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Lietuva ir Lenkija: glaudu, glaudžiau, glaudžiausia?
Ragina kurti „Širdžių sąjungą"

Lietuvos ir Lenkijos prezidentai V Adamkus (k) ir L. Kaczynski (v) po iškilmingų
Sv. Mišių Vilniaus a r k i k a t e d r o j e bazilikoje.

Vilnius, rugsėjo 5 d. (Alfa.lt/
BNS) — Šią savaitę Lietuva ir Lenkija mini 15 metų diplomatinių santykių atkūrimo metines. Ta proga
S//

//

nesusišneka su
partijos vadovu
Vilnius, rugsėjo 5 d. (BNS) —
Vos prieš kelis mėnesius susikūrę
„pilietininkai" neslepia vidinių nesu
tarimų ir nesusikalbėjimo su partijos
vadovybe.
Antradienį „pilietininkų" frakci
jos Seime seniūno pavaduotojas Hen
rikas Žukauskas išplatino praneši
mą, kuriame teigia, jog „pilietininkai
nekuria nei naujų partijų, nei blokų".
Taip paneigiami Pilietinės de
mokratijos partijos (PDP) pirminin
ko, Seimo vadovo Viktoro Muntiano
žurnalistams išdėstyti svarstymai ir
teiginiai apie buriamą vieningą cen
tro partiją.
„Seimo Pilietinės demokratijos
frakciją (PDF) atsakingai pareiškia,
kad jokiuose naujai kuriamuose blo
kuose nedalyvauja. PDF pabrėžia,
kad pilietininkai dirba valdančioje
koalicijoje ir deda visas pastangas,
kad būtų įgyvendinta bendrai su ki
tomis partijomis kurta Vyriausybės
programa. Pilietinės demokratijos
partija kūrėsi kaip centro politinė jė
ga, tačiau bet kokios spekuliacijos
apie neva pilietininkų kuriamas nau
jas partijas ar blokus neturi nieko
bendro su tikrove", — rašoma H. Žu
kausko pranešime.
Čia pat pažymima, jog „pilieti
ninkai" pasisako už aiškų ir skaidrų
bendravimą su koalicijos partneriais
bei žiniasklaida.
V Muntianas pirmadienį prakal
bo apie centro partijos, galimai su
jungsiančios dabar veikiančias cen
tristines jėgas, sukūrimą.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

šalyje lankosi Lenkijos prezidentas
Lech Kaczynski, parlamento pirmininkas Marek Jurek, kiti aukšti kaimyninės valstybės pareigūnai.

Lietuvos prezidentas Valdas
Adamkus ragina lietuvius ir lenkus
nekartoti istorijos klaidų ir kurti
abiejų tautų Širdžių sąjungą. Lietu
vos ir Lenkijos diplomatinių santy
kių atkūrimo 15-mečio proga Vil
niuje vykstančioje abiejų šalių valsty
binėje konferencijoje šalies vadovas
linkėjo, kad lietuviams ir lenkams
„užtektų išminties ir geros valios pa
sinaudoti mums duota istorine gali
mybe sukurti mūsų — lietuvių ir len
kų tautų — Širdžių sąjungą".
„Esu tikras, kad tai mūsų ben
dro likimo ir kelio tikslas", — sakė V
Adamkus.
Pasak jo, Lietuva ir Lenkija turi
skatinti ir padėti dar labiau pažinti
vieni kitus, kurti bendrus kultūros,
mokslo, švietimo ir meno projektus.
„Tai suartins mūsų žmones, su
kurs naujų prielaidų tarpusavio su
pratimui ir pasitikėjimui, išsklaidys
vis dar pasitaikančius nereikalingus

Buvusio rektoriaus veikia sukėlė įtarimų
Vilnius, rugsėjo 5 d. (BNS; —
Buvusio VDU rektoriaus Vytauto Ka
minsko veikia jo Įpėdiniams sukėlė
Įtarimų.
Kaip rašo dienraštis „Lietuvos
rytas", naujajai VDU vadovybei gali
prireikti prokurorų pagalbos verti
nant buvusių šios Kauno aukštosios
mokyklos vadovų veiksmus.
Dienraščio teigimu, vos savaitę
dirbantis rektoratas jau aptiko uni
versiteto statuto ir net šalies Įsta
tymų pažeidimų — buvę vadovai uni
versitete elgėsi lyg savo namuose.
VDU rektorius Zigmas Lydeka
paprašė universiteto patikrinimo tar
nybos ištirti Įtarimą keliančius bu
vusių vadovų veiksmus.

Z. Lydeka dar nespėjo Įsigilinti i
finansinius dokumentus, tačiau jam
jau kilo abejonių, ar visi buvusių va
dom sprendimai pagristi ir priimti
geriausiu metu.
Rektoriui Įsiminė vasarą vykę
spartūs universiteto pastatų remonto
darbai. Palikti finansiniai Įsipareigo
jimai jau dabar skaičiuojami šimtais
tūkstančių litų.
„Niekas neginčija, kad pirkimai
buvo reikalingi, tačiau kai kuriais at
vejais matyti skubėjimo ženklų", —
kalbėjo Z. Lydeka.
Naujasis rektorius nurodė paval
diniams neprisiimti naujų įsipareigo
jimų, kol neišryškės tikroji universi
teto finansinė būklė.

stereotipus", — sakė prezidentas.
Prezidento manymu, Lenkija ir
Lietuva daugiau nei šešis šimtus me
tų buvo, yra ir liks pavyzdys, kaip
kuriami darnūs, ilgalaikiai ir lygia
verčiai geros kaimynystės santykiai.
„Moderni mūsų tautų istorija
yra nuolatinė draugiško sugyvenimo
kūryba, noras geriau suprasti vie
nam kitą per sutarimą ir draugystę,
kartais — per neišvengiamą nesuta
rimą", —
Nukelta \ 6 psl.

Šiame
numeryje:
•Skautybės kelias.
•Lietuviško švietimo
mėnuo.
•Lietuvos draugė
Islandija.
• Susitikimas su
prezidentu.
•Arklys Dominvkas
Čikagoje.
•PLB Lituanistinė
k a t e d r a p r a d e d a darbą.
•Mūsų virtuvė.
•Nekaltu civiliu
klaustukas.
Reformos „reforma".
t

Valiutų santykis
1 USD — 2.689 LT
1 EUR — 3.452 LT
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Vilniaus panorama
]Eito* nuotr.

Andrius Bielskis
Emigracijos problema Lietuvoje
yra tikrai didelė, apie ją yra prirašy
ta šūsnis virtualių ir spaustų tekstų.

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG-
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Kodėl verta grįžti Į Lietuvą?
Iš Lietuvos važiavo ir tebevažiuoja
gausybė mūsų piliečių. Dar praėjusį
dešimtmetį prasidėjęs masinis nekva
lifikuotos darbo jėgos bėgimas iš Lie
tuvos į JAV, Didžiąją Britaniją, Vokie
tiją, Ispaniją ar Airiją šiandien pasi
pildė kvalifikuotų specialistų emigra
cija.
Kaip tik jų išvažiavimas yra toks
skaudus Lietuvai, nepaisant to, kad
tai yra puikiai suprantamas ir netgi
dėsningas fenomenas.
Masinė emigracija į Ameriką, Vo
kietiją ar kitus sąlyginai turtinges
nius kraštus egzistuoja ne vieną de
šimtmetį. Taip graikai bėgo iš Grai
kijos po abiejų XX a. karų, taip ir ai
riai nuo pat XIX a. plūste plūdo į
Ameriką. Tačiau pakako Graikijai ir
Airijai
sustiprėti
ekonomiškai,
Nukelta į 6 psl.

i.

— Hl
= O O

S

=-

< W

—

M >

T"

H
O Z

z
o
H
m

it

2

s
o

?

1)
•J

n

O O H
•A M

m

O O O

o
o

o
» z
oo
O

ac

t

•o

3
cr

•i
O

» :>
-J O
w »

03

o
m
o

n

P

u

O

UI

- s
>
•O

m

>

•

o
M

x

2

i
S
i

K)

DRAUGAS, 2006 m. rugsėjo 6 d., trečiadienis

SKAUTYBES KELIAS
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė
M e d ž i a g ą siųsti: Aušra
Jasaitytė-Petry
8830 Magnoiia
Court
Orland Park, IL 60463
Tel. 708-349-8432
5/. pastas:
ausra67@sbcglobal.net

2006 m.
Trečioji buriavimo
stovykla Rakė

„Aušros Vartų/Kernavės" tunto
tėveliams ir sesėms
Vasaros stovyklos jau pasibaigė, prasidėjo mokslo metai. Su mokslo
metų pradžia prasideda ir mūsų skautiška veikla. Šių metų registracija
įvyks rugsėjo 8 d., nuo 9 v. r. iki 12 vai. r., Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte, ir Jaunimo centre, Čikagoje. Prašome užregistruoti savo
dukreles, anūkėles, sesutes. Šie metai mūsų skautiškoje veikloje bus įdo
mūs. Sesės daug ką išmoks ir užsimegs naujos draugystės.
Registracijos anketą gausite registracijos metu. Registracijos mokestis
yra 60 dol. Prašome čekius rašyti „Lithuanian Scout Association". Šis moke
stis padengia įvairias išlaidas per veiklos metus.
Sueigos prasideda rugsėjo 16 d., tuojau po lituanistinės mokyklos pa
mokų. Sesės turės dvi išeigines uniformas. Sueigos baigsis 2:15 — 2:30 vai.
p.p. Sueigos vyksta kas šeštadienį, nebent vadovai kitaip praneša. Išskyrus
pirmąją sueigą, kitose sueigose sesės dėvi darbines uniformas. Uniformas
galėsite užsisakyti arba įsigyti registracijos metu.
Šiemet norėčiau, kad tėveliai dažniau ateitų į talką. Norėčiau, kad
kiekviena šeima įsirašytų į talkininkų sąrašą. Prašyčiau, kad tėveliai įsi
pareigotų atlikti vieną ar kitą darbelį:
1. mergaičių nuvežimą į iškylas; 2. Kaziuko mugės dienos darbus: 3
paaukotų savaitgalį Rako stovyklos tvarkymui; 4. įsijungtų į lėšų telkimo
vajų.
Tik su Jūsų pagalba šie skautiški veiklos metai bus sėkmingi. Jūsų
pagalba palengvins mūsų vadovių darbą ir joms bus mažiau rūpesčio. Jos
galės daugiau laiko skirti mergaitėms ir daugiau darbų atlikti.
Jei turite klausimų, prašau kreiptis į tunto tuntininkę sesę Aušrą tele
fonu 708-349-8432 arba el-paštu: ausra67@sbcglobal.net
Vis budžiu.
ps. Aušra Jasaitytė-Petry
„Aušros Vartų/Kernavės"
tunto tuntininkė

Lemonto, Čikagos ir Union Pier, MI, jūrų ir žemės skautams ši vasara
buvo pilna įvairių stovyklos įspūdžių. Šie skautai ne tik dvi savaites dalyvavo
Rako stovykloje, bet ir vieną savaitę paskiltininkų kursų stovykloje Rakė,
vieną savaitę buriavimo stovykloje Rakė ir vieną savaitę jaunų vadovų stovyk
loje Romuvoje. Kai kurie skautai išbuvo miške su įkyriais alkanais uodais, be
televizijos, be interneto, be mobilių telefonų ir be ,,iPod" keturias savaites.
Valio! Turėtume paskatinti vien už tai. Tai jaunimo didelis pasiekimas ir
pasišventinimas skautavimui.
Šių metų buriavimo stovykla buvo trečioji stovykla iš eilės, sekdama
įkandin paskiltininkų kursų ir Rako stovyklos. Taip pat ši buriavimo stovyk
la trečią kartą vyko Rako stovykloje: pirmoji 2002 m., o antroji 2004 m. Šioje
stovykloje pirmą kartą dalyvavo trys žemės skautai: sk. Rima Lintakaitė, sk.
Dominic Paužuolis ir prit. sk. Antanas Paužuolis. Dalyvių skaičius auga; šiais
metais dalyvavo 35 skautai, su šešiais vadovais (js. Laura Lapinskienė, jps.
Vilija Kielienė, jps. Onutė Savickienė, budys Raimundas Kazlas, gkand. Vilija
Jozaitytė ir gintare Austėja Kaveckaitė) ir dviem šeimininkėm (Ada Sut
kuvienė ir Andrea Zasada). Taip pat auga ir laivelių skaičius;
šiemet naudojome devynis Grandies (jūrų skautininkų/kių viene
to) laivus ir tris asmeniius laivelius.
Norėčiau paminėti skautus, kurie ypatingai pasižymėjo bu
riavimo stovykloje.
Jaunesnieji skautai atliko didžiulį bendrą gerą darbelį; jie
surinko visas šiukšles, kurių pasibaigus Rako stovyklaidarbininkai neišvežė ir paliko išmėtytas. Skautai pripildė keturis talpintuvus šiukšlių. Labai AČIŪ!
Ginta Sutkutė ir Dalia Savickaitė su malonumu ir šypsena
kasdieną padėdavo šeimininkėmis virtuvėje. Vytenis Karaitis,
kartu su Aliuku Lapinsku, Andy Navicku, Marium Malkevičium
ir Aru Karaičiu pasižymėjo kaip buriuotojų gelbėtojai su moto
riniais laiveliais. Be jų keletas stiebų dar ir dabar būtų įstrigę
ežero dugne. Andy Navickas labai noriai viską taisė, ne tik bur
laivius, bet ir stalus. Aras Karaitis puikiai pravedė buriavimo Skirmante Kumpvtė -r Rūta M^s.ūic
pamokas patyrusiems bureiviams ir kartu su Marium Malkevi m u j u dieny b u r i a v i m o pamokas.
čium, suorganizavo bei pravedė kursų regatą (burlaivių lenk
tynės).
Lina Meilutė ir Marius Malkevičius buvo išrinkti pavyzdin
giausiais skautais. Jie skautavo, dirbo, bendravo ir buriavo su
entuziazmu, draugiškai, džiaugsmingai, drausmingai ir su atsa
komybę. Tikimės, kad ir toliau rodys puikų pavyzdį jaunesniems
skautams.
Skautai pasisėmė daug žinių apie buriavimą, įsigijo pasi
tikėjimą savimi ir susidraugavo su kitais besidominčiais buria
vimu. Išlaikę kursus, skautai gavo buriavimo stovyklos ženkliu
ką ir pažymėjimą, ir įsigijo buriuotojo/os specialybę, bei „Eagle
Scout sailing merit badge" (Jonas Savickas, Dominic Paužuolis,
Antanas Paužuolis). Kai pamatysite šiuos ženkliukus ant šių 35+
(iš praėjusių metų) uniformos rankovių, pasveikinkite skautus —
jie sunkiai dirbo ir daug pasišventė, kad įsigytų tą patirtį.
Lauksime naujų buriavimo stovyklos dalyvių 2008 metais!
Sesė Laura
2006 m. Buriavimo stovyklos
viršininkė

LS Fondas remia
Skautiją, o mes LIETUVIŠKOSIOS
SKAUTY8ĖS
FONDĄ
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Buriavimo s t o v y k l o j e buvo du ..Hobie" katamaranai.
Tai burlaiviai su d v i e m kyliais (hulls). Vėjui p a k y l a n t
g a l i pakilti ir vienas kylis. Patyrė b r o l i a i jūrų budžiai
kandidatai Aras Karaitis ir Marius Malkevičius r o d o
k i t i e m s , kaip r e i k i a p a k i l t i ant vieno kylio. Tai visų k u r 
s a n t u tikslas.

Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, the Tuesdays follovving Monday
observance of legal Hoiidays as weli as Dec.
26th and )an. 2nd by the Lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, !L
60629-5589.
T d . : 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, iL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $120.00.
Foreign countries $1 35.
Postmaster: Send address changes to
Draugas - 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.
JAV
MetamsSI 20.00 • 1/2 metu. $65.00
• 3 mėn. $45.00
Kanadoje « kitur (USD)
MetamsSI35.00 • 1/2 metų $70.00
• 3 men.$60.00
TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA:
JAV
Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00
• 3 mėn.$35.00
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams $80.00 »1/2 metu. $70.00
• 3 mėn.$40 00
Užsakant j Lietuvą:
Oro paštu
Metams $600.00 • 1/2 metu. $300.00
Reguliariu paštu
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
MetamsSI90.00 »1/2 metų$i 00.00
Tik šeštadienio 'aidą reguliariu paštu
Metams $68.00
Vyriausia redaktorė - Danute Bindokienė
redakcija@draugas.org

B u r i a v i m o s t o v y k l o s k u r s a n t a i ž a i d ž i a . . d r o p off".
Kiekviena k a r t a kai v a l t i s a p i p l a u k i a b o j a . v a i r i n i n k a s
ftas kuris v a i r u o j a lava*) t u r i iššokti ir n u p l a u k t i iki k r a n 
to o kitas soda p r i e v a i r o . Taip VISI v a l t y j e gauna p r o g a
v a i n u o t i . P i r m o j i v a l t i s , k u r i s u g r į ž t a i k r a n t ą tik su
vienu v a i r i n i n k u l a i m i , šias l e n k t v n e s l a i m ė j o V v t e n i o
K a r a i a o valtis.

administracija@draugas.org
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien,
nuo 8 3 0 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako.
Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugo
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

Pirma diena visi buriavimo s t o v y k l o s kursantai išmoksta apversti
laivelius, j u o s atstatyti ir ilipti b u r i u o j a n t stipriame vėjyje, kad
nepakliūtų i pavojų. Erika Weir t r a u k i a ant skydo laiveli, o j o s
p o r i n i n k ė , k u r i o s nesimato, laukia vandenyje Štirborto pusėje,
kada galės i l i p t i i laivą.

El-paštas:
raitinp a>drauqas org
skplbimai®rJraugas org
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LIETUVOS DRAUGE
ISLANDIJA
ZENONAS PRŪSAS
Turbūt beveik visi lietuviai žino,
kad Islandija buvo pirmoji valstybė,
1990 metų kovo mėnesį pripažinusi
Lietuvos nepriklausomybę. Neatsi
menu, ar kas kada nors yra rašęs
apie pačią Islandiją „Draugo" dien
raštyje. Gal mes turėtume daugiau
žinoti apie šią mūsų draugę ir gera
darę. Bent aš mažai ką žinojau, kol
neperskaičiau ilgoko straipsnio apie
Islandiją 1969 metų „National Geographic" žurnalo rugpjūčio mėnesio
numeryje (psl. 228-265) ir straipsnį
„World Book" enciklopedijoje. Ban
dysiu susumuoti mums, lietuviams,
įdomesnius duomenis, ypač jei jie tu
ri ryšių su Lietuva.
Islandijos sala yra plotu apie 58
proc. didesnė negu Lietuva, bet gy
ventojų skaičiumi daugiau negu de
šimtį kartų mažesnė. (1970 metais
jų buvo 204,930, o 1977 metais jau
270,000). Taigi, Islandija yra augan
ti, ne mažėjanti gyventojų skaičiumi.
Pirmieji Islandijos gyventojai atsikė
lė iš Norvegijos apie 970 metus. Is
landijos gyventojai pasilaikė senąją
norvegų kalbą, laiko tėkmėje visai
nepasikeitusią. Ši senoji norvegų
kalba yra dabar vadinama islandų
kalba. O kiek pasikeitusi kalba pa
čioje Norvegijoje dabar vadinama
norvegų kalba. Islandai savo kalbą
labai gerbia, vertina ir ją bando iš
laikyti gryną, be svetimybių. Net ir
naujoms technologijoms kalbininkai
sukuria naujus žodžius, jiems pa
naudodami jau turimus islandų žo
džius. Pavyzdžiui, televiziją jie vadi
na ne televizija, o „sjonvarp", su
darytą iš dviejų islandiškų žodžių:
„sjon" reiškia vaizdas, o „varp" —
mesti. Gal iš islandų galėtų pasimo
kyti ir mūsų kalbininkai.
Tarp kitko, Islandijos pavadini
mas yra ne Iceland, o Island. Kai
kuriose kalbose jis buvo pakeistas į
Iceland. Gal dėl to, kad kai kas vadi
na Islandiją „šalčio ir ugnies žeme".
Islandija kurį laiką buvo Nor
vegijos, paskui Danijos kolonija.
Ypač sunki buvo Danijos okupacija,
kaip ir Rusijos okupacija Lietuvai.
Pavyzdžiui, 16-17 šimtmetyje Islan
dijai leido prekiauti tik su Danija.
Gal tarp savęs susitarę, Danijos
pirkliams svarbiausią Islandijos
prekę — žuvį — turėjo parduoti pus
velčiui, o sau reikalingas prekes
turėjo pirkti labai aukštomis kai
nomis. Tai padarė Islandiją labai
skurdžiu kraštu. Daug žmonių pra
dėjo mirti badu. Per napoleoniškuo
sius karus 18 šimtmečio pradžioje
laivai negalėjo atplaukti į Islandiją,
kad atvežtų maisto. Dėl to daug
žmonių mirė badu.
Antrojo pasaulinio karo metu
Vokietija okupavo Daniją. 1940 me
tais Anglija okupavo Islandiją. Ją
pakeitė Amerika. 1944 metais birže
lio 17 dieną Islandija pasiskelbė
nepriklausoma Respublika, nes per
tų metų referendumą 97 proc. islan
dų balsavo visai nutraukti politinius
ryšius su Danija. 1946 metais Islan
dija tapo Tautų Sąjungos nare, o
1949 metais ir NATO nare, nors ir
neturėjo savo kariuomenės. Ją nuo
priešų apsaugo JAV kariuomenės
dalinys. Islandija turi tik šiek tiek
karių savo uostų apsaugai. Tai yra
labai naudinga Islandijai: sutaupo
daug pinigų valstybės iždui.

Islandijos valiuta yra Islandijos
krona.
Kaip ir Lietuvą, taip ir Islandiją,
istorijos laikotarpyje dažnai nusi
aubdavo ligų epidemijos. Nuo 1800
iki 1850 metų ją siaubė juodoji mir
tis — buboninis maras, dėl kurio
mirė apie du trečdaliai gyventojų.
Buvo ir ugnikalnių išsiveržimų: 17
šimtmečio pabaigoje išsiveržusi lava
sunaikino gyvulius, pasėlius, paša
rus. Žmonės neturėjo ko valgyti ir
daug kas mirė badu, ypač 1783—
1790 metų laikotarpiu.
Dabar Islandijos ekonominis
lygis yra panašus į kitų Skandina
vijos kraštų. Gal dėl jų pačių išgy
ventų ligų, epidemijų, gamtos nelai
mių bei dėl sunkumų, patirtų esant
Danijos kolonija, buvo viena iš prie
žasčių taip greito nepriklausomybės
pripažinimo. Juk ekonomiškai atku
tęs vargšas dažnai geriau supranta
kitą vargšą, negu visą laiką buvęs
turtuoliu.
Apie 60 proc. islandų gyvena
Reykjavyk mieste ir jo priemiesčiuo
se. Didžioji salos dalis yra didelė
lyguma, kuri pajūryje nukrinta apie
2,500 pėdų iki jūros lygio. Ši lyguma
yra tuščia, be augmenijos. Žemiau
žaliuojančios žemės juosta tęsiasi
pajūriu ir yra naudojama žemdir
bystei. Aukštoji lyguma yra pilna
karštų šaltinių, geizerių, ledynų ir
žvilgančių lavos laukų. Yra ir
retkarčiais išsiveržiančių ugnikal
nių. Tarp kitko, geizerio vardas yra
kilęs nuo Islandijos vietovės Geysir,
kur išmetamas karštas vanduo apie
195 pėdas į aukštį.
Žemuma yra vienintelė žmonių
naudojama salos dalis. Čia auga
žolė. Retkarčiais būna žemės dre
bėjimų. Ledynai užima apie aštun
tadalį Islandijos teritorijos, vietomis
yra 1.2 kilometro storumo. Ant kai
kurių ledynų per metus iškrinta 457
centimetrų lietaus. Nuo ledynų nu
tekantys upeliai ir upės sukuria
labai gražius krioklius. Ilgiausia upė
yra apie 150 mylių ilgio. Yra pas
tatytos kelios hidroelektrinės stotys,
kurios aprūpina Islandiją elektra.
Islandijos klimatą nulemia pro salą
praplaukianti Golfo srovės šaka. Dėl
jos žiemą Reykjavik yra šilčiau, negu
Čikagoje: vidutinė temperatūra sau
sio mėnesį yra 30°F. Vidutinė tem
peratūra birželio mėnesį yra 52°F.
Kadangi saulė birželio mėnesį švie
čia 24 valandas, Islandija yra dar
vadinama „vidurnakčio saulės" šali
mi.
Vienas Islandijos skirtumas nuo
Vakarų pasaulio: ištekėjusios mote
rys pasilaiko savo tėvo pavardę, tik
gale pridėdamos „dotti". O sūnus
prie savo tėvo pavardės dar prideda
„son". Kartais nukeliavus į kitus
kraštus tai sudaro nepatogumų.
Islandija, kaip ir Lietuva, beveik
neturi mineralinių turtų. Jų didžiau
sias turtas yra žuvys, besiveisiančios
aplinkiniuose vandenyse. Jas naudo
ja savo maistui ir eksportui. Sugau
na ir banginių, kurių mėsą naudoja
žmonių maistui ir šunų bei kačių
maisto gamybai.
Apie 15 proc. Islandijos gyvento
jų verčiasi žemdirbyste. Daugiausia
augina avis, o taip pat melžiamas
karves ir mažus islandų veislės ark
lius. Labai daug išleidžiama knygų;
apie 20 kartų daugiau vienam gy
ventojui negu Amerikoje. Labai daug
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Lietuviško švietimo
mėnuo

R

ugsėjis mums primena naujų
mokslo metų pradžią — ne
tik valdiškose ar privačiose
gyvenamojo krašto mokyklose, bet
ir lietuviškose. Lietuviškųjų mo
kyklų svarbą ir reikšmę visi ži
nome. Tai jos padėjo mums išaugin
ti jaunuolius, šiandien galinčius ne
tik kalbėti, bet rašyti ir skaityti lie
tuviškai, žinančius Lietuvos istoriją
ir įsijungusius į lietuvių tautinę
visuomenę. Vien tik tėvų pastangų
tikrai nebūtų užtekę ir, jeigu ne
lietuviškosios mokyklos, per tą pus
šimtį metų lietuvių visuomenė bū
tų praradusi dar daugiau jaunosios
kartos narių.
Rugsėjo pradžioje Amerikoje
mokslo metus pradės 30 lietuviškų
mokyklų. Ne visos jos gausios mo
kiniais, bet kiekviena yra lietuvy
bės salelė kitataučių vandenyne.
Kai kurios mokyklos, ypač didžiuo
siuose miestuose, kur susibūrę
daug mūsų tautiečių, veikia jau de
šimtis metų, pro jų duris praėjo
šimtai (kai kur net tūkstančiai) jau
nų lietuviukų. Kai kurios — susi
kūrusios neseniai (šiemet prisidėjo
Indianapolis, IN, San Francisco,
CA, pernai — Palm Beach, FL, apy
linkėje, Minnesota valstijoje ir daug
kitur), daugiausia naujųjų lietuvių
imigrantų iniciatyva. Visos šios lit.
mokyklos mums svarbios, brangin
tinos ir remtinos, nes be visuome
nės paramos — kaip ir kita lietuviš
ka veikla — jos išsilaikyti negalė
tų.
Be abejo, prisimename (o gal
patogiai pamiršome?), kad rugsėjis
buvo pavadintas „lietuviško švieti
mo mėnesiu" — bendruomenininkai ruošdavo specialų vajų būtent
lietuviškų mokyklų paramai. Ir
šiemet JAV LB Švietimo tarybos
pirmininkė Dalilė Polikaitienė iš
siuntinėjo daugybę laiškų, prašan
čių aukų lit. mokykloms.
Šiandien žmonės gauna daug
įvairių prašymų, daug tuščių rankų
tiesiama į vis tuos pačius asmenis,
ir, rodos, kiekvienas tikslas labai
svarbus, remtinas. Žinoma, visų
„skylių neužkiši", visų prašymų
neišpildysi. Žmonės kartais daug
mieliau aukoja, „dideliems tiks
lams" — tik prisiminkime, kaip
gerai vyksta Valdovų rūmų atstaty
mo Vilniuje vajus. Ir tai, be abejo,

dėmesio skiria mokslui ir literatū
rai. 1955 metais Islandijos rašytojas
Halldor Laxness laimėjo Nobelio li
teratūros premiją.
Islandija yra demokratinė Res
publika. Didžiuojasi, kad ji buvo pir
moji pasaulyje, kurioje pradėjo veik
ti parlamentas (Althing). Islandijoje
didelė dalis žmonių pajamų skiria
ma gerų namų su visais patogumais
ir baldais statybai. Anksčiau namus
statydavo naudodami daugiausia
medį, bet tai buvo labai brangu, nes
visą statybai reikalingą medžiagą
reikėjo importuoti. Pradėta naudoti
sustiprintą cementą, kuris yra pasi
gaminamas pačioje Islandijoje. To
kie namai geriau išsilaiko ir per že

labai prasminga. Tačiau ne mažiau
svarbu pastatyti ir kitą, gal mažiau
matomą, bet niekuomet nesutrupantį „rūmą" — suteikti lietu
viukui progą lankyti lietuvišką
mokyklą, kur bus sustiprinta jo
pagarba ir meilė savo tautai, savo
lietuviškai kilmei. Šie „rūmai"
išliks iš kartos į kartą, nors mūsų
tautiečiai ir pasiliks gyventi toli
nuo savo kilmės krašto. Nesiteisinkime, kad savo duoklę lietuviškam
švietimui jau atidavėme, kai mūsų
vaikai lankė lit. mokyklas. Remti
lit. švietimą yra kiekvieno Ame
rikoje gyvenančio Lietuvių Bend
ruomenės nario pareiga, kuri ne
turi senasties ir niekuomet nesi
baigs, kol šioje šalyje veiks bent
viena lit. mokykla. Norime tikėti,
kad kiekvienas, gavę's tą laišką,
dosniai atsilieps ir parašys didesnį
ar mažesnį čekį „Lithuanian Educational Council" vardu, pasiųs
damas jį 1501 Valecroft Ave, Westlake Village, CA 91361.
Dažnai papriekaištaujame, kad
Lietuvos mokyklose per mažai dė
mesio kreipiama į tautinį-patriotinį auklėjimą. Vaikas ar jaunuolis
gerai išmoksta vartoti kompiuterį,
kalbėti ir rašyti angliškai, gali
spręsti painiausius matematikos
uždavinius ir yra supažindinamas
su įvairiais kitais mokslo dalykais,
tačiau jam neįskiepijami tėvynės
meilės pagrindai, pagarba savo
gimtosios šalies istorijai, kalbai.
Argi reikia stebėtis, kad jaunuolis,
baigęs mokslus, svajoja kiek galima
greičiau iš Lietuvos išsprukti į
užsienį?
Mūsų nepasitenkinimo Lietu
vos mokso sistema niekas negirdi ir
nesiklauso, jeigu ir išgirsta. To pa
keisti negalime. Tačiau galime pa
sirūpinti Amerikoje veikiančių lie
tuviškų mokyklų išlaikymu, nes
žinome, kad būtent šiose mokyk
lose yra kreipiamas ypatingas dė
mesys į šiuos svarbiuosius mūsų
tautos išlikimui dalykus. Galbūt
vaikas, baigęs lit. mokyklą, ir už
klius už dalyvių linksniavimo, bet
jis bus susipratęs lietuvis, vertinan
tis savo kilmę ir tautą.
Rugsėjis — lietuviško švietimo
mėnuo. Įsijunkime į paramos vajų
lit. mokykloms.

mės drebėjimus, ir per didelius
vėjus, kurie kartais siekia 90 mylių
per valandą. Namai paprastai yra
apšildomi karštu vandeniu, gautu iš
žemės gelmių.
Atrodo, kad ryšiai tarp Lietuvos
ir Islandijos yra menki. Gal reikėtų
užmegzti ne tik glaudesnius kultū
rinius, bet ir ekonominius ryšius.
Islandija galėtų būti gera rinka Lie
tuvos medžio gaminiams, pavyz
džiui, baldams ar Kalėdų eglutėms,
kurias Islandija importuoja. Islan
dijoje medis yra taip brangus, kad už
medelio ar medžio nukirtimą yra
baudžiama. O Lietuvoje medžių už
tenka, ypač kai dabar apleisti laukai
virsta miškais.
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Į Čikagą atkeliauja arklys Dominykas
Rugsėjo šešioliktąją Čikagoje
bus parodytas iš L i e t u v o s at
keliavęs spektaklis vaikams ir ją
t ė v e l i a m s „Arklio D o m i n y k o
v

meilė". Si nuotaikingą spektak
lį, į kurį Lietuvoje visada sunku
gauti bilietą, sukūrė režisierius
Albertas Vidžiūnas ir dvi Lietu
vos teatro, kino bei televizijos
žvaigždės - Neringa Varnelytė ir
G e d i m i n a s Storpirštis. Spek
taklis sukurtas pagal Vytauto V
Landsbergio k n y g ą t u o p a č i u
pavadinimu, kuri 2004 m e t a i s
b u v o išrinkta g e r i a u s i a m e t ą
knyga vaikams, o šiemet vyksta į
Kiniją, j pasaulin; v a i k ą lite
ratūros kongresą IBBY dalyvauti
geriausios pasaulinės knygos
vaikams rinkimuose. Į šią gar
bingą atranką ji atrinkta tarp 35
kitą salią autorią knygą.

Galėtume prisiminti ir Alano Alexanderio Milne'o Mikės Pūkuotuko
Paršelj, kurio senelio vardas lietu
viškame variante — Brakonieriautis
Dominykas. Ieškoti analogijų, matyt,
būtų beprasmiška, tačiau vis dėlto
įdomu, kad minėtąsias knygas apie
Dominykus sieja nonsenso litera
tūros tradicija: nuo įasmeninimo —
pačių paprasčiausių atgijusių žaislų
istorijų — iki sudėtingiausių non
senso poetikos apraiškų įvairiausiuo
se teksto lygmenyse. Kita vertus,
norėtųsi gretinti W. Steigo ir V V
Landsbergio bei S. Ach knygas. W.
Steigo herojus šuo Dominykas ke
liauja pasižvalgyti po platųjį pasaulį,
patiria daugybę nuotykių, susiduria
su mirtimi, įsimyli, visa savo esybe
yra filantropas, o knyga nuo pradžios
iki pabaigos žavi neblėstančiu opti
mizmu. V V Landsbergio ir S. Ach

Scena iš spektaklio „Arklio Dominyko meilė": Dominykas ir Rugiagėlė.

Vos išleista, Vytauto V Lands
bergio ir Sigutės Ach knyga „Arklio
Dominyko meilė" iš karto patraukė
akį netikėta dviejų autorių draugija,
neįprastu formatu ir pasirodė labai
graži. V. V. Landsbergį jau nuo „Rudnosiuko istorijų" laikų pažįstame
kaip ištikimąjį nonsenso literatūrinės
pasakos meistrą, šmaikščiai pokš
taujantį, neįprastai žvelgiantį į pa
saulį, o S. Ach visai neseniai nuste
bino itin poetiška iliustracijų ir teks
to vienove, lyriška, gal net sentimen
talia pasaulio jausena, dvasinių ver
tybių paieškomis ir idealizavimu kny
gelėje „Šuo Ambrozijus", „Katinėlis
Purkius" ir „Angelo kelionė namo"
(2002). Taigi darnus sąmojingojo
V. V Landsbergio ir lyriškosios S. Ach
kūrybinis dvejetas savaime intri
guoja.
Intriguoja ir pavadinimas —
tiesmukas, aiškus, be užuominų,
labiau tinkantis suaugusiųjų knygai,
o vaikų literatūrai kiek neįprastas.
Tiesa, tai, kad pagrindiniu herojumi
pasirinktas arklys, ne itin nustebino.
Nors vaikų literatūros kūriniuose
knibždėte knibžda švelnesnių padarų
- meškučių, kiškių, peliukų ir pan.,
yra ir arklių. Ne vienas esame skaitę
kad ir Heinrich Maria Dennebor
knygą Janas ir laukinis arkliukas...
Mažiau įprastą herojų autoriai bus
pasirinkę, matyt, sąmoningai, tikė
damiesi platesnės erdvės keistumo
variacijoms. Tuo tarpu arklio vardas
Dominykas priminė lenkų rašytojo
Ludwik Jerzy Kern literatūrinę pasa
ką Dramblys Dominykas, Williamo
Steigo, populiarios paveikslėlių kny
gos Srekas autoriaus (šiandien vaikai
žavisi ir to paties pavadinimo kino
filmu), pasaką apie skalikų veislės šu
nį Dominykas (lietuviškai neišleista).

arklys Dominykas taip pat įsimyli,
iškeliauja į Afriką, patyręs daugybę
nuotykių, grįžta atgal į namus. Abi
knygos kupinos gerumo, vidinių ver
tybių paieškų dvasios, o aptariamoji
dar ypač žavi siautulinga nonsensiškų žaidimų saviraiška.
Svarbiausias idėjinis Arklio Do
minyko meilės akcentas, aišku, yra
meilė — įvairialypė, įvairiaspalvė,
idealizuota, bet tikra, tarsi ašis,
aplink kurią sukasi pasaulis. „O jei
manęs niekas nebemylės, tai mano
gyvenimas neteks prasmės" (p. 25),
— sako rugiagėlė, arklio Dominyko
mylimoji. Knygos pabaigoje Dominy
kas jai padovanoja vardą — Svajonė,
lyg simbolinį amžinųjų siekių įpras
minimą. Arklys Dominykas — spal
vinga, bemaž susiformavusi asme
nybė. Jis visa savo esybe primena
sparnuotąjį Pegasą. Tai liudija ne tik
teksto, bet ir dinamiški iliustracijų
vaizdai, kuriuose arklys Dominykas skriejantis svajoklis. Nors Arklio Do
minyko meilės iliustracijų stilistika,
gerumo dvasia labai artima šiltiems
Janošo knygų piešiniams, tačiau
polėkio proveržis S. Ach iliustracijose
ryškesnis. Naiviai lyriškas, jautrus,
subtilus, taurus, labai dvasingas, žo
džiu, poetiškos sielos natūra, arba
tiesiog kitoks, pas mus nepasitai
kantis, arklys Dominykas visiškai
pateisina savąjį „ego": „Kiekvienas iš
mūsų gali būti kaip paukštis. (...)
svarbu leisti skristi savo svajonėms,
geriems norams — tada vieną dieną
ir pats pakilsi" (p. 67), — filosofuoja
Dominykas. Jo išskirtinumą lemia
jau pirmuosiuose teksto puslapiuose
akcentuojama stebuklo kasdienybėje
Įžvalga. Grožio pajauta — knygos
autorių tikslas, siekiamybė, skirta
pirmiausia skaitytojui. „(...) aš esu

taip išvargęs nuo visokiausių nerei
kalingų minčių, kad dabar sten
giuosi apie nieką negalvoti. Tiesiog
grožiuosi viskuo, ką matau" (p. 74),
— sako begemotukas Nikodemas.
Dominykas gyvena „stebuklinguose"
namuose, rytais prisipildančiuose
tiršto rūko, „varlių kurkimo bei vi
sokių kitokių stebuklų, apie kuriuos
naminiai arkliai bei įvairios karvės
nė sapnuot nesapnuodavo. O jei ir
sapnuodavo, tai nelabai spalvotai,
nes tvartuose miegančių gyvulių sap
nai dažniausiai būdavo juodai balti ir
šiek tiek gyvuliški" (p. 4-5). Dominy
ko namai — visi aplinkui plytintys
laukai ir nuostabios palaukės, patalai
— minkšta pievų žolė, o saulė ir
mėnulis — šviesa. Arklys Dominykas
— ne naminis, o laukinis, t. y. laisvos
dvasios padaras, klausantis širdies
balso. Taigi tik vienas žingsnis lieka
iki H. Ch. Anderseno pasakų, adoruo
jančių herojaus dvasinę laisvę, filo
sofijos. Arklys Dominykas ypač keis
tas dėl to, kad įsimyli ne kokią nors
žavią kumelaitę, kaip reikalautų lo
gikos dėsniai, o rugiagėlę. Kontras
tais žaidžiantys autoriai pasiekia
šokiruojantį efektą, skaitytojas aps
tulbsta, (Bet juk to ir reikalauja non
senso pasakos poetika!) Meilė Domi
nyką nugena net į mylimosios tėvynę
Afriką, o beieškant kvapniausios
mėlynuojančių gėlių pievos patiriama
neįkainojamų gyvenimo išminties
pamokų. Šį kartą knygos patrauklu
mą lemia viskas: ir nuotykiai bei
keistos, netikėtos aplinkybės, i kurių
sūkurį įtraukiami veikėjai, ir ypač
spalvingas stilistinis pasakos klodas.
Dominyko meilės istorija pasakojama
kartais itin Jyriškai, poetiškai, kar
tais atvirai, žaismingai, net šiek tiek
familiariai, tiesiogiai bendraujant su
skaitytoju: „Ką gi, klauskite: jūsų
reikalas klausti, mūsų reikalas — at
sakyti" (p. 7). Taip balansuojama a n t
juoko ir rimtumo ribos. V V Lands
bergis jau ankstesnėse knygose de
monstravo platų juoko diapazoną,
apimantį ir kalbinius, ir semantinius
žaidimus. Ši patirtis plėtojama ir
naujojoje knygoje: „Arklys yra ne mū
sų, o musių, nes dieną aplink jį skrai
do daug musių..." (p. 10); gandras
skrieja sklandžiai „it koks skilandis"
(p. 12), snapu kalena „it koks auto
matas" (p. 15), o rūko prirūkoma iki
kaklo... Vėl pastebime landsbergišką
pomėgį paaiškinti, lyg žodyne, neva
nežinomo žodžio reikšmę: „Kompli
mentai — tai pagyrimai moteriškos
lyties gėlėms, susižavėjimo šūksniai
ir kitokie ditirambai.. ." (p. 19);
„Ditirambai — tai eiliuoti prakilnūs
pagyrimai, kurie rašomi karaliams,
moterims ir gėlėms!" (p. 20). Tokiais
komentarais V V Landsbergis žarstėsi Obuolių pasakose. Reikia pasi
džiaugti, kad Arklio Dominyko mei
lėje jais „piktnaudžiaujama" saikin
gai. Taip sukuriama smagi nuotaika
mažesniajam ir atspindimi gal jau tik
augesnio skaitytojo jaučiami poteks
tės niuansai, paženklinti vidinės
nuovokos, laikmečio štampu.
Paradoksalu, tačiau bekompro
misės suaugusiųjų tiesos šių dienų
skaitytojui vaikui neturėtų būti vi
siškai svetimos ar nesuprantamos.
Dvasinės sumaišties pasaulyje vi
siems nelengva suvokti tikrąsias
vertybes, o autoriai šįkart pasaulio
nedalija j vaikų ir suaugusiųjų, todėl
skaitytojas vaikas juk ši knyga skirta
pirmiausia jam > gana drąsiai įmeta
mas j suaugusiųjų problemų verpetą.

tiesa, pasinaudojant alegorijos pri
valumais. Ypač gražiai įkomponuo
jama tyros sielos kupranugariuko
Bambo bin Bambino figūra, prime
nanti, kad tik vaikas žino tikrąją tie
są. Mažyliui rūpi ne turtai, jam daug
svarbiau padaryti ką nors itin gera:
„Gal nutiesiu per dykumą upę ir pa
sodinsiu jos krantuose daug palmių,
bananų ir mangų, kad keliautojai
turėtų kur pailsėti ir atsigauti. Arba
įsteigsiu kupranugarių šokių ir dailės
mokyklą" (p. 60). Suaugusieji, pa
vyzdžiui, dramblys Pilypavičius ir
dramblienė Pilypavičienė, kaip ir
mūsų gyvenime, pamiršta buvę vai
kai, yra pernelyg rimti, nemoka pap
rasčiausių dalykų, net šokinėti ant
vienos kojos, ir visada tik labai rimtai
kalba apie „savo labai rimtą gyve
nimą" (p. 99). Knygoje moralinių tie
sų dekoduoti neprireikia — jos išsa
kytos gana atvirai. Jomis nepiktnau
džiaujama, tik lengvai besišypsant
žaidžiama. Kita vertus, neretai ir užsižaidžiama, gal net persistengiama
pataikaujant, siekiant įtikti rafinuo
to skonio suaugusiajam skaitytojui
(juk niekas nepaneigs, kad ši knyga
— ir jam): „(...) su gražuolėmis gėlė
mis ginčytis neverta —jomis tereikia
grožėtis, gėrėtis ir leisti joms pačioms
kuo daugiau atsiskleisti" (p. 20);
„Jūs, vyrai, visą gyvenimą tik naudos
sau ieškot — gražų daiktą jums
būtina sulesti, suvalgyti ar kaip nors
kitaip sunaudoti..."
Arklio Dominyko meilėje, pasak
K. Urbos, beveik nejaučiama ribos
tarp „rimta" ir „nerimta". Ko gero,
šis gebėjimas balansuoti ant nema
tomos, bet daugelio skaitytojų (tikė
kimės) juntamos ribos ir bus ypač
svarbus dalykas, knygos meniškumo
ir sėkmės laidas. Šypsomės, juokia
mės, džiaugiamės, suvokiame drau
gystės, ištikimybės, išgyvename vie
natvės, liūdesio, ilgesio jausmus, su
siduriame su praradimais, mirtimi...
Jausmų įvairovės pilnatvė knygoje
raibuliuoja ir nenustoja stebinti. V Y
Landsbergio ir S. Ach knyga šviesi,
perregima, o naiviai idealizuotas pa
saulis nuoširdus ir tikras. Gilia
prasmė knyga žaismingu tonu moko
(nepainiokime — ne „pamoko") pačių
dvasingiausių dalykų: grožėtis, jaus
ti, klausytis savo širdies balso („—
Jūs, arkliai, pernelyg dažnai visko
klausinėjat, nes nemokat prieš paklausdami pagalvoti savo galva (...),
ir jeigu jūs geriau į viską įsižiūrėtumėt, ilgiau patylėtumėt ir ra
miau pamąstytumėt, tai suprastu
mėt, kad viską puikiausiai galima
suprasti ir be žodžių" —p. 73, — sa
ko Nikodemas). O visų svarbiausia —
mylėti, tik tada pasaulis priims tave,
atsivers tau ir bus tavo. Jei nukreipsi
meilės spindulėlį į „puolantį priešą —
jis nebepuls, jei su juo apšviesi ser
gantį žvėrelį —jis pasveiks, nusiusi jį
liūdinčiam bičiuliui — ir jis pra
linksmės" (p. 83), — tokia pasakiš
koji (o gal ir realybės?) tiesa.
Nebesvarstykim, kaip įpratę,
kam V V Landsbergio ir S. Ach knyga
skirta, — vaikams ar suaugusie
siems. Kai kam šis pasaulis bus keis
tas ir svetimas, kai kam — keistas,
bet artimas. Iš tiesų ši knyga — ne
kiekvienam, nes ne kiekvienas šiame
pasaulyje myli ir yra mylimas, bet,
neabejokime, kiekvienas to trokšta
visa savo esybe.
VVL
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SUSITIKIMAS SU PREZIDENTU
Septynių vasarų tarnyba Lietuvoje
NANCY APELLE HANSSEN
Šią vasarą vėl praleidau Lietu
voje, pagal mūsų standartą, gan pri
mityvioje poilsiavietėje — stovykloj.
Tačiau sugrįžau į namus gerokai ūg
telėjus dvasia. Dirbau su specialios
pedagogikos mokytojais tokioj visuo
menėj, kuri dar tebesikelia iš gėdin
gos praeities, nes joje buvo pamiršti
ir apleisti vaikai su specialiais po
reikiais ir negalėmis.
Lietuvai išsivadavus iš Sovietų
Sąjungos ir atstačius nepriklausomy
bę, per pastaruosius 16-ka metų Ame
rikos pedagogų organizacija APPLE
talkina Lietuvos švietimo reformų
vykdymui. Po penkis dešimtmečius
trukusios okupacijos ir sovietinio re
žimo, Lietuva siekia vakarietiškų idea
lų, kad ir jos piliečiai galėtų džiaug
tis demokratine santvarka bei lais
ve. Amerikos lietuvių įkurta pelno
nesiekianti organizacija APPLE įspū
dingai atlieka savo įsipareigojimą,
kiekvienais metais suruošdama va
saros kursus mokytojams, mokyklų
ir jų bibliotekų vadovams bei so
cialiniams darbuotojams. Šie kursai
yra ruošiami sostinėje Vilniuje ir ki
tuose miestuose bei miesteliuose,
švelnios gamtos grožiu apdovanotoje
šalyje, kuriai teko tragiškai išgyven
ti šimtmetį trukusią carinės Rusijos,
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos pries
paudą iki 1990 metų.
Kaip APPLE geranorės darbuo

tojos, šie metai man buvo septinti,
bet „Vilties" stovykloje — pirmi.
Stovykla „Viltis" yra prie Baltijos
jūros, tarp Klaipėdos ir Palangos. Į
ją dviem savaitėm susirenka moki
niai su negalia, jų tėvai, mokytojai ir
savanoriai pagalbininkai. Dirbant
atviroj gamtoj su mokytojais, tėvais
ir keliais šimtais nuostabių vaikų,
patirti išgyvenimai palietė ne tik
mano širdį, bet pakeitė ir mane visą.
Šią stovyklą kasmet ruošia Lie
tuvos švietimo ministerija ir APPLE.
Kadangi esu APPLE tarybos narė,
vienas iš mano įsipareigojimų buvo
suorganizuoti kursus mokytojams,
kurie dirba su specialių poreikių vai
kais. Šią vasarą kartu dirbo specia
listės: Megan Van Dyke ir dr. Donna
Barnes iš San Diego universiteto.
Kartu sudėjus atsivežėm per 60 me
tų patirtį ir po išsipūtusį papildomą
lagaminą, su daugiau kaip 50 svarų
suaukotų knygų ir įvairiom moks
linėm bei užimtumo priemonėm.
Stovykloje kiekviena diena pra
sidėdavo trijų valandų darbo sesija
mokytojams. Čia buvo dėstoma ne
pageidautino elgesio intervencija,
mokiniams su negalia mokomosios
medžiagos pakeitimas/suprastinimas ir visapusiška nauda, kuomet
tinkamai paruošti mokiniai su ne
galia yra integruojami į reguliarias
klases. Po pietų mokytojos dirbo su
mokiniais, pritaikydavo savo naujai
įsigytas žinias, įvertindamos ir pasi-

O 2008 m. 95 seimą ruoš 96 k-pa, veikianti
Dayton, OH.
Buvo skaitomos įvairios rezoliucijos ir vyko
pranešimai, diskusijos, pasiūlymai ir balsavimai.
Finansų patikrinimo komitetas pateikė infor
maciją apie įvairias aukas organizacijoms, spaudai,
vienuolių kongregacijoms. Štai ištrauka iš rezoliu
cijų, kurios buvo priimtos: LV organizacijos pa
dalinių aukos „Pagalbos Lietuvai", Šv. Kazimiero
gildijai, Lithuanian Children's Relief, lietuviškai
spaudai ir Lietuvos Vyčių „Vyties" žurnalui, ketu
rioms vienuolių kongregacijoms, Vilniaus Valdovų
rūmų atstatymui, Šiluvos Mergelės Marijos šven
tovėm Lietuvoj ir Washington.
Finansų patikrinimo komitetą sudarė: Bernice
Avižaitė, centro valdybos iždininkė, Mary Beth Slakis ir Joseph Stiklius, centro valdybos iždo patikė
tiniai, Mildred Jagiella, 82 k-pa, Becky Pataki, 90
k-pa, Irena Svekla ir Lee Moore, 86 k-pa.
Malda ir Lietuvos Vyčių himnu oficialiai bai
gėme 93-ąjį Lietuvos Vyčių suvažiavimą/seimą.
Vėliau seimo ruošimo komitetas suruošė po
būvį naujai išrinktai centro valdybai ir garbės na
riams bei svečiams. Po to viešbučio pokylių salėje
vyko iškilmingas seimo uždarymas.
Iškilmingas pokylis
Kiekvienas Lietuvos Vyčių seimas, baigus
darbo posėdžius ir išrinkus naują centro valdybą
ateinantiems veiklos metams, švenčiamas iškil
mingu pokyliu. Taip ir 93—jį šventėme šeštadienį,
rugpjūčio 5 d. Grosvenor Resort viešbučio pokylių
salėje. Apie 130 pokylyje dalyvavusių asmenų pa
sveikino seimo komiteto kopirmininkas Joseph
Stiklius. Garbės stalo svečiai buvo įvesti į salę ir
kiekvienas pristatytas publikai. Buvo pristatyta
nauja centro valdyba. Invokaciją sukalbėjo dvasios
vadas prelatas J. Anderlonis. Prie garbės stalo
sėdėjo: garbės narė ir buvusi CV pirmininkė, Ag
nės Mickunas, garbes narys dr. prelatas J. Ander
lonis, naujai išrinkta CV pirmininkė Elena Nakrosis, stipendijos komisijos narė Bernice Avižaitė,
garbės narė ir garbės narystės komiteto pirmininkė
Elinor Sluzas, garbės narių kandidatai Teresė
Stroliene ir VValter Svekla ir suvažiavimo kopirmininke Mary Beth Slakis.
Elinor Sluzas pristatė už nuopelnus Lietuvos
Vyčių organizacijai ir Lietuvai į Garbes narystę

žymėdamos kiekvieno mokinio pa
žangą, kuri, pasibaigus dviem sa
vaitėm, buvo aptarta su tėvais. Visą
laiką tarp Amerikos lektorių ir Lie
tuvos mokytojų vyko kultūros bei
kalbos dialogas. Mes kartu valgėme
priešpiečius ir pietus valgykloje, ku
rioje maistą gamino suaugusieji su
negalėmis. Po vakarienės eidavom
prie jūros (Lietuvoj liepos mėnesį sau
lė leidžiasi labai vėlai) ir vakarus
praleisdavom dainuojant. Daina yra
labai svarbi Lietuvos tradicijų dalis.
Visos dienos dainavimu būdavo per
pintos visos dienos. Daina statė til
tus tarp mūsų dviejų kultūrų.
Praėjus keletai dienų stovykloje,
pasklido gandas, jog yra galimybė,
kad mus gali aplankyti Lietuvos pre
zidentas Valdas Adamkus ir jo žmo
na Alma. Gandas pasiteisino ir bu
vom įspėti, kad tai įvyks vos už poros
dienų, šeštadienį. Kai pradėjom
šiam ypatingam įvykiui ruoštis, ilgai
nesugalvojau, ką šią proga iš mūsų
šalies galėčiau prezidentui padova
noti. Visos atsivežtos dovanos jau
buvo išdalintos mokytojams, bet dar
turėjau vieną užsilikusią „La Jolla
Golden Triangle Rotary" klubo vėlia
vėlę, kurią ketinau padovanoti Vil
niaus klubui. Vėlyvą šeštadienio ry
tą į mūsų klasę įžengė keli apsaugos
vyrai, Lietuvos prezidentas su žmo
na Alma ir Klaipėdos miesto meras.
Visi sustojom ilgais plojimais pa
gerbti šį garbingą svečią, kuris su

grįžo į savo gimtąjį kraštą preziden
to pareigom, visą savo suaugusio ir
subrendusio žmogaus gyvenimą pra
leidęs Jungtinėse Amerikos Valsti
jose, kur ėjo svarbias aplinkos ap
saugos vadovo pareigas. Pasisveiki
nus su prezidentu, nedrąsiai jam
įteikiau „Rotary" klubo vėliavėlę.
Prezidentas maloniai nusišypsojo ir
tarė: „Esu labai pagerbtas šia dova
na... Matote, ir aš esu 'Rotary' klubo
narys". Svarbiausia, jis pažadėjo to
limesnį pritarimą ir paramą šiai sto
vyklai bei joje vykstančiai progresy
vaus auklėjimo eigai.
Dar daug darbų reikia atlikti
šioje šalyje. Lietuva paveldėjo sovie
tinę švietimo sistemą, kuri net pen
kis dešimtmečius nepripažino kriti
nio mąstymo, kūrybingumo ir ne
varžomo idėjomis pasikeitimo. Dar
reikia nemažai pastangų, kad visi
neįgalieji galėtų pasinaudoti ligonių
kėdutėmis (wheel chairs) ir naujau
siomis pritaikomosios technologijos
priemonėmis. Esant „Rotary" klubo
nare, matau gerą progą padėti šiam
kraštui. Labai norėčiau įgyvendinti
jame „Rotary" klubo remiamus pro
jektus, kad jie šioje nedidelėje šalyje
prisidėtų prie švietimo reformų
pasisekimo. Paliesdami vienas kito
gyvenimus, mes galime daryti didelį
skirtumą pasaulyje.
Šį laišką, rašytą „La Jolla
Golden Triangle Rotary" klubui,
išvertė Ritonė Rudaitienė

93-SIS LIETUVOS
VYČIŲ METINIS
SUVAŽIAVIMAS/SEIMAS

sukalbėta malda.
Buvo malonu pašokti, pabendrauti ir atnaujin
ti pažintis su seniai nematytais draugais. Atrodo,
kad ne tik jaunimas, bet ir vyresnio amžiaus „jau
nimas" šoko ir trypė ligi ankstaus ryto.
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Sekmadienį, rugpjūčio 6 d., suvažiavimo už
baigimo šv. Mišios už Lietuvos Vyčius buvo atna
šaujamos Marijos, Pasaulio Karalienės šventovėje.
Per Mišias visi susibūrė prie Nekaltos Marijos
koplyčios laiptų oficialiai seimo nuotraukai.
Šv. Mišias koncelebravo prelatas dr. Juozas
Anderlonis, prelatas Algimantas Bartkus ir kun. An
tanas Markus, asistavo diakonas Vitas Paškauskas.
Prieš pradedant šv. Mišias, prelatas dr. J. An
derlonis vadovavo ritualui, įteikiant ketvirto laips
nio medalius ir žymenis. Nauja centro valdyba
prisiekė. Uždarymo pamoksle prelatas Anderlonis
ragino melstis Aušros Vartų Marijai ir Šiluvos
Mergelei Marijai, prašant malonių.
2006 metų seimas/suvažiavimas buvo darbin
gas ir sėkmingas. Pasimatysime 94-jame seime,
vykstančiame Brockton, Massachussetts, 2007 m.
rugpjūčio pradžioje!

Nr.6

Suvažiavimą baigiant

šiame seime pakeltus Teresę Stroliene ir Walter
Svekla.
Bernice Avižaitė stipendijų komiteto vardu
paskelbė ir išvardijo Lietuvos Vyčių stipendijas
laimėjusius asmenis: Meredith Domalakes 144
k-pa, Dayton, OH - abi po 1,750 dol.; Keith Westerling, 136 k-pa, Hudson-Mohavvk, NY; ir James
Distin, 72 k-pa, Binghamton, NY - abu po 1,250
dol.; ir antrąkart apdovanoti Adam VVesterling, 136
k-pa, Hudson-Mohawk, NY ir Ericka Fryburg, 103
k-pa, Providence, RI - abu po 500 dol.
Oficialioji pokylio dalis buvo baigta išeinančios
centro valdybos pirmininkės Agnės Mickunas
žodžiu. Ji pareiškė nuoširdžią padėką centro valdy
bai už pasitikėjimą ir bendradarbiavimą per trejus
Pabaiga
kadencijos metus, ir
linkėjo naujajai pirmi
ninkei geros sėkmės,
vadovaujant LV organizacijaią, Elena Nakrosis
padėkojo visiems ją iš
rinkusiems ir pareiškė,
kad dirbsime kartu ir
būsime vieningi. Padė
kojo buvusiai pirminin
kei A. Mickunas.
Suvažiavimo komi
teto vardu Joseph Stik
lius padėkojo visiems
delegatams ir svečiams
už dalyvavimą suvažia
vime, ir visiems, pri
sidėjusiems prie sėk
mingo seimo. Oficialioji Dalis LV garbės narių seimo užbaigimo pokylio metu. Viduryje — naujieji
pokylio dalis baigta pre garbės nariai: Teresė Stroliene ir VValter Svekla. Šiuo metu LV organizaci
lato dr. J. Anderlonio ja iš viso turi 35 garbės n^ rius
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Lietuviai U Ž ė m ė septintąją vietą

Lietuva ir Lenkija: glaudu, glaudžiau, glaudžiausia?
Atkelta iš 1 psl.
kalbėjo jis ir pažymėjo, kad nepaisant
ilgų istorijos klystkelių, nesutarimų
ir nesėkmių, lietuvius ir lenkus vieni
ja parnerystė, o tai leidžia drąsiai
žvelgti į ateitį bei statyti naujus su
pratimo ir pasitikėjimo tiltus.
Iš istorijos galima pasimokyti

Lietuvos krepšinio rinktinės sirgaliai Vilniaus oro uoste laukia sugrįžtančių krep
šininku.
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr
Saitama, rugsėjo 5 d. (ELTA) —
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė 15ajame pasaulio čempionate Japoni
joje užėmė septintąją vietą, sekma
dienį 77:62 nugalėjusi Vokietijos ko
mandą.
Lietuviams Darjušas Lavrinovičius pelnė 18 taškų, Linas Kleiza pri
dėjo 16 taškų, o Darius Songaila su
rinko 13 taškų.
Vokietijos komandoje rezultaty
viausias buvo Dirk Novickį, Įmetęs
18 taškų, o Ademola Okulaja pridėjo
10 taškų.
Rungtynės prasidėjo atkakliai —
pirmavo tai viena, tai kita komanda.
Tik pirmojo ketvirčio pabaigoje lietu
viams pavyko susikrauti 13 taškų

pranašumą.
Antrasis ir trečiasis kėlinukai
Lietuvos rinktinei susiklostė nesėk
mingai. Abu juos lietuviai pralaimėjo,
taip vokiečiams leisdami priartėti. Po
trijų ketvirčių komandas skyrė 4 taš
kai (58:54).
Rungtynių baigtį lietuviai nu
lėmė ketvirtajame kėlinyje, kai šešis
taškus be atsako pelnė D. Lavrinovičius, o penkis taškus pridėjo D. Son
gaila.
Po šios rungtynių atkarpos vo
kiečiai jau nebepajėgė atsitiesti, ir lie
tuviai, antrąjį kartą dalyvaudami pla
netos pirmenybėse, pakartojo anks
tesnįjį rezultatą — iškovojo septintą
ją vietą.

V Adamkus sutinka, kad nei Lie
tuva, nei Lenkija negali pakeisti pra
eities, „tačiau gali iš jos pasimokyti,
nekartoti klaidų ir tinkamai vertinti
bei džiaugtis jos šviesiausiais mo
mentai". Kaip pavyzdį jis nurodė
daugiau kaip 60 metų konfliktavusių
Armijos Krajovos ir Lietuvos vietinės
rinktinės veteranų susitaikymą.
Pernai rudenį pasirašytoje dek
laracijoje lietuvių ir lenkų veteranai
konstatavo, jog „istorija išsprendė
klausimus, dėl kurių mes kovojome
vieni prieš kitus".
V Adamkus taip pat pažymėjo,
kad „geri kaimynai ir draugai verti
gerų kelių ir infrastruktūros jungčių.
Esu tikras, kad artimiausiu metu at: sakingai ir neatidėliojant paspartin
sime energetikos, kelių bei geležinke: lio transporto projektų įgyvendinimą
ir išnaudosime narystės ES ekonomi
nius privalumus. Elektros tiltu, naf
totiekiu ir dujotakiais sujungsime ne
' tik Europos Rytus ir Vakarus, bet ir
Pietus su Šiaure", — kalbėjo jis.
Lietuvos prezidentas įsitikinęs,
kad abi šalys rems viena kitos inicia-

Nereikia „dramblio ir viščiuko"
sąjungos?
Nors Lietuvos politikai Lenkiją
vadina vartais į Europą, tačiau istori
kai mano, kad itin glaudūs santykiai
gali būti net žalingi.
Profesoriaus Edvardo Gudavi
čiaus teigimu, Lietuvai nėra reikalo
turėti tokių artimų santykių su Len
kija, kokie buvo Abiejų tautų respub
likos laikais, nes „dramblio ir viš
čiuko" sąjungoj „viščiukas" niekada
nelaimės.
Istorijos instituto direktoriaus
Alvydo Nikžentaičio nuomone, ypač
glaudūs Lietuvos ir Lenkijos santy
kiai gali būti net žalingi.
„Lenkijoje pastebimas naciona
lizmo augimas, prieš kurį Lietuva ne
turėtų užmerkti akių. Lenkijos val
džia dėl tojau spėjo save izoliuoti. To
dėl glaudūs santykiai gali tik pakenk
ti", - teigė A. Nikžentaitis.

Kodėl verta grįžti į Lietuvą?

Atkelta iš 1 psl.
ir ši problema išnyko savaime. O tai
iš dalies atsitiko po to, kai abi šios ša
lys tapo Europos Ekonominės Ben
Vilnius, rugsėjo 5 d. (BNS) — pėsi į Generalinę prokuratūrą, prašy drijos, t. y. šiandieninės Europos Są
Gavęs Vilniaus miesto 2-ojo apylin damas leisti jam susipažinti su teis jungos narėmis.
Tad vertinant Lietuvos emigraci
kės teismo nutartį skirti suėmimą mo nutartimi skirti jo klientui su
buvusiam Darbo partijos vadovui ėmimą, įtarimų V Uspaskichui teks ją plačiau, ji neatrodo tokia baisi ir
tragiška. Natūralu ir, manyčiau, tei
Viktorui Uspaskichui bei Genera tu, sprendimu skirti paiešką.
linės prokuratūros sprendimą skelbti
Susipažinęs su šiais dokumen singa, kad geriausi Lietuvos specia
tarptautinę paiešką, Policijos depar tais, advokatas norėtų apskųsti rug listai, sulaukę puikių pasiūlymų Ai
tamentas pradėjo įtariamojo paiešką. pjūčio 25 dieną paskelbtą teismo nu rijoje, Didžiojoje Britanijoje ar Švedi
Paiešką organizavo ir vykdo Lie tartį dėl kardomosios priemonės. Ad joje, išvažiuoja iš Lietuvos, kurioje,
tuvos kriminalinės policijos biuro vokatas teigė, kol kas negavęs iš pro kad ir kaip būtų liūdna, nesulaukė
Nusikaltimų tyrimo vyriausiosios kurorų atsakymo, ar jam bus leista tokio finansinio ir moralinio įvertini
mo, kaip svetur. Būkime atviri - kas
valdybos Asmenų paieškos skyrius.
susipažinti su šiais dokumentais.
Duomenys apie V. Uspaskichą
Migracijos departamentas aiški iš mūsų nevažiuotų užjūrin, jei Ame
įrašyti į Informatikos ir ryšių depar nasi, ar pagrįsta informacija apie bu rikoje ar Australijoje esanti ligoninė,
tamento prie Vidaus reikalų ministe vusio DP vadovo V Uspaskicho dvi universitetas ar privati įmonė mums
rijos (VRM) tvarkomą ieškomų asme gubą pilietybę. Jei paaiškėtų, kad V pasiūlytų dešimt ar dvidešimt kartų
nų bei Interpolo duomenų bazes, pir Uspaskichas nuslėpė turis Rusijos pi didesnį atlyginimą, privatų visos šei
madienį pranešė VRM.
lietybę, lietuviškos pilietybės jis ne mos sveikatos draudimą bei galimybę
V Uspaskicho advokatas Vytau tektų, tačiau tuomet taptų nepasie dirbti tarp geriausių pasaulyje spe
cialistų? Ir ar verta tuomet kalbėti
tas Sviderskis sakė. kad raštu krei- kiamas Lietuvos teisėsaugai.
apie patriotizmo stoką tų, kurie gavo
ir priėmė tokius pasiūlymus?
O kad Lietuvos emigracija, kad ir
kokie stulbinami skaičiai būtų, ne
* Antradieni iš pasaulio vyru virojo JAV teniso čempionato jaunių atrodytų tokia siaubinga, verta pas
krepšinio pirmenybių Japonijoje dvejetų turnyro aštuntfinalį. Pir varstyti, kodėl vis dėlto verta grįžti į
sugrįžo Lietuvos rinktinė. „Jau madienį šešioliktfinalio susitikime R. Lietuvą. O kad priešingas bėgimui iš
čiuosi labai gerai grįžęs į Lietuvą. Berankis poroje su savo partneriu Lietuvos procesas egzistuoja, akivaiz
Jaučiuosi kaip karys, kuris buvo pa 6:4, 6:4 įveikė Tuniso tenisininką du - žmonės grįžta į Lietuvą ir suge
siųstas ginti Lietuvos garbę. Nuotai Wael Kilan bei Magadaskaro sporti ba susikurti gerą gyvenimą.
Taigi kodėl vis dėlto verta grįžti į
ka dvejopa. Padarėm beveik viską, ką ninką Lofo Jean Ramiaramanan.
galėjome", — kalbėjo rinktinės vy
* Slovėnijoje vykstančiame Lietuvėlę? Motyvų gali būti labai
riausiasis treneris Antanas Sireika, Europos šimtalangių šaškių čem daug ir pačių įvairiausių. Žmonės
kurio auklėtiniai čempionate iškovo pionate geriausiai iš lietuvių se grįžta dėl to, kad jaučia nenumaldo
jo penkias pergales bei patyrė keturis kasi vyrų varžybose rungtyniaujan mą meilę Lietuvai. Tiesa, tokių pa
pralaimėjimus. Pasak jo, komandai tiems Edvardui Bužinskiui ir Vaidui triotų yra nedaug, bet tikėkimės, kad
nepavykusios antrosios rungtynės su Stasyčiui, kurie turi po 6 taškus iš 8 yra. Žmonės taip pat gali grįžti dėl to,
Turkija, o nugalėti ketvirtfinalyje Is galimų ir žengia 18-os dalyvių grupė kad įsikurti svetur nelabai pavyko panijos krepšininkus, kurie galiau je, kuri vos tašku atsilieka nuo pir negavo ilgai laukto darbo, neprigijo
siai tapo čempionais, šįkart nebuvo maujančio ruso Aleksandr Georgijev. prie svetimos kultūros ar tiesiog pa
realių galimybių.
Pirmadienį ketvirtojo turo partijas vargo nuo būtinybės lenkti nugarą
Šešiolikmetis
Lietuvos abu lietuviai baigė lygiosiomis — E. prieš mažiau kvalifikuotą ir menkiau
tenisininkas Ričardas Berankis Bužinskis su rusu Aleksėj Čižo, o V išsilavinusį vietos gyventoją. Taip pat
poroje su Indonezijos atstovu Stasytis su prancūzu Arnaud Cor- galima grįžti ir skatinamam religinių
priežasčių. Tokią migraciją galime
Christopher Rungkat iškopė į at- dier.

Policija ė m ė ieškoti V. Uspaskicho

tyvas bei papildys vieni kitų stipry
bes.
„Liksime principingi, rinkdamie
si tarp vertybių ir trumpalaikių inte
resų, ir aktyvūs spręsdami ne tik sa
vo, bet ir visam regionui bei Europai
iškylančius iššūkius", — kalbėjo V
Adamkus.
Lenkija Lietuvos nepriklausomy
bę pripažino 1991 metų rugpjūčio 26
dieną, abiejų valstybių diplomatiniai
santykiai atkurti 1991 metų rugsėjo
5-ąją.

aptikti Naujajame testamente Pau
liaus ar kitų apaštalų asmenyje.
Lietuva šiandien yra kraštas, ku
rio ekonomika didėja stulbinamais
tempais ir kuriame yra labai daug,
netgi kartais per daug, galimybių.
Šiandien Lietuvoje, turint galvą ant
pečių, drąsos ir užsispyrimo, galima
sukurti puikų verslą, investuoti ir
realiai tikėtis, kad investicijos ims at
sipirkti už penkerių ar septynerių
metų. Tai kraštas, kur itin trūksta gi
lių žinių ir kuriame dar tik formuoja
si vidurinioji klasė, kur žmonės pa
galiau patyrė, ką reiškia geras išsila
vinimas bei veržlumas, kraštas, ku
riam taip reikia naujų idėjų ir kuria
me jas turintys žmonės anksčiau ar
vėliau sukurs ir taps naujomis insti
tucijomis. Be to, šiandien Lietuvoje
jau galima užsidirbti, kartais net ge
riau nei labiau ekonomiškai išsivys
čiusiuose kraštuose.
Ne tik tai. Lietuvoje taip pat yra
kur kas daugiau laisvės bei erdvės
spontaniškumui. Tokiuose kraštuose,
kaip Vokietija, Švedija ar Britanija,
yra labai daug suvaržymų ir trukdžių
laisvai kurti. Tai, kas įmanoma Lie
tuvoje (na, pavyzdžiui, 25 metų žmo
gui tapti įmonės, banko ar valstybi
nio departamento direktoriumi), tik
rai neįmanoma gilias verslo ir val
džios institucijų tradicijas turinčioje
Britanijoje ar Vokietijoje.
Tie, kurie turėjo progą keliauti ir
mėgautis nuostabia Didžiosios Bri
tanijos provincijos gamta, žino, kiek
daug apribojimų ir suvaržymų joje
yra. Nepasistatysi bet kur mašinos ar
palapinės, kaina stovėjimo aikštelėse
tuo didesnė, kuo gražesnis gamto
vaizdis, prie ežero neprivažiuosi, nes
aplinkui vien privačios valdos.
Tad grįžti į Lietuvą verta - tai
perspektyvus kraštas, kuriame dir
bant ir kuriant galima džiaugtis savo
kūrybos rezultatais bei sėkme.
Alfa.lt
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)
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Krokodilų gaudytojas" prieš mirtį
išsitraukė rajos dyglį

EUROPA

-

Steve Irwin su žmona Tern ir milžinišku vėžliu.
S y d n e y , rugsėjo 5 d. („Reuters'VBNS) — Mirtinai sužeistas dyg
liauodegės rajos, Australijos „kroko
dilų gaudytojas" Steve Invin prieš
netekdamas sąmonės ir mirdamas
dar sugebėjo iš savo krūtinės išsi
traukti dantytą žuvies dygli, antra
dieni pranešė visame pasaulyje išgar
sėjusio gamtininko vadybininkas.
Vaizdo Įraše, kuriame buvo įam
žinta ši ataka, matyti, kaip pirmadie
nį prie Didžiojo Barjerinio rifo S. Irwin plaukia virš rajos, kuri staiga du
ria jam dygliuota uodega į širdį, žur
nalistams sakė vadybininkas John
Stainton.
,,Jame matyti, kaip Steve plaukia
virš rajos, kuri pakelia savo uodegą ir
duria jam į krūtinę", — pažiūrėjęs
vaizdo įrašą teigė J. Stainton.
„Jis išsitraukė dyglį ir po minu
tės neteko sąmonės. Operatorius tu
rėjo nutraukti filmavimą", — pasako
jo jis.
„Labai sunku žiūrėti šį vaizdo
įrašą, kai matai, kaip miršta žmogus.
Tai siaubinga", — pažymėjo J. Stain
ton.
44 metų S. Invin, išgarsėjęs vi
same pasaulyje kaip chaki spalvos

Scanpix nuotr

drabužiais apsivilkęs televizijos laidų
vedėjas, gaudantis krokodilus, nelai
mės metu prie šiaurės rytinių Aus
tralijos krantų filmavo naują doku
mentinį filmą.
Jūrų gyvūnijos ekspertai teigia,
kad dygliauodegės rajos nuodingais
dygliais gali sužaloti kaip peiliu ar
durklu, padarydamos sunkias žaizdas
iki 20 cm gylio.
„Dantyti dygliai gali išplėšti ir iš
draskyti raumenis", — sakė Australi
jos nuodų tyrimo padalinio direkto
riaus pavaduotojas, daktaras Bryan
Fry.
Žinia apie S. Invin žūtį pribloškė
australus ir milijonus gamtininko
gerbėjų visame pasaulyje. Australijos
ministras pirmininkas John Hovvard
netgi pertraukė parlamento darbą,
kad pagerbtų jo atminimą.
„Jis buvo išskirtinė, įsimintina
Australijos asmenybė, ir aš labai liū
džiu dėl jo mirties". — parlamentui
sakė J. Howard.
„Mes gedime dėl jo netekties.
Mus pribloškė tragiškos aplinkybės,
kuriomis jis mus paliko. Dabar savo
meilę ir maldas skiriame jo skausmo
prislėgtai šeimai", — teigė jis.

ES parlamentarai sukritikavo Turkiją

I

TALINAS
Estijos prezidentas Arnold Ruutel paneigė kaltinimus, kad jis prisi
dėjo prie žinomo estų mokslininko
Johannes Hint persekiojimų, ir pati
kino švaria sąžine davęs šalies vado
vo priesaiką. Neseniai kai kurios Es
tijos žiniasklaidos priemonės apkalti
no A. Ruutel vykdžius represijas so
vietmečiu, kai jis buvo tuometinės
sovietinės Estijos ministrų tarybos
pirmininko pirmasis pavaduotojas. J.
Hint pirmasis pasaulyje sėkmingai
įdiegė pramonėje technologijas, pa
grįstas mechaninio poveikio sukel
tais cheminiais procesais. 1982 me
tais pagal sukurptą kaltinimą moks
lininkas buvo pasodintas į kalėjimą,
kur po dvejų metų mirė.
KOPENHAGA
Danijos policija sulaikė devynis
asmenis, kurie, kaip įtariama, plana
vo teroristinius aktus, pranešė Dani
jos saugumo žvalgybos t a r n y b a
(PET). Įtariamieji pagal Danijos ko
vos su terorizmu įstatymus, priimtus
po rugsėjo 11-osios atakų JAY buvo
suimti naktį trečiajame pagal dydį
Odense mieste. Danija praėjusį mė
nesį su terorizmu susijusius kaltini
mus pateikė iš viso penkiems asme
nims.
PRAHA
Čekijos prezidentas Vaciav Klaus
patvirtino naująją šalies dešiniąją
mažumos vyriausybę, kuriai vado
vauja ministras pirmininkas Mirek
Topolanek. „Si vyriausybė gimė sun
kiai ir skausmuose", — pareiškė V
Klaus trumpoje kalboje, turėdamas
omenyje politinę aklavietę, į kurią ša
lis pateko po birželio visuotinių rin
kimų. „Esu įsitikinęs, kad jūs su
prantate savo atsakomybę ir padary
site viską ką galite, kad ši vyriausybė
sėkmingai ir iki galo veiktų", — pri
dūrė jis. Į naująjį ministrų kabinetą
įeina devyni Pilietinės demokratų
partijos (PDP), per birželį įvykusius
parlamento laimėjusios 81 mandatą,
atstovai ir šeši nepartiniai profesio
nalai.

ATLANTIC

VARŠUVA
Lenkija netaps euro zonos nare
iki 2012 metų, prognozuoja tarptau
tinė agentūra „Fitch". Agentūros
vertinimais, Lenkija negalės įsivesti
euro anksčiau dėl sunkumų, susiju
sių su biudžeto deficito mažinimu ir
dėl valdančiosios koalicijos populiz
mo. Lenkija yra vienintelė naujoji
Europos Sąjungos (ES) narė, dar nenustačiusi .apytikrės euro įvedimo
datos. Dabartinė vyriausybė planuoja
užtikrinti atitiktį Maastricht kriteri
jus jau 2009 metais. Pagal šiuos rei
kalavimus biudžeto deficitas neturi
viršyti 3 proc. bendrojo vidaus pro
dukto (BVP), o valstybės skola — 60
proc. BVP
MADRIDAS
Dėl sausros Ispanija gali apriboti
2 mln. žmonių vandens vartojimą.
Pasak Mursijos autonomijos vadovy
bės, vanduo dviejose vandens sau
gyklose centrinėje šalies dalyje jau
yra mažesnis už kritinį lygį. Vado
vybė įspėja, kad, nepasikeitus oro są
lygoms, artimiausiomis dienomis
vandens tiekimas regione gali būti iš
esmės apribotas. Ispanija kenčia nuo
sausrų jau kelerius metus iš eilės.

JAV
WASHINGTON, DC
Jungtinių Tautų (JT) generalinis
sekretorius Kofi Annan pareiškė, jog
per artimiausias dvi paras tikisi su
laukti gerų naujienų dėl to, ar Izrae
lis panaikins Libano blokadą oru ir
jūra. Pirmadienį K. Annan paskelbė,
jog pasiųs konfidencialų pasiuntinį,
kuris derėsis dėl dviejų Izraelio ka
reivių, kuriuos pagrobusi „Hezbollah" sukėlė mėnesio trukmės karą,
paleidimo. Izraelio pareigūnai sakė,
kad K. Annan užduotis yra užtikrin
ti kareivių paleidimą, o ne tar
pininkauti.

MEKSIKA
LAPAZ
Meksikoje per uraganą „John" ir
jo sukeltus potvynius savaitgalį žuvo
keturi žmonės, tarp jų vienas ame
rikietis, o dar du asmenys dingo.
„John" šeštadienį užgriuvo California pusiasalio smaigalį kaip antros
kategorijos uraganas.

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

Strasbourg, Prancūzija, rugsėjo
5 d. („Reuters'VBNS) — Europos Są
jungos (ES) įstatymų leidėjai - patvir
tino labai kritišką ataskaitą, kurioje
apkaltino Turkiją vilkinant reformas.
Kritiška europarlamentarų reak
cija gali reikšti bręstančios ES ir An
karos santykių krizės dėl Turkijos
narystės sąjungoje pradžią.
ES asamblėjos Užsienio reikalų
komitetas priėmė ataskaitą, kurioje
Turkija užsipuolama dėl to, kad neį
gyvendino įsipareigojimų, kuriuos
davė praėjusį spalį, kai jai buvo už
degta žalia šviesa pradėti derybas dėl
narystės ES.
„Europos Parlamentas apgailes
tauja dėl to, kad reformų procesas su
lėtėjo", — rašoma ataskaitoje.
Pasak įstatymų leidėjų, per 11
mėnesių „ n e p a k a n k a m a s Turkijos
progresas" vyko išraiškos laisvės, re
liginių ir mažumų teisių, moterų tei
sių ir teisėsaugos srityse.
Ataskaita ragina pripažinti Kiprą

ir „imtis konkrečių žingsnių kuo
greičiau normalizuojant dvišalius
santykius su šia respublika".
Ekspertai būgštauja, kad ginčas
dėl Kipro ir abipusis nusivylimas gali
baigtis narystės derybų su strategiš
kai svarbia, musulmoniška šalimi
žlugimu. Tačiau ataskaitoje toks sce
narijus neminimas.
„Mes nesakome, kad nebesame
įsipareigoję vesti derybas ar kad ne
benorime, jog Turkija įstotų į ES", —
sakė šią ataskaitą parengęs olandų
konservatorius Camiel Eurlings.
„Tačiau mes siunčiame Turkijai
aiškų signalą, kad ji privalo greitai
įgyvendinti savo reformas", — teigė
jis komitetui.
Ataskaitoje taip pat iškeliama
dar viena sąlyga Turkijos narystei —
pripažinti Pirmojo pasaulinio karo
metais Osmanų imperijos vykdytą ar
mėnų genocidą. Turkija griežtai at
meta ši kaltinimą, kuris gali dar la
biau padidinti įtampą.
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MŪSŲ
VIRTUVĖ
Paruošia Julija K.

PASINAUDOKIME MIKROBANGE
Praėjusią savaitę stengiausi vieną skaitytoją supažindinti su mikrobange viryklėle, kurią ji nusipirko, bet vis neprisiruošė vartoti. Šį kartą
siūlau pamėginti keletą nesunkių receptų — žuvies, mėsos ir pan. Esu tikra,
kad, kartą pradėjusi naudotis mikrobange, bus patenkinta sutaupomu laiku,
palengvėjusių patiekalų gaminimu.

Maltiniai
1 sv. maltos arba labai smulkiai
sukapotos liesos jautienos
1 smulkiai sukapotas
svogūnas
1 smulkiai
sukapotas
saliero
lapkotis
1 šaukštelis
džiovintų
prie
skonių mišinio (mixed dried herbs —
juos galima pirkti jau paruoštus
visose maisto
parduotuvėse)
1 šaukštelis paruoštų
garstyčių
(prepared mustard)
2 uncijos (maždaug 1/2 puod.)
sutrupinto Cheddar ar kitokio sūrio
1/2 šaukštelio
druskos
1/8 šaukštelio maltų pipirų
4 bandelės maltiniams (hamburger buns).
Dubenyje sumaišyti mėsą s u
druska, pipirais, garstyčiomis, svo
gūnais ir salierais. Suberti priesko
nius ir išminkyti.
Mėsą padalinti į 8 dalis. Ketu
rias dalis a n t lentelės a r vaškuoto
popieriaus išploti, padarant „blyne
lius" arba paplotėlius. Sūrį pada
linti \ 4 lygias dalis.
| kiekvieno paplotėlio vidurį
įdėti 1 dalį sūrio, tuomet likusius 4
mėsos gniužuliukus taip pat išploti,
kad būtų panašaus dydžio kaip pir
mieji 4.
Ant paplotėlio su sūriu uždėti
antrąjį mėsos paplotėlį, k r a š t u s
gerai užspausti, k a d sūris visiškai
pasidengtų. P a r u o š t u s maltinius
išdėsyti mikrobangėje a n t lėkštės
arba viryklėlei pritaikytų grotelių ir
kepti neuždengus 6—7 minutes,
vieną kartą apverčiant. Kai praeis
nustatytas kepimo laikas, maltinius
palaikyti mikrobangėje dar 2-3 min.
Patiekti t a r p dviejų bandelės
pusių kartu su žaliomis salotomis.

dorų košę. Mišinį padalinti į 4 dalis
ir kiekvieną išploti į paplotėlį. Kepti
neuždengus mikrobangėje 6-7 min.
Po to palaikyti dar 2-3 min. Patiekti
tarp bandelių arba „pita" duonos,
kartu su raugintais agurkais, pomi
dorų skiltelėmis ir salotų lapais.
Kimšti pomidorai
4 dideli, gerai išnokę pomidorai
1 ir 1/2 šaukštelio aliejaus
3/4 puod. maltos jautienos
1 nedidelis raudonasis
svogū
nas, plonai supjaustytas
ritinėliais
1/4 puod. virtų ryžių
2 šaukštai tarkuoto Parmesan
sūrio
1 šaukštas kapotų
graikinių
riešutų (walnuts)
1 nedidelis saliero
lapkotis,
smulkiai sukapotas
1/4 šaukštelio druskos
1/16 šaukštelio maltų pipirų
Nuo kiekvieno pomidoro n u piauti viršų, šaukšteliu išskobti sėk
las ir minkštimą. Pasidėti į šalį.
Aliejų supilti į mikrobangei tin
kantį indą, sudėti svogūną ir maltą
mėsą, uždengti ir pakepinti pačia
aukščiausia temperatūra 5-6 min.,
kol jautiena nebebus rausvos spal
vos (kepant bent vieną kartą pa
maišyti, kad mėsa būtų biresnė, ne
sulipusi į vieną gniužulą).
Į pakepintą mėsą įmaišyti pomi
doro minkštimą, virtus ryžius, tar
kuotą Parmesan sūrį, kapotus riešu
tus, salierą, druską ir pipirus.
Mišinį Šaukšteliu išdalinti į
paruoštus pomidorus, juos sudėti į
lėkštą, mikrobangei tinkantį, indą ir
kepti aukščiausia temperatūra 3 - 5
min., kol pomidorai suminkštės.
Patiekti ant žalių salotos lapų.

Maltiniai su grybukais

Kinietdškas „Chow Mein"

1 sv. liesos maltos arba labai
smulkiai sukapotos
jautienos
1 nedidelis svogūnas
2 puod. šviežių, nedidelių grybų
1 puod. šviežios baltos arba kvie
tinės duonos trupinėlių
1 šaukštelis
džiovintų
prie
skonių mišinio (mixed dried herbs)
1 šaukštas pomidorų košės (tomato puree)
1/2 šaukštelio
druskos
1/8 šaukštelio maltų pipirų
Grybus nuvalyti ir labai smul
kiai sukapoti (galima pasinaudoti
,,food processor). Svogūną labai
smulkiai sukapoti. Į mėsą sudėti
svogūną, grybus, visus prieskonius,
druską, duonos trupinėlius ir pomi

8 uncijų dėžutė arba maišelis
„dried egg noodles" makaronų
2 šaukštai aliejaus
1 sukapotas svogūnas
1/2 šaukšto šviežios
imbiero
šaknies (ginger root), gerai sukapo
tos
2 sukapotos česnako skiltelės
2 šaukštai sojos padažo
1/4 puod. balto vyno
2 šaukšteliai
,,Chinese
fivespice" miltelių (galima pirkti kinie
čių parduotuvėse
arba
didesnėse
maisto parduotuvėse, kur yra etni
nių produktų skyrius)
1 sv. maltos kiaulienos
4 žali svogūnai su visais laiškais
2 uncijos „oyster
mushrooms"

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą
THfc
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arba kitokių konservuotų
grybų
3 uncijos konservuotų
bambuko
gabaliukų (canned bamboo shoots —
taip pat galima gauti etninių pro
duktų skyriuje
arba
kinietiškose
parduotuvėse)
1 šaukštas sezamo aliejaus (sesame dil)
M a k a r o n u s sudėti į mikroban
gei tinkantį dubenį, užpilti verdan
čiu v a n d e n i u ir pavirti mikrobangėje
pačia a u k š č i a u s i a t e m p e r a t ū r a 4
min., bent 1 k a r t ą p a m a i š a n t . Nu
varvinti.
Aliejų supilti į didelį mikroban
gei tinkantį dubenį, sudėti svogū
nus, imbierą, česnaką, supilti sojos
padažą i r vyną. Uždengti ir pavirin
ti 2—3 min., vieną kartą p a m a i š a n t .
Įmaišyti k i n i e t i š k u s p r i e s k o n i u s .
Sudėti kiaulieną, uždengti ir aukš
čiausia t e m p e r a t ū r a p a k e p i n t i 6
min., t r i s k a r t p a m a i š a n t ir stengian
tis s u t r u p i n t i mėsą, kad nepasidary
tų gniužulas.
Į m a i š y t i s u p j a u s t y t u s žalius
svogūnus ir bambuko gabalus (jei jie
per ilgi, supjaustyti). Uždengti ir
aukščiausia t e m p e r a t ū r a pakepinti
3 m i n u t e s , vieną k a r t ą p a m a i š a n t .
Įmaišyti m a k a r o n u s ir sezamo
aliejų. Pasistengti, k a d viskas būtų
labai gerai išmaišyta. P a k a i t i n t i dar
1 m i n u t ę ir patiekti s u sūriais sau
sainiukais.
„Saldžiarugštė" žuvis
4 šaukštai obuolinio acto (cider
vinegar)
3 šaukštai šviesiai rudo sojos pa
dažo (light soy sauce)
1/4 puod. cukraus
1 šaukštas pomidorų
košės
1 ir 1/2 šaukšto miltų
(geriau
siai tinka kukurūziniai
— ,,corn
ūour")
1 puod. vandens
1 žaliasis pipiras, išėmus
sėklas
ir smulkiai
supjausčius
8 uncijų dydžio skardinukė
ana
nasų gabaliukų (pineapple pieces)
3 nulupti ir smulkiai
sukapoti
pomidorai
2 puod. baltų, šviežių
grybukų
galvučių
1 ir 1/2 sv. bet kokios baltos žu
vies filė

1/2 šaukštelio
druskos
1/8 šaukštelio maltų pipirų
Sumaišyti actą, sojos padažą,
cukrų, pomidorų košę. Pamažu įmai
šyti miltus ir vandenį. Pakaitinti
mikrobangėje aukščiausia tempera
t ū r a 2 - 2 ir 1/2 min., triskart per tą
laiką pamaišant, kol padažas užvirs
ir sutirštės.
Sudėti žaliąjį pipirą ir ananaso
gabaliukus s u visu skysčiu. Sudėti
pomidorus ir grybų galvutes. Pa
kepinti aukščiausia temperatūra 2
min., bent 1 kartą pamaišant. Įberti
druską ir pipirus.
Žuvį viena eilute išdėstyti lėkš
t a m e inde, užpilti paruoštu padažu,
uždengti ir pačia aukščiausia tem
p e r a t ū r a pakepinti 8-10 min. Kai
pabaigs kepti, prieš patiekiant,
palikti mikrobangėje dar 5 min.
Austriškas pudingas
4 šaukštai
cukraus
1 puod. lazdyno riešutų (filberts), sukapotų
4 šaukštai suminkštinto
sviesto
2 kiaušiniai
1/2 puod. baltos duonos džiū
vėsėlių
1 ir 1/4 puod. šviežių aviečių
arba braškių (gali būti ir šaldytos)
Sviestu ištepti mikrobangei tin
kantį, lėkštu dugnu indą. Ant dugno
užberti kapotus riešutus ir aukš
čiausia temperatūra pakepinti 5-6
min., kol gražiai pageltonuos. Atvė
sinti.
Tuo tarpu dubenyje gerai iš
plakti cukrų s u sviestu, įplakti
kiaušinių trynius. Riešutus (atvė
sintus) supilti į „food processor" ir
sumalti.
Į duonos džiūvėsėlius įmaišyti 1
šaukštą vandens ir po to juos su
maišyti su p a r u o š t a sviesto-cukraus-kiaušinių tešla. Įmaišyti su
maltus riešutus.
Kiaušinių baltymus išplakti, kol
pasidarys stangrios viršūnėlės, tuo
met atsargiai įmaišyti į paruoštą
tešlą. Viską sukrėsti į sviestu išteptą
indą, uždengti ir aukščiausia tem
peratūra pakepinti 4—6 min.
Avietes sutrinti, įberti 1 šaukštą
cukraus ir patiekti karštą pudingą
su aviečių padažu.

SKELBIMAI
SIŪLO DARBĄ

STASYS

CONSTRUCTION

Fax resume
708-233-5944

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

IŠNUOMOJA

PASLAUGOS

Prie 66 S t ir Kedzie Ave.
išnuomojamas 1 mieg. gražus
apšildomas „ a p a r t m e n t "
su nauja virtuvės (ranga.

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

REIKALINGI MASAŽISTAI,
M A N I K I U R I S T A I O A K PARK,
DOVVNERS C R O V E G R O Ž I O
SALONE

Tel. 708-275-2070
NEKILNOJAMASIS TURTAS
GREIT PARDUODA

a^ ~ „

•, First L a n d m a r k Realty

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

Agentas Frank Zapoiis (versle 50 metų)
Off. Mgr. Auksė S. Kane
Vilma Jarulienė
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St.,
Evergreen Park,IL 60805
Tel. 708-424-8654.773-581-8654

RIMAS
STANKUS
•
•
•
•
•

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

S K E L B I M Ų SKYRIAUS
TEL. 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0
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Akių ligų specialistai

„NEKALTŲ CIVILIŲ"
KLAUSTUKAS
VILIUS BRAŽĖNAS
Karo Viduriniuose Rytuose pra
nešimuose vėl iškyla „nekaltų civi
lių" aukų minėjimai. „Nekaltų civi
lių" klaustukas jau seniai yra įstri
gęs, tikiuosi, ne vien mano mąsty
muose apie valstybių piliečių at
sakomybę už valstybių politiką. Tas
klausimas dažnai svarstomas ir kal
bose bei rašiniuose apie Nepriklau
somos Lietuvos balsuotojus valdžios
rinkimų metu.
Bendrai paėmus visas reikalas
susiglaudžia i klausimą: ar visi ci
viliai būna karų, revoliucijų, civilinių
karų ir kitų žmogaus sukeltų ne
gandų „nekaltos aukos"?
Jei taip, tada prašosi kitas klau
simas: kuomi būna „kalti" kario
uniforma aprengti jaunuoliai, ku
riuos „nekaltų civilių" išrinkta ar per
civilių politinj apsileidimą ar sa
vimeilę valdžią užgrobusi vyriausybė
siunčia žudyti ir mirti? Nejaugi
kautynėse atsidūrę kariai yra „kalti"
už tai, kad civiliai neatsakingai ar
asmeniškais sumetimais kryptingai
balsavo ar (dar blogiau!) net neda
lyvavo valdžios rinkimuose. (Tuomi,
žinoma, gali būti nusikaltę ir teisę
balsuoti turėję kariai.)
Tai, žinoma, galioja ne tik
Izraeliui ir Libanui, bet ir Lietuvai.
Dėl to čia ir pateikiamas skaitytojų
svarstymui „nekaltų civilių" klau
simas.
Valstybėse,
kuriose
vyrauja
savivalda, atseit - žodžio, spaudos,
tikėjimo ir laisvo balsavimo teisė,
tikroji valdžia yra piliečių - balsuo
tojų rankose. Jie yra „valdžia", pilie
čiai, net nebalsuodami, išrenka jų
interesams atstovauti ir teisėms ginti
atstovus: parlamentą ir valstybės
vadovą. Pasaulyje nebėra „demok
ratijų" tikrąja prasme, kur įvairūs,
net smulkiausi reikalai būtų tvar
komi visuotiniuose piliečių susirin
kimuose. Deja, sąmyši dažnai kelia
savivaldą, piliečių laisvą pasirinkimą
savos valstybės valdymo būdą, vadi
nimas neaiškia „demokratija". Todėl,
kaip matėme, tuo terminu dangstėsi
ir tebesidangsto net komunistinės
diktatūros.
Grįžkime prie „nekaltų civilių"
klausimo. Aišku, kad tik totalinės

diktatūros atvejais, kur kad ir vyksta
teatraliniai, kaip 1940 m. „Liaudies
Seimo", rinkimai, balsuotojai nėra
atsakingi už vyriausybės politiką ir
veiksmus. Išeitų, kad savivaldoje nė
vienas psichiškai sveikas, J u o d ą nuo
balto" atskiriąs ir teisę balsuoti turįs,
pilietis negali save vadinti „nekaltu
civiliu" karinių konfliktų metu.
Už Antrąjį pasaulinį karą, pa
vyzdžiui, be nacių ir komunistų, gal
kalčiausi buvo valstybių, kaip Anglija
ir Prancūzija, pacifistai. Jie, lyg kokie
okupantai, nuginklavo savas valsty
bes. Tuomi jie paskatino Staliną ir
Hitlerį kruvinai karinių avantiūrų
serijai. O po to jie rėkė esą „nekalti
civiliai".
O ir vokiečiai „nekalti civiliai"
laisvuose rinkimuose išsirinko Adolfą
Hitlerį ir po to džiūgavo, kai vokiečių
raketos žudė „nekaltus civilius" ang
lus. Tačiau kai anglų ir amerikiečių
bombos pradėjo kristi ant Vokietijos
miestų, „totalinio karo" šūkiais pa
garsėję vokiečiai tapo „nekaltais
civiliais". Gal vieninteliai tikrai ne
kalti civiliai buvo tokie, kaip kietų
okupacijų metais pasaulio įvykių
paveikti negalėję lietuviai.
Tačiau ne apie tokius „nekaltus
civilius" čia kalbama. Supaprastinus:
šių dienų Lietuvoje yra gausu nege
rovėmis savo šalyje besiskundžiančių
tautiečių. Daugelis jų, tikriausiai dauguma — nė piršto nėra pajudinę
ką nors nuveikti, kad Lietuvoje rei
kalai gerėtų. Tokie gal ne tik nė vieno
kaimyno nėra pakalbinę, kad ne
balsuotų už brazauskiją ir už Ar
changelsko partiją, bet ir patys, ko
gero, už tuos elementus balsavo.
Tačiau moderniaisiais laikais
patys kalčiausi „civiliai" visose tau
tose, buvo ir yra savo „kilmingumas
įpareigoja" priedermės nevykdę inte
ligentai bei intelektualai. Jie yra ir
mūsų dienų Lietuvos „"bajorai", o
lindi krūmuose ir tyli, lyg būtų
kumečiai. Anų dienų bajorai praš
vilpė Lietuvą. Žiūrėkime, kad da
bartiniai „bajorai" neprašvilptų Ant
rosios Respublikos Lietuvos. Ragin
kime juos, bakštykime juos privačiai
ir spaudoje, kad įsikištų į politiką ir į
visuomenės politinį švietimą.
Tai yra jų, kaip šių dienų tautos
„bajorų", pareiga.

Vagys reikalauja išpirkos
Vagys pavogė televizijos BBC
vaizdo įrašus su naujuoju serialu apie
legendinį britų nusikaltėlį Robin
Hood ir už jų grąžinimą reikalauja
išpirkos, pranešė vienas laikraštis.
Didžiosios Britanijos dienraštis
„The Daily Mirror" nurodė, kad
keturi diskai buvo pavogti Buda
pešte, kur buvo montuojamos 13 se
rijų. Vagys už jų grąžinimą reikalauja
sumokėti 1 mln. svarų (5 mln. litų)
išpirką.
Serialas, kurio sukūrimas kaina
vo 8 mln. svarų (40 mln. litų), turėjo
būti rodomas nuo spalio mėnesio, ir
BBC tikėjosi, kad jis taps populiarus
visame pasaulyje.
Tačiau dabar serialo pradžia gali
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būti nukelta ilgam laikui arba jo iš
viso gali nelikti, nurodė „The Daily
Mirror".
Laikraštis paskelbė bendrą prodiusavimo bendrovės „Tiger Aspect"
ir BBC pranešimą, kuriame teigiama:
„Tiger Aspect" tapo įsilaužimo
Vengrijoje, kur šiuo metu filmuoja
mas 'Robin Hood', auka. Vagys pa
vogė aukštos kokybės įrašus ir kitą
aparatūrą".
„Si vagystė sukėlė nepatogumų,
dėl jos vėluoja kai kurių epizodų
užbaigimo darbai". „Tiger Aspect"
imasi visų protingų būdų atgauti
įrašus", - pažymimajame.
BNS
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ARAS ZLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Vidaus ligos
EDMUNDAS V1Z1NAS, M.D., S.C
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St 5 Ir 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Dantų gydytojai
DR. J O V I T A KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

Širdies ir kraujagyslių
ligos
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS

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

Stuburo ir skausmo
ligos
JONAS V.PRUNSKIS, M D
TERRI DALLAS PRUNSKIS, 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
McHenrv: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
www.illinoispain.com

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

4647 W. 103 St., Oak. Lavvn, 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, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

Ko uodai nekenčia

Tyrimas, atliktas olfaktometru cheminės medžiagos natūraliai yra
su Y formos vamzdeliu, padėjo nus visų žmonių prakaite, tačiau kai
tatyti, kaip uodai renkasi vieną iš kuriems pasisekė labiau, sako Dž.
dviejų žmonių priklausomai nuo jų Loganas. Maža to, tos pačios medžia
gos a t s t u m i a ir tropinius uodus
individualaus kvapo.
Kai kurie nelaimėliai yra neįvei- Aedes aegypti, kurie Afrikoje ir Pietų
kiama pagunda uodams, tuo tarpu Amerikoje padeda plisti geltonajai
kitų kvapas atstumia kraujasiurbius. karštinei, bei mašalus, terorizuo
Tyrinėtojai identifikavo kvapiąsias jančius Škotijos vakarų pakrantę.
Ponas Loganas sukonstravo Y
medžiagas, esančias laimingųjų pra
formos kamerą, per kurios dvi ran
kaite.
Kiekvienas žmogus išskiria pra koves sklido dviejų žmonių kvapai kaitą k a r t u su medžiagų mišiniu. savanoriai kišo rankas į kiekvieną
Kiekviena iš tų medžiagų turi savo rankovę. Kraujo ištroškę vabzdžiai
kvapą. Kai kurios iš jų, pavyzdžiui, skrido tik j vienos kameros rankovę,
pieno rūgštis, traukia kandančius link tos rankos, kuri labiau patiko
vabzdžius. O kaip žmonės, kurių jie uodams. Išskirti efektyviausi repelentai, kurie buvo išaiškinti elektro
nekanda?
Tikriausiai jie skleidžia aroma dais, matuojančiais uodų patelių
tus, k u r i e maskuoja vabzdžiams reakciją į kiekvieną medžiagą. Dž.
patinkančius kvapus. Si maskuotė Loganas neįvardys šių medžiagų
dažnai labai efektyvi prieš vabzdžius, pavadinimo, kol jų neužpatentuos.
aiškina Džeimsas Loganas, kuris Tiesa, jis prisipažino, kad kvapas,
atiko tyrimą kartu su Džonu Piketu nors ir neužuodžiamas įprastomis
iš Rotamstedo tyrimų instituto ir sąlygomis, koncentruotas turi vaisių
kolegomis iš Aberdino universiteto kvapą.
(abu iš Didžiosios Britanijos).
Tikėtina, kad šios naudingos
„Klaipėda"

Išleido jubiliejines monetas
Jamaikos valstybinis bankas iš
leido į apyvartą jubiliejines monetas
legendinio muzikanto Bob Marley —
reggae (regio) stiliaus pradininko —
garbei.
Iš viso išleista 1,000 bimetalinių
(aukso su sidabru) monetų su B.
Marley profiliu, kurios parduodamos
po 100 dolerių (270 litų) už vieną,
pranešė britų transliuotojas BBC.
M o n e t a s nukaldino Didžiosios
Britanijos Karališkieji monetų rū
mai. Taip Jamaika ketino paminėti
savo kraštiečio 60-metį, kuris sukako
2005 metais, bet tai padaryti pavyko
tik dabar.
Kodėl monetos išleistos pavėluo

tai, Jamaikos Bankas nepaaiškino,
bet b a n k o atstovas pareiškė, kad
visos monetos, skirtos muzikanto 60mečiui, jau parduotos.
B. Marley dėka, praėjusio šimt
mečio aštuntajame dešimtmetyje
regio stilius išplito iš Jamaikos į
Ameriką ir Europą. B. Marley, miręs
1981 metais, iki šiol tebėra vienas
labiausiai vertinamų šiuolaikine?
muzikos veikėjų pasaulyje.
B. Marley — vienas žymiausiu
jamaikiečių istorijoje. Šių metu va
sarį jo namas Jamaikoje buvo pas
kelbtas valstybiniu muziejumi.
BNS

^> — vienintelis lietuviškas dienraštis už Lietuvos ribų. Vienintelis lietuviškas laikraštis,
kuris kasdien pasiekia JAV lietuvių visuomenę.
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Švietimas Lietuvoje:
reformos „reforma"?
Prieš rugsėjį visais įmanomais
būdais prabilta apie pokyčius švie
time, t.y. ką esame įpratę vadinti re
formomis. Žodis kai ką gąsdina, nes
įprasta, kad, pradėjus kokios nors sri
ties reformas, žmogus negauna ko
kybiškesnių paslaugų, o paprastai jos
nutolinamos, labiau centralizuo
jamos ar dar kaip nors tariamai mo
dernizuojamos.
Profiliavimą keis individualizavi
mas, mažės privalomų brandos eg
zaminų skaičius, bus diegiama tik
rinimo sistema ir pan. Besidomin
čiam švietimu piliečiui tai nėra nauji
dalykai, tik pateikiami kiek kitokia
me kontekste: pasikeitė ministrai, po
brandos egzaminų skandalo visuo
menė laukia permainų. Strategiškai
laikas labai geras. Priminčiau, kad
dauguma reformos teiginių ateina iš
garsiųjų mokinių pasiekimų išorinio
vertinimo gairių, to dokumento, kurį
griežtai kritikavo vadinamoji Egza
minų taryba. Tačiau vargu ar to do
kumento teiginių įgyvendinimas iš
spręs švietimo problemas. Kyla abe
jonė, ar pakankamai reaguojama į
naujus iššūkius ir pokyčius visuo
menėje, ar orientuojamasi į strate
ginius ir būtinus jos raidos tikslus.
Kodėl?
Pirmiausia, švietimas labai vie
nišas, visuomenė, jo klientas, yra
kamuojama gilių socialinių, psicho
loginių ir dvasinių problemų, esame
fštikti globalizacijos teigiamybių ir
ypač neigiamo poveikio. Jeigu sutik
sime, kad vaikas yra šeimos ir vi
suomenės santykių, kultūros atspin
dys ir vertybių perėmėjas, tai prob
lemos, kurias reikia įveikti, nėra tik
švietimo sfera. Kol nėra visuminio,
kompleksinio požiūrio į ugdymą, sis
teminių bet kokios kaitos ar reformų
sprendinių ir veikimo, tol mūsų pas
tangos neduos norimų vaisių.
Deja, šeimos politika grindžiama
elementaria buhalterija. Neveikia
pagalbos šeimai sistema, nėra veiks
mingos darbo su rizikos šeimomis ir
jų kontrolės institucijų, nerimą kelia
vaikų dvasinė situacija ir didėjantis
jų nesaugumas, smurtas jų tarpe ir
t.t. Pasyvi šios srities politika iš es
mės keičia ir šeimos, ir vaikų ver

tybes. Nežabojama visuomenės alkoholizacija tampa beveik sąmoninga
valstybės politika, smurtas ir prie
varta tiražuojami visais įmanomais
būdais. Dažnas vaikas nuo pat gi
mimo atsiduria tokių grėsmių ap
suptyje, silpstančių santykių šeimose
jis tampa tos aplinkos įkaitu, ne
pajėgiančiu jos poveikiui atsispirti,—
jis paliekamas vienišas. Suprantu,
kad viskas atrodo itin pražūtingai,
tačiau akivaizdus tokių procesų vek
torius, tendencija, todėl neturėtų
pykti kuriantys prasmingą gyvenimą
ir siekiantys jo pilnatvės, tokių dau
guma, bet mums, mažai valstybei,
svarbus kiekvienas, nes visi mes - tai
stipri ir saugi mūsų valstybė, mūsų
kokybė - tai valstybės galia. Taigi
pasigendi sutelktų pastangų įgalinti
asmenį sąmoningai ir atsakingai gy
venti, siekti savo gyvenimo prasmin
gumo ir bent jau šiokio tokio jo
kilnumo.
Šiandien minimos naujos švie
timo politikos priemonės tėra vi
liojanti kosmetika, svarbesnė švieti
mo valdymui, bet ne tiek mokiniui,
pedagogui ar visuomenės kompeten
cijai: pasiekimų skaičiavimui, rezul
tatų analizei, lyginimui, vertinimui ir
pan. Ugdymo individualizavimo idėja
sunkiai įgyvendintina dėl daugelio
veiksnių: mokytojo pasirengimo taip
dirbti ir nuo jo turimų didaktinių
išteklių, priemonių, įrangos, moder
nių technologijų. Per gausios klasės,
jų sudėties įvairovė apskritai sunkina
vaiko ir mokytojo kontaktą - krep
šelis paskatino mokyklas bet kokia
kaina taupyti. Mokytojas irgi vienas
ir vienišas, beje, visiškai nevertina
mas, sunkiai beišgyvenantis. Privalo
mų egzaminų skaičiaus mažinimas irgi tik formalus veiksmas. Visiškai
ištrinta ar vos matoma ugdymo tu
rinyje sociokultūrinė dimensija didėja turinio ir gyvenimo takoskyra,
akademizmas tebedominuoja. Todėl
reforma tėra „reforma", imitacija ir
garsus klyktelėjimas.
Aukštasis mokslas tebelieka ne
įveikiama citadelė, profesinis moky
mas vis dar nepatrauklus ir tarsi
žemesnio rango, neprestižinis (tur
būt kaltė dėl tokio požiūrio į kvali-

EtigMgiBMagjBMjgMaaaagjgMgj^
Lituanistinės mokyklos, išsibarsčiusios po visas Jungtines
valstijas, nuo Atlanto iki Ramiojo vandenyno, pradeda naujuosius
2006-2007 mokslo metus. Lituanistinis švietimas užsienyje — tai
ne tik žinių siekimas, ne tik mokymasis lietuvių kalbos, Lietuvos
istorijos, etnokultūros. Kiekviena lituanistinė mokykla ar mokyk
lėlė - tai lietuviškumo sala, padedanti vaikams išlaikyti ryšius su
Lietuva, ugdanti patriotiškumą, tautinę savimonę.
Naujųjų mokslo metų proga sveikiname visus JAV esančių
lituanistinių mokyklų mokytojus, tėvelius ir mokinius.
Linkime visiems ryžto, pasišventimo,
sėkmės
[veikiant mokslo aukštumas bei ugdant tautines
vertybes.
Dalilė Polikaitienė
JAV LB Švietimo tarybos
pirmininkė
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fikuotą darbininką tektų ir darb
daviams), apskritai Lietuvoje per
vangiai kuriama vientisa švietimo
sistema, suteikianti visuomenei norą
ir galimybes stiprinti savo galias ir
gebėjimus. Tampa visiškai nebeaiški
mūsų švietimo ideologija, ji eklek
tiška, nenuosekli ir spontaniška.
Atrodo, orientyrai turėtų būti aiškūs:
žinių visuomenė, mokymasis visą

gyvenimą, socialinio kapitalo plėtra,
dermė pragmatikos ir humanistikos.
Gaila, bet politinio elito lygmenyje
švietimo svarba visuomenei ir vals
tybei suvokiama paviršutiniškai ir
vienadieniškai, o jis turėtų būti mūsų
tvermės ir ateities pamatas.
Valentinas Stundys
Lietuvos krikščionių demokratų
pirmininkas

Antanas Vilutis, gyv. Schererville, IN, kartu su prenumeratos
mokesčiu atsiuntė „Draugui" dosnią 100 dol. auką. Esame labai dėkingi ir
linkime dar daug metų likti mūsų skaitytojų gretose.
G. Rimkus, Oak Brook, IL, jau pasirūpino grąžinti „Draugo" lai
mėjimų bilietėlių šakneles ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Linkime, kad
tarp kitų bilietėlių būtų ir „laimingasis", dėkojame už auką ir greitą
šaknelių atsiuntimą.
Sofija Mickevičius, Michigan City, IN, parodė ne tik lietuvišką
pareigingumą grąžindama laimėjimo bilietėlių šakneles, bet ir dosnumą,
pridėjusi „Draugui" dar 50 dol. auką. Labai ačiū.
Gražina Kenter iš Danbury, CT, kartu su „Draugo" laimėjimo bilie
tėlių šaknelėmis atsiuntė net 90 dol. auką. Stebimės ir džiaugiamės kiek
yra susipratusių lietuvių, kuriems svarbi sava spauda. Dėkojame už ge
rumą!
Ona Motiejūnas, gyv. Prescott, AZ, atsilygino už „Draugo" prenu
meratą ir pridėjo dosnią 80 dol. auką. Labai ačiū.
Alfonsą Pažiūrienė, gyv. Oak Park, CA, grąžino laimėjimo bilie
tėlių šakneles ir atsiuntė 50 dol. auką. Linkime laimėti ir sakome ačiū
už paramą „Draugui".
Justina Skališienė, gyv. Waukegan, IL, pasirūpino, kad jos bilie
tėlių šaknelės tikrai būtų įtrauktos į galimų laimėtojų skaičių — grąžin
dama šakneles atsiuntė ir 50 dol. auką. Dėkojame už tokį didelį dosnumą.
Prel. Ignas Urbonas, besidarbuojantis Pal. Jurgio Matulaičio
lietuvių misijoje, Lemont, IL, niekuomet nepraleidžia progos paremti
vienintelio lietuviško dienraščio už Lietuvos ribų — „Draugo". Su lai
mėjimo bilietėlių šaknelėmis jis kartu atsiuntė net 90 dol. Esame nuo
širdžiai dėkingi.
Visuomenininkas Algis A. Regis, Chicago, IL, ypač daug savo rū
pesčio ir jėgų skiriantis Mažosios Lietuvos reikalams, nepamiršta lietu
viškos spaudos reikšmės: grąžindamas laimėjimo bilietėlių šakneles, pri
dėjo 50 dol. auką „Draugui". Širdingai dėkojame.
Halina Bagdonienė. Oak Lawn, IL, kartu su prenumeratos pra
tęsimo mokesčiu atsiuntė labai dosnią 100 dol. auką „Draugo" leidybos
paramai. Šios mūsų skaitytojos dosnumą labai vertiname ir esame dėKing..

Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai nekantriai laukia
Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus atvykstant 2006 m.
liepos 1 d.vykusĮ susitikimą su Čikagos apylinkių lituanistinių mokyklų
direktoriais ir jų pavaduotojais.
Laimos Apanavtčienės nuotrauka

Eugene Stonikas, M.D., gyv. Flossmoor, IL, atnaujindamas „Drau
ge; prenumeratą, atsiuntė ir 100 dol. auk. Džiaugiamės, kad „Draugas"
tur: tokių sąmoningu skaitytojų, suprantančių, kaip sunku lietuviškai
spaudai išsiversti. Labai dėkui už paramą.
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Meilė

nemiršta...

AtA
JONAS STASYS
NAUJOKAITIS,
MD

AtA
VERONIKAI DANAUSKAITEI
KIZNIENEI
išėjus į Amžinybę, jos mylimą seserį IRENĄ JAROŠEKIENĘ ir visus artimuosius, širdingai užjaučiame
ir kartu liūdime.
Anelė
Stasys
Edita
Viktorija

Skuodienė
Surantas
Šernienė
Zakarienė

Brangiai mamytei

AtA
FRANCIŠKAIŠČERBIENEI
mirus, reiškiu gilią užuojautą dukrai GENUTEI
JUODIKIENEI, dr. JUSTINUI DĖDINUI, sūnums
VACIUI, STEPONUI, ANTANUI su šeimomis, vi
siems giminėms ir artimiesiems.
Genie Juodikienė

'.

.

. .

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
„Žmogus — tik žemės svečias
Ir turi jis sugrįžt namo,
Bet kaip sunku, graudu išleisti jį į kelią,
Kuriuo negrįžta niekas atgalios".

At A
ANTANAS
PUMPUTIS
Prabėgo vieneri metai, kai 2005 m. rugsėjo 5 d. Tu sutikai
tobulą Grožį ir Gėrį. Tegul Dievulio šviesa Tau šviečia.
Laikas bėga, bet mes Tavęs, brangusis, pamiršti negalime ir
Tu esi visad su mumis mintyse ir maldose.
Šv. Mišios už jo sielą aukojamos Lietuvoje ir V. J. Atsimai
nymo bažnyčioje, Maspeth.
Liūdintys — žmona Joana, j o sesers ir brolio vaikai
su šeimomis Lietuvoje
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Dr. Jonas Naujokaitis, sulaukęs 94 metų, mirė 2006 m. lie
pos 17 d., pirmadienį, savo namuose San Diego, CA. Velionis
buvo atsidavęs savo šeimai ir savo profesijai.
A.a. Jonas Naujokaitis gimė 1912 m. Bartininkuose, Vilka
viškio apskrityje, — sūnus Stefanijos ir Antano Naujokaičių.
Baigęs Alytaus gimnaziją, jis 1936 m. įsigijo medicinos daktaro
laipsnį Vytauto Didžiojo universitete, Kaune. Būdamas Kaune,
lankė Karo mokyklą, kurią baigęs gavo paskyrimą ir dirbo Kau
no Raudonojo Kryžiaus ligoninėje, o vėliau buvo paskirtas
Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninės gimdymo ir moterų
ligų skyriaus vedėju. Emigravo į JAV 1939 m., tobulintis savo
srityje ir mediciną praktikavo Indiana, Kentucky, New York ir
Massachusetts valstijose.
Nuo 1944—1946 m., Antrojo pasaulinio karo užkluptas, a.a.
dr. Jonas įstojo į JAV kariuomenės medicinos korpusą, pasiek
d a m a s kapitono laipsnį. Atlikęs karinę tarnybą, a.a. dr. Jonas
atidarė obstetrikos ir ginekologijos privačią praktiką Pomona,
CA, k u r taipogi buvo Pomona Valley ligoninės štabo narys. Pali
ko privačią praktiką 1967 m., kai tapo Los Angeles apygardos
sveikatos departamento apskrities vicedirektorius sveikatos rei
kalams. Jis aktyviai dalyvavo Kalifornijos valstijos medicinos
asociacijoje, Amerikos medicinos asociacijoje ir obstetrikų
ginekologų kolegijoje.
A. a. Jonas Naujokaitis 1949 m. vedė a.a. Apoloniją Gajaus
kaitę, kuri mirė 1986 m. Velionio vyresnis sūnus, medicinos
daktaras Povilas Naujokaitis, mirė 2001 m. Taipogi velionio jau
nesnis brolis, Mykolas Naujokaitis, mirė Kalifornijoje 2004 m.
P r a r a d ę a.a. dr. Joną, liko nuliūdime našlė Regina Bankauskaitė-Naujokaitienė, sūnus Linas, architektas, su žmona Susan,
dukromis Vita ir Astrid — San Diego; sūnėnas dr. Saulius Nau
jokaitis su šeima — Potomac, MD; dukterėčia Maria Naujokaitytė-Burggren su šeima — Escondido, CA; dr. Julius Gayauskas
su šeima — Santa Monica, CA; dr. Mindaugas Gajauskas — Lie
tuvoje bei kiti giminės.
Laidotuvių šv. Mišios buvo aukojamos Šv. Kazimiero baž
nyčioje, Los Angeles. Velionis palaidotas Forest Lawn Memorial
P a r k kapinėse, Covina Hills. Laidotuvių apeigos buvo ypač pra
turtintos klebono Anužio maldomis, Viktoro Ralio virtuozine
vargonų muzika ir solisto Antano Polikaičio giedojimu. Taip pat
dėkojame parapijos atstovei Marytei Šepikaitei už patarimus ir
koordinaciją; p. Alfai Pažiūrienei už raštų skaitymą; šeimi
ninkei p. Uldukienei už ypatingus patiekalus; Inai Petokienei
už fotografijas ir už aukų tvarkymą; Sauliui Naujokaičiui ir
Dūšiai Naujokaitytei-Burggren už suderinimą programos.
Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems
už dalyvavimą laidotuvių apeigose, už giliai išreikštas užuojau
tas, už užpirktas Mišias ar maldų ciklą. Esame nepaprastai dė
kingi už aukas, pagal velionio pageidavimą, skirtas lietuvių
Skautams Los Angeles, C A.
Likome n u l i ū d ę širdyse ir gyvenime — Regina Gajauskienė-Naujokaitienė, Linas ir Susan, Vita ir Astrid Naujokaičiai

Norintys a.a. dr. Jono Naujokaičio atminimui aukoti, pra
šome aukas siųsti: Lithuanian Scouts Organization, 2808 Santa
Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404.

Turistai Austrijoje
Austrijos Ottensheim mieste tu
ristai, dviratininkai ir mėgstantys
gamtą gali savo noru pabūti val
katomis ir pernakvoti parke. Tiesa,
su patogumais. „Parko viešbutis"
siūlo pernakvoti iš betoninių kana
lizacijos vamzdžiu padarytuose kam
bariuose, kuriuose yra dvigulė lova
su patalyne, stoglangis ir netgi elek
tra.
Kambaryje užtenka vietos išsi
tiesti visu ūgu ir susidėti daiktams.
Norintys rezervuoti kambarius, tai

gali padaryti elektroniniu paštu.
Užsimaniusiems pernakvoti parke
suteikiamas durų kodas, kuriuo gali
ma atsirakinti kambariuką. Tiesa,
tualeto ir pusryčių šiame viešbuty
je nerasite — reikia naudotis viešais
patogumais.
Viešbučio kaina remiasi principu
„moki, kiek nori", t. y. kiekvienas
lankytojas už naktį Į dėžutę įmeta
tiek pinigų, kiek tuo metu sau gali
leisti.
BNS

Seniausias pasaulio žmogus
Ekvadorietė Maria- Esthera de
Capovilla, laikoma seniausiu pasaulio
žmogumi, mirė nesulaukusi savo 117
gimtadienio, pranešė CNN.
M. E. de Capovilla gimė 1889
metais - tais pačiais, kaip ir Charlie
Chaplin bei Adolfas Hitleris. Ji
ištekėjo 1917 metais, o 1949 tapo
našle.
Iki šiol gyvi visi 5 Maria de Ca
povilla vaikai, o taip pat - 12 vai
kaičių, 20 provaikaičių ir 2 proprovaikaičių.

Visą gyvenimą M. E. de Capovilla
valgė tris kartus per dieną, nerūkė ir
negėrė stipriųjų gėrimų, vien tik
taurę vyno per pietus.
Seniausio planetos žmogaus titu
las turėtų pereiti Elisabeth Bolden iš
Tennessee valstijos, už M. E. de
Capovilla jaunesnei 11 mėnesių.
Seniausias planetos vyras - puertorikietis Emiliano Mercado Del
Toro, sulaukęs jau 114 gimtadienio.
BNS
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LR Generalinio konsulato Čikagoje
pranešimas
• Rugsėjo 9 d., šeštadieni, 6 va *- vLietuvių dailės muziejuje, 14911 127th
Street, Lemont, IL 60439, įvyks Roma
no Borisovo akvarelių parodos „Iš
einantys Rytprūsiai" atidarymas. Paro
da veiks iki rugsėjo 24 d.-Maloniai kvie
čiame atvykti į parodos atidarymą.
Ruošia Mažosios Lietuvos lietuvių
draugija.
• Rugsėjo 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.
• R u g s ė j o 10 d., sekmadieni, 1:30
vai. p.p. Čikagos Mažosios Lietuvos
lietuvių draugija kviečia i PLC Lietuvių
dailės muziejų pokalbiui „Išeinantys
Rytprūsiai". Pokalbyje dalyvaus dai
lininkas Romanas Borisovas, lietuv
ninkas Vytautas Gocentas. Meninę pro
gramą atliks solistė Nida Grigalavi
čiūtė, akompanuos Olivija Urbonaitė.
Visus maloniai kviečiame atvykti.

Pranešame, kad š.m. rugpjūčio
30 d. Lietuvos Respublikos genera
liniame konsulate Čikagoje pradėjo
dirbti iš Lietuvos atvykusi diplomatė
- atašė Kristina Babičienė, pakeitusi
dėl planinės rotacijos išvykusią vice
konsule Lianą Vazbienę. K. Babičie
nė generaliniame konsulate bus atsa
kinga už Lietuvos Respublikos pasų
keitimą ir išdavimą, asmens grįžimo
pažymėjimų ir vizų keliaujantiems į
Lietuvą užsieniečiams klausimus bei
kitas konsulines funkcijas.
Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministerijoje K. Babičienė
dirba nuo 1999 m. Prieš atvykdama į
Čikagą ji dirbo LR URM Konsulinio
departamento Vizų skyriuje. Čikago
je K. Babičienė gyvens kartu su savo
šeima - vyru bei 3 metų dukryte.
Dėl planinės rotacijos atgal į
užsienio reikalų ministeriją nuo š. m.
rugsėjo 1 d. generaliniame konsulate
nebedirbs ir konsule Dangirutė West,
jau išvykusi i Lietuvą.

papildomos informacijos (kelionės
išlaidų, viešbučio) paskambinti Tere
sei Strolienei tel. 708-687-1430.
• „ D a i n a v o s " vyrų vienetas, va
dovaujamas Dariaus Polikaičio, atliks
programą kun. Algirdo Palioko, SJ,
išleistuvėse rugsėjo 16 d. PLC didžio
joje salėje. Pasirodymo pradžia - 6
vai. v. Kviečiame visus.
• R u g s ė j o 18 d., pirmadieni, 6:30
vai. v. PLC, Lietuvių fondo salėje vyks
narių registracija j šokių kolektyvą
„Spindulys" vaikų ratelį. Kviečiame
naujus ir buvusius šokėjus. Laukia
me visų. Negalinčius atvykti j regis
traciją ar norinčius gauti papildomos
informacijos prašome skambinti
Rasai Poskočimienei tel. 708-3014439.

• R u g s ė j o 23 d., šeštadieni, 6:30 Naujoji L R g e n e r a l i n i o konsula
vai. v. Jaunimo centre, 5600 S. Cla- t o Č i k a g o j e d i p l o m a t ė - a t a š ė
remont Ave., Chicago, IL 60636, vyks K r i s t i n a B a b i č i e n ė .
liaudiška vakaronė. Pirmąjį savo
gimtadienį švęs Čikagos tautinių šo
kių kolektyvas „Suktinis" (vadovai
Salomėja ir Vidmantas Strižigauskai). Vakaronėje dalyvaus „Gabija",
„Lietuvos Vyčiai", „Sodžius". Po va
• Rugsėjo 10 d., sekmadieni, 5 vai. karonės bus šokiai, kuriems gros
p.p. PLC, Lemonte prasidės tautinių šo „Kaukas". Bilietų kaina 25 dol. Ma
kių grupės „Spindulys" naujieji veiklos loniai kviečiame visus smagiai pra
metai. Naujų narių (jaunių ir studentų) leisti laiką. Tel. pasiteiravimui: 630registracija vyks nuo 6 vai. v. iki 7 vai. v. 344-0940, 630-677-2082.
Informuosime apie 2007 m. Pasaulio
lietuvių dainų šventę Lietuvoje.
• Rugsėjo 29 d., penktadieni, 7:30
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo
• Tautinių
šokių
a n s a m b l i s centre vyks grafikės Nijolės Šalte
„Grandis" pradeda savo 48-ąjį sezo nytės parodos „Mano laiškas t a u "
ną sekmadienį, rugsėjo 10 d., 5:30 atidarymas. Atidaryme dalyvaus au
vai. p.p. PLC sporto salėje. Ansamb torė. Maloniai kviečiame visus į paro
lis ruošiasi dalyvauti 2007 m. Dainų dą. Tel. pasiteiravimui: 708-349šventės Lietuvoje Šokių dienoje. 4768.
Kviečiame visus šokio mylėtojus įsi
jungti į mūsų gretas. „Grandyje" vei
IŠ ARTI IR TOLI...
Nuotraukoje: dailininkas Audrus V P op!»i
kia vaikų, jaunių, jaunimo/studentų,
jaunų veteranų ir veteranų rateliai.
• L i e t u v o s Vyčių
82 k u o p a ,
Tel. pasiteiravimui: 708-422-3556
Visi m a l o n i a i kviečiami į
ALTas, East Chicago Amerikos Lie
(Violeta Fabianovich) arba rašykite:
tuvių Bendruomenė (IN) ir Šv. Ka
AUDRIAUS V. PLIOPLIO
poniavioleta@yahoo.com
zimiero bažnyčios (IN) parapijiečiai
. retrospektyvinės 25-iu kūrybos metų meno parodos
bei draugai rugsėjo 17 d., sekmadie
„ M ą s t y m a s ir minčių procesas"
• Lietuvos Vyčiai o r g a n i z u o j a
nį, 12:30 vai. p.p. organizuoja Šv.
atidarymą, 2006 m. rugsėjo 9 d., šeštadieni, 7 vai. v. - 9 val.v.
kelionę autobusu j Washington, Mišias po atviru dangumi, kurias at
Baizeko lietuvių kultūros muziejuje. 6500 S. Pulaski Rd., Chicago
DC, dalyvauti Nekalto Prasidėjimo našaus kun. I. Urbonas. Po Mišių
bazilikoje esančios Šiluvos koplyčios vyks gegužinė. Gros akordeonistas
Atidaryme dalyvaus dailininkas, bus vaišės.
40-meČio sukaktuvėse, kurios bus Bronius Mūras. Renginys vyks: VFM
Paroda vyks iki spalio 28 d.
švenčiamos bazilikoje šv. Mišiomis Post 1563, 6880 Hendricks, MerrillDr. Plioplio meninis darbas - tai nuolatinis metaforinis sąmonės ir
2006 m. spalio 8 d., sekmadieni, 1:30 ville, IN. Prašome užsiregistruoti tel.
galvosenos nagrinėjimas. Tuo metu mokslinė tyrimo laboratorija
vai. p.p. Jei kas norėtų keliauti kar 219-884-2220 (Joanna Rudzevičius)
virsta meno studija. Dr. Plioplys, kuriant fotografijas, instaliacijas ir
tu su Vyčiais, maloniai kviečiame dėl iki rugsėjo 10 d.
akrilo paveikslus, sujungia neurologija bei neurologijos mokslą su
menu, pavartodamas EEG užrašus, 1906 Nobelio laureato Cajal neu
ronų braižinius, spygliuotų vielų fotografijas ir Čiurlionio muzikinius
PLB Lituanistikos katedra
elementus.
Ilinojaus universitete pradeda darbą
Daugiau informacijos apie šiuos ir kitus darbus galima rasti
dailininko svetainėje: www.plloplys.com
Lituanistikos katedra Ilinojaus universitete jau pradėjo darbą. Šį
Parodą remia: The Illinois Arts Council, Chicago Department of
2006 metų rudens semestrą dėstomi tokie kursai: Lietuvių
kalba
Culturai Affairs ir ECPC.
pradedantiesiems
(Lith 101), Lietuvių kalba pažengusiems (Lith 103),
Lietuvių moterų rašytojų literatūra nuo 1950 metų (Lith 565), Lietuvių
Muziejus atidarytas kasdien nuo 10 val.r. iki 4 vai. p. p. Muziejaus
adresas: 6500 S. Pulaski Rd., Chicago. Tel: 773-582-6500.
kalbos istorija (Lith 520). Kursus dėstys prof. Violeta Kelertienė, prof.
Giedrius Subačius ir prof. Giedrius Židonis.
Tebevyksta registravimasis į šiuos kursus (paskutinė
registracijos
diena - rugsėjo 8-oji). Nuoširdžiai kviečiame visus pageidaujančius
stu
Skelbimai
dentus registruotis! Galima kreiptis į Baltų ir slavų
departamento
Ilinojaus universitete sekretorę tel.: (312) 996 4412 arba ei. paštu:
Advokatas
slavbalt@uic.edu
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Criminal cases,
Chicago, IL 60629
civil cases and DUI
Skelbimai
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
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T e l . 773-284-0100.
Advokatas
Advokatas
C h i c a g o , IL 60629
Tel. 630-257-0200, Lemont, IL
DARIUS R. DIRMANTAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
T e l . 773-776-8700
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
6436 S.Pulaski Rd.,
ToD free 2 4 hr. 888-7766742
Specialistas.
Chicago, IL 60629
Raštinės Čikagoje ir Woodridge.
SKELBIMŲ SKYRIAUS
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p.
Tel. 773-582-4500
Tel. 877-Gynejas arba
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.
TEL. 773-585-9500
877-496-3527
Valandos pagal susitarimą

Advokatas
Jonas Gibaitis

