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Šiame 
numeryje: 
Lietuvos rinktinė 
Europos krepšinio 
pirmenybių 
pusfinalyje. 
„Lituanica" laimėjo. 

2psl. 

JAV prezidentas 
dainuoja kita melodiją. 
„Laissez faire" 
principai ir Lietuva. 

3 psl. 

„Bičiulystė". 
4 psl. 

„Draugo lietuviukai". 
5 psl. 

JAV LB Švietimo 
tarybos planai ir 
rūpesčiai naujais 
mokslo metais. 

6 psl. 

Pedagoginis lit. 
inst i tutas pradės 
darbą. Lietuvių 
respublikonų gegužinė. 
Atlaidai Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijoje. 

8 psl. 

Sportas 
* T r e č i a d i e n į L i e t u v o s 

k r e p š i n i o r i n k t i n ė Europos 
čempionato ketvirtfinalyje 
98:82 (30:19, 27:24, 23:23, 
18:16) nugalėjo pasaulio ir Eu
ropos čempionę Serbijos ir 
Juodkalnijos komandą ir pa
teko į pusfinalį. Pirmenybių 
pusfinalyje Lietuvos krep
šininkų varžove bus Prancūzi
jos komanda. P l a č i a u a p i e tai 
— 2 ps l . 

Šarūnas Jasikevičius (kairėje) ban
do sustabdyti serbą M. Vujaničių. 

EPA-ELTA nuotr. 

'' Švedijoje vyks tančia
m e E u r o p o s vyrų k repš in io 
č e m p i o n a t e pagal rezultaty
vius perdavimus pirmauja Lie
tuvos rinktinės įžaidėjas Šarū
nas Jasikevičius. Vidutiniškai 
per rungtynes lietuvis jų atlie
ka 8.25 (33 perdavimai per 4 
rungtynes). 

* Slovakijoje vyks tančio 
t a r p t a u t i n i o „ S a r i s Cup" 
moterų teniso turnyro, kurio 
prizų fondas — 10,000 dolerių, 
pirmajame rate (1/16 finalo) lie
tuvė Edita Liachovičiūtė 6:1, 
7:5 nugalėjo po kvalifikacijos 
varžybų į pagrindinį turnyrą 
patekusią 18-metę slovake 
Kristiną Bezakovą ir pateko į 
aštuntfinalį. 

* Peržiūrai \ pajėgiausią 
Lietuvos moterų krepšinio 
klubą „Vilniaus telekomas" 
atvyko amerikietė 25 metų ir 
178 cm gynėja Reshea La Nette 
Bristol 2001 metų vasarą R. La 
Nette Bristol bandė įsitvirtinti 
JAV WNBA klube, bet dėl trau
mos buvo atleista vos prasidė
jus sezonui 

Lietuva paminėjo antrąsias r 
teroro aktu JAV metines 

gsejo 11-osios 

Vilnius , rugsėjo 11 d. 
(BNS) — Lietuvos žmonių soli
darumas su Jungtinėmis Ame
rikos Valstijomis per 2001-ųjų 
rugsėjo 11-osios teroro išpuo
lius New York'e ir Vašingtone 
įamžintas atminimo lentoje 
Vilniuje. 

Ketvirtadienį prie JAV am
basados Vilniuje vykusiame 
rugsėjo 11-osios teroro išpuolių 
aukų pagerbime JAV amba
sadorius Stephen Mull ir Seimo 
pirmininkas Artūras Paulaus
kas atidengė atminimo lentą. 

Joje rašoma: „Dėkojame 
Lietuvos žmonėms, čia atėju
siems išreikšti solidarumą su 
JAV tau ta po 2001-ųjų rugsėjo 
11-osios teroristinių išpuolių". 

„Prieš dvejus metus prie 
JAV ambasados Vilniuje verk
dami, nešini gėlėmis atėjo įvai
raus amžiaus Lietuvos žmonės 
tam, kad paremtų Ameriką jai 
sunkiu metu. Mes atsimename 
tai ir niekada to nepamiršime. 
Todėl šią atminimo lentą ir ski
riame Lietuvos žmonėms", sakė 
S. Mull. 

Ambasadorius prisiminė, 

JAV ambasadorius 
vusiųjų atminimą. 

i;phen D. Mull su žmona prie naujai tos tylos minute pagerbia žu-
Sa u liaus Venckaus ' ELTA) nuotr. 

kad per teroristų išpuolius JAV 
žuvo ir Lietuvos piliečių. „Dėko
j ame už Lietuvos ir jos žmonių 
buvimą kartu šiandien ir prieš 
dvejus metus, kai JAV buvo 

užpulta teroristų. Per išpuolius 
žuvo daugiau nei 80 valstybių 
piliečiai, t a rp jų buvo ir Jelena 
Melničenko iš Lietuvos", sakė S. 
Mull. Nuke l ta \ 7 psl. 

Lietuvos bankas — už pas tovaus l i to kursą 
iki euro įved imo 

keitimo me Vilnius, rugsėjo 11d. (Elta) 
— Dabartinė pastovaus (fiksuo
to) lito kurso sistema yra priim
tina Lietuvai ne tik stojant į 
Europos Sąjungą, bet ir jun
giantis prie Antrojo valiutos 
keitimo mechanizmo bei daly
vaujant jame iki narystės Eko
nominėje ir pinigų sąjungoje. 

Tokį pareiškimą paskelbė 
ketvirtadienį Lietuvos banko 
valdybos pirmininkas Reinoldi
jus Šarkinas, teikdamas Seimui 
įstatymu numatytą pastovią 
ataskaitą apie centrinio banko 
veiklą. 

Pasak R. Šarkino, nors 
Antrasis valiutos keitimo me
chanizmas leidžia 15 procentų 

dydžio valstybinės valiutos rin
kos kurso svyravimus, palyginti 
su euro atžvilgiu pastoviu ofi
cialiu kursu. Lietuvos bankui 
yra visiškai priimtinas įsipa
reigojimas išlaikyti lito kursą 
be svyravimų. 

Atsakydamas į parlamenta
rų klausimus, vyriausiasis vals
tybės bankininkas teigė, jog 
..mes neskubame prie euro", ta
čiau nėra reikalo ir stabdyti to 
proceso. 

Pasak R. Šarkino, Lietuva 
sėkmingai vykdo Mastrichto su
tar t ies reikalavimus euro zonos 
kandidatėms, todėl jai neturėtų 
sukelti problemų pereinamasis 
la ikotarpis prisijungus pr ie 

Atminimo lentelė Vilniuje įamžino 
Napoleono karių atminimą 

Viln ius , rugsėjo 11 d. 
(BNS) — Vilniuje, Antakalnio 
kapinėse atidengta atminimo 
lentelė įamžino kelių tūkstan
čių Prancūzijos imperatoriaus 
Napoleono karių, per 1812 metų 
karo kampaniją mirusių Vil
niuje nuo bado, ligų ir speigo, 
atminimą. 

Prancūzijoje pagamintą at
minimo lentele iš bazalto ket
virtadienį atidengė šiuo metu 
Vilniuje viešintis Prancūzijos 
Senato pirmininkas Christ ian 
Poncelet ir Seimo pirmininko 
pirmasis pavaduotojas Česlovas 
Ju r šėnas . 

Nukelta \ 7 psl . 

Antrojo valiutos 
chanizmo. 

R. Šarkinas pakartojo jau 
nurodytus terminus, kad anks
čiausiai prie tr-. mechanizmo 
Lietuva gali prisijungti nuo ki
tų metų liepos 1 dienos, o eurą 
vietoj lito įsivesti nuo 2007 
metų pradžios ar vėliau. 

J is minėjo, kad ta i būtų 
naudinga verslui, nes supa
prastintų ekonominius ryšius 
su Europos Sąjungos valstybė
mis. 

P e r 3 m e t u s Valdovų 
r ū m ų a t s t a t y m u i 

p a a u k o t a s 1 mln. litų 
Vi ln iu s , rugsėjo 11 d. 

(BNS) — Per trejus veiklos me
tus Valdovų rūmų paramos fon
das, remiantis 15-17 amžiaus 
Lietuvos valdovų rūmų atkū
rimą, sulaukė paramos iš dau
giau kaip 39,000 aukotojų ir rė
mėjų. 

Kaip pranešė Valdovų rū
mų paramos fondas, rūmų ats
tatymui jau surinkta maždaug 
1 milijonas litų. 

Nuke l ta į 7 psl . 

Irake lietuviai taikdariai 
automatų ugnimi gynė 

saugomą objektą 
Kurna-Vilnius, rugsėjo 11 

d. (BNS) — Tarptautinėje ta i 
kos palaikymo misijoje P ie tų 
Irake tarnaujantiems l ietuvių 
ka r i ams trečiadienį t eko a t 
remti ginkluotą išpuolį pr ieš jų 
saugomą objektą. 

Kaip sakė Lietuvos kar iuo
menės Lauko pajėgų vadas , bri
gados generolas Valdas T u t k u s , 
incidentas įvyko trečiadienį ry
te Kurnos mieste prie t a ikdar ių 
saugomo vietos administracijos 
pastato. 

Nežinomi užpuolikai ke tu 
ris kar tus iššovė į pas ta tą iš 
prieštankinių g rana t sva idž ių . 
Pasak vado, poste prie objekto 
budėję du Lietuvos kariai , k a ip 
dera tokiose situacijose, a t s a k ė 
ugnimi iš automatinių ginklų. 

Užpuolikai paspruko, nie
kas iš objekte buvusių a s m e n ų 
nenukentėjo. 

„Tai p i rmas intensyvus su
sišaudymas Lietuvos kar iams, 
tačiau ne p i rmas atvejis, kai 
j iems tenka panaudot i ginklus", 
sakė brigados generolas V. Tut
kus . Jo teigimu, manoma, kad 
išpuolis n u k r e i p t a s ne pr ieš 
ta ikdarius , o pr ieš vietos civili
nę valdžią. 

Pasak V.Tutkaus , negalima 
atmesti galimybės, kad trečia
dienį įvykęs išpuolis susijęs su 
incidentu liepos pabaigoje, kai 
lietuvių t a ikda r i ams teko šū
viais į orą išsklaidyti irakiečių 
riaušes. Tąkar t prie administ
racinio pas ta to susir inkę vietos 
gyventojai protes tavo dėl vietos 
valdžios j i ems kelis mėnesius 
neišmokamų atlyginimų. Civi
lių gyventojų nepasi tenkinimui 
pasiekus kr i t inę ribą, jie pra
dėjo veržtis į saugomą teritori
ją. N u k e l t a į 7 psl . 

Vilniaus merui vėl atsiųsta 
įtartinų miltelių 

Viln ius , rugsėjo 11 d. 
(BNS) — Ketvirtadienį Vilniaus 
merui Artūrui Zuokui buvo at
siųstas laiškas su įtartinais mil
teliais. 

Vokas atsiųstas teroristų iš
puolių JAV antrųjų metinių die
ną. 

Tais metais po didžiausio 
žmonijos istorijoje teroro akto 
daugelyje pasaulio šalių pradėti 
siuntinėti milteliai, keletu atve

jų — su juodligės užkra tu . Tais 
metais bei vėliau įvair ios 
Lietuvos įstaigos, pav ien ia i 
asmenys gavo įtart inų laiškų su 
milteliais. Nė vienu atveju mil
teliai nebuvo pavoj ingi 
sveikatai. 

Voką su kitais savivaldybei 
atsiųstais laiškais po pietų pa
ėmė raštinės inspektorė I r e n a 
Kiseliovienė. 

N u k e l t a % 7 p s l . 

Lietuviški grybai pasiekia 
Prancūzijos, Šveicarijos, JAV r inkas 

V a r ė n a , rugsėjo 10 d. 
(Elta) — Viena didžiausių Va
rėnos rajone veikiančių miško 
grybų ir uogų supirkimo ir per
dirbimo UAB „Mėlynoji uoga" 
šiemet į vietinę ir užsienio vals-

Bendrovėje „Mėlynoji uoga" tikri
namas grybų radiacinis lygis. 

Algirdo Sabaliausko 'Eitai nuotr. 

tybių rinkas j au ekspor t avo 
daugiau kaip 1,000 tonų šviežių 
grybų. 

Tai apie ke tu r i s k a r t u s 
daugiau negu buvo jų pa rduo ta 
pernai, ypač nepalankiais gry-
bautės metais. 

Dabar už kilogramą bara
vykų supirkimo punktuose mo
kama maždaug po 10 litų. 

Pasak šios bendrovės direk
toriaus Algimanto Bražionio, 
šiemet paruoštų grybų s iuntos 
pasiekia beveik visas Europos 
valstybes, nedidelė Dzūkijos 
miškuose sur inktų geltonųjų 
voveraičių siunta lėktuvu buvo 
nuskraidinta ir į JAV. 

Vienintelei Lietuvoje šiai 
bendrovei sute ik ta t e i sė pa
ruoštus grybus, miško uogas 
ženklinti N u k e l t a \ 7 ps l . 

„ F e r m e n t o " 
produkta i s 

sus idomėjo garsi 
JAV biotechnolog i jų 

f irma 
V i l n i u s , rugsėjo 11 d. 

(BNS) — Lietuvos biotechnolo
gijos bendrovės „Fermentas" iš
rastomis technologijomis, lei
džiančiomis išgaut i tam tikrų 
specifinių savybių fermentus, 
susidomėjo garsi JAV bendrovė 
„New England Biolabs" (NEB). 

Šią s ava i t ę Lietuvoje 
lankėsi NEB vadovų delegacija, 
kuri ap tarė galimybę bendra
darbiaut i naudojan t giminin
gas abiejų firmų technologijas. 

N u k e l t a į 7 psl. 

Lietuvoje 41 pieno ūkis 
pieną žymi „sveikumo" 

ženklu 
V i l n i u s , rugsėjo 11 d. 

(BNS) — D a r t rys Lietuvos 
pieno ūkiai gavo „sveikumo" 
ženklą i r g a m i n a m ą pieną 
galės p a r d u o t i eksportui į 
Europos Sąjungą. 

Šiose pieno fermose įdiegta 
pieno gamybos savikontrolės 
sisterha. 

Dabar te isė pieno ūkyje pa
gamintą žaliavinį pieną žymėti 
sveikumo ženklu suteikta iš 
viso 41 pieno ūkiui. 

Daugiausia tokių ūkių yra 
Šakių ir Kauno , Klaipėdos, 
Anykščių, Pr ienų, Panevėžio, 
Kretingos ir Šiaulių rajonuose. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters. AP. irserfe*. ITAR-TASS, BNS 

Jšraų agenSlfų prarešimais) 

EUROPA 
Bra t i s l ava . Popiežius Jo

nas Paulius II ketvirtadienį at
vyko į Slovakiją, kur per ke
turių dienų vizitą numato dar 
kartą paraginti Europą prisi
minti savo krikščioniškas šak
nis. Po beveik 1.5 valandos už
trukusio skrydžio popiežius bu
vo ta ip išvargintas skrydžio, 
kad perskaitė tik kelias savo 
kreipimosi į jį pasitinkančiuo
sius pastraipas. Kreipimąsi to
liau perskaitė Slovakijos dva
sininkas. 

Stokholmas. Ligoninėje po 
užsitęsusios operacijos mirė 
Švedijos užsienio reikalų mi
nistrė Anna Lindh. kurią tre
čiadienį Stokholmo centre pei
liu sužeidė nežinomas užpuo
likas. 46 metų A. Lindh, kuri, 
artėjant sekmadienio Švedijos 
referendumui aktyviai agitavo 
už euro įvedimą, buvo peiliu 

sužeista į krūtinę, pilvą ir ran
kas sausakimšoje universalinė
je parduotuvėje. Tai yra pirmo
ji politinė žmogžudystė Švedijo
je po 1986 metų pasikėsinimo į 
tuometį premjerą Olof Palme, 
kuris buvo nušautas, kai ėjo 
namo iš kino teatro. Ketvir
tadienį Švedijos policija prane
šė ieškanti „drūto" ir „netvar
kingo" užpuoliko, kur is vei
kiausiai veikė pagautas aki
mirkos įtūžio. Nors žmogžudys
tės įrankiu laikomas peilis bu
vo ras tas ir šiuo metu yra t iria
mas, pasak pareigūnų, centri
nės Stokholmo universal inės 
parduotuvės, kur buvo subady
ta A. Lindh, stebėjimo kamerų 
nufilmuoto vaizdo medžiaga 
jokio atsakymo į šią mįslingą 
tragediją nedavė. 

JAV 
N e w York. Antrąsias tero 

ro išpuolių metines mininčios 

Jung t inės Valstijos ketvirta
dienį ryte nuščiuvo tylos minu
tei, prisimindamos akimirką, 
kai prieš dvejus metus į New 
York'o World Trade Center rė
žėsi pirmasis teroristų užgrob
tas lėktuvas. Šviečiant vaiskiai 
dangaus žydrynei. Manhattan, 
prie vadinamojo „Ground Zero" 
— griuvėsių epicentro, susirin
ko tūkstantine minia. Pagerb
dama visus 2,792 žmones, ku
rie šioje vietoje prieš dvejus me
tus žuvo per baisiausią ir lygių 
JAV istorijoje neturintį tero
ristų išpuolį, ji sustingo mirtino
je tyloje. Po tylos minutės 200 
vaikų, kurie per išpuolius nete
ko šeimos narių, pradėjo skai
tyti visų žuvusiųjų pavardes. 
Ėmę skaityti savo velionių tėvų 
vardus, daugelis jų nebepajėgė 
tramdyti emocijų ir iš paskuti
niųjų stengėsi baigti žodį arba 
pridūrė kelias frazes nuo savęs. 
Tylos minute bei malda prie 
Baltųjų rūmų teroro išpuolių 
aukas pagerbė ir prezidentas 
George W. Bus h. 

Vašingtonas . JAV Valsty
bės depa r t amen ta s perspėjo. 

kad „ai Qaeda" gali smogti dar 
vieną smūgį, kuris gali būti 
..dar labiau triuškinamas, nei 
rugsėjo 11-osios išpuolis" ir ga
li būti, kad ,jiems bus panau
doti netradiciniai ginklai, su 
cheminėmis arba biologinėmis 
medžiagomis". Tai gali būti 
„savižudžių operacijos, lėktuvų 
pagrobimai, sprogdinimai arba 
žmonių pagrobimai", sakoma 
pranešime. 

Vašingtonas. JAV Centri
nės žvalgybos valdybos (CIA) 
žinovai, atlikę pirminę šią sa
vaitę transliuoto įrašo garso 
autentiškumo analizę, paskel
bė, jog dar negali konkrečiai at
sakyti, ar juostoje girdimas bal
sas yra tikrai Osama bin La-
den, tačiau pranešė esą „giliai 
įsitikinę" kad joje girdėti jo pa
vaduotojo Ayman al-Zawahiri 
balsas. Trečiadienį arabų tele
vizija „ai Jazeera" transliavo 
garso įrašą, kuriame ..ai Qae-
da" šalininkai raginami sunai
kinti amerikiečius. Jraše ma
tyti, kaip abu vyrai leidžiasi 
kalno šlaitu, pasiramsčiuoda
mi lazdomis ir persimetę per 

pečius automatinius šau tuvus . 
..Mes sakome mūsų kovojan
tiems broliams Irake: sveikina
me jus ir meldžiame Dievą būti 
jūsų pusėje kovoje su kryžiuo
čiais", sako A. a l -Zawahi r i . 
„Dievas su jumis ir visa valsty
bė remia jus. Pasikl iaukite Die
vu ir naikinkite amerikiečius 
kaip liūtai drasko savo grobį ir 
palaidokite juos Irako kapavie
tėje", sakoma įraše. J a m e , kaip 
manoma, O. bin Laden giria 19 
savižudžių, kurie prieš 2 metus 
užgrobė keleivinius lėktuvus ir 
nukreipė juos į JAV. 

Vašingtonas. Prez identas 
George W. Bush Baltuosiuose 
rūmuose priėmė Dalai Lamą, 
nepaisydamas Kinijos pr ieš ta
ravimų, kad šis Tibeto dvasinis 
vadovas naudojasi ryš ia is su 
JAV savo „separatist inei" veik
lai paremti. Po susi t ikimo, ku
ris atsižvelgiant į Kiniją buvo 
uždaras. Dalai Lama sakė , kad 
G. W.Bush ir valstybės sekreto
rius Colin Powell parodė „pa
lankumą" Tibetui. ^Jie m u m s 
padės", pažymėjo jis. 

Vašingtonas . JAV s tam

bių draudikų grupė pareiškė iš
kelia ieškinius Osama bin La-
den'ui, ,,al-Qaeda", Saudi Ara
bijai, I rakui , I ranui . Sudanui ir 
daugybei fizinių ir juridinių as
menų dėl rugsėjo 11-osios tero
ristinių išpuolių, kurie draudi
mo bendrovėms atsiėjo 300 mi
lijardų dolerių. Tarp ieškovų 
— draudimo milžinės „Chubb", 
„American Re" („Munich Re" 
grupės padal inys) , „Zurich 
American Insu rance Group", 
„One Beacom Insurance 
Group" ir „Crum & Forster In
surance", rašo verslo dienraštis 
„The Wall S t ree t Journal". 

J u n g t i n ė s Tautos . Pran
cūzija, Vokietija ir Rusija pa
siūlė JAV susi tar imą dėl Irako, 
remiantis kuriuo, bus pri tar ta 
Vašingtono kar iniam vadova
vimui, tačiau dalį civilinės val
džios įgaliojimų amerikiečiai 
turės perleisti irakiečiams ir 
J u n g t i n ė m s Tautoms. Tačiau 
JAV7 valstybės sekretorius Co
lin Povvell interviu arabų tele
vizijos k a n a l u i .,al Jazeera" 
pašaipiai atsiliepė apie siūlymą 
atsisakyti dalies valdžios Irake 
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SPORTO APŽVALGA 

Šarūnas Jasikevičius bando stabdyti Serbijos ir Juodkalnijos r inktinės 
žaidėją P. Drobniaką. Elta-EPA nuotr. 

PSICHOLOGINIS PASIRENGIMAS 
BUVO LABAI SVARBUS 

Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinės treneris Antanas 
Sireika po pergalės Europos 
krepšinio čempionato ketvirt
finalyje rugsėjo 10 d. prieš ser
bus pabrėžė psichologinio pa
sirengimo svarbą. 

„Esu laimingas, kad įvei
kėme antrojoje rungtynių pu
sėje turėtas problemas, — sa
kė treneris apie rungtynių at
karpą, kurią serbai laimėjo 
17:0. — Kaip visada, mes sky
rėme didelį dėmesį psichologi
niam pasirengimui. Tai labai 
svarbu rungtyniaujant su 
Serbija ir Juodkalnija". 

A. Sireika sakė, kad pa
čioje rungtynių pabaigoje pa
ėmė minutės pertraukėlę, kad 
nuramintų žaidėjus, nes matė 
serbų rungtynes su ispanais, 
kurios pasibaigė incidentais. 
„Norėjau nuraminti krepši
ninkus", — sakė jis. 

Treneris teigė esąs paten
kintas komandos taiklumu ir 
tikisi, Kad panašūs pataikymo 
procentai bus ir kitose rungty
nėse. Jis pažymėjo, kad buvo 
problemų kovojant po krepšiu 
su serbų aukštaūgiais, todėl tolimi 
metimai buvo labai svarbūs. 

Lietuvos rinktinės įžaidė
jas Šarūnas Jasikevičius pa
žymėjo, kad gero žaidimo Šve
dijoje pagrindas buvo padėtas 
kontrolinėse rungtynėse. 

Jo teigimu, mūsiškių žai
dimo planas buvo neduoti 
laisvai priimti kamuolio serbų 
žvaigždėms. Kai paaiškėjo, 
kad Predrag Stojakovič ne
žais, visas dėmesys buvo skir
tas Mark Jarič ir Milan Gu-

Sporto mėgėjai, nepai
sant, kur begyventų, šiomis 
dienomis laukia žinių iš 
Švedijos, kur rugsėjo 5 d. pra
sidėjo 33-asis Europos vyrų 
krepšinio čempionatas. Lie
tuviams jis, bent pradžioje, 
yra sėkmingas, nes iškovotos 
trys pergalės iš eilės ir jau 
patekta į ketvirfinalį. 

Įdomu, kad Lietuva, savo 
eilėse neturėdama krepšinio 
žvaigždžių — Arvydo Sabonio 
ir Žydrūno Ilgausko, dabar 
yra vertinama kaip galima šių 
pirmenybių finaliste. 

Tokią nuomonę išspausdi
no vokiečių sporto interneto 
svetainė „Sport 1", kur sako
ma, jog lietuviai, demonstruo
dami ne pavienį, o komandinį 
žaidimą, finale turėtų rungty
niauti su Ispanijos rinktine. 
Būtų gera, kad mūsiškiai 
laimėtų bent trečiąją vietą ir 
kvalifikuotųsi į olimpines 
krepšinio varžybas. 

Štai ką apie šias Europos 
krepšinio varžybas rašė 
„Lietuvos žinios": 

„Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinė sėkmingai pradėjo 
33-iąjį Europos čempionatą 
— B grupėje ji iškovojo visas 
pergales, o drauge ir teisę 
žaisti keturfinalyje. Turnyrą 
lietuviai pradėjo labai sunkiai 
pasiekta pergale po pratęsimo 
prieš pagrindinius varžovus 
latvius, paskui lengvai nu
galėjo Izraelio komandą 
(94:62) ir savo žygį B grupėje 
užbaigė užtikrinta pergale 
prieš Vokietiją 93:71. 

...Pirmąsias principines 
rungtynes penktadienį, rug
sėjo 5 d., Lietuvos rinktinė 
žaidė su Latvijos komanda ir 

rovič. Dėl to serbų aukštaū
giams buvo lengviau žaisti, nes 
jiems teko mažiau dėmesio. 

„Puiku, kad tiek daug lie
tuvių čia mus palaiko. Puiku 
jausti palaikymą sunkiais 
rungtynių momentais", — sa
kė Š. Jasikevičius, pareiškęs 
viltį, kad lietuviai gali laimėti 
čempionų karūną. Tačiau jis 
pripažįsta, kad Prancūzija yra 
tikrai gera komanda ir labai 
atletiška. 

Serbijos ir Juodkalnijos 
rinktinės treneris Dušan Vu-
joševič pripažino, kad Lietu
vos rinktinė laimėjo pelnytai. 

„Sveikinu Lietuvą — ji 
nusipelnė pergalės. Jie nesu
teikė mums šanso žaisti to
kiu ritmu, kokiu norėjome, — 
sakė jis po rungtynių. — Ap
maudu pralaimėti ketvirtfina
lyje, nes kitos galimybės jau 
negali gauti". 

Serbų treneris teigė, kad 
P. Stojakovič netekimas buvo 
didelė problema ir žaisti bėjo 
buvo sunku. 

..Kai kurie žaidėjai priė
mė neteisingus sprendimus, 
beveik pasivijome varžovus 
ketvirtajame kėlinyje. Mes ne-
sužaidėme taip, kaip turėjo
me žaisti tuomet, kai to labiausiai 
reikėjo".— teigė D. Vujoševič. 

Tą akcentavo ir Dušan Vu-
kčevič: „Mes sustojome, kai 
sumažinome skirtumą iki ke
turių taškų'". 

Jo nuomone, didžiausia 
problema buvo ta. kad pirmoje 
rungtynių pusėje lietuviams 
buvo leista įmesti 57 taškus. 

(Elta) 

METINĖ „LITUANICOS" FUTBOLO 
KLUBO PRAMOGA 

Klibant apie J.ituanicos"" fut
bolo rungtynes, reikia nepa
miršti ir jau artėjančio me
tinio klubo pasilinksminimo 

- baliaus, kuris rengiamas 
spalio 25 d. (šeštadienį) PL 
centro didžiojoje salėje. Tai 
jau bus šio klubo 53-jų metų 
veiklos apvainikavimas. 

Kaip ir anksčiau, taip pat 
ir šį kartą, bus gera vaka

riene, oficialioji dalis — žaidė
ju bei kitų pareigūnų apdova
nojimas, šokiai, kiti įvairumai. 
Rengėjai žada gerą nuotaiką. 

Registruotis galima jau 
dabar, skambinant Laimai 
Glavinskienei. tol. 630-323-
6302. Rengėjai nori. kad gero
kai iš anksto būtų žinomas 
tikslesnis dalyvių skaičius. 

M i n d a u g a s Žukauskas (kairėje) kietai grumiasi su Serbijos 
Juodkalni jos r inktinės žaidėju M. Gurovieiumi. Elta-EPA nuotr 

t ik po pratęsimo ją įveikė 
92:91. Po dramatiškos dvi
kovos lietuvių treneriai ir 
krepšininkai pripažino, kad 
sužaista prastai, tačiau svar
bu, kad pavyko laimėti. 
„Geriau žaisti blogai ir lai
mėti, negu žaisti gerai ir 
pralaimėti, — taip rungtynes 
apibūdino Sireika. — Ši per
galė mums labai svarbi. Žai
dėme nervingai, bet tikiuosi, 
kad kitas rungtynes žaisime 
geriau". Treneris buvo nuste

bęs, kad žaidimui tokią didelę 
įtaką padarė jaudulys ir įtam
pa. 

..Rungtynės buvo geros, o 
mano komanda žaidė garbin
gai, — teigė latvių vyriausias 
treneris Armandas Kraulins. 
— Komandų techniniai rodik
liai panašūs, bet lietuvių per
galę lėmė baudos: jie metė 31, 
o mes — 19 kartų". 

Paruošė Edvardas Šulaitis 
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LIETUVOS KREPŠININKAI EUROPOS PIRMENYBIŲ PUSFINALYJE 
Rugsėjo 10 d. Stokholme 

(Švedija) Lietuvos rinktinė 
XXXIII Europos vyrų krep
šinio čempionato ketvirtfinaly
je 98:82 (30:19, 27:24, 23:23, 
18:16) nugalėjo pasaulio ir 
Europos čempionę Serbijos ir 
Juodkalnijos komandą ir pa
teko į pusfinalį, kur susitiks 
su Prancūzijos ekipa. 

Iškovoję pergalę Lietuvos 
krepšininkai ne tik žengė 
žingsnį link medalių, bet ir ge
rokai priartėjo prie olimpinių 
kelialapių ir juos jau gali iš
kovoti ketvirtadienį, jei Grai
kijos rinktinė ketvirtfinalyje 
įveiks Italijos komandą. 

Sėkmingiausiai nugalėtojų 
gretose žaidė Ramūnas Šiš-
kaukas, pelnęs 27 taškus. 21 

tašką į varžovų krepšį įmetė 
Šarūnas Jasikevičius (11 re
zultatyvių perdavimų), 20 — 
Arvydas Macijauskas (7 at
kovoti kamuoliai), 14 — Da
rius Songaila. Po 4 taškus 
trečiadienio varžybose pelnė 
Mindaugas ir Eurelijus Žu
kauskai, Saulius Štombergas 
bei Kšyštof Lavrinovič, o Vir
ginijus Praškevičius ir Dona
tas Slanina taškų nepelnė. 

Lietuvos krepšininkai pir
mavo visas rungtynes ir tik 
pirmajame kėlinyje Serbijos ir 
Juodkalnijos komandos žaidė
jams buvo pavykę kelis kartus 
išlyginti rezultatą. Nuo penk
tosios pirmojo kėlinio minutės 
lietuviai perėmė iniciatyvą ir 
laimėjo pirmąjį kėlinį vienuo

likos (30:19) taškų persvara, o įpu
sėjus rungtynėms jau pirmavo 
14-os taškų skirtumu — 57:43. 

Didžiausią persvarą Lietu
vos rinktinė buvo susikrovusi 
devintąją trečiojo kėlinio mi
nutę, kai pranašumas prieš 
.jugus" išaugo iki 21-o taško 
(80:59), tačiau vėliau sekė gili 
duobė (0:7) ir trečiąjį kėlinį 
lietuviai laimėjo 80:66. 

Krizė Lietuvos krepšinin
kų žaidime tęsėsi ir ketvirtojo 
kėlinio pradžioje, kai Serbijos 
ir Juodkalnijos ekipa, laimė
jusi pirmų keturių minučių at
karpą 10:0, sumažino skirtu
mą iki keturių taškų — 76:80. 
Tačiau lietuviai nesutriko ir 
jau po Arvydo Macijausko tri
taškio bei Dariaus Songailos ir 

Sauliaus Štombergo dvitaškių 
laimi dviejų minučių atkarpą 
7:0 ir atstato dviženklį skir
tumą — 87:76. 

Ir nors Lietuvos rinktinė 
pralaimėjo kovą po krepšiais 
f26:32), tačiau mažiau klydo 
(12:17) bei perėmė daugiau 
kamuolių (11:2). 

Komandos panašiu patai
kymo procentu metė tritaškius 
f 9/26 —35 proc.) — lietuviai ir 
f 9/24 — 38 proc.) — serbai, ta
čiau Lietuvos krepšininkai 
taikliau atakavo iš dviejų 
taškų zonos (26/39 — 67 proc.) 
ir (16/33 — 48) bei metė bau
dos metimus (19/22 — 86) ir 
f 23/31 — 74 proc.). 

„Laukia svarbios pusfina
lio rungtynės ir jau joms reikia 

susikaupti, — iškart po susi
tikimo kalbėjo Šarūnas 
Jasikevičius. — Tikėjau, jog 
esam stipresni, nors ne visada 
stipriausi laimi. 'Jugai' (Serbi
jos ir Juodkalnijos krepši
ninkai — BNS) kovojo nuo
širdžiai, su užsidegimu, iki pat 
galo, todėl mūsų pergalė ir yra 
daug svarbesnė, — nuoširdžiai 
kalbėjo rinktinės įžaidėjas. — 
Negalėjom šiandien (trečiadie
nį — BNS) laimėti 17 taškų 
skirtumu, bet laimėjome 16-os", 
— šypsojosi Š. Jasikevičius. 

Turnyro pusfinalyje šešta
dienį Lietuvos rinktinė susi
tiks su Prancūzijos komanda, 
kuri pirmose ketvirtfinalio 
rungtynėse 76:69 įveikė Ru
sijos penketuką. (BNS) 

ŽINIOS TRUMPAI 

„LITUANICOS" 
FUTBOLININKAI 

„NUSKRIAUDĖ" SERBUS 

Lietuviai įsirašė 
pirmuosius tris taikus 

Praėjusį sekmadienį (rug
sėjo 7 d.) aikštėje prie PL cen
tro Lemonte buvo karšta. Pra
kaitavo ne tik „Lituanicos" fut
bolininkai, bet ir žiūrovai. Ta
čiau smagu, kad žaidėjų ryžtas 
nenuėjo vėjais, mūsiškiai su
griebė sunkiai iškovotą 3-2 
pergalę ir tokiu būdu į savo 
sąskaitą įsirašė pirmuosius 
tris taškus rudens rate. 

Kada mūsiškiai per pirmą
jį rungtynių pusvalandį pelnė 
tris įvarčius (10, 17 ir 30-je 
minutėje) atrodė, kad pergalė 
bus aiški ir tvirta (beje, įvarčių 
autoriai — argentinietis Car-
mine Dimiele, lietuvių kilmės 
futbolininkas iš Vilniaus Alek
sandras Bilostenis ir Linas 
Jakovlevas). Tačiau prieš pir
mojo kėlinio pabaigą „United 
Serbs" komandos naudai buvo 
priteistas baudinys, kurį var
žovai išnaudojo su mūsiškių 

pagalba. Kuomet, neblogai 
vartus laikęs, Mykolas Balta 
sugebėjo atmušti kamuolį, dėl 
atšokusio kamuolio, su serbu 
puolėju kovojęs Virgis Zuroms-
kas jį nukreipė į savo vartų 
tinklą. 

Po pertraukos varžovai 
labiau atgijo, o mūsiškiai, kaip 
atrodė, jau buvo pavargę. Tai 
ir jų atakos buvo retesnės, ir 
ne tokios pavojingos. Dažniau 
sušlubuodavo ir gynimas, ir 
puolimas. Varžovai, stiprokai 
spausdami, pajėgė sukombi
nuoti ir antrąjį baudinį, nors 
jis buvo gana abejotinos ver
tės. Šį kartą mūsiškių varti
ninkas nieko negalėjo padėti ir 
serbai priartėjo 2-3. 

Tada iki rungtynių pabai
gos lietuvių vienuolikė įstengė 
apsiginti nuo aštrokų varžovų 
atakų, nors jie rimtesnių si
tuacijų prie mūsiškių vartų ir 
nesukūrė. Buvo gera aikštėje 
po ilgesnės pertraukos vėl 
matyti Žilviną Čenį, nors žiū
rovai pasigedo jaunojo And
riaus Zinkevičiaus, kuris, pra
dėjęs lankyti St. Xavier uni
versitetą ir žaisti jo futbolo 

rinktinėje. neranda laiko 
pasirodyti „Lituanicoje". 

Sekmadienį iškovoti trys 
taškai turėtų uždegti mūsiš
kius ateinančioms kovoms. 0 
šį sekmadienį, rugsėjo 14 d., 
teks kovoti su dabartiniais 
čempionais — „Eagles" vienuo
likė, kuri yra tikrai galinga. 
Tokių pastangų, kokios buvo 
rodomos praėjusio sekmadie
nio antrame kėlinyje, gali ne
pakakti. Sumobilizavus visus 
galimus žaidėjus, na, ir paro
džius tikrą užsispyrimą, per
galę prieš lenkus iškovoti 
tikrai galima. 

„LITUANICA"-„EAGLES" 

Rugsėjo 14 d., 3 vai. p.p., 
„Lituanicos" futbolininkai vėl 
kovos aikštėje prie PL centro 
Lemonte (tai jau bus trečiosios 
jų rungtynės namuose). Mū
siškių varžovas — šiuo metu. 
galima sakyti, pati stipriausia 
komanda Čikagoje, jos apy
linkėse, o taip pat viena stip
riausiųjų ir visoje Amerikoje iš 
futbolo mėgėjų vienuolikių. 

Prieš pagrindines rung

tynes bus rezervinių komandų 
susitikimas, pradedant 1 vai. 
po pietų. Čia, kaip paprastai, 
bus valgių ir gėrimų. Bus gera 
proga susitikti kitus sporto 
entuziastus, kurių dabar vis 
atsilanko apie pora šimtų ar 
daugiau. 

DAR IŠ EUROPOS 
KREPŠINIO PIRMENYBIŲ 

Keistas atsitikimas įvyko 
Lietuvos-Latvijos rungtynių 
pradžioje, kuomet latvių žai
dėjas metė dvi baudas ir 
pataikė tik vieną. Tačiau lat
viams buvo įskaičiuoti du taš
kai. Ir apie tai Lietuvos spau
da rašė tik praėjus porai dienų 
po šio žaidimo. 

Kaip žinome, Lietuvos-
Latvijos susitikimui prireikė 
pratęsimo, nes reguliarus lai
kas baigėsi lygiomis. Jeigu 
latviams nebūtų priskaičiuo
tas neįmestas metimas, tai, 
galima tikėtis, nebūtų reikėję 
pratęsimo ir sporto sirgaliams 
nebūtų prisiėję taip ilgai jau
dintis. 

Jdomu, kad dėl šio, turbūt 

precedento aukšto lygio varžy
bose neturinčio atsitikimo, 
Lietuvoje niekas nekaltina
mas. Čia visų pirma atsa
komybę turėtų prisiimti varžy
bų sekretoriatas, na, ir teisė
jai. Be to, kurgi buvo lietuvių 
treneriai bei kiti Lietuvos de
legacijos oficialūs asmenys, 
dalyvavusieji šiose rungty
nėse? Argi jiems tokie dalykai 
nerūpi? O kas būtų atsitikę, 
jog pratęsime lietuviai būtų 
pralaimėję? Tuomet jie, ko 
gero, būtų atsibudę. 

ATSISTATYDINO 
LATVIJOS TRENERIS 

Švedijoje visas rungtynes 
pralaimėjusios Latvijos krep
šinio rinktinės treneris Ar
mandas Kraulinis po patirto 
fiasko tuoj pat atsistatydino. 
Šį kartą latviai turėjo slaptą 
viltį vėl įveikti lietuvius, kaip 
buvo prieš 2 metus, o taip pat 
nugalėti žydus. Tačiau tai 
padaryti nepavyko. Po trijų 
pralaimėjimų latviai iš to
limesnių varžybų iškrito. 

mailto:administracija@draugas.org
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„LAISSEZ FAIRE" PRINCIPAS IR LIETUVA 
Prof. habil. dr. ROMUALDAS GRIGAS 

Jeigu paklaustume bent 
kiek labiau apsiskaičiusi Va
karų pasaulio asmenį apie tai, 
koks yra pasaulio kultūrų bei 
civilizacijų bruožas, dažnas 
greičiausiai atsakytų: žmo
gaus teisės ir laisvės, pagarba 
jo individualybei. Užklausta
sis, ko gero, dar pridurtų, kad 
būtent šis skiriamasis ženklas 
sudaro Vakarų kultūrai prik
lausančių šalių demokratijos, 
pilietinės visuomenės pagrin
dą — tą pagrindą, kuris lei
džia nevaržomai išsiskleisti ir 
suklestėti ne tik kiekvieno 
žmogaus, bet ir organizuotų 
grupių individualybei. Manau, 
kad vienas kitas iš užklaus
tųjų suminėtų ir liberalizmo 
ideologų lakoniškai suformu
luotą, labiausiai šį skiriamąjį 
bruožą įkūnijantį, principą — 
laissez faire, t.y. laisvę nekliu
domai veikti. Visi žinome: ki
tos net ir šiuolaikinės pasaulio 
kultūros ir civilizacijos tokiais 
ryškiai išsiskiriančiais socia
linės organizacijos kokybiniais 
bruožais pasigirti tikrai nega
li. Taip pat žinome, kad ši pa
matinė socialinė konstrukcija 
turi gana gilias šaknis: savo 
istoriją semiasi iš hetų, judėjų, 
graikų, romėnų ir mūsų 
artimiausių kaimynų — 
vikingų — gyvensenos. 

Mano suminėtasis Vakarų 
pasaulio skiriamasis sociali
nės organizacijos bruožas buvo 
itin aktyviai propaguojamas 
bei diegiamas ir unijinėje, feo
dalinėje Lietuvoje — bajorų 
pilietinės visuomenės pavida
lu. O į unijinės Lietuvos pa
baigą atskirais židiniais buvo 
palietęs ir valstietiją (prisi
minkime, kad ir XVIII a. pa
baigos Povilo Bžoštovskio Tur
gelių parapijoje sudarytą teri
torinę respubliką, kurioje bu
vo įvesta gana plati valstiečių 
savivalda). Turime visą pleja
dą anų laikų tokios visuo
menės teoretikų ir propaguo
tojų, iš kurių bene ryškiausi: 
Andrius Volanas ir Mykolas 
Lietuvis. 

Tačiau reiktų pastebėti, 
kad su tomis Lietuvos bajorų 
teisėmis ir laisvėmis, įteisin
tomis ir garsiajame Lietuvos 
Statute, pagal tuometinės Eu
ropos politinius standartus 
buvo netgi gerokai užbėgta į 
priekį, tuo. deja, priartinant ir 
paspartinant unijinės lenkų-
lietuvių valstybės agoniją (ku
ri dar ir iki šiai dienai, mums 
paliko karčius, širdį ir akis 
griaužiančius, tebesmilkstan
čius Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės degėsius...). 

Nepasakysiu nieko naujo 
teigdamas, kad dabartinės, 
posovietinės Lietuvos (kaip ir 
kitų į ją panašių šalių) gyveni

mas — gana specifinis. Tai nė
ra nei „grynieji" Vakarai, nei 
juolab — Rytai. XX a. antrojo
je pusėje išgyventas Rytų des
potizmas ir priverstinio kolek
tyvizmo dominavimas čia pali
ko savo vešlius, ilgalaikius žel
menis. Bet kažkas panašaus, 
bent atskirais elementais, 
būta ir anksčiau... Kita vertus, 
glaudi nuolatinė kaimynystė 
su Vakarų Europa, įsitvirtinu
si krikščioniškosios kultūros 
tradicija — tai ta išpurenta 
dirva, kuri šiandien labai 
palanki priimti Vakarų civili
zacijos vertybes, ypač tas, ku
rios yra susijusios su žmogaus 
teisėmis ir laisvėmis, tarp jų 
— ir minėtais laissez faire 
principais... 

Bet apie Lietuvos gyveni
mo specifiškumą užsiminiau 
neatsitiktinai dar ir dėl kitos 
reikšmingos aplinkybės. Lie
tuvių tautos ir jos valstybės pa
tirtis — buvusi ir esama, t.y. 
dabar susiklostanti — teikia 
apmąstymams ir apibendrini
mams daug naudingos me
džiagos ne tik patiems lietu
viams, bet ir tapusiems ben
draisiais namais Europos Są
jungai (o gal ir plačiau). Da
bartinė lietuvių tautos kultū
ra — tai ir erdvė labai pla
čioms sociologinėms studi
joms, kurios atskirų autorių ir 
atskirais fragmentais Lietu
voje (ir ne tik Lietuvoje) jau 
yra plėtojamos. Aš čia savo 
trumpame straipsnyje palie
siu tik vieną problemą — žmo
gaus teisių bei laisvių principą 
ir jo kraštutinį įsikūnijimą — 
laissez faire į visą tai žvelgia
mas iš lietuviškojo konteksto 
pozicijų. 

Buvo galima iš anksto nu
matyti, kad, atgavus valstybi
nį savarankiškumą, dalis Lie
tuvos gyventojų (ne tik iš vers
lo, administravimo, bet ir iš 
politikos bei kitų veiklos sri
čių), pirmiausia puls pasinau
doti Vakaruose įgyvendinto
mis žmogaus teisėmis ir lais
vėmis, pamiršdami, kad jos 
grindžiamos dar ir tautiniu, 
nacionaliniu ir pilietiniu suta
rimu. Mūsų liberalai, kurių 
gretose matėme ir laipsniuotų 
ekonomistų bei filosofų (akad. 
E. Vilkas, prof. K. Glaveckas, 
prof. A. Šliogeris, dr. A. De
gutis ir kt.), entuziastingai 
propagavo laissez faire prin
cipą, atmesdami bet kokį pri
valomo, būtino kultūros ir tau
tos tęstinumui bendruome
ninio sutarimo, dorovinio nor-
matyvumo supratimą. Tuo jie 
sąmoningai, ar ne, padėjo ver
slo, politikos bei administravi
mo ir teisėsaugos struktūroms 
užsikrėsti nebenuslepiamos, 
netgi įstatymais dangstomos 

savinaudos siekiu. 
Prisiminkime, kad ir isto

riją su pradžioje klestėjusiu 
verslininku, milijonieriumi 
Arvydu Stašaičiu, o paskui ke
letą metų sėdėjusiu kalėjime 
už piktybinį mokesčių nemo
kėjimą. Tokios elgsenos kon
sultantu buvo filosofas dr. Al
girdas Degutis. Stašaičiui sė
dus į kalėjimą, A. Degutis per
simetė konsultuoti (žinoma, 
taip pat už „padorų" honorarą) 
kitą verslininką — Genadijų 
Konopliovą, ypač pagarsėjusį 
savo finansinėmis machinaci
jomis; sugebėjusį nebaudžia
mai, be pėdsakų išparceliuoti 
(žinoma, duodamas „kam rei
kia"), kad ir valstybei priklau
siusių 17 milijonų eurų pasko
lą. O paskui — nusišovusį... 

Negaliu neprisiminti ir 
1992 ar 1993 metais orga
nizuoto kelių dienų semi
naro—konferencijos. Čia mūsų 
atstovai, sugrįžę iš išrekla
muotos stažuotės Belgijoje ir 
beigų-konsultantų atlydėti, 
rengė Lietuvos valstybės tar
nautojų (valdininkų) koncepci
ją, ypač pabrėždami ir iškelda
mi jų teises, netgi juridinę 
neliečiamybę. 

Toks teiginys tada buvo 
lyg ir grindžiamas siekiu sta
bilizuoti valstybės valdymą. 
Seminare pasisakiau prieš 
mechanišką vakarietiškosios 
(„belgiškosios") praktikos per
kėlimą į lietuviškąją dirvą, pa
brėždamas, kad lietuvis, de
šimtmečius „auklėtas" sovieti
nės sistemos, yra praradęs bū
tiną, natūralų individualiosios 
pareigos ir atsakomybės jaus
mą. Na, o įteisinus siūlomą kon
cepciją, nesunku buvo numa
tyti valdininkų klasės įsi
galėjimą, jų elgsenos biurokra-
tizaciją, polinkį į korupciją ir 
nenubaudžiamumą. 

Taip ir atsit iko (bet aš 
tada už šį „išsišokimą" pra
radau teisę dėstyti valdininkų 
rengimo kursuose). Dar blo
giau... Lietuviškoji teisėsauga 
ir net žiniasklaida, sąmonin
gai ar ne, linkusi palaikyti 
laissez faire principą ir jo 
agresyvią .laikyseną". Šio 
principo toli nusidriekiančias 
pasek-mes lietuvių tautai, jos 
valstybei ir prestižui mes visi 
ne-sunkiai galime nutuokti. 

Tuos, gal kiek ir padrikus 
faktus skaitytojui pateikiau, 
norėdamas straipsnį padaryti 
gyvesniu... Bet grįžkime prie 
rimtesnių apmąstymų bei 
apibendrinimų. 

Tampa akivaizdu ir plačiai 
tuo klausimu įvairių autorių 
diskutuojama, jog ir Vakarų 
pasaulyje vis labiau tebelinks-
tama į žmogaus teisių ir lais-
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vių, o faktiškai — jų kraštu
tinės atmainos — laissez faire 
suabsoliutinimą. Betgi kartu 
tai skatina žmogaus būties, jo 
pasaulio sumaterialėjimą, jo 
juslinių poreikių sklaidą. Ir 
gerai žinome, kad tai vyksta 
dvasinių, dorovinių vertybių 
sąskaita. Netgi Vakarų civi
lizacijos ateities sąskaita. Tu
rime rimtą pagrindą formu
luoti klausimą: ar ne nesai
kingas žmogaus teisių ir lais
vių piršimas visam likusiam 
pasauliui bus ta pagrindine 
priežastimi, kuri sukėlė isla
miškosios civilizacijos funda
mentalistų kraštutinę, t.y. į 
terorizmą orientuotą reakciją? 
Mums, vakariečiams, nede
rėtų pamiršti, kad islamo 
kultūra yra bent skrupulin-
giausiai orientuota į savo žmo
nių bendruomeninį sutarimą 
ir kolektyvizmą, kuris yra 
grindžiamas ne tiek pragmati-
nais (praktiškaisiais) intere
sais, bet ir tradicinių (sim
bolinių) kultūrinių vertybių 
tęstinumu. Ir, kad žvelgiant 
būtent iš tokių pozicijų, Vaka
rų pasaulis jiems, švelniai iš-
sireiškus, atrodo nepatikimas. 
Deja, ne visi Vakarų politikai 
priima domėn šį skiriamąjį 
bruožą. Dar daugiau... Ar ne 
žmogaus teisių ir laisvių (o 
taip pat individualizmo filo
sofijos) suabsoliutinimu, to
kios doktrinos universalumu 
ir neklaidingumu įtikėjęs JAV 
prezidentas ėmėsi tų žygių, 
kurių kad ir šiandieninius (jau 
nekalbant apie tolesnius) pa
darinius visai lengvai buvo 
galima numatyti? 

Kokia būtų šio mano 
straipsnio epiloginė mintis? 

Dar Romos teisės kodekse 
buvo įrašyta: ex injuria jus 
non oritur — iš beteisiškumo 

teisingumas negimsta. Lie
tuvoje iki šiol spartėjančiai 
auganti gyventojų turtinė di
ferenciacija absoliučiai mažu
mai suteikia vos ne absoliu
čias žmogaus teises ir laisves, 
daugumai palikdama tik jų 
įvaizdį. Jtvirtinant atkurtą 
valstybingumą blaiviai mąs
tantieji, tarp jų ir tie. kurie 
siūlė išmintingos socialinės 
rekonstrukcijos idėją, o ne 
aklą sekimą Vakarų praktika 
ir kurie numatė laissez faire 
principo įsigalėjimo Lietuvoje 
prielaidas bei padarinius, 
buvo nustumti į šalį. Ši 
nustūmimo tendencija šian
dien yra įgavusi netgi tradici
jos pobūdį. Jeigu tokiam teigi
niui reikia įrodymų, jų esama 
pakankamai daug: tiesioginių 
ir netiesioginių (tarp pasku
tinių — kad ir profesoriaus 
atlyginimo sulyginimas su 
kariuomenės viršilos atlygini
mu...). Akivaizdu, kad laissez 
faire principas, suradęs ypač 
palankią dirvą sovietinio 
laikotarpio nusiaubtoje Lietu
voje, veda prie to, kad nieko 
nebelieka brangaus ir švento 
šitoje žemėje, išskyrus rinką, 
pinigus; vartojimo, turtėjimo 
ir juslinių pomėgių kultą... 

Akivaizdu taip pat, kad 
esant tokiai situacijai gerokai 
komplikuojasi ne tik lietuvių 
tautos tęstinumas, jos doro
vinė būklė, bet ir pačios val
stybės faktiškasis, kultūrinis 
integravimasis Europos Są
jungoje. 

Taigi... Iš nūdieninės Lie
tuvos patirties, kurioje gražiai 
atsispindi bei transformuojasi 
ne vien Vakarų pasaulio 
teigiamybės, bet ir grimasos, 
tikrai galima tam pasauliui 
kai ko ir pasimokyti. 

Praėjusio sekmadie
nio vakare JAV prez. 
George W. Bush po 

ilgesnio laiko prabilo į tautą. 
Turbūt visi prisimename jo 
paskutinę kalbą, pasakytą 
maždaug prieš keturis mėne
sius, kai nuo JAV karo laivo 
„Abraham Lincoln" denio pre
zidentas džiaugsmingai pa
skelbė, kad karo veiksmai Ira
ke pasibaigė: tarptautinio te
rorizmo medžio šaknys jau 
visiškai p'akirstos, belieka at
statyti ir tvarką, ir griuvėsius, 
sukurti demokratišką vyriau
sybę, tuomet visas civilizuotas 
pasaulis bus apsaugotas nuo 
teroristų išpuolių. Koks šian
dien naiviai optimistiškas at
rodo tas pareiškimas! 

Nors JAV prezidentas ir 
nepasigyrė, kad Amerika be
veik pati viena, be JT Saugu
mo tarybos paramos, jaus
dama didžiųjų Europos valsty
bių priešiškumą (kuris iki šiol 
neatlyžęs), sutriuškino Sad-
dam Hussein galybę. Irako gy
ventojai laisvi, naftos šaltiniai 
apsaugoti, akivaizdžiai pasau
liui įrodyta, kad Hussein buvo 
žiaurus diktatorius, o jo reži
mas į kapus nuvarė nesu
skaičiuojamus tūkstančius 
savo tautos žmonių. 

Nepaisant, jog invazijos 
metu nei amerikiečiai, nei jų 
sąjungininkai nerado vadina
mųjų masinio naikinimo gink
lų, dėl kurių iš dalies ir buvo 
pradėtas karas, bet aiškiai 
įrodyta, kad Saddam Hussein 
diktatūriškas režimas negalė
jo būti demokratinio pasaulio 
toleruojamas. JAV prezidento 
nuomonę, kad būtina pašalin
ti Hussein, pradžioje tarytum 
patvirtino ir Irako gyventojai, 
sutikę sąjungininkų kariuo
menę ne kaip okupantus, bet 
kaip išlaisvintojus. Tik tas 
palankumas tęsėsi neilgai. 

Šiandien jau žinome, kad 
po „karo pabaigos" Irake žuvo 
daugiau amerikiečių karių, 
negu jo mūšiuose. Žadėtoji de
mokratija dar tebelaukia kaž
kur už Bagdado vartų ir var
giai greitai tie vartai jai at
sivers. Nepaisant pastangų ir 
pilamų dolerių, dar daug ira
kiečių neturi pagrindinių ko
munalinių paslaugų — elek
tros, vandens ir kt. Kol kas 
sostinės bei kitų miestų griu
vėsiai teberiogso gatvėse, o 
nuolatiniai sprogimai ir Hus
sein lojalistų užpuolimai jų 
skaičių nuolat didina. 

Sekmadienį prezidentas 
pareiškė prašysiąs Kongreso, 
kad skirtų papildomus 87 mi
lijardus dolerių, nes kova su 
tarptautiniu terorizmu turi 

būti užbaigta. Kol tai neįvyks, 
niekas, o juo labiau JAV, ne
gali jaustis saugus. Tik kaž
kaip keista, kad prez. Bush 
terorizmo lopšį iš Afganistano 
perkėlė į Iraką. Tiesa, jis pra
bėgomis paminėjo, kad Afga
nistane pradeda vėl susiorga
nizuoti išblaškytos Al Qaeda 
pajėgos, bet Osama bin Laden 
pavardė nei karto nenuskam
bėjo iš prezidento lūpų. nors 
iki šiol jis nesurastas ir gali 
būti nemažiau pavojingas, 
kaip prieš dvejus metus. 

Ar tai dėl to, kad Afga
nistane, nors toli gražu iki 
tikros ramybės, visgi padėtis 
nėra tokia katastrofiška, kaip 
Irake? Daug svarbiau užbaigti 
(galbūt per anksti pradėtą), 
karą Irake, nes JAV gyventojų 
kantrybė nėra begalinė, o 
nauji prezidento rinkimai taip 
pat ne už kalnų... 

Tačiau tie 87 milijardai, 
kuriuos minėjo prezidentas, 
skirti daugiausia karinėms 
pajėgoms. Civiliniams reika
lams numatyta tos sumos da
lis yra palyginti nedidelė, o 
Irako žmonės tebelaukia ir 
vandens, ir elektros, ir švieti
mo institucijų atstatymo, ir 
sugriautų, išplėštų ligoninių 
bei medicinos įstaigų sutvar
kymo. Kol akivaizdžiai nepa
matys ir nepajus, kad Ame
rika tikrai rūpinasi jų gerove, 
tol sąjungininkai neįgaus pasi
tikėjimo ir nesijaus saugūs. 

Naujas ..dainos variantas" 
prezidento kalboje buvo krei
pimasis į JT Saugumo tarybą 
ir visas JT nares apskritai. 
Deja, Prancūzija, Vokietija, 
Rusija ir kitos, priešingos 
karui Irake, valstybės nebus 
lengvai įkalbinamos dabar 
jungtis prie taikos palaikymo 
bei Irako atstatymo, nes dar 
neseniai — ir palyginti labai 
arogantiškai — Vašingtonas 
tvirtino, kad „mums Europos 
pagalbos nereikia". 

O šiandien pagalba labai 
reikalinga. Prezidentas tvirti
no, kad Jungtinės Tautos turi 
jausti atsakomybę dėl Irako 
ateities, tačiau Vašingtonas 
vis dėlto nesiruošia niekam 
užleisti vadovaujamosios vie
tos, nors tai kainuosią ir 87 
'greičiausiai čia tik ..pradinis 
imokėjimas") ir dar kažin kiek 
milijardų dolerių bei savo 
žmonių gyvybių. Mažosios val
stybės, greitai tapsiančios 
NATO narėmis (tarp jų ir 
Lietuva), tiesa, noriai atsi
liepia į Vašingtono pagei
davimus, bet jų pastangų var
giai pakaks, kad Irake įsivieš
patautų tikroji taika. 

KAS APVERKS JŲ DALIĄ... 
Sibiro t remties a tminimui 

Nr. 3 
— Eime! — sukomandavo. 
Tuo tarpu grįžo mama, 

nešdama prigrūstą mano port
felį. 

— Paimk, — tarė ji, o aki
mis švelniai glostė mano vei
dą, lyg atsisveikindama. 

— Mamyte, ką jūs!.. Aš 
tuoj sugrįšiu. — Ir, tarytum 
laukdamas patvirtinimo, krei
piausi į kapitoną: — Juk aš 
tuoj sugrįšiu? 

Jis patylėjo ir trumpai at
sakė: 

— O vis dėlto maistą pa
imk. 

Krūtinę nusmelkė. Ap
kabinau mamą ir stipriai 
priglaudžiau prie savęs. Mudu 
stovėjome tylėdami — motina 
ir sūnus — ir jautėme, kad į 
mus ištiesė rankas pikta lem
tis. 

— Baikit! Mes neturime 
laiko! — paragino karininkas. 

Pabučiavau mamą į skruos
tus, prispaudžiau lūpas prie 
jos rankų, atsisveikinau su 
verkiančia Ona ir, paėmęs 
portfelį, išėjau... 

Lauke buvo tamsu. Gat
vėje — nė vieno žmogaus. Prie 
durų stovėjo lengvasis auto
mobilis. 

Bėgti! — žabu persmelkė 
mintis. Dirstelėjau į šonus. 
Abipus ėjo automatais nešini 
kareiviai. 

Vos išėjus pro duris, vai
ruotojas atidarė mašiną, ka
reiviai mane įstūmė į vidų, o 
patys susėdo iš šalių, rankose 
spausdami ginklus. Durelės 
užsitrenkė. Kapitonas atsisė
do prie vairuotojo, ir — be at
skiro nurodymo — mašina 
pajudėjo jiems iš anksto žino
ma kryptimi. 

Parytys. Pro mašinos lan
gus stebiu silpnai apšviestas 
gatves, matau, kur esu veža
mas. Pro geležinkelio stotį pa
sukame į Vytauto prospektą, 
pasiekiame Laisvės alėją ir 
įvažiuojame į didelio pastato 
kiemą. Tai — Nepriklauso
mybės laikais pastatytas 
Saugumo departamento pas
tatas, kuriame dabar įsikūrusi 
tokia pat okupantų įstaiga. 

Mane priėmęs žmogus ko
ridoriumi nuvedė į kambarj, 
kuriame jau laukė tardytojas. 

Visą dieną, drauge ir pa
kaitomis, tardė keturi karinin
kai. Klausimai buvo tokie, kad 
net piktą juoką kėlė. Aišku, 
jog mane įskundė. Už tokius 
niekus suimti žmogų? Tardy
ti? Kalbėdamas su draugais 
aš, aišku, nesivaržydavau, bet 
koks pavojus gresia valstybei 
dėl to, ką kalba, tegul ir 
okupuoti, jos piliečiai? Ji bijo 
žodžių?.. 

Vakarop tardžiusieji per
davė mane saugumiečiui, ir 
tas nuvedė į budėtojų kam

barį, perskirtą pertvara. Tenai 
du bukų veidų kareiviai žaidė 
šaškėmis. 

— Priimkite! — tarė mano 
palydovas. 

Vienas kareivių šnairomis 
dėbtelėjo į mane. stovintį su 
portfeliu rankoje ir vėl pasi
lenkė prie lentos. Pastūmė 
šaškę, atsikėlė, priėjo prie 
pertvaros, paėmė lydraštį, per
skaitė ir paklausė: 

— Pavardė? 
— Jonikis. 
— Vardas? 
— Algis. 
— Tėvo vardas? 
— Klemas. 
— Gimimo metai? 
— 1918. 
— Nusirenk. 
Nesupratau, ką tai reiškia, 

ir nustebęs žiūrėjau. Mane 
atvedęs saugumietis išėjo. 

— Kurčias, ar ką? — su
bliovė kareivis. — Tau sakau 
— nusirenk! 

Apsidairiau ieškodamas 
vietos daiktams priglausti. 
Aptvare, į kurį mane atvedė. 

nebuvo jokio baldo. Pasidėjau 
portfelį ant pertvaros, nusivil
kau paltą ir laikiau jį rankoje. 

— J svečius atėjai, šunsnu
ki, a?! Jis paltą nusivilko! Ar 
matei tu tokį poną?! — krei
pėsi į draugą, tebemurksantį 
prie stalelio. — Mano, jį čia 
išgerti atvežė! Cha cha cha! 
Viską nusivilk, viską! Nuogai 
nusirenk! 

Reikalavimą įvykdžiau. 
Drabužius susidėjau ant bar
jero ir stovėjau nuogas, su
mišęs... 

Kareivis neskubėdamas 
išsitraukė iš kelnių kišenės 
lenktinį peilį, atlenkė jį. iš
pjaustė sagas ir kelnių kabes. 
Rūpestingai, nepraleisdamas 
jokios siūloles. iščiupinėjo vi
sus užlenkimus, išvertė kiše
nes, daiktus iš jų sudėjo ant 
stalo, ištraukė iš kelnių diržą, 
o drabužius numetė ant grin
dų man po kojų. Pasilenkiau 
prie jų. bet kareivis riktelėjo: 

— Palauk! Atsitrauk per 
žingsni' 

Komandai paklusau. 

— Ištiesk rankas į priekį! 
Aukščiau! Pakelk aukštyn! 
Dar kartą! Pritūpk! Dar kartą, 
dar! Taip... Pakelk koją! 
Aukščiau, dar!.. Taip... Išsi
žiok! — Kareivis apžiūrėjo 
burną. — Atsuk man nugarą! 
Pasilenk! Žemiau, žemiau! — 
ir jau tyliai užbaigė: — Renkis. 

Kelnes smuko, turėjau jas 
prilaikyti. 

Dabar kareivis iškraustė 
portfelį, padėjo jį atokiau, o 
mamos įdėtus duoną, dešrą ir 
lašinius supjaustė gabalėliais. 

— Apsirengei? 
— Taip. 
— Maistą pasiimk' — pa

rode į sujauktus produktus. 
— Duokit portfelį. Kur aš 

susidesiu0 

— Portfelį ir kitus daiktus 
nunešiu į sandėlį. Už pinigus 
galėsi pirktis rūkalų ir valgy
mo. 

Jis atsisėdo prie stalo ir 
paraše paimtiems daiktams 
kvitą. Kol rašė. aš. stovė
damas prie barjero, svarsčiau, 
kur susidėti maistą. Nieko 

gudriau nesugalvojęs, susižė
riau gabalėlius į palto skver
ną. Kareivis baigė rašyti, ati
davė man kvitą, sužvangino 
didžiuliais raktais. įėjo į apt
varą ir sukomandavo: 

— Rankas už nugaros! 
Įvykdžiau tiktai pusę įsa

kymo, nes kairiąja prilaikiau 
skverną ir kelnes. 

— Eidamas nesidairyk į 
šalis! Kalbėk tyliai! Aišku0 

— Aišku. 
Jis atrakino ant durų 

kabančią spyną, paskui didžiuliu 
raktu duris, sutvirtintas storo
mis geležinėmis juostomis. 

Koridoriuje buvo šilta, ta
čiau vos prasivėrė kameros 
durys, iš vidaus lyg iš pirties 
plūstelėjo garų kamuoliai, o 
paskui juos žmonių šauksmai: 

— Atneškite vandens' 
— Duokite vanden.-! 
— Ar pasiutot9' Dar vis 

naujų grūdat! 
— Kvėpuoti nėra kuo! 
— Ei viršininke' Palik lan

gei) pravira' 
Bus daugiau 
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KALBOS 

Pasaulyje yra apie 
3,000 kalbų. Skirtin
gas žmonių skaičius 

vartoja įvairias kalbas. Kinie
čių kalba šneka daugiau nei 
milijardas žmonių. Anglų kal
ba — 320 milijonų, ispanų — 
vartoja 280 milijonų. Yra kal
bų, kuriomis šneka tik po ke
lis tūkstančius žmonių. Tai 
viena kita Afrikos genčių, 
Amerikos indėnų, Kaukazo 
aūlų kalbos. 

Šiandien dažniausiai var
tojamos kalbos tarptautiniam 
bendravimui yra anglų, pran-
zūcų ir vokiečių. Buvo kalbų, 
kurios jau nevartojamos ir lai
komos mirusiomis. Tokia yra 
art ima lietuvių kalbai prūsų 
kalba, gyvavusi iki XVII a. 
pabaigos — XVIII a. pradžios. 
(Prūsų gyventa tarp Vyslos 
ir Nemuno. Prūsų kalba išliko 
rašytiniai paminklai). 

Seniausias prūsų ir ap
skritai baltų rašto paminklas 
— rankraštinis vokiečių — 
prūsų kalbų žodynėlio nuo
rašas, rastas 1825 m. Elbinge 
(pavadintas Elbingo žodynė
liu). Jame 802 prūsiški žodžiai. 
Išlikęs Simon Grunau žo
dynėlis, parašytas apie 1520 
metus, ir trys iš vokiečių kal
bos versti katekizmai: du 
išleisti 1545 m., o trečiasis — 
1561 m.). Kai kurios mirusios 
kalbos vartojamos tik t am 
tikrovę..srityse. Kaip pavyzdį 
galima "nurodyti lotynų kal
bą, kuri yra katalikų bažny
čios ir tarptautinės mokslo 
terminijos kalba. 

Iš dirbtinių kalbų labiau
siai paplito esperanto kalba, 
kurią sugalvojo kurį laiką 
Veisiejuose dirbęs gydytojas 
Ludwig Zamenhof. Pagal kil
mę ir raidą kalbos skiriamos 
į šeimas. Kalbų šeima — tai 
giminiškų kalbų grupė, kurios 
nariai išsirutuliojo iš vienos 
kalbos, vadinamosios prokal
bės. Didžiausios yra indoeu
ropiečių, finougrų (priklauso 
estų. suomių, vengrų kalbos), 
tiurkų (priklauso turkų, uzbe
kų, kazachų, turkmėnų, toto
rių, kirgizų, azerbaidžianie-
čių, karaimų kalbos), kinų — 
tibetiečių kalbų šeimos. 

Indoeuropiečių kalbų šei
ma — pati gausiausia. Jos 
kalbomis kalba apie 3 milijar
dai žmonių — beveik pusė 
pasaulio. Šiai šeimai priklau
so ir lietuvių kalba. 

Indoeuropiečių kalbų šei
mą sudaro keliolika šakų. Eu
ropoje paplitusios iš lotynų 
kalbos kilusios romanų šakos 
kalbos: prancūzų, ispanų, por
tugalų, italų, rumunų ir kt. 
kalbos, kuriomis šneka per 
570 milijonų žmonių. Germa
nų šakai priklauso anglų, 
vokiečių kalbos. Taip pat pri
klauso olandų, danų, švedų, 
norvegų kalbos. Iš slavų šakos 
gausiausia rusų kalba, kitos 
— baltarusių, ukrainiečių len
kų, čekų, ir slovakų, bulgarų, 
serbų, kroatų (chorvatų). 
Jomis šneka apie 270 mili
jonų žmonių. Indų ir iranėnų 
šakų kalbomis šnekama Indi
joje, Bangladeše ir Pakistane. 
Iš iranėnų šakos labiausiai 
paplitusi persų kalba. Kai 
kuriose Airijos ir Anglijos 
vietovėse vartojama keltų ša
kos kalbos: airių, škotų, valų 
ir kt. Mokslui svarbi senoji 
indų kalba, vadinama sanskri
tu. Atskiroms indoeuropiečių 
kalbų šakoms atstovauja grai
kų, albanų, armėnų, hetitų ir 
tocharų kalbos. 

Vieną indoeuropiečių šei
mos šaką sudaro baltų kal
bos. Seniausiais laikais baltų 
gyventa dabartinėse Lietuvos, 
Latvijos, Baltarusijos teritori
jose, šiaurės vakarų Ukraino
je, vakariniuose Rusijos pa
kraščiuose, Karaliaučiaus kraš
te ir šiaurės rytų Lenkijoje. 

Paskutinio tūkstantmečio 
pr. Kristų metais baltai suski
lo į vakarų ir rytų baltus. 
Vakarų baltų kalbomis laiko
mos dabar jau mirusios prūsų 
ir jotvingių, o rytų baltų — 
lietuvių, latvių ir mirusios 
kuršių, žiemgalių, sėlių kal
bos. Iš baltų kalbų gyvos yra 
latvių ir lietuvių. 

Parengta pagal „Lietuvių 
kalbos žodyną" (Vilnius, 
šviesa, 2000). 

L.T. x *g» 

Tik pagamintą mais
tą, jei nevartojate, 
turite tuoj pat įdėti 

šaldytuvan, nes šiltame ir drėg
name maiste labai greitai dau
ginasi įvairiausi mikrobai. Yra 
paskaičiuota, kad per 20 minu
čių jų padaugėja tūkstantį 
kartų. Bakterijos, patenkan
čios iš aplinkos, gadina maistą 
— jis pradeda pūti, rūgti, pe
lyti. Tai sukelia įvairius apsinuo
dijimus, ligas ar net epidemi
jas. Mikroorganizmų daugini
mąsi pristabdo žema tempera
tūra. (4-5 laipsniai Celsijaus, 
apie 40 laipsnių Farenheit). 
Tačiau tai negarantuoja, kad 
neapsinuodysite bakterijomis 
užkrėstu maistu. Kai kurios 
bakterijos nekeičia nei maisto 
išvaizdos, nei kvapo, todėl, val
gydami užkrėstą maistą, gali
me to ir nepastebėti. Labai 
svarbu, kad namuose būtų tokie 
šaldytuvai, kuriuose sveika 
laikyti maistą. Nugalėti bak
terijas padeda ir sidabras. 
Romos imperatorius Markas 
Aurelijus Antonijus (121-180) 
žygiuose gerdavo vandenį tik 
iš sidabro indų, valgė daug 
česnako. Galbūt sidabro indai 
išgelbėjo karžygio gyvybę, kai 

didesnė dalis jo kariuomenės 
nuo epidemijos jau buvo atsi
sveikinusi su šiuo pasauliu. 

Sėklidžių vėžys — jaunų 
vyrų liga. Kasmet Lietuvoje 
šia vėžio forma suserga 15-17 
vyrų nuo 16 iki 25 metų. Vy
resnio amžiaus vyrai labai re
tai suserga sėklidžių vėžiu. 
Jaunam vyrui kovoti su liga 
prireikia geležinės valios. 
Amerikietis Laci Armstrong 
dviračių lenktynių „Tour de 
France-2003" nugalėtojas, 
prieš keletą metų susirgęs šia 
reta liga, sugebėjo ją nugalėti.. 

JAV neseniai susigriebta, 
kad moteriai, įtarus auglį 
kiaušidėse, šalinama visa gim
da. Tai yra keturis kartus daž
niau, nei Europoje. Europoje 
neskubama šalinti gimdos, 
operuojamas auglys, daugiau 
domimasi visomis po tokios 
operacijos išplaukiamomis 
pasekmėmis — depresija, 
plaukuotumo padidėjimu, sek
sualinio potraukio praradimu 
ar susilpnėjimu, kuriuo skun
džiasi nemažai moterų. 

RAŠOME „BIČIULYSTEI' 
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Rašau jau po atostogų. 
Lietuvoje labai patiko. Ame
rika dabar ten, o ne čia. Nesu
prantu, kodėl dauguma dar 
negalvoja apie grįžimą. 

Todėl geriau ten nevažiuo
ti — kitaip grįžtant skaudės 
širdį. Visko greitai neiš
pasakosi. J. E.G. 

Vilnius gražėja, kaip pasa
kos miestas. Pilnas kultūrinių 
renginių. Rodos, ką tik baigėsi 
grandiozinė Dainų šventė, rei
kia poilsio. Ne, teatrai kviečia 
naujo sezono atidarymams, 
festivaliai, parodos ir t.t. Sma
gu, kai gali pereiti Gedimino 
prospektą pėstute. Nepa
vargsti, ne. Kavinukių, par
duotuvių ir visko, ko geidžia 
širdis. Tik turėk pinigų. Iš litų 
gal tik kokį kavos puodelį 
savaitgaliais eilinis nusipirks. 
Eilinis žmogus verčiasi sun
kiai. Geriausiai gyvena buvu
sios mafijos žmonės, kurie 
prisiplėšė pinigų, dabar išėjo į 
legalų verslą, na, ir stambio
sios žuvys, kurių nešvarumų 
gali rasti, pradedant nuo 
aukščiausių valdžios žmonių. 

Kaune vis tik provincija. Šiau
liai — apmiręs miestas. Klaipėda 
— potencialių kontrabandininkų 
miestas, judantis ir gyvas. At
rodo, kad šiame mieste labiau
siai klesti prostitucija. Tiesa, 

ir prieš 20-30 metų ten buvo 
aktyvus prostitucijos centras. 
16-osios divizijos gatvėje jų 
buvo daugiausia. Todėl tokias 
moteris, merginas vadindavo 
„šešioliktoji divizija"... 

Svarsčiau ar norėčiau da
bar, šiandien, gyventi Lietu
voje. Ne, sakau sau, negaliu, 
nors ir noriu. Nesaugu čia, 
valdžios įstatymai nestabilūs, 
kriminalinė situacija irgi nėra 
gera. Ne eiliniam žmogui. 
Reikia palaukti. 

Remigijus Neimantas, IL 

Įdomu buvo paskaityti L. 
Tautkuvienės straipsnius apie 
neseniai įvykusius renginius 
Čikagoje. Įdomu todėl, kad tikrai 
jautėsi, kad autorė aprašė tai, 
ką matė, rašė, ką ji tikrai gal
vojo. Labai šviežus straipsniai. 
O tai kaskart skaitai nudailin
tus nuglaistytus rašinėlius, 
kaip gerai praėjo tas ar kitas 
renginys. Dar nepradėjęs skai
tyti, žinai, kad rašinio tonas sal
dus. Neįdomu. O čia pasikeiti
mas. Labai gerai, daugiau to
kių straipsnių. Apskritai „Bi
čiulystė" galėtų spausdinti po
rą ar net daugiau skirtinga^ nuo
mones išreiškiančių skirtingų 
žmonių atsiliepimų apie tą pa
tį renginį. Kaip buvo iš tiesų, 
skaitytojas pats atsirinktų. 

D. Kairiūkštienė 

GEGUŽINIŲ SEKMADIENIS 

„Lietuviai barzdočiai...'' 

Gegužinėse visada gali 
sutikti įdomių ar nematytų 
veidų. Žilstelėjęs, plačių pe
čių, ilgoka barzda apaugęs vy
riškis primine dainos žodžius 
„Lietuviai barzdočiai atjo
ja...". Įsitikinusi, kad žmogus 
tikrai ne trečiosios bangos 
lietuvis, pakalbinau. 

Brazis, Viačeslavas, 84-rių 
metų amžiaus. Kilęs nuo 
Tauragės. Tuoj paaiškina savo 
vardo slavišką kilmę, mat tuo 
metu. kai jį krikštijo, visur bu
vo pilna lenkų. Kai gimė 1919 
metais, tada Liet^*a pri
klausė Rusijai. 

— Kaip seniai auginate 
barzdą? 

— O, jau dvylika metų, tai 
ilgesnę, tai trumpesnę. 
Neleidžiu ilgesnei užaugti. 

Kodėl auginate barzdą9 

— Nereikia skustis, tik 
išplauti, iššukuoti. 

- Matau, iššukuota. Ko 
gero, malonumas šukuoti, pa
glostyti0 

— O, je. Labai. 

— Ar žmona nepeša. 
nereikalauja nusiskusti? 

— Nu, ne, nors jai ir ne
patinka. 

— Ar turite vaikų, gal ir 
jie barzdoti? 

— Mano žmona turi, aš 
neturiu. Mano mergaitė mi
rusi, o sūnus vedęs. Jis irgi 
augina, kerpa barzdą. Dabar 
visai plaukus nusiskuto. Visą 
galvą. 

— Smagu gegužinėje? 
— Praėjo tie laikai. Mes 

jau susenę. O jaunikliai grei
ti, nebenori mūsų. Nebe tas. 

— Ar pabuvojote Lietuvo-

— Nu, kai gimiau, tai bu
vau. Tada ji buvo rusų. Dabar 
nebuvau. Ten nieko neturiu. 
Negaliu važiuoti, sveikata ne
leidžia. Negaliu ant saulės 
stovėti. Jei važiuočiau į Lie
tuvą, kur aš gaučiau oro (de
guonies tur būt LT.), kaip 
žinot, kur jį gamina. Aš nega
liu kelti daugiau kaip dešimt 
svarų. Nu ne, jau nebevažiuo
siu. Kur mano namai? Namai 
dabar čia — pusiau Lemonte, 

Viačeslavas Brazis 

SVEIKATA 
* * * 
Kauno medicinos univer

siteto Nefrologijos klinikose 
veikia didžiausias Lietuvoje 
europinio lygio hemodializių 
centras, kurio vadovas — 
prof. Vytautas Kuzminskis. 
Klinikose yra 39 hemodializės 
vietos. Kasmet daugėja diali-
zuojamų ligonių ir Lietuvoje, 
ir visame pasaulyje, 2001-aisiais 
metais 1.1 milijono žmonių 
pasaulyje gyveno tik hemodi
alizės dėka. Manoma, kad 
2010-aisiais šis skaičius pa
saulyje išaugs iki 2 milijonų, o 
Lietuvoje — iki 2000. Lietuvo
je yra 35 hemodializės centrai, 
tačiau mažesni centrai, netu
rintys galimybės paciento hos
pitalizuoti, staiga pablogėjus 
sveikatai ar susirgus kita liga, 
hemodializuojamą pacientą iš 
savo gydymo įstaigos skubiai 
perkeldavo į Klinikas. Šiuo metu 
Lietuvoje ligonių, kuriems bū
tina hemodializės procedūra, 
mažiau nei tūkstantis. Vienoje 
hemodializės vietoje (lova, 
hemodializės aparatas, per
sonalas), dirbant 2 pamain
omis, per savaitę galima diali-
zuoti 4 ligonius. Lietuvoje 
hemodializuojamų ligonių 

pusiau Oak Lawn. Nupirkau 
didelį gabalą žemes, palikau 
sūnui. Tegul statosi. Čia 
vaikštau, kol vaikštau, o dirbti 
nebegaliu. 

— Pasakysiu komplimen
tą, turėdamas 84-rius metus. 

labai gerai atrodote. 
— Kur jau čia gerai...— ir 

akys valiūkiškai šypsosi, — 
geras žodis visiems malonus. 

— Geros sveikatos ir iki 
kito karto. 

Ligija Tautkuvienė 

mirštamumas 1997 metais 
buvo 21 proc, o 2002-aisiais 
sumažėjo iki 12.4 proc. 

Hemodializė liaudiškai 
vadinama dirbtiniu inkstu. 
Tai aparatūra, kuri pakeičia 
inkstą ir leidžia per 12 
valandų išvalyti ligonio kraują 
nuo medžiagų, kurias išskiria 
neveikiantys inkstai. Tai 
gyvybiškai būtina procedūra 
žmonėms, sergantiems inkstų 
nepakankamumu. Hemodiali
zės viena procedūra t runka 
apie 4 valandas, o ligoniui su 
neveikiančiais inkstais tokių 
procedūrų reikia mažiausiai 
tris kartus per savaitę. 

Nepamirškime, kad riebūs 
patiekalai sumažina organiz
mo atsparumą karščiams. 

Neseniai atliktas tyrimas 
parodė, kad, mokydamiesi 
naujų dalykų, iš 60-90 minu
čių trukmės pogulio dieną 
galite tikėtis tiek pat naudos, 
kaip ir išmiegoję visą naktį. 
Popietės miegas pagerina sme
genų darbą. 

Visiems vaikams, ir liesiems, 
ir apkūniems „kasmet turi būti 
nustatomas kūno masės in
deksas", — mano JAV pe
diatrų akademija. 

Kaip teigia gydytojai, tai 
būtina daryti, siekiant laiku 
nustatyti, kada vaikas prade
da tukti, ir neleisti jo antsvo
riui augti. 

Nerimą keliantys statis
tikos duomenys apie šią vaikų 
ligą paskatino Amerikos spe
cialistus parengti metodiką, 
kaip spręsti šią rimtą prob
lemą. Jungtinėse Valstijose 
paskaičiuota, jog išlaidos nu
tukimui gydyti gali būti di
desnės net už lėšas, išleidžia
mas rūkymo padariniams įveikti. 

„Taigi mums belieka tik 
su tuo kovoti, — sakė Mare 
Jacobson, Nevv York vaikų li
goninės pediatras ir vienas 
naujos metodikos autorių. — 
Tačiau ne vien gydytojai turi 
spręsti šią problemą, ją turi 
spręsti visa visuomenė". 

Naujoji metodika numato 
užbėgti už akių nutukimui, 
reguliariai nustatant kūno 
masės indeksą — vaiko ūgio 
ir svorio santykį. CBNS) 

Pagal įvairią l i teratūrą parengė L.T. i r A.T. 

Nežinau, ar sugebėsiu iš
reikšti mintis. Noriu papa
sakoti savo mažą istoriją, kuri 
galėjo ne tik man vienai nu
tikti. Sunkiai dirbau — slau
giau senutę. Ji buvo kartais 
labai draugiška, kartais labai 
irzli. Senatvė. Dirbau pas ją 
treti metai. Darbas sunkokas, 
nes ji vis sunkyn ir sunkyn 
vilko kojas. Name buvo laip
tai, kuriais reikėjo senutę, 
užsimetus ant pečių, užnešti 
ar nunešti. Kai jai šaudavo 
galvon mintis sulaukti ketvir
tadieniais aplankančių sūnų, 
tada niekas neperkalbėdavo 
— truks plis, privalai nešti į 
priebutį. Labai pavargdavau 
nuo to tampymo, bet kurgi 
dingsi, jei neturi pasirinkimo 
kitokiam darbui... Atsisakyti 
to darbelio negalėjau, nes 
Lietuvoje liko mano sūnus, 
kuris neturi pastovaus darbo, 
nedirbanti marti su mažu 
vaikeliu ir t.t. 

Darbas buvo be išeiginių. 
Bet, jei dirbi be išeiginių ir 
gyveni su nepastovios psichi
kos senute, gali imti ir, liau
diškai tariant, „nuvažiuoti 
stogais". Kad to nebūtų, šiaip 
taip sutariau, jog į mėnesį 
kartą pasisamdysiu kokią 
moterį ir turėsiu dvi dienas 
išeiginių. Dvejus metus klos
tėsi reikalai gerai. Per išeigi
nes vis daugiau ir daugiau 
pamatydavau Amerikos. Ge
rai, kad vis daugėja vežėjų, 
kurie už pinigus, lyg turis
tinės agentūros darbuotojai, 
veža žmones apžiūrėti Ame
riką. Taip pamačiau Niagaros 
krioklį, pabuvojau Niujorke, 
Vašingtone ir kitur. Paskiau 
moteris, kuri pastoviai mane 
pakeisdavo, išvyko Lietuvon. 
Susiradau kitą. Buvo labai 
saldi. Geriau kalbėjo angliš
kai. Mano senikė, kad ir 80 
sulaukus, traukdavo dūmą. 
Aš — nerūkanti, tai išsipra
šiau, kad ji bent nerūkytų 
visame name, išveždavau ją į 
verandą. Moteriai, tarkim 
Adelei, sakiau, kad stengtųsi 
nukalbinti senikę, nes jau du 
kartus buvau kvietusi grei
tąją pagalbą dėl visokių 
uždusimų, mažiau rūkyti. 
Kur tau! Kartą grįžtu iš ke
lionės anksčiau, nes netoli 
važiavome, žiūriu — mano 
senikė su Adele abidvi dūmą 
traukia ir TV žiūri. Žinoma, 
aš ją pabariau, sakau, senikei 
nėra sveika rūkyti ir nereikia 
jos skatinti. Ji man atrėžė — 
ne tavo reikalas, tu jau čia 
nebedirbi. 

Netekau žado. Pamačiau, 
kad mano daiktai sukrauti. 

MAŽOS ISTORIJOS. PASIKALBĖKIME 
žinai ką. Užburtas ratas. Tai 
tokia mano istorija. Kitos pa-
siskaitys, budresnės bus. Pi
nigų reikia pasilikti daugiau, 
nes, kai netenki vieno darbo, 

Bandžiau kreiptis į senikę, 
kuri visada džiaugdavosi, kad 
gerai ją prižiūriu. Kartais ir 
mano ranką paglostydavo. Sa
kydavo, kad geriau už vaikus 
su ja elgiuosi. Bet senoji tik 
žiopčiojo ir nieko negalėjo pa
sakyti. Adelė mane vijo naktį 
iš tų namų, kuriuose pra
dirbau veik trejetą metų. Ji 

gali kito greitai nesusirasti. 
Elena M. 

Viena labiausiai turistų lankomų vietų — keturių JAV prezidentų reljefai, 
iškalti Black Hills valstybinio parko 'South Dakota valstija) viršukalnėje. 

pavadavo mane tik trečią 
kartą! Pravirkau ir sakau se
nikei — kam tu mane veji iš 
namų naktį. Tada senoji galų 
gale liepė nutilti Adelei ir lei
do man pernakvoti ant sofutės. 

Paryčiais paskambinau 
jos vyriausiajam sūnui, kuris 
visada labai džiaugėsi, kad aš 
gerai dirbu ir kad jo motina 
nuo mano gaminamo maisto, 
priežiūros buvo pakankamai 
sutvirtėjusi. Sakau, kaip čia 
dabar, dirbau, stengiausi, o 
atėjusi pakeisti moteris, jau 
per trečią kartą patikusi ge
riau. Sūnus labai nustebo, 
pažadėjo atvykti ir sutvarkyti 
šitą reikalą. Nei atvyko, nei 
sutvarkė. Senikė, Adelės pra
šoma, jau buvo su juo suta
rusi, kad mane atleistų. Dar 
gerai, kad sumokėjo pinigus. 

Taip buvau supažindinta 
su nauju būdu gauti darbą — 
kaip moterys, kurioms labai 
reikia pinigų, savaitgaliais 
eidamos „pavaduoti", nukon
kuruoja tokią pačią nelai
mėlę, kaip aš. 

Kadangi visus pinigus vis 
siunčiau Lietuvon, buvau pa
silikusi tik su keliais šimtais 
dolerių. Kol susiradau naują 
darbą, praėjo beveik du mėne
siai. Kokį dabar pasitikėjimą 
galiu turėti, kviesdama pa
vaduoti kitą žmogų? Jokio. 
Dirbti be išeiginių — nupro-
tėsi be laiko, pasikviest — ne-

(...) Amerikoje — ketvirti 
metai. Kaune dirbau medici
nos sesele. Dabar čia gyvenu 
pas med. seserį ir saugau jos 
ketverių metų dukrytę. Kas 
mane labiausiai stebina — 
seselių apranga. Manoji ryte 
apsirengia seselės uniforma ir 
užvalgiusį išvažiuoja į darbą. 
Grįžta tais pačiais rūbais. Dar 
pakeliui apsilanko parduotu
vėje, nes šį bei tą nuperka. Kas 
man dar labai keista, kad 
grįžusi namo. iškrovusi pir
kinius, ji sekundei kitai paki
bina dukrytę ir sėda valgyti. 
Rankų neplauna! Apie higie
ną čia kalbėti netenka. Lietu
voje mes, med. seserys kasdien 
vilkdavome baltus, išlygintus 
ir sustandintus chalatus, tik 
atėję į darbo vietą. Kasdien 
švarų, baltą chalatą. Polikli
nikoje buvo sanitarė, kuri už 
nedidelį pinigą išplaudavo ir 
išlygindavo mūsų chalatus. 
Dar keisčiau matyti gydyto
jus, kurie čia priiminėja pa
cientus išvis be jokio chalato. 
Su buitiniais rūbais, su kuriais 
vaikšto namie, parduotuvėje, 
gatvėje, vairuoja mašiną ir t.t. 

Labai keista tai matyti. 
Nenorėčiau patekti tokios se
seles priežiūrom visada gal
vočiau, kad už jos nagų lan
kosi tūkstančiai bakterijų... 

Nijolė Macijauskienė, 
Čikaga 

mailto:biciulyste@aol.com
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L E M O N T O L I T U A N I S T I N Ė MOKYKLA ATVERE MOKSLO V A R T U S 

Lemonto Maironio litua
nistinė mokykla, rugsėjo 6 
dieną, prigūžėjo skardžiabal
sių pradinukų, vyresnių mok
sleivių bei mokytojų. Prisi
pildė lietuviška dvasia tuščios 
klasės, nušvito išeivijos pa
dangė skambia lietuviško žo
džio vaivorykšte. Prasidėjo 
naujieji mokslo metai švieti
mo šventovėje, kur auga lietu
viškas atžalynas. 

Truputis istorijos 

Lemonto Maironio vardo 
lituanistinė mokykla įkurta 
1959 metais. Mokyklos įstei
gėja ir ilgametė mokytoja Ona 
Abromaitienė stengėsi įsi
jungti į Čikagos apylinkių li
tuanistinių mokyklų bendrą 
darbą. 1964 m. Lemonto litua
nistine mokykla pradėjo rū
pintis Švietimo taryba, mo
kyklai buvo suteiktos moko
mosios medžiagos: vadovėliai, 
pratimų sąsiuviniai, žemėla
piai... Mokyklą lankė 40 mo
kinių. Po 10 metų. kilo naujų 
rūpesčių - vis daugiau moki
nių stojo į mokyklą - teko 
kurti papildomas klases. 1973 
m. mokykloje mokėsi jau 102 
mokiniai ir dirbo 16 mokytojų. 
Dar po 20 metų, 1992-uosius, 
kartu su energinga nauja di
rektore Egle Novak. pamokas 
lituanistinėje mokykloje pra
dėjo lankyti 228 mokiniai, 
dėstė 25 mokytojai. 

Įdomu, kas, vis dėlto, lėmė 
mokyklų raidą. kai. maždaug 
198n - 1990 metais lituanis
tinių mokyklų ėmė mažėti? 
Turbūt idėjiškai užgrūdinta 
tautos dalis stojo kovon už 
tautinį išlikimą, turėdama 
vienintelį tikslą - skiepyti 
tautinį sąmoningumą. 

Skirtingos Amerikos litua
nistinių mokyklų istorijos. 

Vienos jų, padedamos parapi
jų kunigų, vaikučių tėvų ir 
pedagogų, kūrėsi, kitos - užsi-
darinėjo. Iš ,Amerikos lietu
vių kronikos" bei įvairiausių 
rašytinių šaltinių galime 
sužinoti apie lietuviško švieti
mo raidą, siekiančią net 1868 
metus! 

Pavyzdžiui „Amerikos lie
tuviuose" kun. Jonas Žilius 
aprašė 1899 m. lietuviškas 
mokyklas taip: „Taigi dabarti
nėse mūsų parapijinėse moks-
lainėse mokytojai vargamist-
ros pramokina vaikučius šiek 
tiek rašyti, skaityti, išmokina 
dalykus tikėjimo, duoda pra
džią, o paskui po metų arba 
dviejų mokslo, tėvai siunčia 
juos į publiškas iškalas. Pa
rapijose, kur suvis mokslainių 
nėra, yra taip vadinamos ne-
dėlinės iškalos, kur vietinis 
kunigas su pagalba kelių su
augusių, gerai mokančių kate-
chizmą merginų, mokina vai
kučius poterių, prisakymų, 
šventos istorijos ir šiaip tikėji
mo dalykų..." 

Nuo tada praėjo daugiau 
nei šimtmetis. Įdomu, kaip li
tuanistinės mokyklos atrodo 
dabar? 

Lemonto lituanistinė 
mokykla dabar 

44 rudenį sukvietusi jau
nuosius lietuviukus. Lemonto 
Maironio lituanistinė mokyk
la taip pat neatpažįstamai 
pasikeitė. Šiais mokslo metais 
mokyklą pradėjo lankyti net 
400 mokinių! PLC patalpose 
veikia sporto būreliai,.,.Pipirų 
ratelis" ikimokyklinukams, 
lietuvių Montessori mokyk
lėlė ..Žiburėlis", Meno mokyk
lėlė ir t.t. 

Mokslo metų pradžia litua
nistinėje Maironio vardo 

mokykloje prasidėjo šeštadie
nį, rugsėjo 6 d., 10 vai. ryto. 
Tačiau nuo 9 vai. jau šurmu
liavo tėveliai, vis dar norintys 
užregistruoti savo atžalas. 10 
vai. vaikai susirinko į klases 
susipažinti su naujokais ir 
mokytojais. 11 vai. vyko iškil
mingas mokslo metų pradžios 
atidarymas, kaip dera lietu
vybės skleidėjams - su vėlia
vų įnešimu, kun. Palioko pa
laiminimu ir Lietuvos himnu. 
Mokyklos direktorė Audronė 
Elvikienė pasveikino susi
rinkusius naujiems mokslo 
metams vaikučius ir tėvelius. 
Tarė padėkos žodį tėvams ir 
pedagogams, nepailstančiai 
nešantiems ir perduodan-
tiems liepsnojančią lietuvybės 
ugnį - šildančią ir šviečiančią 
- iš kartos į kartą. Po iš
kilmingos dalies, mokyklos 
kieme, sutūpė moksleiviai ir 
mokytojai bendrai nuotrau
kai, kuri yra ne tik vienybės 
simbolis, bet ir graži lietu
viško švietimo istorija. 

Vitalija Pulokienė 

ČIKAGOS L I T U A N I S T I N E MOKYKLA 
MOKSLO M E T U S P R A D Ė J O S U 

L I E T U V I Š K A DAINA 

Čikagos lituanistines mokyklos vaikų chorelis „Lakštute", vadovaujamas 
mokytojos Dalios Gedvilienės, atliko programą mokslo metų atidarymo 
šventėje rugsėjo 6 d. Kristinos Badaraitee nuotr. 

************** **************** 
AR MOKI SKAITYTI? 

Klausimas „Ar moki skai
tyti?" - gal kam pasirodė kiek 
užgaulus. Bet neskubėkime 
nei įsižeisti, nei piktintis. Di
dysis Gėtė, jau sulaukęs 80 
metų, prisipažino, kad jis visą 

Lemonto Maironio lituanistines 
Regina Šauliene sveįkino visus su 

mokyklos tėvų komiteto pirmininkė 
mokslo metų pradžia. 

gyvenimą mokėsi skaityti, bet 
ir senatvėje negalįs tvirtinti 
pasiekęs šio tikslo. 

Vieni vaikai mėgsta skai
tyti, kiti - žiūrėti televizijos 
laidas. Kai kas, ko gera, pa
galvos, jog dabar peiksime te
leviziją. Nieko panašaus - vis
kas gerai su saiku. Bet, atvi
rai pasakius, pastebėta, kad, 
įnikę į televiziją, vaikai rečiau 
skaito. Garsusis Č. Darvinas 
autobiografijoje rašė, kad jei
gu jam gyvenimą tektų pra
dėti iš pradžių, jis įvestų 
griežčiausią taisyklę - skai
tyti eilėraščius ir klausytis 
muzikos. Užtat, kad be poezi
jos ir muzikos negali būti lai
mės, be jų nukenčia protiniai 
sugebėjimai. 

„Savo ateitį aš nusikėliau 
nuo vaikiškų knygų lenty
nos", - yra pasakęs anglų 
rašytojas G. Grinas. Labai 
norėtųsi, kad ir jūs, mažieji 
skaitytojai, galėtumėte taip 
pasakyti. 

A P I E M O K Y T O J U S I R 
M O K I N I U S 

Mokytojas per astronomi
jos pamoką: 

- Taduk, išvardink keletą 
žvaigždžių. 

- Sabonis, Einikis, 
Štombergas... 

Mokytojas: 
- Tomuk, kiek metų gyve

na pelė? 
- O tai priklauso nuo 

katės vikrumo. 

Mokytojas klausia pirmo-
ką: 

- Na, Mindaugėli, kokius 
skaičius žinai? 

- Du, trys, keturi, septy-
nakė, aštuonakė, devynakė, 
ditka, tūzas... - beria kaip 
žirnius pirmokėlis. 

- O kokius dar? 
- Na, dar džiokerį, bet 

jisai retai pakliūna. 

- Zuiki, kodėl neini į mo
kyklą? - klausia lapė. 

- Kaip aš eisiu. Juk mano 
akys žvairos, nieko nematau. 

- Skiedi! 
- Ne! Ar tu matai tuos 

kopūstus lysvėje? 
- Matau! 
- O aš - ne. 

Mokytojas: 
- Alguti, kodėl nesišu-

kavęs atėjai į mokyklą? 
- Neturiu šukų. 
- O kodėl tėvelio šukų 

nepaėmei? 
- Tėvelis plikas ir šukų 

neturi. 

Mokytojas: 
- Jūsų sūnus nemoka 

geografijos. 
- Tai nieko. Mes neturim 

pinigų keliauti. 

M Į S L Ė S 

1. Žalia žolė, bet ne žolė, 
su uodega, bet ne pelė. 

(agurkas) 

2. Striukas bukas vokie
tukas 

šimtu rūbų apsisukęs. 
(kopūstas) 

3. Saldus kaip cukrus, 
raudonas kaip kraujas. 

(burokas) 

P A T A R L E S 

Kiekvienas savo likimo 
neišvengs. 

Kiekvienas su rytu gyve
na. 

Kiekvienas žmogus savo 
laimės kalvis. 

Kiekvienas elgeta sako, 
kad jo malda geriausia. 

Kiekviena Šeimininkė turi 
savo duonos rūgštį. 

Kiekviena širdis turi savo 
skausmą. 

Nėra laimės be nelaimės. 
Nėra namų be durnų. 
Nėra rožės be spyglių. 
Nėra šiaudų, nebus ir 

grūdų. 
Nespiauk į dangų, pats 

apsispiausi. 

Parengta pagal Jono Mingirdo 
knygą „Patarles, priežodžiai, 

posakiai" 

************************* ******************* ***************************** ************************ ************** ******************************* *********** *************** ******** 

SVEIKI VAIKAI! AR ŽINOTE KODĖL VAISIAI IR DARŽOVĖS REIKALINGI J U S U ORGANIZMUI? 

Daržovės ir vaisiai labai 
svarbūs Jūsų mitybai. Juose 
gausu mineralinių medžiagų, 
mikroelementų, vitaminų. Ypač 
daug vaisiai ir daržovės turi 
vitaminų A ir C. skaidulinių 
medžiagų. 

Jeigu valgysite daug 
vaisių ir daržovių, rečiau per
sisaldysite ir sirgsite. 

Vitaminai A ir C padeda 
išlikti odai sveikai ir gražiai. 
Be to. vitaminas C padeda 
greičiau užgyti žaizdoms ir 
įbrėžimams. 

Vitaminas A įtakoja gerą 
akių būklę ir padeda geriau 
matyti tamsoje. 

Vitaminai A ir C, esantys 
vaisiuose ir daržovėse, pade
da išlikti dantims sveikiems. 

Valgydami daug vaisių ir 
daržovių, turėsite stiprius rau
menis, tvirtus kaulus, sveiką 
širdį ir reikiamą kraujo spau
dimą. 

Kasdien, vaikučiai, reikia 
suvalgyti vieną vaisių - obuolį 
ar apelsiną, vieną daržovę 
(bulvė, agurkas, pomidoras...), 
taip pat šviežių lapinių 
daržovių. 

Susipažinkite su daržovėmis 

Sveiki! Aš esu Morka. No
riu papasakoti apie save. Tu
riu daug karotino, todėl esu 
oranžinės spalvos. Karotinas 
jūsų organizme virsta vita
minu A. kuris taip reikalingas 
akims. Sis vitaminas saugo ir 
nuo peršalimo, o oda bei plau
kai tampa sveikesni. 

Morkos yra skanios ir sal
džios. 

Aš esu Pomidoras! Aš 
mėgstu dirbti savo sode. Be to 
mėgstu pasakoti vaikams 
apie pomidorus. 

Pomidorai yra įvairių rū
šių ir spalvų. Ar žinote, kad 
jie gali būti geltoni, žali arba rau
doni? Pomidorai yra sultingi 
ir puikaus skonio. Valgydami 
pomidorus būsite stiprūs ir 
sveiki, nes jie turi daug vita
minų A ir C. 

Aš esu Bulvė! M labai mėgs
tu žaisti krepšinį ir futbolą. 
Esu pati geriausia sportininke. 

Ar žinote, kad bulvėse yra 
vitamino C, skaidulinių me
džiagų ir energijos šaltinis? 

Bulves galima paruošti 
įvairiais būdais - kepti, virti, 
sutrinti į bulvių košę. Tačiau 
bulvinių traškučių stenkitės 
vengti, nes jie nėra sveikas 
maistas organizmui. 

Mes esame Ridikėliai! 
Mėgstame šokti ir dainuoti. 
Ridikėliai yra traškūs ir turi 
daug vitamino C. 

Ar žinote, kad ridikėlius 
labai lengva užsiauginti? Pa
mėginkite tai padaryti savo sode 
ar tiesiog dėžėje ant palangės. 

valgysite - būsite stiprūs, 
sveiki ir gražūs. 

Žiedinius kopūstus galite 
vartoti žalius, virtus, keptus, 
vienus arba sumaišytus su sa
lotomis. 

Mes esam Žirneliai! Juo
kaudami ir šypsodamiesi mes 
ridinėjamės visą dieną. Ir 
visiems vaikams pasakojame, 
kokie skanūs ir sveiki esame. 

Žirnelius galite valgyti ža
lius, konservuotus, virtus, pa
keptus. Skanu valgyti vienus, 
įmaišytus į salotas ar sriubą. 
Nesvarbu, kaip valgysite, žir
neliai praturtins jūsų orga
nizmą skaidulinėmis medžia
gomis ir vitaminu C. 

Būkite stiprūs ir sveiki! 

Aš esu Žiedinis Kopūstas! 
Turiu daug vitamino C, jei 

V A S A R O S I R R U D E N S G Ė R Y B E S 

Kairėje pusėje, vaikučiai, matote uogas, vaisius ir daržoves. 
Nuspalvinkite juos, iškirpkite ir sudėkite ten, kur tinka. 

Parašykite šių gėrybių pavadinimus ir atsiųskite į redakciją, adresu: 

„Draugo" lietuviukams 
4545 West 63 rd. Street, 

Chicago, n, 60629 

Lauksiu jūsų laiškučių. Sėkmės! 
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PRADEDANT NAUJUOSIUS 
MOKSLO METUS 

JAV LB Švietimo tarybos praneš imas JAV LB t a r y b o s 
suvažiavimui 2003 m. 

2000 metų gruodžio 2-3 d. 
dabartinė Švietimo taryba pe
rėmė pareigas iš Reginos Ku-
čienės vadovaujamos tarybos. 
Per tuos beveik trejus metus 
tęsėme buvusių Švietimo tary
bų pradėtus darbus ir įsipa
reigojome kitiems projektams. 

Švietimo taryboje dirba 
Aldona Kudirkienė — sekre
torė. Vytenis Vilkas — iž
dininkas, Kristina Bandžiu-
lienė, Violeta Gedgaudienė, 
Marytė Sandanavičiūtė-New-
som, Juozas Polikaitis, Vida 
Radvenienė, Virginija Tuske-
viėienė. Darius ir Zita Udriai 
ir Dalilė Polikaitienė — pir
mininkė. Kalifornijoje gyve
nantys nariai posėdžiams ren
kamės bent šešis kartus me
tuose, o pasitarimai vyksta 
dažnai, nes beveik visi tarybos 
nariai susitinka šeštadieniais 
Šv. Kazimiero lituanistinėje 
mokykloje. 

JAV LB Švietimo tarybos 
pareiga yra rūpintis lietu
višku švietimu JAV. Švietimo 
taryba aprūpina mokyklas 
mokomąja medžiaga, ruošia 
mokytojų kursus ir konferen
cijas, skelbia konkursus ir 
premijuoja mokinių rašinius 
bei piešinius, rūpinasi vaikų 
žurnalo „Eglutė" leidimu, 
praveda piniginį vajų lietuvių 

visuomenėje pagelbėti mokyk
loms išsilaikyti, ir atlieka kitų 
uždavinių, surištų su lietu
višku švietimu JAV. 

2002—2003 mokslo metais 
veikė 21 mokykla, dirbo 203 
mokytojai ir 29 pagalbininkai, 
mokėsi 1,384 mokiniai. Pirmuo
sius mokslo metus birželio mė
nesį sėkmingai užbaigė „Sau
lės" mokykla Atlanta, GA, ir 
šiais 2003 mokslo metais 
atsikuria Elizabeth, NJ, anks
čiau gyvavusi Dr. Vinco Ku
dirkos vardo mokykla. Mokyk
lų ir mokinių skaičius auga. 

Mokykloms pagelbėti fi
nansiškai išsilaikyti Lietuvių 
fondas skyrė 64,000 dol. Ši pa
rama buvo paskirta 21 mokyk
lai ir įteikta 2003 metų Va
sario 16 dienos proga. 2002 
metų Švietimo vajaus metu iš 
lietuvių visuomenės narių, 
organizacijų ir LB apylinkių 
gauta beveik 10,000 dol. para
ma. Pridėjus iš Švietimo tary
bos iždo, mokykloms pa
skirstėme 14,000 dol. sumą. 
Dėkojame St. Petersburg, 
Brighton Park, Cicero, Cape 
Cod, Palm Beach, Brockton 
LB apylinkėms, kurios kelinti 
metai prisiunčia auką vajaus 
metu. Dėkojame LB apylin
kėms ir asmenims, kurie mokslo 
metų laikotarpyje paremia jų 

apylinkėse veikiančias mo
kyklas. Kviečiame visas 
apylinkes įsijungti į rėmėjų 
būrį. 

Tinkama mokomoji me
džiaga yra didžiausias Švieti
mo tarybos rūpestis. Jau dau
giau, kaip dveji metai elek
troniniu paštu ir asmeniškais 
apsilankymais bendraujame 
su keliomis Lietuvos leidyk
lomis iš kurių perkame va
dovėlius ir kitą mokomąją me
džiagą, vartojame mokyklose, 
kartu su mokytojais įverti
name ir nusprendžiame, ką 
užsakyti visoms JAV lietuviš
koms mokykloms. Didesnė 
dalis, tačiau, lieka JAV gyve
nančių a r gyvenusių peda
gogų parašyti/suredaguoti ir 
Švietimo tarybos išleisti va
dovėliai. Perredagavimo dar
bas vyksta ir dabar. Šiems 
mokslo metams Vida Brazai-
tytė užbaigė redakcinį darbą 
pratyboms prie „Lietuvos lau
kai" vadovėlio, kuris su vado
vėlių autorės a ta Sofijos Jo-
nynienės šeimos sutikimu, 
buvo naujai suredaguotas 
prieš metus. Ateinantiems 
mokslo metams ruošiame kai 
kurių vadovėlių ir pratimų 
knygų perredagavimą. 

Vadovėliams supirkti, per
siųsti iš Lietuvos, bei per
spausdinti ankstyvesniuosius 
Švietimo taryba susilaukia 
paramos iš Lietuvių fondo. 
Kviečiame JAV LB tarybos 
narius susipažinti su visa mo
komąja medžiaga, kuri 
surašyta ir apibūdinta inter
nete svetainėje 

http://svietiinotaryba.org/ 

Viena vėliausiai įkurtų — Bernardo Brazdžionio vardo — lit. mokyklų veikia San Diego, CA. Pirmųjų mokslo 
metų užbaigtuvese su mokiniais sėdi mokyklos vedėja Dalytė Lovett (poeto B. Brazdžionio dukraitė) . 

Washington University 
(Seattle) dėstytojas Rimas Ži
linskas internete yra įvedęs 
lietuvių kalbos kursą, kuris 
pasiekiamas per: 

http://cour8e8.wasb.ing-
ton.edu/Uth/project/index.htm 
Švietimo tarybos rūpesčiu, 
Lietuvių fondas paskyrė 4,000 
dol. paramą tęsti darbą ir 
kursą praplėsti. 

2002-2003 mokslo me
tams Lietuvių fondas skyrė 
dvi premijas (po 1,000 dol.) 
ypatingai pagerbti lietuviškų 
mokyklų mokytojus. 2003 m. 
Vasario 16 d. proga, Lemonte 
pagerbėme buvusių Kristijono 
Donelaičio mokyklų (žemes
nės ir aukštesnės) direktorių 
ir ilgametį pedagogą Julių 
Širką ir Philadelphia, PA, 
„Gintarinio obuoliuko" premi
ja buvo įteikta 4/5 klasių 
lietuvių kalbos mokytojai ir 
Švietimo tarybos atstovei JAV 
rytiniame pakraštyje Violetai 
Razgaitienei. Pagerbėme sėk
mingai 10-uosius darbo metus 
baigusias mokytojas Eleną 
Janušienę ir Gražiną Sturo-
nienę (Maironio mokykla, 
Lemont) ir Almą Jankienę 
(Žiburio mokykla, Detroit). 
Ankstyvesniais metais buvo 
pagerbti mokytojai, dirbę mo
kyklose 10 ar daugiau metų. 

2003 m. vasario 23 d. vyko 
mokytojų konferencija Le
mont, IL. Kovo 23 d. pirmą 
kartą po ilgo laiko susirinko 6 
lietuviškų mokyklų vedėjos ir 
mokytojai iš rytinio JAV 
pakraščio mokyklų į Phila
delphia, PA, o lapkričio 2 d. 
JAV vakarinio pakraščio mo
kyklų mokytojai rinksis kon
ferencijai Los Angeles, C A. 
Paskaitas skaitė ir diskusijas 
pravedė dr. Rima Kašūbaitė-
Binder, Švietimo tarybos na
rys Juozas Polikaitis, Jūratė 
Krokytė-Stirbienė ir į Los An
geles atvyksta dr. Dalia Ka-
tiliūtė-Boydstun. Konferen
cijų darbotvarkėje yra paskir
tas laikas mokytojams, kurie 
pasidalina savo darbo patirti
mi, pavyzdinėmis pamokomis 
ir mokomąja medžiaga. 
Praėjusių konferencijų metu, 
vėliau paštu, mokykloms 
buvo parūpinta „Pasiprieši
nimo istorijos programa", 
gauta iš Vidmanto Vitkausko, 
Garliavos Juozo Lukšos gim
nazijos direktoriaus. Kartu su 
programa mokykloms buvo 

Bostono lit. mokyklos mokiniai atlieka programą Vasario 16-osios šventėje. Roverto Miksen nuotr. 

nurodyti šaltiniai Švietimo 
tarybos archyve ir mokyklose 
esančiuose vadovėliuose, kur 
yra medžiagos apie Lietuvos 
1940—1990 metų istorijos 
laikotarpį — krašto okupaciją 
ir tautinį genocidą. Mokyklos 
raginamos į Lietuvos istorijos 
pamokas įtraukti šias labai 
svarbias ir reikalingas istori
nes žinias. Mokytojų darbo 
konferencija vakariniame JAV 
pakraštyje veikiančioms mo
kykloms įvyks Los Angeles, 
CA, lapkričio 2 d. 7 konferen
ciją atvyksta paskaitininke dr. 
Dalia Katiliūtė-Boydstun. 

Dėl susidariusių aplinky
bių (šventinių renginių Lietu
voje), mokytojų kursai Daina
voje buvo nukelti į 2004 metų 
vasarą. 

Amžinos atminties prela
tas Juozas Prunskis Lietuvių 
fonde yra įsteigęs atskirą 
fondą, kurio palūkanos kas
met yra skiriamos lietuviškų 
mokyklų rašinių ir piešinių 
premijuotiems kūriniams. 
2002—2003 mokslo metais 
skelbtame konkurse jaunes
nieji mokiniai rašė rašinėlius 
ir piešė eilėraščiams iliustraci
jas. Vyresnieji rašė pasakas 
Vinco Krėvės stiliumi ir gvil
deno temą apie dalyvavimą 
lietuviškoje veikloje. Jie taip 
pat kūrė savo „laikraštį", ku
riame atvaizdavo Mindaugo 

karūnavimą arba Dariaus ir 
Girėno skrydį. Džiugu, kad 
šiais metais didesnis skaičius 
mokyklų įjungė savo mokinius 
į dalyvavimą konkurse. Ver
tinimo komisijos paskyrė 71 
piniginę premiją ir 50 
pagyrimų. Mokinių kūrinių 
premijoms buvo išdalinta 
1,555 dol. suma. Dalis šios 
sumos, 840 dol., yra prel. 
Prunskio dovana. 

Mokinių rašinėliai ir ilius
tracijos, taip pat gražios pa
sakos ir įvairūs aprašymai 
spausdinami „Eglutėje". Jos 
leidimu rūpinasi Švietimo 
taryba, o redagavimu Aušra 
Spitrienė. Mokslo metų bėgyje 
mokyklos praveda prenumera
tų vajų ir dėka PLB komisijos 
ir kitų aukotojų, per 40 egzem
pliorių yra siunčiama į Lie
tuvą, Punską ir kelis kitus 
užsienio kraštus. Rūta Kuli
kauskienė Vilniuje talkina 
išsiuntinėti „Eglutę" Lietuvos 

.prenumeratoriams. 
Švietimo tarybos narė 

Vida Radvenienė tęsia lietu
vių kalbos pradinukų neaki
vaizdinį kursą ir laukia dau
giau mokinių. Jos ir Edmundo 
Kulikausko rūpesčiu, mokyk
los gaus mokomąją medžiagą 
su pamokomis bei žaidimais ir 
projektų pasirinkimais apie 
Valdovų rūmus Vilniuje. 
Raginame mokyklas pasinau

doti šia medžiaga ir supažin
dinti mokinius su kunigaikš
čių valdoma Lietuva ir tuo pa
čiu tapti Valdovų rūmų at
statymo rėmėjais. 

Švietimo tarybos pirminin
kė Dalilė Polikaitienė 2003 m. 
vasarą Kaune susitiko su 
„Šviesos" leidyklos knygų par
davimo skyriaus vedėja aptar
ti tolimesnius vadovėlių užsa
kymus. Švietimo tarybos narė 
Marytė Newsom Vilniuje ap
tarė Lietuvoje leidžiamų va
dovėlių reikalus su dr. Elena 
Marcelioniene, Lietuvos vado
vėlių autore, ir Vilniaus Peda
goginio universiteto profesore, 
kuri 2002 metų mokytojų kur
suose Dainavoje skaitė paskai
tas. Ateityje tikimės mokytojų 
kursuose bei konferencijose 
susilaukti lituanistų pedagogų 
iš Lietuvos. 

Žvelgdami su viltimi ir 
džiaugsmu į ateinančius mok
slo metus, nuoširdžiai dėko
jame lietuviškų mokyklų vedė
jams ir mokytojams už nepail
stamą pasiaukojimą ir meilę 
mokiniams, linkėdami visoke
riopos sėkmės. Dėkojame Lie
tuvių fondui ir visuomenei už 
aukas paremti mokyklų 
išlaikymą. Taip pat reiškiame 
pagarbą tėveliams. 

JAV LB Švietimo taryba 

TIKĖKIME SAVO ATEITIMI 
JAV LB Krašto valdybos vykdomojo v i c e p i r m i n i n k o ir v icep i rmin inko organizac in iams re ika lams veiklos pranešimas 
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VITAMINAS C GALI SUMAŽINTI PASYVAUS 

RŪKYMO ŽALĄ 

JAV LB Krašto valdybos 
ruošta Darbo konferencija 
2002 metais Dainavos jaunimo 
stovykloje. Michigan valstijoje, 
jau praeityje. Jai buvo ruošia
masi iš anksto. Keletoje vietų 
buvo pravesti grupiniai ap
klausinėjimai, siekią patirti 
dabartinių poreikių pulsą. Bu
vo išplatinta ir pravesta ap
klausos anketa lietuvių ir ang
lų kalba. Taip pat buvo norėta 
sutelkti informaciją apie įvai
riose apylinkėse jau sėkmingai 
veikiančius projektus ar pro
gramas, dėl Amerikoje gimu
siųjų ir naujai iš Lietuvos at
vykusiųjų poreikių patenkini
mo. Norėta visus konferencijos 
dalyvius įtraukti į aktyvų tu
rimų problemų aptarimą, kar
tu, bendromis jėgomis, ieškant 
jų išrišimo. Apklausos grupių 
ir anketos rezultatai tebūnie 
paskata tolimesnėms konfe
rencijos dalyvių svarstyboms, 
išvadoms, apibendrinimams 
bei įsitraukimui dominančion 
LB-nės vciklon. 

Konferencijos dalyvių pa
sisakyta už informacinio lanks
tinuko paruošimą; už vietinių 
informacines pagalbos punktų 
steigimą; už visas tris bangas 
vienijančiu užsiėmimų organi
zavimą, kaip. pvz.. sporto 
švenčių, gegužinių, Naujųjų 
metų sutikimų: už vaikų sto-
vvklu pasikeitimą su Lietuva; 

už JAV LB oficialaus tinklala-
pio perorganizavimą ir papil
dymą informacija iš visų lietu
vių telkinių; už informacijos 
apie JAV LB paskelbimą Lie
tuvos spaudoje. Kai kurie šie 
projektai jau pradėti ar atlikti. 

Rengiant konferenciją no
rėjome, kad ji išliktų prasmin
ga ne tik jon suvažiavusiems, 
bet kad jos pranešimai ir 
svarstybos būtų prieinamos ir 
kitiems. Norėjome, kad pana
šios konferencijos ir suvažiavi
mai ateityje galėtų pasinau
doti sukaupta patirtimi, kad 
nereikėtų naujų konferencijų 
ruošėjams „išrasti ratą iš nau
jo". Vėl kreipėmės į Lietuvių 
fondą prašydami paramos 
konferencijos darbų knygos 
išleidimui. Susilaukta dalinės 
paramos „konferencijos leidi
nukui", kuris metų bėgyje 
buvo paruoštas, atspausdintas 
ir išsiuntinėtas. „Tikėkime 
savo ateitimi!" — tai Darbo 
konferencijos užrašai, naudo
tos formos, pokonferenciniai 
atsiliepimai bei papildomoji 
medžiaga, liečianti konferenci
jos tematiką. 

Pagal numatytą planą, 
knyga buvo išsiuntinėta vi
siems konferencijos daly
viams, visoms JAV LB apy
gardų ir apylinkių valdyboms, 
visiems Krašto valdybos na
riams, visiems Tarybos na

riams, įskaitant ir naujai 
išrinktuosius. Knyga taip pat 
pasiųsta konferencijai talki
ninkavusiai išeivijos spaudai, 
Lietuvos ambasadoriui Wa-
shington, DC, bei archyvams. 

Pats leidinys suskirstytas į 
penkis skyrelius. Pradžioje 
padeda informacija, paskleista 
dar prieš konferenciją. „Kon
ferencijos" dalyje telpa beveik 
visi pranešimai ir specialiai 
konferencijos eigai paruoštos 
formos, pokonferenciniai atsi
liepimai bei papildomoji me
džiaga, liečianti konferencijos 
tematiką. 

Pagal numatytą planą, 
knyga buvo išsiuntinėta vi
siems konferencijos daly
viams, visoms JAV LB apy
gardų ir apylinkių valdyboms, 
visiems Krašto valdybos na
riams, visiems Tarybos nariams, 
įskaitant ir naujai išrinktuo
sius. Knyga taip pat pasiųsta 
konferencijai talkininkavusiai 
išeivijos spaudai, Lietuvos 
ambasadoriui Washington, 
DC, bei archyvams. 

Pats leidinys suskirstytas į 
penkis skyrelius. Pradžioje 
informacija, paskleista dar 
prieš konferenciją. „Konferen
cijos" dalyje telpa beveik visi 
pranešimai ir specialiai kon
ferencijos eigai paruoštos for
mos. „Konferencijos akimirko
se" randame nuotraukų pynę. 

„Atsiliepimai apie konferenci
ją" skyrelyje sutelkta dešimt 
konferencijos aprašymų, pa
ruoštų jos dalyvių ir tilpusių 
išeivijos spaudoje. Papildo
mosios medžiagos skyrelyje 
paduota Lietuvių Charta. Taip 
pat perspausdinti anksčiau 
spausdinti straipsniai, artimi 
šios Darbo konferencijos rū
pesčiams. Iš jų aiškiai matosi, 
kad laiko tėkmėje kartų san
tykiai turi būti derinami su 
imigracinių bangų poreikiais, 
visus skatinančiais tikėti savo 
ateitimi. 

Prieš mus visus tebestovi 
klausimai, kaip padidinti JAV 
LB patrauklumą dabar atvyk
stantiems? Kaip kuo daugiau 
patenkinti jau Amerikoje 
gimusiųjų lietuvių poreikius? 
Kaip visa tai padaryti be 
pataikavimo, be lankstymosi, 
be išsižadėjimo Lietuvių 
Bendruomenės sąjūdžio vizijos 
ir organizacinių tikslų? 
Pradinius atsakymus šiems 
svarbiems klausimams sutel
kėme turėtoje darbo konferen
cijoje Dainavoje. Jie visiems 
lieka prieinami paruoštame 
Darbo konferencijos konspekte 
„Tikėkime savo ateitimi!" 

Noriu paminėti dar porą 
smulkių darbelių. Tarybos rin
kimams artėjant, teko para
šyti rašinį į „Amerikos lietuvį", 
o, jiems pasibaigus, pravesti 

pokalbį su Vyr. rinkimų ko
misijos pirmininke, tilpusį 
„Draugo" dienraštyje. Taip pat 
buvau paprašytas parašyti 
apžvalginį rašinį ruošiamai 
„JAV LB — Penki dešimtmečiai" 
knygai. Su pranešimu apie 
jaunimo vertybių keitimąsi 
laiko perspektyvoje teko daly
vauti XII Mokslo ir kūrybos 
simpoziume. Su nostalgija bu
vo prisimintas pats pirmasis 
posėdis, sušauktas tuometinio 
JAV LB Krašto valdybos pir
mininko Broniaus Nainio, 
kuriame ir man teko dalyvau
ti. Jame buvo nuspręsta orga
nizuoti pirmąjį Mokslo ir kūry
bos simpoziumą. Gegužės 
mėn. 24 d. dalyvavau ALTo ir 
JAV LB vadovybių pasitarime 
Lemont, IL. Dalyvavau visuo
se Krašto valdybos pirminin
ko šauktuose neakivaizdi
niuose posėdžiuose. 

Apgailestauju, kad dėl 
sveikatos mano darbingumas 
Krašto valdyboje šįmet labai 
sumažėjo ar net išnyko. Lieku 
dėkingas Krašto valdybos 
pirmininkui ir sekretorei už 
parodytą rūpestį ir mano 
pareigų perėmimą, įgalinusį 
mane. bent ant popieriaus, 
valdyboje ištesėti iki galo. 

Romualdas Kriaučiūnas 

Vitaminas C gali sumažin
ti pasyvaus rūkymo žalą, 
pareiškė JAV ekspertai. 67 
nerūkančių žmonių, kurie 
buvo stebimi cigarečių dūmų 
pilnoje aplinkoje, tyrimo duo
menys parodė, kad tų, kurie 
kasdien vartojo po 500 mi
ligramų vitamino C, organiz
muose žalingų junginių, atsi
radusių dėl tabako dūmų po
veikio, buvo mažiau. 

Tyrimas buvo per trum
pas, kad būtų galima nu
statyti, ar vitaminą varto
jusieji buvo mažiau linkę su
sirgti vėžiu ar širdies ligomis, 
tačiau tyrimui vadovavusi 
mitybos epidemiologe iš Ka
lifornijos universiteto Marion 
Dietrich teigė, kad jo rezul
tatai vis tiek yra džiuginan
tys. 

„Tyrimas parodė, kad vi
taminas C nerūkančius žmo
nes apsaugo nuo pasyvaus 
rūkymo sukeltos oksidacinės 
žalos", — pareiškime sakė 
ekspertė. 

Oksidacinę žalą galima 
palyginti su rūdžių poveikiu 
metalui. Šią žalą lemia 
įkrautos dalelės, žinomos lais
vųjų radikalų pavadinimu. 
Su jais kovoti padeda antiok
sidantai, tarp jų ir vitaminas 
C. Žurnalo ,,Nutrition and 
Cancer" (,,Mityba ir vėžys") 
straipsnyje M. Dietrich teigė, 
kad tyrime dalyvavę žmonės 

buvo suskirstyti į tris grupes. 
Vienai grupei kasdien 

buvo duodama 500 miligramų 
vitamino C, kita grupė gėrė 
vitaminą C, vitaminą E ir 
antioksidacinę rūgštį, trečioji 
— placebą (neveiklų prepa
ratą ligoniams skiriamą įtai
gos tikslais). 

Po dviejų mėnesių buvo 
ištirta tabako žala respon
dentų organizmui — vadina
mosios lipidų peroksidacijos 
lygis. Vitaminą C vartojusių 
tyrimo dalyvių šis lygis buvo 
11,4 proc. mažesnis, o vitami
nus C, E ir antioksidacinę 
rūgštį —12 proc.. mažesnis nei 
jokio poveikio neturėjusias 
placebo tabletes gėrusių res
pondentų. 

Tačiau tyrimo vadovai 
teigė, kad vartodami vitami
nus kenksmingo rūkymo po
veikio sveikatai žmonės ne
išvengs. „Tyrimo rezultatai, 
aišku, neįrodo, kad geriant 
vitaminą C rūkyti ir versti 
kitus įkvėpti tabako dūmus 
yra gerai. — tvirtino M. 
Dietrich. — Tačiau jei gyveni
me dažnai susiduriate su si
tuacijomis, kai negalite iš
vengti prirūkytos patalpos, 
atsargumo sumetimais vertė
tų vartoti vitamino C papil
dus ir, kaip ir visada, valgyti 
daug vaisių ir daržovių. 

(Elta) 

http://svietiinotaryba.org/
http://cour8e8.wasb.ing-
http://ton.edu/Uth/project/index.htm


Lietuva paminėjo antrąsias rugsėjo 11-osios t e r o r o a k t u JAV met ines 

Atkelta iš 1 psl. 
Jis taip pat pabrėžė, kad 

Lietuva kartu su JAV kovoja 
prieš terorizmą ir siunčia savo 
karines pajėgas į Afganistaną ir 
Iraką. 

Ceremonijoje kalbėjęs A. 
Paulauskas pažymėjo, kad „Lie
tuva neliko nuošalyje Ameriką 
ištikusio skausmo ir stojo ginti 
vertybių, kurios buvo svarbios 
per visą Lietuvos istoriją*. 

Liūdnosios Amerikos 
metinės paminėtos Seime 

„Šiandien mes minime jau 
antrąsias kraupaus teroristinio 

akto aukų metines, gedėdami 
kartu su amerikiečiais, kartu su 
viso pasaulio žmonėmis, ku
riems yra svetimos bet kokios 
smurto apraiškos, bet kokie des
truktyvūs tikslai", ketvirtadie
nio Seimo posėdyje sakė Seimo 
pirmininkas Artūras Paulaus
kas. 

Parlamentarai tylos minute 
pagerbė rugsėjo 11-osios aukų 
atminimą. 

„Ameriką ištikusios trage
dijos atgarsiai dar ilgai nenu
rims šį kraupų įvykį menančių 
amžininkų širdyse, primindami, 
kad nuo terorizmo nėra apsau

gotas niekas, net pačios galin
giausios ir, atrodytų, nepažei
džiamos valstybės", pažymėjo 
Seimo pirmininkas. 

„Tegul rugsėjo 11-oji mums 
visada būna ne tik liūdesio, 
susikaupimo, bet ir ryžto diena. 
Šiandien mes turime veikti. 
Veikti ne vieni, o kartu su pa
saulio bendruomene, suvienyti 
visas pastangas kovai su pačiu 
pavojingiausiu priešu, nepai
sančiu sienų, jūrų ar vandeny
nų, nepaisančiu nei religijų, nei 
tautų, nei rasių, paminančiu bet 
kokias žmogiškąsias vertybes", 
sakė A. Paulauskas. 

Irake lietuviai taikdariai a u t o m a t u ugn imi g y n ė saugomą objektą 
Atkelta iš 1 psl. apsiginklavę. 

Lietuvos taikdariams buvo Didžiosios Britanijos atsa-
duotas įsakymas išstumti pro- komybės zonoje Danijos sekto-
testuotojus už posto ribų, kariai riuje Pietų Irake tarnauja 43 
kelissyk iššovė į orą. Per riaušes 
irakiečiai teigė, kad, jeigu gy
ventojų reikalavimai dėl atly
ginimų nebus patenkinti, kitą 
kartą jie ateisią protestuoti 

kariai iš Lietuvos Didžiojo kuni
gaikščio Algirdo mechanizuotojo 
pėstininkų bataliono. 

Jų pagrindinė stovykla yra 
už 11 km į šiaurės vakarus nuo 

Kurnos miesto. 
Lietuvių užduotis — svar

bių objektų ir stovyklos apsauga 
ir budėjimas. 

Lenkijos atsakomybės sek
toriuje Kerbelos mieste tarnau
ja dar 50 Kunigaikštienės Biru
tės motorizuotojo pėstininkų ba
taliono karių. 

Vilniaus merui vėl a ts ius ta į tart inų mi l te l ių 
Atkelta iš 1 psl. 

Ji pasakojo, kad, atplėšus 
voką, truputis į popierių suvy
niotų miltelių pabiro. Tada savi
valdybės darbuotoja skubiai 
suvyniojo miltelius ir informavo 
policiją. 

Į savivaldybę buvo atvykę 
policijos pareigūnai, ugniage-

„Fermento* 

šiai. Darbuotojų teigimu, savi
valdybės darbo įvykis nesu
trikdė. 

I. Kiseliovienės teigimu, at
siųsti milteliai buvo panašūs į 
salietrą, turėjo kvapą. 

Vilniaus miesto savivaldybė 
ir anksčiau yra gavusi voką su 
milteliais. 

2001 metais mikrobiologai 
aptiko juodligės sukėlėjų pėdsa
kų JAV ambasadą Vilniuje pa
siekusiame diplomatinio pašto 
maiše. Dėl to buvo dezinfekuo
tos JAV ambasados pašto skirs
tymo patalpos, ambasados dar
buotojai profilaktiškai vartojo 
antibiotikus. 

produktais sus idomėjo garsi JAV biotechnolog i jų firma 
Atkelta iš 1 psl. kurių intelektinė nuosavybė yra 

Pasak „Fermento" genera- apginta tarptautinėmis patentų 
linio direktoriaus Viktoro But- paraiškomis. 
kaus, mokslo pasaulyje vyksta 
itin atkakli kova — biotechno
logijos firmos nuolat lenkty
niauja tarpusavyje dėl techno
logijų patentų. 

„JAV kompanija taip pat 
siekė sukurti šią technologiją, 
tačiau 'Fermento' mokslininkų 
grupė patento paraišką pateikė 
keliais mėnesiais anksčiau", sa
kė V. Butkus. 

Šiuo metu „Fermentas" yra 
iš viso sukūręs 4 technologijas, 

Taip pat Lietuvos bendrovė 
atskirų produktų gamybai yra 
sudariusi daugiau kaip 20 su
tarčių su pasaulinėmis biotech
nologijos firmomis ir universite
tais. 

V. Butkaus teigimu, jų išra
dimai visuomet sulaukia didelio 
tarptautinio susidomėjimo. 
Šiais metais įvykusiame Tarp
tautiniame genetikos kongrese 
Australijoje itin didelio dėmesio 
sulaukė šiemet „Fermento" 

sukurtas ir atitikmens rinkoje 
neturintis produktas „Code-
Red", skirtas genominiams tyri
mams. 

Šio produkto pavyzdžių 
bandymams kongreso metu už
sisakė daugiau kaip 30 įvairiose 
pasaulio valstybėse veikiančių 
laboratorijų. 

Dabar „Fermento" kuria
mus produktus, skirtus genų in
žinerijos ir genominiams tyri
mams, platina keturios „Fer
mentas International" bendro
vės ir 46 atstovybės 57 pasaulio 
valstybėse. 

Lietuviški grybai pas iekia Prancūzijos , Šve icar i jos , JAV rinkas 

Atkelta iš 1 psl. 
ekologiškai švarios „Ekoagros" 
produkcijos ženklu. „Mėlynoji 
uoga" turi ir tarptautinį koky
bės pažymėjimą, suteikiantį tei
sę be papildomos kontrolės gry
bus, miško uogas parduoti Vo
kietijos rinkose. 

Beje, pastaruoju metu pir
kėjai dažnai baiminasi dėl gali
mo grybų radiacinio, sunkiųjų 

metalų užterštumo pavojaus. 
Varėnos valstybinės maisto 

ir veterinarijos tarnybos 
(VMVT) viršininko Jono Čap
liko teigimu, tiek lietuviški, tiek 
ir iš įvairių Rusijos, Baltarusi
jos, Latvijos, Estijos, Ukrainos 
regionų eksportuoti grybai ne
viršija nustatytų sanitarinių 
normų- Tuo rūpinasi ne tik 
Maisto ir veterinarijos tarnyba, 

Atminimo lentelė Vilniuje įamžino N a p o l e o n o kar ių atminimą 

Atkelta iš 1 psl. 
Ceremonijoje dalyvavęs 

krašto apsaugos ministras Li
nas Linkevičius sakė, kad dau
giatautės Napoleono kariuome
nės pasirodymas to meto Lietu
voje nešė viltį atgauti nepri
klausomybę, išsivaduoti iš cari
nės Rusijos gniaužtų. 

Carinės Rusijos okupuota 
Lietuva mėgino pasinaudoti 
Napoleono žygiu prieš Rusiją ir 
atkurti nepriklausomybę. 

Kaip žinoma, po 18-ojo am
žiaus pabaigoje įvykusių trijų 
bendros Lenkijos ir Lietuvos 
valstybės padalinimų Lietuva 
atiteko Rusijos imperijai. 

Napoleonui užėmus Vilnių, 
buvo įkurta Lietuvos laikinoji 
vyriausybės komisija ir imta 
formuoti Lietuvos kariuomenė 
— sukurtas pėstininkų pulkas, 
pradėta formuoti Tautinė gvar
dija. 

Savo kalboje KA ministras 

bet ir vietiniai verslininkai. 
Bendrovė „Mėlynoji uoga" 

VMV tyrimų laboratorijai parū
pino keliasdešimt tūkstančių li
tų kainuojantį modernų radia
cinio fono tikrinimo aparatą. 
Varėnos ir kitose miško produk
cijos perdirbimo įmonėse naudo
jami ir portatyviniai radiacijos 
tikrinimo prietaisai. 

pažymėjo, kad Antakalnio kapi
nėse palaidota iki 3,000 karių iš 
40 pulkų, kurie priklausė įvai
rioms kariuomenės rūšims — 
kavalerijai, artilerijai, gvardi
jai, pėstininkams. „Jiems buvo 
lemta sustoti ir pasilikti čia. 
Daugelio karų kryžkelėje atsi
dūrusios Lietuvos žemė ir Vil
niaus Antakalnio kapai amžino 
poilsio yra priglaudę įvairių ti
kėjimų ir tautų karius", sakė 
ministras. 

Per 3 metus Valdovų rūmų ats tatymui p a a u k o t a s 1 mln. l i tų 

Atkelta iš 1 psl. 
Šią savaitę buvo paminėta 

fondo veiklos trejų metų sukak
tis. 2000 metais įsteigto fondo 
tikslas — remti Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės valdo
vų rūmų atkūrimą, siekti, kad 
atkurti rūmai veiktų kaip svar
biausias lietuvių tautos valsty
bingumo, istorijos, kultūros, 
švietimo ir meno centras. 

Pasak Vilniaus pilių direk
cijos direktoriaus Sauliaus And-
rašūno, maždaug po metų pietų 
korpusą ties Katedros aikšte 
jau dengs stogas. Tai būsiąs tik
rai svarbus laikotarpis tiek sta
tybininkams, tiek Lietuvos gy
ventojams, laukiantiems išky
lančių Valdovų rūmų. 

Prieš 200 metų nugriauti 
Vilniaus Žemutinės pilies Val

dovų rūmai atkuriami virš 
1987-2001 metais atkastų rūmų 
liekanų. Tai Vilniaus pilių pas-
tatyno sudėtinė dalis — kuni
gaikščių rūmai, stovėję tarp Ka
tedros ir Pilies kalno. 

Pagrindiniai Valdovų rūmų 
atstatymo darbai turėtų būti 
baigti iki 2009 metų — Lietuvos 
vardo paminėjimo tūkstantme
čio jubiliejaus. 

* Prezidento Rolando 
Pakso sprendimas išsiųsti 
savo patarėją Alvydą Meda-
linską pasižvalgyti po Iraką 
tapo galvos skausmu diploma
tams. Abejota tokio vizito svar
ba. „Be to, patarėjas turėtų 
suprasti, kad šiandien reisiniu 
lėktuvu į Iraką jis nenuskris", 
sakė pavardės nenorėjęs skelbti 
parlamentaras. (LR-Elta) 

* Užkulisinė kova tarp 

Užsienio reikalų minister i 
jos ir Prez identūros tęsiasi . 
URM vis aktyviau priešinasi 
prezidento komandos norams į 
Iraką komandiruoti prezidento 
patarėją Alvydą Medalinską ir 
šioje karo nusiaubtoje valstybė
je įkurdinti nuolatinį Lietuvos 
atstovą. Pasak ministerijos pa
reigūnų, A Medalinskas padėtį 
Bagdade galėtų išsiaiškinti Va
šingtone arba Londone (R-Elta) 

* ..Jau pradėjau po tru
put į mokytis lietuvių kalbos. 
Kol kas moku lietuviškai pasa
kyti, kad 'esu ambasadorius', 
'esu iš Amerikos' ir 'mėgstu ar
būzus'. Bet kasdien skiriu po 
valandą lietuvių kalbos studi
joms, tad tikiuosi, kad netru
kus galėsime nesunkiai susikal
bėti šia labai gražia kalba", sakė 
JAV ambasadorius Lietuvoje 
Stephen Mull. (KD-Elta) 

Negalėdamas dalyvauti laidotuvėse mūsų di
džiosios visuomenininkės 

A f A 
BIRUTĖS JASAITIENĖS, 

Moters, su nepakeičiama meile artimui, neįsi
vaizduojamais norais gelbėti nuskriaustuosius, 
pilnutinėj humaniškumo formoj ir nespėjusiai 
užbaigti visokeriopos pagalbos darbų, dėl kurių 
ji gyveno, reiškiu gilią užuojautą jos šeimai, gi
minėms, artimiesiems, draugams ir pažįsta
miems. 

Su gailesčiu 
Zenonas Šukys 

DRAUGAS, 2003 m. rugsėjo 12 d., penktadienis 

Viešpačiui pas save pasišaukus 

A f A 
BIRUTĘ JASAITIENĘ, 

liūdesio_ valandoje užjaučiame sūnų ALGĮ, duk
teris JŪRATĘ ir AUŠRĄ bei jų šeimas ir arti
muosius. 

JAV LB Cape Cod apylinkė 

A t A 
STEFANIJAI KAUNELIENEI 

mirus, dukrą RŪTĄ, sūnus SAULIŲ, ALGĮ ir 
VYTAUTĄ bei jų šeimas ir artimus gimines 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Sv. Antano lietuvių parapijos choras ir 
vadovas Detroite 

SKELBIMAI 
OČMESO! DĖMESOf Neseniai atvykote, 
ieškote darf» m boto, taBau skdbHs 

hlaaBjje brangiai kainuoja? N« 
bėda. DRAUCAS;ūHtskeljiraa (spaus
dins nemokamai. Tereikia paskambinti 
teL 773-585-9500 ar užsukti f DRAUGO 
admtoistradįa adresu 4S45 Vv & St.. 

Chkago, 160629 

SIŪLO DARBĄ 

Nuo šiol korteles 
skambinimui 

į Lietuvą 
nusipirksite 
„DRAUGE"! 

6UROR€ 
Illinois 

MASHINE OPERATORS 
Leading manufacturer of custom 
pressure sensitive products seeks 

dependable, ąuality-minded indivi-
duals for openings iri our adhesive 

coating and converting departments. 
Mušt have previous 

manufacturing/machine operating 
experience. Good English (both 

reading and vvriting) and math skills 
required. Ali company benefits. 

Contact Kim at 
Sun Process Converting 

1660 Kenneth Drive 
Mt Prospect, IL 60056 
Phone: 847-593-8008 

Fax 847-593-0220. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

SLAUGOS PASLAUGOS 

Mieli seneliai, jeigu jūs pavargote 
nuo kasdieninių rūpesčių, o Į senelių 

namus nenorite, dora šeima jus 
kviečia į savo gražų, švarų namą. 

Visada geras, šviežias maistas, visa
pusiška priežiūra, transportas ir 1.1. 

Tel.708-250-9176. 

IŠNUOMOJA 

Woodridge išnuomojami 
-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607: 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

(jDrUuty, 
21. 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
VriceMsi:773«54-7820 
Fax: 708-361-9618 
E-mail: 
d.i.mayer@worldnet.att.net 
DANA ŠČERBAITĖ MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpnemiesčiuose. kreipkitės Į 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
„[g---. Landmark 
^ - * * g 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 

A t A 
VIDAI BRAŽĖNAITEI 

VAITIEKŪNIENEI 

gyvenusiai ir mirusiai Australijoje, gilią užuo
jautą reiškiame jos vaikams JUOZUI, AND
RIUI, MARYTEI, ALGIUI ir jų šeimoms, sese
riai dr. NIJOLEI BRAŽĖNAITEI-PARONETTO 
ir jos šeimai. 

Stefa ir Petras Kisieliai 

Viešpačiui į savo Karalystę pasikvietus Lietuvos 
vargdienių „gerąją fėją" 

A t A 
BIRUTĘ JASAITIENĘ, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą jos šeimai ir ar
timiesiems, o mums ji amžinai liks spindintis ar
timo meilės pavyzdys. 

PLB „Saulutė" 
Lietuvos vaikų globos būrelis 

Kilnios atminties 

A f A 
Is tor ike i -v i suomenin inke i 

STEFANIJAI KAUNELIENEI 

mirus, jos vaikams SAULIUI, ALGIUI, RŪTAI, 
VYTUI, jų šeimoms ir artimiesiems tariame 
gilią užuojautą. 

Irena Alantienė 
Danutė Geldienė 
Jūratė Pečiūrienė 

PASLAUGOS 

STATE FARM INSURANCE 
AUirjMOfflJO, NAMU, SVEIKATOS 

IR GYVYBES DRALMvIAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

A fr €. 24HRS.7DAYS 
^ * • •» 773631-1833 

» " S S S S « 312-371-1837 
FREE ESTIMATE 

Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

Vandens šildytuvai 
Kaminai. 
Gariniai boileriai 
Centrine šaldymo sistema 

Bukime pažįstami! 
Neseniai atvažiavusiems, norintiems skaityti DRAUGĄ, siusime jį 
1 mėn. nemokamai. Praneškite savo pavardę, vardą, adresą ir 
telefono numerį raštu (DRAUGAS. 4545 W. 63 St., Chicago. IL 
60629) arba telefonu 773-585-9500. Būkime pažįstami' (JAV) 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

cffinortgage" \ y t į | # 

• Namų finansavimas visoje Amerikoje 
• Labai prieinamos sąlygos 
• Greitas ir tobulas patarnavimas 
• Skambinkite man šiandien: 
Nemokamai: (888)733-9070 
vytas.keblys@citigroup.com 

S 
Loan Consultant 

Išnuomojamas 1 mieg. 

„condo" Oak I.avvn su 

vidaus baseinu. 

Tel. 708-289-8577. 

Nuo spalio mėn išnuomojamas 
1 mieg. butas vakaniose už 

$550+užstatas (į kainą įeina visi 
mokesčiai) arba už $250, jeigu nuo 2 
v.p p. galėtų prižiūrėti 5 m berniuką 

Tel . 630-964-5965. 

Namams Paskolos. Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOC1ATION OF CHICAGO 

2212 Wcst Ccrmak Road. CUcago. IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, Pretident 

Patarnautum Čikaga* ir Apylinkių Lietuviam* Daugiau Kaip 95 Metus. 

/ 2 \ w 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
GEGUŽINĖ IR LIETUVIAI 

RESPUBLIKONAI 

F. Barbieri šventė 80-metį ir savo paskutiniame spektaklyje dainavo 
„Mamma Lucia" Mascagni „Cavalleria Rusticana", kuriame.Violeta Ur-
inana dainavo Santuzzą. Florencija. 1999. Nuotraukoje: F. Barbieri ir 
Violeta Urmana. 

Violetos Urmanos koncertas Morton gimnazijos auditorijoje vyks 
rugsėjo 21 d. 3 vai. p.p. (J. Sterling Morton H.S. Auditoria, 2423 So. Aus-
tin Blvd., Cicero, IL.). Bilietus galima įsigyti „Seklyčioje" (2711-15 West 
71st Street, Chicago, IL 60629); tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6909. 
Ateinantį sekmadienį, rugsėjo 14 d., bilietai dar bus parduodami Le-
monte. Pasaulio Lietuvių centro vestibiulyje, po 9 ir 11 vai. šv. Mišių. Dėl 
bilietų ir aukų galima kreiptis į organizacinio komiteto nare Ireną Kriau-
celiūnienę tel. 630-734-9626 arba adresu, 806 Kenmare Dr.., Burr Ridge 
IL 60527. 

Į Violetos Urmanos-Ur-
manavičiūtės koncertą 
rugsėjo 21 d. autobusas iš 
Marąuette Parko, nuo Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčios 
(kurios aikštelėje bus galima 
palikti automobilį) išvyks 1 v. 
p.p., o iš Brighton Parko, nuo 
Švč. M. Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo bažnyčios, 1:30 v. 
p.p. Bilietus galima įsigyti 
„Seklyčioje" (2711 West 71st 
Street, Chicago, IL 60629) tel. 
773-476-2655; fax. 773-436-
6909. 

Autobusas \ V. Urmanos 
koncertą rugsėjo 21 d. iš PLC 
išvyks 2 v.p.p ir parveš atgal 
po koncerto. Registracija tel. 
708-346-0756 arba 630-243-
0791. 

Organizator ia i įspėja, kad 
prasidėjus koncertui nebebus 
įleidžiama į salę. 

Romas ir Nilza Kartana-
vičiai, pirkdami bilietus į Vio
letos Urmanos koncertą, pali
ko 70 dol. auką koncertui pa
remti. Organizatoriai dėkoja. 

Rugsėjo 21d. Lemonte Vio
letos Urmanavičiūtės-Urma-
nos koncerto bilietai nebus 
parduodami. 

Morton auditorijoje bi
l ietų kasa koncerto dieną bus 
atidaryta nuo 12 vai. iki 2:15 
v.p.p. Čekiai nebus priimami. 

Solistė Nijolė Penikaitė 
dainuos ,,Vaiko vartai į 
mokslą" ruošiamuose „Der
liaus pietuose", kurie vyks 
rugsėjo 28 d., po 11 vai. šv. 
Mišių, Pasaulio lietuvių cen
tro didžiojoje salėje. Dėl bi
lietų kreiptis į Ritą Venclovie
nę 847-940-0283. Apsilankę 
skaniai pavalgysite. pasiklau
sysite dainavimo ir paremsite 
beglobius bei nuskriaustus 
Lietuvos vaikus. 

Kol vaikučiai sportuoja, 
šoka. užsiėmę sueigoje ar susi
rinkime, tėveliai kviečiami va
landėlę praleisti pianisto Ri
manto Vingro koncerte rug
sėjo 14 d., sekmadienį, 12:30 
vai. p.p.. Lietuvių dailės mu
ziejuje. Lemonte. J labdaros 
koncertą visus maloniai kvie
čia „Saulute", Lietuvos vaikų 
globos būrelis. Bus kavutės ir 
užkandėliu. 

Šv. Pranciškaus seserų 
vienuolyno rėmėjų metinis 
seimas spalio 12 d., sekma
dienį. Tėvų marijonų vienuo
lyne 6336 L. Kilbourn Ave„ 
Chicago, IL, prie „Draugo". 11 
vai. šv. Mišios už gyvus ir mi
rusius vienuolyno rėmėjus. 12 
vai. pietūs; 1:30 vai. p.p. re
gistracija ir posėdis. 

Kasselio lietuvių gimna
zijos buvusių mokinių ir mo
kytojų suvažiavimas-pobūvis 
vyks rugsėjo mėn 20 d. 
(šeštadienį) ir prasidės 4 v. 
p.p. šv. Mišiomis Jėzuitų kop
lyčioje prie Jaunimo centro. 
Po to bus vykstama į čekų re
storaną Klass, 5734 W. Cer-
mak Rd. Cicero, IL. Skambinti 
Olimpijai Baukienei (Jelmo-
kaitei) 708-863-9849, Ritonei 
Rudaitienei I Tonkūnai tei) 
630-257-6451 arba Edvardui 
Šulaičiui 708-652-6825. 

Lietuvių tautodailės ins
tituto suvažiavimas vyks šių 
metų rugsėjo 27 d„ šeštadienį, 
12 v., Lino ir Rasos Veselkų 
sodyboje, „Rambyne", 198 
Simpson Road, prie 11 kelio, 
Leeds-Grenville County. Onta-
rio (Rideau Canal ir Jonės 
Falls apylinkėje). Dėl informa
cijos kreiptis į LTI valdybos 
pirm. Aldoną Veselkienę 613-
382-8448 arba Rasą Veselkie
nę 613-359-1160. 

Pedagoginiame Lituanis
tikos inst i tute Jaunimo cen
tre (5600 S. Claremont Av. 
Chicago, IL. 60636-1039) 
rugsėjo 13. 20 ir 27 d. (šeš
tadieniais) nuo 9 v.r. iki 1 v. 
p.p. pratęsiamas naujų stu
dentų registravimas. Čikagos 
apylinkėse gyvenantys jau
nuoliai registruosis į akivaiz
dinį skyrių (t. y. lankys pa
skaitas šeštadieniais), o į nea
kivaizdinį skyrių paštu re
gistruosis gyvenantys kitose 
valstijose JAV. Kviečiame li
tuanistinių mokyklų abitu
rientus ir neseniai atvykusius 
iš Lietuvos jaunuolius gilinti 
lituanistines žinias. Trejų 
mokslo metų kreditus už-
skaito kai kurie universitetai 
ir kolegijos. Daugiau informa
cijos suteiks Milda Šatienė tel: 
708-409-0216. 

Arvydo ir Nelės Paltinų 
estradinių dainų koncertas, 
rengiamas Lituanistikos tyri
mo ir studijų centro, vyks spa
lio 5 d„ sekmadienį, 3 v.p.p. 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Bilietai iš anksto gauna
mi „Seklyčioje". Morkūnų 
Lithuanian Plaza Deli ir 
LTSC (Jaunimo centre). 

LB Lemonto apylinkės 
socialinių reikalų skyrius 
ruošia išvyką į Chicago 
Shakespeare Theater vaidi
nimą „The Taming of the 
Shrew". Iš PLC išvykstame 
spalio 8 d. 10:30 v. ryto. Regis
truotis tel. 708-346-0756 ir 
630-243-0791. 

Rugpjūčio 24 d., sekma
dienį, Pasaulio lietuvių cent
ro sodelyje vyko metinė Illi
nois Lietuvių respublikonų ly
gos gegužinė. 

Šis renginys ištisus metus 
kas mėnesį buvo skelbiamas 
ne tik „Draugo" kalendoriuje, 
bet ir Illinois respublikonų 
partijos renginių kalendoriuje, 
tuo pačiu nuolat pagarsinant 
ir lietuvių respublikonų veik
lą. 

Diena pasitaikė labai gra
ži, gal kiek ir šiltoka, bet, be
sibaigiant vasarai, sutraukė 
daugiau kaip tris šimtus da
lyvių. Napaisant, kad šie me
tai nėra rinkiminiai, į geguži
nę atvyko kai kurie Illinois 
respublikonų partijos pareigū
nai. 

Lygos pirmininkas Anato
lijus Milunas pasveikino ge
gužinės dalyvius ir svečius ir 
reiškė ypatingą padėką vi
soms ir visiems talkininkams, 
be kurių ši gegužinė nebūtų 
sėkminga. 

Pasidžiaugė, kad yra atvy
kęs naujasis Lietuvos Respub
likos konsulas Arvydas Dau-
noravičius su žmona ir duk
rele. Garbės svečias buvo pa
kviestas tarti žodį. Konsulo 
Daunoravičiaus sveikinime ir 
kalboje prisimintas Amerikos 
lietuvių įnašas Lietuvos lais
vinimo veikloje dalyvių buvo 
labai šiltai plojimais įvertin
tas. 

Kiti svečiai buvo tik pri
statyti: tai Edward Dervrinski, 
buvęs Kongreso atstovas ir 
sekretorius veteranų reika
lams prezidento George Bush 
kabinete, geras lietuvių bičiu
lis, nuolat gynęs mūsų reika
lus JAV kongrese. Jis susilau
kė labai šilto dalyvių dėme
sio. Taipogi buvo paminėta, 
kad dalyvauja Lietuvos garbės 
konsulas Vaclovas Kleiza su 
žmona, Illinois valstijos at
stovė nacionaliniame respubli
konų partijos komitete Va
šingtone Mary Jo Arndt, Illi
nois valstijos atstovė Eillen 
Lyons ir Du Page apskrities 
komisionierius Wally Brown 
su žmona. Svečiais rūtrinosi 

lygos teisinė patarėja ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės tary
bos pirmininkė Regina Naru-
šienė. 

Illinois valstijos senato
rius Kirk Dillard parūpino 
gegužinės dalyviams naujau
sių Illinois valstijos žemėla
pių, tačiau pats paskutinę mi
nutę turėjo atšaukti dalyvavi
mą, nes besilaukianti kūdikio 
žmona jau nedrįso vykti iš na
mų. 

Atrodo, kad gegužinės da
lyviai buvo visapusiškai pa
tenkinti. Skanūs Ratine ke
pyklos paruošti pietūs, kava 
su pyragaičiais, turtinga lote
rija ir baras, prie kurio darba
vosi jaunieji talkininkai, atro
do, tenkino visus. Vytenis Kir-
velaitis net savo norvegiško 
alaus bačkute gundė daly
vius, kaip auka lygai, ir už tai 
mes jam dėkingi. 

O prie estrados poros su
kosi šokių sūkury, palydint 
Antano Andrekaus muzikai. 
Užsakytam laikui pasibai
gus, dalyviai patys užsakinėjo 
muziką ir šokiai tęsėsi iki šeš
tos valandos vakaro. Geguži
nė buvo paminėta ir „Drau
go" š. m. rugpjūčio 29 dienos 
„Bičiulystės" skyriuje, Ligijos 
Tautkuvienės pasikalbėjime 
su lygos pirmininku Anatoli
jum Milunu. Kadangi pasikal
bėjimas vyko pačios gegužinės 
įkarštyje ir pirmininkui rūpė
jo gegužinės darbai ir svečiai, 
tad pasikalbėjime atsirado 
spragų ir netikslumų. 

Reikia atsiprašyti mūsų 
lygos nuolatinių ir labai darbš
čių gegužinės talkininkų iš 
Cicero, taip pat dr. Jurgio ir 
Gintarės Januškevičių, kurių 
pavardės pasikalbėjome ne
teisingai paminėtos. 

Kalbant apie lietuvių kil
mės asmenis Illinois amerikie
čių veikloje buvo nepaminė
tas Sigitas Vaznelis, lygos 
valdybos narys ir Lemont To-
wnship Highway Commission-
er. 

O jei kalbėti apie buvusius 
ir esamus lietuvius respub
likonus įvairiose pareigose, tai 
vien Illinois valstijos pareigū
nus sunku būtų išvardinti, 

ATLAIDAI ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO 
PARAPIJOJE 

Rugsėjis. Gamta dar pasi
puošusi vasaros spalvingumu 
— žydi gėlės, žaliuoja žolė. 
Net ir oras sušvelnėjęs — 
karščiai jau praėję. Šiuo gra
žiu metu Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijoje švenčiami Ši
linių atlaidai. 

Pirmadienio vakarą, rugsėjo 
8 d„ į Švč. M. Marijos gimimo 
šventę parapijos bažnyčioje 
susirinko gana daug žmonių. 
Dalyvaujantys — įvairaus 
amžiaus — vyresni ir jaunes
ni. Du dalyviai buvo tokie jau
ni, kad buvo nešami. 

Kun. Arvydas Liepa, atvy
kęs iš Lietuvos vesti atlaidų, 
atnašavo šv. Mišias. Savo gra
žiame pamoksle jis priminė, 
kad vaikai savo motinom vis 
atneša dovanėles — gėlytes, 
piešinius ir t.t. O motinos no
ri, kad vaikai būtų geri. Mūsų 
dangiškoji Motina taip pat 
nori, kad mes būtume geri. 

Solo giedojo Jūratė Grab-

liauskienė, kurios balsas baž
nyčioje puikiai skambėjo ir su
darė tinkamą aplinką susi
kaupimui ir maldai. 

Atlaidų metu Marijos statu
la stovi arti altoriaus. Statula 
apšviesta, ją puošia įvairių 
spalvų gėlės. Bažnyčia, kuri 
visuomet yra graži, besilei
džiančios saulės spinduliuose 
tapo dar gražesnė, ypač jos vi
tražai. 

Po šv. Mišių dalis dalyvių 
pasiliko prie bažnyčios drau
giškai pasikalbėti ir pasi
džiaugti gražiu vakaru. 

Atlaidai tęsis iki sekmadie
nio, rugsėjo 14 d. Tą dieną bus 
iškilminga procesija. Visi da
lyviai renkasi Marijos aukš
tesniosios mokyklos kieme 
1:15 vai. p.p. Iš ten procesija 
eis į bažnyčią, kur vyks palai
minimas ir bus sakomas pa
mokslas. Būtų malonu, kad tą 
dieną bažnyčia būtų pilna. 

VMS 

Dalis svečių Illinois lietuvių respublikonų gegužinėje (iš kairės): Stepas Barkauskas iš Floridos, Du Page apskri
ties komisionierius \Vally Brown, buvęs kongresmenas Edward Dervvinski, lygos pirmininkas Anatolijus Milu
nas, ponia Denvinski, Illinois valstijos atstove Eileen Lyons, ponia Brown ir lygos teisinė patarėja, JAV Lietu
vių Bendruomenės tarybos pirmininke Regina Narušiene. Vytauto Jasinevičiaus nuotr. 

nepavarčius archyvų. 
Žvelgiant į Illinois lietuvių 

respublikonų lygos veiklos 
pradžią, turbūt pirmuoju 
reiktų paminėti Antaną Olį, 
buvusį Chicago Metropolitan 
Sanitary District prezidentą, 
turėjusį didelių galimybių 
tapti Illinois valstijos guber
natoriumi. Deja, ankstyva 
mirtis baigė jo politinę kar
jerą. Cicero mieste gyvenę lie
tuviai ilgai džiaugėsi Respu
blikonų partijos vadovu ir 
miesto sekretoriumi John M. 
Kimbarku, kuris buvo ir neo
ficialus miesto vadovas ir la
bai daug padėjo vietos lietu
viams. 

Valdas Adamkus buvo vie
nas iš pirmųjų naujųjų atei
vių, po gero pasirodymo rin
kimuose respublikonų partijos 
sąraše paskirtas į federalinę 
Aplinkos apsaugos agentūrą 5 
regiono direktoriumi. 

Illinois konstitucinės kon
vencijos delegatu buvo Joseph 
Rachunas, Du Page apskrityje 
ilgą laiką komisioniere buvo 
Pat Trowbridge (Juzelyte), o 
JAV kongrese džiaugėmės tu
rėdami Kongreso atstovą John 
M. Shimkų, perrinktą jau tre
čiai kadencijai. 

Pasikalbėjime buvo pami
nėti ir Lemonto bibliotekos 
tarybos nariai David Shesto-
kas, Vytenis Kirvelaitis ir Au
drius Remeikis. Kas žino, ko
kia yra šių jaunų politikų atei
tis, sparčiai augant lietuvių 
kolonijai Lemonte. 

Kai kurie Illinois respubli
konų lygos nariai buvo ir yra 
gavę paskyrimus į įvairias fe
deralinės ar valstijos pozicijas. 
Kazimieras Oksas daug metų 
buvo Cook apskrities „Jury 
commissioner". Anatolijus Mi
lunas prezidento Reagan buvo 
paskirtas į National Highway 
Safety Advisory Committee, 
kur vadovavo sunkiųjų sunk
vežimių reikalų komitetui. Vė
liau Department of Interior 
sekretoriaus buvo paskirtas į 
Illinois Michigan National 
Heritage Corrider Commis-
sion, kur pastaruosius trejus 
metus eina vicepirmininko 

Čikagos ir Lemonto moks
leivių ateitininkų kuopa 
pradeda naujuosius veiklos 
metus rugsėjo 14 d„ sekma
dienį. Renkamės Palaimintojo 
J. Matulaičio misijoje 11 vai. 
rytą šv. Mišioms. Po to tęsti 
veiklos važiuosime į Čyvų na
mus. Kviečiame visus gimna
zistus, kurie domisi ateiti
ninkų veikla, prisijungti. Dau
giau informacijos galite gauti 
kreipdamiesi į kuopos globėją 
Marių Polikaitį 630-257-2022 
arba į kuopos pirmininką Algį 
Bielskų 708-788-6208. 

pareigas ir vadovauja Ekono
minės plėtros komitetui. 

Regina Narušiene buvo Il
linois gubernatoriaus paskirta 
į Illinois Tollway Commission 
Advisory Board. 

Tai tik dalis lietuvių Illi
nois valstijoje, vienu ar kitu 
būdu dirbančių įvairiose pa
reigose. Tiesa, jau pasikalbėji
me minėtas Will County šeri
fas Paul Kaupas irgi yra lygos 
narys, kaip ir buvęs teisėjas 
Anton Valukas ar buvęs Illi
nois partijos pirrriininkas Don 
Adams (Adomaitis). 

Illinois lietuviai respubli
konai stengiasi ne tik daly
vauti politinėje veikloje, bet ir 
į savo tarpą įtraukti kitus lie
tuvių kilmės politikus .Vienas 
iš tokių buvo ir valstijos se
natorius Junie Bartulis ir kt. 
Paskyrimai yra naudingi, nes 
padeda susipažinti tiek su 
partijos, tiek su valdžios pa
reigūnais. Tai ypač buvo nau
dinga talkininkaujant Lietuvos 
laisvinimo veikloje, nes buvo 
surasta daug draugų. Minėta
me pasikalbėjime buvo iškel
tas klausimas ir dėl naujai at

vykusiųjų dalyvavimo lietuvių 
respublikonų veikloje. Aišku, 
kad jie visi yra kviečiami daly
vauti ir susipažinti su lietuvių 
politine veikla šiame krašte. 
Planuojant čia gyventi, yra 
būtina dalyvauti ir pažinti šio 
krašto politinį gyvenimą. Ta
pus piliečiu būtina pasinau
doti turima privilegija ir bal
suoti. Balsuoti už tuos, kurie 
tinkamai atstovaus mums, lie
tuviams, rūpimais reikalais. 
O tų reikalų visada bus. 

Illinois lietuvių respubli
konų lygos vienas iš tikslų ir 
buvo, ir yra informuoti visuo
menę apie respublikonų kan
didatus, su jais supažindinti 
įvairiuose renginiuose, tuo 
pačiu skatinant ir remiant. 

Tad ši gegužinė iš dalies 
atliko šį tikslą, ne tik supažin
dinant gegužinės dalyvius su 
amerikiečiais politikais, bet ir 
juos su lietuviais. Po geguži
nės iš dalyvavusių amerikie
čių pareigūnų gauta keletas 
gražių padėkos laiškų. Tokie 
įvertinimai yra visada malo
nūs. 

A.M. 

Lietuvių respublikonų gegužinėje nuolatiniai talkininkai - Cicero lietu
viai respublikonai (iš kairės): dr. Jurgis ir Gintarė Januškevičiai bei 
Olimpija ir Mindaugas Baukai. Vytauto Jasinevičiaus nuotr. 

Kofi Annan, Jungtinių 
Tautų generalinio sekreto
riaus, parėdymu JT būstinėje 
Niujorke uždrausta rūkyti. 
Kai kurie diplomatai reiškia 
nepasitenkinimą. Rusijos am
basadoriaus Sergej Lavrov 
nuomone, generalinis sekre
torius neturėjo teisės už
drausti. Girdi, jis nėra JT 
rūmų savininkas. 

JAV sumažėjo rūkalių. 
Oficialių šaltinių duomenimis, 
mažėja ir plaučių vėžio liga 
sergančių. 

SMĖLIS, VANDUO IR 
ŠIUKŠLĖS 

Čikaga gali didžiuotis, tu
rinti 3.600 akrų paplūdimių ir 
paežerės parkų, nusidriekusių 
nuo Calumet Beach netoli In
diana valstijos iki Terrace 
Beach į pietus nuo Evanston 
miestelio — iš viso apie 26 
mylios ilgio paežerės ruožą. 

Nors šiemet ypač daug 
kartų ežere maudytis buvo 
draudžiama dėl per didelio 
kiekio bakterijų, bet lankytojų 
— savų ir iš toliau atvykusių 
— paežerėje visą vasarą ne
trūko. Tad nereikia stebėtis, 
kad kiekvieną vakarą, apie 10 
vai., kai visi poilsiautojai iš
siskirsto, Čikagos parkų prie
žiūros darbuotojai pasipila po 

paplūdimius bei parkus ir vi
dutiniškai kasnakt surenka 
apie 50 tonų šiukšlių. Iki ryto 
9 vai., kai oficialiai paplū
dimiai atidaromi, smėlis ir 
žolė jau švarutėlė. 

Kai Liepos 4-osios, JAV Ne
priklausomybės šventės, sa
vaitgalį Čikagos paežerėje vy
ko „vandens ir oro festivalis", 
švaros prižiūrėtojai surinko ir 
išvežė net 143 tonas įvairiau
sių atmatų. 

Čikagos paplūdimiai atidari 
nuo Memorial Day (Atminimo 
dienos) gegužės mėn., iki Dar
bo dienos (Labor Day) rugsėjo 
pradžioje. Tuo metu paplūdi
miuose budi vandens sargai. 

ChrScM 

SKELBIMAI 
• Amerikos l ietuvių ra

dijas, vad. Anatolijus Siutas 
— kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas 4459 
S. Francisco, Chicago, IL 60632. 

• A a. Vyr. sktn. Vytauto 
Skrinsko atminimą pagerb
dami, Janina ir Feliksas Bobi-
nai aukojo $100, kuriuos ski
ria sergantiems vaikučiams 
Lietuvoje. Dėkojame už auką. 
Lithuanian Mercy Lift, 
P.O. Box 88, Palos Heights, 
IL 60463. Tel. 708-952-0781. 
T a x I D # 36-3810893. 
www.LithuanianMercyLift.org 

arba 
lithuanianmercylift@yahoo.com 
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