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Dešimtmet is be J o n o 
Juškos . Gražus LF 
golfo t u rny ra s . 

2psl. 

„Reikalai po t rupu t į 
gerėja". R ink imai 
artėja, Žmogelis 
susimąsto. Pavojinga 
šalis — Lietuva. 

3psl. 

Lietuviški sk iaut in ia i 
s tebina i r užsienio 
men in inkus . „Draugas* 
skelbia konkursą . 
Didžiausia žodžių 
šeima l ie tuviu kalboje. 

4 psl. 

Karas, ku r io 
ne įmanoma laimėti . 
Lel iūnai t u r i savo 
herbą ir vėliavą. 

5 psl. 

Mokslo metų pradž ia 
lit. mokykloje. Dėl LR 
Seimo r ink imų. 
Poezijos knygos 
su t ik tuvės . 

6 psl. 

Sportas 
* L i e tuvos m o t e r ų k r e p 

š i n i o r i n k t i n ė t r e č i a d i e n į 
Vilniuje penktosiose 30-ojo 
Europos moterų krepšinio čem
pionato A lygos varžybų A gru
pės rungtynėse 73:53 sutriuš
kino Prancūzijos komandą ir 
atsirevanšavo už pralaimėjimą 
išvykoje rezultatu 60:72. Rezul
tatyviausiai nugalėtojų gretose 
žaidė Jurgi ta Štreimikytė-Vir
bickienė, pelniusi 17 taškų ir po 
krepšiais sugriebusi 12 kamuo
lių. 

* Ispanijoje v i e š i n t i Lie
tuvos krepš in io l y g o s (LKL) 
v i cečempione Vilniaus „Lie
tuvos ryto" komanda antrosiose 
kontrolinėse rungtynėse trečia
dienį 113:56 sutr iuškino trečio
joje grupėje rungtyniaujančią 
„Archena" komandą. Po 19 taš
kų nugalėtojams pelnė Kęstutis 
Šeštokas ir Mindaugas Lu-
kauskis. 

* Gra ik i jos s o s t i n ė j e 
vyks tanč iose vasaros paro-
l impinėse ž a i d y n ė s e Sigita 
Markevičienė ketvir tadienį 
lengvosios a t le t ikos varžybų 
200 m bėgimo rungties pusfina
lyje antrajame bėgime užėmė 
priešpaskutiniąją vietą bei ne
pateko į finalą ta rp keturių ge
riausių rungties bėgikių. 

* Trečiadieni Prancūzi 
j o s futbolo č e m p i o n a t e de
b iutavo E d g a r a s J a n k a u s 
kas , o jo „Nicce" komanda VII 
ra to varžybas svečiuose su 
„Metz" vienuolike baigė lygio
siomis 1:1. 

Naujausios 
žinios 

* Vilniuje k i tąmet turė tų 
nebel ikt i senųjų kioskų. 

* Kauno policija dirba 
gerai, teigia policijos vadovas. 

* Liberal demokratas pa
noro atšaukt i savo kandida
tūrą į Seimo nar ius . 

* Prez idento ir JAV žydų 
s u s i t i k i m e neišvengta tu r to 
grąžinimo klausimo. 

V. Adamkus: Lietuva pasirengusi kovoti su 
pasauliui tekusiais iššūkiais 

Rusijos žiniasklaidoje — 
kalt inimai teror izmo 

L i e t u v o s p rez iden ta s V. A d a m k u s J T Gene ra l i nė s Asamblėjos tribūnoje. 
EPA-ELTA nuotr. 

santykis 
1 USD — 2.801 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

N e w York/Vilnius, rugsėjo 
23 d. (ELTA) — Lietuva yra pa
sirengusi prisidėti prie Jung
tinių Tautų (JT) pastangų kovo
jan t su šiuolaikinio pasaulio iš-

Rinkimų 
komisija 

atsisakė tap t i 
„juodųjų 
sąrašų" 

saugotoja 
Vilnius , rugsėjo 23 d. 

(BNS) — Vyriausiosios rinkimų 
komisijos (VRK) pirmininkas 
Zenonas Vaigauskas atsisakė 
priimti iš teisėsaugos instituci
jų neviešinamą informaciją 
apie Seimo rinkimuose daly
vaujančius asmenis, kurie gali 
būti susiję su nusikalstamu pa
sauliu. 

„Mes klausimą kėlėme la
bai paprastai — arba mes gau
name viešą dokumentą, kurį 
galime paskelbti visuomenei, 
arba negauname nieko", sakė 
Z. Vaigauskas po susitikimo su 
Valstybės saugumo departa
mento (VSD) vadovu Arvydu 
Pociumi. 

Trečiadieni vidaus reikalų 
ministras Virgilijus Bulovas po 
susitikimo su policijos vadovu 
Vytautu Grigaravičiumi pasiūlė 
sąrašą rinkimuose dalyvaujan
čių asmenų, kurie įtariami ry
šiais su Kauno nusikalstamo 
pasaulio atstovais, perduoti 
VRK, kuri sąrašą pasidėtų į 
seifą ir neviešintų. 

Ministro nuomone, voką su 
į tar t inų asmenų pavardėmis 
VRK turėtų atplėšti po rinki
mų. 

Anot V Bulovo, Z. Vaigaus
kas galėtų bandyti į t ikinti 
šiuos asmenis atsisakyti Seimo 
nario mandatų, jeigu jie lai
mėtų rinkimus. Tokie siūlymai 
VRK pirmininkui sukėlė šyp
seną. 

Trečiadienį su nusikalsta
mu pasauliu siejamų asmenų 
sąrašą V. Grigaravičius pranešė 
perdavęs VSD. 

Anksčiau policijos vadovas 
teigė, jog tokių asmenų yra iki 
dešimties. 

„Aš nežinau nė vienos pa
vardės, nė vienos partijos", tei
gė Z. Vaigauskas. Jis taip pat 
pažymėjo, jog bet kokių nepa
grįstų kaltinimų viešinimas bū
tų žmogaus teisių ir Konstitu
cijos pažeidimas. 

šūkiais — terorizmu, skurdu, 
neraštingumu. 

Tai New York vykstančioje 
59-ojoje JT Generalinės Asam
blėjos sesijoje trečiadienį sakė 

prezidentas Valdas Adamkus. 
Lietuvos prezidentas savo 

kalboje pabrėžė, jog terorizmui 
įveikti gyvybiškai būtini solida
rumas ir partnerystė, c teroriz
mo neįmanoma pateisinti. Tero
rizmo grėsmė nepaiso valstybių 
sienų, religijų ar tautybių-. Kova 
su terorizmu turi tapti visų JT 
tautų pirmumu. 

Pasak valstybės vadovo, 
Irake laisvus rinkimus temdo 
beveik kiekvieną dieną griaudė-
jantys sprogimai, o saugumas 
šiame regione dar toks pažei
džiamas, jog JT turėtų ten ir vėl 
imtis pagrindinio vaidmens. Ar
timuosiuose Rytuose aukų skai
čius ir toliau didėja, o Darfur 
krizė pasaulį privertė prisimin
ti žodį genocidas. V. Adamkus 
paragino JT žengti dar vieną 
mylią sprendžiant šiuos ir kitus 
pasauliui tenkančius iššūkius. 

Pasak prezidento, J T turi 
vaidinti lemiamą vaidmenį ku
riant visuomenes, sugebančias 
eiti teisingo valdymo keliu, ger
biančias žmogaus teises ir pri
pažįstančias įstatymo viršeny
bę. 

„Mes privalome turėti gali
mybę įsikišti, jei reikia užkirsti 
kelią masiniams žmogaus teisių 
pažeidimams", kalbėjo valsty

bės vadovas. 
Tarptautinei bendrijai grės

mę vis dar kelia masinio naiki
nimo ginklų platinimas, tarp
tautinis organizuotas nusikals
tamumas ir pavojingų ligų pliti
mas. Todėl kova su šiomis ne
gandomis privalo būti visuoti
nė, nuolatinė ir sisteminga. 

Adamkus taip pat pabrėžė 
būtinybę toliau kovoti su skur
du ir bado epidemijomis pasau
lyje, kur beveik milijardas žmo
nių pragyvenimui išleidžia ma
žiau nei vieną JAV dolerį per 
dieną, o taip pat gerinti moterų 
ir vaikų gyvenimo kokybę. 

Pasak V. Adamkaus, taika 
ir vystymasis žengia koja kojon 
ir ši sąjunga turėtų geriau atsi
spindėti pasaulio dienotvarkėje. 

Narystė Europos Sąjungoje 
ir NATO, V. Adamkaus teigimu, 
Lietuvai leis imtis aktyvesnio 
vaidmens. 

Lietuvos prezidentas para
gino suteikti Jungtinėms Tau
toms daugiau galių kovojant su 
globalinėmis grėsmėmis ir iššū
kiais. 

Jis taip pat pasisakė už JT 
Ekonominių ir socialinių reika
lų tarybos stiprinimą. Lietuva 
siekia tapti šios Tarybos nare 
2005-2007 metų kadencijai. 

r ė m i m u 
Vilnius, rugsėjo 23 d. 

(BNS) — Užsienio reikalų mi
nistras Antanas Valionis para
gino santūriai reaguoti į provo
kacinius Rusijos žiniasklaidos 
pranešimus, kompromituojan
čius Lietuvos valstybę. 

Tačiau, Lietuvos radijo ži
niomis, Lietuvos valdžios atsto
vai ketina pareikšti nepasiten
kinimą Rusijai dėl antilietuviš
kos kampanijos Rusijos žinias
klaidoje. 

Ministras A. Valionis Lietu
vos radijui ketvirtadienį prog
nozavo, kad Lietuvai, kaip ir ki
toms Europos valstybėms, dar 
teks išgirsti Rusijos priekaištų 
dėl tariamų simpatijų teroris
tams, nors Lietuva aiškiai ir 
viešai smerkia terorizmą. 

Ministras kalbėjo po to, kai 
Maskvos kontroliuojamas tele
vizijos kanalas „TVCentr" pra

nešė, esą Vilniuje veikia Lietu
vos valdžios remiamas „čečėnų 
teroristų centras". Laidos vedė
jas čia pat priminė, kad Rusija 
pasilieka sau teisę smogti pre
vencinius smūgius teroristų ba
zėms bet kurioje valstybėje. 

„Teroristų paramos centru" 
kanalas vadino jau nebevei
kiančią čečėnų informacinės 
agentūros kavkazcenter.com 
tarnybinę stotį, kuri anksčiau 
buvo įkurdinta Vilniuje. 

„TVCentr" teigia, kad šios 
stoties transliuojamas progra
mas gali matyti beveik 90 mili
jonų Rusijos piliečių, ji taip pat 
matoma ir Lietuvoje. 

Užsienio reikalų ministras 
A. Valionis dar rugsėjo pradžio
je atkreipė dėmesį į melagingus 
ir priešiškus pranešimus apie 
Lietuvą, skleidžiamus per Rusi
jos žiniasklaidą. 

V. Adamkus: policijos vadovo 
pareiškimas —neatleistinas 
New York/Vilnius, rugsėjo 

23 d. (BNS) — Prezidentas Val
das Adamkus policijos vadovo 
Vytauto Grigaravičiaus pareiš
kimą apie Kauno nusikalstamo 
pasaulio bandymus veržtis į 
Seimą pavadino neatleistina 
klaida. 

„Tas pareiškimas ir veiks
mai mus truputį nustebino, nes 
tai labai rimtas pareiškimas, 
kuris turėjo būti neviešinamas 
spaudoje, bet mūsų valstybės 

saugumo įstaigos turėjo imtis 
atitinkamų veiksmų. Padaryta 
neatleist ina klaida", sakė V. 
Adamkus, kuris šią savaitę su 
darbo vizitu vieši JAV. 

Kartu prezidentas pažymė
jo, kad nusikalstamo pasaulio 
veržimasis į valdžią yra netole
ruojami demokratinėje šalyje. 

„Būtina imtis įstatyminių 
priemonių, kad tokie dalykai 
nebūtų įteisinami", sakė V. 
Adamkus. 

Oponentai: Seimo pirmininkas 
naudoja pigius triukus 

Rugsėjo 23-iają — nacionalinę žydų genocido minėjimo dieną — Panerių memoriale surengta holokausto aukų 
pagerbimo ceremonija. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr. 

Vilnius, rugsėjo 23 d. 
(BNS) — Liberalų ir centro są
junga pasmerkė Seimo pirmi
ninko Artūro Paulausko organi
zuojamas socialiai remtinų 
žmonių iš Vilniaus Fabijoniškių 
rinkiminės apygardos išvykas 
prie jūros kaip amoralų ir ci
nišką elgesį siekiant rinkėjų pa
lankumo. 

Naujosios sąjungos (NS, so
cialliberalų) vadovas A. Pau
lauskas kandidatuoja į Seimą 
vienmandatėje Fabijoniškių 
apygardoje Vilniuje. Jis taip pat 
įrašytas 2-uoju numeriu val

dančiojo socialliberalų ir social
demokratų susivienijimo kandi
datų sąraše. 

„Vienas aukščiausių valsty
bės vadovų savo elgesiu parodo, 
jog rinkimų kampanijoje galima 
naudotis tokiais pigiais triu
kais. 

Tokiu būdu yra pažemina
mas tiek vienas valstybės vado
vų, tiek valstybės institucija — 
Seimas", A. Paulausko elgesį 
įvertino jo varžovas vienmanda
tėje rinkimų apygardoje liberal-
centristas Seimo narys Rai
mondas Šukys. 

Fv! = irė rašytojas 
A. Šmulkštys 
Vilnius, rugsėjo 23 d. 

(BNS) — Panevėžyje, eidamas 
87-uosius metus, mirė rašyto
jas ir kultūros mecenatas Albi
nas Šmulkštys. 

A. Šmulkštys mirė sustojus 
širdžiai. Mirtis rašytoją ištiko 
besimeldžiantį Panevėžio baž
nyčioje. 

A. Šmulkštys gimė 1918 m. 
sausio 2 d. Marijampolės aps
krities Asiūklių kaime. Jis mo-

; kėši Kauno meno mokykloje, 
i studijavo Kauno Vytauto Di-
I džiojo universitete, tęsė studi

jas Vilniaus universitete. 
Antrojo pasaulinio karo 

metais A. Šmulkštys pasitrau-
į kė į Vokietiją, Tubingen univer

sitete baigė mediciną. Nuo 
\ 1951 m. iki 1994-ųjų jis JAV 

užsiiminėjo privačia medicinos 
' praktika. 1994 m. grįžo į Lie-
i tuvą. 

A. Šmulkščio pastangomis 
ir lėšomis surinkta ir išleista 
nemažai lietuvių rašytojų kūri
nių — 1962 m. Vytauto Mačer
nio „Poezija", 1972 m. Antano 
Maceinos „Kultūros filosofija", 
1989 m. Vlado Šlaito „Rudenio 
vynas" ir kitų. 

A. Paulauskas pasigenda 
tolerancijos k i tataučiams 

Politikas pasinaudojo klebono 
pagyromis neatsiklausęs 

Vilnius, rugsėjo 23 d. 
'ELTA) — Lietuviams trūksta 
pakantumo kitataučiams, teigia 
Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas. 

Ketvirtadienį, Lietuvos žy
dų genocido dieną, parlamento 
vadovas pripažino, kad mūsų 
valstybėje tolerancijos daugėja 
labai pamažu. 

„Stebiu, kaip lietuvis kalba 
sportinėse varžybose ar kitur 
įsikarščiavęs, ką bando įžeisti, 
kokiais žodžiais tai pasako. Ne
galiu pasakyti, kad pas mus to
lerantiškumo yra tiek, kiek turi 
Vakarų civilizacijoje užaugęs 
žmogus", teigė Seimo pirminin
kas. 

Jo teigimu, tolerancijos, lei
džiančios žmogui „tapti kul
tūringu, civilizuotu ir savo gy
venime padaryti didžiausius 
darbus", ugdymas yra ilgas ir 
sunkus. 

„Atsivėrusios sienos, tai, 
kad žmonės išvažiuoja, pasidai
ro po pasaulį, prisideda, kad 
taptume pakantesni", pažymėjo 
A. Paulauskas. 

Pasak jo, Lietuvoje vykdy
tas žydų genocidas yra vienas iš 

juodžiausių mūsų istorijos pus
lapių, apie kurį tik nepriklauso
mybes metais „pradėjome kal
bėti, pradėjome į mokyklų pro
gramas įtraukti temas apie ge
nocidą, išžudytus žydus". 

„Istorinė atmintis, istorinis 
teisingumas verčia mus kalbėti 
apie viską atvirai ir elgtis taip, 
kad šitie dalykai nepasikarto
tų", pabrėžė parlamento vado
vas. 

Kaip patikino A. Paulaus
kas, Lietuvoje yra daug padary
ta, kad istorinė atmintis būtų 
įtvirtinta, o jaunoji karta supa
žindinta su šiuo istorijos pus
lapiu. 

„Tiek teisėsaugos, tiek val
džios institucijos bendradar
biaudamos stengiasi kompen
suoti padarytą žalą. 

Šitie klausimai yra spren
džiami, tik gal ne visada taip 
skubiai, kaip norėtųsi. Žinoma, 
tam yra ir teisinių kliūčių. Bet 
kiek girdžiu įvairiuose susiti
kimuose, konkrečiai — iš žydų 
bendruomenes ir organizacijų 
atstovų, žmonės šituo procesu 
yra patenkinti", kalbėjo Seimo 
pirmininkas. 

Tėvas Stanislovas 
Aliaus Koroliovo ELTA) nuotr 

Kaunas, rugsėjo 23 d. 
(BNS) — Ketvirtadienį Paber
žės klebonas Tėvas Stanislovas 
Kauno arkivyskupą Sigitą 
Tamkevičių tikino, kad jis j po
litiką nesikiša, o kandidatas į 
Seimą Darbo partijos pirminin
ko pavaduotojas Viktoras Mun-
tianas jo žodžius savo reklamo
je panaudojo be dvasininko ži

nios. 
Kauno arkivyskupą papik

tino, kad Kauno krašto laik
raštyje „Naujos tėviškės žinios" 
užsakytame ir V. Muntiano rin
kiminio štabo apmokėtame 
straipsnyje išspausdinti ir Tėvo 
Stanislovo pagyrimai jam. 

Tėvas Stanislovas žurnalis
tams teigė, kad V. Muntiano 
reklamoje panaudotos jo seniau 
pasakytos mintys apie jį. 

„V. Muntianas pagelbėjo 
klebonijoje įrengti artezini grę
žinį, todėl esu paminėjęs jį geru 
žodžiu dar iki rinkimų, taip pat 
tame straipsnyje jie savo nuo
žiūra prirašė kelis savo saki
nius", kalbėjo dvasininkas. 

Tėvas Stanislovas teigė, 
kad kitos jo mintys cituojamos 
iš pamokslo, kurį jis pasakė per 
Darbo partijos steigiamąjį su
važiavimą. 

Tačiau dvasininko nepikti
na, kad V Muntianas panaudo
jo jo žodžius savo rinkiminėje 
reklamoje. 

„Aš negaliu to uždrausti, 
nes pasakytas žodis man jau 
nebepriklauso", mano dvasinin
kas. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
http://kavkazcenter.com
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/ / LlTUANICOS" FUTBOLININKAI 

DEŠIMTMETIS BE AfA 
JONO JUŠKOS 

Kretingos apskrityje. Mokėsi 
Kretingoje, Klaipėdoje, Plun
gėje, Kaune. Po karinės prie
volės Lietuvos kariuomenėje 
(ten žaidė krepšinį) dirbo 
Vidaus reikalų ministerijoje 
Kaune. 

1944—aisiais pasitraukė į 
Vokietiją, o po 5 metų stovyk
linio gyvenimo persikėlė į JAV 
ir apsigyveno Čikagoje. Pra
džioje turėjo savo maisto pro
duktų parduotuvę seniausiame 
Čikagos lietuvių telkinyje — 
Bridgeporte, o vėliau dirbo 
didžiulėje maisto krautuvėje 
„Paramoje" Marąuette Parke, 
kur jis su šeima ir gyveno. 

Kartu su žmona Ada 
užaugino sūnų Joną ir dukrą 
Gražiną (Rimkūnienę). Sūnus 
neblogai žaidė krepšinį, o Gra
žina užsirekomendavo viena 
geresniųjų lietuvių žaidėjų 
tenise, dažnai užimdama pir
mąsias vietas ir amerikiečių 
tarpe. 

Su J. Ju ška mums yra tekę 
praleisti daug valandų, darbuo
jant is „Lituanicos" futbolo klu
bo valdyboje ir rengiant klubo 
apžvalginius leidinius. Tai bu
vo labai pareigingas žmogus, 
kurių jau dabar mažai beliko. 

Gaila, kad jau dešimt metų 
nematome J . Juškos reportažų 
iš futbolininkų rungtynių 
šiame „Draugo" sporto skyriuje, 
kur j is sugebėdavo gana 
vaizdžiai apibūdinti žaidėjų 
pasirodymus ir kartais įuos net 
pabart i . Dar neatsirado nė 
vieno žmogaus, kuris apie fut
bolą (čia vadinamą „Socker" 
vardu) bandytų mūsų spaudai 
parašyti, tuo įnešant daugiau 
įvairumo šios sporto šakos 
komandų veiklai. 

E d v a r d a s Šu la i t i s 

Jonas Juška . 

Čikagos lietuvių sportinėje 
— ypač LFK JLituanicos" veik
loje pasireiškė daug žmonių, 
kurie ilgus metus gražiai dar
bavosi ir nuoširdžiai stengėsi, 
kad mūsų sportinis judėjimas 
„įsipilietintų" ir a tneš tų kuo 
geriausius vaisius. 

Viena tokių veiklesnių 
figūrų buvo Jonas Juška , nuo 
kurio mirties rugsėjo 25 d. 
sueina lygiai 10 metų. 

Jis ne tik aktyviai dar
bavosi „Lituanicos" futbolo 
klube: buvo jo valdybos nariu, 
pirmininku (1960—1961 m.), 
treneriu, bet ir plačiai apie šį 
klubą rašė „Drauge" ir „Pa
saulio lietuvyje". J . Juška taip 
pat prisidėjo prie klubo apžval
ginių leidinių sudarymo bei 
išleidimo. Buvo v ienas stro
piausiųjų šio klubo narių ir 
darbuotojų, kurio netektis prieš 
dešimtmetį stipriai pajusta. 

J. Juška, amžinybėn iške
liavo sulaukęs 81—erių metų. 
Gimė 1913 m. kovo 30 d. 

LIETUVIŲ FONDO 
GOLFO TURNYRAS BUVO 

GRAŽUS 

Vytas Va i tkus (kairė je) — Lie tuv ių fondo golfo ža idyn ių vyr. o rgan iza to 
rius, su naujuoju L F v a l d y b o s p i rm. Arvydu T a m u l i ų . 

E . Š u l a i č i o nuo t r . 

Rugsėjo 19 d. Old Oak golfo 
aikštyne, prie Čikagos, buvo 
pravestas jau dešimtasis Lie
tuvių fondo rengiamas golfo 
turnyras. Jame dalyvavo net 81 
žaidėjas: kai kurie atvyko iš 
Detroito, o šiaip daugumas buvo 
iš Čikagos bei apylinkių. 

Vertinant pagal „Peoria" 
sistemą, vyrų grupėje pirmuoju 
išėjo Andrius Jen iga su 56 
taškais. Antruoju liko Vladas 
Meilė — 61, trečias — Algis 
Korzonas — 62. Moterų grupėje 
— 1. Irena Heizienė (73), 2. 
Tina Buntinienė (79), 3. Aldona 
Urbienė (80). 

Geriausius rezul ta tus 
18-oje skylių pasiekė — vyrų 
grupėje: Rytas Kleiza — (73), 
Tomas Vaitkus (75), Alfredas 
Urba (77). Moterų grupėje — 
Aldona Vaitkienė (93), Irena 
Kleizienė (103), Rita Karienė 
(106). 

Arčiausiai vėl iavėlės „par 3" 

J u o s įveikė 
„Maroons" 4-1 

„Lituanicos" futbolininkai 
per dvejas pirmąsias šio sezono 
„Metropolitan" futbolo lygos 
„major" divizijos rungtynes 
nepatyrę pralaimėjimo, pra
ėjusį sekmadienį turėjo pasi
duoti italų „Maroons" koman
dai. Rungtynių pasekmė 1-4 
yra gerokai per aukšta. Tik per 
lietuvių aplaidumą jie sugebėjo 
prisirinkti tiek daug įvarčių. 

Iki pirmo kėlinio pabaigos 
nė viena komanda nesugebėjo 
pasižymėti. Likus 3 minutėms, 
iš kampinio pakeltą kamuolį 
„Maroons" puolėjas sugebėjo 
galva nukreipti į Irmanto Šato 
saugomų vartų tinklą. 

Reikalai pakrypo į liūdną 
pusę tik po pertraukos, kuomet 

PRALAIMĖJO 
varžovai pelnė g a n a lengvą 
antrąjį įvartį . O padėt is 
pablogėjo, kuomet iš aikštės už 
dvi žalias korteles (už atsikal
binėjimą prieš teisėją) buvo pa
šal intas Edvinas T r inkūnas . 
Tačiau, Žilvinas Čenys sugebėjo 
padaryti 1-2. Bet tai buvo ir 
viskas, ką lietuviai įstengė pa
rodyti. Žaidžiant dešimtyje ir 
besistengiant pasekmę išlygin
ti, jie buvo nubaust i : į mūsiškių 
vartus varžovai lengvai įmušė 
dar du įvarčius. 

Prieš rungtynių pradžią kai 
kurie l ietuviai futbolininkai 
atrodė pavargę ir, rungtynėms 
tik prasidėjus, nerodė entuziaz
mo. J i s dar labiau išblėso 
antrame kėlinyje, kuomet gyni
mas visai nerodė noro labiau 
pasipriešinti. 

Žinoma, reikalą pablogino 

dviejų gerų gynėjų: Viktoro 
Olšansko ir Mindaugo Palai
mos nežaidimas (Mindaugas 
pranešė, kad yra peršalęs, o pir
masis — nepranešė, kad nedaly
vaus). Taip pat pažymėtina, jog 
žiūrovai vis labiau nepatenkin
ti vidurio puolėjo pozicijoje 
žaidžiančio, kitados labai gero 
buvusio, Laimono Bytauto 
menku pasirodymu. 

Po rungtynių liūdni buvo ne 
tik l ietuviai žiūrovai, bet ir 
vadovai. Ypač dėl tokio aukšto 
pralaimėjimo pergyveno klubo 
p i rmininkas , kuris pažymėjo, 
jog E. Trinkūno „vaikiškas" 
elgesys ne tik komandą privertė 
ilgą laiką žaisti dešimtyje, bet 
klubui kainavo 75 dol. pabaudos 
(tiek reikia mokėti už raudoną 
kortelę). 

E.Š. 

buvo: Lester Buczek, Paul 
Urba. Rita Karienė, G. Eckloff. 

Per šias varžybas į Lietuvių 
fondą įstojo 12 naujų narių. 
Prizus čia suaukojo „First 
Personai" bankas, „Quiznos 
Subs", „Old Oak Country Club" 
ir kai kurie Lietuvių fondo tary
bos nariai . Varžybos buvo 
užbaigtos vaišėmis, kurių metu 
įteiktos dovanos, pasivaišinta, 
pasižmonėta. Daugumas daly
vių gyrė varžybų pravedimą ir 
teigė, kad tokių renginių rei
kėtų daugiau 

Šių žaidynių vyriausiuoju 
organizatoriumi buvo LF valdy
bos narys Vytas Vaitkus, kurio 
sūnus Tomas ir žmona Aldona 
buvo tarp prizininkų 

Tokių varžybų pradininku 
prieš dešimtį metų buvo vienas 
Lietuvių fondo pirmūnų ir 
didžiausiųjų darbuotojų Stasys 
Baras. 

E. Š. 

LFK „Li tuanicos" vyrų k o m a n d a po šio sezono s ė k m i n g ų r u n g t y n i ų , k a i įveikė „Legovi ją" 5—0. Deja, r u n g t y n ė s 
su „Maroons" baigėsi n e m a ž u pra la imėj imu. 

E . Š u l a i č i o n u o t r . 

SEKMADIENĮ 
PRIEŠ 

„EAGLES" 
LEMONTE 

Rugsėjo 26 d. „Lituanicos" 
vyrai žais savoje aikštėje 
Lemonte. Kaip paprastai, pir
mosios komandos rungtyniaus 
3 vai. p.p. O prieš tai aikštėje 
pasirodys rezervinės sudėtys. 

Lietuvių varžovas — 
„Eagles" klubo futbolininkai, 
anksčiau ne kartą buvę lygos 
čempionai, bet vėliausiu metu 
nedemonstruoja gero lygio. Jie 
praėjusį sekmadienį sukovojo 
su kita lenkų vienuolike — 
„Lightning" 1-1. 

Beje, praėjusį sekmadienį 
„Schvvaben" įveikė „United 
Serbs" 4-2, „Vikings" — 
„Legoviją" 1-0. Tokiu pačiu 
rezultatu „Polonija" nugalėjo 
„Sockers". 

E.Š. 

„Metropolitan Socker" 
lygos „major" divizijos lentelė 

(Po III rato — rugsėjo 19 d. rur 

1. „Schwaben" 
2. „Vikings" 
3. „Polonija" 
4. „Lituanica-Liths" 
5. „Maroons" 
5. JEagies" 
7. „United Serbs" 
8. „Sockers" 
9. „Lightning 
10. „Legovia"' 

7 
7 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
0 

8-5 
4-2 
3-2 
7-5 
5-3 
6-5 
7-7 
2-3 
2-3 
0-9 

(Pastaba. Po komandų pavadinimo seka taškų skaičius 
ir įvarčių santykis). 

PIRMOJI DIVIZIJA 

Žemesnėje — I divizijoje šiemet yra dvi grupės. Vienoje 
jų po 3 rungtynių „Galą" ir „Zrinski" turi po 7 taškus, o 
„Green-White" 6. Kitoje — „Sparta" — 6, o „Kickers" ir 
„Tarnovia" po 4 tšk. 

E.Š. 
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JAV 
Kanadoje ir kitur Ū3S.) 
Tik še š t ad ien io la ida : 
JAV 
Kanadoje ir kitur (US.) 
Užsakan t į Lie tuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro 

Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

paštu 
$160.00 

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 
$55.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

$85.00 

3 mėn. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
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Tel. 815-741-3220 

EDMUNDAS VTŽ1NAS, MD„ &C. 
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6918 W. Archer Ave. Ste. 5 * 6 
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Valandos pagal susitarimą 

ARTĖJA KLUBO 
METINIS 
POKYLIS 

Jau netoli „Lituanicos" fut
bolo klubo metinis pokylis, 
kuris paminės 54-ąjį šio viene
to veiklos sezoną. J i s yra ren
giamas šeštadienį, spalio 30 d. 
PL centro didžiojoje salėje. 

Čia bus vakarienė, pasižy
mėjusių sportininkų pager
bimas, šokiai, grojant brolių 
Švabų orkestrui, bei kiti įvairu
mai. Vietas reikia užsisakyti iš 
anksto, skambinant Ann Marie 
Jurai t is telefonu, 630-532-
7526. 

Sportas LIETUVOJE 

Kačerginėje — motociklų žiedinių lenktynių pabaigtuvės 
Praėjusį savaitgalį Kačer

ginės „Nemuno žiedo" trasoje 
surengtomis tarptautinėmis 
motociklų žiedinėmis lenkty
nėmis dėl „ARX—Baltica" tau
rės pajėgiausi Baltijos šalių 
motociklininkai užbaigė sezo
ną. Šios varžybos kartu buvo ir 
Rytų Europos bei Baltijos šalių 
čempionatų šeštasis ir Lietuvos 
motociklų žiedinių lenktynių 
čempionato penktasis tarpsnis. 

Gausiai į varžybas susirin
kę žiūrovai tikėjosi išvysti 
visą Europos motociklininkų 
elitą, tačiau kai kurių šalių 
komandos, kurioms paskutinio
jo tarpsnio lenktynės jau nieko 
nebelėmė, į Lietuvą neatvyko. 
Kačerginėje startavo 64 moto
ciklų žiedinių lenktynių meis
trai iš Lietuvos, Latvijos, Esti
jos, Suomijos ir Lenkijos. 

Lietuviai prieš namų var
žybas puoselėjo nemenkas 
ambicijas, tačiau lūkesčiai su
bliūško jau ryte, kai apšilimo 
treniruotėje komandos vado
vas, 25 metų vilnietis Šarūnas 
Pladas krito posūkyje lėkdamas 
maždaug 200 km per valandą 
greičiu. Jis buvo nuvežtas į 
Kauno medicinos universite
tines klinikas, kur diagnozuo

tas kūno sumušimas ir rankos 
kauliuko lūžis. Neį t ikėt inai 
lengvai po tokios avarijos 
atsipirkęs Š a r ū n a s tą pačią 
dieną buvo išleistas į namus, o 
sekmadienį j au stebėjo įvykius 
„Nemuno žiedo" trasoje. 

Daugumą taur ių bei spe
cialių prizų, nuleidus čempionų 
vėliavas, išsivežė latviai ir 
estai. 

Šiemet Rytų Europos šalių 
taurę iškovojo Rusijos koman
da, aplenkusi latvius, estus ir 
lietuvius. Baigiamojo tarpsnio 
varžybų šeimininkai šio trofė
jaus įskaitoje pranoko tik suo
mius bei ukrainiečius. 

Baltijos šalių pirmenybių 
įskaitoje lietuviai ir liko tik 
treti, nusileidę pirmąją vietą 
iškovojusiems latviams ir ant
roje pozicijoje likusiems estams. 

, ,Superbike" k lasės žiedi-
ninkų ginčą Kačerginėje lai
mėjo suomis Hanno Velt, kuris 
gražioje kovoje aplenkė latvį 
Jurį Svarinskį. 

„Supersport — 600" klasėje 
nugalėjo tas pats J . Svarinskis, 
aplenkęs estą Joel Vides ir 
mūsiškį Ginau tą Gir tautą . 
Motociklų su priekabomis vai
ruotojų varžybose lietuviai ne

dalyvavo, o nugalėtojais tapo 
estai Erki Paarmo ir Renee 
Kutisaaru. 

Mažiausių — 125 kub. cm 
darbo tūrio variklius — turin
čioje motociklų klasėje nuga
lėjo suomis J a r i Laahanen, 
aplenkęs jauniausiąjį varžybų 
dalyvį latvį Garį Rožkalną. 

Jungtinės 250/400 kub. cm 
klasės sportininkų ginčą lai
mėjo suomis Aimo Heinnonen, 
pranokęs estą Lembit Teesalu 
ir Lietuvos atstovą Nikolajų 

Stešką. 
Čempionato finišas sėk

mingai susiklostė Gediminui 
Majauskui, laimėjusiam B— 
1200 ir C—1200 klasių varžy
bas. C—600 klasės įskaitoje 
nugalėjo latvis Valdi Vizla, o B 
600 klasėje nugalėjo G. Cir-
tautas. 

Komandų įskaitoje „ARX— 
Baltica" taurę laimėjo Lietuvos 
„Porsche" klubas. 

(Elta) 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708423-5155. 

EUGENE C. EDECKER DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dante už prieinamą Kaną. 
Sustarmuc kabėti anę^šKai aiba lietuviškai. 

4647 W. 103 St , Oak. Lawn, IL 
55 E VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Te l . 708422 -8260 . 

Sportas LIETUVOJE 

T. Vaitkus 
atstovaus 

Prancūzijai 
Lietuvos dviratininkas To

mas Vaitkus, šiuo metu atsto
vaujantis Belgijos ir Italijos 
komandai „Landbouvvkrediet -
Colnago", nuo kito sezono gins 
Prancūzijos komandos „AG2R-
Prevoyance" garbę. Su šia 
komanda, kuri yra tarp kandi
dačių dalyvauti žymiose „Pro 
Tour" serijos varžybose, Lie
tuvos čempionas pasirašė dvejų 
metų sutartį . 

Pasaulio vertinimo lentelė
je iš Lietuvos dviratininkų 
aukščiausią vietą — 275 — uži
mantis, 22 metų T. Vaitkus 
buvo sulaukęs pasiūlymų iš 
įvairių komandų. 2002 metų 
pasaulio jaunimo (iki 23 metų) 
čempioną savo gretose norėjo 
matyti „US Postai" (nuo kito 
sezono — JDiscovery Channel", 
JAV), „Rabobank" (Olandija), 
CSC (Danija) ir „De Nardi" 
(Italija) komandos. Sutartį su 
lietuviu norėjo pratęsti ir 
„LandbouNvkrediet-Colnago". 

„ A G 2 R - P r e v o y a n c e " 
komandai 2000—2002 metais 
atstovavo 1998 metų olimpinis 
dviračių treko čempionas 
Artūras Kasputis. Šiuo metu jis 
yra vienas šios komandos 
trenerių. 

Po šio sezono „AG2R-Pre-
voyance" komandą paliks du jos 
vadovai — estas Jaan Kirsipuu 
ir prancūzas Laurent Brochard. 

Beje, T. Vaitkus šiuo metu 
yra priverstas ilsėtis. Praėjusią 
savaitę j is susižalojo per lenk
tynes Belgijoje. Lietuviui buvo 
diagnozuotas smegenų sukrėti
mas. 

(Elta) 

V a r ž y b ų a k i m i r k a . 
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Š.m. rugsėjo 12 tt. posėdžiavo 
Arizonos Lietuvių bendruomenės 
valdyba ir aptarė paskutinius pasi
ruošimo darbus prieš rugsėjo 24, 25 
ir 26 d. vyksianti JAV LB Tarybos 
antrosios sesijos suvažiavimą. 
Valdyba tikisi, kad visi svečiai 
nenusivils Arizonos lietuvių nuošir
dumu, šilta saulute ir žieduose 
paskendusia gamta. Onutės Da-
maitės-Relding nuotraukoje: po
sėdžio dalyviai (iš kaires): pirm. 
Rimantas Vaitkus, Antonija 
Petrulienė, Algis Karsas, Albina 
Ripskienė, Dan-guolė Balceris, 
Aldona Vaitkienė, Landis Aden, 
Algis Motiejūnas, Zenonas Misius. 

DRAUGAS, 2004 m. rugsėjo 24 d., p e n k t a d i e n i s 

RINKIMAI ARTĖJA. ŽMOGELIS SUSIMĄSTĖ 
AUDRONE V. SKIUDAITE 

Jau tiek kartų per penkioli
ka nepriklausomybės metų 
išpampo ir susprogo politikos 
žvaigždyno užtaisų, kad Žmo
geliui iš savo lengvatikystės 
beliko tik pasijuokti. 

Lietuvos atgimimo metais, 
pagautas Sąjūdžio bangos, Žmo
gelis patikėjo Kazimiera Pruns
kiene, kurią Algimantas Če-
kuolis įvertino dešimčia vyrų, 
nors tuometinio Žemės ūkio 
ekonomikos instituto, kur dirbo 
būsimoji „gintarinė ledi", dar
buotojai įspėjo jį būti atsar
giam. Su fanfaromis atėjusi į 
ministrės pirmininkės postą, j i 
patiklius Žmogelius greitai 
nuvylė: išvažiavusi į Maskvą 
parvežti šviesos iš Rytų, o iš 
tikrųjų, kaip dabar aiškėja iš 
spaudos, pakloti nuosavam 
verslui pamatų. 

Tuomet Žmogelis viltis 
sudėjo į Gediminą Vagnorių. 
Apsimetęs, kad nemato, išken
tėjo jo pirmąjį vizitą į gimtuo
sius Telšius, kai šviežiai iškepto 
ministro pirmininko palydą per 
žemaičių sostinę pravažiavo 
garsiai, su įjungtomis sirenomis 
(„štai aš, didysis Gediminas, 
atvažiavau"). Buvę bolševikai 
pabumbėjo apie naujųjų vadų 
didybės maniją ir nutilo, pri
slopo ir Žmogelio ner imas. 
Slėpė jis tą nerimą ir kai G. 
Vagnorius pasirašė susitarimą 
su turtuoliais, pasivadinusiais 
pramonininkais, tunkančiais iš 
Maskvos žaliavų. Gynė, kai 
prezidentas V. Adamkus jam, 
kaip ministrui pirmininkui , 
pareiškė nepasitikėjimą ir 
širdyje kartu su konservatoriais 
balsavo už pasitikėjimą. Bet 
ilgainiui paaiškėjo, kad Gedi
minas didysis sukčiavo. J i s 
vaizdavo įžeistą prezidento, o iš 
tikrųjų tuo tik pridengė savo 
politinį neįgalumą, nes nesuge
bėjo suvaldyti Rusijos krizės 
padarinių valstybėje, ir tiesiog 
nėrė į krūmus. 

Bet gyventi reikėjo ir 
reikėjo kažkuo tikėti. Žmogelis 
ieškojo naujos vilties. Gyventi 
be vilties negalima. Jo akyse 
viltis vėl įsižiebė, kai pasirodė, 
ar tik ne to paties Vagnoriaus 
a tkas ta , nauja žvaigždė — 
Rolandas Paksas , net ikėtai 
pasodintas į ministro pirmi
ninko kėdę. Patikėjo juo konser
vatoriai, netgi ir buvę polit
kaliniai, turintys ypač išvystytą 
nuojautą falšui, ir prezidentas 

V. Adamkus, ministro pirmi
ninko kėdę jam skyręs dar ir 
antrą kartą. R. Paksui išryškin
ti lakmuso popierėliu pasitar
navo amerikiečių bendrovė 
„Williams International", kuri 
dėl „Mažeikių naftos" konkura
vo su rusiška „Lukoil". Spren
džiant iš vėlesnių įvykių, susi
jusių su Rusijos piliečio ir kari
nės žvalgybos įmonės savi
ninko Sankt Peterburge Jurij 
Borisov bandymu nupirkti 
prezidentą R. Paksą, jau iš pat 
pradžių buvo aišku, kad Žmoge
lis džiaugėsi be reikalo, bet jis 
to ilgai nežinojo arba bent 
nenorėjo žinoti. Jis buvo įsikibęs į 
savo viltį turėti tautos didvyrį. 
O tas didysis- pasirodė tik eili
nis Gariūnų berniukas, labai 
jau primityviai reketavęs kelių 
tiesimu užsiimančius verslinin
kus . Prezidentui R. Paksui 
pareikštas nepasitikėjimas dėl 
šiurkščiai pažeistos Konstitu
cijos ir jis pašalintas iš pareigų. 

Teko rinkti naują preziden
tą. Žmogelis, suplukęs supra
kaitavęs, bėgo į savo gatvę, į 
savo miestą ir kaimą, agituoti 
už naują kandidatą — Petrą 
Auštrevičių. Iš širdies traukė 
„už Petrą, už Petrą, už Petrą", 
nors ir buvo plėšomas dvejonių, 
ką rinktis — Valdą Adamkų ar 
Petrą Auštrevičių? Nuoširdus 
sąjūdiečio entuziazmas nepa
dėjo. Petras pralaimėjo, dar 
įsigijo beveik visą milijoną 
skolų, o žmogeliui paliko są
žinės graužimą. Jam buvo skau
du matant , kad, norėdamas 
parduoti skolas, Petras flirtavo 
su visomis įmanomomis poli
t inėmis jėgomis. Kaip kalba 
paskalų nešiotojai, jo skolas už 
pirmąją vietą kandidatų į 
Seimą sąraše sutiko nupirkti 
Liberalcentristų sąjunga. Spau
da, pati nedažnai laikydamasi 
moralės, ėmė gėdyti Petrą dėl 
sąžinės neturėjimo. Ne kartą 
peikė, barė netgi Kazimiera 
Prunskienė, kad iškeltas ir 
išpopintas konservatorių, pa
flirtavęs su Viktoru Uspaskich. 
žadėjęs paramą konkurentui V. 
Adamkui, dar vis sėdėdamas 
socialdemokratų ir sociallibe
ralų Vyriausybės kanclerio 
pavaduotojo kėdėje, nuėjo pas 
liberalus. Bet ir tai dar buvo ne 
viskas. Sąjūdžio Žmogeliui 
t rūko kantrybė, kai išgirdo 
Petrą, jauną ir daug žadantį, 
keliant savo kandidatūrą toje 
pačioje apygardoje Vilniuje, kur 
jau anksčiau pareiškė kandi

datuojąs buvęs bendramintis 
konservatorius Jurgis Razma, 
prezidentinės kampanijos metu 
aktyvus Petro Auštrevičiaus 
šalininkas. Sąjūdietis labai 
jautrus išdavystei. 

Tad kaip man, Žmogeliui, 
toliau gyventi? — griebėsi už 
širdies jis. Kuo tikėti? Mano 
laisvės kelyje — vien nusivyli
mai. Jeigu aš, Žmogelis iš 
gatvės, iš nevilties paimčiau 
Uspaskich dešimkę už balsą 
rinkimuose ir nuėjęs paskan
dinčiau neviltį degtinės stik
linėje, būtų dar pusė bėdos, nes 
nesu atsakingas nei už valsty
bę, nei už tautą. Esu atsakingas 
tik už savo vidutinybę. Bet kad 
tokie Lietuvos didieji, kaip 
ištikimasis sąjūdininkas Niko
lajus Medvedevas, įsižeistų dėl 
blogos vietos partijos rinkimų 
sąraše ir pereitų į kitą partiją, o 
visą gyvenimą Amerikoje su 
komunizmu kovojęs Kazys 
Bobelis, senatvėje palinktų į 
komunizmą... Apie Joną Lion
giną aš jau nebekalbu. Kas 
rinkimai, vis nauja dainelė. 

Kai atrodė, kad Žmogelį 
ištiko paskutinioji, staiga prabi
lo jo kritiškasis balsas: argi ne 
tu, vargo bite, dėl visko kaltas? 
Ar ne tavo valia tie didieji atei
na į valdžią, prie lovio ir visur 
kitur, kur šilta ir kur aukšta? 
Jeigu ne tavo naivumas, jeigu 
ne noras matyti tai, ką nori ma
tyti, juk nebūtų nei Pruns
kienės, nei Pakso, nei Auštre
vičiaus. Tu už juos agitavai, bal
savai, apakęs nuo vilties, ir 
atleidai jiems visas nuodėmes. 
Iš to ir kilo visos blogybės. 

Gal tikrai aš kalčiausias? — 
krūptelėjo Žmogelis, ir kadangi 
viską visada darė nuoširdžiai, 
negalvodamas puolė muštis į 
krūtinę ir labai gailėtis. Kai jau 
buvo beveik susinaikinęs, išgir
do blaivųjį balsą: Žmogeli, tai 
ne tavo kaltė. Kalta lietuviška 
tradicija iš senų gerų laikų prie 
ruso, kada buvo geriau gyventi. 
Apgauti valdžią, ką nors 
sukombinuoti juk nebuvo nu
sikaltimas. Atvirkščiai — gar
bė. Garsiai ne tik tokie Žmoge
liai, kaip tu, sakė viena, o galvo
jo kita, dar trečiaip elgėsi. 
Kišenėje nešiojo partijos bilietą, 
art imam ratelyje anekdotus 
apie jį pasakojo, o dabar 
vadovauja ultrapatriotinei lie
tuviškai organizacijai. Kažkas 
kažkada tipeno „Stepas už 
stepo" į Rytus, o po dešimties 
metų tautą nuvedė į Vakarus. 

LIETUVA — PAVOJINGA ŠALIS? 
ANATOLIJUS LAPINSKAS 

Škotų laikraščio „Daily 
Mirror" skaičiavimais, Lietuva 
pasaulyje užima septintą vietą-
pasaulyje pagal santykinį 
nužudymų skaičių. 

Didžiausias pavojus žmo
gaus gyvybei, laikraščio teigi
mu, yra Kolumbijoje, kur tūk
stančiui gyventojų tenka 0,63 
nužudymų. 

Antroje šio liūdno sąrašo 
vietoje atsidūrė Pietų Afrikos 
Respublika, kur a t i t inkamas 
rodiklis sudaro 0,51; trečioje 
Jamaika (0,32 nužudymų 1000-
čiui gyventojų). 

Toliau, laikraščio nuomone. 

eina Venesuela (0,32), Rusija 
(0,19), Meksika (0,13), Lietuva 
(0,1), Estija (0,1), Latvija (0,1). 
Baltarusija (0,09). 

Šie duomenys, bent jau 
Lietuvos atžvilgiu, yra tikslūs, 
nes, pvz., 2000 m. 1000-čiui 
Lietuvos gyventojų teko 0,11 
nužudymų, 2001 m. - 0,10; 2002 
m. - 0,09; 2003 m. - 0,10. Lietu
vos įstatymai už nužudymą 
numato laisvės atėmimą nuo 5 
iki 20 metų arba laisvės atėmi
mą iki gyvos galvos. 

Rusijos apžvalgininkai, na
grinėdami šią statistiką, džiau
giasi pagerėjusiais savo šalies 
rodikliais, nes 2002 metais kaip 
tik Rusija buvo pirmoji pasauly

je pagal žmogžudysčių skaičių. 
Taip pat rusai primena, kad 
Rusijoje per metus iš viso užre
gistruojama apie 3 mln. nusi
kaltimų, kai Amerikoje dešimt
kart daugiau — 30-40 mln. 

Tačiau tų pačių rusų duome
nimis, Rusijoje užregistruojama 
20 kartų daugiau nužudymų 
(šimtui tūkstančių gyventojų) 
negu Japonijoje, 17 kartų dau
giau negu Vokietijoje, 14 kartų 
daugiau negu Prancūzijoje, 12 
kartų daugiau negu Švedijoje ir 
tris su puse karto daugiau negu 
Jungtinėse Valstijose 

Pagal kalinių skaičių Rusija 
užima antrą vietą pasaulyje — 
šimtui tūkstančių gyventojų 

Išeitų, kad į priešingą pusę. Ir 
taip išaugo kreiva moralė. 

Na, gerai, bet juk Petras 
Auštrevičius prie ruso neval
dininkavo ir savo r ink imų 
tezėse „10 žingsnių, padė
siančių sukur t i europietiškos 
gerovės valstybę", žadėjo t ik 
socialinę gerovę, a tgaivint i 
kaimus ir miestelius, st iprinti 
valstybę, užt ikrint i saugumą, 
išsaugoti tautinį identitetą ir 
pilietinę visuomenę, mokytis 
dirbt sau ir k raš tu i , s iekti 
visuomenės sveikatos, konku
rencingos ekonomikos ir t.t. J i s 
ir nežadėjo būti doras ar nekon
kuruoti su Jurgiu Razma. Net ir 
primygtinai klausiamas, neiš
davė savo pažiūrų. O kad kon
servatoriai manė, jog j i s yra 
krikščionis ir pat r io tas , libe
ralai — kad jis liberalus, kad 
kažką manė ir r u s a s iš 
Archangelsko, tai jau jų bėda. O 
Edita Mildažytė netgi tikėjo, 
kad jis idealistas, ir buvęs parti
zanas Antanas Lukša, — kad jis 
sąžiningas ir vadovaujasi tau
tiškumo bei doros principais. 
Tuščios buvo viltys. Lietuviai — 
žinomi svajotojai. 

Ne, taip toliau tęstis negali, 
reikia kažko imtis, — pagaliau 
susimąstė veikti pripratęs Žmo
gelis? Tik nuo ko pradėt i? 
Nebeduoti kyšio žemėtvar
kininkui9 Vadinasi, mafijozams 
padovanoti senelio žemę Kau
ne? Stoti į eilę poliklinikoje ir 
mirti nuo vėžio? Ir mašina per 
Kražius važiuoti 50 k m per 
valandą greičiu? 

O kodėl gi ne? Viskas iš 
karto stotų j savo vietas — mes, 
Žmogeliai, nebeduotume kyšių, 
keliuose važinėtume leist inu 
greičiu, valdininkai nebeturėtų 
galimybių tapt i kyš in inkais , 
darbdaviai mokėtų mokesčius, 
pensininkai kas rytą, ne tik 
prieš rinkimus, res toranuose 
gertų nemokamą kavą. Tikras 
vakarietiškas rojus. 

Bet..., — neleido svajonėse 
paskęsti Žmogeliui kri t iškasis 
balsas, — vėl išaugtų bedarbių 
armija, nes nebereikėtų STT, ne
tektų darbo teisėjai ir prokuro
rai , policininkai, visokiausių 
laipsnių kontrolieriai ir dėl to 
dar padaugėtų savižudybių bei 
alkoholizmo. Iškiltų naujos bė
dos. Ar verta? Kiekviena revoliuci
ja — tai sumaištis ir netikrumas. 

Ir pasiusk, močia, an t kryž
kelės... pasimetė Žmogelis, bet, 
užtuot šokęs veikti, pagaliau 
susimąstė. 

tenka 605 kaliniai, Jungt inėse 
Valstijose - 710, po jų seka 
Kazachstanas - 598. Baltarusija 
- 505, Lietuvoje 2002 metų 
analogiškas rodiklis - 271. 

Vokietijoje, Švedijoje, Itali
joje ir Prancūzijoje šimtui tūk
stančių gyventojų tenka nuo 50 
iki 100 kalinių, nepaisant į tai, 
kad Vokietijoje ir Prancūzijoje 
nusikaltimų lygis 4-5 , o Italijoje 
- 2,5 karto didesnis negu Rusi
joje. Peršasi išvada, kad šiose 
Vakarų Europos šalyse, taip pat 
ir Jungtinėse Valstijose nusi
kaltėliai dažniau baudžiami 
kitokiomis nei kalėjimo baus
mėmis. 

DANUTE BINDOKIENE 

Reikalai po truputį gerėja 

Kai lietuviai pabėgėliai, po Antrojo 
pasaulinio karo sukimšti į stovyklas 
Vokietijoje, jau buvo praradę viltį greitai 

sugrįžti į tėvynę ir pradėjo dairytis pastovesnės 
gyvenamosios vietos užjūriuose, kar tas nuo 
karto juos aplankydavo asmenys su pasiūly
mais emigruoti į tą ar kitą valstybę. Tarp jų 
atvykdavo ir vienas lietuvis (pavardės čia nemi
nėsime), kurio mėgstamiausias posakis, praby
lant į publiką, buvo: „Mūsų reikalai po truputį 
gerėja..." O tie reikalai anuomet tikrai neatrodė 
viltingai, nes tebegrėsė galimybė, kad pabėgė
liai bus grąžinti „namo" (kai kurių tautybių 
žmonės buvo prievarta išvežti), JAV durys tebu
vo devyniomis spynomis užrakintos, o į Pietų 
Ameriką, Angliją, Australiją ir kitas šalis 
daugelis nenorėjo emigruoti. Tačiau to kalbėto
jo sakinys apie „gerėjančius reikalus" netrukus 
tapo parankiu posakiu bet kokiai situacijai 
apibūdinti. 

Atrodo, kad panašiai šį antradienį į 
Jungtinių Tautų rūmuose susirinkusius valsty
bių vadovus prabilo prez. George W. Bush. J is 
stengėsi klausytojus įtikinti, kad Irake reikalai 
nėra tokie blogi, kaip daugelis mano, kad visgi 
demokratija jau tvirtai įspraudusi savo koją į 
tarpdurį ir tik laiko klausimas, kol jai pavyks 
žengti per slenkstį. Didžioji Irako dalis jau 
dabar džiaugiasi pagerėjusiu gyvenimu, tik kai 
kurie miestai (tarp jų ir sostinė Bagdadas) 
tebėra karo zona, labiausiai dėl kelių kraštu-
tiniųjų pažiūrų asmenų veiklos, kurstomos „ai 
Qaeda" ar kitų, vakariečiams priešiškai nusi
stačiusių. 

Svarbiausias kalbos tikslas — pateisinti 
Vašingtono nutar imą pradėti karą be 
sąjungininkų pritarimo, ir pareikšt i nepa
sitenkinimą J T narėmis dėl nenoro prisidėti 
prie Irako atstatymo ir demokratinės sant
varkos jame įtvirtinimo. Galbūt tai nebuvo pats 
geriausias būdas rasti pritarimo savo tikslui, 
nes prezidento kalboje skambėjo įprastasis 
Amerikos įsitikinimas, kad ji yra pranašesnė už 
visus ir niekuomet neklystanti, kai reikia dary
ti svarbius sprendimus. Arba bent tokią 
nuomonę vėliau išreiškė ne vienas klausytojas. 
Kadangi šiuo metu per daug palankumo 

Amerikai pasaulyje apskritai nėra, prez. Bush 
kalba neprisidėjo, kad toji nuomonė pasikeistų. 

Jau ne kartą per pastaruosius dvejus metus 
JAV prezidentas tvirtino, kad mūsų planetoje 
neliko saugios valstybės, todėl visų pareiga 
kovoti su besiplečiančiu tarptautiniu terorizmu. 
Jis neatsiprašinėjo dėl pradėto karo su Iraku, 
nes tai darė, vedinas paties kilniausio tikslo: 
išgelbėti irakiečius iš nuožmaus diktatoriaus 
nagų. Kad jo žodžiai paliktų gilesnį įspūdį, prez. 
Bush ypatingas svečias asamblėjoje buvo laiki
nasis Irako ministras pirmininkas Ayad Allavvi, 
pirmą kartą dalyvavęs, kaip „naujojo Irako" 
atstovas. Jo dalyvavimas turėjęs akivaizdžiai 
paliudyti, kad demokratiniai procesai toje šaly
je vyksta ir kitų metų sausio mėnesį, nepaisant 
smurto ir kitų trukdymų, ruošiamasi pir
miesiems laisviems rinkimams. 

Kaip daugiau negu 100 JT valstybių-narių 
vadovų reagavo į prez. George W. Bush kalbą? 
Lengviausia pasakyti, kad kalba buvo ramiai 
išklausyta. Per ramiai. Klausytojai beveik 
neparodė jokios stipresnės reakcijos, tad 
nelengva buvo JAV prezidentui kalbėti pub
likai, sėdinčiai „mediniais veidais". Vėliau buvo 
net išsireikšta, kad Vašingtonas, pradėdamas 
karą, nusikalto tarptautinei teisei. Pažadų 
padėti taip pat nedaug atsirado, nepaisant prez. 
Bush žodžių, kad niekas pasaulyje jau nebėra 
saugus. Tai ypač turėjo rasti atgarsį Rusijos, 
Ispanijos, Australijos ir daugelio kitų valstybių 
delegacijose. Nereikėtų džiaugtis, jei kur tero
ristų veikla dar nepasireiškė, nežinant, ką 
atneš rytdiena. 

Ši kalba iš esmės nebuvo ski r ta vien 
susirinkusiems valstybių vadams, bet ir savo 
krašto piliečiams, besiruošiantiems rinkti 
prezidentą. George W. Bush įsitikinimas savo 
pasirinkto kelio teisingumu, yra užkrečiantis ir 
verčia susimąstyti. Su didžiąja jo kalbos dalimi 
JT narės negali nesutikti, net tos, kurios dar 
jaučiasi saugios. Kiekviena valstybė, parodžiusi 
palankumą ar suteikusi paramą Amerikai (kaip 
ir Lietuva), gali tapti tarptautinių teroristų 
taikiniu. Ar tai reiškia, kad nenoras padėti yra 
pagrįstas baime, tikintis taip išvengti smurto 
veiksmų? 

91-AŠIS LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS 
Nr.6 

REGiNA iUSKASTE-SVOBIENE 

Trečioj i suvaž iav imo d iena 

Šeštadienis, rugpjūčio 7 d., pradėtas prel. J. 
Anderlonio, prel. A. Contons ir prel. A. Bartkaus 
aukotomis šv. Mišiomis viešbutyje už Lietuvos 
žmones. Giesmes lydėjo garbės narys muz. 
Faustas Strolia. 

Trečiasis seimo posėdis pradėtas dvasios 
vado prelato dr. kun. J. Anderlonio malda. 

Anne Klizas Wargo, Šv. Kazimiero gildijos 
pirmininkė, sveikino visus svečius ir delegatus. 
Pranešė apie šio vieneto praėjusių metų veiklą. 
Buvo pranešta, kad galima užsakyti Mišias už 
pažįstamus, šeimos narius ir specialias intenci
jas. Mišių stipendijas galima siųsti Anna Kliza 
Wargo. Prelatas Algimantas Bartkus dėkojo už 
dalyvavimą suvažiavime. Pabrėžė, kad popiežinė 
Šv. Kazimiero lietuvių kolegija Romoje yra svar
bus ir būtinas organas Lietuvos religiniam gyve
nimui. Dabar joje studijuoja 15 klierikų. Lietuvos 
Vyčių organizacija yra vienintelė, kuri nuolat 
remia kolegiją. Kitos pajamos gaunamos iš 
palikimų, stipendijų klierikams ir iš Villa 

Lithuania svečių namų. Prelatas Bartkus 
padėkojo vyčiams už paramą ir ypač dėkojo A. 
\Vargo už jos nenuilstamą pagalbą. 

Mandatų komisija pranešė, kad šiame 
posėdyje dalyvavo 107 delegatai, 3 dvasininkai, 2 
garbės nariai. 5 centro valdybos nariai, 2 svečiai, 
atstovaujantys 5 rajonams ir 30 kuopų. 

Toliau vyko naujos centro valdybos rinkimai. 
Nau ją 2004—2005 m. c e n t r o va ldybą 

suda ro : 
Dvasios vadas — prela tas kun. Juozas 

Anderlonis, Philadelphia, 3 kuopa; pirmininkė — 
Agnės Mickunas, Philadelphia. 3 kuopa; I 
vicepirm. — Brian Johnson, Pi t tsburgh, 19 
kuopa: II vicepirm. — Becky Pataki, Kearny. 90 
kuopa; III vicepirm. (jaunimui) — Marytė 
Bizinkauskaitė. Brockton, 1 kuopa; protokolų 
sekretorė — Bemice Aviža. Hudson-Mohavvk. 
136 kuopa; finansų sekr. — J u n e Grenier, 
Hartford. 6 kuopa; iždininkė — Elena Nakrosis, 
Kearny. 90 kuopa; iždo patikėtiniai — Mary Beth 
Slakis, Chicago, 16 kuopa, Joseph Stiklius, 
VVaterbury, 7 kuopa. B u s d a u g i a u 

LV seimo pokylio metu -
Lietuvos himną gieda (iš 
kairės): muz. Faustas Strolia, 
Terese Strofienė, Ann Klizas 
VVargo, Barbara Miller... 

R. Juflcaitės-S^obteTN1"* 
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LIETUVIŠKI SKIAUTINIAI 
STEBINA IR UŽSIENIO 

MENININKUS 
KĘSTUTIS 
PRANCKEVIČIUS 

Neof i c i a l i a i s s t a t i s t i k o s 
d u o m e n i m i s , L ie tuvoje vei
k i a d a u g i a u n e i p u s a n t r o 
t ū k s t a n č i o į v a i r i a u s i ų v i 
s u o m e n i n i u o rgan izac i jų i r 
k l u b ų , p r o p a g u o j a n č i ų sk i r 
t i n g a s soc ia l inės p o l i t i k o s , 
k u l t ū r o s b e i m e n o f o r m a s . 
K a i p ž in ia , į š iuos j u d ė j i m u s 
v i e n i ž m o n ė s b u r i a s i p a g a l 
s a v o p o m ė g i u s , k i t i - p a g a l 
i n t e r e s u s . Vilniuje j a u lygia i 
k e t v e r i m e t a i ve ik ia vis la
b i a u p o p u l i a r ė j a n č i o sk iau 
t i n i ų m e n o k l u b a s „Varsa" . 

D a r kada i se m ū s ų p a m ė g t o 
m e n o a tga iv in to jo s į s a v o 
k l u b ą sus iv ien i jo 2000 m. 
pavasa r į , b a i g u s i o s k u l t ū 
r i n ė s veiklos o rgan i zac i j o s 
„Urtė" s u r e n g t u s s k i a u t i n i ų 
s iuvimo k u r s u s . 

Viena iš „Varsos" steigėjų ir 
vadovių - vilnietė Saulė 
Rygertienė prisiminė, jog iš 
pradžių klubo branduolį sudarė 
aštuonios moterys, kupinos 
entuziazmo ir kūrybinės energi
jos. Prieš porą metų Žvėryno 
bibliotekoje surengusios pir
mąją parodą, „Varsos" moterys 
pajuto, jog šis mūsų tautoje 
nepelnytai pr imirš tas skiau-

Skiautinių meno klubo „Varsa" dalyvės. 

tinių menas tur i nemažai ger
bėjų ir sekėjų. 

„Po šios sėkmingos parodos 
mūsų klubas išaugo kone 
dvigubai. Dabar „Varsoje" 
aktyviai pluša ne tik profesio
nalaus meno, kultūros puoselė
tojos, bet ir ekonomistės, 
architektės, kitų profesijų 
atstovės. Štai pernai lapkritį 
sostinės Rotušėje vykusioje 
tarptautinėje skiautinių meno 
parodoje mūsiškės moterys 
pasirodė kuo puikiausiai. 
Vokietijos, Lenkijos, kitų šalių 
menininkės su tam tikra 
nuostaba žvelgė į lietuvių 
pateiktus darbus, stebėjosi jų 
puošnumu", ir originalumu -
pasakojo S. Rygertienė. 

Skirtingas požiūris į gyve
nimą ir profesijų įvairovė, anot 
pašnekovės, netrukdo joms 
bendrauti ir dalytis savo patir
timi kur iant skiautinius. 
Daugiau nei dešimtį metų 
skiautinių meną individualiai 
kūrusi Inga Betuža-Čybienė 
mažiau patyrusioms kolegėms 
gali patarti, pamokyti jas pačių 
subtiliausių siuvimo paslapčių, 
o produktyviausiai dirbanti 
Audronė Kniukštienė, daly
vavusi tarptautinėse parodose 
- papasakoti, kaip šis menas 
yra puoselėjamas kitose šalyse. 

S k i a u t i n i a i p a d e d a 
ne įga l i e s i ems 

„Malonu priminti, jog mūsų 
bendra kūrybinė veikla įgavo ir 
tam tikrą visuomeninį pobūdį. 
Antai, Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių ugdymo centre pe
dagoge dirbanti Giedrė Riečiū-

menas — ,,Gėles". 
Kęs tuč io P r a n c k e v i č i a u s nuotraukos 

nienė pasiūlė aktyviai kuruoti 
šios mokyklos auklėt inius. 
Pagal jos meninės raiškos pro
jektą „Dirbkime kartu" mūsų 
klubas kuria bendrus darbus su 
šio centro moksleiviais. Šitaip 
bendradarbiaujant ir gimė du 
dideli darbai - „Gyvybės medis" 
bei „Išdykėlės". Tačiau įspūdin
giausias darbas ir didžiausia 
dovana mokyklai - pačios G. 
Riečiūnienės pasiūta „Brailio 
abėcėlė". Jos faktūriniai moty
vai, iliustruojantys a t sk i ras 
raides, padeda neįgaliems 
žmonėms geriau įsiminti visą 
raidyną", - sakė S. Rygertienė. 

Mūsų senolių tradicinį me
ną sėkmingai propaguoja ir ki
ti panašūs klubai: Vilniuje — 
„Mėta", „Rūta", „Liepa", „Boru
žė"; Panevėžyje - „Radasta"; 

Šiauliuose - „Kamenas" ir 
Kaišiadoryse - „Atraižėlė". 

Mūsų pašnekovė apgailes
tavo, jog iki šiol nėra girdėjusi, 
kad panašūs klubai veiktų 
meno kūryba nuo seno garsė
jančioje Dzūkijos žemėje. Be 
abejo, įdomu būtu sužinoti ar 
skiaučių menas yra propaguoja
mas ir tolimoje Amerikos žemė
je, kitose šalyse, kur gyvena 
mūsų taut iečiai . Norinčioms 
pristatyti savo veiklą, pasida
lyti įspūdžiais, ar šiaip paben
drauti, siūlytumėm kreiptis ei. 
paštu sauler@std . l t 

Beje, rugsėjo 21 d. sostinėje, 
Karininkų ramovės patalpose 
buvo surengta „Rūtos" klubo 
metinė paroda. Prieš mėnesį, 
analogiškas renginys įvyko 
Balninkuose, Molėtų rajone. 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

F o r t y f o u r t h lesson. (Fory 
forth lesonj — Keturiasdešimt 
ketvirta pamoka. 
Go ing to t h e a i r p o r t . (Going 
tu tha erport) — Vykstant į oro 
uostą. 
1 h a v e t o fly to W a s h i n g t o n 
t o m o r r o w . (Ai hev tū flai tu 
Uašington tūmarov) — Rytoj 

I aš turiu skristi į Vašingtoną. 
Wba t t i m e does y o u r p l a n e 
d e p a r t ? (Uat taim daz j ū r 

I plein dypartj — Kokiu laiku 
\ (kada) tavo lėktuvas išskren-
jda? 
My p l a n e leaves a t t en fifty, 
b u t I h a v e t o b e a t t h e a i r 
p o r t t w o h o u r s b e f o r e 
d e p a r t u r e . (Mai plein lyvs ęt 
ten fifty, bat ai hev tū by ęt tha 
erport tū aurs byfor dyparčiur) 
— Mano lėktuvas išskrenda 
dešimt penkiasdešimt, bet oro 
uoste man reikia būti dvi 
valandas prieš išskrendant. 
H o w long will it t a k e you to 
ge t t o t h e a i r p o r t ? (Hau long 
uil it teik jū tū get tū tha 
erport) — Kiek tau užtruks 
(kiek užims laiko) nuvykti į oro 
uostą? 
If I d o n ' t e n c o u n t e r a n y 
traff ic j a m s , I shou ld get 
t h e r e in a b o u t for ty five 
m i n u t e s . (If ai dont enkaunter 
eny tręfik džęms, ai šud get 
ther in ebaut fory faiv minats) 
— Jeigu nepakliūsiu į eismo 

kamščius, man turėtų užtrukti 
maždaug keturiasdešimt pen
kias minutes. , 
Wha t t i m e do you p l a n to 
l eave h o m e ? (Uat taim du jU 
plęn tū lyv hom) — Kada 
(kokiu laiku) planuoji išvykti iš 
namų? 
1 am go ing to l eave a t fif-
t e e n to e ight , j u s t in c a s e I 
ge t s tuck in a t raff ic j a m . (Ai 
em'going tū lyv ęt fiftyn tū eit, 
džast in keis ai get stak in e 
tręfik džęm) — Aš išvyksiu be 
penkiolikos aštuonios, jei kar
tais tektų įstrigti eismo kamš
tyje. 
I u n d e r s t a n d t h e p l a n e 
w o n ' t w a i t for y o u . (Ai 
anderstęnd tha plein uont ueit 
for jū) — Aš suprantu, kad lėk
tuvas tavęs nelauks. 
If I miss my p l ane , I will be 
l a t e for my i n t e r v i e w . (If ai 
mis mai plein, ai uil by Įeit for 
mai intervjū) — Jeigu nepatek
siu į tą lėktuvą, aš pavėluosiu į 
savo pasikalbėjimą (interviu). 
I wish you luck tomorrovv, I 
h o p e you get t h e r e in t i m e , 
a n d good luck w i t h y o u r 
i n t e r v i e w . (Ai uiš jū lak 
tųmarou, ai houp jū get ther in 
taim, ęnd gud lak uit jūr inter
vjū) — Aš linkiu tau rytoj sėk
mės, tikiuosi, kad ten nuvyksi 
laiku ir taip pat linkiu sėkmin
go pasikalbėjimo. 

SKELBIMAI 

SIŪLO DARBĄ 

DIDŽIAUSIA ŽODŽIŲ ŠEIMA 
LIETUVIŲ KALBOJE 

ANTANAS KLIMAS 

Visi lietuvių kalbos skait
vardžiai (vienas tūkstantis) yra 
kilę iš indoeuropiečių (ide) 
prokalbės. 

Beveik visi lietuvių kalbos 
prielinksniai ir jungtukai yra 
taip pat kilę iš ide. prokalbės. 

Daug pagrindinių (pirmi
nių) lietuvių kalbos daik
tavardžių, būdvardžių ir veiks
mažodžių yra taip pat paveldėti 
iš ide. prokalbės. 

Čia tik keli pavyzdžiai 
(žvaigždute pažymėtos tos ide. 
formos, kurios yra atstatytos): 

Ide. *(e) dontos : l.k. dantis 
Ide. *ped —/pod- : l.k. pėda, 

padas 
Ide. *noktis : l.k. naktis 
Ide. *es : l.k. es-mi „aš esu" 
Ide. *bheu- : l.k. būti, ir t.t. 

i r t . t . 
Tokių šaknų, kurios yra 

paveldėtos iš ide. prokalbės, 
lietuvių kalboje kalbininkai 
priskaičiuoja apie 3,000. 

Iš tų paveldėtų ide. 
prokalbės šaknų — per kelis 
tūkstančius metų lietuvių kalba 
sudarė daug daug išvestinių 
žodžių. 

Žodžių darybai yra t rys 
pagrindiniai metodai, pagal 
kur iuos kalba prisikuria, 
pr is igamina, išveda naujų 
žodžių: 

A. P r i d e d a n t p r i e s a g a s : 
galva : galvot/ 
bėgti : bėgimas, bėgikas 
vaikas vaikelis, vaikiukas 
dirbti : dirbinys, ir t.t. 
B. P r i d e d a n t p r i e š d ė l i u s 
versti (s) — 36 
1. atversti, apsiversti — 18 
2. atversti, atsiversti — 11 
3. įversti, įsiversti — 9 
4. išversti, išsiversti — 25 
5. nuversti, nusiversti — 14 
6. paversti, pasiversti — 15 
7. parversti, pasiversti — 3 
8. perversti, persiversti — 9 
9. praversti, prasiversti — 9 
10. priversti, prisiversti — 

10 
11. suversti, susiversti — 15 
12 užversti, užsiversti — 16 

Iš viso 190 reikšmių. 
P a s t a b a . 1. Beveik visi 

galinininkai (veiklos) veiks
mažodžiai gali eiti su šiais 12 
priešdėlių. 

2. Iš šių priešdėlėtų veiks
mažodžių, pridedant priesagas, 
galima pasigaminti po kelis 
daiktavardžius: nuverst i : : 
nuvertimas, nusivertimas ir t.t. 

C. S u d e d a n t d u žodžius į 
vieną: 

koja + galas > kojūgalis; 
viršus + galva > viršugalvis; 
ugnis + kalnas > ugnikalnis ir 
t.t. 

Pas t abos : 1.Lietuvių kal
boje yra labai daug daikta
vardžių priesagų: apie 400. Tiek 
daug priesagų neturi jokia kita 
ide. šeimų kalba. Tai yra vienas 
iš svarbių lietuvių kalbos ski
riamųjų pažymių. 

2. Veiksmažodžio daryba 
lietuvių kalboje yra daug 
paprastesnė: 12 priešdėlių ir 7 
priesagos. 

Dėl įvairių priežasčių, 
kurias dažnai yra sunku nusta
tyti, įvairios kalbos iš vienų 
pagrindinių šaknų prisigamina, 
išveda daug naujų žodžių, o iš 
kitų — nedaug. Kai kurie 
kalbininkai galvoja, kad čia 
veikiąs vad. r e i k i a m y b ė s dės
nis : jeigu reikia, kalba susidaro 
naujų žodžių, o jeigu nereikia — 
jų neatsiranda. 

Klasiškas pavyzdys yra visų 
indoeuropiečių kalbų skait
vardžių sistema: ji per kelis tūk
stančius metų iš esmės pasiliko 
ta pati, tik vienur kitur atsirado 
nauji vediniai Pvz. trys : treje
tas, trynukai ir pan. Bet visos 
pagrindinės šaknys (1 — 1000) 
pasiliko tos pačios. 

Kitas pavyzdys: 
druska : druskinė 
cukrus : cukrinė 
degalai : degalinė, ir t.t. 
Viena pačių dažniausių ide. 

prokalbes šaknų, kuri lietuvių 
kalboje taip plačiai pasklido, 
kad sudarė apie tūkstantį 
žodžių yra tokia: 

Ide. prokalbės: *wert- : 
*wort- *wirt~ 

Liet. kalbos: versti: vartyti : 
virsti 

Lietuvių kalba išlaikė — gal 
per 5000 metų ir pagrindines 
šios šaknies reikšmes. Kitose 
ide. kalbose ši šaknis taip pla
čiai nepasklido. 

Pvz. lotynų verter „rast, 
atsukti atgal", vokiečių k. wer-
den „tapti, pasidaryti"; anglų k. 
worth „verta", ir t.t. 

O lietuvių kalboje ši šaknis 
labai išplito, iš jos per tuos 5000 
metų lietuvių kalba „prisigami
no" šimtus naujų žodžių. 

Čia tik keli pavyzdžiai: 
A. versti, verstis, versmė, 

vertėjas, vertimas, vertėjauti; 
perversmas ir t.t. 

B. vartyti: vartymas, varty-
tojas; prievarta, varsnas; išver
stas, vartoti, vartojimas, varto
tojas, ir t.t. 

C. virsti: virtimas, ir: 
apvirsti, atvirsti, įvirsti, 
išvirsti, pavirsti, pasiversti, 
parversti, pravirsti, priversti, 
nuversti, užversti (12 su 12 
priešdėlių). 

Teoriškai iš tų visų prieš-
dėlėtųjų veiksmažodžių būtų 
galima išvesti po kelis daik
tavardžius: pvz., nuversti : 
nuvertimas, nuvertinimas, 
nuverstam (tai dalyvis!) ir t.t 

Antra vertus, iš tų naujų 
daiktavardžių galima sudaryti 
ir naujų veiksmažodžių: prie
varta : prievartauti, išprievar
tauti, o iš šių: prievartavimas, 
išprievartavimas ir t.t. 

Ba ig iamos ios pas tabos : 
1. Visi kalbininkai sutinka, 

kad ši šaknis (vert-, vart-, 
virt-) davė lietuvių kalbai gau
siausią, didžiausią žodžių 
šeimą. 

2. Nė vienoje kitoje ide. 
kalboje ši šaknis nėra taip pla
čiai paplitusi. 

3. Kita šaknis, kuri lietuvių 
kalboje taip pat yra labai pla
čiai paplitusi yra kel- : kai- . 
kil- : kelti, kalnas, kilti. 

Gal kurie „Draugo" skaity
tojai sumanys surinkti visus 
giminingus šios šaknies žo
džius? 

i i 

„DRAUGAS SKELBIA 
KONKURSĄ 

skirtą ,,Draugo" 95-rių metų sukakčiai paminėti. 
Tema: ..Draugo" istorija, nuo įsteigimo iki šių dienų. 
Rašinio ap imt i s : 100 mašinėle ar kompiuteriu rašytų 

puslapių (gali būti ir daugiau) 
Dalyvauti gali istorikai, žurnalistai, rašytojai, studen

tai ir kiti, sugebantys rašyti. 
Už ger iaus ią t eks tą sk i r i ama 1,000 do l . premija , 

kurios m e c e n a t a s y ra Kaz imie ras R o ž a n s k a s . 
Rašiniai tur i b ū t i a t s ius t i iki 2005 m. liepos 12 

dienos. 
Rašiniai pas i rašomi s l apyvardž iu , o atskirame voke 

įrašoma tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. 
Siųsti „Draugo" leidėjų valdybos pirm. Marijai Reinie

nei „Draugo" adresu: 4545 West 63rd. Str., Chicago, IL 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMLj, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th SU 

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

Platinkite „DRAUGĄ" 

*/C- o-wioe :>*•: 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina. 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel. 847-980-7887. 

Ca reg ive r s needed for live-
in posi t ions in YVisconsin. 

SS a n d DL helpful. 
Cal l G r e g 262-657-8044. 

GROŽIO PASLAUGOS 

NIRVANA - ODOS !R PLAUKU 
LAZERIO KLINIKA 

'Pilna mediciniška soa procedūra 
'Naudojama nauiausia lazerio technologija 
'Medianine pnežiūra 
'Plaukų depiliactja 
"Odos atnaujinimas ir veido foto procedūra 
'Aknes gydymo procedūros 
"Botakso injekcijos 
"Mikro-derminis nušiifavimas 
'Parinkta kolekcija odos priežiūros produktu 
"Odos grožiui 

9115 S. CICERO 
OAK LAVVN, H. 60453 
TEL 708-229-1051 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Oicago, IL 60629 
Prekyba, i Ktalavinas, actamavmas 
— Licensed — Bonded— Insured 

773 778-4007 
773531-1833 

IŠNUOMOJA 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
SIUSKITE PER 

ATiAimę 
txpressuorp. 

Y K A C A f - I M Y B I - _ 
M&* į , - f ^ U ^ . S I S A K Y T I KOfsTl HINl-Rf j s f 

SIUNČIAME AIR CARGO IR LAIVU 
LIETUVA. LATVIJA.. ESTUA, UKRAINA BALTARUSIJA 
I S S I U N Č 1 A M L K I I i K V I l i N A S A V A I T L>. 
F K I S T A I O M L GAVbJUl TIESIAU RANKAS. 

1-800-775-SIND 
M ū s ų a t s t o v a i : 
Bravo Coffcc a n d dcl i 

2 3 8 M a i n S i r . L E M O N T , I L 6 M 3 9 , 'R»!:fW>-257-X3(X> 
KAI Y N A c o r p 

33BSu M o i f w f t » Wo«d PALATCTfc 6POS7. TkH647-T*6-77*p 
Z719 W. 7!*t S t r . C H K Af i O . 11. t^^Zrt, Tel : 77 V4V4-7M1 <; 
SSOI 7S T h Avc RTtmCrT-VlFAV. II ^ 0 4 5 5 , "UtTOB $99 S9&H 

VVINDOVV VVASHERS/GLTTER 
CLEANERS 

Mušt have own car 
Men&Women 1 -3 person teams 

Mon-Sat 7am-5pm, 
fui! time or part time 

Make SlOO+per person, PAID DAILY 
N<> expenence needed. viill train 
Residemial oniy/suburbs & aty 
Come today & start tomorrow 

515 E.Golf Rd.#208, Arlington Hts. 
(Arlington Office Square) 

190 to Ar!. Hts Rd..North to Golf. 
SE corner, Across from Valli 

Produce: Ask for Will 

SPA CONSTANTINĘ NOW 
HIRFNG 

Massage therapists and naii techs. 
Mušt be certified massage therapist 

nail tech. Mušt have Illinois statė 
license. 

Please call 708-945-8051, fax 
resume to 630-969-5333 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
m Landmark 

J ^ * properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

OrtM>į| 
Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
Voioe Mai: 773^4-7820 
Fax:708-361-9618 

E-mail: 
d. i. mayer(į*> worldnet.att.net 
DANA ŠČKRBA1TĖ MAYKR 

Jei nonte parduoti ar pirkti namus 
mieste arpriemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTE MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $620 - $650; 

2 mieg. — $710-5750. 
Tel. 630-910-0644. Janą . 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 
(67 & Whipple apyl.) 

$415 į mėn. (ir daugiau) + 
„security". 

Tel. 773044BCL 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

AND L O A N ASSOCTATIOŽV O f C H I C A G O 

L I N O U I 

2 2 1 2 W c s t C c r m a k R o a d , Chicago. IL 60608 
(773) 847-7747 

Stcpher M. Oksas, Prefidcnt 

Patarnauju** Čikagtn ir Apytinklų Lietuviam': Daugiau kaip 95 Metus, 
m 

t 

mailto:sauler@std.lt
http://worldnet.att.net


Pasaulio naujienos 
(Remtantis AFP, Reuters. AP. mtertax, fTAR-TASS. BNS 

z n - agerttOot pranešimas) 

EUROPA 

LIVERPOOL 
Irake įkaitu laikomas bri

tas, kurį grasinama nužudyti, 
maldauja ministro pirmininko 
Tony Blair jį išgelbėti ir vaizda
juostėje, kurią paskelbė jo pa
grobėjai, sako: „Nenoriu mirti. 
To nenusipelniau". „Man reikia 
jūsų pagalbos, pone Blair, nes 
jūs dabar esate vienintelis as
muo visame pasaulyje, į kurį 
galiu kreiptis", sako 62 metų in
žinierius Kenneth Bigley širdį 
draskančioje vaizdajuostėje, ku
ri dar labiau padidino spaudimą 
T. Blair imtis veiksmų. T. Blair 
atsidūrė keblioje padėtyje. Jei
gu jis nusileis ekstremistams, jį 
iš karto pasmerks užsienio vals
tybės, o jeigu K. Bigley ištiks 
toks pats likimas, kaip ir nužu
dytus įkaitus, ministras pirmi
ninkas gali susidurti su griežta 
opozicija savo paties partijoje 
per kitą savaitę įvyksiančią jos 
konferenciją dėl chaoso Irake. 

BRIUSELIS 
Europos Sąjungos plėtros 

komisaras Guenter Verheugen 
ketvirtadienį sakė, kad ES ir 
Turkija išsprendė ginčą dėl bau
džiamojo kodekso reformų ir už
siminė, jog leis jai kitą mėnesį 
pradėti derybas dėl narystės 
šioje sąjungoje. Europos komisi
ja spalio 6 d. paskelbs ataskaitą 
dėl Turkijos padarytos pažan
gos, kurioje bus pateikta reko
mendacija dėl to, ar ši valstybė 
jau pasirengusi pradėti ilgai ati
dėliotas stojimo į ES derybas. 
Galutinį sprendimą šiuo klau
simu Sąjungos vadovai priims 
gruodžio mėnesį. 

MINSKAS 
Apie 70 proc. Baltarusijos 

piliečių (68.6) įsitikinę, kad pre
zidentui Aleksandr Lukašenka 
reikia leisti kandidatuoti į vals
tybės vadovo postą 2006 m. tre
čiąjį kartą. Tokius duomenis ga

vo Baltarusijos valstybinio uni
versiteto sociologinių ir politi
nių tyrimų centras. Neketina 
leisti A Lukašenkai kandida
tuoti 18.8 proc. apklaustųjų, ne
galėjo atsakyti į klausimą 12.6 
procento. Apklausos duomeni
mis, aktualiausia problema bal
tarusiams — brangstančios ko
munalinės paslaugos ir būstų 
nuoma — 56.9 proc, kainų kili
mas — 45.1 proc., galimybė ne
tekti darbo — 41.1 proc. 

BELGRADAS 
Pareigūnas, kuris vadovau

ja Serbijos ir Juodkalnijos vals
tybinei tarybai, atsakingas už 
bendradarbiavimą su Hagos ka
ro nusikaltimų tribunolu, buvo 
perspėtas, kad jį galbūt rengia
masi nužudyti, ketvirtadienį ra
šo dienraštis „Blic". Policijos 
atstovas, kurio pavarde neskel
biama, laikraščiui sakė. jog Ser
bijos vidaus reikalų ministerija 
rugsėjo 19 d. gavo informacijos. 
kad „tam tikros grupuotės yra 
pasirengusios sumokėti daug pi
nigų už žmogaus ir mažumų tei
sių ministro Rasim Liajič sunai
kinimą". Liajič buvo perspėtas, 
kad jo saugumui iškilo pavojus, 
ir jo apsauga buvo sustiprinta. 
Pernai prie savo darbovietės 
buvo nužudytas provakarietiš-
kų pažiūrų Serbijos premjeras 
Zoran Džindžič. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Irako premjeras Iyad Alla-

wi nevykdys įkaitų pagrobėjų 
reikalavimų ir nenori išleisti iš 
kalėjimo mokslininkės Rihab 
Taha. Premjero teigimu, R. Ta-
ha yra viena iš trijų svarbių ka
linių, kurių paleidimo klausimą 
rekomenduota apsvarstyti po 
JAV vadovaujamų tarptautinių 
pajėgų atlikto patikrinimo. Ko
votojai, kurie nužudė du įkaitus 
amerikiečius ir grasina nužu
dyti pagrobtą britą, reikalauja 
paleisti visas amerikiečių laiko
mas irakietes. JAV kariškiai nu
rodo laikantys tik dvi moteris — 
R. Taha ir Hud Ammash, kurios 
abi kaltinamos dalyvavimu vyk
dant buvusio prezidento Sad-
dam Hussein ginklų programas. 

AZIJA 

JAV 

NEW YORK 
Naftos barelio vertė JAV 

rinkoje trečiadienį pakilo aukš
čiau 48 dolerių žymos, o ..Brent" 
nafta Londone pabrango beveik 
iki 45 dolerių už barelį. JAV 
energetikos departamentui tre
čiadienį paskelbus, jog uraga
nas „Ivan" gerokai pakenkė 
naftos gavybai bei tiekimui ir iš 
esmės dėl to šalies naftos atsar
gos per savaitę sumenko 4 proc. 
Maždaug tiek pat nafta pabran
go ir Europoje. 

TOKYO 
JAV ir Japonija aptiko požy

mių, kad Siaurės Korėja rengia
si paleisti balistinę raketą, ga
linčią pasiekti beveik bet kurią 
Japonijos vietą, ketvirtadienį 
sakė šaltiniai japonų vyriausy
bėje. Rengimasis buvo pastebė
tas po to. kai ši uždara komu
nistinė valstybė atsisakė daly
vauti ketvirtajame šešiašalių 
derybų dėl jos branduolinių pla
nų rate ir pareiškė niekada ne
atsisakysianti savo branduoli
nių atgrasinimo priemonių. To-
kyo ir Washington, D.C. minė
tus požymius pastebėjo išanali
zavę žvalgybinių palydovų per
duotus duomenis ir radijo pra
nešimų srautus. Šiaurės Korė
jos kariškių automobiliai, kariai 
ir, galbūt, rake tų inžinieriai 
renkasi keliose raketų bazėse 
šalies šiaurės rytuose. Šie po
žymiai pirmą kartą pastebėti 
antradienį. 1998 m. Šiaurės Ko
rėja sukrėtė pasaulį paleidusi 
raketą virš Japonijos. 

Vilniaus Senamiesčio planą [vertins žinovai 
Vilnius , rugsėjo 23 d. 

(BNS) — Prieštaringų vertini
mų ir diskusijų sulaukusį, šiuo 
metu rengiamą Vilniaus Sena
miesčio detalųjį planą įvertins 
tarptautiniai žinovai. Vilniaus 
miesto mero patarėja Dalia Bar-
dauskienė sakė, kad detaliojo 
plano tyrimas bus atliktas spa
lio arba lapkričio mėnesį — 
prieš jo tvirtinimą miesto tary
boje ir pristatymą visuomenei. 

Pasak D. Bardauskienės, 
detalųjį pianą įvertinti kviečia
mi žinovai iš kelių tarptautinių 
organizacijų: oficialaus UNES
CO žinovo ICOMOS. Šiaurės 
šalių kultūros paveldo fondo. 
Pasaulio paveldo miestų organi
zacijos (PPMO). 

D. Bardauskienės teigimu. 
planą įvertins ir vietiniai žino
vai iš ICOMOS Lietuvos nacio
nalinio komiteto. 

Kad nepriklausomi žinovai 
įvertintų detalųjį planą rei
kalauja ir Senamiesčio visuo
meninė komisija, kurią sudaro 
ne tik Senamiesčio, bet ir Žvė
ryno. Pilaites, kitų mikrorajonų 
bendruomenės. 

Pirmadienį aukščiausias 
valstybės institucijas ir Vilniaus 
valdžią pasiekė Senamiesčio vi
suomeninės komisijos narių 
kreipimasis, kuriame reikalau
jama sustabdyti į L"NESCO Pa
saulio paveldo sąrašą įtraukto 
Vilniaus Senamiesčio detaliojo 
plano rengimą ir derinimą iki jo 
neįvertins nepriklausomi žino
vai. 

Komisija pasiryžusi kreiptis 
į teismą ir apskųsti tarybos 
sprendimą, jei detalusis planas 
būtų patvirtintas be nepriklau
somų žinovų įvertinimo. 

Tačiau Senamiesčio visuo

meninės komisijos narė, ICO
MOS Lietuvos nacionalinio ko
miteto narė Jū ra tė Markevičie
nė sakė, jog tarptautinių žino
vų dalyvavime vertinant planą 
įžvelgianti ir problemų. 

„Jie lietuviškai neskaito, 
Lietuvos istorijos nežino. O pla
ne diskusijos kilo ir dėl verty
bių, pavyzdžiui, mums XV am
žiaus vienuolynas vertybė — o 
jiems?", retoriškai klausė J. 
Markevičiene. 

Senamiesčio komisija val
džios atstovams įteiktame krei
pimesi teigia, kad per pastaruo
sius kelerius metus sužalota 
daug Vilniaus istorinio centro 
autentiško audinio — sudarky
ti siluetai bei panoramos, kai 
kur nepataisomai, pastatyta ir 
statoma daug naujų, del dide
lių tūrių ar apimties istoriniam 
centrui nebūdingų statinių. 

Nepritarta t i l to į Kuršių neriją statybai 
Vilnius , rugsėjo 23 d. 

(BNS) —Valstybinė paminklo
saugos komisija nusprendė ne
pritarti tilto į Kuršių neriją sta
tybai. Klaipėdos ir Neringos va
dovai paprašyti iš anksto infor
muoti apie stambias statybas į 
Pasaulio paveldo sąrašą įrašy
toje Kuršių nerijoje. 

Paminklosaugos komisija, 
kurios sprendimas skelbiamas 
„Valstybės žiniose", taip pat 
siūlys atit inkamoms instituci

joms planuojant stambias staty
bas įvertinti neigiamą poveikį 
Kuršių nerijos kraštovaizdžiui 
bei pasauliniam gamtos ir kul
tūros paveldui. 

Tilto statybos projektas bu
vo pradėtas rengti 1985 m., ta
čiau, baiminantis tranzitinių 
automobilių srauto į Kalinin
grado sritį, jo buvo atsisakyta. 

Tiltas leistų Neringą pa
siekti nevaldomam srautui žmo
nių ir galėtų kilti grėsmė unika

liam šios zonos kraštovaizdžiui. 
Nors Neringa pajėgi priimti 

ir daugiau turistų, tačiau kuror
to vadovai ir aplinkosauginin
kai pažymi ir neigiamus aspek
tus — augant poilsiautojų skai
čiui daugėja gaisrų, vagysčių, 
benamių ir asocialių lankytojų, 
ypač Smiltynės poilsio zonoje. 

Nepajėgiant sutalpinti visų 
atvykstančiųjų šie veržiasi į 
gamtos rezervatus, ypač Naglių 
gamtos rezervatą. 

Kinijos ambasada dovanojo kinų kalbos mokymo įrangą 

TAI BUVO KARAS, 
KURIO NEĮMANOMA 

LAIMĖTI 

DRAUGAS, 2004 m. rugsė jo 2 4 d., p e n k t a d i e n i s 

Vilnius , rugsėjo 23 d. 
(BNS) — Kinijos Liaudies Res
publikos (KLR) ambasada 425 
metų jubiliejų švenčiančiam Vil
niaus universitetui (VU) pado
vanojo kinų kalbos mokymo 
įrangą ir mokymo priemonių. 
VU Orientalistikos centrui 
įteikti keturi stacionarūs ir ne
šiojami kompiuteriai, trys DVD 

ir vienas vaizdo grotuvas, tele
vizorius, audiovizualinė kalbos 
mokymo įranga, palydovinė ry
šio antena, kuri leis priimti Ki
nijos televizijos programas. 

Kinijos ambasada universi
tetui taip pat padovanos apie 40 
knygų — įvairios metodinės mo
kymo literatūros, žodynų, at
lasų, žinynų. 

Kaip sakė Orientalistikos 
centro administratorius Valdas 
Jaskūnas, dovanos vertė — 
20,000 litų. 

VU Orientalistikos centras 
jau penkti metai pagal Azijos 
studijų bakalauro programą 
rengia sinologus — profesiona
lius kinų kalbos, literatūros,.re
ligijos, istorijos ir meno žinojus. 

Valentino Junoko vadovau
jamos Specialiųjų tyrimų tar
nybos (STT) pastangos kovoti 
su politine korupcija buvo labai 
drąsios, tačiau donkichotiškos. 
Didžiausia jų nauda — poli
tinės korupcijos diagnozė ir 
didelis visuomenės susidomėji
mas šia problema. 

Tačiau drąsos neužtenka — 
diagnozuotą ligą reikia gydyti. 
Kova su politine korupcija neį
manoma be labai svarios politi
nės paramos, kurios V. Junoko 
komanda neturėjo. Negana to, 
plačius užmojus gana greitai 
pakir to serija grubių STT 
klaidų. 

Tokius vertinimus V. Juno
ko atsistatydinimo dieną išsakė 
prieš korpuciją kovojančios 
organizacijos „Tarptaut inis 
ska idrumas ' („Transparency 
International") Lietuvos sky
riaus (TILS) direktorius Rytis 
Juozapavičius . 

— Ar V. Junoko atsis
tatydinimą įmanoma vadin
ti nepo l i t i zuotu ž ingsniu , 
je igu, pritardami jo kandi
datūrai 2000—ųjų pavasari, 
t u o m e t i n i o Se imo naria i 
v i e n i n g a i balsavo „už", o 
dabartiniai — beveik vie
ningai sveikina jo pasitrau
kimą? 

— V. Junokas krito nely
gioje kovoje su politikais. Pa
žiūrėkime, ką darė V. Junokas 
su savo antikorupciniais tyri
mais — jis labai smarkiai 
pakirto ir taip labai nedidelį 
pasitikėjimą valdančiomis, tra
dicinėmis partijomis. Be jokios 
abejonės, jis užsitraukė didelę 
politikų nemalonę, žiūrint gry
nai iš viešųjų ryšių pusės, jau 
nebesigilinant į bylų esmę — 
kas teisus, kas neteisus. 

Drąsos požiūriu jis elgėsi 
tikrai labai drąsiai. Tos STT 
pastangos, sakyčiau, buvo netgi 
nutrūktgalviškos, nes iš esmės 
jie išdrįso tirti tuos, kurie yra 
labai aukštai ir labai galingi. 

Kitas klausimas — kompe
tencija. Drąsos neužtenka. 
Tokiai tarnybai , kaip STT, 
pabandyti pajudinti politinį 
elitą praktiškai neįmanoma be 
platesnės visuomenės paramos. 
Man pasirodė, kad tos pastan
gos, neremiant svariai politinei 
jėgai — iš anksto buvo pas
merktos. Tai buvo karas, kurio 
neįmanoma laimėti. STT. jeigu 
ji jautėsi izoliuota ir pasmerkta 
vienišai kovai su korupcija — 
tai yra apgailėtina. Ir tų žmonių 
nereikia kaltinti, kad jie buvo 
nekompetentingi, ar ko nors 
nežinojo. 

— Tai b u v o donkichotiš
ka kova? 

— Tikrai donkichotiška. Bet 
mane žavi ta drąsa. Juk tos 
visos komisijos tyrė juos — 
visada, kai nori mušti, lazdą 
rasi. J ie buvo labai drąsus. Bet 
jeigu jau kovojama su tokio svo
rio „įtariamuoju", kaip politinė 
korupcija, turi būti kažkokia 
labai stipri politinė jėga, kuri 
remtų pareigūnus šioje kovoje. 
Reikėjo labai rimtai įvertinti 
tas politine korupcija įtariamas 
jėgas ir galimą jų pasiprieši
nimą. 

— Iš kur ta pol i t inė p a r a 
ma , ka i pa tys pol i t ikai yra 
į t a r iamie j i? 

— Jos ir nėra. Dabar dėl 
kompetencijos. Be jokios abe
jonės, buvo padaryta serija gru
bių klaidų. Ta kova būtų tęsia
ma sėkmingiau ir ilgiau, jeigu 
nebūtų buvę tų skandalingų 
poėmių partijų būstinėse, seri
jos neatsakingų pareiškimų 
apie politikavimą ir galų gale — 
parlamentaro Raimondo Šukio 
iškvietimo apklausai į STT 
atėjus duoti parodymų laikina
jai parlamentinei komisijai, 
kuri tiria STT veiklą. 

Teisėsaugininkai ir poli

tikai toliau kibo vieni kitiems į 
atlapus, nepaisant trijų nevy
riausybinių organizacijų — 
Pilietinės visuomenės instituto, 
Žmogaus teisių stebėjimo ins
tituto ir „Transparency Inter
national" — raginimų, kad jie tą 
karą nutrauktų ir imtųsi savo 
pačių etiko priežiūros. Tiek 
politikai galėtų savo energiją 
nukreipti politikų etikos kodek
sui, tiek STT turėtų užsiimti 
savo etikos piežiūra, nes jie, 
pasirodo, nėra valstybės tar
nautojai ir patys sau pasirašo 
veikimo taisykles. 

— Ar V. Junoko 
pasitraukimas dabar reiš
k ia kovos su korupcija pa
baigą, ar pradžią? 

— Tai nei pabaiga, nei 
pradžia. V. Junoko STT donki
chotiško veikimo nauda buvo 
didžiausia keliant visuomenės 
susirūpinimą korupcijos tema. 
Rugsėjo 15 d. pristatytoje 
Atviros Lietuvos fondo bei 
Pilietinės visuomenės instituto 
apklausoje kovą su korupcija ir 
su nusikalstamumu žmonės 
nurodė viena svarbiausių prob
lemų po ekonominės gerovės 
stiprinimo. Gerai, susirūpini
mas pakeltas. Jeigu pakeli vi
suomenės susidomėjimą korup
cija, šneki, kad yra korupcija, ir 
galų gale nieko neįrodai, tai 
lieka toks nusivylimo jausmas, 
kuris skatina visuomenę bal
suoti už populistus. Ir aš 
nelabai matau, kad po artė
jančių Seimo rinkimų ateitų 
kokia nors labai stipri politinė 
jėga, kuriai rimtai rūpėtų 
nuoseklus antikorupcinis veiki
mas. 

Ar tą valią kovoti su poli
tine korupcija turės naujoji 
Seimo dauguma, pamatysime 
stebėdami, kaip ji bandys 
įgyvendinti panašių įstatymų 
nuostatas. Pavyzdžiui, labai 
drąsus iššūkis būtų pabandyti 
drausti politinę reklamą per 
televiziją, kaip ir siūloma tame 
įstatvmie, arba griežčiau perse
kioti korumpuotus pareigūnus. 

Man atrodo, kad kovoje su 
korupcija netgi būtų galima 
įrodinėjimo naštą perkelti 
Įtariamajam — kad jisai gin
tųsi. Nes dabar bet kuris poli
tikas, patekęs į korupcijos skan
dalą, teisės požiūriu sausas 
išlipa iš balos. Jis pasako: „Aš 
nekaltas, įrodykite, kad aš 
kaltas". Visi plūkiasi, bando 
įrodyti, jiems nesiseka, ir tokia 
kova su korpuciją pavirsta 
kažkokiu keistu košmaru. 

— Išeitų, kad kovos su 
korupci ja sėkmę nu lems ne 
V. J u n o k o įpėdinis , be t nau
joji politinė d a u g u m a ? 

— Taip, naujoji dauguma ir 
jos politinė valia. O iš esmės — 
netgi ir visuomenės parama, 
nes mūsų organizacija kovą su 
korupcija vertina remdamasis 
valstybinio integralumo sis
tema. 

Neužtenka, kad dirbtų 
teisėsaugos institucijos. Čia 
daugybė kitų svarbių veiksnių: 
Seimas, Vyriausybė, teismai, 
auditoriai, ombudsmenai, ne
priklausomos antikorupcinės 
agentūros, vietos valdžia, žinias-
klaida, pilietinė visuomenė, pri
vatus sektorius, tarptautinės 
organizacijos. Reikia mobi
lizuoti kuo platesnį kovos su 
korupcija barą. Bet pagrindinis 
veiksnys, aišku — realus, ne 
„popierinis" valdžios susirūpi
nimas politine korupcija. Tada 
kova su politine korupcija, 
pradėta V. Junoko vadovau
jamos STT. galėtų būti sėkmin
gai toliau tęsiama. 

Antraip V. Junoką pakei
siantis kitas žmogus veikiausia 
paliks šitą darbo barą. Juk STT 
agentai visada sakė: „Mes ga
lime grįžti gaudyti kyšius 
imančių kelių policininkų, tų 

PADĖKA 
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Mirus mylimai Ingutei, visiems, parodžiusiems daug 
meilės ir atjautimo per jos ilgą ligos laikotarpį ir, jai 
iškeliavus į amžinuosius n a m u s , savo dalyvavimu pager
busiems jos atminimą atsisveikinimo valandą, nuoširdžiai 
dėkojame. 

Ypatingą padėką reiškiame Los Angeles Šv. Kazimie
ro parapijos klebonui už religinių apeigų pravedimą; už 
-gražius atsisveikinimo žodžius ta rus iems kalbėtojams; už 
užsakytas šv. Mišias; aukojusiems labdaros organizaci
joms ir visiems, pareiškusiems užuojautą šios skaudžios 
netekties valandą. 

Alfonsas Tumas, d u k t ė Laima, s ū n ū s — Rober
tas, Rimas, Jurgis ir jų š e i m o s 

LELIŪNAI TURI HERBĄ 
IR VĖLIAVĄ 

Nedidelis Leliūnų miestelis, 
tik penki šimtai gyventojų, bet 
Leliūnų seniūnija siekia beveik 
Utenos miestą. Seniūnijai pri
klauso ir Pakalnių bažnyt
kaimis su gražiuoju piliakalniu. 
Nuo senų laikų Leliūnų baž
nyčioj didžiausi šv. Petro ir 
Povilo atlaidai, į kuriuos su
važiuoja iš visų pasviečių leliū-
niečiai. Narsus Leliūnų ir Pa
kalnių parapijų klebonas Kos
tas Balsys, per porą metų 
atstatydinęs sudegusią Pakal
nių bažnyčią, nemažiau narsi 
Leliūnų seniūnijos seniūnė 
Lina Petronienė, išsirūpinusi 
seniūnijai herbą ir vėliavą. 

Istorinio herbo Leliūnai ne
turėjo. Motyvų ieškant, suma
nyta, kad seniūnijos augimui 
didelę įtaką turėjo per Leliūnus 
nutiestas Kaunas-Zarasai plen
tas. Jį herbe vaizduoja žaliame 
fone auksinis kelias, kuris sim
bolizuoja per pelkėtą vietą nu
tiestą plentą. Antras simbolis 
— stilizuotų vargonų detalė, 
primenanti garsiuosius Leliūnų 
vargonus ir gyventojų muzika
lumą. Iš Leliūnų krašto yra kilę 
kompozitoriai: Juozas Karosas, 
Juozas Strolia, vargonininkai: 
Gutauskas, Baltakis, Strazdas. 
Augustinas, Jakštonis. (Vargo
nus statant, Leliūnuose gyveno 
komp. Juozas Gruodis). Herbo 
širdyje įdėtas raudonas skydas 

p r i m e n a lel iūniškių narsą , 
iš tvermę ir kovose už Lietuvos 
la i svę pra l ie tą kraują. Ute
n i škės dail ininkes Vidos Na
vikienės sukurtą Leliūnų herbą 
Lietuvos Respublikos preziden
t a s dekre tu patvirtino šių metų 
gegužės 25 d. 

Birželio mėn. 27 d. šv. 
Miš ias Leliūnų bažnyčioje 
aukojo Panevėžio katedros kle
bonas dekanas Panevėžio vys
kupijos kancleris Tomas Skru-
dupis , giedojo Leliūnų bažny
čios choras ir valstybinis dainų 
ir šokių ansamblis „Lietuva". 
Buvo pašven t in ta Lel iūnų 
seniūnijos vėliava, kurią pakelti 
su te ik ta garbingiausiems mies
telio žmonėms — nuo 1946 m. 
Lel iūnų bažnyčioje vargonuo
janč iam Stasiui Šakėnui ir jo 
žmonai Aldonai. Herbą at i
dengė j au nepr ik lausomos 
Lietuvos laikais gimusios moks
leivės — antalgietė, leliūniete ir 
pakalnie tė . 

Seniūnės Linos Petronienės 
įsi t ikinimu, herbas ir vėliava 
įkvėps žmones prasmingiems ir 
k i ln iems darbams, o kraš t ie-
čiams t aps kelrodžiais grįžti į 
gimtinę. 

Ačiū Rūtai Jonuškiene i , 
kurios reportažą iš „XXI am
žiaus" Nr. 54 suglaudžiau. 

Pr. Zaranka 

GETERBORGO KNYGŲ MUGĖJE — 
LIETUVOS VIEŠNAGĖS GAIRĖS 

Didžiausioje Šiaurės šalyse 
Geteborgo knygų mugėje Švedi
joje rugsėjo 24 d. atidaromas 
Lietuvos autorius ir literatūrą 
pristatantis stendas bei pris
tatomos Lietuvos programos 
gairės 2005 metams, kai Lietu
va bus pagrindinė Geteborgo 
knygų mugės viešnia. 

Rugsėjo 25 d. mugės „Poezi
jos kambaryje" svečiuosis ir sa
vo kūrybos ištraukas skaitys lie
tuvių poetai Gintaras Grajaus
kas, Antanas A. Jonynas ir Kor
nelijus Platelis. Šeštadienį šie 
poetai, kartu su Latvijos, Esti
jos ir Švedijos kūrėjais, prista
tys savo kūrybą renginyje „Žo
dis ir garsas iš Baltoskandijos". 

Sekmadienį G. Grajauskas, 
A. A. Jonynas ir K. Platelis su
sitiks ne tik su poezijos, bet ir 
džiazo mėgėjais. Susitikime 
gros Petras Vyšniauskas ir 
švedas Bobo Stensson bei Egi
dijaus Buožio džiazo kvartetas. 

Taip pat sekmadienį spe
cialioje spaudos konferencijoje 

smulkių žuvelių". Ir jie sėkmin
gai juos gaudytų. 

Bet juk politinė korupcija 
vis dėlto yra pati svarbiausia 
tema daugelyje pasaulio šalių. 
..Transparency International" 
tyrimas parodė, kad trys 
ketvirtadaliai maždaug 100 

„Lietuva — Geterborgo knygų 
mugės 2005 viešnia" bus pateik
ti kitų metų Lietuvos pristaty
mo mugėje programos pagrin
diniai akcentai , taip pat Lietu
vos l i teratų ir leidėjų kūrybos 
bei veiklos situacija. 

Š įmet Lietuvos ku l tū ros 
ministerija sudarė darbo grupę, 
kuri j au pradėjo rengti Lietuvos 
l i tera tūros ir kultūros pristaty
mo mugėje koncepciją. 

Ta rp tau t inė je Geterborgo 
knygų mugėje savo leidyklas 
pristato apie 1.000 leidėjų iš įvairių 
šalių. Lietuva joje dalyvauja jau 
a n t r u s metus. Mugėje rengia
mos ir tarptautinės seminarų pro
gramos, kuriose dalyvauja No
belio l i teratūros premijos laure
atai, pristatoma įvairių šalių ra
šytojų kūryba, rengiamos disku
sijos ak tua l iomis l i t e ra tū ros , 
kul tūros ir politikos temomis. 

Šių metų Geteborgo knygų 
muges pagrindinė viešnia yra 
Didžioji Britanija. 

(Elta) 

šalių gyventojų labiausiai no
rėtų išnaikinti korupciją parti
jose, nes labai dažnai politine 
korupcija dengia kitokią korup
ciją. 

Kalbėjosi 
Dora P e t k a u s k a i t ė 

(Elta) 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Čikagos lituanistinėje mokykloje 

prasidėjo 2004 — 2005 mokslo metai 
JANINA LIEPONIENE, gyv. Ho-
mer Glen, IL, Draugo fondo 
ga rbės n a r ė , atsiuntė 1,000 
dolerių a.a. Justino Lieponio 
atminimui. Reikšdami užuo
jautą dėl DF garbės nario mir
ties, už paramą labai dėkojame. 

MAGDALENA STANKŪNIENĖ, 
gyvenanti Oak Lawn, IL, 
Draugo fondo rudens vajui at
siuntė 500 dolerių a.a. Jono 
Gintauto Stankūno atminimui. 
Reikšdami užuojautą, labai 
dėkojame už didelę paramą 
Draugo fondui. 

ČIKAGOS „SUVALKIEČIŲ" 
DRAUGIJA metai iš metų daly
vauja „Draugo" pokylyje, tad ir 
šiemet jos valdyba pasiskubino 
užsisakyti stalą (ir už bilietus 
jau atsilygino) spalio 10 d., 
sekmadienį, 4 val.p.p. naujoje, 
puošnioje, lengvai visiems 
pasiekiamoje Martiniąue salėje 
vyksiantį „Draugo" pokylį, 
kurio metu bus ypatingu būdu 
paminėta jo gyvavimo 95—oji 
sukaktis. Ačiū, bus malonu J u s 
matyti pokylyje! 

DAUG MŪSŲ SKAITYTOJŲ j au 
atsiuntė „Draugo" laimėjimų 
bilietėlių šakneles ir kai kurie 
net dosnią auką dienraščio gim
tadienio proga. Esame visiems 
atsiliepusiems nuoširdžiai dė
kingi, bet kar tu primename, 
kad dar yra daug šaknelių neat-
siuntusių, o laikas greitai bėga: 
laimingieji bilietai bus traukia
mi „Draugo" pokylyje spalio 10 
d. Raginame bilietėlių šakneles 
nedelsiant atsiųsti — jeigu jų 
negausime laiku, negalėsite 
dalyvauti laimėjimuose. 

KVIEČIAME VISUS į Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčią, 
rugsėjo 25 d., šeštadienį, 5 v.v. 
Šv. Mišios bus aukojamos 
anglų ir lietuvių kalbomis. 
Vyks kun. Anthony Markaus 
pristatymas Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos kle
bono pareigoms. Mišiose daly
vaus vysk. Gustavo Garcia -
Silver, kuris sakys sveikinimo 
kalbą. Po Šv. Mišių visus 
kviečiame į parapijos salę, kur 
galėsite pasivaišinti ir paben
drauti. Bažnyčios adresas: 6900 
S. Washtenaw Ave., Chicago. 
IL 60629; tel. 773-776-4600. 

NORĖDAMAS PADĖKOTI Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo para
pijos parapijiečiams už malonų 
priėmimą, kun. Algirdas Luk
šas kviečia į atsisveikinimo 
koncertą, kuris įvyks sekma
dienį, rugsėjo 26 d. po 10:30 v.r. 
Mišių parapijos salėje, kur ma
loniai praleisite laiką, o taip 
pat galėsite pasivaišinti 
pyragėliais ir kava. Bažnyčios 
adresas: 6900 S. Washtenaw 
Ave., Chicago, IL 60629; tel. 
773-776-4600. 

AKADEMIKŲ SKAUTŲ sąjungos 
Čikagos skyriaus mirusių narių 
metinis kapų lankymas vyks 
sekmadienį, rugsėjo 26 dieną. 
Visi dalyvaukime Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje 11 v.r. auko
jamose Šv. Mišiose. Po Mišių 
susitikime prie bažnyčios, esan
čios 14911 - 127th St., Lemont, 
IL, durų. Čia sudarysime dvi 
grupes. Vieni vyksime į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines, kiti 
- į Tautines lietuvių kapines. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ zarasiškių 
klubo gegužinė įvyks rugsėjo 26 
dieną, sekmadienį, 12 v.p.p. 
Šaulių namuose, 2417 W. 43 St. 
Gros muzika, vadovaujama A. 
Bamiškio. Bus skanaus maisto, 
veiks baras ir loterija, kur 
galėsite išbandyti savo laimę. 
Kviečiame visus dalyvauti ir 
linksmai praleisti sekmadienio 
popietę. 

DON VARNAS Amerikos legio

no postas Nr. 986 ir Pagalbinis 
moterų vienetas pristatys nau
jus valdybos narius rugsėjo 26 
dieną, sekmadienį, 3 v.p.p. 
„Seklyčios" restorane, 2711 W. 
71 St., Chicago, IL. Nariai ir 
svečiai kviečiami dalyvauti . 
Vietas prašome užsisakyti tele
fonu 708-636-6837. 

ZIONO LIUTERONŲ PARAPIJAI 
reikalinga sekretorė 20 - čiai 
valandų per savaitę. Reikala
vimai: darbas kompiuteriu, 
lietuvių ir anglų kalbų žinoji
mas. Kreiptis telefonu 708-422-
1433 arba 773-983-6517. 

ČIKAGOS IR APYLINKIŲ 
„Grandies" tautinis ansamblis 
pradeda savo 46-uosius veiklos 
metus. Veteranai pradės šokių 
sezoną sekmadienį, rugsėjo 26 
d., 3:30 v.p.p., PLC valgykloje. 
Apie jaunų veteranų repeticijas 
bus pranešta vėliau. Jauni ve
teranai turėtų registruotis iki 
rugsėjo 30 d. „Grandies" inter
netu svetainėje: 
w-wrw.voras .com/grandis /> . 
Daugiau informacijos galima 
ras t i tinklapio puslapiuose 
a rba skambinant Violetai 
Fabianovich tel. 708-422-3556. 

LIETUVOS DUKTERŲ šiemet 
ruošiami pietūs—vakarienė 
vyks, spalio 24 d. 3 v.p.p. 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je. Šv. Mišių, kaip buvo skelbta 
anksčiau, nebus. Bus meninė 
programa, laimėjimai. Užsi
sakyti vietas galima adresu: 
2735 W. 71 St., arba tel . 
773-925-3211 Nameliuose, 
kuriuose budima nuo antra
dienio iki šeštadienio, 10 v.r. - 2 
v.p.p. Visi maloniai kviečiami 
apsilankyti. 

SPALIS - BALFO MĖNUO. 
BALF-as organizuos metinę 
rinkliavą. Š.m. spalio 2-3 d. 
bus dalinami vokeliai įeinant ir 
išeinant iš Marąuette Parko 
Švč. M. Marijos Gimimo baž
nyčios. Vokeliai bus suren
kami spalio 9-10 d. 

PRANEŠAME, KAD BILIETAI į 
organizacijos „Vaiko vartai į 
mokslą" šventę „Derliaus 
pietūs", kuri įvyks rugsėjo 26 d. 
PLC didžiojoje salėje, baigiasi. 
Norintieji dalyvauti prašomi 
nedelsiant skambinti Nijolei 
Grigaliūnienei telefonu 708-
974-1262. 

DR. JONO ŠALNOS NAUJAU
SIOS - trečiosios - poezijos kny
gos „Gyvenimo veidrodis" 
sutiktuvės ruošiamos spalio 3 
d., sekmadienį, 12:30 v.p.p., 
Ateitininkų namuose, Lemonte. 
Rengia draugai. Visi maloniai 
kviečiami atvykti, susipažinti 
su poezijos knyga, pabendrauti 
ir pasigerėti dr. Šalnos šaknų 
meno dirbiniais. 

ATVESKITE SAVO VAIKUS ir 
vaikaičius į „Pipirų ratelį". 
Užsiėmimai vyks pirmadie
niais, antradieniais, trečiadie
niais bei penktadieniais nuo 
9:30 v.r. iki 11:30 v.r. Taip pat 
trečiadieniais nuo 12 iki 2 
v.p.p. Vaikai lanko kartu su 
tėveliais 1 kartą per savaitę, 
Pasaulio lietuvių centre. 
Priimami vaikai nuo 18 mėne
sių iki 4 metukų. Kreiptis į 
Rimą Stroputę-Gaimer, tel. 
773-775-9498. Registracija 
vyks iki spalio 1 d. 

NETEKTIES ATVEJU. kai 
reikalinga dvasinė parama, 
kreipkitės į Madge tel. 708-354-
7211. Čikagos vyskupija perio
diškai organizuoja susikaupimo 
dienas, padedančias įveikti 
skausmą ir atgauti ramybę. 
Kviečiame dalyvauti rugsėjo 25 
ir 26 dienomis Loyola Hospital, 
Mayvvood, IL (ties Roosevelt ir 
l s t Ave.). 

Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė Jūrate" Doviliene. 
Zigmo D e g u č i o nuotr. 

Atskubėjo rugsėjis, o su 
juo ir ruduo, kurį kažkas 
kuria , kažkas derina 

spalvas, malšina šilumą, trum
pina dienas, o vietoj to, artina 
ilgesnes ir vėsesnes naktis. Taip 
rudenėjanti visata moko išmin
ties pamokų rugsėjį, mokosi 
išminties iš rudens gamtos — 
žmogus, didelis ir mažas. O 
išmintis yra ne kas kita, kaip 
mokslas apie žinojimo meną, ji 
leidžia pažinti visą gamtą ir 
save. J i skina kelius į ten, kur 
galima pasisemti gerumo, 
tiesos, dvasinių vertybių; į ten, 
kur gyvena ir moko išminties 
išminčiai. Mums, lietuviams, ta 
šventovė — Jaunimo centras, 
kurio patalpose jau trylika 
metų įsikūrusi Čikagos litua
nistinė mokykla. 

Jaunimo centro didžiojoje 
salėje, rugsėjo 11 dieną, 9 vai. 
ryto, įvyko 2004—2005 mokslo 
metų atidarymo šventė. Šiemet 
iš viso užsiregistravo daugiau 
nei trys šimtai mokinių. Taigi, 
mokinių skaičius nemažėja, o 
tai vėlgi džiugi žinia lietuvių 
bendruomenėje. 

Atidarymas prasidėjo šven
tomis Mišiomis, kurias pravedė 
mokyklos dvasios vadas, kape
lionas Antanas Gražulis. 
Pamoksle dvasininkas sakė: 
„Širdingas vaikas skaito daug 
knygelių, kad jis būtų dar 
širdingesnis, išmintingas vai
kas visada vadovaujasi tuo, ką 
jam pasako tėveliai, ir jis būna 
dar išmintingesnis. Išmintingas 
žmogus daug mokosi, pataria 
kitam, jam padeda. Pagal
vokime, jei pažadėjai, tai ir 
ištesėk, laikykis žodžio ir tu 
būsi tvirto charakterio žmogus. 
Tu būsi išmintingas". Kunigas 
kvietė puoselėti dvasinio gyve
nimo vertybes, melstis ir būti su 
Dievu. 

Po Šv. Mišių sveikinimo 
žodį tarė mokyklos direktorė 
Jū ra t ė Doviliene: „Sveikinu 
visus mokinius, mokytojus ir 

tėvelius, sugrįžusius ir naujai 
atvykusius į Čikagos li tuanis
tinę mokyklą. Pradedame try
liktuosius mokslo metus. Svei
kinu jus pasiruošusius jaukioje 
lietuviškoje aplinkoje mokytis 
l ietuviškai skaityti ir rašyt i . 
Mes gyvename Čikagoje ir toli 
nuo Vilniaus, ir esame apsupti 
amerikietiškos apl inkos. Bet 
mums negresia savos kalbos 
užmiršimas, nes Jū s , tėveliai, 
vežate savo jaunimą į l i tuanis
tinę mokyklą — ugdote lietuviš
koje dvasioje vaikus ir mokote 
lietuviško žodžio" — nuoširdžiai 
pasidžiaugė direktorė. 

Iš tikrųjų, šiemet užsipildė 
ne tik Jaunimo centro patalpos, 
bet ir užimta Jėzuitų vienuoly
no dalis — visas an t ras aukš
t a s , suformuotos klasės . Mo
kyklos vadovybė dėkoja tėvams 
jėzuitams ir kunigui Antanui 
Gražuliui, kad atvėrė savo duris 
ir suteikė Čikagos li tuanistinei 
mokyklai galimybę priimti vis 
didėjantį mokinių skaičių. 

Nuoširdi padėka tėveliams, 
kurie šią vasarą atėjo į talką, 
griovė sienas, dažė ir valė nau
jas mokyklos patalpas. Jų dėka. 
jų pačių vaikai mokysis jau
kiose, šviesiose klasėse, ati t in
kančiose visus kokybinius mo
kymosi s tandartus . Na, o už 
blizgančią švarą ir nepriekaiš
tingą tvarką, buvo i š re ikš ta 
didelė padėka Jaunimo centro 
prižiūrėtojams Mildai ir Juozui 
Marganavičiams. 

Buvo padėkota J a u n i m o 
centro pirmininkei Mildai 
Šatienei, kurios dėka mokiniai 
šiltai priimami į Jaun imo cen
tro šeimą. Malonu, kad lietuvių 
kalba vis dar gyvuoja ir gyvuos 
mokyklos klasėse, koridoriuose, 
Jaunimo centro kiemelyje. 

Netrukus buvo pakviestas į 
sceną ir pristatytas mokyklos 
kolektyvas, vadovybė, tėvų ko
mitetas, svečiai ir kiti svarbūs 
asmenys, prisidėję prie mokyk
los veiklos. Direktorei J . Dovi-

lienei sėkmingai jau penktus 
metus talkininkauja direktorės 
pavaduotoja Laima Apanavi-
čienė, be to, ji yra ir įvairių 
renginių koordinatorė, aukštes
niosios mokyklos lietuvių kal
bos mokytoja. 

Visų mokytojų buvo 
nuoširdžiai l auk ta ir pačios 
mokytojos laukė mokyklos 
a t idarymo šventės , mokinių 
klegesio, rūpes t ingų tėvelių. 
Visos pasiryžusios mokyti 
mokinius lietuvių papročių, 
tradicijų, kalbos ir rašto. Moky
tojų ka i ta mokykloje maža, 
dauguma di rba t re jus , pen
kerius net aštuonerius metus iš 
eilės ir nesiruošia pasitraukti iš 
įdomios, bet prasmingos mo
kyklos veiklos. Dar kartą dėko
jame mokytojoms: kiškių darže
lio mokytojoms — Silvijai 
Eglynaitei (dirba 8 metus) ir 
Rasai Zakarauskienei (7 
metus); vaikų ratelio mokyto
joms — Audronei Survilienei (6 
metus), Jolantai Valaitienei (5 
metus), Vilmai Vaičienei (pirmi 
metai); darželio mokytojoms — 
Jolantai Gudėnaitei (7 metus), 
Laimai Kataržienei (6 metus), 
Daivai Jakubausk iene i — 
(pirmi metai), Aurelijai Graus-
lienei (antri metai); I skyriaus 
mokytojoms — Giedrei Starins-
kienei (6 metus) , Jolantai 
Blauzdžiūnai te i (3 metus), 
Vitalijai Mickienei (2 metus); 
skyriaus mokytojoms — Nijolei 
Pridotkienei (2 metus), Vilmai 
Poliuvienei (pirmus metus), 
Karolinai Grauslytei (4 metus); 
skyriaus mokytojoms — Laimai 
Viršinskienei (5 metus), Editai 
Kibildienei (3 metus); skyriaus 
mokytojoms — Vilijai Aukš-
tuolienei (8 metus) , Živilei 
Bielskutei (3 metus), skyriaus 
mokytojai Rolandai Var-
nauskienei (5 metus), skyriaus 
mokytojai Audronei . Sidau-
gienei (2 metus); 7 klasės auk
lėtojai, 7, 8, 9 klasės lietuvių 
literatūros mokytojai Jolantai 
Bužinauskytei (5 metus); 8 
klasės auklėtojui, 8 klasės 

lietuvių kalbos ir aukštesnio
sios tautodailės mokytojui 
Vidmantui Strizigauskui (pirmi 
metai); 10 klasės auklėtojai ir 
klasės geografijos bei lietuvių 
kalbos mokytojai Rasai Cicė-
nienei; klasės auklėtojai ir, 7 ir 
10 klasės lietuvių kalbos, ir 10 
klasės grožinio skaitymo moky
tojai Kristinai Lapienytei (2 
metus); 7, 8, 9 ir 10 klasės 
Lietuvos istorijos mokytojai 
Vidai Baliutavičienei (6 metus); 
visuomeninio ugdymo mokyto
jui Juozui Polikaičiui (4 metus). 
Taip pat dėkojame dvasinio 
auklėjimo mokytojams — sese
lei Laimutei Kabišaitytei (6 
metai), Nerijui Šmierauskui 
(pirmi metai), tėvui Antanui 
Gražuliui (2 metai); dainavimo 
mokytojoms — Birutei Jasins
kienei (2 metai), Jūratei Grab-
liauskienei (2 metai); tautinių 
šokių mokytojoms — Nijolei 
Pupienei (13 metai), Onutei 
Cvilikienei (5 metai), Salomėjai 
Radionovienei (2 metai); akom-
panuotojoms — Evelinai Kara
lienei (6 metai), Genei Razumie-
nei (pirmi metai); tautodailės 
mokytojoms — Daivai Blažu-
lionienei (5 metai), Vidmantui 
Strizigauskui (pirmi metai). 
Dainora Baliutavičienė — ilga
metė mokyklos bibliotekininkė, 
vėl vadovaus mokyklos skaity
mo konkursui, kuris ypač yra 
reikšmingas ugdant jaunimo 

lietuvių kalbą, raštą, tau
tosakos suvokimą. 

Raštinėje dirbs buvę abi
turientai Luką Šaparnytė, 
Živilė Badara i tė ir Tomas 
Mačiulis. J ie bus ir pagalbiniai 
mokytojai. Nauja pagalbinė 
mokytoja — Ramunė Palubins
kaitė, dirbs vaikų ratelyje. 
Dalia Badarienė sutiko antrus 
metus paruošt i spaudai šių 
metų metraštį ir jį sumaketuoti. 

Renginio pabaigoje žodį 
ta rė direktorės pavaduotoja 
Laima Apanavičienė, kuri su
pažindino auditoriją su mokyk
los taisyklėmis. J i prašė, kad 
mokiniai nevėluotų į pamokas, 
kad tėveliai laiku atsiimtų savo 
vaikus, ypač pačius mažiausius 
— pradinių klasių ir mažesnių. 
Būtų malonu, kad vaikai ir to
liau į mokyklos šventes ateitų 
šventiškai apsirengę, tautiniais 
drabužiais ir, žinoma, su šypse
na. 

Tėvų komiteto pirmininkė 
Dovilė Ruscitti padėkojo 
visiems susirinkusiems, palin
kėjo gerų 2004—2005 mokslo 
metų, bei visada bendradar
biauti su mokyklos tėvų komite
tu, siekti bendrų tikslų, vardan 
ketvirtosios lietuvių kartos 
išlaikymo JAV. 

I n d r ė B a r t a š i ū n i e n ė 
ČLM atstovė spaudai 

Čikagos litua 
Zigmo Deguč io nuotr. 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ 
Š.m. spalio 10 d. vyks 

Lietuvos Respublikos Seimo 
rinkimai, kuriuose galės daly
vauti ir JAV gyvenantys ar čia 
besilankantys Lietuvos Respub
likos piliečiai. 

Balsavimą Jungtinėse Ame
rikos Valstijose organizuos Lie
tuvos Respublikos ambasada 
Vašingtone, Generaliniai kon
sulatai Čikagoje ir New Yorke 
bei Garbės konsulatai Cleve-
land, Los Angeles ir Seattle. 
Lietuvos' Respublikos piliečiai 
galės balsuoti paštu arba atėję į 
minėtas Lietuvos diplomatines 
bei konsulines įstaigas. 

LR Generalinis konsulatas 
Čikagoje organizuoja balsavimą 
Seimo rinkimuose Lietuvos 
Respublikos piliečiams, gyve
nantiems ar besilankantiems 
JAV Illinois (IL) Ohio (OH), 
Michigan (MI), Indiana (IN) ir 
Wisconsin (WI) valstijose. 

Šiose valstijose gyvenantys 
ar besilankantys LR piliečiai. 

kurie rinkimuose į Europos 
Parlamentą ir Respublikos pre
zidento rinkimuose š.m. birželio 
13 d. balsavo Čikagoje, y ra 
įtraukti į LR Generalinio kon
sulato Čikagoje rinkėjų sąrašą, 
ir j iems rinkėjų pažymėjimai 
bei r inkimų biuleteniai bus 
išsiųsti paštu tuo adresu, kuris 
buvo nurodytas š.m. birželio 
mėn. 13 d. rinkimams. Š i e m s 
r i n k ė j a m s p a k a r t o t i n a i r e 
g i s t r u o t i s n e r e i k i a . Rinkėjus, 
po pastarųjų rinkimų p a k e i t u 
s ius ad resą , prašome pranešt i 
savo naują adresą LR genera
liniam konsulatui paštu, faksu 
arba elektroniniu paštu. 

Aukščiau išvardintose vals
tijose gyvenančius ar besi
lankančius LR piliečius, kurie 
rinkimuose į Europos Par la
mentą ir Respublikos preziden
to rinkimuose š.m. birželio 13 d. 
nedalyvavo arba balsavo ne 
Čikagoje, bet Seimo rinkimuose 
nori balsuoti Čikagoje, kviečia

me registruotis LR Generali
niame konsulate paštu, faksu 
arba elektroniniu paštu. Re
gistruojantis prašome nurodyti 
savo vardą (kaip LR pase), 
pavardę (kaip LR pase), gimi
mo datą, asmens kodą, LR paso 
numerį, adresą JAV ir gyve
namąją vietą Lietuvoje (jeigu ji 
buvo deklaruota) . Užsiregis
travusiems rinkėjams rinkėjų 
pažymėjimai ir balsavimo 
biuleteniai bus išsiųsti paštu 
nurodytu adresu. 

LR piliečiai ta ip pat galės 
balsuoti atvykę asmeniškai 
žemiau nurodytu laiku šiuose 
balsavimo punktuose: 

General in iame konsulate 
(211 E. Ontario St., Suite 1500, 
Chicago, IL 60611): 

2004 m. rugsėjo 28-30 d. 
nuo 1-5 vai. p.p. 

2004 m spalio 1 d. nuo 1-5 
vai. p.p. 

2004 m. spalio 4-8 d. nuo 
1-5 vai. p.p., arba 

Pasaulio lietuvių centre 
(14911W. 127st St., Lemont, IL 
60439): 

2004 m. spalio 10 d. nuo 7 
v.r. iki 8 v. v. 

Lietuvos Respublikos pilie
čiai, esantys užsienyje, balsuoja 
už kandidatus į LR Seimą 
Naujamiesčio vienmandatėje 
rinkimų apygardoje Nr. 1 ir 
daugiamandatėje rinkimų apy
gardoje (už partijas). 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, 
kad balsavimo teisę turi tik ne 
jaunesni kaip 18 metų Lietuvos 
Respublikos piliečiai. Balsuo
jan t būtina pateikti LR piliety
bę patvirtinantį dokumentą 
(LR pasą arba asmens tapaty
bės kortelę). 

Platesnę informaciją apie 
rinkimus, juose dalyvaujančias 
partijas ir kandidatus, balsavi
mo organizavimą galite rasti 
LR Vyriausiosios rinkimų ko
misijos tinklalapyje www.vrkJt 
arba LR ambasados Vašingtone 
tinklalapyje 

www. l t embassyus .o rg 

Lietuvos Respublikos Ge
neralinio konsulato Čikagoje 
adresas: 

211 East Ontario Street, 
Suite 1500 
Chicago, IL 60611 
Fax: 312-397-0385 
Elektroninis paštas: 
kons .c ikaga@urm. l t 

SKELBIMAI 

t 

• Amerikos l i e t u v i u r a d i j a s , vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per WCEV 14 50 AM. Tel . 773-847-
4903, adresas 4459 S Prancisco, Chicago. DL 60632. 
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