauti
politikoje", — sakė Ž. Padaiga.
Ž. Padaiga kai kurių Darbo parti
jos skyrių buvo iškeltas kandidatu į
partijos pirmininko postą, tačiau sa
vo kandidatūrą dar prieš DP suvažia
vimą atsiėmė.
Šeštadienį vykusiame DP suva
žiavime Ž. Padaiga, kuris iki šiol bu
vo DP pirmininko pavaduotojas bei
prezidiumo narys, nedalyvavo.
Naujasis DP pirmininkas Kęstu
tis Daukšys neteikė Ž. Padaigos kan
didatūros nei į partijos pirmininko
pavaduotojus, nei į prezidiumo na
rius.

K. Daukšys pripažįsta esąs V. Uspaskicho žmogus
Atkelta iš 1 psl.
kvietimų svarstyti centro jėgų bloko
sudarymo galimybę.
A. Paulauskas vienintelis iš kitų
partijų vadovų aukščiausiuoju lygme
niu šeštadienį buvo atvykęs pasvei
kinti DP suvažiavimo delegatų.
Šeštadienį A. P a u l a u s k a s dar
kartą užsiminė centro jėgų bloke, jei
toks būtų suburtas, matąs ir atsinau
jinusią Darbo partiją.
Šeštadieni Vilniuje vykstančiame
DP suvažiavime už buvusios laikino
sios partijos p i r m i n i n k ė s Loretos
Graužinienės k a n d i d a t ū r ą slaptai
balsavo 454 delegatai, už jos varžo
vus buvusį ūkio ministrą Kęstutį
Daukšį 611, už Seimo pirmininko pa
vaduotoją Vydą Gedvilą 102 „darbie
čiai".
Iš viso DP suvažiavime dalyvavo
daugiau nei 1,200 delegatų.
DP suvažiavimas taip pat pat
virtino 7 naujojo partijos vadovo pa
teiktus jo pavaduotojus — L. Grauži
nienę, parlamentarus Valentiną Bu
kauską, Antaną Bosą, V. Gedvilą, DP
frakcijos seniūną Joną Pinsku, DP
atsakingąjį sekretorių Vytautą Gapšį,
europarlamentarą Šarūną Birutį.
Naujai išrinktą DP pirmininką
telefonu iš Rusijos pasveikino į Ru
siją pabėgęs buvęs šios partijos vado
vas V Uspaskichas, ragindamas K.
Daukšį „neiškrypti iš kelio", linkėda
mas pasirinkti gerą komandą, „neį
varysiančios peilio į nugarą".
K. Daukšys savo ruožtu dėkojo V
Uspaskichui už sveikinimą žadėda
mas padidinti partijos gretas nuo
14,000 iki 20,000 narių ir išlaikyti
; partijos pasirinktą kryptį.
Prieš balsavimą V Uspaskichas
! šeštadienį Vilniuje vykstančio DP
suvažiavimo delegatus telefonu dar
kartą
ragino
balsuoti
už
L.
Graužinienę.
Savo kandidatūras DP suvažia

vime atsiėmė parlamentarai Zita Žvikienė, Jonas Jagminas, Antanas Bo
sas, buvęs vidaus reikalų ministras
Gintaras Furmanavičius bei DP Vil
niaus skyriaus pirmininkas Alvydas
Pocius.
G. Furmanavičius teigė savo bal
są atiduodantis už K.Daukšį, A. Bo
sas agitavo ir už K. Daukšį, ir už L.
Graužinienę, J. Jagminas ir A. Pocius
teigė balsuosiantys už V Gedvilą.
Seimo pirmininkas Pilietinės de
mokratijos partijos (PDP) vadovas
Viktoras Muntianas naujojo Darbo
partijos pirmininko rinkimus vadina
demokratiškais, tačiau sako nesku
bąs iš to daryti išvadų apie permainas
šioje partijoje.
„Pats Kęstučio Daukšio išrinki
mas kažkokios ypatingos permainos
negali žadėti, tačiau pačiame procese
yra permainos — demokratiniu būdu
išrinktas pirmininkas. Tai, kad pasi
keis partijos vadyba, tuo daugiau ma
žiau pažinodamas K. Daukšį neabejo
ju, jis yra linkęs demokratizuoti tuos
visus procesus", — komentuodamas
Darbo partijos suvažiavimo rezulta
t u s sakė V. Muntianas.
Kartu jis pridūrė, kad tik ateityje
bus matyti, ar pati partija eis atsi
naujinimo keliu. „O tam, kad įsiti
kintumėme, tai jie turėtų, kaip jau ne
kartą sakiau, kritiškai įvertinti nu
eitą kelią, padaryti atitinkamas išva
das ir tas savo išvadas viešai pa
skelbti", — kalbėjo Seimo vadovas.
V Muntianas buvo vienas DP kū
rėjų, tačiau oponuodamas tuometi
niam DP vadovui Viktorui Uspaski
chui šių metų pavasarį pasitraukė iš
šios partijos ir įkūrė „pilietininkų"
partiją.
V Muntianas ne kartą yra sakęs,
jog „pilietininkai", kurių branduolį
Seime sudaro buvę „darbiečiai", nesijungs į jokius susivienijimus su Dar
bo partija.

Kai kurie „darbiečiai" žurnalis
tams teigė, jog Ž. Padaigos nėra su
važiavime, nes esą yra išvykęs į už
sienį, kiti teigė neva buvęs ministras
serga.
Tačiau kai kurie DP nariai prasi
tarė, jog Ž. Padaiga jau anksčiau yra
pranešęs pasitraukiąs iš aktyvios po
Vilnius, rugpjūčio 28 d. (BNS) dirbo Vilniaus „Kuro aparatūros" ga
litinės veiklos.
— Eidamas 65-uosius m e t u s Hagoje mykloje, Valstybiniame plano komi
penktadienį vakare m i r ė Lietuvos tete, žurnaluose „Mokslas ir techni
Paklaustas, už kurį kandidatą į
ambasadorius Nyderlandų Karalys ka", „Taip ir ne".
DP pirmininkus būtų balsavęs, Ž. Pa
tėje Romualdas Kalonaitis.
daiga teigė, gerai vertinąs visus kan
1992 metais R. Kalonaitis pas
didatus — ir K. Daukšį, ir Loretą
Kaip pranešė URM, prelimina kirtas Lietuvos ambasadoriumi Šve
Graužinienę, ir Vydą Gedvilą, tačiau
riai nustatyta, jog mirties priežastis dijoje, 1997—2001 metais buvo Lie
kartu pridūrė: „Džiaugiuosi, kad iš ' — infarktas.
tuvos ambasadorius Nuolatinėje mi
i
rinko K. Daukšį".
sijoje prie Europos Sąjungos.
Romualdas
Kalonaitis
(1941—
Nuo 2004-ųjų R. Kalonaitis
Ž. Padaiga taip pat teigė kol kas
2006)
buvo
inžinierius,
ekonomistas,
buvo pirmasis Lietuvos ambasado
negalvojantis, ar ketina vėl įsitraukti
žurnalistas,
diplomatas.
1965
metais
rius Nyderlanduose.
į aktyvesnę politinę veiklą artėjant
baigė
Kauno
politechnikos
institutą,
savivaldos bei Seimo rinkimams.
Prezidentas Valdas Adamkus ge
Moksleiviai v ė l taps bandomaisias triušiais
gužę buvo pareiškęs nepasitikėjimą
dviem „darbiečių" ministrais — Ž. Atkelta iš 1 psl.
sišką žlugimą.
Padaiga ir buvusiu kultūros ministru
Bendrovės „Factus Dominus"
Nuo 2009-ųjų žadama palikti tris
Vladimiru Prudnikovu. Po šio V. privalomus brandos egzaminus — lie 2005-asias, tačiau tik dabar visuo
Adamkaus pareiškimo, DP pasitrau tuvių kalbos ir du pasirenkamus iš menei pristatytas mokslinis tyrimas
kė iš valdančiosios daugumos.
„Profilinio mokimosi problemos" ro
nurodyto sąrašo.
Galvojama apie testus, kuriuos do, jog dalis moksleivių sustiprintai
galbūt nuo 2009 metų turės atlikti mokėsi mažai jų ateitį lemsiančių da
ketvirtokai, aštuntokai ir dešimtokai. lykų. Abiturientų tėvams nerimą ke
„Tai nebus egzaminai. Testų lai lia, ne tik, ar vaikui pavyks įstoti į no
* L e n k i j o s s o s t i n ė j e 49-ąji tas Lietuvos aukščiausiosios ly
kartą vykusiame tarptautiniame gos šešių komandų vyrų regbio kymą sieksime įgyvendinti, norint rimą aukštąją mokyklą, bet ir tai,
objektyviau įvertinti pradinuko ži kaip uždirbti pinigų privačioms pa
Wladyslaw Pytlasinski graikų- čempionatas. Vieninteliame pirme
nias ir sužinoti jo mokymosi spra mokoms.
romėnu imtynių turnyre trečiąją nybių susitikime penktą pergalę sep
Naująją reformą galės išbandyti
gas",
— teigė socialdemokrate R. Žavietą varžybose užėmė Mindaugas tintosiose rungtynėse iškovojo trečio
ir profesinės mokyklos. Numatoma,
kaitienė.
Ežerskis. Pirmojoje kovoje (svorio joje pozicijoje esantis šalies čempio
Pasak R. Žakaitienės, bus siekia kad greta įprasto mokymo bus įtei
kategorija iki 96 kg) po sunkios kelio nas Šiaulių „Vairas" (17 tšk.), na
ma individualizuoti mokymo procesą, sinta nauja profesinio mokymo orga
traumos atsigavęs trenerio Grigori muose 53:7 sutriuškinęs Panevėžio
nes aukštosios mokyklos siūlo daugy nizavimo forma — pameistrystė.
jaus Kozovskio auklėtinis nugalėjo „Ryšių statybos" (10 tšk.) komandą.
IranOv atletą Zeidvand Rez. Vėliau
* 22-ą kartą Vokietijoje su bę įvairių specialybių, o griežtas pro Moksleivius žadama mokyti darbo
filiavimas mokyklose ir su juo sieja vietoje, vadovaujant patyrusiam dar
Mindaugas Ežerskis įveikė turką rengtose sportinio ėjimo taurės
ma valstybinių egzaminų pasirinki buotojui — meistrui.
Rmin Ozturk bei po atkaklios kovos varžybose Sonata Milušauskaitė
Projekte taip pat siūloma, kad iš
pralaimėjo olimpiniam čempionui 5 km distanciją baigė penkta (21 mo tvarka užkerta kelią abiturien
tams pasirinkti tai, ko jie norėtų.
laikius atitinkamus egzaminus, kva
egiptiečiui Karam Gaber.
min. 53 sek.), o Neringa Aidietytė bu
Nuo
2000-ųjų
moksleiviams
bru
lifikacija galėtų būti suteikta ir
* S e k m a d i e n i beveik p o dvie vo šešta, pasiekusi asmėninj rekordą
kama profiliavimo sistema patyrė vi tiem.-, k ū n e nesimokė mokvk'.oje.
jų m ė n e s i u p e r t r a u k o s a t n a u j i n  (22:49).

Hagoje m i r ė Lietuvos
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Sudužus lėktuvui žuvo 49 žmonės

Pareigūnas iš įvykio vietos išneša vadinamąją Juodąją dėžę".
Lexington, rugpjūčio 28 d.
(AFP/BNS) — Kentucky valstijoje
anksti sekmadienį netrukus po paki
limo iš Lexington oro uosto nukrito
regioninis keleivinis lėktuvas ir žuvo
49 žmonės, pranešė pareigūnai, kurie
nurodo, kad tai didžiausia lėktuvo
katastrofa Jungtinėse Valstijose per
beveik penkerius metus.
,,Comair" lėktuvu 5191-uoju
skrydžiu i Atlantą, G A, skrido 47 ke
leiviai ir trys įgulos nariai. Lėktuvas
nukrito 2 km nuo oro uosto, sakė
kompanijos prezidentas Don Bornhorst.
Gyvas liko tik antrasis pilotas Ja
mes Polehink, kurį iš lėktuvo nuolau
žų ištraukė trys policijos pareigūnai.
J. Polehinke būklė kritiška, sakė
Kentucky universiteto ligoninės ats
tovas.
Nacionalinės transporto saugu
mo valdybos atliekamo tyrimo specia
listė Debbie Hersman pareiškė, kad
„Comair" lėktuvo katastrofos prie
žastis buvo veikiausiai lakūno klaida
ir patvirtino žiniasklaidos praneši
mus, kad pilotai per klaidą pasirinko
kilimo taką, skirta mažesniems lėktuvams.

AP nuotr.

D. Hersman nepateikė jokių išva
dų, pabrėždama, kad tyrimas tik pra
sidėjo ir kad bus atsižvelgta į lėktuvo
greitį, jo svorį ir kitus duomenis, nus
tatant, ar toks takas buvo per trum
pas orlaiviui.
Ji tik patvirtino, kad lėktuvas įsi
bėgėjo taku, kuris beveik du kartus
trumpesnis už pagrindinį ir skirtas
mažesnio dydžio orlaiviams. Ji taip
pat pranešė, kad lėktuvas pramušė
aptvarą ir nukrito už maždaug kilo
metro nuo oro uosto.
Ekspertai pažymi, kad jeigu la
kūnas nėra iš anksto pasirengęs pa
kilti trumpesniu taku, tai jam tai pa
daryti būtų beveik neįmanoma.
Transporto saugumo ekspertai
per tyrimą turės išsiaiškinti, kaip lėk
tuvas atsidūrė trumpesniame take.
Oro uosto atstovai pranešė, kad lėk
tuvas pakilo prieš aušrą, kai dar buvo
tamsu, be to, lynojo. Tačiau kilimo ta
kai paprastai yra žymimi specialiais
ženklais.
Taip pat yra spėliojimų, kad įgu
los vado skrydžių grafikas buvo per
nelyg apkrautas, ir jis tiesiog neišsi
miegojo, turint omenyje, kad skrydis
buvo numatytas 6 valandą ryto.

įteikti „Emmy" apdovanojimai
Los Angeles, rugpjūčio 28 d.
(AFP/BNS) — „Fox" veiksmo trileris
,,24" triumfavo per sekmadienį įvy
kusią garbingiausių JAV televizijos
apdovanojimų „Emmy" įteikimo ce
remoniją — serialas buvo pripažintas
geresniu už tokius daug nominacijų
gavusius varžovus kaip ABC drama
apie darbą ligoninėje „Grey's Anatomy".
,,24", kurio 24 dalyse vaizduoja
ma po vieną agento Jack Bauer paros
valandą, laimėjo dramos serialo, ge
riausio dramos režisieriaus ir geriau
sio aktoriaus kategorijose.
Pastarasis apdovanojimas atiteko
Kiefer Sutherland. Jau penktąjį sezo
ną rodomas serialas, kuris gavo 12
nominacijų, yra vienintelė „Fox" sėk
mė. Devynis apdovanojimus gavo ka
belinė televizija HBO, o šešis — NBC.
Dokumentinė parodija ,,The Offi
ce" — to paties pavadinimo britų se
rialo adaptacija — tapo nugalėtoja
komedijos kategorijoje, o geriausiu
komedijos aktoriumi buvo pripažin
tas Tony Shalhoub.
Julia Louis-Dreyfus, seriale „The

New Adventures Of Old Christine"
vaidinanti išsiskyrusią motiną, tapo
geriausia komedijos aktore, o Mariska Hargitay atsiėmė geriausios dra
mos aktorės apdovanojimą už vaid
menį seriale ,,Law and Order: Special
Victims Unit".
Tarp 58-osios „Emmy" įteikimo
ceremonijos, kurią vedė komikas Conan O'Brien, žvaigždžių buvo HBO
dviejų dalių miniserialas „Elizabeth
I". Si kostiuminė drama miniserialo
kategorijoje gavo beveik visus apdo
vanojimus — geriausio filmo, geriau
sio režisieriaus, geriausios aktorės ir
geriausio antrojo plano aktoriaus, ku
riuo tapo Jeremy Irons.
Helen Mirren už XVI amžiuje gy
venusios anglų karalienės vaidmenį
gavo savo trečiąjį „Emmy" ir vos nepargriuvo, kai lipo į sceną jo atsiimti.
Dėl to ji kaltino savo batelius.
Tačiau „Elizabeth I" geriausio
scenarijaus kategorijoje pralaimėjo
britų „Giri in a Cafe", kuri taip pat
gavo geriausio televizijos filmo ir ge
riausios televizijos filmo antrojo pla
no aktorės apdovanojimus.

važiavęs iki 80 km/h greičiu, išlėkė iš
trasos ir rėžėsi į užtvarą. Automo
bilis buvo smarkiai aplamdytas, ta
čiau pats prezidentas nenukentėjo.

JAV
EUROPA
TALINAS
Estijos vyriausybės atstovė par
lamente Ulle Aaskivi padarė kritišką
pareiškimą deputatams savo vardu.
Nepriklausanti jokiai partijai U. Aas
kivi priminė deputatams, kad jie da
vė priesaiką būti ištikimi ne savo
partijoms, o valstybei, ir paragino
juos dalyvauti balsavime. Estijoje pir
madienį parlamentarams nepavyko
išrinkti šalies prezidento. Už vienin
telę kandidatavusią šalies parlamen
to pirmininko pavaduotoją Ene Ergma balsavo 65 deputatai iš šimto. Iš
viso Estijos parlamente yra 101 de
putatas. Kad šalies vadovas būtų iš
rinktas, už iškeltą kandidatūrą turi
balsuoti ne mažiau kaip 68 deputa
tai. Tokių balsavimo rezultatų buvo
galima tikėtis, nes Liaudies sąjunga
ir Centro partija pranešė, kad neda
lyvaus balsavime.
PARYŽIUS
Prancūzijos prezidentas Jacąues
Chirac perspėjo, kad Libane atsinau
jins kovos, jei visos konflikto šalys
neras ilgalaikio sprendimo. „Rinktis
tenka iš karo veiksmų atnaujinimo,
nuolatinės nesantaikos tarp dviejų
kaimyninių šalių ir politinės galimy
bės sudaryti visuotinį ir ilgalaikį su
sitarimą", — sakė jis per Prancūzijos
ambasadorių susitikimą Paryžiuje. J.
Chirac, kurio šalis padėjo parengti
Jungtinių Tautų (JT) 1701-ąją rezo
liuciją dėl šio konflikto, sakė, kad ta
me tekste siūlomi „ilgalaikio spren
dimo, grindžiamo Izraelio saugumu
ir Libano suverenitetu visoje teritori
joje" apmatai. Prancūzija istoriškai
yra susijusi su Libanu, o J. Chirac bu
vo artimas asmeninis nužudyto bu
vusio libaniečių premjero Rafiq Hariri draugas.
BRATISLAVA
Slovakijos prezidentas Ivan Gašparovič važiuodamas sportiniu auto
mobiliu patyrė avariją. I. Gašparovič
šeštadienį su automobiliu „Seat
Leon" dalyvavo bandomajame važia
vime lenktynių trasoje Bratislavoje.
Prezidento vairuojamas automobilis,

NEW ORLEANS
Maždaug 500 New Orleans gy
ventojų šeštadienį nepabūgę žaibo ir
liūčių buvo susirinkę gyva grandine
apjuosti arenos „Superdome" ir taip
paminėti uragano „Katrina" sukel
tos tragedijos metines.' Beveik lygiai
prieš vienerius metus tūkstančiai
žmonių prisiglaudė dengtame stadio
ne, kuris dingus elektrai, pasibaigus
maisto atsargoms ir kelias dienas ne
atvykus evakuacijos autobusams ta
po žmogiškųjų kančių simboliu. Ren
giniui pritrūko kelių šimtų žmonių,
kad rankomis būtų apjuosta 70,000
žiūrovų talpinusi arena.

KARIBAI
HAVANA
Uraganas „Ernesto" susilpnėjo,
bet sinoptikai sako, kad jis vėl gali
įgauti jėgos, priartėjęs prie Kubos
pietryčių ir Floridos salų. Kol kas per
uraganą žuvo vienas žmogus Haityje.
Florida paskelbė, kad imasi nepa
prastųjų priemonių, ir paragino tu
ristus palikti artimiausias salas. Ke
lios naftos kompanijos evakavo per
sonalą iš gręžimo bokštų Meksikos
įlankoje, k u r išgaunama ketvirta
dalis JAV naftos ir dujų. Kuboje eva
kuoti 300,000 žmonių iš rytinių pro
vincijų, kurias gali nusiaubti uraga
nas ir liūtis.

AZIJA
KABULAS
Per savižudžio išpuolį Pietų Af
ganistane pirmadienį žuvo 17 žmo
nių, o dar beveik 50 buvo sužeisti.
Prie mirtininko kūno pritvirtinti
sprogmenys sprogo centriniame vie
no miestelio turguje. Hilmend pro
vincijoje, k u r ir vyko sprogimas,
aktyviai veikia talibai; ji yra pagrin
dinis narkotikų auginimo regionas
šalyje. Tarp žuvusiųjų ir nukentėju
siųjų yra vaikų. Miesto ligoninės va
dovas sakė, kad buvo sužeisti ma
žiausiai 47 žmonės, visi — civiliai gy
ventojai.

8801 78th Ave Bridgeview, IL 604S5 Tel. 1 7O8-S99-9680
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363
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BITES, SIRSES, VAPSVOS
Daugelis šiuos vabzdžius pažįs
tame, daugelis su jais yra net su
sidūrę ir patyrę nemažai nemalo
numų, ypač, kai įgelia bitė, užpuola
širšės ar vapsvos.
Nors bitės (ang. „bees") ir įvai
rios širšės (wasps, hornets, yellowjackets) „ d a r b u o j a s i " m ū s ų dar
žuose ir darželiuose nuo ankstyvo
pavasario, dažniausiai jos žmonėms
nekenksmingos, nebent netyčia pri
spaustos a r kaip kitaip suerzintos.
Tačiau visai kitas reikalas su gel
tonosiomis širšėmis, čia populiariai
vadinamomis „yellovvjackets". J a s
lengva atpažinti, nes yra truputį
trumpesnės už paprastą bitę, gel
tonos spalvos, skersai pamargintos
juodais dryžiais.

Šių širšių metas yra rugpjūčio
mėnuo, ypač į jo pabaigą, kai soduo
se prinoksta kriaušės, obuoliai, ypač
vynuogės. Tačiau širšės nesiriboja
„kaimu" — jų galima rasti kiemuo
se, maisto parduotuvių aikštėse, prie
restoranų ir visur, k u r yra bet kokių
valgomų daiktų ar maisto atliekų.
Jos m ė g s t a stipriai k v e p i a n č i u s ,
ypač saldžius, valgius ir gėrimus,
todėl dažnai įlenda į atidarytą „coke", ,,pepsi" a r kito s a l d a u s gėrimo
skardinukę. Vasaros pabaigoje be
veik neįmanoma valgyti lauke, miš
ke, net savo kieme, nes tuoj į
„pikniką" a t s k r e n d a ir nekviestos
viešnios — širšės.
Daugelis žinome, kad bitės te
gali įgelti vieną kartą: jos neįstengia
savo geluonio ištraukti iš žmogaus
odos, tad jis lieka ir bitė nugaišta
(lietuviai sako — bitė miršta). Širše,
ypač ,,yellowjacket", gali gelti daugy
bę kartų ir kiekvieną k a r t ą įleisti
nuodų. Daug žmonių yra labai aler
giški bičių, vapsvų ir širšių nuodams

— net nuo vieno įgėlimo gali ištikti
paralyžius ir mirtis. Tačiau ir be aler
gijos šių vabzdžių įgėlimas yra labai
skausmingas: įgelta vieta parausta,
sutinsta, skauda kelias dienas, todėl
visiems patartina saugotis.
„Yellowjackets" širšės gyvena
žemėje — senose pelių olose, po me
džių šaknimis, komposto krūvose ir
panašiai. Jų motinėlė (ąueen) pade
da kiaušinėlius į lizdą ir, panašiai,
kaip bitės, savo „vaikus" maitina,
saugoja. Apie rugpjūčio vidurį jau
nos širšės išskrenda iš lizdo (vakare
grįžta į jį miegoti), todėl, matant kur
nors pažeme besisukantį širšių pul
kelį, reikia ypatingo atsargumo: jos
puola bet ką, kas artyn prieina, ir
net tolokai vejasi, vis geldamos.
Kitos vapsvos savo lizdus gami
na pastogėse, tarp medžių šakų, net
palangėse. Ypač mėgsta garažus,
įvairias pašiūres, kur rečiau žmonės
maišosi.
Jeigu randate bet kurių širšių
lizdą savo aplinkoje, pasistenkite jį
sunaikinti, tik, žinoma, atsargiai.
Geriausiai veikia purškalai ,,Wasp
and hornet killer" (pvz., „Raid" fir
mos ar kurios kitos), nes galima
purkšti iš palyginti toli. Naikinti
širšių lizdus reikia vėlai vakare, kai
jos sugrįžta „namo" ir aplinkui ne
beskraido. Nemėginkite purkšti die
ną, nes daug lizdo gyventojų yra
išskridę maisto ieškoti, tad visų vis
tiek nesunaikinsite, o parskridusios,
puls savo lizdo ginti ir teks nuken
tėti.
Nemėginkite iš pastogės lizdo
„numušti" ar kaip kitaip nutraukti,
o „yellowjackets" lizdą atkasti, nes
susilauksite daug nemalonumo arba
teks net medicininės pagalbos ieš
koti. Beje. širšių ir vapsvų nuodams
imuniteto neįsigyjama, nors sugeltų
ir daug kartų, todėl geriausia neri
zikuoti ir šių nuodingų vabzdžių
pasisaugoti. Su pirmosiomis stip
riomis šalnomis širšių problema
pranyksta. Iki kito pavasario...

PASLAUGOS

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off Mgr Aukse S. Kane.
Vilma Jarulienė.
Virginija Smuikaitiene
kalba liejf uv iškai
KRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th St.,
Evergreen Fark. IL 60805
Tel. 708-424-8654 773-581-8454

V a b a l a i ir a g u r k a i

Atsakymas. Ačiū. kad pirma pa
klausėte, dar tų ..uogų" neparagavę,
nes tas paragavimas galėjo baigtis
liūdnai...

Jūsų patvoriuose auga karklavi
jai, angį. „Woody nightshade", lot.
Solanum dulcamara. Kaip bebūtų
keista, bet karklavijas yra tos pačios
šeimos augalas kaip ir bulvės bei
pomidorai (atkreipkite dėmesį į žie
delius — jie tokios pačios formos
kaip čia paminėtų augalų).
Karklavijas — tai sumedėjęs,
daugiametis puskrūmis, šliaužian
čiu ir besivyniojančių stiebu. Lapai
tikrai panašūs į karklų, tad ir pava
dinimas labai vaizdingas — karklas,
kuris vyniojasi (vejasi) ant kitų au
galų, tvorų ir pan. Kartais karklavi
jas žydi ir baltai, bet daugiausia —
violetiniais žiedukais. Žydi visą va
sarą. Vaisiai: sultingos, daugiasėklės uogos, kurios pradžioje būna
žalios, o prinokusios — skaisčiai
raudonos. Sutrynus uogą, j u n t a m a s
nemalonus, tarytum „bulvinis" kva
pas. Šios uogos ir visas augalas yra
labai nuodingas. Suvalgius uogų,
išsiplečia akių vyzdžiai, pagreitėja
širdies plakimas, prasideda vidu
riavimas, mieguistumas, pulsas
tampa neritmiškas. Nuo didesnio
uogų kiekio gali ištikti mirtis, ypač,
jeigu jų prisivalgys vaikas.
Visgi liaudies medicinoje ir
karklavijas buvo vartojamas, bet
apie tai nekalbėsime. Patariu nedel
siant visus karklavijus iš patvorių
išrauti ir išmesti, kad neištiktų
nelaimė (pasakykite ir savo kaimy
nams, koks tai pavojingas augalas).

SKELBIMAS

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

Klausimas. Mano kiemo patvo
riuose auga patrauklus vijoklinis
augalas, kurio žiedai šviesiai viole
tiniai, o vaisiai — uogų kekutės —
raudoni. Ar tos uogos valgomos? Jos
atrodo tokios sultingos... Klausiau
kaimynų, tai nežino. Jeigu uogos
valgomos, tai pamėgsinsime. Lauk
siu greito atsakymo.

Vasarai besibaigiant

SKELBIMAS
SIŪLO DARBĄ
UPSCALE FULL SERVICE D A Y
SPA SALON SEEKING
EXPERIENCED NAIL TECHS
FOR S C H A U M B U R C AREA
Mušt speak English

847

843

9901

jaunų ūglių, juos pasodinti į drėgną
žemę ir išsiauginti naujų augalų,
kurie kambaryje peržiemos daug
geriau kaip senieji, vasarą žydėje
lauke.
N u k i r p t a atžalėlė turėtų būti
bent 6 colių ilgio, jauna, sveika ir be
jokių žiedinių pumpurų. Galima ją
įsodinti tiesiai į vazonėlį su šviežia,
švaria, drėgna žeme arba laikinai
įmerkti į vandenį, o kai išaugs šak
nelės — pasodinti į žemę. Mano nuo
mone, g e r i a u s i a sodinti tiesiai \
žemę, nes tuomet jaunas augalas
mažiau „sukrečiamas", lengviau
išleidžia šaknis. Paprastai šaknys
išauga po maždaug 3 savaičių.

Nors dienos dar šiltos ir ne
norime galvoti apie rudenį, bet visgi
baigiasi rugpjūtis, o rugsėjis kartais
atneša nemalonią staigmeną —
ankstyvą šalną.
Jeigu savo kieme, balkone ar
darželyje auginate pelargonijas (geraniums) ar kurias kitas gėles,
kurias norėtumėte išlaikyti ir kitam
pavasariui, dabar laikas nusipjauti

Klausimas. Mano agurkus ap
niko dryži, nedideli
vabaliukai,
kurių
tiek daug, kad ne
žinau, nei kaip nai
kinti. Labai nenorė
čiau p u r k š t i nuo
dais.
Atsakymas. Dryži arba taškuoti
vabaliukai, ang. „Cucumber beetles"
— dažniausias agurkų bei kitų šios
šeimos augalų, kenkėjas. Tačiau jie
neapsiriboja agurkais, arbūzais, mo
liūgais ir pan., bet graužia įvairias
gėles, net rožių žiedus.
Pastaruoju metu išvesta agurkų
rūšių, kurios atsparios šiems vaba
lams. Kai jie apninka augalus, ko
voti nelengva, ypač jei nenorima
pasinaudoti įvairiais chemikalais ir
nuodais (maistiniams augalams
nuodai nepatartini). Būtina daržą
laikyti labai švariai — išrankioti
visus pageltusius, apkramtytus, pū
vančius lapus ir pasenusius, pagel
tusius agurkus, nes jie visų pirma
privilioja šiuos vabalus. „Insecticide
soap" yra nenuodingas chemikalas,
kuris gali sunaikinti bent dalį šių
vabalų. Jei tik įmanoma, nurinkite
juos r a n k a arba nukrėskite į stik
lainį, kuriame įpilta muiluoto van
dens. Jeigu tai darysite kasdien, per
savaitę darže vabalų neliks, nes jie
nespės į žemę padėti kiaušinėlius.
Beje, pasistenkite kitais metais toje
pačioje vietoje agurkų nesėti.
„Palapinės"
a n t obelaičių
Klausimas. Ant kai kurių mano
obelaičių atsirado voratinklinių
„palapinių". Kaip jomis atsikratyti?
Atsakymas. Jūsų obelaitėse ap
sigyveno vadinamieji „tent caterpillars", kurie, vos išsiritę iš kiauši
nėlių, padėtų kandies, pradeda leisti
„siūlelius" ir tarp šakelių pasigami
na „palapinę", kurioje naktį miega, o
dieną iškeliauja graužti obelaitės ar
kurio kito augalo lapų. Jeigu palik
site palapines, netrukus medžiui bus
padaryta didelė žala.
„Tent caterpillars" vikšrai labai
nepatrauklūs —juodi, šeriuoti, maž
daug colio ilgio. Jų apetitas - nepa
sotinamas. Kai „palapinė" pasidaro
per maža, jie ją nuolat didina ir kar
tais apima kone pusę medžio. Aug
dami kaip ir kiti vikšrai, kelis kartus
keičia „kailį", kol pagaliau kiek
vienas individualiai susivysto į lė
lutę ir užmiega iki pavasario, kai iš
lėlutės išskrenda nedidelė pilka kan
dis.
Šiuos vikšrus sunku sunaikinti,
nes jie apsaugoti „palapinės", o
dieną išsiskirstę po visą medi. Ge
riausias būdas: nukirpti visą šaką ir
sudeginti ar išmesti taip, kad vikšrai
į medelį negalėtų grįžti.
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APIE DEMOKRATIJOS ŽALĄ
MŪSŲ VALSTYBEI
Atkelta iš 3 psl.
Taigi mūsų valstybėje tarpsta
demokratinio valdymo ydos, grima
sos, negandos, skandalai. Tačiau Lie
tuvos politinė padangė nėra jau tokia
juoda kaip čia nupiešta demokratija.
Ir tai yra ženklas, kad vertingieji
tautos pradai n ė r a galutinai sunai
kinti, kad d e m o k r a t i n i o valdymo
mechanizmas, nors klibėdamas, vei
kia, kad dar veikia ir formaliai val
dyme nedalyvaujanti geroji mažuma.
Kaip t v i r t i n a visokio valdymo
mokslo ar meno ragavę vyrai, de
mokratinis valdymas - netobulas,
tačiau geresnio dar niekas nesu
galvojęs. Jei Į lėktuvo piloto vietą at
sisės arklio vadeliotojas, lėktuvas ne
tik neskris, bet ir nepajudės iš vietos.
—

Taip ir demokratiją Įvaldyti gali tik
dorovės principų nepaminanti, su
telkta pilietinė, tautiniu pagrindu
sukurtoje valstybėje tautiškai susi
pratusi, visuomenė. Taigi, pasirodo,
kad demokratija valstybei žalą daro
tada, kai ja naudojasi pilietiškai
nebrandi, savęs valdyti negebanti
visuomenė.
Kito kelio nėra: lieka mokytis ir
išmokti valdyti demokratinio val
dymo mechanizmą, tobulėti patiems,
gaivinti ir puoselėti tikrąsias ver
tybes savyje, tuomet ir nepakan
kamai tobulas mechanizmas nebebus
žalingas, juo galėsime sėkmingai
kurti šviesesnę ateiti. Reiškinių ir
ženklų, liudijančių visuomenės ėjimą
valstybingumo link, daugėja.
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ARAS ZLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS- CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Vidaus ligos
EDMUNDAS VIENAS, M.D., S.C
VIDAUS LIG GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 Ir 6
Chicago, IL 6 0 6 3 8

Tel. 7/3-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Dantų gydytojai
D R . J O V I T A KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9 5 2 5 S.79 t h A v e . , H i c k o r y Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

Širdies ir kraujagyslių

ligos
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDtOLOGAS-ŠJRaES UGOS

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

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

Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
www.illinoispain.com
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RUGPJŪČIO 23-OJI:
KO PRIVALOME
NEPAMIRŠTI
pasirašymo momento. Tokiu būdu
buvo paruoštos teisinės prielaidos
Rugpjūčio 23-oji mūsų valstybės parlamentiniu keliu panaikinti oku
istorijoje yra visiškai skirtingų spalvų pacinius režimus, atkuriant valsty
ir prasmių diena: juoda ir balta, bingumo tęstinumą Baltijos vals
okupacija ir laisvė, pavergimas ir tybėse: Lietuva tai padarys pirmoji
išsivadavimas. Lietuvos parklup- Kovo 11-osios aktu. Istorinė tiesa
dymas ir jos atsistojimas - 1939 ir nesunaikinama.
Ir šiandieninis pasaulis kupinas
1989: slaptieji didžiųjų susitarimai
pasidalinti valstybes (Ribbentrop grėsmių, konfliktų ir atvirų karų,
-Molotov paktas) ir vieša trijų tautų, nepaisant pastangų užtikrinti taiką
lietuvių, latvių ir estų, laisvės ma ir visų sugyvenimą. Ir šiandien
nifestacija „Baltijos kelyje". Šios politikoje daug klastingų užmačių ir
datos išsako visą Europos ir Lietuvos siekių kaip nors dominuoti ir varžyti
bei jos piliečių dramatizmą XX am kitų nepriklausomybę. Ir Lietuvos
saugumas, nors esame ir NATO, ir
žiuje.
1939 m. du didieji pasaulio ti ES nariai, nėra visiškai užtikrintas,
ronai, rudas ir raudonas, susitaria ir jis lengvai pažeidžiamas.
Štai šių metų pradžioje Stra
kaip savo nuosavybę pasidalija tuo,
teginių
studijų centras bei Pilietinės
kas niekada jiems nepriklausė - ki
tomis valstybėmis. Tai buvo Baltijos visuomenės institutas paskelbia ty
ir kitų Europos valstybių okupacijos rimo „Lietuvos tauta: būklės ir raidos
Įvadas, susitarus vienas kitam ne perspektyvų analizė" išvadas, ku
trukdyti dorotis su savo kąsneliu riose vienareikšmiškai teigiama, kad
taip, lyg būtų gyvenama ne XX am Lietuvos tauta išgyvena tapatybės
žiaus civilizuotame pasaulyje, o krizę. Pateiktas dokumentas Įvardija
gūdžiais priešistoriniais laikais, kai daug grėsmių, ypač atkreipčiau
dominavo stipresniojo teisė kitus dėmesĮ Į kitų valstybių pastangas
valdyti. Kartu tai buvo ir Antrojo diktuoti kai kurioms mūsų ūkio
pasaulinio k a r o , sukrėtusio visą sritims: bankų ir draudimo sektorių
pasauli, pradžia - būtent dėl intereso beveik visą perėmė Siaurės šalių ir
valdyti, dėl Įtakos sferų nepasida Vokietijos kapitalas. Rusija Įsitvirtina
lijimo vyksta didieji konfliktai ir energetikoje (dujų ir šilumos tiekime,
elektros gamyboje, naftos produktų
krizės.
Minint gėdingojo okupacijos do perdirbime). O pastangos daryti Įtaką
kumento 50-meti, 1989 metų rugpjū atskiriems politikams per titulus,
čio 23-ąją, trijų Baltijos tautų išsi paramą, konsultacijas, o veikimas per
nelegalių ir legalių švietimo įstaigų
vadavimo judėjimai suorganizavo
steigimą ir jų finansavimą, o kitų
neregėto masto taikią protesto prieš
šalių spectarnybų veikla... Nuolat
istorinę netiesą akciją, kai susi
esame pavojų apsuptyje ir jų po
kibusių žmonių grandinė (apie 2 mln.
veikyje.
dalyvių) sujungė tris sostines - Vil
Aktualumo ir svarbos neprarado
nių, Rygą ir Taliną. Tai buvo ne tik
trijų kaimynų solidarumas, bet labai prieš 400 metų Žygimanto Augusto
ryžtingas nepriklausomybės siekio ir sekretoriaus A. Volano kreipimasis i
teisingumo viešas išsakymas pasau Senatą, tinka jo žodžiai ir mums vi
liui taip, kad jis ir jo galingieji siems: „Tas, kuris valdo valstybę
suklustų ir išgirstų. Beje, tuo metu taip, kad dėl savo nerūpestingumo ir
Maskvoje vyko SSRS liaudies depu neveikios nesaugo taikos ir bendros
tatų suvažiavimas, kuriame, aktyviai visų laisvės nei namie, remdamasis
dalyvaujant mūsų tautos atstovams, Įstatymais, nei už sienų neatmuša
buvo rengiamas dokumentas dėl Rib- gresiančių priešų pavojų, atrodo,
bentrop-Molotov pakto Įvertinimo. galvoja tikrai pražudyti ir sugriauti
Verta prisiminti, kad 1989 metų valstybę ir dėl to vertas, kad būtų
gruodžio 24 dieną minėtas suvažia numestas iš valstybinių aukštumų".
vimas sugebėjo priimti nutarimą, Laisvė reikalauja visų atsakomybes
kuriame 1939 metų slaptuosius su už savo tautos ir valstybės ateiti sitarimus pripažino teisiškai nepa istorija patvirtina šią būtinybę.
gristais ir negaliojančiais nuo jų
V A L E N T I N A S STUNDYS

Akių ligų specialistai

EUGENE C. DECKER DDS, P.C
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai.

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington, S uite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.

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

OIKOS - žurnalas apie
emigracijos problemas
P r a d ė t a s platinti akademinio
žurnalo OIKOS (graikiškai - tauta aut. past.), kuri leis Lietuvių išeivijos
institutas ir Tautinių mažumų ir
išeivijos departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, pirmasis
numeris. Pavadinimo p a a n t r a š t ė
skelbia „Lietuvių migracijos ir dias
poros studijos".
Žurnalas, kaip rašoma redakcijos
Įžanginiame žodyje, skirtas pasaulio
lietuvybės, lietuvių migracijos ir
emigracijos problemų bei su tuo
susijusios politikos analizei, išeivijos
istorijos ir kultūros tyrinėjimams
publikuoti, skleisti, populiarinti.
Žurnale ketinama skelbti valstybės
aktus, susijusius su migracijos po
litika. Bus recenzuojami migracijai,
diasporai, išeivijos kultūros istorijai
skirti reikšmingesni mokslo darbai,
kronikoje apžvelgiami išeivijos prob
lematikai skirti renginiai (konfe
rencijos, seminarai, diskusijos).
Tokio leidinio būtinybę padik
tavo pats gyvenimas. Tiesa, negalima
sakyti, kad iki šiol diasporos prob
lemoms nebuvo skiriama dėmesio. Jis
ypač padidėjo pastaraisiais metais,
kai, Lietuvai įstojus Į Europos Są
jungą, i Vakarus plūstelėjo nauja
išeivių banga. Emigracijos klausimai
nagrinėjami mokslinėse konferen
cijose, seminaruose, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės renginiuose. Ne
mažai vertingos medžiagos skelbia
ma Lietuvos ir užsienio lietuvių
periodinėje spaudoje. Parašyta ne
viena mokslinė studija apie kai kurių
šalių lietuvių bendruomenes. Bet ši
apskritai vertinga medžiaga išbars
tyta daugelyje šaltinių, tarsi ištirpsta
juose ir lieka beveik nepastebima
tarp kitų bei kitoms temoms skirtų
leidinių.
Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento prie Lietuvos Res
publikos Vyriausybės generalinis
direktorius Antanas Petrauskas, lin
kėdamas žurnalui gero keiio i pa
saulio lietuvybę, pažymi, kad tiki
masi, jog OIKOS, be diasporos
problemų mokslinės analizės, istori

nių apybraižų, opių emigracijos
klausimų nagrinėjimo, siūlys jų
sprendimo būdų, dėl valstybės darbo,
ryšių su užsienio Lietuvių Bend
ruomenėmis gerinimo, suteiks ver
tingų pasiūlymų, rengiant ilgalaikę
valstybės strategiją užsienio lietuvių
atžvilgiu.
Pirmajame žurnalo OIKOS nu
meryje šiuolaikinius migracijos pro
cesus aptaria Vytauto Didžiojo
universiteto profesorius, Lietuvių
išeivijos instituto direktorius Egi
dijus Aleksandravičius (jis taip pat
žurnalo vyriausiasis redaktorius)
straipsnyje „Išeivija ir Lietuvos už
sienio politikos uždaviniai", Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriau
sybės generalinio direktoriaus pa
vaduotoja Vida Bagdonavičienė —
„Lietuvos ir migrantų ryšiai neturi
nutrūkti", humanitarinių mokslų dr.
Linas Eriksonas — „Išeivijos diskur
sas ir tapatybės paieškos".
Diasporos istorijos ir kultūros
klausimams skirtas Mildos Danytės
straipsnis „Komunistinė propaganda
tarp Kanados lietuvių II pasaulinio
karo metais", Giedriaus Janausko —
„Kanados Lietuvių Bendruomenės
politines veiklos kryptys 1954 - 1990
m.", Ilonos Bučinskytės — „Skirtin
gų emigracijos bangų JAV lietuvių
katalikų identiteto žymės: lietuvių
kalba ir katalikybė", Lino Venclausko
- „J. Girniaus 'Tauta ir tautinė išti
kimybė' kaip diasporos vadovėlis",
Gedimino Karoblio — „Posovietinė
migracija S. Šalkauskio Rytų ir
Vakarų sintezės idėjos šviesoje".
Žurnale spausdinama ir kita me
džiaga. Žurnalas išeis du kartus per
metus.
Jonas Rumšą
Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento
prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
atstovas spaudai
Tel. 262 5429 e. paštas:
jonas.rumsa(« tmid.lt
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Dėl M. Krupavičiaus palaikų
perkėlimo į Lietuvą
Į Lietuvą, nors ir sunkiai, sug
rįžta visa lietuvių tautos dramatiška
istorija, jos garbė. Tačiau kol į
Lietuvą nesugrįš prelatas Mykolas
Krupavičius (1885.10.01, Balbie
riškis — 1970.12.04, Čikaga), sunku
įsivaizduoti ne tik pilnavertę Lietu
vos praeitį, bet ir jos ateitį.
Neįtikėtinai daug prelatas nu
veikė tuoj po Pirmojo pasaulinio ka
ro inicijuojant ir įgyvendinant Lie
tuvoje bene radikaliausią žemės
ūkio reformą. Šios misijos M. Kru
pavičius ir grupė bendraminčių ėmė
si su tokiu išmanymu ir ryžtu, o su
tokiu valingumu, kad reformos įgy
vendinimas tapo nebeatsiejamas ne
tik nuo jo vardo, bet ir nuo Lietuvos,
kaip* valstybės, atkūrimo. „Kalbė
damas apie tautos įvaizdį, norėčiau
pabrėžti labai svarbų istorinį mo
mentą. Tai žemės ūkio reforma, ku
rią 1922 m. parengė M. Krupavičius.
Jis mūsų istorijoje tokio masto as
menybė, kurią reikėtų gretinti su
Vytautu Didžiuoj-u. Žemės reforma
— didžiulis lūžis, po kurio atsirado
vidutinis tikininkas. Lietuva tapo
ūkininkų tauta. Tik todėl, manau, ir
buvo įmanoma 9—erius metus tru
kusi rezistencija", — teigia prof.
Edvardas Gudavičius. Reikia dar
pridurti, kad išsiauginusi vidutinį
ūkininką Lietuva tapo atspari rusi
nimui. Būtina žinoti, kad kiekvienas
ūkininkas stengėsi išmokslinti bent
vieną vaiką. Išaugo nauja kultū
ringa inteligentijos karta.
Žymiausiu Visos Lietuvos išlais
vinimo komiteto (VLIKo) organizato
riumi ir ilgamečiu jo vadovu (1945—
1955 m.) buvo prel. Mykolas Krupa
vičius (minint VLIKo 20-ties metų
sukaktį — 1963.11.23 New York
išrinktas Garbės pirmininku). Eida
mas VLIKo pirmininko pareigas, M.

Krupavičius atliko kitą istorinės
reikšmės darbą, sukurdamas Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės (PLB)
organizaciją.
Jo
vadovaujamas
VLIKas lietuvių tautos amžinųjų
siekių vardu 1949 m. birželio 14 d.
priėmė ir paskelbė Lietuvių chartą,
kurioje nustatė pagrindines nuos
tatas pasaulyje išsibarsčiusiems lie
tuviams, siekiant išlaikyti lietuvybę
ir įpareigojo tų nuostatų laikytis
visus lietuvius. Jam teko ats^kmybė už PLB suorganizavimą. wm,jis
ėmėsi su visa savo didžiule energija
ir pasiaukojimu. Taip dirbdamas jis
subūrė 22 lietuviškas bendruome
nes, įvairiose pasaulio šalyse.
Prel. Mykolas Krupavičius savo
ryžtingu veiklumu, lietuviškų verty
bių saugojimu ir idealizmu yra
pavyzdys ir kelrodis lietuvių ateities
veiklai. Tačiau iki šiol Lietuvoje
nerasime prel. M. Krupavičiaus var
du pavadintos gatvės, mokyklos ar
bibliotekos (išskyrus Balbieriškio
Žemės ūkio mokyklą ir gatvę Mari
jampolėje...). Išeivijos lietuvių visuo
menėje jo vardas tebegyvas, jo
asmenybė tebespinduliuoja veiklos
ir pasiaukojimo Lietuvai aura.
Šiais metais giminių ir Visuo
meninio komiteto, susikūrusio JAV
(pirm. Pranas Povilaitis) rūpesčiu
Lietuvos vyriausybė priėmė spren
dimą perkelti prelato palaikus į
Lietuvą, perlaidojant juos Kauno
Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje.
Palaikų perkėlimu į Lietuvą,
Čikagoje rūpinasi Visuomeninis ko
mitetas. Nutarta palaikus perkelti ir
perlaidoti Lietuvoje. Paminklą pa
likti Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse, pritvirtinant prie jo len
telę su trumpa informacija. Atsi
sveikinimas, pagerbimas ir palydos į
Lietuvą įvyks Čikagoje rugsėjo 16 d.

Prelatas Mykolas Krupavičius

(šeštadienį). Smulkesnė informacija
bus pateikta vėliau.
1975 m. Čikagoje, prel. Mykolo
Krupavičiaus „Paminklui statyti
komitetas" išleido nedidelės apim
ties (60 psl.) knygelę „Dievui ir tau
tai". Joje (lietuvių ir anglų kalba)
išspausdintos atsisveikinimo su pre
latu kalbos. Surašyti svarbiausieji
komiteto darbai — lėšų telkimas,
aukotojai, projekto konkursas, jo
įgyvendinimas.
Pagarbiai surašyti visi aukoto
jai, paaukoję nuo 700 dol. (prel. J.
Tadarauskas) iki 50 cnt (E. Jurėnienė). Tais laikais, beveik prieš 36
m., dolerio vertė buvo gal 4—5 kartus
didesnė, nei šiandien. Aukos atkelia
vo ir iš Australijos. Viso aukotojų
buvo 1,600 asmenų.

Paminklui statyti komitetui
vadovavo prof. dr. Juozas Meškaus
kas (neseniai atšventęs 100 metų
jubiliejų). Lėšų telkimo komitetui
vadovavo pirm. Bernardas Žukaus
kas. Paminklo konkurso komisijai —
pirm. kun. Vytautas Bagdanavičius.
Šios komisijos nariu buvo ir Visuo
meninio komiteto pirmininkas Pra
nas Povilaitis. Komisija paskyrė
Vertinimo komisiją (pirm. arch.
Erdvilas Masiulis). Buvo gauta 12
projektų. I premija (500 dol.) skirta
arch. Rimui ir Jonui Mulokams. Jų
projektas pasirinktas paminklui.
1974.03.01 Jaunimo centre buvo
surengta visų projektų paroda. Vi
suomenė galėjo dalyvauti ją vertini
mo komisijose.
Madonos statulą sukūrė skulpt.
Aleksandras Marčiulionis. Paminklo
projekto detalių brėžinius atliko
Juozas Vailokaitis. „Gerbdamas ve
lionį Krupavičių jis visą darbą atliko
be atlyginimo" (p. 14).
„Paminklą pastatė inž. Antanas
ir Marija Rudžiai, Rockvvell Engineering Co., Inc. savininkai. Iš pa
garbos Mykolui Krupavičiui, paim
dami tik už medžiagą ir darbą" (p.
14).
Juozo P. Sabo vadovaujama Bell
Die Tool and Machine Co., Inc., iš
pjovė iš vario paminklo raides. Andanas Janonis pagamino ornamen
tus.
Savo paskutinės valios pareiš
kime prelatas Mykolas Krupavičius
nurodė: „Ant pastatyto prie kapo
kryžiaus turėtų būti toks sakinys:
'Lietuvi, tebūnie Tau pirmaisiais tė
vas ir motina, bet virš jų tebūnie Tau
Tavo tėvynė Lietuva'".
Ligija Tautkųvienė
Visuomeninio komiteto narė,
atstovė spaudai

CICERO LIETUVIŲ SUSIBŪRIME APIE PLB SEIMĄ
Pranešimą padarė
M. Remienė
Cicero lietuviai turi laimę po
sekmadieninių šv. Mišių išgerti ka
vos ar arbatos, užkąsti pyrago ir
pasiklausyti įvairių pranešimų vi
sokiais klausimais, kurie mūsų tau
tiečius labai domina ir traukia.
JAV LB Kultūros tarybos pir
mininkė ir PLB seimo Vilniuje dele
gatė Marija Remienė, sugrįžusi iš
Lietuvos, praėjusį sekmadienį Cicero
pasakojo savo įspūdžius iš tėvynės,
daugiausia liesdama Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės seimą.
Po svečio iš Brighton Park kun.
Jauniaus Kelpšo atlaikytų šv. Mišių
į Šv. Antano parapijos pastatą susi
rinkusieji tautiečiai išgirdo gana kri
tiškas šios veikėjos mintis.
Kalbėtoja nurodė, kad Seimo ati
darymo metu pirmadienį prie Par
lamento rūmų nebuvo tvarkos, nesi
girdėjo kas kalbama. Jos žodžiais,
„buvo palaida bala".
Patys posėdžiai vyko ne Parla
mento rūmuose, kaip anksčiau būda
vo, bet „Šarūno" viešbutyje, kur buvo
maža vietos, reikėjo sėdėti susis
paudus. Už maistą delegatai susi
mokėjo po 100 dol., jie porą dienų
buvo maitinami, nors valgyti gavo ir
kiti žmones, kurie nemokėjo nieko.
Seimo vedėjas A. Rugienius pir

mininkavo gerai, tačiau buvo sunku
suvaldyti kai kuriuos delegatus.
Daug neaiškumų sukėlė naujos val
dybos rinkimai, kai kuriems buvo
neleista kandidatuoti. Iš įvairių vie
tovių išrinkti valdybos nariai kažin
ar pajėgs pozityviai dirbti.
Seimo metu norėta perdirbti
Lietuvių Chartą, kuria vadovaujasi
Lietuvių Bendruomenė jau daugiau
nei 50 metų. Tačiau tai nepavyko.
Buvo nemažai diskutuota dėl Valdo
vų rūmų.
Kalbėtoja užsiminė ir apie pri
imtas rezoliucijas, tarp kurių buvo
viena, pasisakanti už lietuvių kalbos
svarinimą Lietuvoje, kita — dėl tau
tinio ir moralinio auklėjimo ir pan.
M. Remienei patiko pamaldos
seimo nariams sekmadienį, kurias
laikė arkiv. Sigitas Tamkevičius,
prel. Edis Putrimas, kun. Antanas
Saulaitis, SJ, kun. dr. Arvydas Žygas
(beje, pastarieji du — būsimieji čikagiečiai). Taip pat įstrigo prel. My
kolo Krupavičiaus minėjimas, ku
riame paskaitą skaitė dr. Bronius
Makauskas iš Lenkijos.
Kalbėtoja kitose vietose pasige
do tautiškumo, patriotiškumo ap
raiškų, viename minėjime net nebu
vo Lietuvos vėliavos. Ji taip pat
nuvertino BALFo siunčiamus dėvė
tus rūbus į Lietuvą. Ten jų (dar ir
geresnių) gaunama iš Vokietijos, bet

žmonės jų nelabai nori.
Visą rudenį teks apsieiti be
kun. K. Trimako
Kun. dr. K Trimakas, kaip ir
kiekvieną rudenį, išvyko į Lietuvą
dėstyti teologijos ir psichologijos kur
sus Lietuvos aukštosiose mokyklose.
Šiemet jis ten pajudėjo kiek anks
čiau nei paprastai, nes norėjo suspėti
į rugpjūčio 18-20 dienomis Panevė
žyje vyksianį Ateitininkų kongresą.
Kaip žinome, kun. K. Trimakas
yra ne vien Cicero dvasios vadas, lai
kantis pamaldas Šv. Antano baž
nyčioje, bet ir ateitininkų organizaci
jos veikėjas.
Kun. K Trimakas į Cicero sugrįš
tik gruodžio pradžioje. Jį pavaduos
kun. Jaunius Kelpšas. Su juo galima
susisiekti tel. 773-523-1403 arba
užėjus į Šv. Antano bažnyčios zakris
tiją po šv. Mišių.
Pagerbtas sukaktuvininkas
dr. P. Kisielius
Praėjusį sekmadienį Cicero lie
tuviai ne tik klausėsi M. Remienės
pranešimo apie Lietuvą ir ragavo jos
parvežtos lietuviškos ruginės duo
nos, bet ir minėjo kitą įvykį.
Kadangi Cicero lietuvių vetera
nas ir veikėjas dr. P. Kisielius pra

ėjusią savaitę atšventė savo gimta
dienį (jau 89-ąjį), Čikagos lietuvių
Jaunimo centro valdybos pirm. Mil
da Šatienė pasveikino jį su garbinga
amžiaus sukaktimi ir įteikė puokštę
gražių rožių.
Čia dar norisi pridėti, kad Šv.
Antano parapijos biuletenyje visas
puslapis yra skiriamas žinioms lietu
vių kalba. Šioje vietoje dažnai yra ra
ginama gausiau lankyti lietuviškas
pamaldas, kurios būna sekmadienio
rytais 9 valandą (bažnyčios adresas
15-os ir 50-tos gatvių kampas).
„Paraginkite savo draugus, vaikus,
vaikaičius, giminaičius atvykti. Tuo
palaikysite savą parapiją, kurios
bažnyčia buvo sunkiomis aukomis
lietuvių statyta ir Dievo tarno Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio šven
tinta", — rašoma biuletenyje.
Pažymėtina, jog šiuo metu sek
madieniais čia laikomos 7 pamaldos
(iš jų — 5 ispaniškai) ir visos su
traukia daugiau tikinčiųjų bei aukų
negu lietuviškosios. Pavyzdžiui, per
lietuvių laikytas pamaldas rugpjūčio
13 d. suaukota tik 304 doleriai, o per
kitas — daugiau negu tūkstantis dol.
Beje, šį biuletenį sumaniai redaguo
ja Vida Kuprytė, kuri laukia žinių
tel. 708-447-2038.
Edvardas Šulaitis
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Giliai išgyvename netektį mielo artimo ir draugo

AtA
inž. BENEDIKTO NEVERAUSKO
mirtį ir su giliausiu skausmu reiškiame savo užuo
jautą velionio ilgametei gyvenimo draugei žmonai VI
TAI ir jų vaikams — dukros RITOS GRIGAITIENĖS
ir sūnaus VIDO NEVERAUSKO šeimoms, ir visiems
šešiems vaikaičiams, netekus gerojo Senelio.
Netekties skausmu dalinamės su visa VITOS
POLIKAITYTĖS-NEVERAUSKIENĖS, tampriai ap
sijungusia šeima, seserimis ADA ir ANE, broliais
BRONIUMI, ANTANU, JUOZU ir jų šeimomis.
Jadvyga Damušienė, sūnūs —
Vytenis ir Vida, Saulius ir duktė Gintė

Reiškiame gilią užuojautą IRENAI POLIKAITIENEI-VALAITYTEI, mirus jos brangiai Mamytei

AtA
AGOTAI VALAITIENEI
Su Motinos mirtimi netenki didelės gyvenimo da
lies, su Močiutės mirtimi palieka tuštuma vai
kaičiams ir provaikaičiams.
Jiems visiems — DARIUI, AUDRIUI, RIMAI su
šeimomis ir MARIUI, reiškiame nuoširdžią užuo
jautą.
Jadvyga Damušienė ir šeima

Jaunatviškų skautybės dienų vadovei ir nuoširdžiai
bendrakeleivei

AtA
JŪRATEI PEČIŪRIENEI
amžinybėn iškeliavus, jos dukroms AUSTEI ir GIN
TEI, žentams ir anūkėliams LAIMIUI, EIVEI,
KĘSTUČIUI ir ANDRIUKUI, siunčiu gilią užuo
jautą. Lieku skaudžiam liūdesy.
Aldona Rastenytė Page

11

AtA
PRANCIŠKA ŠČERBIENĖ
Mirė 2006 m. rugpjūčio 25 d., sulaukusi 100 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Pučkarių kaime, Varnių valsčiuje, Telšių
apskrityje. Amerikoje išgyveno 57 metus. Gyveno Marąuette
Parko apylinkėje, vėliau persikėlė į Lemont, IL.
Giliam liūdesyje liko: duktė Genovaitė Juodikienė, dr. Justi
nas Dėdinas, sūnūs Vacys Ščerba su žmona Vilma, Steponas
Ščerba su žmona Gertrūda ir Antanas Ščerba su žmona Edda.
Liūdi anūkai Birutė, Alfredas, Sonia, Violeta, Danutė, Jurgis,
Regina, Mark, Brian, Sina ir 8 proanūkai; sesuo Ona Užkurienė Lietuvoje bei kiti giminės ir artimieji.
A. a. Franciška buvo a.a. Juozo Ščerbos žmona, a.a. Alfonso
Ščerbos ir a.a. Aleksandros Pakulienės mama.
A.a. Franciška buvo aktyvi daugelio lietuviškų organizacijų
rėmėja.
Velionė bus pašarvota antradienį, rugpjūčio 30 d. nuo 3 vai.
p.p. iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpjūčio 20 d. 10 vai. r. Pet
kus Lemont laidojimo namuose, iš kur a.a. Franciška bus pa
lydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10:30 vai. r. bus
aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių visos laidotuvių apeigos bus
privačios.
Vietoj gėlių labai prašome aukoti šv. Mišioms.
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti atsisveikinime.
Nuliūdusi šeima
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Buvusiam Draugijos pirmininkui

AtA
VINCUI BIGELIUI
mirus, gilią užuojautą reiškiame brangiai žmonai
AGNIETEI, sūnui, dukrai, posūniui MINDAUGUI
PRAČKAILAI ir kartu liūdime netekę brangaus
Draugijos nario.
Union Pier lietuvių draugija

AtA
Dr. ANTANAS ČIURIS
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 2006 m. rugpjūčio 25 d., Juno
Beach, FL.
Gimė 1921 m. rugsėjo 9 d. Levintuose, Trakų apskr., Lietu
voje.
Privačios laidotuvės įvyks Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse,
Čikagoje.
Liūdintys žmona Birutė ir sūnus Antanas su šeima

AtA
AGOTAI VALAITIENEI
mirus, dukrai IRENAI POLIKAITIENEI, jos vyrui
JUOZUI, buvusiam Ateitininkų federacijos vadui, jų
šeimai, giminėms, artimiesiems bei draugams,
reiškiame gilią užuojautą.
Šiaurės Amerikos Ateitininkų
Kernavės bažnyčia

Jono Urbono nuotr.

taryba
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ČIKAGOJE

IR

• N u o r u g s ė j o 2 d., š e š t a d i e 
niais, Švč. M. Marijos Gimimo
bažnyčioje šv. Mišios lietuviškai
bus laikomos 4 vai. p.p. .Tą dieną
išpažinčių b u s k l a u s o m a s i nuo 3
vai. p.p. iki 3:45 vai. p. p. Ryšium
su pablogėjusia parapijos apylin
kėje' k r i m i n a l i n e situacija, vėliau
sia j u n g t u v i ų v a l a n d a bus 2:30
vai.p. p.
• „ D a i n a v a " v ė l p r a d e d a naują
sezoną. Visi - ir senieji nariai, ir no
rintys įsilieti į šio ansamblio gretas antradienį, rugsėjo 5 d., 7:45 vai. v.
kviečiami į pirmąją naujojo sezono
repeticiją PLC žemutinėje salėje,
14911 127th Street, Lemont, IL. (prie
Lietuvių dailės muziejaus). Ypač
laukiami vyriški balsai, kurie pra
turtintų šį vis stiprėjantį kolektyvą.
• R u g s ė j o 6 d., t r e č i a d i e n i 7 vai. v.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje,
6500 S. Pulaski Rd., vyks susitikimas
su aviatoriumi, aukštojo pilotažo
sporto meistru, Lietuvos, Europos ir
Pasaulio čempionatų nugalėtoju bei
prizininku, Vilniaus S. Dariaus ir S.
Girėno aeroklubo nariu, garsiuoju
Lietuvos lakūnu Jurgiu Kairiu. Jis
papasakos apie romantišką ir rizi
kingą sporto šaką ir parodys video
medžiagą 'bei nuotraukas. Tel. pa
siteiravimui: 773-582-6500
• R u g s ė j o 8 d. Švč. M e r g e l ė s Ma
rijos Gimimo parapijos bažnyčioje
prasidės Šiluvos Marijos Novena.
Rugsėjo 10 d. po 10:30 vai. r. šv. Mi
šių vyks procesija. Kviečiame visus
gausiai dalyvauti iškilmingose apei
gose. Primename, kad tą sekmadienį
nebus 12:15 vai. popietinių šv. Mišių.

-

• Santaros-Šviesos suvažiavimo
metu bus galima įsigyti dr. Jono Va
laičio redaguotą ir išleistą knygą „Švie
sa" apie Šviesos sambūrio istoriją.
• R u g s ė j o 9 d., šeštadieni, 7 vai. v.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje,
6500 S. Pulaski Rd., vyks Audriaus
Plioplio parodos „Mąstymas ir min
čių procesas" atidarymas. Atidaryme
dalyvaus autorius. Paroda tęsis iki š.
m. spalio 28 d. Tel. pasiteiravimui:
773-582-6500.
• Tautiniu
šokių
ansamblis
„Grandis" pradeda savo 48-ąjį sezo
ną sekmadienį, rugsėjo 10 d., 5:30
vai. v. PLC sporto salėje. Ansamblis
ruošiasi dalyvauti 2007 m. Dainų
šventės Lietuvoje Šokių dienoje.
Kviečiame visus šokio mylėtojus įsi
jungti į mūsų gretas. „Grandyje" vei
kia vaikų, jaunių, jaunimo/studentų,
jaunų veteranų ir veteranų rateliai.
Tel. pasiteiravimui: 708-422-3556
(Violeta Fabianovich) arba rašykite:
poniavioleta@yahoo.com
• L i e t u v o s Vyčiai o r g a n i z u o j a
kelionę autobusu į VVashington,
DC, dalyvauti Nekalto Prasidėjimo

APYLINKĖSE
bazilikoje esančios Šiluvos koplyčios
40-mečio sukaktuvėse, kurios bus
švenčiamos bazilikoje šv. Mišiomis
2006 m. spalio 8 d., sekmadienį, 1:30
vai. p.p. Jei kas norėtų keliauti kar
tu su Vyčiais, maloniai kviečiame dėl
papildomos informacijos (kelionės
išlaidų, viešbučio) paskambinti Tere
sei Strolienei tel. 708-687-1430.
• Č i k a g o s lituanistinei mokyklai
reikalingi šešto skyriaus mokytojas
ir lietuvių literatūros mokytojas
aukštesniajai mokyklai. Prašome
skambinti mokyklos direktorei Jū
ratei Dovilienei tel. 630-832-6331.
• M i e l i e m s skaitytojams prane
šame, kad dienraščio „Draugas" ge
gužinė vyks rugsėjo 17 d., sekmadie
nį, o pokylis - spalio 21 d., šeštadie
nį. Maloniai prašome savo skaityto
jus atnešti laimėjimus būsimai lo
terijai. Būsime labai dėkingi. Laimė
jimus atnešti „Draugo" administraci
jai.
• Į a m ž i n d a m a s a. a. Veronikos
Melinis atminimą, sūnus Vladas Melinis Lietuvių fondui atsiuntė 700
dol., kuriuos paaukojo šeima, draugai
ir artimieji. Dėkojame, kad prisimin
dami ir pagerbdami brangius žmones,
aukojate Lietuvių fondui ir prisideda
te prie lietuvybės išlaikymo. LF ad
resas: 14911 127th Street, Lemont,
IL 60439, tel. 630-257-1616.
IS ARTI IR TOLI...
• L i e t u v o s Vyčių
82 kuopa,
ALTas, East Chicago Amerikos Lie
tuvių Bendruomenė (IN) ir Šv. Ka
zimiero bažnyčios (IN) parapijiečiai
bei draugai rugsėjo 17 d., sekmadie
nį, 12:30 vai. p.p. organizuoja Šv.
Mišias po atviru dangumi, kurias at
našaus kun. I. Urbonas. Po Mišių
vyks gegužinė. Gros akordeonistas
Bronius Mūras. Renginys vyks: VFM
Post 1563, 6880 Hendricks, Merrillville, IN. Prašome užsiregistruoti tel.
219-884-2220 (Joanna Rudzevičius)
iki rugsėjo 10 d.
• JAV L i e t u v i ų b e n d r u o m e n ė s
East Chicago, Indiana apylinkės
valdyba š. m. rugsėjo 3 d. 1 vai. p.p.
Vilučių sodyboje, 1143 Southview
Dr., Schereville, IN, rengia tradicinę
gegužinę. Maloniai kviečiame daly
vauti.

Šauniai JAV LB Lemontc gegužinėje padirbėjo (pirmoje eilėje iš kairės):
Genė Radzevičienė, Julė Liutikienė (stovi), Birutė Kairienė ir Stasė Jagminienė.
Baniutės Kronienės nuotr.

,,Draugo" knygynėlyje
LIETUVOS PARTIZANŲ
VYTAUTO APYGARDOS TIGRO RINKTINĖ
1945-1950 M.
„ D r a u g o " knygynėlyje galite
nusipirkti Lietuvos archyvų departa
mento Lietuvos ypatingojo archyvo
išleistą dokumentų rinkinį „Lietuvos
partizanų Vytauto apygardos Tigro
rinktinė (1945-1950 m.)".
Šios rinktinės veikla buvo tyrinė
ta, bet neišsamiai, mat neturėta visų
dokumentų. Mažai buvo rašoma apie
„Tigro" rinktinę ir išeivijos spaudoje.
1999 m. liepos mėn. netoli Balta
rusijos sienos vyko kelio tiesimo dar
bai. Buldozeris užkabino ir išvertė bi
doną, kuris buvo kimšte prikimštas
Lietuvos partizanų dokumentų. Taip
po 50 metų atsivėrė dar vienas parti
zaninės kovos Lietuvoje puslapis.
Taigi dabar visi besidomintys
partizanine veikla turi išsamų šios
rinktinės dokumentų rinkinį. Iš viso
rinkinyje pateikta 230 įvairiausių
dokumentų. Knygos leidimą parėmė
Polibijaus fondas, kurio prezidentas
yra prof. dr. Tomas Remeikis. Spaus
dino UAB „Morkūnas ir Ko". Knyga
išleista 2003 metais.

Knygos kaina — 20 dol. Knygas
galima įsigyti paštu, pridedant 9
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo
je. Persiuntimo kaina - 5 dol. Per
siunčiant daugiau knygų, už kiekvie
ną papildomą knygą - 1 dol. mokestis.

j D r a u g o " knygynėlio adresas:
»M
4545 W. 63th Street, Chicago, IL 60629
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

Miesto panorama
NUMATOMA {RENGTI DAUGIAU
POILSIO ZONŲ
Skambinti ketvirtadieniais

nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v.

Gerbiami žinia-sklaidos
atstovai,
šiuo laišku norėčiau Jus informuoti, kad baigėsi mano rotacija LGR
generaliniame konsulate Čikagoje ir aš išvykstu atgal į Lietuvą. Nuo rug
sėjo 1 d. tęsiu savo darbą Užsienio reikalą ministerijoje Eksporto skyriuje,
nuoširdžiai
dėkoju už maloną bendradarbiavimą, linkiu geriausios
kloties, laimės ir sveikatos Jums ir Jūsą artimiesiems.
Iki pasimatymo
Lietuvoje.
Nuoširdžiai, Dangira West
LR generalinio konsulato
Čikagoje konsule

Čikagos apylinkėse daug gražių
vietų, kurios apleistos ir nenaudoja
mos. Jų vietose numatoma įkurti par
kus ar aktyvaus poilsio zonas. Viena
iš tų vietų - lietuviams pažįstamas
Bridgeport. Tarp 27-os ir 29 gatvių
Halsted gatvės rajone jau kitais me
tais 27 akrų plote numatoma įkurti
miesto parką. Taip pat galvojama pa
daryti kelius dviratininkams vietoj
dabar jau neveikiančių traukinio bė
gių Logan Squere. Stearns Quarry
buvo pirmoji akmens skaldykla. įkur
ta 1830 metais. Cia numatom;) padą
ryti muziejų po atviru dangum, kad
lankvtoias galėtu pamatyti, kaip per

milijonus metų iš koralų susiformavo
akmuo. Šiems projektams numato
ma išleisti per 40 mln. dol.
SUSTIPRINAMA KELIŲ EISMO
PRIEŽIŪRA
Darbo dienos savaitgalį Illinois
valstija bus viena iš šešių valstijų
Amerikoje, kurioje sustiprinama ke
lių eismo priežiūra keliuose. Greit
keliuose budės 3,000 daugiau kelių
priežiūros darbuotojų nei paprastai.
Mat būtent šio savaitgalio dienomis
padaroma daugiausia avarijų išgėrus.
JAV per metus dėl girtų vairuotojų
kaltės įvyksta per 16,000 nelaimingų
atsitikimų.

