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Česlovui Senkevičiui. 
„Verpsčių" kūčios. 
Nauji kaklaraiščiai 
„čiurlionietėms". 

2 psl. 

Ukrainoje užsibaigė 
balsavimas. 
Komentarai dėl 
Lietuvos Vyriausybės 
sudėties. 

3 psl. 

Iš širdies į širdį. 
Dosnūs Dainavos 
stovyklos geradariai. 

4 psl. 

Vilkaviškio šaulių 
sukaktis. 

5 psl. 

„Videomaitėdos" iš 
New York. JAV LB 
Waukegan/Lake County 
apylinkės žiniaraštis. 
Dėmesio — konkursas! 
Nemokami anglų 
kalbos kursai . Saugaus 
vairavimo programa. 

6 psl. 

Sportas 
* Dvyliktą prala imėj imą 

Rusi jos l edo r i t u l i o aukš
č i a u s i o s i o s lygos 36-osiose 
rungtynėse patyrė Dariaus 
Kasparaičio Kazanės „Ak 
Bars" komanda. Ketvirtąją vie
tą šešiolikos komandų turnyre 
užimantys „Ak Bars" ledo ritu
lininkai namie 0:2 nusileido de
vintoje vietoje esančiai Nižne-
kamsko „Neflechimik" koman
dai. Visas rungtynes žaidęs D. 
Kasparaitis antrojo kėlinio pra
džioje už grubų žaidimą buvo 
nubaustas dviem baudos minu
tėmis, kuo pasinaudoję svečiai 
įmušė pirmąjį įvartį. 

* Sopoto „ P r o k o m TrefT 
(Lenkija) k o m a n d o s įžaidė
j a s l ietuvis Tomas Pačėsas bus 
nubaustas už tai, jog Lenkijos 
pirmenybių rungtynėse su Zgo-
želec „Turow" komanda, necen
zūriniais žodžiais išplūdo var
žovų komandos sirgalių. Lenki
jos spaudos teigimu, žiūrovas 
pats išprovokavo 33-jų metų 
190 cm ūgio krepšininką iš Lie
tuvos, tačiau pastarojo elgesys 
nėra pateisinamas. „Prokom 
TrefT šį susitikimą laimėjo re
zultatu 99:86. 

* 38 metų Romario — 
1994 metų pasaulio čempio
nas Brazilijos vienuolikės su
dėtyje — oficialiai pareiškė 
apie sportininko karjeros pa
baigą. Buvęs „Barcelona", „Va-
lencia" ir „PSV Eindhoven" ko
mandų puolėjas pareiškė: „Aš 
sustojau. Paprasčiausiai netu
riu jokio noro žaisti". 

Naujausios 
žinios 

* Kol kas nėra žinių, kad 
nuo cunamio būtų žuvę Lietu
vos piliečių. 

* Vienas kandidatas į že
mės ūkio viceministrus ne
įtiko ministrei, kitas — opozi
cijai. 

* Lietuva siūlo 2009 me
tais Europos kultūros sosti
ne paskelbti Vilnių. 

V a l i u t u s a n t y k i s 
1 USD — 2.535 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Lietuvoje išrinkti europarlamentarai pasigenda 
vieningos savo šalies jozicijos 

Vilnius, gruodžio 28 d. 
(BNS) — Lietuvos išrinkti Eu
ropos Parlamento nariai pasi
genda šalies valdžios pozicijos 
Europos Sąjungos (ES) institu
cijose svarstomais aktualiais 
klausimais. 

Antradienį su Seimo pir
mininku Artūru Paulausku su
sitikę europarlamentarai teigė 
pasigedę Lietuvos pozicijos ir 
dėl narystės derybų su Turkija 
pradžios. 

Lietuvoje į Europos Parla
mentą buvo išrinkti 13 euro-
parlamentarų, susitikime su A. 
Paulausku dalyvavo 6 iš jų. 

„Mes nežinojome Lietuvos 
Seimo, Lietuvos valdžios insti
tucijų oficialios pozicijos dėl 
Turkijos, nes, matyt, tokia pozi
cija ir nebuvo svarstyta", sakė 
europarlamentaras Ša rūnas 
Birutis. 

Europarlamentaras Aloy
zas Sakalas pažymėjo, jog to
kios pozicijos nebuvimas lėmė 
ir skirtingą Lietuvos atstovų 
balsavimą šiuo klausimu. 

„Tai Lietuvos kaltė, nes ne
buvo vieningos pozicijos. Gaila, 
kad Seimas nepareiškė savo 
nuomonės", sakė jis. 

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas atmetė tokius kal-

Europarlamentarai (iš kairės): A. Sakalas, E. Gentvilas 
su Seimo pirmininku A. Paulausku. 

5. Birutis, G. Didžiokas ir J. Dičkutė atvyko susitikti 
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr. 

t inimus. 
„Vargu, a r Seimo priimtas 

dokumentas būtų pakeitęs eu-
roparlamentarų poziciją. Lietu
vos pozicija buvo, ją ne kartą iš
sakė užsienio reikalų ministras, 
bet gal ji nebuvo visiems priim
tina", sakė A. Paulauskas. 

Atmesdamas kritiką dėl 
Turkijos, A. Paulauskas, savo 
ruožtu, pripažino, jog kuo sku
biau turi būti sukur ta apsikeiti
mo informacija tarp Lietuvos 
institucijų i r europarlamentarų 
sistema. 

S. Birutis pažymėjo, jog eu-

Tragediją 
Azijoje savo 

akimis matė ir 
lietuviai 

Vilnius, gruodžio 28 d. 
(BNS/ELTA) — Siaubas, sąmy
šis, stebuklingas išsigelbėjimas 
nuo mirties. Tokius įspūdžius iš 
Pietų Azijos šalių parsiveš lie
tuviai, kuriuos savaitgalį už- ; 
klupo savo kelyje viską šluojan
čios cunamio bangos. Vienus 
turistus stichija sugniuždė, o \ 
kiti dar bandys ilsėtis nusiaub
tose šalyse, rašo dienraštis 
„Lietuvos rytas". 

Pirmadienio vakaro duome
nimis, Pietryčių Azijoje viešėję 
lietuviai liko sveiki ir gyvi. 
„Respublika" surado kelis lie
tuvius, kurie tragediją matė sa
vo akimis. 

Bendrovės „Arco Real Esta-
te" vadovas Gerdas Jankeliū
nas Indijoje išsigelbėjo per ste
buklą: su indu berniuku atsi
dūrė ant molo — vienintelio cu
namio bangos nepaliesto plote
lio. Pasak G. Jankeliūno, vis
kas įvyko labai greitai — van
duo per minutę pakilo 6 met
rus, tad išsigelbėti buvo labai 
sunku. 

Dainininkė Luką, pama
čiusi artėjančią didelę bangą, iš 
viešbučio Šri Lankoje puolė 
bėgti į miestelį, o su išsigelbėju
siais tėvais bei seserimi susiti
ko tik po kelių valandų. Iš vieš
bučio Luką išbėgo su viena vo
kiečių šeima, jie paskui dar tris 
valandas nuoširdžiai merginą 
globojo, rašoma dienraštyje. 

Pasak dainininkės, per ne
laimę žuvo du tame pačiame 
viešbutyje kaip ir jos šeima gy
venę užsieniečiai. Paklausta, ar 
grįžimu namo rūpinosi patys, 
ar padėjo kelionių agentūra, 
Luką sakė, jog iš kelionės orga
nizatorių sulaukė mažai pagal
bos. Luką sakė kol kas nenorin
ti atskleisti, kas buvo atsakin
gas už jų kelionę, tačiau grįžusi 
žadėjo papasakoti daugiau 
smulkmenų. 

Klaipėdietė Kristina Mal
dyvuose savo akimis matė, kaip 
milžiniška banga sumaitojo na
melį, kuriame ji gyveno su 
draugu. „Kalnapilio-Tauro" 
grupės Nukelta į 5 psl. 

Seimo komitetas aiškinsis, ar 
veiksmingai dirba kontržvalgyba 

Viln ius , gruodžio 28 d. 
(BNS) — Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komitetas 
sausį ketina svarstyti, a r pa
k a n k a m a i efektyviai veikia 
kontržvalgybos sistema, bet ne
sigilins į vieno su Rusijos žval
gybomis siejamo asmens vizitą. 

„Aš nemanau, kad tas klau
s imas yra vertas tokio dėmesio", 
antradienį sakė NSGK pirmi
ninkas A. Sadeckas, kalbėda
mas apie Vladimir Alganov, ku
ris, kaip įtariama, galėjo lan
kytis Lietuvoje 2002 metų pa
vasarį-

„Mes aiškinsimės, ar veikia 

perspėjimo sistema, ar institu
cijos pakankamai keičiasi infor
macija, kaip reaguojama į to
kius vizitus", sakė A. Sadeckas. 

Opozicinės Tėvynės sąjun
gos frakcijos atstovai paragino 
komitetą apsvars tyt i , kodėl 
1997 metais iš Lenkijos už šni
pinėjimą išsiųstam V. Alganov 
buvo išduota Lietuvos viza, a r 
jis nedarė įtakos Lietuvos ir Ru
sijos energetikų susitarimams. 

NSGK taip pat yra papra
šiusi informacijos iš VSD, Mig
racijos departamento, Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos, Už
sienio reikalų ministerijos. 

Vilniuje — nauji nakvynės namai 
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Viln ius , gruodžio 27 d. 
(ELTA) — Antradienį sostinėje 
atidaryti nauji Vilniaus miesto 
nakvynės namai, į kuriuos in
vestuota apie 2.5 mln. litų. 

Naujieji nakvynės namai 
galės priimti iki 170 sušalusių 
benamių Vilniaus gyventojų. 

Vilkpėdėje esančių nakvy-

įtojų. Kitos nuotr. 

nės namų pirmame aukšte 20 
vietų skirta žmonėms su nega
lia, antrame ir trečiame aukš
tuose gyvens po 50 vyrų, ketvir
tame aukšte — moterys su vai
kais; tam skirta 50 vietų. Kiek
viename nakvynes namų aukš
te yra šiuolaikiškai įrengti du
šai, virtuvės bei rūkomieji. 

A. Brazauskas 
stumia 

J. Bernatonį 
į Valstybės 
kontrolės 

vadovo postą 
Vilnius , gruodžio 28 d. 

(BNS/ELTA) — Prezidentas 
Valdas Adamkus trečiadienį ža
da pradėti susitikimus su kan
didatais į Valstybės kontrolės 
postą. Neoficialiomis žiniomis, 
svarstomos kelios kandidatū
ros, tarp jų — ir patyrusių teisi
ninkų, dirbusių ir privačiose 
struktūrose bei valstybės insti
tucijose, ir teismų teisėjų. 

Trečiadienį V. Adamkus tu
rėtų susitikti su kandidatu į 
valstybės kontrolieriaus postą 
Aurelijumi Racevičiumi. A. Ra-
cevičius anksčiau kurį laiką yra 
vadovavęs Interpolo Lietuvos 
skyriui, pastaruoju metu dirbo 
privačiose struktūrose. 

Savo ruožtu socialdemokra
tai siekia, kad valstybės kon
trolieriumi būtų paskirtas šios 
partijos narys, buvęs parlamen
ta ras Juozas Bernatonis. Neofi
cialiomis žiniomis pats social
demokratų vadovas Algirdas 
Brazauskas aktyviai ir primyg
tinai siūlo prezidentui į valsty
bės kontrolieriaus pareigas 
skirti J. Bernatonį. Tai patvirti
no ir šaltiniai valdančiojoje 
koalicijoje. 

Valstybės kontrolierių pen
keriems metams prezidento tei
kimu skiria Seimas. 

Dar praėjusią savaitę per 
interviu žiniasklaidai V. Adam
kus neslėpė sulaukęs tokio A. 
Brazausko siūlymo, tačiau pa
brėžė, kad premjeras turi teisę 
siūlyti pretendentus, bet jie ne
būtinai bus pasirinkti. 

„įstatymai numato prezi
dento teisę teikti Seimui vals
tybės kontrolieriaus kandida
tūrą. Taigi prezidentas turi tei
sę rinktis kandidatus, atitin
kančius keliamus kriterijus. 
Dėl to prezidentas su kandida
tais bendraus asmeniškai ir sa
vo sprendimą priims kitų metų 
pradžioje", antradienį teigė pre
zidento patarėjas Darius Gude
lis. 

V. Adamkus pasveikino 
išrinktąjį Ukrainos prezidentą 

Vilnius, gruodžio 28 d. 
(BNS) — Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus antradienį te
lefonu pasveikino Ukrainos pre
zidento rinkimus po pakartoti
nio balsavimo antrajame ture 
laimėjusį Viktor Juščenko. 

Pokalbyje paminėtas tarp
tautinių derybininkų vaidmuo 
sprendžiant politinę krizę 
Ukrainoje, kilusioje dėl klastoji
mų per ankstesnius balsavimus 
prezidento rinkimuose. 

„Jūs buvote su mumis, ka i ' 
Ukrainai buvo labai sunku. Dėl 
to esame jums labai dėkingi", 
sakė V. Juščenko. 

Lietuvos prezidentas drau
ge su kitais tarptautiniais dery
bininkais tris kar tus lankėsi 
Ukrainoje po antrojo rinkimų 
rato kilusios krizės metu, kuo
met protestuodami dėl daugy
bės klastojimų faktų, į gatves 
išėjo tūkstančiai provakarietiš-
kai nusiteikusio opozicijos vado
vo V. Juščenko rėmėjų. Tarptau
tiniai derybininkai prisidėjo 
prie to, kad būtų susitarta reng
ti pakartotinį antrojo rato bal
savimą. 

Pokalbio metu V. Adamkus 
pakvietė V. Juščenko apsilan
kyti Lietuvoje. 

roparlamentarų padėjėjai ne vi
suomet gali gauti reikiamą in- j 
formaciją iš ministerijų. Jis taip 
pat pageidavo, jog europarla-
mentarams būtų prieinama ir 
slapta informacija. 

„Mums aktualu žinoti Lie
tuvos Nukelta į 5 psl. 

Apklausa: nesėkmingiausi 
Lietuvos istorijos etapai — 

sovietmetis ir dabartis 
Vilnius, gruodžio 28 d. 

(BNS) — Kaip nesėkmingiau
sius Lietuvai istorinius laiko
tarpius lietuviai dažniausiai 
įvardija pastaruosius 15 metų 
po nepriklausomybės atkūrimo 
bei prieš tai pusę amžiaus tru
kusį sovietmetį. 

Tai rodo Rinkos analizės ir 
tyrimų grupės RAIT atlikta ap
klausa, kurios rezultatus antra
dienį skelbia naujienų svetainė 
„Omni". 

Daugiau ka ip trečdalis 
(34.2 proc.) Lietuvos gyventojų 
mano, kad nesėkmingiausias 
Lietuvos istorijos laikotarpis 
yra atkūrus nepriklausomybę 
nuo 1990 metų iki šių dienų. 

Šiek tiek mažiau nei trečda
lis — 29.7 proc. — kaip nesėk
mingiausią Lietuvos istorijos 
laikotarpį įvardijo sovietmetį. 

Kas ketvirtas (22.7 proc.) 

apklaustasis manė, kad nesėk
mingiausias istorijos laikotar
pis buvo carinės Rusijos okupa
cija (1795-1915 metai), 7.3 proc. 
apklaustųjų teigė, kad nesėk
mingiausią istorinį laikotarpį 
Lietuva išgyveno susijungusi su 
Lenkija po Liublino unijos 1569 
metais. 

Apklaustieji, laikotarpį po 
nepriklausomybės a tkūr imo 
įvardiję kaip nesėkmingiausią, 
dažniausiai yra 40-59 metų am
žiaus, įgiję pagrindinį išsilavi
nimą, gyvenantys kaimo vieto
vėse ar rajonų centruose ir gau
nantys iki 200 litų pajamų per 
mėnesį vienam šeimos nariui. 

Sovietinį laikotarpį kaip ne
sėkmingiausią dažniausiai 
įvardino vyresni nei 60 metų ir 
patys jauniausi (16-19 metų), 
taip pat įgiję aukštąjį išsilavini
mą apklaustieji. 

V. Blinkevidutė: nekvalifikuotos 
darbo jėgos nebereikia 

struktūrinių fondų ir konkre
čiai — Europos socialinio fondo 
— įtaką mūsų darbo vietų ko
kybei. Socialinis fondas pir
miausia skir tas investuoti į 
žmogaus protą — jo kvalifikaci
ją ir pasirengimą", teigė sociali
nės apsaugos ir darbo ministrė 
Vilija Blinkevičiūtė. 

Vyriausybės socialinės poli
tikos planuose — per ketverius 
metus sukurti ne mažiau kaip 
150,000 naujų darbo vietų. V. 
Blinkevičiūtė tokį tikslą pava
dino ambicingu. Vienas Vyriau
sybės prioritetų — skatinti ko
kybiško darbo vietų steigimą, 
tai yra saugaus, nekenkiančio 
sveikatai ir normaliai apmoka
mo darbo. 

„Daugeliui neužtenka bet 
kokio darbo. Mums nebereikia 
nekvalifikuotos darbo jėgos. 
Sieksime, kad norintis susiras
ti darbą žmogus per kuo trum
pesnį laiką rastų darbą, atitin
kantį jo kvalifikaciją ir pasiren
gimą", sakė ministrė. 

Vilija Blinkevičiūtė 
Valdo Kopū*to (ELTA! naotr 

Vilnius, gruodžio 28 d. 
(ELTA) — Naujų ir kokybiškų 
darbo vietų kūrimui iki 2006 
metų įskaitytinai Lietuva gaus 
0.58 mlrd. litų Europos sociali
nio fondo lėšų. 

„Per ateinančius metus pa
jusime Europos Sąjungos 

Buvę komunistai pagerbė keturis 
komunarus 

Kaunas, gruodžio 28 d. 
(ELTA) — Pirmadienį Aukštųjų 
Šančių karių kapinėse būriavo
si buvę komunistai, prisiminda
mi 1926 m. sušaudytus keturis 
komunarus — Karolį Požėlą. 
Juozą Greifenbergerį, Kazj 
Giedrį ir Rapolą Čarną. Tarp 
maždaug dvidešimties daugiau
siai vyresnio amžiaus žmonių 
buvo ir K. Požėlos sūnus, 79 me
tų akademikas Ju r a s Požėla. 

Ant antkapių, po kuriais 
palaidotos urnos su komunistų 
pelenais, susirinkusieji uždegė 
žvakutes, padėjo gelių. Kalbėju
sieji sušaudytuosius vadino did

vyriais ir piktinosi, kad atkūrus 
nepriklausomybę istorikai iš
kraipė istoriją. Kai kurie komu-
narai buvo vadinami net knyg
nešiais. 

Komunistinis judėjimas 
Lietuvoje yra paskelbtas už įs
tatymo ribų. Tačiau, atrodo, tai 
nejaudino prie komunarų kapų 
susirinkusių žmonių. 

Komunarų atminimą pager
bė ir Lietuvos socialistų partijos 
pirmininkas Mindaugas Stakvi
levičius. . 

Keturi komunarai buvo su
šaudyti 1926-ųjų gruodžio 27 d. 
už antivalstybinę veiklą. 
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SKAVTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. I rena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 

Literatūros premija 
v.s. Česlovui Senkevičiui 
Š

iemet, kaip ir kasmet, 
lietuviškos veiklos aruo
duose susikaupė kūry

binio ir visuomeniško darbo 
derl ius . Jo įvertinimui ski
riamos JAV LB Kultūros tary
bos bei Lietuvių rašytojų 
draugijos premijos, kurių mece
n a t a s — Lietuvių fondas. 
Premijomis apdovanotųjų są
raše džiugu matyti ir trijų 
Lietuvių skautų sąjungos narių 
pavardes. Tai — v.s. Bronius 
Juodelis (žurnalisto), v.s. Algis 
Zaparackas (radijo) ir v.s. 
Česlovas Senkevičius, gavęs 
LRD premiją, kuri šiemet buvo 
skir ta dviem rašytojams: čika-
giškiui Stasiui Džiugui ir toron-
tiškiui Česlovui Senkevičiui. 

Broliams — Br. Juodeliui ir 
Alg. Zaparackui — premijos 
buvo įteiktos XXII Ptemijų 
įteikimo šventėje spalio 31 d. 
Lemonte, Pasaulio lietuvių 
centre, o broliui Česlovui Sen
kevičiui — LRD premijų įteiki
mo vakare , įvykusiame lap
kričio 21 d. Čikagoje, Jaunimo 
centre, Čiurlionio galerijoje. 

Pastarojo ideologinė „tapa
tybė" (kaip skautiškos veiklos 
aktyvaus nario) buvo jį sveiki
nusiųjų išskirtinai paminėta. 
Tad verta dar kartą prisiminti 
šią nuoširdumu ir jaukia, 
šeimyniška atmosfera dvelku
sią popietę, suruoštą Lietuvių 
rašytojų draugijos pirmininkės 
Stasės Petersonienės ir jos va
dovaujamos valdybos rūpesčiu. 

} garbės vietas pakviesti 
abu šių metų premijas gavusieji 
rašytojai, papuošti gėlėmis 
švarkų atlapuose. Premijos sky
rimo komisiją sudarė: Danutė 
Bindokienė — pirm., dr. Alfon
sas Šešplaukis-Tyruolis, Nijolė 
Gražulienė ir Vytautas Mi-
kūnas. Komisijos nutarimu 
2,000 dol. premija, padalinta 
per pusę, buvo paskirta poetui 
S. Džiugui ir rašytojui Č. Sen
kevičiui. 

Mūsų brolis Česlovas čia, 
sakytume, — sveikas nebuvėlis 
(arba labai retai pasirodantis). 
Jo kūrybą — novelių rinkinį 
„Ketvirtoji upė" i r publicistinių 
straipsnių rinkinį „Penki taš
kai" išsamiai apibūdino rašyto
ja St. Petersonienė. Ištrauką iš 
knygos „Penki taškai" „Kortų 
namelio problemos" (pažymėtą 
1989 m. data) i r humoru nus
palvintą novelę „Metinis balius" 
iš knygos „Ketvirtoji upė" per
skaitė sesė Sofija Jelionienė. 
Rudens saulės spinduliai, 
skverbdamiesi pro galerijos lan
gus, apšvietė popietės dalyvių 
veidus, s u šypsena besiklau
sančius išeivišką kasdienybę 
atspindinčio apsakymo. 

Rašytojo Č. Senkevičiaus 
tartas žodis, giliai išmąstytas, 
filosofinėmis mintimis ataus
tas, apie kūrybinį procesą, koks 
jis bebūtų, kiekvieno žmogaus 
gyvenime, apie tą „dvasinę kuli
nariją", kasdienį peną, be kurio 
žmogus mirtų anksčiau negu jis 

V.s. Č e s l o v a s Senkev ič ius (viduryje) s u j į s v e i k i n u s i a i s v .s . S i g i t u i r J a n i n a Miknaič ia is . 
B a n i u t ė s K r o n i e n ė s nuot r . 

mano esąs dar gyvas". Besi
k lausant šių rašytojo žodžių, 
prisiminė vieno poeto posakis: 
„Žodžiai, ačiū Dievui, ilgaam
žiai: mes išeisime, "o jie — 
gyvens". Po padėkos už jo darbų 
pripažinimą ir vertinimą, rašy
tojas paskaitė ir ta proga pirmą 
kartą gyvenime parašytą savo 
eilėraštį „Kas ta premija". 

V.s. Č. Senkevičius daugelį 
metų reiškėsi įvairiose visuo
meniško darbo srityse: mokyto
javo Wattenstedt (Vokietijoje) 
lietuvių gimnazijoje, gyven
damas Toronte, trylika metų 
redagavo „Skautų aidą", buvo 
aktyvus LSS vadovas. Nuo 1989 
m. — „Tėviškės žiburių" redak
torius. Šio savaitraščio aktualių 
vedamųjų dalis (1987—1996 m.) 
ir sudaro knygos „Penki taškai" 
turinį. 

Sveikintojų tarpe buvo ir 
skautų , sveikinusių brolį 
Česlovą. Tai — v.s. Antanas 
Paužuolis , sveikinęs skau-

„VERPSČIŲ" KŪČIOS 
Gruodžio 16 d. „Verpsčių" 

vyr. skaučių ir skautininkių 
būrelio sesės rinkomės Irenos 
Kerelienės namuose, kad pa
s i t inkant Kristaus gimimo 
šventę pasidalintumėme Ka
lėdų paplotėliu ir šiltu žodžiu, 
rankos paspaudimu, apkabi
n imu, viena kitai palinkėtu
mėme laimingų, sveikų, Dievo 
palaimos gausių ateinančių 
2005-ųjų metų. 

Nijolės Užubalienės sukur
ta ir tradicija tapusi žvakučių 
uždegimo ceremonija, gražiau
siais žodžiais dvasiškai sujungė 
šioje kalėdinėje sueigoje daly
vaujančias ir po visą platųjį 

pasaulį išsisklaidžiusias Lietu
vos Skaučių seserijos nares. 
Nijolė Mart inai tytė paskaitė 
Balio Augino „Gyvi Ganytojo 
alsavimu" eilėraštį, kuris 
baigiasi žodžiais: 

Irsią vienintelę stebuklų 
naktį 
Siela žmogaus — tyra kaip 
skambanti lyra. 
Ir mes gyvi — Ganytojo 
šventu alsavimu 
Į vieną krūvą supūsti. 
Namų šeimininkės pakvies

tos, susirinkome prie ilgo, linine 
staltiese užtiesto, su rūpinto
jėliu, eglių šakelėmis ir žva
kutėmis papuošto Kūčių stalo. 

Malda prisiminėm į amžinąjį 
gyvenimą iškeliavusias savo 
seses: Mamunėlę Sil iūnienę, 
Ramunę Lukienę, Nijolė Mas-
kaliūnienę, Aldoną Markelienę. 
Pasidalinę paplotėliais ir šven
tiniais linkėjimais, paslėpusios 
rūpesčius ir kasdienybę, susė
dome prie suneštinio ir t r a 
dicinio Kūčių stalo. 

Šį ypatingą vakarą savo 
tarpe turėjome brangią, labai 
jau seniai matytą sesę Haliną 
Plaušinaitienę — vis tokią pat 
jauną, gražią ir gerai visas 
aplink save nuteikiančią. Jos 
ryžtas ir pastangos, kad galė
tumėm susitikti, buvo įvertin-

tininkų vardu, JAV LB Vidurio 
vaka rų apygardos pirm. s. 
Aušrelė Sakalaitė, v.s. Liudas 
R a m a n a u s k a s ' — buvusių 
Wattenstedt lietuvių gimnazijos 
mokinių vardu, prisiminęs, kaip 
br. Česlovas kūno kultūros 
pamokų metu juos gerokai 
„pavaikydavęs". J a m vadovau
jant , brolis Liudas davė ir skau
to vyčio įžodį. 

Netikėtai susirgus dabar
tinei „Skautų aido" redaktorei 
v.s. Alei Namikienei, turėjusiai 
sveikinti dar gyvų trijų „Skauto 
aido" redaktorių (savo, kun. 
Ant. Saulaičio, SJ, dabar gyve
nančio Lietuvoje ir Sof. Jelio-
nienės) vardu, sveikinimą per
davė v.s. Sof. Jelionienė. J i taip 
p a t pasveikino br. Česlovą, 
kuris , kaip ir ji, yra lankęs, jos 
žodžiais „anuomet garsią ir 
gražią Ukmergės gimnaziją, 
į te ikdama pernai Lietuvoje 
išleistą ukmergiškių poetų 
eilėraščių rinkinį „Ties Vilk

tos. Taipogi šiltai visas nuteikė 
negalėjusių dalyvauti sesių laiš
kučiai ir žodžiai. Ypač Ramutės 
Bartuškienės, jau seniai gyve
nančios Floridoje, bet niekuo
met mūsų nepamirštančios. 

Praleidę keletą valandų 
seseriškai jaukioje ir artimoje 
draugijoje, i šs iuntę glėbį 
sveikinimų ir Kalėdų gerąjį dar
belį Brazilijos l ietuvaitėms 
skautėms, o pačios pasisėmę 
širdies ramybės ir vilties, 
kiekviena išsinešėme kalėdinę 
nuotaiką — tą brangią dovaną į 
savuosius namus ir kasdieninę 
aplinką. 

R i t o n ė R. 

merge . 
Taigi malonu, kad 1,000 dol. 

premiją įteikęs Lietuvių fondo 
atstovas ir Pelno skirstymo 
komiteto pirm. v.s. Kęstutis 
Ječius — taip pat vienas akty
viųjų mūsų sąjungos narių. 
Sesėms teks sukrusti, kad ir jų 
vardai būsimose šventėse nu
skambėtų! 

Visą šios iškilmės programą 
sudarė ir rūpestingai vedė LRD 
pirmininkė rašytoja Stasė 
Petersonienė, gėlėmis apdova
nojusi laureatus ir programos 
dalyvius,-es. Pagerbtieji pasira
šinėjo savo knygas, prie gau
saus vaišių stalo, foto apara
tams blyksint, vos spėdami 
sveikintis su šio vakaro daly
viais. 

Mielam broliui Česlovui 
Senkevičiui linkime ilgai žengti 
kūrybiniu ir skautišku" keliu, 
nešinu dar ne viena 
parašyta knyga! 
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pGsiės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health, 
1200 S. York, anhurst, IL 60126 

630-941-2609 

EDMUNDAS VTŽ1NAS, MD., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

savo 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDDLOGAS-Š1RDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave . 
Chicago, IL 60652 

Kab. te l . 773-471-3300 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
EkGrova 847-718-1212 
www.illinoispain.com 
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EUGENE C. DECKER DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvatkys dantis už onenamą kainą. 
Susitarimui kafcet antiškai arta ieJuvSka. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

DR. TOMAS ZUBiNAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-^23-5155. 

A R A S ŽL IOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. H a m m e s Avenue 

Joliet, IL 60435 
Te l . 815-741-3220 

NAUJI KAKLARAIŠČIAI 
VYR. SK. „SOFIJOS ČIURLIONIENĖS' 

BŪRELYJE 

.Sofijos Čiur l ionienės" būre l io sueigoje 2004 m. spalio 17 d. 

2004 m. spalio 17-oji buvo paskautininkės laipsnį pakeltos 

Seses Verps tes" kalėdinėje sueigoje I eil. i.š kairės: Hal ina Plaušinaitienė, Ritonė Rudaitienė, Danutė Korzonienė, Marytė Utz , Vida Rimienė; II eil : 
AIHon.i Raurh i ene , J o a n a Kru tu l i enė , Aušrelė S a k a l a i t ė , Nijolė Mart inaitytė-Nelson, Danutė Dirvonienė, Dai la L i u b i n s k i e n ė , L a i m a Luneckienė, Rita 

r na Kereliene. Da l i a Povilaitienė. D a i v o s L u n e c k a i t ė s - B u l i c z nuotr . 

graži ir saulėta. Ji atitiko vyr. 
skaučių „Sofijos Čiurlionienės" 
būrelio sesių nuotaiką. Pas sesę 
s. fil. Giedrę Penčylienę vyko 
dviguba šventė — skautininkės 
ir vyresniosios skautės įžodžiai. 

Sueigą pradėjo v.s. Albina 
Ramanauskienė, pasveikinda
ma naują „Aušros Vartus/Ker
navės" tunto tuntininkę Aušrą 
Jasaityte-Petri. Vyko vyresnio
sios skautės susimąstymo va
landėlė sesei Jolantai Haupt-
manienei, kurią labai gražiai 
vedė s.fil. Svajonė Kerelytė. I 

sesės Aldonos Vaitienės įžodžiui 
vadovavo v.s. Albina Rama
nauskienė. Sesėms „čiurlio-
nietėms" buvo labai malonu, 
kad šioje šventėje dalyvavo 
Skaučių seserijos vyr iaus ia 
skautininke v.s. Dalia Trakienė 
— ji užrišo sesei J o l a n t a i 
mėlyną ir sesei Aldonai žalią 
kaklaraištį. 

Po skautiškų dainų pynės 
vyko būrelio paruoštos vaišės. 

Mūsų šventėje dalyvavo „J. 
Daužvardienės", „Mirgos" ir 
„Partizanės Vaidilutės" vyr. sk. 

būrelių sesės a r atstovės, ir 
buvusios „Aušros Vartų" t. tun-
t ininkės: v.s. Albina Rama
nauskienė, s. Nijolė Balzarienė, 
s. fil. Svajonė Kerelytė, ps. 
Jo landa Mockait ienė, s. fil. 
Renata Borucki bei „Aušros 
Vartų"/„Kernavės" t. tuntinin-
kės — dabar t inė Seserijos vyr. 
skautininke Dalia Trakienė, v.s. 
fil. Laima Rupinskienė ir vyr. 
sk. Aušra Petri . 

p s . Z i t a B a l t r a m o n a i t ė 
„Sofijos Čiurlionienės" 

būrelio vadovė 

« 
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KOMENTARAI DEL 
LIETUVOS VYRIAUSYBĖS 

SUDĖTIES 
„ D r a u g o " b e n d r a d a r b i s Algis Zaparackas ka lbas i su 

prof. J . Šmulkšč iu . 

Prof. Ju l ius Šmulkštys . 

— G e r b . p ro fesor iau , 
L ie tuvo je b u v o pa tv i r t i n t a 
m i n i s t r o p i r m i n i n k o A. 
B r a z a u s k o p a t e i k t a Vyriau
sybės s u d ė t i s . Ar galėtumėt 
p a k o m e n t u o t i š ios Vyriau
sybės s u d a r y m ą ? 

— Šios Vyriausybės suda
rymas buvo komplilrtiotesnis, 
negu prieš tai . Man dirbant 
Prezidentūroj, buvo sudarytos 
dvi Vyriausybės ir abiem atve
jais prezidentas su būsimuoju 
arba jo siūlomu ministru 
pirmininku sutardavo dėl visų 
ministrų. Ir, jeigu kai kurie jų 
nebūdavo priimtini prezidentui, 
tai būdavo kalbamasi ir ieško
ma kompromiso. Antra vertus, 
jeigu minis t rui pirmininkui 
nebūdavo priimtini kai kurie 
ministrai, siūlomi prezidento, 
tai tada toliau buvo kalbama ir 
visais atvejais buvo pasiekti 
kompromisai. 

Šį kartą taip nebuvo. Atro
do, kad buvo kalbėta su mi
nistru pirmininku ir su Darbo 
partijos vadu Uspaskichu prieš 
minis t rui pirmininkui A. 
Brazauskui, kurį prezidentas V. 
Adamkus patvirtino, susita
r iant dėl būsimojo kabineto. 
Atrodo, kad buvo daug nuo
monių skirtumų ir jokio 
sprendimo, ir jokio kompromiso 
nebuvo pasiekta. Tada minis
t ras pirmininkas A. Bra
zauskas prezidentui pateikė 

siūlomą kabinetą. Prezidentas į 
tai reagavo, pasakydamas, kad 
du ministrai jam yra nepriimti
ni. Tai čia pirmą kartą iškilo 
tokia problema po to, kai jau 
buvo ministro pirmininko, neat
sižvelgiant į prezidento V. 
Adamkaus pozicijas, pasiūlytas 
prezidentui patvirtinti kabine
tas . Ir spaudoje pats A. Bra
zauskas, ir kiti socialdemo
kratų, socialliberalų koalicijos 
žmonės, kaip G. Kirkilas pa
sakė, kad čia jau nebus jokių 
pakeitimų, kad prezidentas 
neturi teisės nieko keisti ir kad 
jisai gali tik pasirašyti ir pri
statyti kabinetą Seimo prita
rimui. 

Prezidentas V. Adamkus 
nepriėmė tokios pozicijos ir 
išreiškė nepasitikėjimą dviem 
ministrais: vidaus reikalų — 
Muntianu, ir švietimo bei moks
lo ministru — Vaitkumi. Ir 
atrodė, kad gali būti Konsti
tucinė ir pelitinė krizė. Bet A. 
Brazauskas ir V. Uspaskichas 
ėjo į Prezidentūrą, ilgai kal
bėjosi ir, atrodo, sutiko su visais 
V. Adamkaus reikalavimais. 
Kadangi reikėjo pakeisti prezi
dentui nepriimtinus ministrus 
labai greitai, nes mažai laiko 
liko pagal Konstituciją vykdyti 
kabineto pristatymą Seimui, tai 
buvo iš karto pasiūlyti du mi
nistrai, vienas į švietimo, kitas į 
vidaus reikalų, kuriuos prezi-

Smarkiai sumažėjo Baltijo« juros 
skaidrumas 

Naujausias tyrimas rodo, 
kad Baltijos jūros skaidrumas 
ženkliai sumažėjo per pastaruo
sius 100 metų. Ypač dideli pasi
keitimai užregistruoti nuo 
aštuntojo dešimtmečio pabaigos 
šiaurinėje, rytinėje ir vakarinė
je Baltijos jūros dalyse, rašo 
Suomijos dienraštis „Helsingin 
Sanomat". 

Suomijos įlankoje situacijos 
raida buvo tolygesnė, nors van
dens skaidrumas per pastarąjį 
šimtmetį sumažėjo 40 proc. 
Dramatiškiausias pasikeitimas 
buvo šiaurinėje Baltijos jūros 
dalyje, kur skaidrumas nuo 20-
ojo šimtmečio pradžios suma
žėjo beveik per puse. Rytinėje 
jūros dalyje prie Estijos ir 
Latvijos pakrantės skaidrumas 
sumažėjo 45 proc. Pietinėje ir 
centrinėje Botnijos įlankos da
lyse skaidrumas sumenko tik 
trečdaliu. 

Mažiausiai vandens skaid
rumas pakito šiaurinėje Bot-
nįjos įlankos dalyje — per šimt
metį sumažėjo tik ketvirtadaliu. 

Ši informacija yra pateikta 
Baltijos jūros aplinkosaugos 
komisijos — vadinamosios Hel
sinkio komisijos (HELCOM) ty
rime, kurio didžiąją dalį atliko 
Suomijos jūrų tyrimo institutas. 

Tyrėja Maria Laamanen 
pareiškė, kad tyrimas yra uni
kalus savo mastu. Informacija 
apima beveik visą Baltijos jūros 

dentas V. Adamkus patvirtino. 
Prezidentas padarė pareiškimą, 
kad kas link tų abiejų naujų 
ministrų, jisai jau žinojo ir jau 
buvo kalbėjęs su specialiom 
tarnybom apie jų biografijas, ir 
kad jis nerado nieko nepriimti
no. Bet jis neturėjo progos su 
jais pasikalbėti ta ip, kaip 
kalbėjo su visais kitais siūlo
mais ministrais. 

Kas atsitiko šiandien, fak
tiškai procesas j au prasidėjo 
vakar. Spauda labai pradėjo 
daug kalbėti ir kritikuoti Fur-
manavičių, tai yra kandidatą į 
Vidaus reikalų ministrus. 
Kadangi jis buvo susirišęs su 
organizacija, kuri nėra labai 
švari, kuri, atrodo, vienu laiku 
buvo galbūt dominuojama mafi
jos. Aš kalbu apie EBSW orga
nizaciją, kurios pirmininkas 
Petrikas pabėgo iš Lietuvos, 
ilgai slapstėsi, pagaliau buvo 
surastas Amerikoj, dabar sėdi, 
kiek aš žinau, Kalifornijos 
kalėjime ir laukia ekstradicijos 
į Lietuvą. Tai va. Vien ryšys su 
tokia organizacija, kuri turi 
labai blogą reputaciją, ar turėjo, 
kiek aš žinau ji jau neegzistuo
ja, tai kad asmeniškai Furma-
navičius gali būti visiškai neį-
sivėlęs į bet ką, bet, kad jis 
dirbo tokiai organizacijai, tai 
jau čia spauda iš karto kėlė 
daug klausimų apie tai . Ir, 
mano manymu, tie klausimai 
buvo visiškai tinkami. Tai ką 
prezidentas V. Adamkus padarė 
šiandien, jisai paprašė, kad 
prokuratūra jam pristatytų dar 
daugiau informacijos ir galbūt 
padarytų greitą Furmanavi-
čiaus tyrimą. Ir prokuratūra, 
kuri tuo klausimu kalbasi, 
kalbėsis su Saugumo departa
mentu ir Specialiųjų tyrimų 
tarnyba, turėtų prezidentui 
įteikti galutines išvadas dėl 
Furmanavičiaus t inkamumo 
būti Vidaus reikalų ministru. 
Taigi šį kartą buvo daug komp
likuočiau, negu būdavo seniau. 

Mano manymu, to svarbiau- ' 
sia priežastis yra, kad šį kartą 
buvo tikra koalicija. Ta prasme, 
kad buvo koalicijos partneriai, 
lygūs arba beveik lygūs. Seniau 
irgi būdavo koalicijų, pavyz
džiui, buvo koalicija konserva
torių ir krikščionių demokratų, 
tai konservatoriai dominuodavo 
ir krikščionys demokratai būda
vo lyg antraeilis padalinys. Bet 
šį kartą Uspaskicho rolė ir jo 
išrinktų Seimo narių skaičius 
yra didelis, net didesnis, negu 
socialdemokratų, todėl social
demokratai ir socialliberalai 
turi juos rimtai traktuoti, turi 
skaitytis su jų nuomone ir su jų 
skiriamais kandidatais į nu

regi oną per laikotarpį nuo 1903 
metų. Tačiau stebėjimus buvo 
nutraukęs Antrasis pasaulinis 
karas ir jie buvo atnaujinti aš
tuntojo dešimtmečio pradžioje. 

Labiausiai tikėtina skaidru
mo sumažėjimo priežastis yra 
padidėjęs augalinio planktono 
kiekis, ypač žaliųjų-mėlynųjų 
dumblių Suomijos įlankoje bei 
Baltijos jūroje. 

Skaidrumas skiriasi įvai
riose Baltijos jūros vietose. Nuo 
XX amžiaus pradžios atlikti 
matavimai parodė, kad viduti
nis Baltijos jūros permatomu
mas yra 10 metrų arba daugiau, 
išskyrus Suomijos įlanką, šiau-
rijė Botnijos įlankos dalį ir va
karinę bei pietinę Baltijos jūros 
dalis. 

Suomijos įlankos ir šiauri
nę Botnijos įlankos dalies van
duo paprastai yra labiau drums
tas , nes daug upių atneša juod
žemio ir kitų kietųjų medžiagų į 
jūrą. 

Buvo nustatyta, kad šiau
rinė Botnijos dalis yra vienin
telė Baltijos jūroje, kur skaidru
mas nemažėja. Čia nežydi žalie
ji — mėlynieji dumbliai. Poky
čiai Kategate ir pietinėje Bal
tijos jūros dalyje nebuvo tokie 
žymūs kaip šiauriau esančiose 
srityse. Kategatas yra vietovė, 
kur susimaišo sūrūs Šiaurės 
jūros vandenys. 

(Elta) 

nistrus. 
— P r o f e s o r i a u , p e r šį 

p r o c e s ą p r e z i d e n t a s V. 
A d a m k u s b u v o į t r a u k t a s į 
U k r a i n o s d e r y b i n i n k ų su
d ė t į . K a i p m a n o t e , a r t a i 
p a d ė j o p r e z i d e n t u i į g a u t i 
d a u g i a u t a r p t a u t i n i o p r i 
p a ž i n i m o i r gal d a u g i a u 
a t k r e i p ė dėmesį į Lie tuvą? 

— Taip, be jokios abejonės. 
Tai aš j au labai daug naujo 
nepasakysiu. Turbūt visi j au 
žinot, kad prezidentas tris kar
tus važiavo į Ukrainą su Len
kijos prezidentu ir įsivėlė į pro
cesą, kad padėtų išspręsti 
Ukrainai savo konstitucinę ir 
demokrat inę , demokratijos 
apsaugos, problemą. V. Adam
kus gavo iš prez. G. W."Bush 
pagyrimą ir padėką už savo rolę 
Ukrainoj. Ta prasme Lietuva ir 
Lenkija, bet ypač Lietuva, 
būdama maža valstybė, daug 
mažesnė už Lenkiją, buvo į ją 
daugiau dėmesio atkreipta. Tai, 
pavyzdžiui, nei Latvija, nei 
Estija, nei Vengrija, nei Čekos
lovakija, nei kitos Rytų Europos 
valstybės tos rolės nevaidino ir 
dėl tokių, kaip sakant, pagy
rimų arba įvertinimų iš tarp
tautinės visuomenės ir tarptau
tinio valdomojo elito negavo. 
Tai čia Lietuvai, mano many
mu, yra labai svarbu. 

Bet čia buvo ir kitas aspek
tas. Derybos tarp prezidento V. 
Adamkaus ir premjero A. Bra
zausko, ir Darbo partijos vado 
V. Uspaskicho, kaip jau minė
jau, buvo labai sunkios, labai 
komplikuotos ir iš pradžių 
atrodė, kad kompromiso nebus 
galima pasiekti. Nieks nežinojo, 
kas tada atsitiktų, jeigu kom
promisas nebūtų pasiektas: ar 
būtų Konstitucinė krizė, a r 
politinė krizė, ar nauji rinki
mai, ar dar kas nors. Bet ka
dangi, aš manau, prezidento V. 
Adamkaus autoritetą jo rolė 
Ukrainoje labai pakėlė — tarp
tautinį, taip pat ir Lietuvoje — 
tai nei A. Brazauskas, aš spėju, 
nei V. Uspaskichas nenorėjo 
išeiti su juo į atvirą konfrontaci
ją. Ne dėl kokios nors meilės V, 
Adamkui, bąt jie bijojo visuo
menėj tą kovą pralaimėti. Nes, 
V. Adamkus buvo populiarus 
prezidentas , valstybininkas, 
gavęs tarptautinį pripažinimą, 
todėl aš manau, kad Bra
zauskas ir Uspaskichas, ypač 
Brazauskas, kuris yra užtenka
mai realistas, patyręs politikas, 
žinojo, kad tos kovos ar kon
frontacijos su Adamkum 
nelaimės, todėl nusileido. 

— Labai ačiū, profesoriau. 
Paruošė 

Virgini ja J a s n a u s k i e n ė 
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DANUTE BINPOKIENE 

Ukrainoje užsibaigė 
balsavimas 

Bet ar užsibaigė problemos? Nors jau šios 
savaitės pirmadienio ryte žiniasklaida 
pradėjo skelbti, kad trečiąjį prezidento 

r inkimų ratą Ukrainoje laimėjo Viktor 
Juščenko, bet dar visi balsai nebuvo suskai
čiuoti, o rytinės Ukrainos dalies gyventojai, 
simpatizuojantys Rusijai, žadėjo protestuoti. 
Kaip tik protestais ir buvo pasiekta, kad antra
sis prezidento rinkimų ratas, dėl aiškaus bal
savimo rezultatų klastojimo, buvo paskelbtas 
negaliojančiu. Be abejo, prisidėjo ir tai, kad 
opozicijos kandidatas Juščenko buvo apnuody
tas ir vos išvengė mirties. Net dalis jo oponentų, 
kur ie Vienos gydytojų tyrimų duomenimis 
patikėjo, šį kartą balsavo už Juščenko. 

Rinkimus pralaimėjęs, Viktor Janukovič 
kol kas nesut inka nusileisti ir pripažinti 
Juščenko laimėtoju. J is jau buvo nuvykęs į 
Maskvą „padėkoti rusų tautai, kuri sponta
niškai atėjo Ukrainai į pagalbą", ir kar tu su 
prez. Putin paberti aštrių kaltinimų vakarie
čiams, ypač Amerikai, kad ji drįso kištis į 
Ukrainos vidaus reikalus. Pagal tuos kaltini
mus, rinkimai buvo kruopščiai suplanuoti ir 
įvykdyti Vašingtono pastangomis. 

Šiuo metu Ukraina yra suskilusi į dvi dalis: 
rytinę, kurioje daugumą sudaro rusakalbiai, 
nesutinkantys su rinkimų rezultatais; vakari
nę, kuri daugiau linkusi į demokratiją ir Vaka
rus. Jeigu šis kritiškasis rxjrinkiminis laiko
tarpis Ukrainoje neprapliups pilietiniais nera
mumais ar net riaušėmis, Europa (ir, žinoma, 
Amerika) galės lengviau atsidusti: ši 60 mili
jonų gyventojų, toli į Rytus įsikišusi, ilgiau, 
kaip bet kuri kita, bolševikų valdyta valstybė, 
pagaliau tikrai taps nepriklausoma. Kaip po 
trečiojo rinkimų rato pasakė Viktor Juščenko: 
„Ukraina jau yra nepriklausoma 14 metų, bet 
šiandien ji tapo laisva". 

Lietuvos ir Ukrainos ryšiai yra seni, paly
ginti tamprūs. Iš esmės Lietuvos didieji kuni
gaikščiai davė Ukrainos valstybei pradžią ir ją 
valdė, kai Lietuvos valstybė tęsėsi „nuo Baltijos 
iki Juodosios jūros". Tačiau Lietuvos valdovai 
Ukrainą užkariavo ne ginklu, bet diplomatija, ir 
jos nespaudė, nevaržė. Gal dėl to ir dabartinis 
Lietuvos prez. Valdas Adamkus, konstitucinei 

krizei dėl balsavimų iškilus, buvo kviečiamas į 
Kijevą kaip derybininkas. Tas tarpininkavimas, 
be abejo, buvo naudingas ne tik Ukrainai, bet ir 
Lietuvai, ir ne pro šalį pačiam prez. Adamkui, 
kurį Vakarų valstybių vadovai teigiamai įverti
no. 

Verta atkreipt i dėmesį į užsienyje, ypač 
Amerikoje, gyvenančių ukrainiečių vaidmenį 
Ukra inos prez idento r inkimuose. Kaip ir 
Lietuvos piliečiai Amerikoje, j ie pernelyg leng
vai žiūrėjo į pirmąjį rinkimų ratą ir galbūt tiek 
pat nerūpestingai neatliko savo pareigos antra
jame. Tačiau, iškilus neskaidrumo priekaiš
t ams ir apka l t inus rinkimų komisiją balsų 
skaičiavimo net ikslumais , Amerikos ukrainie
čiai susirūpino. Manoma, kad vien Čikagoje 
gyvena apie 85,000 ukrainiečių (daugiausia jų 
susispietę šiaurinėje miesto dalyje, kur jie tur i 
savo Kultūros centrą, šeštadieninę mokyklą, 
bažnyčias). Čikagoje, taip pat New Yorke, San 
Francisco, Washington, DC, veikia Ukrainos 
konsulatai , t a d galima suprasti , kad turinčių 
Ukrainos pilietybę ir galinčių balsuoti preziden
to rinkimuose Amerikoje yra nemažai. 

Praėjusį sekmadienį Čikagoje balsavo 3,831 
Ukrainos pilietis, bet t ik 24 iš jų savo balsą ati
davė už Viktor Janukovič. Visa apylinkė žai
žaravo oranžine spalva, kai vietiniai ukrainie
čiai uoliai jungėsi į „Oranžinę revoliuciją" tė
vynėje. 

Užsienio atstovai, į Ukrainą atvykę stebėti 
rinkimų, šį kar tą neturėjo ypatingų priekaištų: 
visur balsavimai vyko tvarkingai ir tiksliai. Bet 
su tuo tvir t inimu nesut inka Viktor Janukovič, 
kal t indamas, kad keli milijonai rytinės Ukrai
nos dalies gyventojų neturėjo progos balsuoti. 
Juščenko rėmėjai j au sekmadienio vakare skel
bė savo laimėjimą, nors ne visi balsai dar buvo 
suskaičiuoti. Je igu valstybės nesupurtys po-
rinkiminis šurmulys, Ukraina, bent per būsi
mus ketverius metus , bus išsprūdusi iš Rusijos 
įtakos ir pasukusi Vakarų demokratijos link. 
Tik vargiai Maskva taip lengvai pr i ims 
pralaimėjimą, t ad galima tikėtis ir sumaišties, 
ir suiručių. Supran tama , kad ir vakariečiai nes-
naus — pasistengs suteikti Ukrainai greitą 
finansinę bei kitokią paramą. 

KAS YRA ISLAMAS? 
ALEKSAS VITKUS 

Nr.7 

Prieš kurį laiką Osama bin Laden buvo 
paskelbęs Raišką Amerikai", kuriame jis ragino 
visus musulmonus vesti karą prieš Ameriką ir jos 
sąjungininkes, ir nedaryti skirtumo ta rp kareivių 
bei civilinių gyventojų. Tame laiške bin Laden 
aiškino, kad, jei Amerika save vadina laisvės ša
limi, kur gyventojai turi progą dalyvauti politiko
je ir valstybės valdyme, tie gyventojai negali būti 
laikomi nekaltais, kai jų vyriausybė daro 
nusikaltimus. Toliau jis kaltina Ameriką dėl 
žemos moralės, atskyrimo religijos nuo valstybės, 
pasidavimo nepaprastai žydų įtakai, ištvirkavi
mo, tolerancijos homoseksualizmui, nepažaboto 
kapitalizmo ir t.t. Baigia bin Laden savo laišką, 
pavadinęs Ameriką „pačia blogiausia civilizacija 
per visą žmonijos istoriją", kviesdamas visus 
musulmonus į „pasipriešinimą, kerštą ir džihadą 
prieš Ameriką". Jo supratimu ne t ikė l i s" turi tik 
tris pasirinkimus: „tapk musulmonu, gyvenk po 
Islamo valdžia, ar būk nužudytas". 

„Visa laimė, kad tarp daugybės Islamo religi
jos pasekėjų, bin Ladin ir jo Al Qaeda grupės 
žmonės tik sudaro mažumos mažuma", — tvirti
na apžvalgininkas David Blankenhorn, ir paaiš
kina taip: „Tarp daugiau kaip milijardo musul
monų pasaulyje gal tik penktadalis yra islamis-
tai, kurie nori, kad Islamas būtų valstybinė 
religija. Maža islamistų dalis, vadinami salafis-
tais, siekia tik grynai religinio pranašo Maho
meto sekimo, ir tik maža dalis salfistų save laiko 
džihadistais Kaip anksčiau buvo minėta, džiha-
das turi keleriopą prasmę, ir nebūtinai turi reikš
ti karą. Ir tik visai negausi grupė džihadistų yra 
vadinamieji bekompromisiniai takfirai, veikian
tys jau maždaug nuo 1960 metų. Kai kas mano, 
kad takfirų antroji strategija yra kaip nors įsi
brauti ir į nemusulmoniškas grupes. Jiems priklau
so Osama bin Laden ir jo Al Qaeda bendražygiai. 

Ar gerai d a r o m e ? 
Jei dar kartą pažiūrėtume į Islamo istoriją, 

matytume, kad Medina ir Mecca miestuose 

prasidėjęs judėjimas vėliau neturėjo aiškaus poli
tinio centro a r sostinės. Pirmiausia dominavo 
Mahometo v ie t in inkai , kalifai iš Damasko, 
paskui svorio centras perėjo į Bagdadą, vėliau į 
Kairą. Egiptą nukar iavęs , sultonas Selim I 
pasisavino kalifo vardą, ir nuo to laiko kalifatas 
sutapo su tu rkų sultonatu, arba islamiškojo 
pasaulio t au tų aukščiausia buveine Istambule, 
kuri išsilaikė iki 1924 m., kai Turkijos parlamen
tas , vykdydamas Kemal valią, jį panaikino. 
Dabar musulmonų aiškaus religinio, panašaus 
kaip katalikų Bažnyčios popiežiaus, ar politinio 
centro nėra, ta i su kuo kalbėti? 

Atrodo, kad didžiausios pastangos turėtų būti 
patraukt i į savo pusę tą didžiąją musulmonų 
masę, kuri t ikrai y ra labai toli nuo Al Qaeda tiks
lų, ir bandyti taikingai sugyventi su kelis milijar
dus skaičiuojančia krikščioniškąja bendrija. Deja, 
to kar ta is nenori suprast i ir kai kurie iškilieji tos 
bendrijos atstovai. Žurnalistė Ann Coulter po 
09.11 įvykių ta ip ragino: „Užpulkime jų kraš tus , 
užmušk ime jų vadus ir a tverskime juos į 
krikščionybę". Garsiojo pamokslininko Billy 
Graham sūnus Franklin Graham išvadina islamą 
„labai blogu ir nedoru". Kitas evangelistas, Je r ry 
Falwell, pranašą Mahometą pavadino teroristu. 
Neatsilko ir J e r ry Vines, žymus baptistų veikė
jas , tą pat į Mahometą išvadinęs „apsėstu 
demonu". Kiek daug yra to kraštutiniško galvoji
mo ir t a rp mūsų, galima suprasti, kad ir t a rp 
mano draugų yra ne vienas, kuris Irako karo 
problemą siūlo išspręsti panašiai, kaip ir prieš 40 
metų siūlęs išspręsti Vietnamo problemą Ari
zonos senatorius Barry M. Goldwater, buvęs kan
didatas į prezidentus. J is , vos ne vos pirminiuose 
rinkimuose nugalėjęs New York valstijos guber
natorių Nelson A. Rockefeller, 1964 metų prezi
dentiniuose rinkimuose pralaimėjo prieš Lyndon 
B. Johnson po to, kai jis priminė, kad ir atomi
niai ginklai galėsią būti panaudoti tam ilgai 
t rukusiam Vietnamo karui pabaigti. 

N u k e l t a į 5 ps l . 
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IŠ ŠIRDIES Į ŠIRDĮ 
VANDA VASILIAUSKIENE 

Didakt ikos problemos 

Tokiu klausimu į Įsrutį 
(Čemiachovską) susirinko Ka
raliaučiaus krašto lietuvių kal
bos mokytojai, sušaukti aso
ciacijos pirmininko Alekso 
Bartniko. 

į renginį, vykusį lapkričio 
12—13 d., atvyko Marijam
polės pedagoginės kolegijos 
lituanistinės katedros dėstyto
jai. J ie ir pateikė savo gerąją 
patirtį gimtosios kalbos moky
mo procese. 

Sėkmės, gero darbo semi
naro dienomis mokytojams ir 
svečiams linkėjo Lietuvių kal
bos mokytojų asociacijos krašte 
pirmininkas Aleksas Bartnikas, 
Mažosios Lietuvos Lietuvių 
draugijos pirmininkas Vilius 
Trumpjonas, Regioninės — 
kultūrinės lietuvių autonomi
jos pirmininko pavaduotojas 
Eugenijus Čajauskas, Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento prie LRV atstovas 
Alfonsas Kairys. Maloniai 
sveikino mokytojus ir viešnia iš 
Marijampolės, l i tuanistinės 
katedros vedėja L. 'Leona
vičienė. 

Po gražaus Įsručio (Čer-
niachovsko) pedagoginės kolegi
jos studentų dainomis ir užde
gančiais žodžiais pasveikinimo, 
po kolegijos direktoriaus, jo 
pavaduotojos palinkėjimų gerai 
padirbėti ir gerai pailsėti 
(suteiktos puikios darbo ir poil
sio sąlygos) prasidėjo rimtas 

darbas. 
Kaip įvadas į rimtą darbą 

buvo Rūtos Mačiūnienės (visų 
šių seminarų globėjos ir rėmė
jos, neišskiriant ir Viliaus Trump-
jono), atvykusios iš Klaipėdos 
Mažosios Lietuvos lietuvininkų 
draugijos, rūpestis gimtosios 
kalbos švarumu, jos taisyk
lingumu, kurio pagrindas — 
mokytojų pastangos ir darbas. 

Minėtos katedros vedėja L. 
Leonavičienė ir jos kolegos 
dėstytojai davė impulsą tobulin
ti mokytojo darbą, ieškoti nau
jų galimybių mokymo procese. 
Seminaro svečiai per 3 valan
das sukrovė didžiulį tu r t ą į 
krašto lietuvių kalbos mokymo 
žinyną. Viso to esmė: mokytojo 
ir mokinio bendravimas, są
moningo skaitytojo ugdymas, 
tekstų kūrimas, rašinio moky
mas (kaip kalbame, taip ir rašo
ma), teksto interpretavimas ir 
literatūrinis mokinio lavinimas. 
Svarbiausia, kad žodis iš moky
tojo širdies patektų į mokinio 
širdį. Lietuvių kalba kaip muzi
ka. Mokytoj6 lūpose ji tu r i 
skambėti: mokinys turi girdėti 
kiekvieną ištartą garsą, su
prasti kalbos nuotaiką, moky
tis normaliai kalbėti (nei labai 
tyliai, nei plėšyti gerklę). 

Prelegentai pabrėžė kalbos 
etikos svarbą: kalbėjimasis te
lefonu, pasisveikinimas, a ts i 
sveikinimas, užuojautos, pagar
bos žodžiai... Įsiminta praktinė 
užduotis: berniuko ir mergaitės 
susipažinimas... 

Klausaisi ir stebiesi svečių 
iš Lietuvos — mokytojų — 

ŠEIMININKAVIMO 
KERTELĖ 

Paruošia Julija K. 
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Šiemet daugiau „nesusitiksime" — bent šiose skiltyse, todėl 
linkiu visiems laimingų, sveikų ir „skanių" Naujųjų metų. Taip 
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malonu iš skaitytojų gauti receptų ir jais pasidalinti su visa plačia 
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gia. Tad nepagailėkite minutės laiko. Galite siųsti ir elektroniniu 
paštu, bet tik šiuo adresu: redakcija@draugas.org 

Su geriausiais linkėjimais 
Jul i ja K. 

MORKŲ IR ANANASŲ 
SALOTOS 

1 dėžutė (3 uncijų dydžio) 
citrininės arba apelsininės 
želatinos flemon ar orangejello) 

1 puod. verdančio vandens 
1/2 puod. apelsinų ir ana

nasų (sumaišytų) sulčių 
1 puod. sukapotų ir nuvar

vintų ananasų (crushed ir drai-
ned pineapple) 

1 puod. sutarkuotų nevirtų 
morkų 

1/4 puod. sukapotų migdolų 
riešutų (almonds) 

1 šaukštas smulkiai suka
poto žaliojo pipiro 

Želatiną1 ištirpinti verdan
čiame vandenyje, supilti sultis 
ir atšaldyti, kol pradės stingti 
(maždaug kiaušinio baltymo 
tirštumo). Įmaišyti likusius pro
duktus ir supilti į gražią formą 
arba 6 nedideles formeles. 
Palaikyti šaldytuve, kol sus
tings. 

BRAŠKIŲ IR OBUOLIŲ 
SALOTOS 

1 dėžutė braškių želatinos 
(3 uncijų dydžio — strawberry 
jello) 

1 puod. verdančio vandens 
1 puod apelsinų sulčių 
7 puod. sutarkuoto obuolio 
Ištirpinti želatiną verdan

čiame vandenyje, supilti apel
sinų sultis ir palaikyti šaldy
tuve, kol pradės stingti (maž
daug kiaušinio baltymo tirštu
mo). 

Nulupti obuolį ir sutarkuoti 
burokine tarka Sukrėsti į žela
tiną, išmaišyti ir supilti į formą. 

Palaikyti šaldytuve, kol visiškai 
sustings. 

Prieš patiekiant į stalą, 
apversti ant lėkštės ir patiekti 
su užpilu. 

Užpilas* 
2 puod. liesos varškės 
2 šaukštai citrinų sulčių 
1/4 puod. lieso pieno 
1/8 šaukštelio druskos 
*Šį užpilą galima panaudoti 

įvairioms salotoms (molds). Tai 
geras rūgščios grietinės pa
kaitalas. 

Pagaminamas taip: sudėti 
visus produktus į dubenį arba 
„blender" ir plakti, kol gerai 
susimaišys. 

Norint užpilą panaudot i 
obuolių ir braškių salotoms, į 1 
puod. užpilo įmaišyti 1 šaukš
telį cinamono, 2 šaukš te l ius 
cukraus; gerai viską suplakti. 

JUODŲJŲ VYŠNIŲ 
SALOTOS 

2 puod. konservuotų juo
dųjų vyšnių (black cherries — 
be kauliukų) 

1 puod. vyšnių sirupo arba 
vandens 

1 dėžutė (3 uncijų dydžio) 
vyšninės želatinos (cherry jello) 

3/4 puod. „sherry" arba 
Chianti vyno 

40 mažučių „marshmal-
lows" arba migdolų riešutų 
drožlių (sliced almonds) 

Nuvarvinti vyšnias, sirupą 
supilti į puodelį — jeigu nebus 
pilnas, įpilti kiek vandens . 
Užvirti sirupą, į karštą suberti 
želatiną ir išmaišyti, kol 
visiškai ištirps. Supilti vyną. 

ištverme, darbštumu, meile gel
bėti lietuvių kalbą iš šių dienų 
purvelio, kur iame ji pradeda 
skęs t i . Klausais i i r pradedi 
raus t is savyje: ką tu padarei, ką 
galėjai padaryti ir ko nepadarei, 
sukru ta nerimo kirminas. 

Kalbėjo ir problemas kėlė 
Įsručio pedagoginės kolegijos 
dėstytojas Ričardas Mikulėnas, 
Karaliaučiaus miesto lietuvių 
kalbos mokytoja Rūta Leonovą, 
Įsručio pedagoginės kolegijos 
dėstytoja, lietuvių kalbos moky
tojų asociacijos pirmininko 
pavaduotoja Angelė Nikolajevą, 
mokytojas Arūnas Urbai t i s , 
J o n a s Glinskis , Nijolė Gim
butienė, Anatolijus Galčevskis, 
Aldona Bursteikienė. 

Visų mūsų rūpest is — lie
tuviškos mokyklos t rūkumas , 
jos įsteigimas Tilžėje (Sovets
ke) ir Karal iaučiaus Kalinin
grado) miestuose. Dabartinė
mis sąlygomis — kar tą per 
savaitę ar du ka r tu s — neį
manoma pasiekti gerų kalbos 
rezultatų: rusiška aplinka, rusų 
kalba kasdien, o lietuvių kalba 
t ik aidas, baisu, kad nenutiltų. 
Mokiniai nekalba lietuviškai 
(R. Leonovą). 

Kitą dieną mokytojai ap
t a r ė e inamuos ius re ikalus : 
plano vykdymą, naujųjų mok
slo metų darbo perspektyvas. 

Vakaronės metu iš širdies 
pakalbėta, padainuota, pašok
ta . Gimtadienio proga pasvei
kinta Rūta Mačiūnienė, pagerb
t a s Vilius Trumpjonas, padėko
t a už darbą kraš to kuratoriui , 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
depar tamento užsienio lietuvių 
skyr iaus vedėjui Alfonsui 
Kairiui. Padėkos raš ta i , asme
ninės dovanėlės — mūsų nuo
širdi padėka šiems garbingiems 

Skystį supilti į formą ir 
a tvės in t i , iki p r a d ė s st ingti 
(bus maždaug kiaušinio balty
mo tirštumo). Subert i vyšnias 
ir „marshmallows" arba riešu
tus . Padėt i į šaldytuvą, kol 
visiškai sukietės. 

Prieš pa t i ek ian t į stalą, 
apversti salotas a n t lėkštės , 
išklotos nuplautais ir nusausin
ta is salotų lapais . Gal ima 
papuošti keliomis pasiliktomis 
vyšniomis, r iešutais. 

PERSIKŲ IR „CINCER ALE" 
SALOTOS 

1 skardinukė (16 uncijų 
dydžio) konservuotų persikų 
skiltelių (sumažinto saldumo — 
light) 

2 dėžutės (3 uncijų kiek
viena) citrinų ar apelsinų sko
nio želatinos 

1 ir 1/2 puod. verdančio 
vandens 

12 uncijų skardinukė „gin-
ger ale" 

1/2 puod. sukapotų grai
kinių riešutų (walnuts) 

Nuvarvinti pers ikus. For
mos apačioje graž ia i ra te l iu 
išdėstyti skil teles — kelias 
pasiliekant (ypač, jeigu jos kiek 
suirusios) 

Želatiną ištirpinti verdan
čiame vandenyje. Supilti „gin-
ger ale". Palaikyti šaldytuve 
kol pradės stingti. 

Pasiliktas persikų skilteles 
sukapoti ir kar tu su riešutais 
sumaišyti su želatina. Atsar
giai šį mišinį užpil t i an t 
formelėje išdėliotų persikų skil
telių. Palaikyti šaldytuve, kol 
visiškai sustings. 

Prieš pat iekiant , apverst i 
ant lėkštės. 

Pas taba: je igu želat inos 
salotos sunkiai iškr inta iš for
mos, reikia visą formą (iki pat 
viršaus) panardyt i į gerokai 
šiltą vandenį ir palaikyti maž
daug 5-10 sekundžių. Lėkštę 
uždėti ant formos viršaus ir 
tuomet greitai formą apvožti. 

Taip pat salotos lengvai iš 
formos i škr in ta , jeigu, prieš 
supilant, formą papuršk iame 
aliejumi (tik ne per daug, nes 
jausime aliejaus skonį). 

Atkreipkite dėmesį, kad 

žmonėms. 
Po apsilankymo Georgen-

burgo žirgyne, sočiai papietavę, 
atsisveikinome iki kito karto. 

P l a u k y k laiveli , po p latu 
pasaulį 

Laikrodžio rodyklė gena 
valandą po valandos, metus po 
metų. Metams galo nėra, rodyk
lės gyvybė amžina. Tai laiko 
rodyklė, nuo kurios ats i l ikt i 
negalima. Atsiliksi — būsi pa
s tūmėtas į gyvenimo šalikelę. 

Taip prabėgo ir „n. Aušros" 
(laikraštis Karaliaučiaus kraš
to lietuviams) šešeri metai. Nei 
daug, nei mažai. Nuo pirmųjų 
la ikraščio kūdikystės metų 
buvo mokomasi vaikščioti, 
tvirtėti , augti, protėti. „naujoji 
Aušra" svajoja apie 300 egz. 
tiražą. Ne šiaip sau pati svajoja, 
jos l auk ia lietuviai. Sako: 
„Kiek duosi, negana. Tik lašas 
jūroje". 

Laukimas laikraščio būtų 
beviltiškas, jei „naujoji Aušra" 
ne turė tų gerų tėvų. 1998 m. 
naujagimė atsistojo ant abiejų 
kojelių, bet netvirtai, nesitikėjo 
išs i laikyt i . Kad mažylė ne
parpul tų, į savo glėbį paėmė 
Čikagos Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugijos valdyba, jos 
p i rmin inkas Vilius Trump
jonas , o namus ja i suteikė 
„Vorutos" redakcija, red. Ver-
cinkevičius. Suskato mažylę 
globoti ir Spaudos, radijo ir tele
vizijos rėmimo fondas, at
skubėjo į pagalbą ir Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
men tas prie LRV —bės. Kai 
k a d a pala ikė gyvybę Tautos 
fondas (pirm. Vilniuje N. Kit
kauskas) ir Pasaulio Lietuvių 
bendruomenės valdybos švieti-

visi patiekalai yra be riebalų ir 
su mažai kalorijų. O jeigu norė
t u m ė t e kažko saldaus , ta i 
siūlau šį skanėstą: 

JOGURTAS SU ŽELATINA 
1 dėžutė bet kokių vaisių 

skonio želatinos 
3 puod. sumažinto riebumo 

arba be riebalų jogurto, to 
paties skonio, kaip želatina 

Želatiną paruošti pagal 
nurodymus an t dėžutės . 
Atvėsinti, kol pradės stingti. 
Sukrėsti jogurtą ir labai gerai 
išmaišyti. Padėti šaldytuve, kol 
visiškai sustings. 

Tai t ikrai gaivinant is ir 
skanus pasigardžiavimas. 

UŽKANDĖLIAI, LAUKIANT 
NAUJŲ METŲ 

Vais ia i * 
1/2 puod. ananasų 
1/2 puod. braškių 
12 vynuogių 
2 nedidelės džiovintos 

slyvos 
1 nedidelė kriaušė 
1/2 nedidelio geltono arbū

zo (cantaloupe) 
1 tendžerinas, išdalintas 

skiltelėmis 
1 nedidelis obuolys 
*Čia tik dviem asmenim, 

vaisių kiekį galima padidinti 
pagal svečių skaičių. 

Vaisius supjaustyti mažais 
gabal iukais , išdėlioti an t 
lėkštės ir patiekti su varškės 
padažu (žr. receptą prie salotų 
šiame skyrelyje). Kartu padėti 
plastmasinių dantų krapštukų, 
kad būtų galima pasmeigt i 
va is iaus gabaliuką ir pasi
dažyti. 

ARBŪZŲ „NARSTUKA1' 
Kelių rūšių arbūzų „svie

d inukus" (jie išskobiami iš 
arbūzo specialiu į rankiu — 
„melon ball scoop") arba kube
lius užpilti nesaldžių bal tu 
vynu arba citrinų sultimis ir 
palaikyti kelias valandas šaldy
tuve. Išimti iš skysčio ir gaba
l iukus užmauti an t plonų 
pagaliukų arba metal inių 
lazdelių — paeiliui keičiant 
a rbūzus , į t a rpus įveriant 
šviežių mėtų lapelių. 

mo komisija (buv. pirm. R. Ku-
čienė). Amžinas dėkingumas. 
J iems visiems. Pastatė ant kojų 
ir išleido į plačius pasaulio van
denis. 

Pasaulio vandenys negai
lestingi, galingi. J ie daužo, 
skandina į savo gelmių dugną ir 
didelius, ir mažus laivus. 
Tikslas ir drąsa — laimingo 
plaukiojimo garantas. Gigantai 
netrukdo mažutei, ji plaukia 
nuo vienos pasaulio tautos 
kranto prie kito, kur gyvena 
lietuviai. Tarsi rankomis suka
bina visus, įrašo į kiekvieno 
širdį. Pareigą ir meilę Tėvynei, 
t i rpdo pradedančią apledėti 
lietuvio dvasią. Kaip laikrodžio 
rodyklė, „naujoji Aušra" nuo
latos ir reguliariai suka aplink 
ra tu — po Australiją, Kanadą, 
Čikagą, Vokietiją, Prancūziją, 
Lenkiją, Švediją, Šveicariją. 

Šešeri metai. Neskaičiuoja 
,,n. Aušros" redakcija ir jos 
pagalbininkai — Vytautas 
Šilas, ypač jo žmona — pasi-
aukojėlė bendradarbė Tatjana 
(MLRT) nei valandų, nei dienų, 
nei naktų. 

To neskaičiavo ir J. Ba
sanavičius, „Aušros" redakto
rius. Jis gyveno šventa idėja — 
patriotizmu savajai tautai . Šis 
patriarchas yra ir „naujosios 

Aušros" dvasia, amžinai alman
tis pareigos ir meilės Tėvynės 
šaltinis. 

Nerami dvasia 

Prieš dešimtmetį į Kara
liaučiaus kraštą mokyti lietu
vių vaikus atvyko ir tebevyks
ta iš Tauragės mokytoja Stasė 
Rumbaitienė. Per penkiolika 
savo darbo metų tame krašte 
pažinau visus lietuvių kalbos 
mokytojus iš Lietuvos ir te
nykščius. 

Iš visų Stasė Rumbaitienė 
išsiskiria savo kuklumu, nesi-
afišuoja, kantriai ir su meile 
dirba lietuvybės išlaikymo 
darbą krašte. Ir vis nerami: tai 
per mažai padarė, tai to 
nepadarė; tai neišmokė kalbėti 
lietuviškai (betgi tai visų prob
lema, aut. past.)... Šis Stasės 
dvasinis rūpestingumas yra jos 
vidinis stūmoklis: ir gerų 
ekskursijų po Lietuvių bei 
Karaliaučiaus kraštą surengė, 
ir savo rankomis pasiuvo tau
tinių kostiumėlių, įvairių daik
tų pamokoms pagamino. Lin-
kūnų (Rževskoje) pagrindinėje 
mokyloje glaudžiai bendrauja 
su mokinių tėvais, jaunimu, yra 
parūpinusi ir materialinę 
pašalpą sunkiai gyvenančiai 

šeimai. Jos vertingus darbus 
skaičiuok ir galo nerasi . 
Paskutiniu metu (jau trečius 
metus) Kainininkų (Prochlad-
noje) vidurinėje mokykloje ne 
tik moko lietuvių kalbos, ja i 
rūpi ir kultūrinis apylinkės 
lietuvių gyvenimas. 

To tikslo siekia mokytoja 
Stasė Rumbaitienė, st ipriai 
palaikydama ryšius su Gastų 
(Slavsko) rajono lietuvių bendri
jos pirmininku Remigijumi 
Taukačiku, neabejingu lietu
viškai veiklai, jos klestėjimu 
rajone. 

Entuziastingai abu siekia 
tikslo, prašo pagalbos iš 
Regioninės — tautinės lietuvių 
autonomijos, krašto kul tūros 
atašė Arvydo Juozaičio, ragina 
lietuvius verslininkus nelikti 
nuošalyje lietuvių kul tūrinių 
rūpesčių. Apylinkės lietuviai 
laukia susitikimų su lietuviais 
iš kitur. 

Lietuvių kultūros draugija 
„Birutė", atsiliepdama į Kai
nininkų lietuvių pageidavimą, 
švęsdama 120 metų „Birutės" 
draugijos jubiliejų, savo šventę 
pradės nuo Kainininkų apy
linkės. 

Dieve, duok Stasei energijos 
neužgesinti savyje įsiliepsnoju
sio ugniakuro. 

Dainavos stovyklos 
dosnios geradarių šeimos 

2004-ieji metai eina prie pa
baigos. Dera sustoti ir pažvelgti 
į praėjusius metus: įvertinti 
nuveiktus darbus, pasiryžti 
naujiems užmojams, padėkoti 
tiems, kurie mums yra padarę 
gera. Šiais metais Dainavos 
stovykla susilaukė ypatingos 
paramos iš dviejų Dainavos bi
čiulių šeimų. Liūdesio valandą 
šios šeimos įamžino savo 
mylimųjų vardus dosnia auka 
Dainavos stovyklai. 

Pačiame pavasario žydėjime 
netekome mielos dr. Stefos 
Miškienės. Dr. Stefa dažnai 
lankėsi Dainavos stovykloje, 
joje talkininkavo ir ka r tu su 
šeima stovyklaudavo. J a i išė
jus iš šio pasaulio, Miškinių 
šeima, gerbdama jos šviesų 
atminimą, surinko 8,400 dol. 
sumą, kurią padovanojo Dai
navai. Dėkojame dr. Stefos 
vyrui, adv. Kęstučiui Miškiniui, 

ir dukroms už jų dosnumą. 
Šių metų rudenį atsisveiki

nome su dr. Vytautu Majaus
ku. Dr. Majauskas nuoširdžiai 
jungėsi į Dainavos stovyklavie
tės kūrimą ir augimą, ypač per 
pirmuosius 25 stovyklos gyva
vimo metus. Majauskų šeima, 
prisimindama dr. Vytautą, įtei
kė Dainavai 1,450 dol. auką. 

Dainavos direktorių tary
ba reiškia nuoširdžią padėką 
Miškinių ir Majauskų šeimoms. 
Jų dosnumo dėka stovykla galės 
atlikti įvairius reikalingus 
remonto darbus ir toliau sėk
mingai tęsti lietuvybės išlaiky
mo darbą. Dr. Stefos Miški
nienės ir dr. Vytauto Majausko 
vardai yra amžinai įrašyti 
Dainavos geradarių knygoje. 

Praėjo beveik 50 metų nuo 
Dainavos stovyklos įkūrimo. 
Per tuos gyvavimo metus tūks
tančiai lietuvių yra apsilankę 

Dainavoje. Dainava visus pri
glaudžia, visus užburia savo 
dvasia ir aplinka. J aun imas 
veržiasi stovyklauti ir vadovau
ti stovyklose; jis ten kalbasi 
lietuviškai, turi progą sudaryti 
naujas pažintis ir draugystes. 
Dainava — svarbus įrankis 
išlaikyti lietuvybę ir ugdyti jos 
liepsnelę mūsų vaikuose ir 
anūkuose. 

Kviečiame visus lietuvius 
didesne ar mažesne auka pri
sidėti prie Dainavos stovykla
vietės išlaikymo. Nebūkime 
abejingi lietuvybės ateičiai ir 
remkime Dainavą. Čekius ra
šykite „Dainava" ir siųskite 
Dainavos tarybos iždininkui 
Vytui Petruliui: 9104 Far-
mingdale Lane, Commerce 
Township, MI 48390. 

dr. Živilė Vaitkienė 
Dainavos stovyklos 

direktorių tarybos vardu 

f5 
„DRAUGAS" SKELBIA KONKURSĄ 

skirtą „Draugo" 95-rių metų sukakčiai paminėti. 
Tema: „Draugo" istorija, nuo įsteigimo iki šių dienų. 
Rašinio apimtis: 100 mašinėle ar kompiuteriu rašytų puslapių (gali būti ir daugiau) 
Dalyvauti gali istorikai, žurnalistai, rašytojai, studentai ir kiti, sugebantys rašyti. 
Už geriausią teks tą skiriama 1,000 dol. premija, kurios mecenatas yra Kazimieras 

Rožanskas. 
Rašiniai turi būti atsiusti iki 2005 m. liepos 12 dienos. 
Rašiniai pas irašomi slapyvardžiu, o atskirame voke įrašoma tikroji autoriaus pavardė, 

adresas ir telefonas. 
Siųsti „Draugo" leidėjų valdybos pirm. Marijai Remienei „Draugo" adresu: 4545 West 63rd 

Str., Chicago, IL 60629 

PASLAUGOS STASYS CONSTRUCTION IŠNUOMOJA 

STATE F A R M 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMLJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th S t , 

Evergreen Park. IL 66805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas: priestatai: 
keramikos plytelės; „sidings", 

„soffits". „decks", „gutters'",plokšti 
ir ..shingle" stogai; cementas. 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.'Benetis, tel. 630-241-1912 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607; 
2 mieg. — $682. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
S i Landmark 

properties 
Bus. 773-229-8761 
Res. 708425-7160 
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 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
SIŲSKITE PER 

Anumc 
upretsCorįS: 
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Pasaulio naujienos 
(Remiamis AFP, Reutats, AP in*ertax, ITAR-TASS. BNS 

iioių agenJOrų pranešimais) 

EUROPA 

STOKHOLMAS-
BERLYNAS 
Žemės drebėjimo sukeltam 

,.. cunamiui sekmadienį užgriuvus 
Pietų Azijos pakrantes, žuvo 
mažiausiai 124 turistai iš už
sienio, o dar šimtai dingo be ži
nios. Patvirtintais duomenimis, 
tarp žuvusių turistų yra 1 rusė, 
4 austrai, 6 australai, 2 belgai, 2 
brazilai, 3 kanadiečiai, 2 danai, 
22 prancūzai, 4 vokiečiai, 11 
italų, 9 japonai, 13 norvegų, 10 
švedų, 16 britų, 11 amerikiečių, 
7 kinai, 3 portugalai, 1 taivanie
tis, 2 Singapūro, 2 Pietų Afrikos 
Respublikos ir 1 Naujosios Ze
landijos pilietis. Koi kas nežino
ma, koks likimas Pietų Azijoje 
ištiko maždaug 1,600 švedų ir 
100 vokiečių turistų. Naujau
siais duomenimis, cunamio ban
gos Indonezijoje, Tailande, Indi
joje, Malaizijoje, Somalyje, 
Mianmare, Maldyvuose ir Šri 
Lankoje nusinešė iš viso dau
giau kaip 55,000 gyvybių. 

KIJEVAS 
Ukrainos centrinė rinkimų 

komisija, patikrinusi visus teri
torinių rinkimų komisijų proto
kolus, pranešė, kad sekmadienį 
vykusiame galutiniame prezi
dento rinkimų balsavime Viktor 

., Juščenko pralenkė Viktor Ja-
nukovič 7.8 proc.balsų. Už V. 

• Juščenko atidavė balsus 51.99 
proc. rinkėjų, už V. Janukovič — 
44.19 proc. Prieš abu balsavo 
2.34 proc. 

Savo užmiesčio namuose 
netoli Kijevo pirmadienį buvo 
rastas negyvas Ukrainos trans
porto ministras Heorhij Kirpa, 
kuris mirė nuo šautinės žaizdos. 
Šalia mirusio ministro gulėjo 
pistoletas. Vienas H. Kirpa pa
vaduotojų spėjo, kad ministro 
mirtis susijusi su finansiniais 
sunkumais jo ministerijoje. H. 
Kirpa buvo laikomas vienu įta
kingiausių veikėjų dabartinėje 
vyriausybėje. Neseniai jis buvo 
įsivėlęs į konfliktą su premjeru 
Viktor Janukovič. Tuo tarpu 
naujausiais pranešimais. Uk
rainos generalinė prokuratūra 
iškėlė baudžiamąją bylą pagal 
straipsnį „privedimas prie nusi
žudymo". 

PARYŽIUS 
Viktor Juščenko dioksinu 

apnuodijo ne Ukrainos slapto
sios tarnybos, o karšta jo šali
ninkė, „oranžinės revoliucijos" 
viena organizatorių Julija Timo-
šenko. Tai pirmadienį rašo 
Prancūzijos dienraštis „France-
Soir", remdamasis „informacija, 
gauta Vakarų šalių užsienio po
litikos žinybų kanceliarijose, 
taip pat Prancūzijos užsienio 
reikalų ministerijoje". J. Timo-
šenko buvo p ramin ta „dujų 
princese" už tai , kad ji susikrovė 
didžiulį turtą, kai, iširus SSRS, 
pasisavino dujų atsargas. „J. 
Timošenko oficialiai taikosi į 
ministrės pirmininkės postą V. 
Juščenko pergalės atveju, bet 
jos ambicijos tuo neapsiriboja, 
— mano „France-Soir". — Gal
būt Julija nusprendė patylomis 
pašalinti savo marionetę, kad 
galėtų paveikti įvykius po V. 
Juščenko pergalės rinkimuose". 

RUSIJA 
i t 

MASKVA 
Kremlius sužlugdė naftos 

bendrovės „Jukos", tačiau šio 
proceso metu buvo padaryta be
prasmės žalos Rusijos ekonomi
kai, pareiškė įkalintas magna
tas Michail Chodorkovskij, ku
rio komentarai paskelbti antra
dienį. Buvęs naftos milžinės va
dovas sakė j au susitaikęs su 
mintimi, kad turės praleisti ke
lerius metus kalėjime, ir pridū
rė suprantąs, jog beveik nebėra 
galimybių išsaugoti savo įkurtą 
bendrovę. M. Chodorkovskij 
taip pat rašo, kad yra laimin
gesnis be savo turto, kuris vienu 
metu buvo vert inamas 15 mlrd. 
JAV dolerių. „Nuosavybė pati 
savaime nesuteikia žmogui lais
vės. Kaip vienam J u k o s ' savi
ninkų, man tekdavo dėti didžiu
les pastangas tai nuosavybei 
apsaugoti. Ne tik aš valdžiau 
nuosavybę — ir ji mane valdė", 
rašoma minėtame laiške. 

Ukrainoje sekmadienį vy
kusius prezidento rinkimus pra
laimėjęs šalies ministras pirmi
ninkas Viktor Janukovič apkal
tino JAV darius spaudimą rinki
mų eigai Ukrainoje. .Amerikos 
įtaka Ukrainos rinkimams buvo 
sisteminga ir suplanuota", pa

re i škė V Janukovič in terviu 
Rusijos laikraščiui „Izvestija". 
Drauge jis pareiškė, jog Rusijos 
mėgin imai paveikti r ink imus 
buvo epizodiški. V. Janukovič 
pa re i škė , kad nebendradar
biaus su opozicijos vadovu Vik
tor Juščenko. J is pareiškė keti
nąs „pasi t raukt i į griežtą opozi
ciją" ir gauti daugumą parla
mente . Buvęs premjeras taip 
pa t tvirt ino apskųsiąs rinkimų 
rezul ta tus . 

JAV 

KAS YRA ISLAMAS? 
ALEKSAS VITKUS 
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WASHINGTON, DC 
JAV valstybės sekretorius 

Colin Powell pavadino rinkimus 
Ukra inoje , vykusius praėjusį 
sekmadienį, „istoriniu momen
t u demokratijai" ir paragino uk
rainiečius sutikti su jų rezulta
ta is . C. Powell teigė manant is , 
kad trečiasis rinkimų ra tas bu
vo sąžiningiausias bei paneigė 
nuogąstavimus, kad dėl pakar
totinio balsavimo pašlis santy
kiai t a rp JAV ir Rusijos. ESBO 
stebėtojų misijos vadovas nu
rodė, kad rinkimų eiga „kur kas 
labiau priartėjo prie tarptauti
nių reikalavimų". 

ARTIMIEJI RYTAI 

ABU DHABI 
Antradienį internete buvo 

išplat intas , kaip skelbiama, „ai 
Qaeda" vadovo Osama bin La-
den balso įrašas, kuriame jis ra
gina musu lmonus dalyvauti 
šventame kare su JAV pajėgo
mis ir amerikiečių palaikoma 
vyriausybe, nes, pasak jo, to ne
daryti yra sunki nuodėmė. JAV 
pare igūnai yra linkę manyti , 
kad įrašas autentiškas. Įraše 
ta ip pat sakoma, kad irakiečiai 
privalo boikotuoti sausio mėne
sio r inkimus, nes juose dalyvau
dami j ie taps „netikėliais". 
Juostoje taip pat buvo giriamas 
„ai Qaeda" sąjungininkas ir di
džiausias JAV priešas Irake Abu 
Musab ai Zarqawi bei jo sėk
minga veikla vadovaujant suki
lėliams. O. bin Laden sakė. kad 
musulmonai turi padėti palesti
niečiams sukilti prieš Izraelio 
okupaciją, o pagrindinį preten
dentą į palestiniečių prezidento 
postą Mahmoud Abbas pavadi
no a tskalūnu. 

Lietuvoje išrinkti europarlamentarai pasigenda vieningos savo 
šalies pozicijos 

Atkelta iš 1 psl . 
poziciją tam tikrais klausimais. 
Norėtųsi, kad visos mūsų val
džios institucijos turėtų aiškią 
nuomonę", sakė europarlamen-
taras Eugenijus Gentvilas. 

Tuo tarpu europarlamenta-
rė Laima Andrikienė yra pareiš
kusi, jog visuomet gaudavo jai 
reikiamą informaciją iš Lietu
vos, o kai <kurių kolegų kritiką 
įvertino kaip bandymą susi-
reikšminti. 

„Kai kurie kolegos Europos 
Parlamente ėmė manyti, kad jie 

tapo labai svarbiais asmenimis, 
kuriems viskas turi būti paduo
ta net nepaprašius", leidiniui 
„Europos laiku" sakė L. Andri
kienė. 

Susitikime dalyvavęs Euro
pos reikalų komiteto pirminin
kas Alfredas Pekeliūnas pažy
mėjo, jog eu ropa r l amen ta rus 
ketinama reguliariai kviesti da
lyvauti Vyriausybės poziciją dėl 
ES priimamų sprendimų svars
tysiančio Europos reikalų ko
miteto (ERK) posėdžiuose, ta
čiau jie neturės balso teisės. 

I 732 vietas turintį Europos 
Pa r l amen tą nuo Lietuvos iš
r inkti 13 europarlamentarų at
stovauja skirtingoms partijoms. 

Po susitikimo su Seimo pir
min inku europar lamentara i 
neigė spaudoje pasirodžiusią in
formaciją neva jie negali sutart i 
dėl asmeninių priežasčių. 

Vienybę taip pat demonstra
vo ir skirtingoms Europos Par
lamento frakcijoms priklausan
tys konservatorė Laime Andri
kienė ir socialdemokratas Aloy
zas Sakalas . 

Tragediją Azijoje savo akimis matė i r l ietuviai 
Atkelta i š 1 psl. 
vadovas Valdas Tekorius dėkojo 
likimui antrą kartą gimęs, nes 
iš kurorto Šri Lankoje, kurį su
naikino cunamis, išvyko iki tra
gedijos likus pusantros valan
dos, rašo „Respublika". 

Lėktuvas, kuriuo į Maldy
vus turėjo skristi Seimo narys 
Bronius Bradauskas, jo žmona 
ir draugai, vėlavo parą, todėl jie 

išvengė tragedijos ir dabar sau
giai ilsisi Šri Lankoje. 

Turizmo agentūros „Grūda" 
Klaipėdos atstovybės duomeni
mis, 12 Lietuvos piliečių grupė
je, žemės drebėjimo metu buvu
sioje Tailando Puketo saloje, yra 
ir trys klaipėdiečiai. 

Žemės drebėjimo ir vėliau 
kilusio cunamio metu klaipė
diečiai buvo ne pakrantėje, bet 

ekskursijoje džiunglėse. Tai juos 
ir išgelbėjo. Žemės drebėjimo 
pasekmės džiunglėse buvo ne 
tokios katastrofiškos. Atogrąžų 
miško cunamio banga nepasie
kė, rašo dienraštis „Klaipėda". 

Dalis turistų grįžta namo, 
kiti tęsia kelionę. I Šri Lanką 
atskr idęs verslininkas Algirdas 
Kumža žada Naujuosius sutikti 
Indijos vandenyno pakrantėje. 

V. Adamkus kitąmet žada tęst i aktyvią vizi tų dip lomat i ja 

i 
Vilnius , gruodžio 28 d. 

(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus turėtų dalyvauti kitų 
metų pradžioje Kijeve vyksian
čioje naujojo Ukrainos preziden
to Viktor Juščenko inauguraci-
ĮOS ceremoniiojp. 

Pasak dienraščio ..Kauno 
diena". V Adamkus, buvęs vie

nas t a rp tau t in ių tarpininkų, 
padėjusių įveikti politinę krizę 
Ukrainoje, net rukus turėtų gau
ti kvietimą atvykti į V. Juščenko 
priesaikos iškilmes. 

Anot „Kauno dienos", kitą
met V. Adamkus tęs aktyvią vi
zitų diplomatiją, vėl atnaujintą 
šių metų viduryje po ją užsal

džiusio Prezidentūros krizės su
kelto skandalo. Pirmojoje kitų 
metų pusėje numatomi jo vizi
tai į Turkiją bei Ispaniją. 

Madride įvyks V. Adamkaus 
susitikimai su Ispanijos kara
liumi, šios šalies premjeru, ki
tais pareigūnais, šalies versli
ninkais . 

Atkelta iš 3 psl. 

Ir tada net 61 proc. ame
rikiečių atsisakė tokio žiauraus 
ir nepriimtino karo baigimo, 
balsuodami už Johnson. 

Tokie ir panašūs pasisaky
mai lyg ir patvir t ina arabų 
nuomonę, kad Amerika Islamą 
laiko paniekoje ir savo priešu. 
J ie pasirodo ir arabų spaudoje, 
j is puikiai pasi tarnauja Al 
Qaeda pastangoms pritraukti 
daugiau pasekėjų. 

Mes, vakariečiai, turime 
progos ir galimybę prie tų 
pasisakymų neprisidėti, prieš 
juos pasisakyti, bet ką turi 
vargšas, tik taikos i*r geresnio 
gyvenimo norintis, arabas 
musulmonas daryti, ka i jis bijo 
pasisakyti, nes tokiu atveju jo 

laukia atskyrimas nuo ben
druomenės ir radikaliųjų tero
ristų kerštas? Juk Baghdad, 
Mosul, Kirkuk ir kituose Irako 
miestuose šiandien kaimynas 
bijo kaimyno, draugas vengia 
draugui atvirai pasisakyti. Ar 
jis išdrįs balsuoti 2005 m. 
sausio 30? 

Gyvename tokius neramius 
laikus, kai pasauliui grasina ne 
tik religijų, bet ir civilizacijų 
poliarizacija. Todėl tur ime 
stengtis geriau pažinti vieni 
kitus ir kaip nors rasti bendrą 
kalbą, pirmon vieton iškelti 
prigimtą žmogaus orumą ir visų 
žmonių, nepaisant, kokios jis 
bebūtų religijos ar rasės , 
nepažeidžiamas teises. 

Jubiliejų šventė 
Vilkaviškio šauliai 

Spalio viduryje Vilkaviškio 
šauliai šventė savo gyvavimo 
85-ąsias metines. 

Po šv. Mišių katedroje į 
parapijos salę susirinko orūs 
garbaus amžiaus šauliai ir 
didelis būrys jaunųjų Sauliuku, 
kuriems aprangą parūpino jo 
globėjas Kazys Karuža (Los 
Angeles). 

Krašto muziejaus direkto
rius Antanas Žilinskas ir Ma
rijampolės apskrit ies 4-osios 
rinktinės Vilkaviškio Petro 
Karužos 6-osiš kuopos vadas 
Romas Ramanauskas apžvelgė 
istorinį šios garbingos organi
zacijos kelią. Pasak šventėje 
dalyvavusio rojono mero A. 
Bagušinsko, Lietuvoje reta 
tokių organizacijų, kurios tęstų 
nepriklausomos Lietuvos pir
maisiais metais pradėtą veiklą. 

Saulius telefonu . iš Los 
Angeles pasveikino šaulių ir 
krašto muziejaus rėmėjas, Vil
kaviškio Garbės pilietis Kazys 
Karuža, LŠS apskrities rink
tinės štabo vadovo pavaduoto
jas A. Butkevičius. Grupei 
šaulių įteikti padėkos raštai. 
Apdovanoti E. Katilius, R. 
Ramanauskas, V. Sedziniaus-
kas, jaunieji šauliukai E. Dir-
žius bei T. Butkus. 

Po šventinio minėjimo šau
liai nuvežė gėlių ant šaulių P. 
Karužos, A. Čebatoriūno, A. 
Pumerio kapų, po to nuvyko į 
krašto muziejų, Paežerių dvaro 
rūmus. Muziejininkių D. 
Ardzjauskaitės, I. Pilkaus-

kaitės, J. Rutkauskienės ir kitų 
parengtoje šaulių istorijos 
parodoje atsispindi Vilkaviškio 
šaulių kelias: nuo mūšių su 
lenkais, kovų Klaipėdos suki
lime iki organizacijos likvidavi
mo 1940 metais. 

Muziejaus stendai pasako
ja ir apie atsikūrusios Vilka
viškio šaulių kuopos veiklą 
1990—2004 metais. Vienoje iš 
atnaujintų muziejaus salių 
įrengta ir šaulio Kazio Karužos 
veiklai skirta ekspozicija, 
atspindinti dalelę istorinių 
vertybių, kurias šis t au rus 
lietuvis yra perdavęs į Krašto 
muziejaus fondus ateinančioms 
kartoms. 

JAV, D. Britanijoje, Vokie
tijoje, Australijoje ir kitose 
pasaulio šalyse gyvena daug iš 
Suvalkijos kilusių šaulių ar jų 
vaikų. Kreipiuosi į visus, ku
rie skaitys šį straipsnį, atsiliep
kite, parašykite apie save, per
duokite į muziejų išlikusias 
nuotraukas ar dokumentus. 

Lietuvoje pokario metais 
siautėjant NKVD ir stribams, 
išsaugoti šaulio nuotrauką 
buvo labai rizikinga. Mums 
rašykite: Vilkaviškio Krašto 
muziejus, Alvito paštas , 
Paežeriai, Lietuva arba elek
troninis paštas 

vilką vi sk iokras tom uz ie -
jus@takas.lt 

Antanas Ž i l inskas 
Vilkaviškio krašto 

muziejaus direktorius 

Saulius ir svečius linksmino šauliai .J. Petrikas ir h. Katilius. 
K. Inkratos nuotr 

A t A 
Elektros inž. 

VACYS JOMANTAS 
staiga iškeliavo į amžinuosius namus 2004 m. gruo

džio 14 d., sulaukęs 82 metų amžiaus. 
Gyveno Milford, MI. 
Gimė Lietuvoje, Tverų valsčiuje, Telšių apskrityje. 
Giliame liūdesyje liko: žmona Genovaitė, dabar po 

sunkios operacijos, esanti ligoninėje, brolis Vladas Joman
tas gyvenantis Detroite, keturios seserys ir brolis Lietu
voje bei daug kitų giminių ir artimųjų. 

Laidotuvėmis rūpinasi Charles Step-Stepanausko lai
dojimo namai, Mr. & Mrs. Baroni ir brolis Vladas. 

Po šv. Mišių Dievo Apvaizdos bažnyčioje, velionis bus 
palydėtas į Milford, MI, miestelio kapines. 

A t A 
KLEMENSUI ŠILKAIČIUI 

mirus, jo žmoną HELJU, dukrą KRISTINĄ, 
sūnų TOMĄ su šeima, brolį MEČJ ŠILKAITĮ su 
žmona IRENA, brolio vaikus RAIMUNDĄ ir 
EDMUNDĄ su šeimomis, nuoširdžiai užjau
čiame. 

Vytautas ir Elena Jasinevičiai 

A t A 
ELENAI MILKOVAITIENEI 

išėjus Amžinybėn, jos vyrą KAROLJ ir šeimą gi
liai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Marija ir Jurgis Janickai 
Rita ir Kamen Zakov 

Aukos Lie tuvos D u k t e r ų draugi ja i m i r u s i ų a tmin imu i : 
Aukojo: 

$30 a.a. A. Rejerienės atm. — Halina Bagdonienė. 
$30 a.a. A. Verbickienės atm. — Halina Bagdonienė. 
$50 a.a. Adolfo Jelionio atm. — Sofija Jelionienė. 
$100 a.a. V. Mašiotienės atm. — Baniutė Kronienė. 
a.a. Aldonos G r i š k u s palikimas $5,000. 
a.a. Elenos Bur l i s palikimas $1,708.89. 
Lietuvos Dukterys dėkoja už aukas ir nuoširdžiai užjaučia 

mirusiųjų gimines ir artimuosius. 
Lietuvos D u k t e r y s — 2735 W. 71 St. 60629. Tel. 1-773-

925-3211. 

Aukos L i e tuvos D uk te rų d raug i j a i 

$100 

$50 

$35 
$30 
$25 

Aleksandra Buivydienė, Ona Gutauskienė, Aldona 
Mažeikienė, Viktorija Valavicienė, Vanda Stankie-
nė, Irmina Lesevičiūtė, Aldona Eidukonienė, Patri
cija Paulauskas 
Stefa Šidlauskienė, Angelė Lawler, Valerija Plepie-
nė, M. Briedis, Zuzana Pupienė, Juzė Žebraus
kienė, Danguolė Bartkus. 
Marija Remienė. 
Julija Smilga, Aldona Rekašius. 
Regina Smolinskienė, Teresė Kazlauskienė, Sofija 
Vakselienė, Valentina Brazienė, V. Petrošius, Emi
lija Gaškienė, Nina Jurkšaitienė, Emilija Ambro-
zaitienė, Angelė Venslovienė, Ona Kartanas, Ge
novaitė Musonis, Birutė Prapuolenienė, Marija 
Katkus, Jolyta Suduikienė, Nijolė Kairys, Aldona 
Naudžius, Pranutė Skruodienė, R. Smolinskas. 
Emilija Pakštienė, Olimpija Baukienė, Agnietė Ma-
lela, Valerija Krasauskienė, Dana Bazienė, p. 
Kapačinskas, Emilija Vengianskienė, Elena Blan-
dytė, Genevieve Juodikis, Regina Kreivėnienė. 
Bronė Mikulskienė. 
O. Norvilienė, Angelė Venslovienė, Aldona Slons-
kienė. 
Janina Cukurienė, Č. Bačinskienė, O. Galvydienė, 
G. Juodikienė, P. Scerbienė, R. Kreivėnienė, R. 
Marchertienė, A. Tiškuvienė, Bronė Motušis. 
Irena Mironas, Irena Zulienė, Stefanija Mikaliukas. 

Lietuvos Dukterys nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams 
ir prašo Dievo palaimos jiems Naujuose Metuose. L.D. — 
2735 W. 71 St., 60629. Tel. 1-773-925-3211. 
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Metams JAV — 120 dol. 

Metams tik šeštadienio laida 70 dol. 
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DRAUGAS, 2004 m. gruodžio 29 d., t reč iadienis 

Čikagoje ir apylinkėse Videomaitėdos" iš New York 

JURŲ ŠAULIŲ KUOPA „KLAIPĖ
DA", Draugo fondo garbės na 
r i a i , šv. Kalėdų proga per 
Juozą Mikulį atsiuntė 200 dol., 
pasiekdami 2,400 dol. įnašų 
sumą. Labai dėkojame gerajam 
Kalėdų seneliui. 

BRONIAUS JUODELIO NAUJAS 
ADRESAS: 1120 Foxtail Ct., 
Darien, IL 60561. Telefonas 
639-353-0032. 

LIETUVIŲ OPERA KVIEČIA 
sutikti Naujuosius metus 
Jaunimo centre, Čikagoje. 7:30 
v.v. - kokteiliai, 8:30 v.v. Ratine 
Deli šeimininkių paruošta 
vakarienė. Svečius linksmins 
nuotaikinga Algimanto Bar-
niškio šokių kapela. Vidurnaktį 
iškilmingai sutiksime Naujuo
sius, o po sveikinimų ir lin
kėjimų svečių lauks šaltų ir 
šiltų patiekalų bufetas ir sal
dumynai. Visą naktį vyks šo
kiai. Dėl rezervacijų skambinti 
Vaclovui Momkui tel. 773-925-
6193, arba jo padėjėjui Jurgiui 
Vidžiūnui, tel. 773-767-5609. 

PAL. JURGIO MATULAIČIO MI
SIJOJE gruodžio 31 d. 7 v.v. -
padėkos šv. Mišios. Sausio 1 d. 
- šv. Mišios 8 v.r. ir 7 v.v. 

SAUSIO 17 D., DALEY PUBLIC 
UBRARY, 3400 S. Halsted, 
prasideda nemokami anglų kal
bos kursai. Rytiniai kursai: pir
madienį, trečiadienį ir penkta-
'dienį nuo 9 v.r. iki 12 v.p.p. 
(aukštesnio lygio). Vakariniai 
kursai: pirmadienį, trečiadienį 
ir penktadienį nuo 12 v.p.p. iki 
3 v.p.p. (pradedantiesiems). 
Vakariniai kursai taip pat vyks 
antradienį ir trečiadienį nuo 5 
v.v. iki 8:30 v.v. (aukštesnio 
lygio). Registruotis prašoma 
nuo sausio 10 d. Kursai vyks 16 
savaičių. Knygos ir kita moko
moji medžiaga - nemokama. 
Mokytojas S t an Smith, tel. 
773-376-7521, e-paštas: stan-
smith44@iiotmail.com. 

ZIONO LIETUVIŲ LIUTERONŲ 
parapijoje, penktadienį, gruo
džio 31 d. Naujų metų išva
karėse, 6 v.v. pamaldos anglų 
kalba su šventa vakariene. 

GRUODŽIO 30 D., 9 V.R. Pietų 
Bostono lietuvių piliečių klube 
ruošiamas JAV Lietuvių jauni
mo sąjungos metinis suvažia
vimas. Suvažiavimo programa 
įdomi ir tur ininga, o vakare 
laukia l inksma vakaronė. 
Išsamesnę informaciją suteiks 
Aras Matt is: mattis@student 
suiuc.edu, arba tel. 217-359-
2276. 

GRUODŽIO 31 D. KVIEČIAME 
sutikti 2005-uosius metus 

Pasaulio lietuvių centro ruošia
mame pokylyje, kuriame gros 
broliai E. ir V. Švabai, maistą 
ruoš Bravo LTD. 8 v.v. - kok
tei l iai , 9 v.v. - vakarienė. 
Norintiems užsisakyti vietas, 
skambinti I. Kazlauskienei, tel. 
630-257-8346 , arba V. Gvil-
dienei, tel. 630-271-9136. 

2005 M. SAUSIO 13 D., PLC, 
Lemonte, Lietuvių dailės 
muziejuje, įvyks Sausio 13-osios 
minėjimas. Prisiminsime ir 
pagerbsime žuvusius tautiečius 
skaitiniais ir menine programa. 
Rengia JAV LB Kultūros tary
ba. 

ŠAUKIAMAS VASARIO 16-OSIOS 
gimnazijos buvusių mokinių 
suėjimas, kuris įvyks 2005 m., 
vasario 24 d., Lietuvių klube, 
Li thuanian Hali, 4880 46th 
Ave. North Saint Petersburg, 
FL 33714, tel. 727-525-5924. 
Planuojamas susipažinimo va
karas , 'iškilminga vakarienė ir 
šokiai. Dėl dalyvavimo prašome 
praneš t i Valei Majauskaitei 
Weinhoefer, 8421 29th Street 
Eas t , Parish, FL 34219, tel. 
941-776-3634, arba Vytautui 
Biretai, 199 Sylvan Ave., To
ronto, ON. M1E 1A4, Canada, 
tel . 416-261-4312, el-paštas: 
vbireta@rogers.com. 

MARIA AUKŠTESNIOJI MOKYK
LA kviečia mergaites, baigusias 
8 skyrių, mokytis Maria 
aukštesniojoje mokykloje. Sto
jamasis egzaminas bus 2005 m. 
sausio 8 d., 8 v.r. Su savimi 
reikia turėti du antro numerio 
pieštukus ir stojimo mokestį. 
Dėl informacijos skambinti 
773-925-8686 ext. l81. 

SAUGAUS VAIRAVIMO PRO
GRAMA (AARP) - tai 8 valandų 
kursas pradedantiems vairuoti 
j auniems žmonėms. Kursai 
vyks St. Richard School, 5025 S. 
Kenneth Ave., sausio 27 ir 28 
dienomis, nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p. 
Registruotis prašom skambi
nant St. Richard parapijos tele
fonais: 773-585-1221, 773-585-
1223. Taip pat informaciją gali 
suteikti AARP atstovas Ber-
nard Gercius, tel. 708-458- 9783. 

DR. BRONIUS KAZĖNAS, vado
vavęs keletą metų St. Peters-
burgo Lietuvių klubo chorui iš 
šių pareigų pasitraukė. Klubo 
valdyba kreipiasi į muzikus, 
ypatingai pensininkus, galin
čius vadovauti chorui ir norin
čius visam laikui arba bent 
žiemos mėnesiams persikelti 
gyventi į saulėtą Floridą. Dėl 
sąlygų skambinti telefonu klubo 
pirmininkei Angelei Karnienei, 
tel. 727-347-3717, e-paš tas : 
AnKarnius@aol.com. 

Tris kino kūrėjus — Niek 
Preuher, Joe Pickett ir 
Geoff Hass — sieja vienas 

bendras pomėgis, dėl kurio jie 
save vadina videomaitėdomis: 
šiems jauniems menininkams 
patinka raustis šiukšlių kon
teineriuose, pigiose parduotu
vėlėse ir pažįstamų bei nepažįs
tamų žmonių garažuose. Mi
nėtose vietose jie ieško ne mais
to atliekų, kaip galima būtų 
pamatyti (menininkams, kaip 
žinia, New York nėra lengva 
pragyventi), bet keistų, ne
įprastų ar tiesiog kvailų ir trik
dančių bei dažną nejaukiai pasi
jausti verčiančių videofilmų. 

Netikėčiausiose vietose ras
tus filmus pradėjusi kolek
cionuoti dar 1991 metais, ši tri
julė ilgainiui ėmė rengti ketvir
tinį „Surastų filmų festivalį" 
(„Found Film Festival", FFF). 
Naujausias festivalis gruodžio 
19 d. buvo surengtas Čikagos 
klube „Empty Bottle". Jo metu 
pristatyta keliolika filmų, ku
riuos menininkai surado bei 
ištraukė į dienos šviesą per 
paskutiniuosius 2004-ųjų metų 
mėnesius. 

Niek Preuher ir Joe Pickett 
kartu lankė vidurinę mokyklą 
Stoughton, Wisconsin, vėliau 
abu studijavo komunikacijas 
University of Wisconsin (Eau 
Claire). J. Pickett j au keleri 
metai gyvena New York ir kurį 
laiką dirbo asistentu populiario
je vakaro laidoje „Late Show 
with David Letterman". Kartu 
su draugais N. Preuher bei G. 
Haas jis yra nepriklausomos 
„Cine-Magic Pictures" video
filmų studijos vienas iš įkūrėjų, 
režisierius bei prodiuseris. Ki
tas trijulės narys — iš Minne-

sotos kilęs G. Haas — yra 
Vancouver filmų mokyklos 
absolventas, fotografas, reži
sierius bei prodiuseris. Meni
ninkai kar tu yra sukūrę šiuos 
originalius trumpo metražo fil
mus: „A Young Man's Guide to 
Daiting", „Saving Human Lives" 
bei „Gas 'N' Fuel: Employee 
Training Video #4A". Visų jų 
scenarijai pagrįsti tuo, kuo 
draugai labiausiai domisi — 
rastais filmais. 

Rinkti išmestus ir užmirš
tus filmus N. Preuher pradėjo 
dar besimokydamas vidurinėje 
mokykloje, kai vakarais dirbo 
McDonald's restorane ir vieną 
kartą poilsio kambarėlyje rado 
j au nebenaudojamą restorano 
darbuotojams skirtą mokomąjį 
filmą. Parsinešęs namo jaunuo
lis savo -radiniu pasidalino su 
draugu Joe. 

„Šis filmas buvo toks 
juokingas ir pasibaisėtinai 
kvailas, kad ilgainiui tapo kul
tine medžiaga. Mes surengėme 
begalę vakarėlių, kurių metu 
žiūrėdavome vis tą patį trumpą 
filmuką, tik „įgarsindavome" jį 
savo komentarais ir taip puikiai 
praleisdavome laiką. Filmo 
herojai tapo tokie realūs ir 
pažįstami, kad, rodėsi, jog jie 
prašyte prašosi išvaduojami iš 
idiotiškų scenarijaus rėmų, kad 
tik gautų galimybę pasakyti, ką 
iš tiesų apie visą tai galvoja", — 
pasakojo N. Preuher. 

Šiuo metu menininkai savo 
kolekcijoje turi per 2,300 rastų 
filmų. Tarp jų — garsiausių 
pasaulio bendrovių mokomieji 
filmai, draudimo kompanijų fil
mai , propaguojantys a tsargų 
elgesį keliuose, pamiršti i r 
išmest i vestuvių, krikštynų, 

SPAUDOS APŽVALGA 

PASAULIO LIETUVIS 

Gruodžio mėnesio „Pasaulio 
lietuvio" žurnale, redaktorė 
Živilė Makauskienė rašo apie 
emigrantus. Kas jie? Kodėl vyks
ta šis procesas? Optimistai rami
na, sakydami, kad net per masi
nes emigracijas lietuvių tauta 
neišnyko, pateikdami Airijos 
pavyzdį... 

Apie Vilniuje būsiantį pa
minklą Lietuvos Himnui ir jo 
autoriui Vincui Kudirkai rašo 
prof. Antanas Tyla, nurodyda
mas, kad paminklas bus stato
mas tautos suaukotomis lėšomis 
ir kainuos daugiau kaip 500,000 litų. 

Skiltyje „Pasaulio lietuvių bendruomenėje" apžvalgos iš lietu
vių gyvenimo išeivijoje. 

„Tautinės kultūros" skiltyje aprašomas lapkričio mėnesį 
Čikagoje vykęs XI Teatro festivalis, organizuotas JAV LB Kultūros 
tarybos. Taip pat lapkričio 21 d. Seinuose (Lenkija) vykęs vaikų 
estradinės lietuviškos dainos koncer tas , i l iustruotas nuo
traukomis. 

„Jaunimo" skiltyje pasakojama apie Vasario 16-osios gimnazi
jos ateitininkus. „Lietuvių fondo baruose" aprašoma LF 44 metų 
istorija. Žurnalo pabaigoje daugybė sveikinimų šv. Kalėdų proga. 

SKELBIMAI 
A d v o k a t a s 
J o n a s G iba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedz ie Avenue 
Ch icago , IL 60629 
Tel . 773-776-8700 

E-mail : Gibaitis@aol.com 
Tofl free 24 hr . 888-7766742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

A d v o k a t a s 
Vyten is L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 

60629 
Tel . 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 
A d v o k a t a s 

D A R I U S R DIRMANTAS 
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. RaStinės Cikago)p ir 

Woodridge. 
TeL 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

877-496-3527 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
TeL 312-580-1217 

135SlAKfiBp«2WChraKn.n.«m;, 
Galimai konsukaajoe Ae&tacbenia i s 

• V y d ū n o f o n d a s gavo 
prašymą iš fil. Giedriaus Žido-
nio dėl atliekamų ar nerei
kalingų lietuviškų knygų. J is 
dėsto lietuvių kalbą A. Mic
kevičiaus universitete, Posna-
nėje, Lenkijoje. Ten yra apie 40 
studentų ir 8 dėstytojai, kurie 
rašo mokslinius straipsnius, 
darbus ir t.t. Prašo lietuviškų 
knygų dėl kaupiamos litua
nistinės bibliotekos. Dabar 
knygos yra perkamos Lietu
voje. Jeigu kas norėtų padėti ar 
prisidėti prašome susisiekti su: 
Vydūno fondu. 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439 arba 
prašom skambinti 1-708-442-
7147, arba tiesiog su Giedrium. 
Jo elektroninis paš-tas (e-mail) 

Giedriuszi@hotmail .com 

vakarėlių metu susukti mėgėjiš
ki filmukai. 

Kaip pastebi „videomaitė
dos", jų surinkta videomedžia-
ga yra pats tikriausias avangar
dinis kinas, nes didžioji dalis šių 
filmų iš tiesų nebuvo sukurti 
plačiajai auditorijai; priešingai, 
jie skirti siauram ir specialiam 
žiūrovų ratui: konkrečios firmos 
darbuotojams, šeimos nariams 
a r giminėms, draugams a r 
pažįstamiems. Komiškas ar 
žiūrovus trikdantis efektas ir 
pasiekiamas tuo, kad tai, kas 
turėjo būti privatu, išviešinama, 
vietoj uždaro ir intymaus 
peržiūros kambario filmai paro
domi didelėje „pašaliečių" pilno
je kino salėje. 

Tarp Čikagoje pristatytų 
filmų — keletas nepakartojamų 
rastų filmų, tapusių savotiška 
klasika. Vienas jų, pavadintas 
„Grill Skili" (1989), yra garsaus 
greitojo maisto restoranų tinklo 
^ e n d / s " užsakymu sukurtas 
mokomasis filmas naujiems 
restorano darbuotojams. Pasak 
J . Pickett, matyt, kažkas iš 
„Wendy's" gudročių vady
bininkų nusprendė, kad būtų 
labai naudinga mokomojo fil
muko pradžioje parodyti nuo
taikingą videoklipą. „Pagrin
diniai šio klipo veikėjai — 
restorano darbuotojai. Jie taip 
šoka ir dainuoja už prekystalių, 
lyg nebūtų didesnio malonumo, 
tik kimšti į burnas ir taip 
nutukusiems amerikiečiams 
riebius mėsainius. Bet labiau
siai man patinka pagyvenęs 
vyrukas, greičiausiai virėjas, 
taip negrabiai imituojantis gro
jimą gitara, kad atrodo, jog jis 
kažkur tarp kojų minkytų 
tešlą", — kvatojosi J. Pickett. 

Dėmesio! j 
KONKURSAS 

JAV LB Krašto valdyba 
skelbia konkursą apie JAV LB 
apylinkių žiniasklaidą! Tai 
aplinkraščių, laikraščių, tin-
klapių sklaida. Terminas 
baigiasi gruodžio 31 d. 
Premijoms yra paskirta 2,000 
dol. suma. LB apylinkių ži-
niasklaidos pavyzdžius siųsti 
šiais adresais: 

V ida Bagdonav ič i enė , T. 
K o s c i u š k o s g. 30, LT-1100 
V i l n i u s , L i t h u a n i a , i r G. 
S t a n k ū n i e n ė , 329 Cong-
n e w a u g h Rd., Cos Cob, Ct 
06807. 

Kita ver tus , po visa šia 
ta r iama linksmybe slypi t ra 
gedija. „Pagalvokit, kaip tur i 
jaustis tie žmonės, ką tik pri
imti į darbą, kurie žeminami j au 
pirmąją savo darbo dieną, nes 
yra verčiami žiūrėti tokį 
šlamštą. Baisiausia, kad šis 
videofilmas prikišamai parodo 
vargšo „Wendy's" vergo būsimas 
nelaimes — ir dar su dirbti
nėmis šypsenomis veide i r 
kvaila muzika už kadro", — 
teigė J. Pickett. 

Daug kuo panašus taip pat 
Čikagos festivalio metu rodytas 
„McDonald's" mokomasis fil
mukas, t rumpu pavadinimu 
„Mc C", sukurtas dar 8-ajame 
dešimtmetyje. Pasak „video-
maitėdų", svarbiausia šio fil
muko tema taip pat yra ne
jaukumo ir sutrikimo jausmas. 
Už kadro skambant infantiliai 
muzikai, restorano prižiūrėtojas 
vedžioja būsimuosius darbuoto
jus po „McDonald's" tvirtovę ir 
nenatūraliai rimtu veidu aiški
na, kad valyti tualetus ir kas
dien blizginti langus yra tiesiog 
karališkas užsiėmimas, skirtas 
tik keletui išrinktųjų. Ir juo
kinga, ir graudu, tačiau minėto
ji videomedžiaga buvo r a s t a 
prasto užmiesčio „McDonalds" 
restorane, įrengtame netoli ap-
šiukšlintos pelkės. O jo klientai 
— net ne šeimos su išlepusiais 
vaikais, bet pravažiuojantys 
vietinių įmonėlių vairuotojai. 

Trečias iš žymiausių festi
valio metu rodytų filmų — 
„Federal Mutual Insurance 
Company" susuktas filmukas 
pavadinimu „It Only Takes a 
Second", kurio t ikslas, ka ip 
skelbiama jo pradžioje, y ra 
propaguoti saugų vairuotojų 

elgesį kelyje. Pasak „video-
maitėdų", ta i klasikinis pa
vyzdys, kaip reikia sugadinti 
ki lnų ir svarbų tikslą. Tik 
keturių minučių ilgio filmuką 
sudaro virtinė kuo t ikriausių 
skerdynių. Atrodo, kad videofil
mo autorius mėgaujasi j a m e 
rodomais siaubingų avarijų 
vaizdais: nupjautos rankos , 
sudarkytos kaukolės, keletą 
kar tų sunkvežimio pervažiuoti 
vaikai, automobilių sprogimo ir 
juose buvusių žmonių liekanos. 
Per visas šias skerdynes — nė 
vieno komentaro, t ik joms pasi
baigus iš už kadro pasigirsta 
beveik linksmas pranešėjo bal
sas: „It only takes a second", — 
džiugiai primena jis. 

J . Pickett teigimu, šie ir 
panašūs , ypač didžiųjų ben
drovių užsakymu sukurti , fil
mukai neturi nieko bendro su 
noru ko nors išmokyti savo dar
buotojus ar suteikti savo klien
t ams vertingos informacijos: 
viskas tik tam, kad būtų išveng
ta bylinėjimosi. 

Menininkų trijulės teigimu, 
r inkdami išmestus filmus ir 
juos rodydami festivaliuose jie 
neturi kokio nors konkretaus 
tikslo, nesijaučia a t l iekantys 
kokią nors „kilnią misiją". 
Tačiau, pastebi N. Preuher, jie 
siekia eiti David Letterman ir 
kitų pramintu keliu, jį suvokda
mi savaip: toliau nuo komedijos 
kūr imo iš politikos, arčiau 
realaus gyvenimo. „Visų pirma 
' ras tas kinas' turi l inksminti 
žiūrovus, o ar jie padarys kokias 
nors išvadas — tai jau jų pačių 
reikalas", — pažymėjo 
menininkas. 

Mon ika B o n č k u t ė 

.Draugo" skelbimų skyrius 
tel . 1 773 585 9500 

[ A v T irtimii Bendruomenės vv.mke^n Liko County apylinkės žiniaraščio redakcinis kolektyvas: 
Paulina Birjpolaitė. Audronė Bir^iolicnt; Dainius Skripka-iskav Hilt Skriijkmi^kipnr vaidvbos 
pirmininką-; •\lir:rri.intas Biri>-."Us H<-mi Nkaiišienė ir Eduardas SkaliSius. 
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