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Kaina 50 c. 

name 
numeryje: J 

Skautiškoji spauda ir 
mes. Susitikome su gen. 
mjr. Jonu Kronkaičiu. 
„Kunigaikštienės 
Gražinos" būrelis 
Kalifornijoje. 

2 psl. 

Jei nesugedęs, kam 
taisyti? Lietuvos 
nepriklausomybė tarp 
realybės, iliuzijų ir 
siekiamybės. Vilniaus 
garsai skamba Rygoje. 

3psl. 

Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. Mūsų 
virtuvė. 

4 psl. 

Eismą galima 
reguliuoti ir „šlapiu 
skuduru". 

5 psl. 

Skulptorius mezga 
savo kūrinius. Lietuvos 
Vyčiai švęs Vasario 
16-ąja Indianoje. 

6 psl. 

I Sportas 
* VII Europos j a u n i m o 

žiemos ol impinio fest ival io 
Šveicarijoje berniukų 10 km 
slidinėjimo laisvuoju stiliumi 
rungtyje 42-ąją vietą užėmė 
Dainius Mažliokas. Lietuvos 
sportininkas distancija nušliuo-
žė per 29 minutes 30.1 sekun
dės. Kiti du Lietuvos atstovai 
— Eitvydas Musteikis ir Man
tas Bakula — užėmė atitinka
mai 47-ąją bei 48-ąją vietas. 

* Melbourne vyks tančia
me a tv i r a j ame Aus t ra l i jos 
teniso čempiona te pirmasis į 
vyrų vienetų varžybų pusfinalį 
iškopė rusas Marat Safin, ku
riam ketvirtadieni sukaks 25-
eri. Antradieni Rusijos tenisi
ninkas per pusantros valandos 
6:2. 6:4, 6:2 įveikė 27 metų slo
vaką Dominik Hrbaty. 

* Šešioliktą ne sėkmę 40-
ose JAV NBA r egu l ia r io jo 
sezono r u n g t y n ė s e p a t y r ė 
Cleveland „ C a v a l i e r s " ko
manda su Žydrūnu Ilgausku. 
Cleveland krepšininkai pirma
dieni namuose — po ypač ne
sėkmingo ketvirtojo kėlinio — 
97:106 pralaimėjo Washington, 
DC ,,Wizards" komandai. Lie
tuvis aikštelės šeimininkams 
pelnė 11 taškų, atkovojo 4 ka
muolius, blokavo 2 varžovų 
metimus, dukart suklydo bei už 
6 pražangas buvo priverstas 
palikti aikštelę. 

Naujausios 
žinios 

* NATO s ą j u n g i n i n k a i 
Briuselyje Lie tuvos gynybos 
planuotojus ir gyrė, ir peikė 

* Ūkio m i n i s t e r i j a iš
s iuntė pas iū lymus „ J u k o s " 
dei ..Mažeikių naftos" akcijų. 

* P rez iden tū ro je a p t a r t a 
kova su p rekyba žmonėmis 
ir prostitucija. 

* Trišalė t a r y b a siūlys 
Vyriausybei 50 l i tu didinti 
minimalią algą. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.647 LT 
1 Fl'K - 3.452 LT 

Skandalingasis „valstietis" sutinka atsistatydinti 
Vilnius, sausio 25 d. (BNS) 

— I skandalų sūkurį patekęs 
Valstiečių ir Naujosios demo
kratijos frakcijos Seime narys 
Alfredas Pekeliūnas sutinka at
sistatydinti iš Seimo pirmi
ninko pavaduotojo ir Europos 
reikalų komiteto pirmininko 
pareigų, jei t am pritars valdan
čiosios koalicijos politinė tary
ba. 

Tai A. Pekeliūnas pareiškė 
antradienį po susitikimo su 
Seimo pirmininku Artūru 
Paulausku. 

„Esu pasiruošęs atsistaty
dinti be jokių problemų, jeigu 
tam pritars koalicija ir jos tary
ba", kalbėjo A. Pekeliūnas. Val
dančiąją koaliciją sudaro so
cialdemokratai, socialliberalai, 
Darbo partija ir „valstiečiai". 

Alfredas Pekeliūnas 
Mvkoio Ambrazo ' ELTA) nuotr 

Neoficialiomis žiniomis, A. 
Paulauskas susitikime A. Peke
liūnui pasiūlė pačiam atsistaty
dinti. 

Valdančiosios koalicijos po

litinė taryba A. Pekeliūno liki
mą ketina svarstyti trečiadienį. 
Tai žurnal is tams patvir t inęs 
premjeras Algirdas Brazauskas 
teigė kol kas neturįs savo pozi
cijos. 

Tuo tarpu ūkio ministras 
Viktoras Uspask ~has nepanei
gė galimybės, jog į Seimo pir
mininko postą ir Europos rei
kalų komiteto pirmininkus gali 
pretenduoti jo vadovaujamos 
Darbo partijos frakcijos atsto
vas, jeigu A. Pekeliūnas atsista
tydintų. 

Anksčiau Darbo partijos 
frakcija yra pareiškusi , jog 
sieks turėti du Seimo pirminin
ko pavaduotojus. Šiuo metu 
Seimo pirmininko pavaduotojo 
postą užima tik vienas frakcijos 
narys — Viktoras Muntianas. 

Savai tgal į A. Pau lauskas 
suabejojo A Pekeliūno gebėji
mais eiti Europos reikalų ko
miteto vadovo pareigas. 

A Pekeliūno kompetencija 
vadovauti Seimo Europos rei
kalų komitetui suabejota jau ne 
vieną kartą. 

J i s vienoje televizijos laido
je pademonstravo Europos Są
jungos Naujosios kaimynystės 
poli t ikos neišmanymą, anks 
čiau yra pareiškęs, kad Lietuva 
galėtų būt i tarpininke gerinant 
Europos Sąjungos ir Rusijos 
s a n t y k i u s , nors Lietuva nuo 
praėjusių metų gegužės pati yra 
ES narė . 

Be to, j au kurį laiką nesi
liauja vieši svarstymai, a r A. 
Pekel iūnas nėra įsivėlęs į inte
resų konfliktą. 

Po viešos 
kritikos 
R. Šukys 

pasitraukė 
Vilnius, sausio 25 d. (BNS) 

— Opozicinės Liberalų ir centro 
sąjungos frakcijos narys Rai
mondas Šukys antradienį pa
prašė Seimo valdybą atšaukti jį 
iš darbo grupės, rengiančios 
Seimo Statuto pataisas dėl par
lamentarų statuso ir darbo są-
LvgU-

R. Šukys apsisprendė po 
viešos Seimo pirmininko Artū
ro Paulausko kritikos dėl darbo 
grupėje iškeltų siūlymų didinti 
parlamentarų atlyginimą. 

„Atsisakau vadovauti dar
bo grupei, nes išsiskyrė mano ir 
Seimo pirmininko bei valdan
čiosios daugumos požiūriai į 
Konstitucinio Teismo nutarimo 
įgyvendinimą. Aš manau, jog 
reikia iš naujo apibrėžti ne tik 
Seimo narių pareigas ir apribo
jimus, bet ir socialines garanti
jas, tarp jų — ir darbo užmo
kestį", sakė liberalcentristas. 

A Paulauskas pareiškė, jog 
dabartinis Seimo nario atlygi
nimas yra pakankamas ir siū
lymus jį didinti įvertino kaip iš
keltus netinkamu metu ir ne
priimtinus visuomenei. 

..Tokius pareiškimus ir bai
mę diskutuoti šiuo klausimu 
vertinu kaip populizmą, užkir-
siantį kelią ateityje į Seimą 
ateiti specialistams, sąžinin
giems politikams", sake R. Šu-
kvs. 

;jjtįu8W-<4t9^y:..,1JBBNB 
M 

'• * ' * • * • 

Rusija, po iigai trukusio tarptautinių organizacijų spaudimo, perdavė Lietuvai suderintą naftos telkinio „D-6 " 
bendro poveikio aplinkai įvertinimo projektą. Tokiu atveju Kuršių nerija greičiausiai nebus įtraukta į UNESCO 
Pasaulio paveldo pavojuje sąrašą, tačiau galimos žalos atlyginimo klausimas lieka atviras. Tai pareiškė Seimui 
Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos aplinkos, žemės ūkio ir vietos savivaldos komitete atstovaujantis so
cialliberalas Gediminas Jakavonis. Valdo Kopūsto "ELTA; auotr 

Kaina Seimo viešbutyje 
litas 

vienas 

Vilnius, sausio 25 d. (BNS) 
— Seimo finansininkai nesuge
ba atsakyti į klausimą, kiek 
kainuoja parlamentarų viešbu
čio išlaikymas. Kiek moka už 
buto nuomą Seimo viešbutyje. 
nežino ir patys parlamentarai. 
Prieš mėnesį naujos kadencijos 
parlamentarai , pageidavę gy
venti Seimo viešbutyje, traukė 
burtus, dalindamiesi butus. 

1-3 kambarių butai pa

skirstyti pagal par lamentarų 
šeimų narių skaičių. 

Vilniuje ir 25 kilometrus ap
link jį būsto neturintys Seimo 
nariai viešbutyje gali gyventi 
nemokamai, kiti čia įsikurti pa
geidaujantys parlamentarai tu
ri mokėti nuomą. Tokių nuomi
ninkų Seime — penki. Be jų, 
viešbutyje butus nuomojasi 25 
Parlamento kanceliarijos dar
buotojai. N u k e l t a į 5 ps l . 

Iš mero patarėjo kabineto — į suėmimo kamerą 
Kaunas , sausio 25 d. 

(ELTA) — Kyšininkavimu ir 
piktnaudžiavimu tarnyba įta
riamą Kauno rajono mero pa
tarėją Vidmantą Spruogį teis
mas leido suimti mėnesiui. 

Griežčiausią kardomąją 
priemonę 44 metų V. Spruogiui 
Kauno miesto apylinkės teis
mas antradienį skyrė, išnagri
nėjęs Kauno apygardos proku
ratūros prašymą. Prokuratūra 
prašė leisti suimti įtariamąjį 
pusantro mėnesio terminui. 

Pirmadienio rytą savo dar
bo kabinete sulaikytas Kauno 
rajono savivaldybės Keleivinio 
transporto komisijos pirminin
kas, Kauno rajono mero patarė
jas bei rajono tarybos narys V. 
Spruogis ir toliau neigia ėmęs 
kyšius, jo atžvilgiu atliekamą 
tyrimą vadina provokacija. 

„Ai įstatymų nepažeidžiau. 
Tai gryna provokacija. Manau, 
kad tiesa išaiškės artimiausiu 
metu", gynėsi teismo koridoriu
je žurnalis tų pakalbintas V. 
Spruogis. Jo kaltę įrodančių 
vaizdo įrašų jis sakė nenorįs 
komentuoti. įtariamasis neat-

V Spruogis žurnalistų apsuptyje. 

metė galimybės, kad jo sulaiky
mas gali būti susijęs su ketvir
tadienį vyksiančiu Kauno ra
jono tarybos posėdžiu. 

„Aš esu tarybos narys. Be 
abejo, bus svarstomi labai svar
būs klausimai, bus tvirtinamas 
biudžetas. Gali būti, jog su tuo 
susieta provokacija. Matyt, bu
vau neparankus senajai nomen-

Alinun Koroliovo (ELTA) nuotr 

klatūrai ir bandoma susidoroti", 
teigė. 

Antrasis pirmadienį sulai
kytas įtariamasis — Kauno ra
jono savivaldybės Kelių ir 
transporto skyriaus vedėjas Ro
bertas Ramoška — apklausos 
metu pripažino savo kaltę ir bu
vo paleistas už 50,000 litų pini
ginį užstatą. 

Premjeras 
pripažįsta, kad 

koalicija dar 
nemoka 
susitarti 

Viln ius , sausio 25 d. (BNS) 
— Premjeras Algirdas Brazaus
kas pripažįsta, kad iš keturių 
partijų sudaryta valdančioji ko
alicija d a r nemoka susitarti , ta
čiau t ikina, jog jokių tarpusavio 
konfliktų nėra. 

„Kai tokia didelė koalicija, 
mes nemokame susitarti. Bet 
ta i nereiškia, kad yra kažkoks 
ski l imas. Tie, kas neturi ką 
veikti, išgalvoja konfliktus ten 
ku r jų nėra", teigė Vyriausybės 
vadovas. 

Komentuodamas pastarųjįi 
savaičių įvykius ir valdančio
sios koalicijos nuomonių skirtu
mus dėl Europos Sąjungos pa
ramos administravimo taisyk
lių, valstybės kontrolieriaus 
skyrimo, premjeras pripažino, 
kad būta nesutarimų tarp ko
alicijos partnerių. 

K a r t u socialdemokratų 
partijos vadovas teigė manan
tis, kad ateityje koaliciją suda
riusios partijos — Darbo parti
j a . Lietuvos socialdemokratų 
par t i ja . Naujoji sąjunga bei 
Valstiečių ir Naujosios demo
kratijos partijų sąjunga — susi
t a r s dėl vieningos nuomonės. 

Komentuodamas ūkio ir fi
nansų ministrų Viktoro Uspas-
kicho bei Algirdo Butkevičiaus 
susikirt imą dėl ES struktūri
nių fondų paramos skirstymo, 
premjeras aiškino, kad tai buvo 
nesusiprat imas. 

„Kai ministrai susitiko, per 
15 minučių išsprendė šitą klau
simą", sake A Brazauskas. 

Lietuvos versl ininkus stebina 
Vyriausybės t rypčioj imas 

Vilnius, sausio 25 d. (BNS) 
— Lietuvos verslininkus glumi
na ir stebina Vyriausybės tryp
čiojimas bei prieštaringi koalici
jos partnerių užmojai. 

Didėjantys darbuotojų atly
ginimai, valstybė, nepajėgi su
tramdyti elektros ir dujų mo
nopolijas, ir vis įnirtingesnė 
konkurencija Lietuvos įmonėms 
palieka vis mažiau vilties šie
met uždirbti bent jau tiek pat 
kiek ir pernai. 

Atviri koalicinės Vyriausy
bės nesutarimai dėl mokesčių 
reformos bei Europos Sąjungos 
paramos kelia versl ininkams 
abejonių ir dėl kitų metų rezul
tatų, rašo dienraštis „Lietuvos 
žinios". 

Padėtį geriausiai atspindi 
Statistikos departamento skel
biamas verslo nuotaikų indek
sas, iš kurio jau gruodį paaiš
kėjo, jog įmonių vadovai spar
tesne šalies ūkio plėtra gruodį 
abejojo labiau nei per pastaruo
sius vienuolika mėnesių. 

„Kiek galite imituoti, jog 
kažkas vyksta? Juk sprendimų 
jokių nėra — vien nežinomybė", 
per premjero organizuotą susi
tikimą šalies mokesčių reformai 
aptar t i Vyriausybės politiką 
ėmė kritikuoti „Vilniaus Vin
gio" generalinis direktorius ir 

Lietuvos pramonininkų konfe
deracijos (LPK) viceprezidentas 
Vaclovas Šleinota. 

Programoje, kurią Vyriau
sybė jau patvirtino, numatyta 
padidinti nekilnojamojo turto ir 
žemės mokesčius, apmokestinti 
automobilius. Tačiau šiems mo
kesčiams kol kas pritaria tik fi
nansų ministras Algirdas But-
kevčius. Dėl neaiškios Vyriau
sybės pozicijos miglose skendi ir 
šalies verslo perspektyvos bei 
trikdomi visi plėtros planai. 

„Žinoma, kad mažesni vers
lo mokesčiai ateityje duotų nau
dos. Tačiau bet koks aiškumas 
šiuo metu būtų sveikintinas", 
teigė bendrovės „Invalda" vice
prezidentas Alvydas Banys. 

Verslininkai nežino, kiek di
dės gamybos sąnaudos, prieš
taringi Vyriausybės sprendimai 
dėl statybų ir mažmeninės pre
kybos rinkos taip pat skatina 
juos svarstyti, ar verta inves
tuoti į verslą Lietuvoje. 

„Lietuvai investicijos yra 
gyvybiškai svarbios. Norint jas 
skatinti negalima blaškytis, 
verslui būtinas stabilumas. An
traip investicijos plauks pro ša
lį", Vyriausybės neryžtingomo 
padar in ius komentavo 
„Nord/LB Lietuva" vyriausiasis 
analitikas Rimantas Rudzkis. 

V. Andriukaitis sieks visiško 
išteisinimo 

Vilnius, sausio 25 d. (BNS) 
— Buvęs Seimo narys socialde
mokratas Vytenis Andriukaitis 
sieks, jog Generalinė prokura
tū ra priimtų išteisinamąjį 
sprendimą praėjusią vasarą 
pradėtame ikiteisminiame ty
rime. 

V. Andriukaitis teigė dar šią 
savaitę planuojantis įteikti ge
neraliniam prokurorui Antanui 
Klimavičiui atitinkamą skundą. 

Praėjusį spalį ikiteisminis 
tyrimas dėl V. Andriukaičiui pa
reikštų įtarimų buvo nutrauk
tas remiantis tuo, jog nebuvo 
surinkta pakankamai kaltę pa
grindžiančių duomenų. 

Buvęs parlamentaras sieks, 
jog prokuratūra pakeistų iki
teisminio tyrimo nutraukimo 
pagrindus ir pripažintų, jog jis 
nepadarė veikos, turinčios nusi
kaltimo ar baudžiamojo nusi
žengimo požymių. 

Prašymą pakeisti prokura
tūros sprendimą V. Andriukai
tis grindžia abejonėmis dėl Spe
cialiųjų tyrimų tarnybos darytų 
jo ir verslo grupės „Rubicon 

group" vadovo Andriaus Janu-
konio telefoninių pokalbių au
tentiškumo. 

„Įtarimai buvo pareikšti re
miantis tendencingomis pokal
bių stenogramomis", sakė V. An
driukaitis. 

Jo teigimu, STT darytose 
pokalbių stenogramose, kurių 
dalis Seimo Antikorupcijos ko
misijos sprendimu buvo viešai 
paskelbtos, yra daug neatitiki
mų įrašui, o vienas priskirtas 
pokalbis negalėjo įvykti, nes tuo 
metu su grupe parlamentarų jis 
skrido lėktuvu į Helsinkį. 

Pasak V. Andriukaičio, vie
noje stenogramoje cituojami A 
Janukonio žodžiai „aš dėl pa
dėjimų", garso įraše skamba 
„su Dievo padėjimu". 

Buvusio parlamentaro nuo
mone, prokuratūros sprendi
mas nutraukti ikiteisminį tyri
mą dėl nepakankamų įrodymų 
yra neteisingas ir nepanaikina 
jam mesto šešėlio. 

„Nieko nėra, o vis tiek yra. 
Čia kaip būti pusiau nėščiai", 
sakė V. Andriukaitis. 

Liberalcentristai sieks pakeisti 
lytinių santykių amžiaus cenzą 
Vilnius, sausio 25 d. (BNS) 

— Liberalcentristai imasi ini
ciatyvos sugriežtinti lytinių 
santykių su nepilnamečiais reg
lamentavimą. 

Kaip rašoma Liberalų ir 
centro partijos pranešime spau
dai, nesulaukusi žadėto Seimo 
vadovybes sprendimo pataisyti 
Baudžiamojo kodekso (BK; 
straipsnį, leidžianti lytinį san
tykiavimą nuo 14 metų. Libera
lų ir centro frakcijos narys Ri
mantas Remeika užregistravo 
atitinkamas BK pataisas. 

Pataisomis siekiama am
žiaus cenzą už neprievartinį ly
tinį santykravimą padidinti nuo 
dabar galiojančių 14 metų iki 16 
metii. Ši amžiaus riba pasirink
ta manant, kad, nepaisant 
ankstyvos anatomines ir fiziolo
gines brandos, visą apimančios 
lytinės brandos asmuo sulaukia 
ne anksčiau 16 metų. 

Teisės žinovų aiškinimu, 

jeigu nebus pakeistas BK 
straipsnis , Lietuvoje suaugu
sieji gali jaunuolius, kuriems 
sukako 14 metų, įtraukti į lyti
nius, tarp jų ir homoseksualius 
santykius, išvengdami baudžia
mojo persekiojimo. Šiuo metu 
galiojantys įstatymai neužtikri
na tėvams galimybės teisiškai 
ginti nepilnamečius nuo sek
sualinio išnaudojimo. 

Lietuvos BK numato, jog už 
mažamečio asmens tvirkinimą 
baudžiama laisves atėmimu iki 
dvejų metų. Baudžiama už tvir
kinamuosius veiksmus prieš 
mažamečius iki 14 metų. 

2003 m Europos Sąjungai 
pirmininkavę Nyderlandai buvo 
surengę parodą, kurioje Lietu
vai skirtame stende skelbiama, 
jog 14 meti ; berniukams leidžia
ma patiems apsispręsti, ar jie 
nori turėti homoseksualių san
tykių. Tai šukele šalies vadovų 
pasipiktinimą. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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3į* SKAUTYBES 
KELIAS 

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

Skautiškoji spauda ir mes 
Dažnai girdime skautų va

dovus dūsaujant: — neskaito 
„Skautų aido", „Skautybės", 
lietuviško laikraščio, naujos 
knygos!.. 

O skautams atsikalbant: — 
neturiu laiko, ruošiu pamokas, 
skubu krepšinį žaisti, pėr mažai 
nuotraukų, nesusigaudau, man 
per sunku' . . 

Čia neužtenka dūsauti , iš
klausyti nelabai įtikinančių pa
siaiškinimų ir vėl viską pamirš
ti, atidėti, laukti . Reikėtų paieš
koti būdų. kaip skautus paska
tinti, jiems padėti . 

Gerai suprantame, kad daž
nam šių dienų skautui, besi
mokančiam amerikiečių mokyk
loje, skaityti anglų kalba gal ir 
lengviau, bet ne tu r ime pa
miršti, kad beveik visi mūsų 
skautai baigė a r tebelanko li
tuanist ines mokyklas, kuriose 
pagrindinis dėstomas dalykas 
yra lietuvių kalba. Išeitų, kad 
lietuviškai skaityti moka. Tad 
kodėl neskaito? Čia galėtų būti 
ne viena priežastis. 

Namuose per dieną dirbę 
tėvai, pvz., „Skautų aidą" 
pavartė, galbūt ilgiau sustojo 
prie kurios nors nuotraukos , 
greitomis perskaitė rašinį ir... 
padėjo. Padėję po vakarienės 

nuėjo gal garažo duris dar kartą 
perdažyti, gal pakabinti naujas 
užuolaidas ar jomis pasigėrėti. 
Vėliau reikia p laut i indus , 
užrakinėti duris, gal dar įsi
jungti televizorių kokiai valan
dėlei, ir jau laikas gulti. 

Garažo durys ar užuolaidos 
iki kitos dienos t ikrai nepra
puls, bet pal iktas „Skautų 
aidas" rytoj j au bus senas 
dalykas, paštininkas a tneš nau
jas korespondencijas, naujų 
žurnalų. Kelias dienas „Skautų 
aidas" dar bus dėliojamas iš 
vienos vietos į kitą, vėliau nuke
liaus į tamsiausią kampą knygų 
lentynoje, ar dar blogiau — į 
šiukšlių dėžę. 

P radėk i skautiškąją spau
dą, n a u j a i g a u t ą , s k a i t y t i 
n a m u o s e , še imoje 

Tėvel ia i p a š v ę s k i t e b e n t 
v i eną v a k a r ą kartu su savo 
vaikais , pasiskaitykite' Skai
tymas tikrai geresnis poilsis, 
negu filmai ar bokso rungtynės 
per televizorių. Vakare, vietoj 
to, kad pradėtumėte kurį nors 
atidėtiną darbą ir vėliau bandy
tumėte pailsėti prie televizo
r iaus aparato, pradėkite garsiai 
skai tyt i „Skautų aido", kurį 
nors įdomesnį straipsnį. Sūnus 
padės atgal į vietą krepšinio 

kamuolį, dukra atidės telefoninį 
pasikalbėjimą su drauge kitai 
dienai. Nepajusite, kad „Skautų 
aidas" jau sūnaus rankose, kad 
jis jau skaito korespondenciją 
apie save ar pažįstamą vietovę, 
kad dukra jau prašo: — Duok ir 
man, dar kartą noriu pamatyti 
nuotraukas! Ir vakarui prabė
gus bus perskaityti visi straips
niai, peržiūrėtos visos nuo
traukos. Jei jūs , mieh' tėveliai, 
po dienos darbo parodysite, kad 
randate laiko skaityti, ras laiko 
ir vaikai! 

V a d o v a i g a l ė t u \ savo 
s u e i g ų p l a n u s į jungt i i r 
skaut iškos spaudos skaitymą. 

Į šį pasisakymą jau beveik 
galima girdėti daugelio vadovų 
atsiprašinėjimus: — per mažai 
laiko sueigai, nespėsime, vil
kiukai nori žaisti, sesės nori 
dainuoti ir t.t. 

Tiesa, reikia pripažinti, kad 
daugelyje vietovių sąlygos 
sueigoms nepavydėtinos. Netu
r ima patalpų, dažnai tenka 
pasitenkinti lituanistinės mo
kyklos klase pamokoms pasibai
gus, ribojamas laikas, už klasės 
durų jau nerimauja tėvai, reikia 
skubėti namo, pietus valgyti. 

Bet išeitį vis gal būtų gali
ma rasti. Sueigoje nebūtina kas 
kartą kartoti skautų,-čių įsta
tus , juos turi žinoti kiekvie-
nas , -a įžodį davęs,-usi skau-
tas , - tė . Kandidatai nuošales
niame, nors ir klasės kampe, 
gali būti skiltininkų paegzami
nuojami, kaip įstatus žino, kai 
kiti ruošiasi aukštesniam paty
rimo laipsniui. Tuo būdu iš 
karto gal ir nedaug sutaupysite, 
bet laikui bėgant, be abejo, taip 
susitvarkysite, kad skautiškai 
spaudai būtų galima skirti bent 
10-15 minučių. Tiek laiko visiš

kai pakaktų, jei per kiekvieną 
sueigą skaityti skirtas laikas 
tam būtų ir naudojamas. 
Pabandykite. Vadovas,-ė, ar be 
akcento skaitą skau tas , - ė , 
paskaitytų kurį nors ideologinį 
rašinį, tas netruktų ilgiau 6—7 
minučių. Jei būtų laiko paaiš
kinimams ar k laus imams, 
puiku — galima skaitytą rašinį 
padiskutuoti ar papras ta is , 
lengvais, vaikui suprantamais 
žodžiais paaiškinti. Je i laiko per 
mažai liko, užduoti visiems 
sueigos dalyviams skaitytą 
rašinį namuose perskaityti iki 
kitos sueigos. Tėveliai gali ateiti 
į pagalbą, jei bus nesuprastas 
kuris nors sakinys ar mintis. 
Nereikės tada sakyti: — „man 
per sunku, nesusigaudau". 

Kitoje sueigoje patys skau-
tai ,-ės galėtų paaiškinti, ko jie 
iš tokio rašinio pasimokė, kaip 
jie suprato pateiktas mintis, kas 
jiems tame rašinyje buvo įdo
miausia. . Kitą ka r t ą galima 
būtų perskaityti visas korespon
dencijas apie įvairių vietovių 
veiklą. Skautai,-ės susipažintų 
nors per žurnalo puslapius su 
kitais vienetais, jų veikla, gal 
gautų ir naujų idėjų, kur ias 
galėtų pritaikyti savo vieneto 
veiklai. Paskaitę, pažiūrėję nuo
t r aukas , ne vienas pradėtų 
galvoti: — „Jie aprašyti, jie gali, 
o kodėl mes ne?" Ir atsirastų 
naujų korespondentų, fotografų, 
kurie pradėtų lenktyniauti su 
kitų vietovių skautais ir lauktų 
kito „Skautų aido" numerio, kad 
pamatytų savąjį rašinį, nuo
t r aukas , korespondencijas, 
„Skautų aidas" būtų ne tiek 
plačiau skaitomas, bet turėtų ir 
priaugančių bendradarbių, ku
riems juk vieną dieną teks jo 
puslapius užpildyti. 

Draugovėms b ū t ų pa t a r 
t ina užs isakyt i „ S k a u t u ai
dą", kurio rinkinys butų drau
govės nuosavybė. Kruopščiai 
rinkti „Skautybę", „Skautiją", 
„Skautybės kelią". Gabesnieji 
galėtų visų metų rinkinį gražiai 
įrišti, viršelį papuošti lietu
viškais motyvais ar skautiškais 
ženklais. Tada toks „Skautų 
aido" ar „Skautybės" rinkinys 
butų vertingas draugovės tur
tas. Atsibodus kur iam nors, 
daug kartų žaistam žaidimui, 
Skautybės rinkinyje ats i ras 
naujų, dar nežaistų. Reikalui 
esant, norint padaryti vieneto 
veiklos santrauką, nereikės ieš
koti po krūvas knygų, bylų. Jei 
vienetas reguliariai bus siun
tinėjas „Skautų aidui" savo veik
los aprašymus, pakaks atsivers
ti atitinkamą puslapį rinkinyje. 
Reikia kuriai nors progai pašne
kesio — jam temą nesunku bus 
rasti pavarčius rinkinį. 

Skautiškoje spaudoje 
apstu ir eilėraščių, ir dainų, ir 
darbelių pavyzdžių, mažiesiems 
rašinėlių ir galvosūkių, o ypač 
skautiškų, praktiškų žinių. 
Daug ką galima be ypatingo 
ruošimosi panaudoti tiesiai iš 
„Skautybės aido" puslapių! Tai 
t ikras skautiškas lobynas! 
Skaityti nuo pirmo iki pasku
tinio puslapio, kad nepraleidus 
reikalingos dainos, aprašymo, 
nuotraukos ar daug pamokančio 
ideologinio straipsnio. Neper-
skaitydami, ar neatidžiai skai
tydami skriaudžiame patys sa
ve, o kartais ir jaunesniuosius, 
vos pradedančius skautauti . 

Todėl „Skautų aidą" prenu
meruokime, remkime, jame 
bendradarbiaukime, o svarbiau
siai — skaitykime!.. 

ps . B. Kidolienė 

/ / Kunigaikštienės Gražinos" būrelis Kalifornijoje 
Mūsų būrelis darbuojasi jau 

41 metus. Įsisteigimo diena yra 
sausio 5-oji. Išvystęs prasmingą 
veiklą, išaugęs narių skaičiumi 
(iki 40 sesių), paskutiniuoju 
metu padidėjo dar aštuoniomis, 
kurios būrelio įsisteigimo metu 
buvo d a r paukštyčių eilėse! 
Reikia t ikėt is , kad at jaunė
damas būrelis dar ilgai darbuo
sis Los Angeles skautiškoje 
padangėje. 

Šiuo metu būrelio vadovės 
pareigas eina sesė s. fil. Ina 
Petokienė. Visų mūsų džiaugs
mui sesė Ina sutiko būreliui 
vadovauti dar ir trečius metus. 
Būrelio veikla ir toliau bus ve

dama su atsidavimu, nepralei
džiant nei vienos progos paryš
kinti būrelio skautišką paveldą. 

Nuo seno prieš šv. Kalėdas 
įvyksta būrelio tradicinė kalė
dinė sueiga. Paskut inė įvyko 
gruodžio 11 d. sesės Audros ir 
brolio Kęsto Reivydų gražioje 
sodyboje. Atvykome su savo 
vyrais ir kviestais svečiais iš 
rajono. Buvo nepaprastai šilta 
šeštadienio popietė, išvyliojusi 
visus į lauką. Sodybos gale, už 
ilgo baseino įtaisyta veranda 
sutalpino visus penkiasdešimt 
atvykusiųjų. Sustojus ra tu ir 
tylos minute pagerbiant būrelio 
mirusias seses, kurių sąrašas 

„ K u n i g a i k š t i e n e s Gražinos* sesės ir s e s i ų vyra i kalėdinės sueigos metu gieda t rad ic ines g iesmes . Iš ka i r ė s : 
Aldona Venck iene , Monte Sodeika, J o n a s Talandis , M i n d a u g a s Pe tokas . Giedre Pe t ra i t i enė , M i n d a u g a s 
G e d g a u d a s , O n u t ė Keblienė. 

I n o s P e t o k i e n ė s nuo t r . 

K a l ė d i n e s sueigos m e t u g r a ž i n i e t e s p a s i r a š o sve ik in imo k o r t e l e s savo 
b ū r e l i o s e s ė m s , n e g a l ė j u s i o m s j s u e i g ą a t v y k t i . I š k a i r ė s : V a n d a 
Z e l e n i e n e , I r ena Vi lk iene 

I n o s P e t o k i e n ė s n u o t r 

kasmet ilgėja, svečias kun. 
Volskis jautriai su visais pasi
meldė. Sugiedojus „Ateina nak
tis", saulutės paskutiniesiems 
spinduliams atsišviečiant basei
no vandens paviršiuje, visi 
pamažu suėjom į svetingus ir 
erdvius Reivydų namus. Su
neštiniai skanūs valgiai buvo 
pagaminti pagal Kūčių stalo 
tradiciją. Už atsiųstus iš kle
bonijos kalėdaičius (plotkeles) 
buvo sudėta ir nusiųsta auka 
parapijai. 

Po vaišių giedojom kalė
dines giesmes. Buvom pagal 
spalvas suskirstyti į keturias 
grupes, kurių kiekvienai buvo 
užduotos atskiros giesmės. 
Grupės stengėsi kuo geriau 
pasirodyti, ir išrinkta geriausio
ji gavo pripažinimą. Nepajėgu
sioms į sueigą atvykti buvo pa
ruoštos sveikinimo kortelės, 
kurias visos gražinietės pasirašė. 

Užbaigiant 2004-uosius me
tus būrelio vadovė sesė Ina 
apdovanojo darbščias būrelio 
vadijos seses poinssettia gė

lėmis, o sesei Inai buvo įteiktas 
rajono pagamintas „sweatshirt" 
su baltomis sąjungos raidėmis 
tamsiai mėlyname fone. Veiklos 
metai praėjo darbingai. Kaziu
ko mugės metu turėjom valgyk
lą ir rankdarbių stalą. Per Lie
tuvių dienas rudenį parda-
vinėjom namie keptus pyragus, 
kurių buvo prinešta gausybė ir 
labai įvairių. Uždirbtais pini
gais vėl galėjome paremti jau
nesniąsias seses, važiuojančias į 
vadovių mokyklą, paremti lietu
viškas radijo valandėles, 
pasiųsti keletą šimtų Lietuvoje 
skautaujantiems. 

Būrelio tradicinis metinis 
Gerasis darbelis buvo skirtas 
Los Angeles visuomenei. Buvo 
parodytas dokumentinis filmas 
apie prof. Marijos Gimbutienės 
gyvenimą ir jos mokslinius dar
bus. Gausiai atsilankiusieji 
buvo dosniai pavaišinti. Vyko 
malonus bendraminčių paben
dravimas; buvo prisiminta gar
bingos atminties UCLA profe
sorė gyvenusi mūsų tarpe. Visą 
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renginio organizavimo darbą 
atliko sesė Dalia Sodeikienė. 

Būtina paminėti į būrelį 
naujai įstojusias seses, paro
džiusias daug iniciatyvos būre
lio sumanymuose. Kaziuko 
mugės valgyklos vyriausioji vi
rėja buvo sesė Darija Francesco, 
rankdarbių stalą suorganizavo 
sesė Audra Reivydienė. Sesė 
Audra tvarkė ir rudens Lietu
vių dienų būrelio kepinių stalą. 
Visos gražinietės seseriškai 
gražiai bendradarbiavo ir su 
pakilia nuotaika vėliau džiau
gėsi gerais savo darbo rezul
tatais, būdingais skautiškame 
gyvenime. 

Būrelio vadijoje 2005-aisiais 
metais darbuosis šios sesės: 
vadovė — Ina Petokienė su pa
dėjėja Vanda Zeleniene, sekre
torė — Aldona Venckūnienė, 
iždininkė — Laima Balchas su 
padėjėja Laima Sturonas, soc. 
reikalams — Irena Vilkienė, 
programų derintoją — Aldona 
Kudirkienė. 

Vanda Zeleniene 

JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Tik š e š t a d i e n i o laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Užsakant į Lietuva: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro 

Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

paštu 
$190.00 

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 
$68.00 

1/2 metų 
$65.00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 

$100.00 

3 men. 
$45.00 
$60.00 

$35.00 
$40.00 
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Cerrter for Health, 
1200 S. York, Bmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

EDMUNDAS V12NAS, MD„ SC. 
VIDAUS LIGLI GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Sts.5ir6 

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 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-9RDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSNS, 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 
EkGrovec 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

EUGENE C. DECKER DDS P-C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys danfc už prianamą kainą. 
SuSftanrTj kabėti a-tJĖtei arba ietuvtSkal 

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. 708-423-5155. 

ARAS 2LIOBA, M.D. 
AWU UGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Jūsų 
tis 

Susitikome su 
fil. generolu mjr. Jonu Kronkaičiu 

Sausio 14 d. Pasaulio lietu
vių centro .Bočių" menėje su
ruoštame susitikime su buvusiu 
Lietuvos kariuomenės vadu, 
atsargos generolu majoru Jonu 
Kronkaičiu dalyvavo nemažas 
būrys ir Akademinio skautų 
sąjūdžio filisterių. Susitikimo 
metu generolas Kronkaitis 
kalbėjo apie politinę porinki-
minę padėtį Lietuvoje ir apie 
krašte vykstančius po įstojimo į 
NATO pasikeitimus. Ilgai 
atsakinėjo į gausiai jo pasik
lausyti susirinkusiųjų klau
simus, kurių buvo daug ir labai 
įvairių. 

Vienas iš jų, buvo paklaus
tas fil. Algirdo Stepaičio — 
kodėl, eidamas tokias atsa
kingas pareigas, generolas 
pasirinko Lietuvoje gyventi itin 
kukliai? Generolo atsakymas, 
kad jis tai darė sąmoningai, 
nenorėdamas savo kariūnams 
vadovauti „iš aukšto", atidengė 
jo ne tik skautiškai kuklią 
asmenybę, bet ir profesionalų 
pasirinkimą parodyti pilie
tiškumą ir tinkamai pagerbti 
eilinį Lietuvos karį. Nenuos
tabu tada, kad Lietuvos jauni
mas generolą Kronkaitį labai 
gerbia, o jis, jausdamas, kad yra 
reikalingas ir galintis j iems 
padėti, netrukus grįžta atgal į 
Lietuvą. 

Pasibaigus susitikimui, 
generolas Kronkaitis valandėlę 

praleido Vydūno fondo būstinė
je. V. F. Tarybos pirmininkas, 
fil. Leonas Maskaliūnas, kuris 
taip pat yra Lietuvos partizanų 
šalpos komiteto pirmininkas, 
padėkojo generolui už jo rodomą 
dėmesį ir rūpestį part izanų 
reikalams. Generolas Kron
kaitis apgailestavo, kad Lie
tuvos partizanai yra pamiršti ir 
nepakankamai gerbiami. Vil
niuje, kur lankosi svarbūs 
užsienio pareigūnai, net nėra 
paminklo, kur jiems būtų gali
ma padėti vainiką. 

Generolas papasakojo apie 
Akademinio Skautų sąjūdžio 80 
metų jubiliejaus šventę ir gražų 
paminėjimą praėjusių metų 
spalio mėnesį Kaune. Džiaugėsi 
tam tikrų jaunimo organizacijų 
veikla, papasakojo apie jaunimo 
su kariūnų apsauga ir palyda 
suruoštą iškylą Dzūkijos parti
zanų keliais. 

Gil. Vytautas Mikūnas, VF 
buvęs ilgametis pirmininkas, 
įteikė generolui Kronkaičiui 
neseniai Vydūno fondo išleistą 
ir j.v.s. Irenos Regienės bei jo 
paties suredaguotą „Skautų 
šeimos genocido" knygą. Pra
turtėję šį vakarą įsigytomis ži
niomis ir įspūdžiais, maloniai 
pabendravę su fil. generolu mjr. 
Jonu Kronkaičiu, išsiskyrėme 
su viltimi netrukus vėl susi
tikti. 

fil. Ritonė Rudait ienė 

mailto:a@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ: 
TARP REALYBĖS, ILIUZIJŲ IR SIEKIAMYBĖS 

Tęsinys iš 25 d. 
ROMUALDAS GRIGAS 
Lietuvos MA n a r y s 
k o r e s p o n d e n t a s 

II 
Ką iš tiesų reiškia nepri

klausomybė Lie tuvai tapus 
NATO ir ES nare? Klausimas 
visai pamatuotai kankinant is 
ne vieną. Ieškodami į jį atsaky
mo, pirmiausia su ta rk ime nesu-
vesti visko į labiau garantuotas 
žmogaus teises bei laisves, į 
demokratijos įtvirtinimo ir ko-
rumpuotos biurokrat i jos su
tramdymo galimybes, į grėsmių 
nuo rytinio kaimyno elimina
vimą. 

Visa ta i l aba i svarbu ir 
labai aktualu. Kad ir dėl tos 
papras tos pr iežas t ies ; kodėl 
pastarieji Seimo rinkimai tapo 
pakankamai akivaizdžiu de
mokratinių procesų ir jėgų 
pralaimėjimo įrodymu? Susi
mąstykime dar i r apie tai, jog 
nepr iklausomybėj kaip ir pa
saulis yra, savo esmę ir pavi
dalą keičiantis reiškinys. Ir iš 
tiesų: kam įstojus į Briuselio 
sandraugą, bere ikal ingas tas 
lietuviškasis he rbas , vėliava, 
himnas, gražiai žygiuojanti ir 
vis t a pati ga rbės sargyba? 
Beje, ir himną gal kas dešimtas 
iš dabartinio Lietuvos jaunimo 
bus pajėgus sugiedoti. Bet ir tas 
vargu a r s u p r a s ir išgyvens 
himno tekstą. Tai gal visa tai 
tik žaidybinė butaforija? Juo
lab, kad dažnas Lietuvos aukš
to rango politikų ir valdininkų 
atvirai kalba, jog jie mąsto ir 
mąstys ta ip , ka ip mąsto ir 
mąstys Briuselyje... 

Taigi... Ieškodami atsaky
mo vėl sugrįžkime prie anks
čiau suformuluotų esminių 
klausimų: nepriklausomybė 
„nuo ko?" Ir — „dėl ko?" Abiem 
atvejais paieškosime ne visai 
tradicinių, t ač iau didesnes 
diskusijas va rgu ar galinčių 
sukelti , a t sakymų. Pirmuoju 
atveju, nepriklausomybė mums 
turėtų pasi tarnaut i skydu nuo 
globalizacijos nešamo negatyvo: 
nuo t a rp tau t in io ir „savojo" 
kapitalo savanaudiškumo; nuo 
nekontroliuojamos imigrantų 
invazijos ir „savųjų" masinio 
bėgimo iš tėvynės; nuo savo 
augančią kvalifikaciją demon
struojančio nusikal tė l ių pa
saulio; nuo politinio cinizmo; 

nuo visuotinai įsigalinčio be
saikio vartojimo ir juslių ten
kinimo, kurio auka tampa pati 
civilizacija ir pan. 

Na, o antruoju atveju, t.y.: 
„dei ko?". 

Nepriklausomybė mums 
gyvybiškai svarbi sumenkusios 
tautos t ęs t inumui užtikrinti. 
Bet ne tai svarbiausia. Kur kas 
svarbiau ta i , kad istoriniu-
kul tūr in iu pagrindu galėtų 
nevaržomai išsiskleisti ben-
dranacionalinis sutarimas. Be 
jo neįsivaizduojamas nei visų 
socialinių sluoksnių kūrybinių 
galių išsiskleidimas, nei socia
linės tvarkos, netgi elementa
raus teisingumo palaikymas. 
Be šitokių štai suminių pas
tangų, be šitokio štai nepriklau
somybės vaidmens įprasmini
mo, šiandien neįsivaizduojamas 
ir visas pasaulis. Jį sudarančių 
dalių — valstybių pastovumas, 
jo humanis t inė kultūra, tos 
kultūros įvairovė ir jos žavesys. 
Apskritai , neįsivaizduojamas 
pačios civilizacijos prasmingu
mas. Nejaugi civilizacija egzis
tuoja vardan vartojimo ir tą 
vartojimo ekspansiją plečiančių 
technologijų? 

Tiek pirmuoju, tiek ir 
antruoju atveju tikslaus šiuo
laikinio pasaulio supratimo ir 
aiškumo daugelio savųjų poli
tikų gretose lyg ir nematome. 
Greičiau atvirkščiai. Kad ir 
toks faktas... Lietuvos Seimas, 
pirmasis iš ES narių, paskubėjo 
patvirtinti sąjungos konstituci
ją, net neradęs reikalo prieš tai 
supažindinti savo rinkėjus su to 
dokumento pagrindiniais pos
tulatais. Koks yra jų atitikimo 
šalies Konstitucijai laipsnis? 

Arba... Mūsų intelektualioji 
visuomenės- dalis, mūsų isto
rinė atmintis ir jos paveldas, 
net ir pati nacionalinio patrio
tizmo idėja — viskas yra atsi
dūrę tarsi didesnėje izoliacijoje 
ir nuošalėje nuo politinių pro
cesų. Už tai matome, kaip 
nepriklausomybė proporcingai 
siaurėja augant nenuslėpiamai 
ir ypač užkulisinei sistemine 
tapusiai, plačiu suokalbiškumu 
pasireiškiančiai korupcijai; 
finansiniam kapitalui įsitvirti
nant politinėse struktūrose ir 
įtakojant jų veiksmams; gim
dant naujas politines sensacijas 
bei skandalus: begėdiškai stum-

STICHINES NELAIMES 
KELIA YPATINGĄ PAVOJŲ MIESTAMS 
Pasaulio miestams — milži

nams, įskai tant Tokyo ir Mai-
mi, gresia tiek stichinės nelai
mės, pavyzdžiui, žemės drebėji
mai ir uraganai , tiek technolo
ginės rizikos, aplinkos pavojai 
ir teroristų išpuoliai, teigia spe
cialų rizikų tyr imą atlikusi 
didžiausia pasaulyje perdraudi-
mo bendrovė „Munich Re". 

10 mln. i r daugiau gyvento
jų turintiems miestams-milži-
nams „gresia visos klasikinės 
rizikos, tačiau jos, kaip ir šių 
miestų paže idž iamumas , yra 
kur kas didesnės", — teigiama 
bendrovės tyr imo ataskaitoje. 
„Šie miestai formuoja naujo 
matmens r iz ikas — 'mega' 
rizikas. Gyvenvietėms pakran
tės zonose, pavyzdžiui , gali 
grėsti cunamis. Tokyo ir Maimi 
įsikūrė rajonuose, kuriuose yra 

tikėtini žemės drebėjimai ir 
uraganai", — teigia perdraudi-
mo bendrovės valdybos narys 
Stefan Heyd. 

Bendrovės nuomone, pasau
liui būtina tobulinti apsaugos 
priemones ir rizikos kontrolę. 
„Nuostoliai, kuriuos gali sukelti 
stichinės nelaimės, technolo
ginės rizikos, terorizmas ir net 
epidemija tur i būti atpažinti ir 
sumodeliuoti iš anksto. Tai vie
nintelis būdas užtikrinti, kad 
miestai—milžinai bus apdrausti 
nuo gausybės rizikų". 

„Munich Re" renka ir anali
zuoja duomenis apie stichines 
nelaimes jau 30 metų. Kiek
vienų metų pabaigoje bendrovė 
skelbia pasaulyje ypač verti
namą metinę „stichinių nelaim
ių" ataskaitą. 

(BNS) 

KAM TINKA, TAS IR PRISIIMA 
Vienas Jung t in ių Arabų 

Emyratų gyventojas esąs įžeis
tas trumposios žinutės, kurią jis 
aptiko žmonos mobiliajame 
telefone. Vyras nesuprato, kad 
SMS pasakoja ne apie jį, bet 
apie... šunį. Apie šį atsitikimą 
informavo d ien raš t i s „Gulf 
News". 

SMS tur inys buvo toks: „Jis 
nepaklusnus. J a m nepat inka 
ėdalas , kur io j am duodu. 

Niokoja baldus. Namuose per jį 
nėra jokios tvarkos. O pastaruo
ju metu j is visai suįžūlėjo". 
Įsiutęs vyras primušė žmoną, 
neklausydamas jos aiškinimų. 
Viskas paaiškėjo tik policijos 
nuovadoje, o incidentas baigėsi 
teisme, kur is už žmonos 
sumušimą nubaudė vyrą 3 tūk
stančių dirhamų (620 eurų) 
bauda. 

(Iš spaudos) 

dantis dėl įtakingų (suprask — 
pelningų) postų. 

Bet nepriklausomybė ypač 
praranda savo vertę ir prasmę, 
neišsižadėjus, neatsikračius so
vietinės ideologijos paveldo, 
toliau skleidžiant internacio
nalinį kosmopolitizmą; nero
dant aiškesnio tautinio, nacio
nalinio užsiangažavimo ten, 
kur labiausiai to reikėtų. 
Jaunoji kar ta ir toliau palieka
ma nutautintoje, denaciona-
lizuotoje erdvėje: ar tai būtų 
vaikų darželis, vidurinė mokyk
la ar universitetas. Švietimo ir 
kultūros ministrus vieną po kito 
keičia asmenys, tuo klausimu 
neturintys nei aiškesnių įsi
tikinimų, nei tvirtesnės pozici
jos. Didžioji žiniasklaida jau 
seniai domisi ir savo auditoriją 
maitina vien politiniais skan
dalais, nusikaltimų sensacijo
mis, o, geriausiu atveju — pilie
tinės visuomenės užuomazgų ar 
šalies autochtonų suprimity
vinamos etnokultūros demon
stravimu. 

Gal bus kiek ir įžūloka, bet 
vargu ar nukrypta nuo realybės 
formuluojant, kad ir tokį 
klausimą: kokias jėgas tenkina 
štai taip, po nepriklausomybės 
atkūrimo, susiklosčiusi situaci
ja? Tuos, kurie yra labiausiai 
apnikti turtėjimo instinkto ir 
juo genamo prabangos ar ki
tokio išorinio blizgesio demon
stravimo? Gal dar ir tuos, kurie 
yra praradę arba apskritai 
neturėję bent kiek gilesnės 
tautinės savivokos ir nacio
naliniu patriotizmu grindžiamo 
sutarimo, bet už tai savo dėk
luose nešiojančius ambicijas 
būti matomais ir įtakingais? 

0 gal pirmiausia tokia 
situacija tenkina tuos, kurie 
linkę Lietuvą laikyti savo ide
ologijos įtakos zona. Tuos, kurie 
disponuoja didžiulėmis finan
sinėmis ir informacinėmis gali
mybėmis. Tuos. kurie puoselėja 
mintį Lietuvą aneksuoti, tik jau 
kitu labiau rafinuotu, labiau 
civilizuotu būdu. Jiems anie — 
anksčiau įvardintieji, yra 
natūralūs sąjungininkai... 

O gal prie visų jų galime 
prisijungti dar ir tuos, kurie 
serga kultūrine ir psichologine 
apatija, politikos kaip tokios 
nusivylimu, yra kankinami 
socialinio nuovargio? 

Sutinku: dėl štai taip 
įvardintų adresa tų galime 
nesutarti. Tačiau visi, greičiau
sia nedvejodami, pakelsime 
rankas svarbiausiu klausimu: 
šiandieninė Lietuvos nepriklau
somybė — labai rimtas lietuvių 
tautos, jos tęstinumo išbandy
mas. Eilinis? Gal... Lietuva, 
kaip valstybinis darinys, gali 
egzistuoti ir be lietuvių tautos, 
bet pastaroji be valstybės —jau 
ne. Vardan ko tokia valstybė? 
Vardan t a rp savęs nuolatos 
besipešančių, dėl gardesnio 
duonos kąsnio nesutariančių, 
piliečių? Gal vardan vartotojų 
asociacijos? O gal vardan hu
manistinės kultūros puoselėji
mo? Vardan žmogaus dvasinių 
vertybių, kurių sklaidos ir aku
muliavimo būdas ir yra būtent 
tauta? 

Kokia ji šiandien ta valsty
bė ją sukūrusiai, už ją didžiules 
aukas paaukojusiai tautai? Vėl 
ir vėl, tik nauju pavidalu lietu
viams iškyla tas pats amžinas, 
tautos egzistenciją ir jos 
tęstinumą lemiantis klausimas 
— pilku šešėliu ir negera nuo
jauta persekiojantis likimas. 

Naujosios galimybės — 
Europos Sąjunga siūlo puikią 
galimybę išmintingam tokio 
klausimo sprendimui. Paž
velkime, kad ir į Airiją, f šalį, 
kuri išgyvena ne tik ekonominį 
suklestėjimą, bet tapo pasi
puošusi dar ir dvasinio, tame 
tarpe tautinio atgimimo spal
vomis, greičiausiai lemiama 
dalimi ir prisidėjusioms prie 
minėto suklestėjimo. 

Taigi, ar bus tokia galimybe 
Lietuvoje pasinaudota? 

Gal savo nelaimei lietuviai 
ir toliau-hks „išsivaikščiojančia" 
tauta? Ir toliau tą galimybę 
patikės trumparegyste, atviru 
savarankiškumu sergantiems 
ar kitokių jėgų sukaustytiems, 
paralyžiuotiems politikams? O 
gal vis dėlto lietuviai suras 
savyje jėgų brandžiam susi
telkimui ir veiksmui — tokiam, 
kuris būtų t inkamas nūdienos 
pasaulio iššūkiams? 

Kokia dvasia dirbs ir ko
kiais t ikslais alsuos XIII 
Pasaulio lietuvių mokslo ir 
kūrybos simpoziumas? Tai bus 
labai svarbus ženklas. Mums ir 
pasauliui... 

Paba iga . 
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VILNIAUS 
SKAMBA 

Latvijos meno akademijoje 
Rygoje atidaryta neregio fo
tografo Remigijaus Audiejaičio 
nuotraukų paroda .Palydovas". 
Tai pirmoji šio lietuvių foto
grafo paroda užsienyje. 

Jauno menininko darbuose 
užfiksuoti Vilniaus miesto gar
sai. R. Audiejaitis daugiausia 
fotografuoja Vilniaus gatvėse, 
senamiestyje ir dėmesį pir
miausia kreipia į garsą. Jo nuo
traukos — tai tarsi fotojuostoje 
užfiksuota akustika. 

R. Audiejaitis gimė 1972 
metais Kaune. Vilniaus univer
sitete baigė anglų kalbos ir li
teratūros bei orientalistikos 
studijas. Menininko teigimu. 

GARSAI 
RYGOJE 
fotografuoti pradėjęs lyg ir atsi
tiktinai, o dabar tai jau tapo 
pomėgiu. Be fotografijos, R. 
Audiejaitis domisi ir muzika, 
yra baigęs muzikos mokyklą. 

Surengti R. Audiejaičio pa
rodą Rygoje sumanė keturios 
Latvijos meno akademijos stu
dentės. Parodos atidaryme 
dalyvavo ir šios akademijos 
vadovai, parodos autorius grojo 
fleita. Taip pat buvo rodomas 
2002 m. sukur tas režisierės 
Dalios Survilaitės dokumenti
nis filmas „Kurmis" apie R. 
Audiejaitį. Parodą surengti 
padėjo Lietuvos ambasada 
Rygoje. 

(Elta) 

DANUTE BINDOK1ENE 

Jei nesugedęs, kam taisyt? 

Pirmosios prez. George W. Bush kadencijos 
metu buvo atsargiai užsiminta, kad atėjo 
laikas pertvarkyti „Sočiai Security" pen

sijas, nes ateityje gali pritrūkti pinigų — ir 
asmenys, kuriems šios pensijos priklauso, gaus 
sumažintas sumas, arba visai jų negaus. Ka
dangi tai labai opus klausimas, prieš preziden
to rinkimus buvo vengiama per daug garsiai 
kalbėti , kad nepakenktų prez. Bush siekti 
antrosios kadencijos Baltuosiuose rūmuose. 

Dabar jau kas kita. Po priesaikos davimo 
savo kalboje prez. Bush vėl pabrėžė, kad vienas 
būtinai reikalingų atlikti darbų yra pensijų 
fondo pertvarkymas, nes „Sočiai Security" jau 
stovi ant siūbuojančio stovo ir gresia rimtas 
pavojus nuvirsti. 

Turbūt Amerikos lietuviams apie „Sočiai 
Security" — kas tai, iš kur, kokia šio pensijų 
fondo paskirtis — pasakoti nereikia. Vyresnieji, 
gaunantys pensijos išmokas, su fondu yra susi
pažinę, be to, jau keletą metų „Drauge" šešta
dieniais spausdinami JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos straipsniai, kuriuose labai daž
nai rašoma „Sočiai Security" klausimais. Re
dakcija — ir skaitytojai — labai dėkoja Aldonai 
Šmulkštienei už tikslią ir naudingą informaciją. 
Ver ta t ik priminti , kad iki šiol į „Sočiai 
Security" pensijų fondą tam tikrą sumą pinigų 
moka kiekvienas dirbantis JAV pilietis. Suma 
automatiškai išskaitoma iš jo atlyginimo. Dau
giau uždirbantys, moka didesnę sumą, taip pat 
ilgiau dirbusieji per eilę metų susikrauna dides
nių „Sočiai Security" išmokų „kraitelį", kuris, 
išėjus į pensiją, kas mėnesį „grąžinamas" dir
busiajam. Pensijos amžius — 65 m., nors asmuo 
gali išeiti pensijon ir 62 m., bet tuomet gauna 
at i t inkamai sumažintą valstybinę pensiją. 

Ką valstybė veikia su tais, milijonų dir
bančiųjų kas mėnesį į jos iždą įnešamais, pini
gais? Juos investuoja arba, svarbiam reikalui 
iški lus, net panaudoja kitiems tikslams, 
„pasiskolindama" pinigus iš savo piliečių pensi

jų fondo. 
Kadangi šiuo metu valstybės biudžetas 

„skęsta raudono rašalo vandenyne" — yra 
įklimpęs į neįsivaizduojamai didelį deficitą, 
kyla pavojus, kad ir „Sočiai Security" išmokos 
ateityje nukentės. Be to, krašte sparčiai gausė
ja piliečiai, jau stovintys ant pensijos amžiaus 
slenksčio. Tai vadinamieji „pokarinukai", gimę 
pasibaigus Antrajam pasauliniam karui . 
Vadinasi, dirbančiųjų skaičius, palyginus su 
pensininkais, bus gerokai mažesnis ir susidarys 
keblumų, išmokant pensijas. Prez. Bush tvirti
na, kad „Sočiai Security" skrynelė gali ištuštėti 
po maždaug 8-10 metų, nors kai kurie žinovai 
su tuo nesutinka ir „pavojaus zoną" nukelia iki 
2042 m. ar vėliau. 

Pagal naująjį prezidento planą, jaunesnieji, 
užuot „Sočiai Security" atidavę valstybei, galė
tų patys pinigus investuoti į savo pasirinktas 
akcijas ir taupyti pensijos amžiui: kiek susitau
pys, tiek ir turės. Vyresniesiems jokių pakeiti
mų nebus, kaip jie gavo pensiją, taip ir toliau gaus. 

Planas, atrodo, įgyvendinamas, tačiau susi
laukė daug priešiškumo, net tik iš Demokratų 
partijos, bet ir iš kai kurių respublikonų. Ma
noma, kad pagrindinė problema — biržos 
nepastovumas. Kaip nesena praeitis parodė, pa
vojingi svyravimai biržoje, o ypač eilinio asmens 
nesugebėjimas sumaniai investuoti, ar noras 
greitai pralobti, paklausius nelabai skaidrių 
investicijų pažadų, gali atnešti skaudžių finan
sinių nuostolių. Antra vertus, nedaug uždir
bantiems tai sudarytų dar daugiau keblumų, 
nes jų ir investicijų sumos būtų mažos ir neat
neštų gausaus uždarbio. 

„Sočiai Security" pensijų klausimas dar 
bus ilgokai svarstomas, prezidento planas deri
namas, kad susilauktų kuo mažiau opozicijos ir 
patenkintų piliečių reikmes. Turime stengtis su 
visomis to plano „plonybėmis" susipažinti, kad 
neliktume ir „be ratų, ir be variklio". Ne 
visuomet reikia taisyti, kas dar nesugedo. 

Nr. 14 

ir dar valandėlė 
Sudarė Nijolė Bražėnaitė-Paronetto 

Neregys fotogTafa? R Audiejaitis K.Vanago Rita) nu. 

Todėl gulėjau ir gydžiausi namuose, bet jau 
tokios sveikatos nebeturėjau. Vis kraujo spaudi
mas sukosi apie 200. Pereitų metų spalio mėnesį, 
kai gavau neigiamą atsakymą pas jus nuvažiuoti, 
pasidarė dar blogiau negu anksčiau kad buvo. 
Mano prieteliai patarė kreiptis į Panevėžio ligo
ninę , turinčią respublikines teises, daugiau 
aprūpintą medicinos personalu ir medikamen
tais. Aš pati apytikriai suprantu savo ligos būklę 
ir esu įsitikinusi, kad mane visai išgydyti iš 
hipertonijos jau nebeįmanoma, nes ji sena ir aš 
taip pat šių metų vasario mėn. 10 d. baigiu 67-us 
metus savo amžiaus. Gydytojai, išrašydami mane 
iš ligoninės, girdėjau, kalbėjosi tarp savęs, kad 
mano sveikata patenkinamos būklės. Kraujo 
spaudimą per penkias savaites pasisekė nustum
ti žemiau kaip 180. Man atrodo, kad dar kokia 10 
bus sumažėjęs. Kai gausiu vaistus ir gal tavo 
laišką, tada eisiu dar patikrinti. Po to kovo mėn. 
važiuosiu pas Vitkus. Čia labai atsibodo be darbo 
ir be oro, nes nėra kur išeiti ir slidu. Gydytojai, 
išleisdami iš ligoninės, prigrasino, kad gyvenčiau 
be įspūdžių ir be rūpesčių. Esą reikalinga 
palaikyti gerą nuotaiką. Rodos, kad jau viską 
išmokau, tik nežinau, kaip pasiseks išlaikyti šį 
egzaminą. 

Dabar daug tautiečių grįžta iš Sibiro. Jau ir 
mano prietelius Pranckietis Lietuvoje. Neturiu 
žinių, ar Algimantas jam nusiuntė siuntinį. Jeigu 
išsiuntė, tai reikia jam pranešti, kad susitvar
kytų su paštu, nes gali grąžinti atgal, jeigu neras 
adresato. Aš jam rašiau, bet ko! kas iš jo nesu
laukiau. 

Mano tautiečiai sibiriokai žada mane aplan
kyti ir kviečia pas save pasisvečiuoti. Dabar pas 
Vitkus įsirengiau gerą ir edvų kambarį, tai turė
siu kur svečius priimti. Pas Vitkus man labai 
jauku, laisvai jaučiuosi, nereikia rūpintis maistu. 
J ie manimi labai rūpinasi. Dabar jų materialinė 
padėtis žymiai pagerėjo ir jau gyvena be trū
kumų. 

Tuos vaistus „Collojod" gydytojas antrą kartą 
užrašė. Sako, kad jie man naudingi. Jeigu nerasi 
tų, tai gal rasi panašius. Mane ligoninėje gydė 
šiais vaistais į veną leido gliukozę su bromu ir 
enfelinu, į raumenis kardiominą, natnnitrozį ir 
bazidolį. davė rezerpino tabletes ir kitas, kurių 
neatsimenu. 

Na, jau daug prirašiau. Dabar duosiu tau 
ramybę su savo ligomis. Visokiomis maldomis 
kreipuosi i Aukščiausiąjį, kad tau padėtų. 
sunkiomis valandomis. Bučiuoju tave. Mamute 

P.S. Vietoj to, kad nuvažiuočiau pas tave. 
siunčiu savo fotografiją, kurią pasidariau prieš 
metus užsienio pasui. Sako, kad natūroje esu 
gražesnė. 

Panevėžys , 1959 spal io 26 

Brangioji Niliute: 
Vakar gavau iš tavęs laišką ir skubu tau į jį 

atsakyti, kad nesirūpintum dėl mano rankos 
Dabar tik vargina temperatūra dėl vis nesi
baigiančio bronchito. Gydytoja dažnai užeina ir 
tikrina. Perskaičius tavo laišką net susirūpinau, 
kad reikalai taip greit neužkluptų. Kad nors 
ranka pasveiktų ir jėgas atgaučiau' Tačiau, 
kadangi mes pripratę prie šio tempo, tai nesiti
kiu, kad taip greit kas bus, bet ruoštis ir laukti 
reikia. 

Jau susigyvenau su visais įspūdžais ir smū
giais, atrodo, kad visokius, gerus ir blogus, 
sutikčiau šalčiau. Mane labai stebina, kad jūsų 
šalyje taip aukšti ir garbingi asmenys, mūsų 
akimis žiūrint, taip rūpestingai pažadus vykdo ir 
net praneša, kas padaryta. Mūsų šalyje tą padaro 
tik rinktiniams žmonėms. Te Dievas jiems atsily
gina už jų gerą širdį. Dabar mano didžiausias 
rūpestis yra, kaip greičiau sustiprėti ir tada lauk
ti tos didžiausios laimės, jei jos būčiau verta. 

Labai gerai, Niliute, darysi, jei su Algimantu 
dažniau susitiksi Man jo, vargšelio, gaila. 
Vyrams vienišiems daug sunkiau negu moterims 
(pas mus vienišiems visai neįmanoma gyventi). 
Rašai, kad jis laiko turi daug daugiau negu tu ir 
Vida. Aš iš jo laiškų sprendžiu (nors ir nedaug 
parašo', kad laiko jis turi mažai ir darbas sunkus. 
Tėvynę jis mini su dideliu ilgesiu. Žinai, Niliute, 
ką jaučia motinos širdis, to sesers širdis negali 
jausti Kadangi aš toli nuo jo esu, tai tu jam pa
rodyk sesers meilę. Ar jis negalėtų arčiau tavęs 
persikelti0 Jis man paskutiniame laiške rašė. kad 
dar neišlaikė visų egzaminų. 

Matyt, kad Vaitiekūnams sekasi, nes jie 
nusipirkę vasarnamį. Nedrįstu Vidos klausti, kuo 
jis užsiima. Nerašai, kiek kambarių turi ir ku
riame aukšte.Rašai, kambarius nutiesei kilimu, 
kad nesugriučiau. o aš manau, kad teisingiau 
bus, kad griūdama nesusimuščiau. Sako, mažas 
ir senas vienodi, tik mažas griūdamas nelaužo 
kaulų, o senas to nebeišvengia, nes didesnis nuo
tolis nuo žemės ir svoris skirtingas, be to, nemik
lus Tuom ir baigsiu. Dėdės tau s iunčia 
linkėjimus. Bu*. H n u c nu 
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SUKRUSKIME! 
Praeitais metais šventėme 

itin reikšmingą spaudos atgavi
mo šimtmečio sukaktį. Dabar. 
atvertę naujų metų lapą, šiemet 
kibkime į darbą pareikšti savo 
meilę spaudai ne vien tuščiais 
žodžiais, bet veiksmais. Kas 
mums brangiausia? Kaip mais
tas ir vanduo kasdien reikalin
gas kūnui, taip spauda yra mū
sų kasdienis sielos penas! Spau
da mus praturtina, lavina, pra
plečia akiratį, informuoja, atve
ria langą į visą pasaulį. Anot 
vieno išminčiaus: „Europa turi 
spaudą, kuri pažymi teisę pasi
rinkti: Amerika — spaudą, radi
ją bei televiziją, kuri pabrėžia 
naujienas". Mūsų „Draugas", 
kopiantis į 96-ąjį laiptą, jungia 
ir vieną, ir kitą. 

Įsivaizduokime t ik vieną 
dieną be dienraščio „Draugo"! 
Mes pasijustume skurdesni, ne
gautume žinių iš viso pasaulio, 
o ypač iš brangios" tėvynės; orga
nizacijos negalėtų skelbti savo 
renginių (būsimų bei jau įvy
kusių), o tai sulėtintų ar net 
panaikintų jų veiklą; pasiges-
tume įvairių pranešimų; žymių 
asmenų, atvykusių iš tėvynės; 
pritiltų įvairūs fondai; žodžiu — 
gerai klestinčioje lietuviškoje 
dirvoje įsivyrautų tyla bei tam
sa. Ar mes to norime? 

Taigi, aukščiausias laikas 
suknisti! Nebūkime lyg tie bejė
giai žmonės, stovintys ant van
denyno kranto ir stebintys mil
žino laivo skendimą, bet negelb-
stintys skęstančiųjų. Patys pir
mieji lietuviai imigrantai, dau
giausia mažamoksliai, įkūrė 
dienraštį „Draugą". Pokario 

-ateiviai, lietuviškų aukštųjų 
mokyklų auklėtiniai, iš pirmos 
dienos laisvame krašte skubėjo 
prenumeruoti dienraštį „Drau
gą" (ir ne vien jį), į jį rašyti (be 
atlyginimo), bendradarbiauti , 
redaguoti bei administruoti . 
Dienraštis pražydo: išdygo nau
jieji jo rūmai, džiaugėsi „aukso 
amžiumi", renesansu. O ar da
bar leisime jam nuskęsti? Kokia 

tai būtų gėda mums ir mūsų 
tūkstančiais čia atplūstančių 
dabartinių lietuvių imigrantų. 

Ką daryti? Ko griebtis? Ar 
neatsirastų t a rp naujųjų imi
grantų asmuo, kuris pravestų 
spaudos vajų — kreiptųsi į ne
seniai a tvykus ius ir ragintų 
užsiprenumeruot i „Draugą"? 
Juk jie mūsų pažiba, ateitis bei 
viltis, daugelis jų intelektualai, 
rašto žmonės. Ne vienas Ame
rikoje j au spėjęs 10-15 m. „ap
šilti". Tik reikia gero noro, pri
sirišimo prie lietuviško žodžio, 
spaudos, re ik ia jį mylėti ir 
turėti savigarbą, neleisti pra
žūti kas pasišventėlių buvo su
kurta beveik prieš 100 metų. 

Knygnešiai , nepaisydami 
pavojų, įkalinimų, trėmimų, net 
mirties, nešė knygas ir kitą 
spaudą, kad „vargo motinos" 
galėtų slapta mokyti savo vai
kus lietuviškai skaityti. Mums 
tokių pavojų nėra. JAV-se 
teisėjai, suteikdami Amerikos 
pilietybę, ne t ragina laikytis 
savo „senojo krašto" kultūros, 
dainos, šokių, tradicijų, kalbos. 

Tad būkime visi — pavieniai 
bei organizacijos, verslo įstai
gos, bankai — XXI a. spaudne-
šiai. Tai mūsų šventa pareiga 
veikti už tuos visus žuvusius dėl 
laisvos Lietuvos, dėl mūsų visų, 
čia laisvai gyvenančių. Pabus
kime, supraskime, kas mums 
svarbiausia — be savo „Drau
go" būsime dvasios elgetos. 

Paskelbkime šiuos metus 
spaudos vajaus metais. Mes visi 
savanoriškai , geranoriškai 
s iųskime „Draugui" bent po 
„našlės skatiką", bent po 10-20 
dol. Pasistenkime surasti vieną 
naują prenumeratorių. Malo
niai pakalbinkime neseniai at
vykusius užsiprenumeruoti 
„Draugą" 

Dieve, padėk mums tai sėk
mingai vykdyti „Draugo", o tuo 
pačiu mūsų visų labui. Tepra
byla mūsų lietuviškos sąžinės, 
teats iver ia mūsų dosnios 
širdys! 

S t a s ė S e m ė n i e n ė 
Baraboo, WI 

RIEŠUTINIO SVIESTO IR 
UOGIENĖS VYNIOTINIAI 

Vaikai paprastai mėgsta 
riešutinio sviesto sumuštinius, 
o jeigu dar užtepame uogienės, 
visai skanu. Tačiau tokie su
muštiniai tinka ir suaugu
siems, kai reikia greito užkan
džio priešpiečiams ar pavaka
riams Mano šeimoje šie „vy-
motiniai" labai mėgstami, todėl 
siūlau pamėginti. 

P a s t a b a . Šis receptas — 
vienam asmeniui. Jei norima 
keliems, atitinkamai padaugin
ti duonos riekeles, riešutinio 
sviesto ir kitų produktų kiekį. 

1 riekelė visų grudų kvieti
nės duonos 

1 šaukštas riešutinio svies
to (creamy arba chunky Peanut 
butter) 

1 ir 1/2 šaukšto bet kokios 
tirštos uogienės 

2 šaukštai susmulkintų 
žemės riešutų tpcanuts) 

Nuo duonos nupjaustyti vi
sas plutas. Riekę labai plonai 
„iškočioti, aptepti riešutiniu 
sviestu ir 1 šaukštu uogienės 
Duoną suvynioti į ritinėlį, jo 
viršų aptepti likusiu 1/2 šauks-
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Paruošia Julija K. 

tu uogienės ir pavolioti į su
smulkintus riešutus. Vyniotinį 
supjaustyti (skersai) į nedide
lius gabaliukus. 

PUPEUŲ TROŠKINYS 

Pagal naujausius sveikatos 
žinovų patar imus, kasdien 
reikia valgyti daug daržovių. 
Šis receptas kaip tik atitinka 
tiems reikalavimams — pamė
ginkite: sveika ir skanu. 

1 skardinukė (15 uncijų 
dydžio) konservuotų baltų pu
pelių (white arba butter beans) 

1 šaukštas alyvų aliejaus 
1 nedidelis, sukapotas svo

gūnas 
2 sukapotos česnako skil

telės 
1 nedidelė cukinija (zuechi-

ni). perpjauta i 4 dalis išilgai ir 
supjaustyta maždaug 3/4 colio 
dydžio gabaliukais 

1 šaukštelis cukraus 
2 šaukštai citrinų sulčių 
1 šaukštelis tarkuotos citri

nos žievelės 
1/4 šaukštelio 

druskos 
1/8 šaukštelio 

„cayenne" pipirų 
1 stiklainiukas 

(6 uncijų dydžio) 
konservuotų rau
donųjų pipirų, nu
varvintų ir su
pjaustytų maždaug 
1/2 colio storio 
juostelėmis 

KGB REZERVAS -
VIENAS ATVEJIS 
Visi žino apie kompartijos 

ir „Rusijos revoliucijos kardą" 
— teroro organizaciją, ku r i 
skirtingu laiku vadinosi Čeką, 
NKVD, MVD ar KGB. Jos 
paskirtis — naikinti komparti
jos t ikruosius ar į tar iamus 
priešus. Labiausiai ši organi
zacija kėlė visiems SSRS 
piliečiams baimę savo neapi
brėžtomis galiomis: ji galėjo 
daryti viską su Jcontrevoliu-
cionieriais" ir „liaudies prie
šais". Organizacija turėjo savo 
skyrius visose Sovietų Sąjun
gos krašto valdymo ir visuo
menės organizacijose. Jos 
ypatingas dėmesys buvo nu
kreiptas į karines jėgas. Ligi 
Sovietų Sąjungos žlugimo spe
cialūs saugumo — KGB dali
niai („pograničniki" — pasie
niečiai) saugojo visas Sovietų 
Sąjungos sienas, o taip pa t 
tarptautinius oro uostus, kaip 
Kijevą, Leningradą ir Maskvą. 
Yra duomenų, kad 1940 metais 
Lietuvą okupavo NKVD vado
vaujami daliniai. Stal inui 
mirus, NKVD viršininkas L. 
Berija savo žinioje turėjo 29 
kariuomenės divizijas. 

Kilus triukšmui ir prasi
dėjus diskusijoms apie buvu
sius KGB rezervo karininkus 
Lietuvoje, dabar užimančius 
aukš t a s pareigas valdžioje, 
pravartu nors truputį pažvelgti 
į KGB karininkų rezervą ir kuo 
jis skiriasi nuo KGB operatyvi
nės organizacijos. Čia yra vie
nas, man gerai žinomas, atvejis. 

1944 metų vasarą pasitrau
kiau su savo pusbroliu į 
Žemaitiją. Per spalio mėn. rusų 
ofenzyvą mes išsiskyrėme. Kai 
karas pasibaigė, aš buvau va
karuose, o jis Lietuvoje. Likęs 
Lietuvoje po karo, jis baigė 
Vilniaus universitetą ir, kaip 
tuo metu buvo privaloma, tapo 
atsargos karininku. Kas metai 
buvo šaukiamas atlikti karinę 
praktiką, dažniausiai Kara
liaučiaus srityje, kuri jo pasa
kojimu, buvo paversta ištisu 
poligonu. Vienais metais tokių 
pratimų metu karininkų ramo
vėje pasirodė aukštas, gražiai 
nuaugęs j aunas , barzdotas 
vyras. Kilus Kuboje revoliucijai 
ir nuvertus Batistą, tas pats 
aukštas barzdotas vyras laik
raščių fotografijose buvo pa
žymėtas, kaip Fidel Castro. 

Sovietmečiu besilankyda
mas Lietuvoje, visuomet nevie
šai susitikdavau su pusbroliu, 
nes jis. kaip lankęs Marijam
polės karo mokyklą, buvo nuo
latos sekamas. Kaip metalurgi
jos specialistas, jis dirbo vieno
je įstaigoje, kuri tikrino metalų 
kokybę kariniams užsakymams 

2 šaukštai sukapotų šviežių 
petražolių lapelių 

Nuvarvinti ir šaltu vande
niu perplauti pupeles. Padėti į 
šalį. Keptuvėje įkaitinti aliejų, 
sudėt i svogūną ir česnakus, 
pakepinti, kol suminkštės, apie 
4 min. Įmaišyti cukiniją ir 
cukrų, pakepinti, kol svogūnai 
pradės gelsti, apie 6-7 min. 
Įmaišyti citrinų sultis, tarkuotą 
citrinų žievelę, „cayenne" pipi
rus ir du šaukštus vandens. 
Pavirti apie 30 sekundžių. 
Įmaišyti raudonųjų pipirų 
juosteles ir pupeles. Pavirti, kol 
pupelės visiškai įkais — apie 2 
min. Įmaišyti petražoles ir 
patiekti į stalą. 

Pabaltijo ir Gudijos apimtyje. 
Partijai nepriklausė. 

1996 metais susitikus, jis 
nusiskundė, kad jų visas da
linys yra pervestas KGB 
priežiūrai — rezervui. Tai , 
pagal jį, buvo KGB atsarginiai 
daliniai galimiems civilių nera
mumams a r iškilusioms riau
šėms tramdyti, t.y. kontroliuoti 
miestuose įsisiūbavusias mi
nias žmonių. 

„Jei reikės šaudyti, ta i žino
siu į ką šauti", — buvo jo 
atsisveikinimo žodžiai. Po metų 
jis žuvo auto avarijoje. 

J e r o n i m a s T a m k u t o n i s 
Chicago, IL 

REIKIA VIENINGO 
FRONTO PRIEŠ 

PUTIN 
PROPAGANDĄ 

Daug spaudoje rašoma apie 
Rusijos valdovo sumanymą 
atšvęsti pergalės šventę prieš 
vokiečių bandymą užkar iaut i 
Rusijos plotus. Rusijos prezi
dentas šiai šventei skiria daug 
dėmesio, nes nori pasirodyti 
prieš pasaulio valstybes, kaip 
kovotojas už t au tų laisvę. 
Rengdamas šį paminėjimą, 
Putin bandys sudaryti vaizdą, 
kad po karo nebuvo okupuotų 
kraštų ir tuo pačiu metu paro
dyti pasaul iui , kad Rusijai 
priklauso Karaliaučiaus kraš
t a s , kur i s buvo per le is tas 
valdyti iki pasaul inės taikos 
pasirašymo. 

Latvijos, Lietuvos ir Estijos 
pakvietimas į šias iškilmes yra 
t ik politinis žaidimas, parodant 
kitų valstybių vyriausybėms, 
kad ir šios valstybės prisidėjo 
prie Rusijos siekių, nutylint 50 
metų okupaciją, i š t r emian t 
tūkstančius nekaltų žmonių į 
mirties lagerius. 

Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus gerai 
užsirekomendavo prieš Europą, 
dalyvaudamas diskusijose 
Ukrainoje, renkant jos prezi
dentą. Prezidentas Valdas 
Adamkus tu rė tų panaudot i 
savo politinį sugebėjimą, išaiš
kinti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos padėtį, pasibaigus ka
rui, nes daugelis pakviestųjų 
mažai kreipia dėmesio į pra
eities laikus, o daugelis y ra 
linkę Rusijai pataikauti . 

LR prezidentas turėtų įdėti 
daug darbo pokalbiuose su 
Latvijos ir Estijos prezidentais, 
įtikinant juos, kad dalyvauda
mi šioje šventėje „pjauna šaką, 
ant kurios sėdi", tuomi uždary
dami duris deryboms dėl Ru

sijos padarytos žalos okupacijos 
meta is . 

Lietuva, po pasaulį išblaš
kyti lietuviai ir daugelis kitų 
mažų t au tų deda daug vilčių, 
kad Lietuvos prezidentas turės 
drąsos pasakyt i Putin: mes 
nedalyvausime, jeigu neiškel-
site Molotovo — Ribbentropo 
sus i ta r imo viešumai. 

M u m s lieka tik vienintelis 
kel ias , maldose prašyti Dievo, 
kad J i s suteiktų išminties ir 
s t iprybės Lietuvos prezidentui 
kovoje už teisybę. 

A n t a n a s P a u ž u o l i s 
Chicago, IL 

KIEK KALBŲ BUS 
EU/ES? 

Šiuo metu EU turi 20 narių 
(20 valstybių). Visų jų kalbos 
yra oficialios EU kalbos. Tai 
reiškia, kad visi svarbesni EU 
dokumen ta i yra verčiami į 
v i sa s EU kalbamas kalbas . 
J e i g u ateityje Rumunija ir 
Turki ja bus priimtos į EU, tai 
p r i s idės da r dvi kalbos: 
r u m u n ų ir turkų. 

Todėl dabar Briuselyje ir 
S t r a s b ū r e (Strasburge) yra 
svars tomi 3 planai ateičiai: 

1. Pasirinkti vieną oficialią 
kalbą . (Tarkim: anglų). 

2. Pasirinkti tr is oficialias 
ka lbas (Tarkim: anglų, prancū
zų i r vokiečių). 

3. Pasilikti prie status quo. 
Žinoma, praktiškiausia ir 

pigiausia būtų viena kalba, bet 
trijų oficialių kalbų šalininkai 
nurodo: J T yra šešios oficialios 
kalbos: anglų, prancūzų, ispa
nų, rusų, kinų ir arabų. 

Šį keblų klausimą 2005 
meta is svarstysiąs EU parla
m e n t a s . Tai nėra lengvai 
išsprendžiama problema, nes 
k a i kur ios valstybės (pvz., 
Prancūzija) nelabai nori priimti 
vieną (anglų!) kalbą. 

Mano nuomonė tokia: EU 
t u r ė t ų pri imti vieną kalbą, 
anglų kalbą. Štai dėl ko: 

1. Anglų k. kalbama tik 
salose: Anglijoje ir Airijoje. 

2. Anglų k. jau yra tarp
t au t inė , globalinė kalba. 

3. Anglų k. moka ir jos 
mokosi labai daug žmonių 
v isame pasaulyje. 

Tai EU sutaupytų labai 
daug darbo ir labai daug pi
nigu. Tik pagalvokime: su vie
n a kalba reikės, tarkim, 50-100 
vertėjų, o su keliolika kalbų 
reikėtų gal kelių šimtų, gal net 
tūkstančių. 

O ku r sukrausi visus tuos 
s torus dokumentų tomus? 

A n t a n a s K l i m a s 
Rochester, NY 

SKELBIMAI 
ĮVAIRUS 

* 2 moterys ieško darbo prižiūrėti 
senelius. Minimali anglų kalba. 
Viena vairuoja kita ne. Siūlyti FL arba 
kitur. Tel. 727-321-6967. 

* Dažytojas su patirtimi ieško darbo 
( Savi darbo įrankiai) Tel. 773-931-
9567. 

'Moteris ieško darbo senelių prie
žiūroj. Patirtis, rekomendacijos, 
anglų kalba, automobilis. Gali gyven
ti kartu. Tel. 708-532-3347, vakarais, 
arba 708-361-3975, palikti žinutę. 

IŠNUOMOJA 

Woodridge išnuomojami 
1 -2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— S607: 
2 mieg. — $682. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

Prie Marquette Park 
išnuomojamas naujai dekoruotas 

2 kamb. butas su apšildymu, 
naujais virtuvės įrengimais ir oro 

kondicionieriumi. Kaina $430. 
Tel. 708-275-2070. 

* Pirksiu kompanjonės darbą 
senelių priežiūroje. Siūlyti variantus. 
Galiu gyventi kartu. Tel.708-532-
3347,vakarais, 708-361-3975. palikti 
žinutę. 

* Vidutinio amžiaus tvarkingi 
žmones išsinuomotų vieną kambarį 
su vonia ir virtuve VVestmont, Darien 
ar Woodridge rajonuose. Jeigu 
nuosavame name, tai padėtume 
tvarkyti aplinką. Tel. 630-863-2774. 

'Moteris ieško darbo žmonių prie
žiūroje nepilnai darbo dienai nuo 
iv.pp. Oak Lawn ar aplinkiniuose 
raj. Gali pakeisti savaitgaliais. 
Patirtis, anglų kalba, rekomendaci
jos, automobilis, dokumentai. Tel. 
708-692-4422 , 708-233-6918, palik
ti žinutę 

* Moteris gali pakeisti savaitgaliais 
Milwaukee. Wl. Tel. 414-258-6786 

ĮVAIRUS 

* Moteris, turinti dokumentus, ieško 
darbo po pietų VVestmont. Darien, 
VVoodridge, gali būti Bolingbrook ar 
Lemont. Tel. 630-863-2774. 

* Vyras, vairuojantis automobilį, tu
rintis rekomendacijas ir patirtį, lega
lūs dokumentai, gali atlikti masažą ir 
prižiūrėti pagyvenusius žmones Tel 
708-233-9764 skambinti nuo 3 v.p.p. 
Iki 9 v. v. arba tel. 708-822-6200 

* Gal kas galėtų studentui padova
noti ar pigiai parduoti naudotą auto
mobilį. Būčiau labai dėkingas Tel. 
773-220-5670, Vladas. 

'Mergina ieško darbo prižiūrėti 
pagyvenusius žmones. Gali gyventi 
kartu, arba pakeisti. Nevairuoįa. Tel. 
773-220-5670 

' Reikalingi santechnikai su patir
timi. Te! 708-267-5530 

Viktorija, Gintarė ir Gytis. 

PAGALBOS 
PRAŠYMAS 

Aš norėčiau paprašyti 
Amerikos lietuvių paramos, 
kad paaukotų mano mergaičių 
operacijoms. Esu Sonata Pun-
dzienė, gyvenu Akmenės mies
te, auginu 4 mažamečius vai
kus. Du vaikai sveiki. Dvi mer
gaitės — ligotos. Viktorija turi 
įgimtą akių kataraktą. Mer
gaitę reikia skubiai operuoti, o 
pinigų neturiu. Fausta turi 
įgimtą širdies ydą. Jai taip pat 
skubiai reikalinga operacija. Iš 
savo gaunamų pajamų negaliu 
pragyventi, o dar sutaupyti, tai 
yra labai sunku. Kartais pati 
einu miegoti nevalgius, kad tik 
mano vaikai būtų pavalgę. Pati 
sergu stuburo išvarža, tai irgi 
pagelbėtų operacija, o pinigų 
neturiu, nei dėl savo, nei dėl 
vaikų operacijos. 

Iš kur man gauti daugiau 
kaip 6 tūkst. litų operacijoms9 

Reikia už butą daug mokėti. 
Dukrelė Gintarė yra sveika, 
mokosi 5-oje klasėje. Gytis yra 
sveikas, 4 metų amžiaus, dar 
namuose su sesute Fausta, kuri 
yra 1 metų, 9 mėnesių amžiaus. 

Mažoji Fausta Pundzaitė. 

Taigi, labai prašau Amerikos 
lietuvių paramos, kad mano 
vaikams padėtų, paaukotų. 
Būsiu labai labai dėkinga. 

Mano adresas: 
S o n a t a P u n d z i e n ė , 

Laižuvos 8a-23, 
Akmenė LT 85357; 

tel. 8425-55345. 

R e d a k c i j o s p a s t a b a : S. 
Pundzienė su prašymu atsiuntė 
ir abiejų mergaičių — Vikto
rijos bei Faustos — invalidumo 
pažymėjimus, išduotus LR 
Akmenės rajono savivaldybės 
Globos ir rūpybos skyriaus. 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS PASLAUGOS 

GREIT PARDUODA 
- T B ^ - T Landmark 

properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 77^690-0205 
Pager 630-314-4330 

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

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, 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 St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654;773-581-8654 

Siūlo da rbą 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

Reikalingi darbininkai 
rėmų surinkimui. Darbas švarus, privačioje 

gamykloje, kuri randasi Chicago. 
2532 N. Elston Ave. 2-as aukštas „ALPINA", 

šabą "Circuit City" parduotuvės. 
Pageidautina vyrai ir moterys. $8-10 vai. 
Reikalingas darbo lėktinas. Atvykite j ofisą. 

PARDUODA 

Michigan: 20 aeress aeross from 
Dainava Camp. Privacy, pond, 
woods, hills, marsh. $199,00. 

Call Jeri 734-669-5907, or 
JeriSa wall @ realtor.com. 

Charles Reinhart Co. Realtors 

FURNITURE WAREHOUSE 
LOCATEDIN WHEEL1NGIS 

LOOKING FOR SALES PEOPLE TO 
VVORK ON FRIDAY, SATLRDAY 

AND SLNDAY. WILL TRAFN. 
KNOVVLEDGE OF EUROPEAN 

LANGLAGES AND EXPERIENCE 
ES RETAIL BUSINESS IS 
PREFERABLE. GREAT 

oppoRTUNrrv FOR INCOME. 
PLEASE CALL AT 847-243-2004. 

YKOS AOTIJA 
Jau pats melas ruoštis šiai Šventei. 

Velykinė siunta išplauks Vasario 5 d. 
SIUNTINIUS SIUNČIAME Į LIETUVĄ. 
LATVIJĄ, ESTIJĄ IR BALTARUSIJĄ 

Mūsų Įstaigos: 
8801 S^TSTh Ave BRIDGEV1EW, IL 60455, Td:708-599-9680 
Dirbame: Pirm-Penk 8 a.m.-6p.m.. Treč iki 7 p.m.. Šešt. nuo 8 a.m.- 3 p.m. 

2719 W 71 Str. CHICAGO, IL 60629, Tel:773-434-7919 
Dirbame: Pirm-Pcnk 9 a.m.-5p.m.. Šc3t iki 2 p.m. 

TEL:l-300-775-SEND 
Mūsų atstovai: 

\m Antele 334 E. Santa Anita, Tėl:818-842-1719.Tcl:818-731 -9777 
Bravo Cof (<-<.-238 Mam Str.LEMONT. IL60439. Td:630-257-3300 

Kšgm fbę.33KS. FtarivMtigRrtari. B\LArp«£. I L Iėl:S47-776-7766 

http://realtor.com


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, RsstefS. AP4 Werfax, ITAR-TASS. SttS 

EUROPA 

BERLYNAS 
Vokietijos kancleris Ger-

hard Schroeder Auszwitz mir
ties stovyklos 60-ųjų išlaisvini
mo metinių minėjimo išvaka
rėse priminė, kad į valdžią na
cius atvedė paprasti žmonės, ir 
paragino saugotis atgimstančio 
neonacių judėjimo. G. Schroe
der pabrėžė, jog dėl holokausto 
negalima kaltinti vien tik „de
mono Hitler". „Nacių ideologijos 
blogis turėjo savo priešistorę. 
Jis neatsirado iš niekur. Tačiau 
labiausiai nacistus rėmė pa
prasti piliečiai, kurie ir padėjo 
įgyvendinti jų siaubingas už
mačias", pabrėžė Vokietijos va
dovas. G. Schroeder pareiškė, 
jog jam gėda dėl mirties stovyk
lose įvykdytų nusikaltimų. 

KIJEVAS 
Ukrainos prezidentas Vik-

tor Juščenko mano, kad Julija 
Tymošenko, kurią' jis paskyrė 
laikinai eiti ministro pirminin
ko pareigas, yra priimtiniausia 
iš visų pasiūlytų kandidatų į ša
lies vyriausybės vadovus. V. 
Juščenko išreiškė viltį, kad J. 
Tymošenko vadovaujama vy
riausybė dirbs sėkmingai. Pre
zidento manymu, būsimoji Uk
rainos vyriausybė galės iš
spręsti visas santykių su Rusija 
problemas. 

Bush administracija siekia gau
ti 80 mlrd. JAV dolerių, kurie 
bus skirti karinėms operacijoms 
Irake ir Afganistane. Susuma
vus karinėms operacijoms abie
jose šalyse tuomet bus skirta 
beveik 300 mlrd. dolerių. Šiais 
metais iš biudžeto jau buvo skir
ta 25 mlrd. dolerių nenumatytų 
atvejų išlaidoms atliekant kari
nes operacijas minėtose šalyse. 
Tai reiškia, kad vien 2005 m. iš 
biudžeto karinėms operacijoms 
Irake ir Afganistane bus skirta 
105 mlrd. dolerių, o tai yra dau
giau nei iš viso buvo planuota 
skirti kovai su maištininkais 
šiose neramiose šalyse. 

AZIJA 

BOMBAY 
Vakariniame Indijos Satara 

rajone prie šventyklos antradie
nį kilus spūsčiai, žuvo iki 300 
hinduistų maldininkų, tarp jų 
— kelios moterys ir vaikai. Pa
sak valdžios pareigūnų, šven
tykla antradienį galėjo pri
traukti iki 150,000 maldininkų. 
Nelaimė įvyko maldininkų pro
cesijai einant į šventyklą netoli 
Vaju miesto, esančio už maž
daug 260 km į pietryčius nuo 
Bombay. 

ARTIMIEJI RYTAI 

RUSIJA ~i 

MASKVA 
Antradienį Rusijos sostinės 

centre, Maskvos banko centri
nio biuro kieme saugumo tarny
bos sunaikino sprogdinimo įtai
są. Sprogdinimo įtaisas atsiųs
tas paštu kaip siuntinys. Sprog
dinimo įtaisą, galingumu pri
lygstantį 50 gramų trotilo, rado 
saugumo tarnyba. Įvykio vietoje 
dirbo miesto operatyvinės tar
nybos. 

_ JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV prezidento George W. 

AMAN 
Užsienyje gyvenantys ira

kiečiai kol kas ne itin aktyviai 
rengiasi dalyvauti sekmadienio 
rinkimuose, nors tarptautinė 
bendruomenė visomis išgalėmis 
stengiasi privilioti juos į balsa
vimo punktus pirmą kartą po 
Saddam Hussein režimo žlugi
mo. Irakiečių balsavimą užsie
nyje organizuojanti Tarptautinė 
migracijos organizacija (IOM) 
48 valandomis buvo pratęsusi 
Irako emigrantų registravimą, 
kuris baigėsi antradienį 7 vai. v. 
vietos laiku. Pasak IOM, iki šiol 
keturiolikoje pasaulio šalių 
įkurtuose specialiuose balsavi
mo centruote užsiregistravo 
237.704 irakiečiai, nors tikėtasi 
į rinkėjų sąrašus įtraukti iki mi
lijono Irako emigrantų. 

BAGHDAD 
Irake sukilėliai išplatino 

vaizdajuostę, kurioje matyti ko
votojų pagrobtas Amerikos pi
lietis. Vaizdo medžiagoje prie 
įkaito galvos laikomas šautu
vas, o jis maldauja pasigailėti. 
60 sekundžių trukmės įraše, ku
ris buvo paskelbtas antradienį, 
pagrobtas vyriškis prisistato 
JAV piliečiu Roy Hallams. Su
kryžiuotomis kojomis jis sėdi 
juodame fone ir nervingai trin
damas rankas kreipiasi į kame
rą. 

GAZOS RUOŽAS 
Naujasis palestiniečių pre

zidentas Mahmoud Abbas įvyk
dė savo pažadą griežtomis prie
monėmis kovoti su įstatymų ne
paisymu palestiniečių teritori
jose — jo nurodymu antradienį 
šiaurinėje Gazos dalyje buldoze
riai pradėjo griauti nelegalius 
kovotojų ir saugumo pajėgų pas
tatus, suręstus valstybinėje že
mėje. Siaurinėje Gazos dalyje, 
siekiant užkirsti kelią kovotojų 
išpuoliams prieš Izraelį, dislo
kuota 2,000 karių. Tokių veiks
mų prezidentas ėmėsi, norėda
mas atnaujinti taikos derybas 
regione, kuriame laikinos pa
liaubos tęsiasi jau savaitę. 

JERUZALĖ 
Izraelio žiniasklaida prane

šė, kad veiklą atnaujina specia
lus armijos psichologinės kovos 
ir propagandos padalinys, ku
riam keliama užduotis veikti 
palestiniečių viešąją nuomonę. 
Padalinio veikla buvo sustabdy
ta 2000 m. dėl nesiliaujančių 
skandalų. Izraelio armija jau 
seniai kalbėjo apie būtinybę jį 
atkurti, kad būtų galima daryti 
įtaką Palestinos savivaldos gy
ventojų nuomonei. Izraelio šal
tiniai pažymi, kad psichologinės 
kovos ir propagandos padalinio 
veiklos planas dar galutinai ne
parengtas, tačiau per praėjusias 
dvi savaites okupuotose palesti
niečių teritorijose buvo išplatin
ta apie 250,000 agitacinių lape
lių, kuriuose aiškinamos radi
kalių grupuočių veiklos neigia
mos pasekmės paprastiems gy
ventojams bei kaip galima prisi
dėti prie kovos su terorizmu. 

Kaina Seimo viešbutyje — vienas litas 
Atkelta iš 1 psl. 

Seimo Viešųjų ryšių depar
tamento duomenimis, Seimo 
viešbutyje būstą nuomojantys 
par lamentara i už kvadratinį 
metrą moka nuo 20 iki 98 centų. 
Pigiau kainuoja gyvenimas sos
tinės Fabijoniškių rajone esan
čiame viešbutyje, o Gedimino 
prospekte prie pat Seimo esan
čiame pastate kvadratinio met
ro kaina siekia beveik litą. Be 
to, nuomininkai sumoka už van
denį, elektrą, šildymą, šiukšlių 
išvežimą. 

„Seimo viešbutis — ne ko
mercinis objektas, jame renka
mas savivaldybės nus ta ty tas 
mokestis", aiškino Seimo Finan
sų departamento Biudžeto pla
navimo grupės vyriausiasis spe

cialistas Gintautas Čaplikas. 
Seimo finansininkai atski

rai neskaičiuoja, kiek atsieina 
išlaikyti Seimo viešbutį. Jo gy
ventojų išlaidos ištirpsta ben
drame katile. LŽ kalbinti parla
mentarai , nuomojantys būstą 
Seimo viešbutyje, taip pat nesu
gebėjo nurodyti savo išlaidų 
būsto nuomai. 

„Nė nežinau, kokia susida
ro suma", teigė trakiškė parla
mentinės Darbo frakcijos narė 
Dangutė Mikutienė. 

Turtingiausias parlamenta
ras, ūkio ministras Viktoras Us-
paskichas atrėžė: „Turiu butą 
Vilniuje, ir ne vieną. Tai tik ne
kilnojamasis turtas . Už viešbutį 
moku tiek, kiek priklauso". 

Dar vienas parlamento mili

jonierius — Darbo partijos na
rys Antanas Bosas būstą Seimo 
viešbutyje gavo nemokamai, 
nors kandidatuodamas į Seimą 
nurodė sostinėje turįs nekilno
jamojo turto. 

..Neturiu Vilniuje nė kvad
ratinio metro nuosavo ploto. Vi
sos žinios deklaracijoje pasenu
sios. Sostinėje gyvena mano vai
kai. Be to, nieko nepirksiu ir kol 
kas nieko nestatau. Nėra tam 
reikalo", nukirto jis. 

Klaipėdietis parlamentaras 
Raimundas Palaitis neslepia tu
rįs nuosavą būstą sostinės cen
tre. Parlamentaras nė neketino 
slėpti, kad pusvelčiui nuomoja
me Seimo viešbučio bute nakvo
ja iš pajūrio atvykę jo draugai 
bei kolegos. 

Seime - dar vienas „slidininkas' 

Vilnius, sausio 25 d. (BNS) 
— Opozicinės Seimo Liberalų ir 
centro frakcijos nario Algio Čap
liko neišgąsdino skandalai dėl 
neteisėtų parlamentarų išvykų 
atostogauti darbo metu — libe-
ralcentristų atstovai patvirtino, 
kad A Čaplikas su šeima yra iš
vykęs slidinėti. 

Užsienyje atostogaujantis 
politikas dienraščiui „Lietuvos 
rytas" tvirtino pasinaudojęs 
konstitucine teise į poilsį. 

A Čapliko prašymas išvykti 
už Lietuvos ribų praėjusią sa
vaitę buvo svarstomas parla
mento valdyboje. Tačiau Seimo 
narys leidimo išvykti negavo. 

Parlamento vadovybė šį 
kartą nepriėmė sprendimo aiš
kindama, esą valdyba gali pri
tar t i parlamentaro kelionei a r 

išvykai tik tokiais atvejais, jei
gu ji yra susijusi su tiesio
ginėmis Seimo nario pareigo
mis. 

Planų atostogauti darbo 
metu netgi nebandęs slėpti A. 
Čaplikas Seimo buhalterijai pa-
teiSė prašymą nemokėti jam at
lyginimo už pravaikštos savaitę. 

Apie 700 litų turėtų būti 
pervesta į neįgalios mergaitės 
gydymui skirtą sąskaitą. 

Liberalų ir centro frakcijos 
seniūno pavaduotojas Saulius 
Lapenas pareiškė nesąs pasi
rengęs komentuoti A. Čapliko 
poelgio. Jis pripažino, kad se
niūnas yra išvykęs, tačiau tiki
no nežinąs kur 

Seniūno pavaduotojas ma
no, jog darbo metu atostogauti 
išvykęs A. Čaplikas nenusižen-

Aukos Lietuvos Vaikų vilties Los Angeles skyriui, 
2004 m. spalio mėn. — 2004 m. gruodžio mėn. 

$500 J. Hess. $450. I. Raulinaitienė. $400 A. I. Šėkai. $300 Rik 
Rin-gys, $200 P. I. Arai, A. B. Griciai. 

$150 J. J. Šepikai. $100 V. R. Baipšiai, A. Balsienė, H. Erickson, 
W. R. Finestone, G. Herzog, R. P. Jocai, I. Jodelienė, prel. J. 
Kučingis, A. D. Kuolai, A. B. Liseckai, G. L. Mažeikai, D. Na
vickienė, M. I. Petokai, S. Plushner, E. V. Radveniai, K. A. 
Reivydai, R. L. Ringiai, J. D. Scola, E. A. Šilkaičiai, R. Taut
vydas, S. D. Walker, L. Wiedermann/R. Dicius; $70 J. A. 
Dancy, M. Pulauskienė. $57 NN. 

$50 L. A. Butkiai, V. S. Fledžinskai, A. T. Geciai, Č. M. Geštau-
tai, P. B. Gyliai, S. V. Keršuliai, J. Kupčinskas, S.S. Maks
vyčiai, K Moritis, V. I. Peteriai, D. N. Petroniai, A. D. Poli-
kaičiai, V. N. Raišiai, V. V. Ruzgiai, T. Shigaila, J. R. Tack, 
V. V. Zele-niai. $40 F. Barran, A. Bulotienė, R. P. Jocas, M. 
L. Aimanzan. $35 A Kovalesky. $30 S. Adams, M. Renkus. 

$25 M. R. Banioniai, J. M. Benedict, F. Brown, A. K Garoliai, V. 
Gilys, K S. Griciai, T. L. Gulbinai, P. D. Jasiukoniai, G. R. 
Juškaičiai, A B. Klioriai, J. Kontrimienė, S. R. Lisauskai, A. 
Musteikis, R. Novak, V. B. Paieda, J. Radvenienė, N. Rai
laitė, I. Reivydaitė, N. Rice, J. M. Šimoniai, A. Vaičiūnas, A. 
M. Vaitkai, G. Venckienė. 

$20 K Adams, A Daukantas, S. DePass, C. Dubickas, M. A. 
Hendricks, H. "R. Hennings, R. Jasiukonis, V. Juodvalkis, B. 
Kazlauskas, G. J. Lunskiai, D. Meyer, Č. A. Pakuckai, D. Ru
gienius, K J. Schneider, G. A Schukštai, K. Švarcas, P. R. 
Urbanai, V. Varnaitė, K R. Veitai, J. A Venckunai, L. A. 
Venckai. 

$15 F. M. Carver. $14 M. Logan. $10 M. Budinavičius, D. Ka-
ralis, K G. Matoniai, I. Miceikienė, C. D.Simmons, L. Stadal-
ninkienė, D. Tėti, D. A. Vailokaičiai, S. Young. $7 K Dvarvy-
dis. 

$5 V. Corrigan, B. Girnius, V. Glazė, M. Lembertas, J. V. Lopa-
tauskas, J. Prakapas, R. Reivydaitė, E. Zarauskaitė. $4 
J. Kim-Skirius. $3 B. Newcomer, H. Inle. $2 S. Brown, F. 

Mintz.. 
Aukos padėti Aidui Bertuliui: 
$200 G. Bivins, G. V. Federas, D. Janutienė, Lietuvos Dukterys, R. 

T. Setser, R. V. Strimaičiai. 
$150 R. D. Petriai, J. A Watts. $100 R. ACorreU, D. D. Emami, V. 

Lembertas, T. Narauskas, V. A Palčiauskai, B. Sealey, J. Si-
das, J. B. Skorobogatai, V. V. Šliupai, A O. Vaišniai. 

$75 S. Nyerges. $50 A Alekna, C. Blackburn, D. J. Dikiniai, I. 
Jodelienė, D. S. Kubiak, D. Grybinas, S. S. Maksvyčiai, B. A. 
Metais, A. E. Mickevičiai, R. Č. Mickevičiai, A D. Polikaičiai. 

$40 M. L. Divitt, R. Hosier, D. Kiaunė/L. Barstytė. $30 D. M. Fa-
bian, L. Žvinklytė. 

$25 P. M. Currier, R. R. Kontrimai. 
A.a. Jono Navicko prisiminimui (tęsinys): 
$2,500 M. Steinmetz, $1,000 K. J. Petrauskai. 
$500 M. V. Gedgaudai, Lockton Insurance Brokers, D. Navickienė. 
$100 C. Berlin, R. V. Burnstine, A Deveikytė, J. A Glažės. 
$50 P. M. Burggren, R. Navickaitė, V. T. Petrušis. $38 R. Padale-

vičiūtė. $25 T. R. Kulbiai. $20 J. Edgar. 
A-a. Ingos Tumienes prisiminimui (tęsinys): 
$100 A. Tumas, L. Wiedermann/R. Dičius. $40 A. Adomaitis. 
A-a. Monikos Lembertienės prisiminimui (tęsinys) $25 A. M. 
Gustaičiai. 

A.a. JuUjos Sinkienes prisiminimui (tęsinys) $100 M. S. 
Strohson. $25 W. Parker. 
A-a. Sallie Shoban prisiminimui $500 M. M. Shoban. 
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Pėstieji 
bus varomi 

šlapiu skuduru 
Filipniečiams, kurie visiš

kai nelinkę vaikščioti šaligat
viais ir pereiti gatvę nustatytoje 
vietoje, dabar grės ne tik įspėji
m a s , nuobauda a r kas nors 
panašaus - jiems ta ip pa t gali 
būt i šleptelta šlapiu skuduru . 

„Mes mėginome kalbėtis su 
pėsčiaisiais, maldaudami vaikš
čioti šaligatviais, bet naudos iš 
to maža", - sakė Richard Apo-
da ra ro , vadovaujant is e ismo 
reguliuotojams Maniloje, k u r 
gyvena 12 mln. žmonių, o 
gatvėmis zuja, atrodo, ne ma
žiau automobilių. 

Miesto valdžia su rengė 
naują kampaniją, i r d a b a r 
mieste važinėja apie 20 sunk
vežimių su medinėmis kar t imis , 
pr ie kur ių prir iš tos šlapios 
antklodės su ryškiais užrašais : 

„Vaikščioti važiuojamąja dalimi 
a r stovėti joje - negalima!" 
Pėsčiųjų, kurie, priartėjus to
k iam sunkvežimiui , nepasi
t r auk ia iš važiuojamosios da
lies, laukia nemaloni staigme
na. 

Anksčiau pažeidėjams, ku
rie stovėdavo kelyje, laukdami 
visuomeninio transporto, buvo 
skiriamos įvairios nuobaudos, 
jie buvo sodinami į kalėjimus ir 
net verčiami viešai giedoti vals
tybinį himną. Niekas nepadėjo. 
Naujovė ta ip pa t nėra labai 
efektyvi ir nesusilaukė plačios 
paramos. ^ l a n atrodo, kad jie 
nesupranta , ką daro. J ie elgiasi 
su mumis , tars i mes - ne 
žmonės", - piktinosi vienas 
gatvės prekeivių. 

ffReuters"-BNS 

Parašiutininkė ore 
pradėjo gimdyti 

gė. „Nematau tragedijos, jei 
atostogaujama, kai posėdžiai 
nevyksta", sakė S. Lapenas. 

Beje, A. Čaplikas buvo vie
nas iš nedaugelio opozicijos at
stovų, kurie prieš kelias dienas 
balsavo už tai, kad skubos tvar
ka būtų svarstomos Seimo sta
tuto pataisos, kurios įteisintų 
parlamentarų atostogas. 

Skubos tvarkai Seimas ne
pritarė, o kai kurie parlamenta
rai pareiškė, jog atostogas jau 
suplanavęs A. Čaplikas per šį 
balsavimą privalėjo susilaikyti. 
To nepadaręs liberalcentristas 
esą įsivėlė į viešųjų ir privačių 
interesų konfliktą. 

Praėjusių metų liepą Kons
titucinis Teismas išaiškino, kad 
atostogos Seimo nariams ne
priklauso. 

Maskvoje viena nėščia rusė 
š o k d a m a pa raš iu tu pradėjo 
gimdyti. Praėjus kelioms minu
tėms nuo nusileidimo an t že
mės, Marija Usova susi laukė 
mergaitės. Moteris nepaisė per
spėjimų, kai būdama aštuntą 
mėnesį nėščia, nusprendė šokti 
paraš iu tu . 

Šuoliui įpusėjus, M. Usova 
pajuto milžinišką skausmą ir 
suprato, kad jai prasidėjo są
rėmiai. Parašiut ininkė sugebė
jo kontroliuoti savo nusileidi
mą, nors kelis ka r tus vos ne
apalpo. Saugiai nusileidusi ant 
žemės moteris net rukus pagim
dė dukterį, pranešė vietos ži
niasklaida. 

J a i .į pagalbą a tskubėjo 
medikai, kurie padėjo kūdikiui 
išvysti šį pasaulį. Paskutiniai 
žodžiai, kuriuos prisimena M. 

Usova, buvo „Tai mergaitė". Po 
to ji prabudo ligoninėje. „No
rėjau, kad dar įsčiose mano kū
dikis pajustų skrydžio ir laisvo
jo kr i t imo jausmą. Norėjau 
suteikti j am kažką tikrai nepa
prasto", — sakė parašiutininkė. 
— Jau buvau iššokusi, kai stai
ga pajutau smarkų skausmą. 
Supratau, kad tai jau prasidėjo. 
Šaukiau 'Dieve, padėk man ' ir 
laikiau stipriai suglaudusi ko
jas . Daugiau nieko negalėjau 
padaryti . Galvojau tik apie tai, 
jog mano kūdikis turi tai išgy
venti. Atrodė, jog kiekviena nu
sileidimo sekundė trunka am
žinybę". 

M. Usova savo dukrytę 
n u s p r e n d ė pavadinti Lar isa . 
„Senovės graikų kalba tai 
reiškia kirą", — paaiškino ji. 

(Iš spaudos) 

A f A 
VITAS KAZLAUSKAS 

Mirė 2005 m. sausio 22 d., sulaukęs 79 metų amžiaus. 
Gimė Utenos apskrityje, Lietuvoje. Gyveno Lemont, 

IL. Anksčiau gyveno Marąuette Parke, Chicago, IL. Ame
rikoje išgyveno 56 metus. 

Giliame nuliūdime liko: žmona Regina-Štuopytė, sū
nus dr. Vytas Kazlauskas su žmona Ann ir jų dukros 
Kristen ir Megan; dukra Marija Stonikas su vyru Pauliu
mi, dukra Angelė Klarin su vyru Christopher ir jų sūnus 
Michael; dukra Vita Muklevricz su vyru David ir jų vaikai 
Just inas, Aleksas bei Daria. Liūdi broliai Kazys Kazlaus
kas su žmona Terese ir Pranas Kazlauskas su žmona Lor-
raine ir jų šeimomis; seserys Stasė Žukienė ir Genovaite 
Matulienė su šeimomis Lietuvoje, kartu liūdi švogeris 
Jurgis Štuopys su žmona Roma ir jų šeima. 

A.a. Vitas priklausė Don Varnas American Legion 
Post 986, buvo Korėjos karo veteranas, priklausė „Atei
tininkų" organizacijai ir nuo jaunystės buvo aktyvus jos 
narys bei rėmėjas. Velionis buvo Pasaulio lietuvių centro 
ir Pal. Jurgio Matulaičio misijos Lemonte narys, darbuo
tojas ir rėmėjas. Mėgo dainą ir giesmę, buvo įvairių 
chorų ilgametis narys, lietuviškos operos mecenatas. 

A.a. Vitas bus pašarvotas penktadienį, sausio 28 d. 
nuo 3 v. p.p. iki 9 vai. v. Petkus Lemont laidojimo na
muose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL 60439 (arti Der
by Rd.). 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 29 d. 11 vai. r. 
Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus pa
lydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kur 
11:30 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. 
Vitas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Šeima pageidauja, kad vietoj gėlių aukos būtų skiria
mos Ateitininkų namams („Ateitis Foundation") arba Pal. 
Jurgio Matulaičio misijai Lemonte. 

Nul iūdę artimieji 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 
arba www.petkusfuneralhomes.com 

Prenumeruokime ir skaitykime 
H "I 

„DRAUGĄ" atminkime savo testamente. 

Policijai pasidavė „sukaus su sąžine' 
Čilėje vienas sukčius, pa

ju t ę s sąžinės priekaištus, 
paskambino policijai ir pasi
prašė uždaromas į kalėjimą. 
Santjago mieste gyvenantis 
vyras paprašė, kad policijos 
automobilis paimtų jį iš namų, 
pranešė JLas Ultimas Noticias". 

Pareigūnams jis nurodė, 
jog, pasinaudodamas sveti
momis banko kortelėmis, pirk
davo prekes internetu. Vyriškis 
teigė, jog į šiuos nusikaltimus jį 
pastūmėjo finansinės proble

mos, tačiau jis po kurio laiko 
pajuto sąžinės priekaištus. „Ti
kiuosi, jog mano sūnūs ir žmo
na man atleis", — sakė jis. 

Vyras, kuris prisipažino 
įsigijęs daiktų už 3,500 pesų 
(daugiau kaip 16,000 litų), 
dabar laukia teismo. „Iš pradžių 
pamanėme, kad jis pokštauja. 
Jis turėjo daug kartų papa
sakoti savo nusikaltimus, kol 
mes patikėjome", — teigė vie
nas policijos atstovas spaudai. 

(Iš spaudos) 

Diskusijos dėl 67 metų 
profesorės nėštumo 

67 metų profesorės, besi
laukiančios dvynukų, atvejis 
Rumunijoje sukėlė audringas 
diskusijas ir paskatino reika
lauti , kad moterims, dalyvau
jančioms dirbtinio apvaisinimo 
procedūrose, būtų nus ta ty ta 
amžiaus riba. Į pensiją išėjusi 
universiteto profesorė Adriana 
Iliescu pastojo po devynis mėne
sius trukusio nevaisingumo 
gydymo ir šiuo metu yra septin
tą mėnesį nėščia. 

Garbaus amžiaus rumune 
pretenduoja tapti pati vyriausia 
gimdyve pasaulyje. Šalyje verda 
ginčai, ar jos nėštumas yra ste
buklas, ar gamtai prieštarau
jant is aktas. 

Priklausomai nuo to, kuri 
puse palaikoma. A. Iliescu yra 
arba sąžinės neturinti egoistė, 
arba moteriškos drąsos pavyz
dys. „Ji jau per sena, kad 
užaugintu savo vaikus", - rašė 
laikraštis „Cotidianul", suabejo
damas gydytojų, sutikusių 
atlikti jai dirbtinio apvaisinimo 
procedūrą, morale. 

Tuo tarpu Bažnyčia užeme 
priešingą poziciją. „Biblija moko 
meilės ir ragina gimdyti bet 
kokiame amžiuje", - pažymėjo 
Rumunijos Ortodoksų Bažny
čios vadovo patriarcho Bogdano 
Teleanu kanceliarija. 

Rumunijos pagalbinės re

produkcijos centro darbuotoja 
Lucia Cornea nesutiko. .Tai 
skandalas", - sakė ji. 

Naujasis Rumunijos pagal
binės reprodukcijos įstatymas 
šalyje įsigalios nuo 2007 metų 
sausio 1 dienos, kai Rumunija 
tikisi įstoti į Europos Sąjunga. 
pažymėjo L. Cornea. .Šiame 
įstatyme, kuris bus suderintas 
su Europos normomis, moterų 
amžius dirbtiniam apvaisi
nimui bus ribojamas iki maž
daug 50 metų". - pridūrė ji. 
Buvęs sveikatos ministras Ovi-
diu Branzan taktiškai išsi
reiškė, kad dirbtinio apvaisini
mo specialistai šiuo atveju 
„truputį persistengė". Infor
macijos apie būsimą motiną 
žinoma nedaug. Rumunijos 
visuomenė pažinti A Iliescu 
turėjo progos tik iš vieno išskir
tinio interviu, kurį ji davė tele
vizijai „Realitatoa" 

Per šį interviu, įrašytą ligo
ninėje, kurios pavadinimas ir 
vieta neskelbiami, profesorė 
teigė „negalėjusi atsižadėti gali
mybes turėti vaiką". .Visada 
svajojau tapti motina ir lauk
dama, kol pasaulį išvys mano 
dukreles, išgyvenu laimin
giausią savo gyvenimo laiko
tarpi", - neslopdama savo jaus
mų sakė pražilusi akadrmiko. 

BNS) 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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Čikagoje ir apylinkėse MEGZTI HEROJAI: KAS ATRODO VYRIŠKA MARK NEVVPORT 

LIETUVOS VYČIAI KVIEČIA 
švęsti Nepriklausomybės dieną. 
Renginys vyks vasario 20 d., 
The American Legion, Merrill-
vile Post 430, 7430 Broadvvay, 
Merrillvile, IN 46410. Pradžia 
12 v.p.p., programa prasidės 1 
v.p.p., pietms bus pat iekt i lietu
viški patiekalai . Dėl informaci
jos ir rezervacijų skambint i : 
J o a n n a Rudzevičius 219-884-
2220, Birute Vilutis 219-322-
4533, Mildred Jagiel la 219-996-
6516. Rezervacijos vyks iki 
vasario 14 d. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

CICERO BALFO SKYRIUS KVIE
ČIA visus į metinį susirinkimą -
rudens vajaus užbaigimo šven
tę, sekmadienį, sausio 30 d. 9 
v.r. Cicero Šv. Antano baž
nyčioje. Kun. Arvydas Žygas ir 
kun. Kęstutis Tr imakas aukos 
šv. Mišias už gyvus ir mirusius 
BALFo aukotojus bei darbuoto
jus . Po Mišių susir inkimas ir 
vaišės parapi j8s salėje. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti. 

ŠEŠTADIENĮ, VASARIO 12 D., 
6 v.p.p. Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos choras, 
kar tu su kun. J aun iumi Kelpša, 
ruošia šventę Šv. Valent ino 
dienos proga. Vyks loterija, 
žaidimai vaikams, įvairios var
žybos. Gros A. Barniškio muzi
ka, bus l ie tuviško mais to ir 
alaus. Visi kviečiami atvykti į 
Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapiją, 2745 W. 44 
St. 

ATEITININKŲ NAMŲ VALDYBA 
ir Akademinis skautų sąjūdis 
kviečia visus atsipalaiduoti nuo 
kasdienybės ir a tvykt i į Ga
vėnios susikaupimą šeštadienį, 
vasar io 12 d. Susikaupimą 
praves kun. Gedvainis, Švč. M. 
Marijos Neka l to Prasidėjimo 
seserų kape l ionas Pu tname . 
Registracija pras idės 8:30 v.r. 
Bus klausoma išpažinčių. Su
sikaupimas baigsis šv. Mišio-
mis, kurios bus 4 v.p.p. Prašo
me iš anksto užsiregistruoti pas 
Ireną Polikaitienę, tel. 630-257-
2022 arba e-paštu: jpolikaitis@ 
aol.com. 

LEMONTO APYLINKĖS LIETUVIAI, 
vasario 13 d., kviečiami į Vasa
rio 16-osios ir Kovo 11-osios 
dienų minėjimą su pietumis. 
Minėjimas pras idės 12 v.p.p. 
PLC didžiojoje salėje. Pagrin
dinę kalbą sakys JAV LB 
Krašto valdybos p i rmininkė 
Vaiva Vėbraitė-Gus. Minėjime 
ir meninėje dalyje galės daly
vauti visi norintys, o dėl stalų 
rezervacijos, p rašau skambinti 
Genutei Stasiulienei, tel. 708-
301-6679. Vasario 16 d., 10 v.r. 
kviečiame visus prie Lemonto 
miestelio (City Hali), kur meras 
iškels lietuvišką vėliavą. Bus 
gražiau, jei m ū s ų daugiau 
susirinks į šią ceremoniją. 

SAUSIO 30 D., ĮVYKS JAV LB 
Brighton Parko apylinkės LB 
narių me t in i s sus i r inkimas , 
tuoj po 10 v r. lietuviškų Mišių 
Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos Mozerio salė
je, 4420 S. Fairfield Ave. Bus 
renkami LB solidarumo mašai, 
p r i s t a ty ta valdybos metinė 
finansinė apyskaita, vyks rinki
mai į valdybą. Po to pabendra
vimas ir vaišės. Laukiami ne tik 
jau esantieji nariai , bet ir visi 
besidomintys lietuviška veikla. 

AMERIKOS LIETUVIU TELEVIZIJA 
kviečia į televizijos laidos fil
mavimą tema: „Imigrantų kal
bos spindesys ir skurdas". Laida 
bus filmuojama sausio 29 d., 7 
v.v. Jaun imo centro apatinėje 
salėje. Nori te išsakyti savo 
nuomonę0 Atvykite i laidos fil
mavimą ir galėsite pasireikšti. 
Visi kviečiami. 

JAUNIMO CENTRO MOTERŲ 
klubas Jaunimo centro kavinė
je sausio 30 d. keps blynus su 
obuolių uogiene, kuriais vaišin
tis galėsite nuo 8 v.r. Visas pel
nas bus skiriamas Jaunimo cen
trui. 

MAŽOSIOS LIETUVOS LIETUVIŲ 
draugija maloniai kviečia į 
„Užgavėnių šiupinį". Vasario 5 
d., šeštadienį, 6 v.v., Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus 
Gintaro salėje, pabendravimas 
prasidės 6 v.v. - 6:45 v.v., me
ninė programa - Ginta Žviliutė, 
akompanuos Manigirdas Mote-
kaitis. Šokiams gros Algimanto 
Barniškio grupė. Stalus prašo
ma užsisakyti iš anksto pas 
Ramūną Buntiną, tel. 630-969-
1316. 

ĮAMŽINKIME LIETUVIŲ IŠEIVIJOS 
turtą! JAV LB Kultūros taryba 
imasi darbo įamžinti tai , kas 
buvo pastatyta, nupirkta, įkur
t a lietuvių imigrantų pastan
gomis, išleidžiant knygą „Lie
tuvių židinių pėdsakai JAV". 
J a u trejus metus renkama in
formacija ir nuotraukos. Knyga 
redaguojama Lietuvoje (red. 
Audronė Škiudaitė). J i bus 
užbaigta šiais metais. JAV LB 
Kultūros taryba prašo finan
sinės paramos šiam istoriniam 
projektui užbaigti. Visi aukoto
jai - parapijos, LB apylinkės ir 
pavieniai asmenys - bus įrašyti 
į knygą. Aukas prašome siųsti: 
Li thuanian American Commu-
nity, Inc., 2841 Denton Ct., 
Westchester, IL 60154. 

DĖMESIO! LIETUVIŲ FONDAS 
praneša, kad anketos paramai 
ir stipendijoms jau yra Lietuvių 
fondo tinklapyje: www.lith-
fund.org. J a s galima gauti ir LF 
raštinėje. Stipendijų prašymų 
anketos, pilnai užpildytos, su 
visa dokumentacija, tur i būti 
išsiųstos į LF rašt inę iki 
2005.03.15. Paramos prašymo 
anketos paštu turi būti išsiųstos 
iki 2005.04.15. Jei turi te 
klausimų, prašome kreiptis į LF 
raštinę tel. 630-257-1616, f aks. 
630-257-1647 , e -paš tas : 
admin@Iithfund.org. 

SAUSIO 30 D., SEKMADIENI, 
1 v.p.p. Balzeko lietuvių kultū
ros muziejus kviečia vaikus, 
tėvelius ir senelius į šv. Va
lentino dienai skirtų atvirukų 
kūrimo užsiėmimą. Registruo
tis tel 773-582-6500. 

PAPILDYMAS. Ramunė Kubi-
liūtė prašo patikslinti jos pačios 
rašytą straipsnį („Savanorės 
mato pažangą darbuose su 
Lietuvos vaikais". „Draugas", 
sausio 20 d.). „Vaiko vartai į 
mokslą" paranešimo, sausio 9 
d., nuo t raukas darė Daina 
Čyvienė, Ritonė Rudaitienė ir 
Baniu tė Kronienė. Valdybos 
nuotraukoje trūksta kelių val
dybos narių: B. Pabedinskienės 
ir A Bičkienės. Obelių kaimo 
„Ateities vardan" centro vaikai 
pasižymėjo savo dramos būre
liu. Naujosios Akmenės centro 
di rektorė yra dr. Aldona 
Užcinienė. 

ATITAISYMAS. Sausio 25 d. 
„Draugo" leidime, po straipsnio 
„Pulkininko Konstantino Žuko 
120-osios gimimo metinės" 
dingo autoriaus pavardė. Turi 
būti: Pagal K. Žuko „Žvilgsnis į 
praeitį" ir G. Surgailio „Lietu
vos kariuomenės vadai" kny
gas paruošė Stasys Ignatavičius. 

PAGRINDINIS LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBĖS PASKELBI
MO MINĖJIMAS įvyks sekmadi
enį, vasario 13 d., 2 v.p.p. Maria 
gimnazijos auditorijoje, Mar-
quettc Parke. Šis minėjimas yra 
t radic inis bendras lietuvių 
organizacijų ruošiamas ren-

JAV dažnai klaidingai 
laikoma sekvencinio meno 
(„seąuence art"), kitaip dar va
dinamo humoristiniais paveik
slėliais ir „komiksais" (comic, 
comic book) gimtine. Iš tiesų šis 
modernusis popmenas kaip 
žanras atsirado kitoje Atlanto 
pusėje. Pirmieji humoristiniai 
paveikslėliai, sujungti į sekas, 
kuriomis pasakojama vienokia 
a r kitokia istorija, pasirodę 
JAV, buvo šveicarų dailininko 
Rodolphe Topffer „piratinis" 
vert imas, pavadintas „The 
Adventures of Obadiah Old-
buck" (originalas buvo išleistas 
Prancūzijoje ir ten vadintas 
„Hstoire de M. Vieux Bois"). 

Dvidešimtojo amžiaus pir
mosios ir antrosios pusių 
sandūroje humorist iniais pa
veikslėliais pasakojamos istori
jos tapo vienu populiariausiu 
žiniaskiaidos žanru, o jų veikė
jai ilgainiui persikėlė į televizi
jos ekranus ir tapo neatsiejama 
amerikietiškosios kultūros dali
mi, apaugo įvairiausiais mitais, 
interpretacijomis. Galiausiai, 
antgamtinių galių turintys 
herojai tapo Amerikos paauglių 
pasaulio pažinimo bei savivokos 
dalimi. „Komiksų" išpopuliarin
ti herojai Vakarų kultūroje ėmė 
simbolizuoti vyriškumą, hero
jiškumą bei pasidarė milijonų 
berniukų idealais. ("Žinoma, ir 
stulbinantį pelną nešančiu ver
slu visiems tiems, kurie užsiima 
šių herojų kūryba, reklama bei 
pardavimu.) 

Feminizmas bei kitos lyčių 
studijomis besidominčios discip
linos gerokai pakeitė supratimą 
apie tai, kas laikoma vyriška, o 
kas ne, apskritai lyčių santy
kius bei tradicinio herojiškumo 
sampratą. Šiame procese ak
tyviai dalyvauja ir šiuolaikinis 
menas — dažnai savo idėjoms 

perteikti menininkai pasirenka 
išties kūrybingas ir smagias 
išraiškos formas. 

Mark Nevvport — vienas iš 
tokių menininkų, kuriam svar
bios minėtos temos. Bent jau jis 
kaip niekas kitas garsėja drą
siomis ir originaliomis išraiškos 
priemonėmis. M. Nevvport dar
bų paroda neseniai atidaryta 
„Chicago Cultural Center" (78 
E. Washington St., Chicago, IL 
60602, įėjimas nemokamas). 

M. Nevvport — 40-metis 
Arizona State University teks
tilės profesorius, kuris lais
valaikiu mezga... skulptūras. 
Bent jau jis ir jo darbus verti
nantys kr i t ikai taip vadina 
neįprastus menininko kūrinius. 
Iš tiesų tai , kas vadinama 
skulptūromis, yra iš įvairiausių 
spalvų bei tekstūros siūlų 
megzti bei siuvinėti žmogaus 
dydžio ar didesni superherojų 
(tokių kaip Batman, Superman, 
Escapist) kostiumai. Juos M. 
Nevvport mezga rankomis; 
sukurt i vieną tokį kostiumą 
reikia mažiausiai dviejų mėne
sių kruopštaus darbo. Meni
ninko teigimu, megzti jį išmokė 
močiutė. Vaikystėje jam teko 
nemažai laiko praleisti jos 
namuose, o kadangi Mark nebu
vo nei toks ramus, nei tylus 
kaip būtų norėjusi jo močiutė, 
tai vieną dieną jai šovė į galvą 
išmokyti berniuką megzti, „kad 
namas liktų nenugriautas". 
Mark naujas užsiėmimas pa
tiko, ir močiutė galėjo būti 
tikra, jog kol vaikas mezga, jis 
nepridarys jokių rūpesčių. 

Kuo gi šis seniai užaugęs 
keistuolis profesorius origi
nalus? Šiuo atveju vienodai 
svarbūs tiek pats kūrybinio 
darbo rezultatas, tiek ir meninė 
idėja. Ją trumpai galima 
apibūdinti taip: M. Nevvport 

žaidžia su stereotipinėmis lyties 
tapatybės idėjomis, su tuo, kas 
kartais vadinama lyties lūkes
čiais. Konkrečiai — su vyrišku
mo stereotipais, t.y. vyro, kaip 
„kieto" vyruko, superherojaus 
įvaizdžiu. Pats būdamas vyras, 
j is užsiima tradiciškai „mote
riškais" amatais — mezgimu bei 
siuvinėjimu. Tačiau meninin
kas nemezga to, ką turė tų 
megzti moteris: jis mezga vy
riškumo įsikūnijimu laikomus 
herojų kostiumus — dažniau
siai Batman ir Superman. 

Netikėtai sujungdamas 
tradicinį „moteriškumą" bei 
„vyriškumą", M. Nevvport savo 
darbais teigia siekiąs atsakyti į 
tarsi paprastą klausimą: „Kas 
yra vyras? Kas mane padaro 
vyru?" Raumenys ir jėga iš
reiškia tai, kas tradiciškai lai
koma vyriškumo esme. Dai
lininko teigimu, žiniasklaida 
nuolat įtaigauja: „nusimesk" 

savo liesą kūną, užsiaugink 
raumenis ir tapsi tikru vyru. 
„Tačiau kas atsitinka su tais, 
kurie neatitinka tokių kriterijų0 

Kaip jie gyvena savo 'nevyriš
kuose' kūnuose?", — retoriškai 
klausia M. Nevvport. 

Žiniaskiaidos suformuotų 
paauglių fantazijų herojai 
menininko darbo dėka tampa 
spalvotais, švelniais skudurais: 
superherojų „skulptūros" daž
niausiai eksponuojamos pa
kabintos ant pakabų, pritvirtin
tų prie parodų salės sienų; kar
tais popkultūros pusdievių 
„iškamšos" kaip bejėgiai audek
lai kyburiuoja palubėje ir 
siūbuoja nuo pro šalį einančių 
parodos lankytojų sukeltų vėjo 
gūsių. Tai tikra priešprieša 
pripumpuotiems „komiksų" he
rojų raumenims, kuriuos pa
prastai dar labiau išryškina 
šauniai aptemptas kostiumas. 
Tokiu būdu M. Nevvport nu

megzti superherojai laužo lyčių 
stereotipus taip lengvai, kaip 
„komiksų" herojai g r iauna 
mūrines pastatų sienas. 

Parodoje „Chicago Cultural 
Center", kuri pavadinta papras
tai — „Nauji darbai" („Nevv 
Vvorks"), pamatysite 20 nau
jausių M. Nevvport kūrinių. 
Tarp jų — įspūdingas M. Nevv
port numegztų Spiderman, 
Batman bei Aąuaman versijas, 
keletas į miniistaliacijas su
grupuotų darbų. 

Būtina pažymėti, kad be 
visų minėtųjų idėjų bei teorinių 
tikslų — suteikti žiūrovui mate
rialų pagrindą permąstyti a r 
bent jau apsvarstyti tradicinės 
lyčių sampratos ribas — M. 
Nevvport darbai tiesiog pakelia 
nuotaiką: jie nuotaikingi, 
spalvingi ir jaukiai komiški. 

Monika B o n č k u t ė 

Smagioje „Žibarėiio" rudens iSvvkoje. B kairės: Kristina Razmienė. Daiva Daulytė. Lana Razmaitė, 
Marisa Sadauskaitė, Audra Dauiienė. „Žiburėlio" montesori mokyklėlė vyksta lietuvių kalba PLC. 
Netrukus prasidės 2005-2006 m. registracija. Dėl informacijos kreiptis i mokyklėle tel. 630-257-8891. 

Nuotrauka l.idiios Poiikaitienės. 
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ginys. Minėjime pagrindinis 
kalbėtojas bus Jungtinio 
Amerikos Pabaltiečių komiteto 
(JBANC) pirmininkas dr 
Ramūnas Kondrotas iš Wa-
shington, DC. Taip pat daly
vaus įvairūs valdžios pareigū
nai ir diplomatinių tarnybų 
atstovai. Meninę programą 
atliks „Dainavos" choras, va
dovaujamas Dariaus Polikaičio. 
Parodykime savo tautinį soli
darumą ir dalyvaukime šiame 
minėjime. Gausus dalyvavimas 
parodys Čikagos lietuvių poli
tinę galią ir tai įtaigos politikus 
atkreipti deramą dėmesį mūsų 
rūpesčiams. Minėjimą koor
dinuoja ir visus kviečia Čikagos 
ALTo skyrius. 

A d v o k a t a s 
J o n a s Giba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalines bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
C h icago , IL 60629 
Tel. 773-776-8700 
Tel.: 708-237-0788 

ToU free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p 

Advoka t a s 
Vytenis 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, EL 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
Te l . 312-580-1217 

135SlaS*«300aifflpxlLeoe08 
(̂ ahmos konsultacijos SeStadienia i s 

/V d v o k a t a s 
DARIUS R D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas Rastinės Čikagoje ir 

Woodridge. 
Te l . 877-Gyne jas a r b a 

877-496-3527 

„Draugo" 
skelbimų skyrius 

tel . 1-773-585-9500 
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DĖMESIO! 

SKYRELIS „JŪSŲ POŽIŪRIS" 

Daugiausia pokalbių, apmąstymų ir ginčų sukelia poli
tiniai reiškiniai. Lietuvoje šiuo metu aktualiausia ir daugiau
sia diskutuojama tema yra dėl Lietuvos Respublikos prezi
dento Valdo Adamkaus kelionės į Maskvą gegužės 9 d., 
kuomet Rusija žada iškilmingai minėti savo pergalę prieš 
fašistinę Vokietiją. 

Ką Jūs, mieli skaitytojai, galvojate apie tai? Mums įdo
mus Jūsų požiūris. O ir kitiems bus tema pokalbiui. 

Klausimas: 
Ar turėtų vykti prezidentas Valdas Adamkus į Maskvą, 

gegužės 9 d., ar ne? 

• Taip 

d Ne 

Atsakymus siųskite į redakciją, adresu: 
4545 West 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. 
E-paštas: redakeija®draugas.org 
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