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Šiame 
numeryje: 
Paskiltininkų kursai 
Rakė. „Aušros" tunto 
skautu „labas". Naujas 
patyręs skautas. 
Darbingai baigtas 
pavasario sezonas. 

2 psl. 

Reikalauti galima, bet 
ar paklausys? Šaltasis 
karas tarp demokratų 
ir respublikonų. 
„Vilnonis" banknotas. 

3psl. 

Skaitytojų laiškai ir 
komentarai. Mūsų 
virtuvė. 

4 psl. 

Lietuviai menininkai 
žavi Frankfurto 
publiką. 

5 psl. 

Paminėtas poetas 
Jonas Aistis. Pristatė 
JAV vizų atsisakymo 
programos planą. 
Prisimins mirusiuosius. 

6 psl. 

Sportas 
* 27 m e t ų 196 c m ūgio 

amer ik ie t i s Frederick Hou-
se , a t s igaunant i s po s u n k i o s 
kel io traumos , su ULEB tau
rės savininke Vilniaus „Lietu
vos ryto" komanda pasirašė su
tartį ateinančiam sezonui su 
galimybe ją pratęsti dar dve
jiems metams. „Man patiko ko
manda, noriu čia grįžti ir žais
ti", teigė F. House. 

* Trečiąją v ie tą Anglijoje 
v y k u s i ų s p o r t i n i ų š ok ių 
„The Imperial 2005" varžybų 
Lotynų Amerikos šokių progra
moje užėmė Andrius Kandelis 
ir Eglė Visockaitė. Vilniečius 
ta rp 46 porų šio turnyro finale 
aplenkė tik du varžybų šeimi
ninkų duetai — Jevgenij Sma-
gin bei Rachel Heron ir Oleksij 
Ivanec bei Lisa Bellinger. 

* Baltarusijos sost inėje 
vyko tarptaut in is graikų-ro
m ė n ų i m t y n i ų turnyras , 
skirtas olimpiniam čempionui 
Oleg Karavajev atminti. Antrą
ją vietą svorio kategorijoje iki 
74 kilogramų užėmė pasaulio 
jaunimo vicečempionas Valde
mara s Venckaitis. Nugalėjęs 
tr is varžybų šeimininkus, fina
le Lietuvos atstovas 0:2 pralai
mėjo Europos vicečempionui 
baltarusiui Aleksandr Kišiniov. 

* JAV NBA pirmenybių 
R y t ų k o n f e r e n c i j o s f inalo 
iki ketur ių pergal ių seriją 
pradėjo čempiono titulą ginanti 
Detroit „Pis tons" komanda. 
Pirmadienį svečiuose „Pistons" 
krepšininkai 90:81 įveikė regu
liariojo sezono konferencijos 
nugalėtoją Miami „Heat", kuri 
namuose buvo laimėjusi visas 
a tkr in tamąsias rungtynes. 

Naujausios 
žinios 

* S e i m a s siūlo stiprinti 
Ž u r n a l i s t ų etikos inspekto
riaus galias. 

* T a r p t a u t i n i a m e Vil
n i a u s o r o uos te — specialiųjų 
tarnybų pratybos. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.741 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Estija siūlo reformuoti Baltijos Asamblėją 
Vilnius, gegužės 24 d. 

(BNS) — Vilniuje viešinti Esti
jos parlamento pirmininkė Ene 
Ergma pasiūlė reformuoti trijų 
Baltijos šalių parlamentarus 
vienijančią Baltijos Asamblėją. 

Su Seimo pirmininku Artū
ru Paulausku susitikusi Estijos 
parlamento vadovė pasiūlė su
daryti trišalę Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos parlamentų darbo 
grupę, kuri iki šių metų lapkri
čio pateiktų siūlymus dėl gali
mos reformos. 

Savo kalboje Seime E. Erg
ma teigė, jog praeityje Baltijos 
šalių bendradarbiavimui gerai 
pasitarnavusi Baltijos Asam
blėja turėtų atspindėti naujus 
pokyčius — šalių narystę NA
TO ir ES. 

„2005 metais mes gyvena
me visiškai pasikeitusiame 
pasaulyje ir atsiduriame naujo
se situacijose būdami NATO ir 
ES šeimos nariais", sakė E. 
Ergma, kalbėdama Seimo na
riams. 

E. Ergma teigimu, dabarti
nė Baltijos Asamblėjos veikla 
turėtų būti „pakylėta nuo kas
dieninio darbo", ji galėtų teikti 
savo rekomendacijas tokiais 
globaliais klausimais kaip Eu
ropos Sąjungos Lisabonos stra
tegija. 

Estija pageidauja, jog sie
kiant taupyti lėšas būtų atsi
sakyta Rygoje įsikūrusio BA 
sekretoriato bei bendro BA biu
džeto. E. Ergma nuomone, atei
tyje Asamblėjos veiklą galėtų fi-

Lietuvoje viešinti Estijos parlamento pirmininkė Ene Ergma susitiko su prezidentu Valdu Adamkumi. 
Tomo Černiševo (ELTA) nuotr. 

nansuoti pirmininkaujanti ša
lis, kuri kasmet keičiasi. 

Dabar BA biudžetas siekia 
apie 100.000 eurų. Estija siūlo jį 
sumažinti iki 65,000 litų. 

Taip pat, jos nuomone, Bal
tijos Asamblėja galėtų skirt i 
daugiau dėmesio perduoti de
mokratinių reformų patirtį arti

miausioms Europos Sąjungos 
kaimynėms Rytuose, būti la
biau matoma. 

„Aš norėčiau, jog apie BA 
būtų kalbama ne vieną ir ne du 
kar tus per metus", sakė E. Erg
ma. 

Estijos atstovai anksčiau 
yra pasiūlę BA jungti su Šiau

rės Taryba, vienijančia Suo
mijos, Švedijos. Norvegijos, Da
nijos ir Islandijos parlamenta
rus, tačiau tam nepritaria Lie
tuvos atstovai. 

Lietuva nuogąstauja, jog 
Lietuva, patekusi į aštuonių ša
lių parlamentinį forumą, jame 
„paskęstų". 

V. Greičius: buvusio EBSVV prezidento apklausa — 
ne polit ikų reikalas 

Vilnius, gegužės 24 d. 
(BNS) — Aukščiausiojo Teismo 
pirmininkas Vytautas Greičius 
teigia, jog politikai neturėtų de
rėtis su JAV sulaikytu skanda
lingai bankrutavusio EBSW su
sivienijimo buvusiu prezidentu 
Gintaru Petriku. 

„Aš galiu aiškiai pasakyti, 
kad tokios derybos yra ne politi
kų reikalas. Tuo turi užsiimti 
teisėsaugos institucijos, tuo turi 
užsiimti teismai", sakė V. Grei
čius. 

„Pirmiausia tas asmuo *uri 

būti atgabentas į Lietuvą ir 
duoti parodymus. Tuomet pagal 
jo elgesį būtų galima spręsti 
apie lengvatas", pažymėjo jis. 

Šeštadienį dienraštyje ..Lie
tuvos rytas" paskelbtame inter
viu G. Petrikas paragino Seime 
sudarytos parlamentinės komi
sijos EBSW veiklai tirti narius 
bandyti geranoriškai su juo su
sitarti dėl parodymų. 

G. Petrikas įspėjo, jog Lietu
va niekada nesužinos, „kaip iš 
tiesų viskas vyko", jeigu komisi
ja nepradės su juo derybų. 

Opozicinės Tėvynės sąjun
gos vadovas Andrius Kubilius 
pareiškė, jog keli EBSW veikią 
tiriančios komisijos nariai galė
tų susitikti JAV su G. Petriku ir 
išklausyti jo parodymų. 

Toks pasiūlymas susilaukė 
ir Seimo Teisės ir teisėtvarkos 
komiteto pirmininko socialde
mokrato Juliaus Sabatausko 
kritikos. 

„Turbūt visas pasaulis juok
tųsi iš mūsų. kad parlamentarai 
bandytų apklausti įtariamąjį 
baudžiamojoje byloje", sakė jis. 

Daugelis l ietuvių n iekada nedavė k rau jo 
Vilnius, gegužes 24 d. 

(BNS) — Dauguma apklaustų 
Lietuvos gyventojų (72.9 proc.) 
niekada nėra buvę kraujo dono
rais ir tik ketvirdalis galbūt 
taps tokiais ateityje. 

Tai rodo Viešosios nuomo
nės ir rinkos tyrimų bendrovės 
„Baltijos tyrimai" kovo mėnesį 
atlikta apklausa, kurioje daly
vavo 1,000 15-74 metų Lietuvos 
gyventojų. 

Tyrimas atliktas siekiant 
išsiaiškinti kraujo donorystės 
situaciją Lietuvoje bei skatinti 
neatlygintiną kraujo donorystę. 
Dabar Lietuvoje, kaip ir daugu
moje kitų Europos Sąjungos 
valstybių, siekiama, kad kraujo 
donorystė būtų tik neatlyginti
na. 

Tačiau kol kas reali situaci
ja Lietuvoje nė nepanaši į sie
kiamybę — pasak Nacionalinio 
kraujo centro direktoriaus 
Vytenio Kalibato, pernai iš 
85,000 kraujo davimų tik per 
9,000 buvo neatlygintinų, t.y. 
11 proc. 

Tačiau šiemet situacija šiek 
tiek pagerėjo. Kaip sakė V. Ka-
libatas, per šių metų keturis 
mėnesius jau 15 proc. donorų 
kraujo davė be atlygio. 

Neatlygintinai kraujo da
vusių dažniau sutinkama tarp 
30-49 metų gyventojų, turinčių 
didžiausias pajamas. Tuo tarpu 
už atlygį kraujo dažniau yra 

„Seesarn Lietuva gyvybės draudimo" generalinis direktorius V. Midvikis 
(k), Nacionalinio kraujo centro direktorius V Kalibatas ir „Baltijos tyri
mai" direktore R. Ališauskienė. Valdo Kopūsto ELTA) miotr 

davę vyresni — 50-74 metų 
miestų gyventojai, turintys že
miausias pajamas. 

Tyrimas taip pat rodo, kad 
prieš 10 metų ir daugiau kraujo 
donoryste Lietuvoje buvo akty
vesnė nei pastaruoju metu: be
veik 10 proc. apklaustųjų teigė. 

jog paskutinį kartą jie kraujo 
davė prieš daugiau nei 15 metų. 
o prieš 1-4, 5-9 ar 10-14 metų 
kraujo paskutinį kartą yra davę 
tik po 5-6 proc. apklaustųjų. 

Beveik pusė visų minėtojo 
tyrimo dalyvių (49.8 proc.) 

Nukelta \ 5 psl. 

Papildomas 
televizijų 

pajamų šaltinis 
— paslėpta 

reklama 
Vilnius , gegužės 24 d. 

f BNS i — Reklamos laiko ribas 
išnaudojusios Lietuvoje vei
kiančios televizijos vis dažniau 
papildomų pajamų gauna 
transliuodamos paslėptą rekla
mą. 

Radijo ir televizijos komisi
ja (RTK) beveik kas savaitę 
apie tokius pastebėtus pažei
dimus informuoja Nacionalinę 
vartotojų teisių apsaugos tary
bą (NVTAT), rašo dienraštis 
„Verslo žinios". 

Pasak Lietuvos komunika
cijos agentūrų asociacijos 
(KOMAA) valdybos pirmininko 
Mariaus Jovaišos, paslėptos 
reklamos variklių yra keletas 
— įmonių noras kuo pigiau pa
kliūti į eterį bei televizijoms 
nustatyta reklamos laiko riba, 
kurią peržengus ieškoma būdų, 
kaip „pasiimti" reklamos pini
gus kitais būdais. 

Dažniausiai televizijos pa
slėptai reklamai naudoja bė
gančią eilutę, produkto pami
nėjimą laidoje ar reportaže ar 
rodant rėmėjų logotipą. 

„Laidas televizijoms kuria 
ir parduoda nepriklausomos 
prodiuserių bendrovės, ku
rioms irgi kyla noras papildo
mai užsidirbti. Taip už piniginį 
atlygį ar mainus reklama 'įki
šama' į laidų turinį", sakė M. 
Jovaiša. 

Nors per praėjusius metus 
reklamos įkainiai išaugo 20-30 
proc., RTK administracijos di
rektoriaus Nerijaus Maliukevi
čiaus nuomone, ji vis dar yra 
per pigi. 

„Daugelis televizijų dirba 
tokiu principu: prodiuseris ku
ria laidą, ir jo reikalas, kaip jis 
tai daro. Tačiau kai reklamos 
laikas išnaudojamas ir laida 
reklamos nebesutalpina, ieško
ma kitų būdų, kaip ją parody
ti", sakė N. Maliukevičius. 

Liberalcentristų vadovo 
oponentus pasiūlyta šalinti 

Vilnius, gegužės 23 d. 
(BNS) — Opozicines Liberalų ir 
centro sąjungos (LCS) valdybos 
nariai, pirmadienį pasiūlę par
tijos vadovui Vilniaus merui Ar
tūrui Zuokui -sustabdyti savo 
įgaliojimus partijoje dėl įtari
mų korupcija, patys išgirdo siū
lymų trauktis. 

Tai patvirtino vienas posė
dyje dalyvavęs LCS valdybos 
narys, nenorėjęs būti įvardytas. 

Pirmadienį vakare tie
sioginėje Baltijos televizijos lai
doje „Ketvirtoji valdžia" daly
vavęs A. Zuokas taip pat teigė. 
jog kai kuriems bendražygiams 
vertėtų pagalvoti apie trauki
mąsi iš partijos. 

„Tie, kurie žiūri tik savo 
asmeninių tikslų, turėtų palikti 
partiją", sakė A. Zuokas. 

Tuo tarpu LCS pirmininko 
pavaduotojas Vytautas Bogušis 
atsisakė komentuoti, ar valdy
bos posėdyje A. Zuokui buvo 
siūlyta trauktis. 

A. Zuoko oponentai partijos 
valdyboje pripažįsta, jog jų siū
lymas partijos pirmininkui pa
sitraukti nesulaukė daugumos 
valdybos narių paramos. 

Spaudos teigimu, praėjusią 
savaitę Liberalų ir centro frak
cijoje buvo renkami parašai po 
siūlymu A. Zuokui atsistatydin
ti, bet vėliau dalis frakcijos na
rių parašus atsiėmė. 

LCS vadovui siūlyta laiki
nai sustabdyti savo įgaliojimus 
tol, kol nebus ištirti įtarimai 
korupcija, kūnuos iškele viena 
komercinė televizija. 

Tuo tarpu opozicinės Libe
ralų demokratų frakcijos narių 
siūlymu antradienį surinkti 41 
parlamentaro parašai, remian
tys mintį sudaryti dar vieną 
laikinąją tyrimo komisiją, ku
riai būtų pavesta ištirti žinias-
klaidoje paskelbus faktus „apie 
galimą korupciją Vilniaus mies
to savivaldybėje". 

„Mums atrodo, kad mesti 
kaltinimai apie keleto milijonų 
kyšius turi btiti kaip galima 
greičiau ištirti. Tai yra per 
daug rimti kaitinimai Vilniaus 

Artūras Zuokas 
Eltos nuotr 

miesto savivaldybei, kad į juos 
būtų galima nereaguoti", sakė 
Liberalų demokratų frakcijos 
seniūnas Valentinas Mazūro
ms. 

Liberaldemokratai pasiūlė 
sudaryti komisiją po to, kai pir
madienį Darbo partijos vadovas 
ūkio ministras Viktoras Uspas-
kichas pareiškė turįs dokumen
tų, kurie neva įrodo, jog Vil
niaus meras A. Zuokas protega
vo bendrovę „Eksimeta". sie
kiančią įkurti Maskvoje Lietu
vos prekybos namus. 

Vilniaus savivaldybė atme
tė kaltinimus, pareiškusi, jog 
tokiais veiksmais ūkio minis
t r as siekia nukreipti dėmesį 
nuo skandalo, į kurį yra pats 
įsipainiojęs. 

Seime jau yra sudaryta ke
lios laikinosios komisijos, ku
rios tirs paties V. Uspaskicho 
veiklą ir Įtarimus, jog bendrau
damas su Maskvos vyriausybės 
atstovais jis galėjo proteguoti 
UAB „Krekenavos agrofirmą". 

Nors V. Uspaskichas teigė 
nepritariąs naujų komisijų stei
gimui, liberalų demokratų siū
lymą parėmė ir Darbo partijos 
frakcijos nariai. 

Be l iberaldemokratų ir 
Darbo partijos atstovų, siiilymą 
sudaryti komisiją dėl galimos 
korupcijos Vilniaus miesto savi
valdybėje parėmė valdančiųjų 
Valstiečių ir Naujosios demo
kratijos bei Naujosios sąjungos 
frakcijų atstovai. 

Psichiatr i jos l igoninėse 
pažeidžiamos žmonių teises 
Vilnius, gegužės 24 d. 

(BNS) — Lietuvos psichiatrijos 
ligoninėse ir pensionatuose 
šiurkščiai pažeidžiamos pacien
tų teisės į informaciją, privatu
mą ir netgi vykdomi kankini
mai, teigia tyrimą atlikusios ne
vyriausybines organizacijos. 

Tokias išvadas paskelbė 9 
globos pensionatuose ir 5 psi
chiatrijos ligoninėse tyrimą atli
kę Žmogaus teisių stebėjimo in
sti tutas, organizacija „Globa
lios iniciatyvos psichiatrijoje". 
Sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrija „Viltis" ir Vil
niaus psichosocialinės reabilita
cijos centras. 

„Šiose įstaigose gana 
šiurkščiai pažeidžiamos žmo
gaus teisės į informaciją, teisė \ 
privatų gyvenimą, nes žmonės 
stebimi dieną naktį. Taip pat 
vykdomi kankinimai, pavyz
džiui atliekami priverstiniai 
abortai", spaudos konferencijoje 
Vilniuje antradienį tvirtino ty
rimą pristatęs Žmogaus teisių 
stebėjimo instituto (ŽTSI) di
rektorius Henrikas Mickevi
čius. 

Pasak jo, kiekvienoje įstai
goje yra po kelias dešimtis sek
sualiai aktyvių moterų ir jos 
akylai stebimos, ar nėra nėš
čios. Tyrimo metu psicihikos 
sveikatos priežiūros ir globos 
įstaigų darbuotojai gynėsi, kad 
pacientų nėštumų atvejų nebū
na, tačiau apklaustos moterys 

tvirtino priešingai. 
„Pacientės sakė. kad joms 

abortai atliekami tiek apgaulės 
būdu, pasakant, kad joms reikia 
pasitikrinti pas gydytojus, tiek 
naudojant psichologinį spaudi
mą, prievartą. Naudojama ir 
prievartine kontracepcija, kai 
įdedama spirale. Tokie dalykai 
vertinami kaip žmonių kankini
mas", pabrėžė H. Mickevičius. 

Tyrimas parode, jog psichia
trijos ligoninėse ir globos insti
tucijose pasitaiko diskriminaci
jos atvejų, kai personalo mėgs
tamiems ir klusniems gyvento
jams teikiamos privilegijos — 
pavyzdžiui, neribojamas jų išė
jimas už pensionato ribų. lei
džiama dažniati vykti į ekskur
sijas, apdovanojami pensionato 
renginių metų. Tuo ta rpu , anot 
tyrėjų, sunkiausi pacientai ap
gyvendinami prasčiausios būk
lės kambariuose, j iems tenkan
čios slaugos apimtis ir kokybė 
nepakankama. 

Nevyriausvbines organiza
cijos tyrimo metu gavo informa
cijos apie teises į nuosavybę pa
žeidimus, konstatavo, jog neį
gyvendinama pens ionatų gy
ventojų ir psichiatrijos ligoninių 
pacientų teise į mokslą. 

H. Mickevičius pabrėžė, jog 
sąlygas psichikos ligomis ser
gančių žmonių teisių pažeidi
mams sudaro Lietuvos stacio
narių psichikos sveikatos prie
žiūros Nukel ta į 5 psl . 
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j .v .s . Irena Regienė 
2652 W ' 6 5 Street 
Chicago, IL 60629 

Paskiltininkų kursai 
Rako stovykloje 

Gerb iami s k a u t a i 
i r tėvel ia i ! 

Šią vasarą, liepos 6—10 
dienomis, ruošiu paskiltininkų 
kursus Rako stovyklavietėje, 
Custer, Michigan. Pati nuo 
mažų mažens augusi skaučių 
eilėse, baigusi programas ir 
dabar perduodu savo žinias 
jaunesniems. Ar tai nėra mūsų 
suaugusių tikslas? 

Idėja šiems kursams kilo, 
kai paklausus skautuko, kas tai 
yra Baden—Powell, šis trūk
čiodamas pečiais atsakė: „Ne
žinau". Pasibaisėjus nutariau, 
kad laikas sugrįžti prie teorinio 
skautavimo. 

Kursuose žadami teoriniai 
kursai su praktišku įgyvendi
nimu. Mokysimės apie Baden— 
Powell, skautų įkūrėją, ir 
vykdysime jo pagrindines min
tis skilčių sistema. Skiltis, jūros 
skautavime vadinama valtis, 
susideda iš 6—8 bendraamžių 
skautų. Skiltyje mokomės dirbti 
ir pasiekti uždavinius kar tu. 
Skiltyje pasiskirstysime parei
gomis — skiltininko, paskil-
tininko, iždininko, ūkio vedėjo 
ir panašiai. Kursai vyks pa
tyrusių vadovų ir besimokančių 
vadovų priežiūroje. Kiti supla
nuoti užsiėmimai liečia prak
tišką skautavimą: vėliavos cere
monialas ir pagarba, rikiuotės, 
dainavimas, praktiška skautiš
ka apranga, pasiruošimas ir 
planavimas iškylai, kompaso 
naudojimas, signalizacija Mor-
zės raidynu, įrankių saugus 
panaudojimas, pionerija — in

žinerija ir statyba, begalė kitų 
užsiėmimų. 

Kursuose gali dalyvauti 
skautės ir skautai baigę 5-tą 
skyrių, iki liepos 6 d. sulaukę 11 
metų, ir ne vyresni 12 metų. 
Labai griežtai laikysimės šių 
amžiaus reikalavimų, kad visi 
ku r san ta i būtų maždaug to 
paties pajėgumo ir mąstymo. 
Kursų kaina 75 dol. Rako 
stovyklos registracijai reikalin
ga užpildyti: Rako stovykla
vietės registracijos lapą, Child 
Information Record, Health 
History Record, Agreement to 
Release, Tėvynės Didvyrių sto
vyklos mokestį ir stovyklos 
mokesčio lapą. Šie išsiunčiami 
Loretai Jucienei 19530 Fiona 
Ave. Mokena, IL 60448. Mo
kestis (75 dol.) už kursus siun
čiamas Danai Mikužienei 620 
Edgebrook, Shorewood, IL 
60431, su paaiškinimu, kad tai 
y ra jūsų skauto mokestis. 
Sveikatos ir registracijos formos 
bus persiųstos ir naudojamos 
mūsų kursuose. Registracija 
baigsis birželio 20 d. Kursų re
gistracija baigiama pasiekus 28 
susimokėjusius dalyvius. Auto
buso į paskilt ininkų kursus 
nebus. Kursantai turi atvykti į 
Rako stovyklą, Kernavės rajone 
iki 1 vai. p.p. trečiadienį, liepos 
6 dieną. Kursai įvyks esant 
vienai skilčiai ar keturioms. 
Norintys dalyvauti kursuose, 
prašau kuo greičiau pranešti 
Audrai Lintakienei 708-387-

9180. 
Budžiu 

vy r . sk. s. A u d r a L i n t a k i e n ė 

„AUŠROS TUNTO SKAUTAI 

SAKO „ L A B A S " 
ČIKAGOS SESĖMS, BROLIAMS 

,,Aušros" tuntas , Sydney, 
Australia stovyklavo balandžio 
10—16 d. rudens stovykloje, 
nes, kaip bebūtų keista, Pietų 
pusrutulyje balandžio mėn. jau 
ruduo. Stovykla buvo pavadin
ta sktn. Balio Barkaus vardu. 
Tai buvo visų skautų labai 
mylimas, nuoširdus vadovas, 
per anksti Namo iškeliavęs. Ši, 
jo vardo stovykla, sklandžiai ir 
gerai pavyko įprastoje Camp 
Kariong stovyklavietėje. Tunto 
vadovai patenkinti, nes sėkmin
gai buvo pravesti pirmosios 
pagalbos kursai pagal Raudo
nojo kryžiaus ir Australijos 
skautų reikalavimus. Stovyk
lautojai išlaikė gana sunkius 
egzaminus ir gavo pažymė
jimus. Taip pat šioje stovykloje 
sesės, broliai įgijo gamtosaugos 

specialybę ir išmoko rišti šiau
dinukus, nepaisant, kad Ka
lėdos dar toli. Be to, velykine 
tradicija buvo ridinėjami mar
gučiai, buvo pravesti skautų, 
pri t . skautų ir vyr. skaučių 
įžodžiai ir aplankytas gamtos 
parkas, kuriame gyvena ne tik 
kengūros, bet ir žiaurumu bei 
rajumu (prarijo tris savo kai
mynus) pasižymėjęs, saugiai 
ap tver tas krokodilas Erike. 
Vyresnieji „Balio Barkaus" 
stovyklautojai buvo susitikę su 
Australijos skautų draugove, 
kurią nustebino lietuviškomis 
dainomis. Šios stovyklos skiltys 
vadinosi šliužų ir vandens 
gyvūnų vardai: amebos, varlės, 
krokodilai ir pan. 

Sesė N . 

DARBINGAI BAIGĖME 2005-ŲJŲ 
PAVASARIO SEZONĄ 

..Nerijos" tunto jūrų skau
tės užbaigė šiuos mokslo metus 
gegužės 14 d. iškilminga sueiga 
ir skautorama. Po pamokų sesės 
tvarkingomis išeiginėmis uni
formomis žygiavo su daina į 
PLC gegužinių aikštelę. Ko
mendante, g. kand. Aida Žy-
gaitė išrikiavo 60 sesių ir 
priėmė vienetų raportus. Sesės 
šauniai sušuko tunto šūkį: 
,,Tau, jūruže Baltija, mūsų 
meilė ir daina". J. ps. Kristina 
Mattienė perskaitė tunto įsaky
mus. Septynios ūdrytės įsigijo 
dailininkės specialybę, o trylika 
ūdryčių užsitarnavo Tautinį 
ženklą. Įsakyme pranešama , 
kad šešios ūdrytė kandidatės 
turi teisę duoti ūdryčių įžodį: 
Ūla Lapkutė, Aurita Gudaus-
kaitė, Ieva Milerytė, Deimantė 
Pipiraitė, Emilija Razmaitė, 
Lilija Sadauskaitė. Tuntininkė 
j . ps. Laima Bacevičienė įžodį 
davusioms sesėmis užrišo kak
laraiščius. Vadovės g.v.v. Rasa 
Kelpšienė ir j . s . Danutė Nacikas 
užrišo gerojo darbelio mazgelį, 
o tėveliai buvo pakviesti užrišti 
tėvynės meilės mazgelį. Jaunos 
vadovės, gintarės. kandidatės 

Kristina Bacevičiūtė, Lisa Bar-
tašiūtė, Aida Žygaitė naujoms 
ūdrytems prisegė ūdryčių žen
kliukus. 

J .s . fil. Rūta Kirkuvienė 
perskaitė LSS Seserijos įsaky
mus. Gintarės Aleksandra 
Strub ir Audrė Kapačinskaitė 
buvo apdovanotos Vėliavos 
žymeniu. 

Po iškilmių prasidėjo skau
torama, ir visos sesės buvo 
suskirstytos į penkias valt is . 
Kiekviena valtis išsirinko val
ties y ardą ir sukūrė šokį. 
Nuėjusios prie kiekvienos sto
ties, sesės turėjo sušukti savo 
laivo šūkį. J aunos vadovės 
pravedė užsiėmimus prie stočių. 

I s t o t i s : Kimo žaidimas. 
Lentelėje buvo nuot raukos , 
mazgai, gamtos rinkinys. Sesės 
kruopščiai prisiminė dingusius 
dalykus. Buvo smagu mankštin
ti protus. 

II s to t i s : Palapinių staty
mas. Iš viso buvo trys skirtingos 
palapinės ir sesės turėjo jas pa
statyti. Bet nebuvo taip papras
ta. Kai kurios sesės negalėjo 
atl ikdamos uždavinį kalbėt i , 
kitoms buvo uždengtos akys ir 

dar porelei kar tu surištos ran
kos. Sesės turėjo padėti viena 
kitai ir reikėjo dirbti kar tu . 

I I I s t o t i s : Laivo dalys/ 
priežiūra. Šioje stotyje sesės 
tvarkingai užsivilko gelbėjimo 
liemenes, rišo virves prie klam
pių, taisyklingai sulankstė bu
rę. 

IV s to t i s : Žaidimai. Sesės 
žaidė žaidimus su sviediniu ir 
įvairius bendrus žaidimus. 

- V s to t i s : Pionerija. Sesės 
turėjo surišti pagalius ir lentas, 
padaryti neštuvus. Tada turėjo 
pernešti sesę neštuvų 50 pėdų. 
Džiaugiamės, kad visos sėkmin
gai buvo perneštos, nors ne 
visoms pasisekė tvirtai surišti 
mazgus. Užbaigus skaitoramą, 
sesės skaniai valgė tunt ininkės 
Laimos Bacevičienės iškeptas 
dešreles. 

Tėveliai turėjo progą nusi
pirkti uniformų, marškinių ir 
ženkliukų, pasiruošiant stovyk
lai. Džiaugiamės, kad smagiai ir 
prasmingai užbaigėm mokslo 
metus. Lauksime visų stovyklo
je : 

Gero vėjo 
Ses ė T a i y d a 

, ,Neri jos" t u n t o „ J u o d k r a n t ė s " 
Skau to ramoje . 

14 d. d a l y v a v u s i o s P L C L e m o n t e vykus io je 
s e s ė s T a i y d o s n u o t r . 

Naujas prityręs skautas 
Ateitininkų namuose Le-

mont, IL, 2005 m. balandžio 
mėn. įvyko Brolijos ir Seserijos 
vadijų posėdžiai, kuriuose buvo 
tariamasi apie šių metų veiklos 
planus lietuvių skautų/čių są
jungos ribose. 

Po kelių metų aktyvaus 
dalyvavimo LSS veikloje ir pri
tyrusio vyčių pasiruošimo dar
buose, ps.s.v. Tomas Dundzila 
buvo pasiruošęs tapti prityru
siu skautų vyčiu. 

Jeigu kas praeityje buvo 
pasiruošęs gauti PSV laipsnį, 
tai šį kartą Tomas tikrai tą 
vardą užsitarnavo ir galėjo su 
pasididžiavimu tuos auksinius 
Gedimino stulpus raudoname 
fone pasiimti nuo Lietuvos 
žemės. 

Skautai vyčiai vadovaujasi 
papročiu, kad PSV laipsniui 
gauti, brolis turi norėti jį gauti 
ir turi jį užsidirbti. J is turi 

Naujas p r i t y r ę s s k a u t a s vy t i s T o m a s D u n d z i l a . U ž jo m a t y t i (iš k a i r ė s ) 
p r i ty rę s k a u t a i vyčiai J . L i u b i n s k a s i r R. Pov i l a i t i s . 
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atlikti daug uždavinių, kelio
nių, programų savo jėgomis ir 
jas aprašyti. Tomas visus dar
bus atliko su šypsena ir kai 
kurias keliones, ilgas ir sun
kias, su žmonos Myajos palyda, 
kuri jam labai pritinka, nes 
abu lyg tai miške gimę, nes, 
kaip vilkai ir paukščiai, vis 
žiūri į mišką. Ne, Tomas 
nenešė žmonos kuprinės 109 
mylias per kalnus, kad būtų 
vertas PSV laipsnio, jis turėjo 
tiktai savo, kur i turėjo būti 
gana sunki, nes tokį nuotolį per 
vieną dieną sunku įveikti. 

Įžodyje, geriau pasakius, to 
laipsnio pripažinime Tomui, 
dalyvavo gausus būrys šaunių 
skautininkių ir skautininkių, 

net vienas brolis iš Anglijos bei 
trys prityrę skautai vyčiai iš 
Čikagos apylinkės. 

Prityrusių skautų vyčių 
niekados nebuvo daug, mūsų 
eiles per paskutinius kelis me
tus apleido pusė mūsų garbingų 
brolių ir amžiumi, ir veikla. 
Tomas tapo penktas PSV pagal 
mūsų žinias Amerikoje. Kiti ke
turi jau tikrai prityrę, jeigu ne 
žiniomis, tai amžiumi ir sveika
ta. 

Tomas yra jauniausias, pil
nas entuziazmo ir gerų norų, jo 
rankose glūdi daug darbų, dar 
esančių prieš akis Lietuvių 
skautų sąjungoje. 

Budėk! 
psv s. R.P. 

VVorcester skautai paminėjo 
Motinos dieną 

Šis „voras" n e n u o d i n g a s i r nepavo j ingas p a u k š t y t e i Miglutei S taš iony te i . 
p s . A. Z d u o b o s n u o t r 

Gegužės 8 d. — Motinos 
diena. Po 10 vai. šv. Mišių Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčio
je, dalyviai buvo pakviesti \ 
parapijos salę paminėti Motinos 
dieną. Šv. Mišias už gyvas ir 
mirusias motinas užprašė 
LRK Moterų sąjungos 5-tos 
kuopos narės. Jos dalyvavo pa
sipuošusios tautiniais rūbais, 
su savo vėliavomis, o minėjimą 
salėje suruošė skautai. 

Susėdus prie pavasario 
gėlėmis papuoštų stalų, tun
tininkė v.s. Irena Markevičienė, 
pakvietė sesę Joaną uždegti 
žvakę už visas mirusias moti

nas ir tylos minute jas prisi
minti. Pasveikino visas mamas, 
močiutes, linkėdama ištvermės 
ir sveikatos. Dievo palaimos 
auginant vaikus. Dvi sesės 
dovanojo visoms moterims po 
gėlę, tuo pagerbiant visas daly
vaujančias, ne tik mamas 

Šį kuklų minėjimą pradėjo 
kviesdama Aldoną Kristulevi-
čienę paskaityti savo kūrybos 
eilėraštį „Motinai". Pr i s ta tė 
minėjimo kalbėtoją kun. Vy
tautą Gedvainį. Jis yra Nekalto 
Prasidėjimo seselių vienuolyno 
Putnam, CT, kapelionas. J i s 
laikė ir šv. Mišias, pasaky

damas turiningą Motinos dienai 
pritaikytą pamokslą. Jo kalba 
buvo apie motinos nesibai
giančią meilę. Motinos meilė lyg 
žvakė šviečia ir saugo vaiką 
visą gyvenimą. Motina yra pir
moji vaiko mokytoja. Ji moko 
žengti pirmuosius žingsnius, 
moko tart i pirmuosius maldos 
žodžius. Net vaikams užaugus 
ir palikus gimtąjį lizdą nesi
liauja jais rūpintis. Ir užaugęs 
žmogus, motinai lieka jos 
vaikas. 

Sesė Irena dėkoja kunigui 
už turininga, iškeliančią moti
nos rūpestį ir įtaką auginant 

savo vaikus, paskaitą, kvietė 
pasivaišinti kavute ir užkan
džiais, kuriuos paruošė sesės 
skautininkės: Vanda Lescord, 
Regina Pranckevičiūtė, Joana 
Šimkienė, Elenytė Nalivaikaitė 
ir Danutė Marcinkevičiūtė. 

Kadangi minėjime buvo 
angliškai kalbančių, Aldona 
antrą savo eilėraštį paskaitė 
angliškai. Sesė Irena dėkojo 
visiems atsilankiusiems, Aldo
nai už paskaitytus eilėraščius ir 
tuo baigė šį kuklų Motinos 
dienos paminėjimą. 

E . Č . 
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ŠALTASIS KARAS 
TARP RESPUBLIKONŲ IR D E M O K R A T Ų 

ALEKSAS VITKUS 

Jeigu domitės Amerikos po
litikos plonybėmis, tikrai paste
bėjote, kad jau kuris laikas 
respublikonai ir demokratai 
vieni kitus kaltina dažnai- nau
dodami žodį „filibuster". Ką jis 
reiškia? Paprastai kalbant, tai 
yra kokio nors senatoriaus tyči
nis ilgas kalbėjimas, kartais ir 
beprasmis, taip neleidžiant 
Senatui prieiti prie balsavimo. 

Kas t as „filibuster"? 

Prezidentas George W. Bush 
yra pasiūlęs Kongresui kelioli
ka kandidatų užimti svarbias 
federalinių teisėjų vietas, ir 
juos pagal konstituciją tur i 
patvirtinti Senatas. Problema 
yra ta, kad šiuo metu Senate 
respublikonų dauguma, ir, jei tų 
teisėjų patvirtinimas prieitų 
prie balsavimo, demokratai 
pralaimėtų. Todėl jie to balsavi
mo nori išvengti naudodami tą 
seną Amerikos politikos tech
niką, vadinamą „filibuster". 

Vieni tą principą vadina 
neliečiamai šventu, nes jie Se
nato mažumai suteikia galimy
bę gintis nuo daugumos, taip 
neprileidžiant vienai partijai 
dominuoti visos Amerikos poli
tikos. Kiti tą nenutrūkstant į 
kalbėjimą ar debatus, vadina 
anachronizmu, kuris jau seniai 
turėjo būti išgyvendintas, kas 
vis dėlto niekada neatsit iko. 
J a u nuo pirmųjų JAV metų, 
Amerikos politikai sutiko gy
venti su tuo aiškiu politiniu 
neveiksmingumu vien tik tam, 
kad geriau apsaugotų mažumos 
teisę būti išgirtai. 

Principas gal ir labai aukš
tas, bet istorija rodo, kad jis ne 
vieną kartą buvo labai piktnau-
dojamas. Klasiškas „filibuster" 
pavyzdys yra sen. Huey Long 
(D—La) 1935 metų ilgos visiš
kai beprasmės tirados, kuriomis 
j is stengėsi neprileisti prie 
įstatymo pravedimo, pagal ku
rį jo politiniai oponentai būtų 
iškovoję sau šiltas vietas Loui-
siana valstijoje. Kitas gerai 

žinomas ir, galima sakyti, ne
garbingai gėdingas „filibuster" 
panaudojimas įvyko 1957 m., 
kai sen. Strom Thurmond (D— 
SC) pats vienas kalbėjo net 24 
valandas, kad sustabdytų pilie
čių teisių įstatymo pravedimą. 
Panašiai įvyko ir 1965 m., kai 
pietinių valstijų senatoriai, kal
bėdami vienas po kito, per 534 
valandas ir vėl sustabdė tą patį 
įstatymą. 

JAV konstitucijoje nerasime 
nieko apie „filibuster" teisę ar 
procedūrą. Ten yra tik pasaky
ta, kad Senatas ir Atstovų 
rūmai gali pravesti savo taisyk
les kaip vykdyti įstatymdavys-
tės darbą. Ilgainiui, augant 
gyventojų skaičiui, augo ir 
atstovų skaičius, ir dėl prak
tiškų sumetimų, toks ilgas, kar
tais beprasmiškai tuščias kal
bėjimas Atstovų rūmuose buvo 
panaikintas. Senate jis išliko, 
nes senatoriai esą laikomi tik
rai rimtais ir oriais kalbėtojais, 
kuriems teisė debatuoti buvo 
nekritikuojamai šventa. 

1917 metais, kai preziden
tas Woodrow Wilson bandė 
įtraukti Ameriką į Pirmąjį pa
saulinį karą, kad „išgelbėtų pa
saulį demokratijai", Senato izo-
liacionistai pravedė „filibuster", 
taip Wilson neleisdami apgin
kluoti JAV prekybinius laivus ir 
tuo padidinti įsivėlimo į karą 
pavojų. Tais pačiais metais 
Senatas priėmė Taisyklę 22, 
pagal kurią nepabaigiami 
debatai galėjo būti nutraukti, 
jei tik norinti dauguma galėjo 
surinkti 2/3 visų balsų. Ta tak
tika buvo naudojama 1919 m., 
kai Senatas neprileido prie „fili
buster", kai buvo sprendžiama 
Versalio sjjtarties patvirtini
mas. Nors „filibuster" ir buvo 
sustabdytas, bet sutartis vis 
tiek nepraėjo. Taisyklė 22 buvo 
pakeista 1975 m., kai Senatas 
sumažino skaičių balsų, rei
kalingų nutraukti debatus 'fili
buster) nuo 67 iki 60 balsų Ši 
taisyklė, vadinama „cloture". 
galioja ir šiandien. 

Pats žodis „filibuster" yra 
kilęs nuo seno olandiško žodžio 

„vrijbuiter", kuris m a ž d a u g 
reiškia laisvą plėšiką. Pradžioje 
jį naudojo olandų piratai, pas 
kui ispanai, jį pavadinę „fili
buster". Kai tą žodį pe rėmė 
amerikiečiai politikai, jis savo 
nebaigiamais debatais įgavo 
prasmę į kažką panašaus, ka ip 
„įstatymdavystės reikalo paė
mimą" įkaitu. 

Ginč i jamas i 
dėl teisėjų 

Kodėl ši „filibuster" proble
ma taip išryškėjo šiandien? 
Prezidentas Bush j au nebe 
pirmą kartą pasiūlė Texas 
aukščiausiojo teismo teisėją 
Priscilla Owen užimti feder
alinio apeliacinio teismo teisėjos 
vietą. Demokratai ją ka l t ina 
esant perdėm konservatyvia, 
cituoja jos kai kuriuos teis
minius demokratams nepriimti
nus sprendimus, ir j ie su tuo 
paskyrimu nesutinka. Je i bal
suotų, būdami mažuma, demok
ratai pralaimėtų, todėl jie imasi 
„filibuster" taktikos, neprilei
džiant prie balsavimo. Kad tą 
„filibuster" sustabdytų, respub
likonams, nors jie Senate tur i 
daugumą, reikia ne 51, bet 60 
balsų, ir jie nėra tikri, kad t iek 
balsų bus įmanoma surinkti . 

Todėl Senato daugumos 
vadovas Bill Frist (R—Tenn) 
savo kolegas primygtinai ragi
na ir net prašo, kad butų bal
suojama tiesiogiai, be „fili
buster", tuo tarpu kai Senato 
mažumos vadovavs Harry Reid 
(D—Nev) jį kaltina nesilaikymu 
senų demokratinių debatų t ra 
dicijų. Kaip prieiti prie kompro
miso? Ar Senato te is ingumo 
komiteto vadovas Arlen Specter 
(R—Pa), turėtų bandyti ir vėl 
pakeisti taisykles? Jis supranta 
ir pripažįsta, kad nei respub
likonai nei demokratai nė ra 
„šventi", bet taisyklių keisti 
neskuba. 

Nė v iena pusė n e n o r i 
nus i le i s t i? 

Abi pusės supranta , je i 

respubl ikonams kaip nors 
pas i sek tų įvesti ta isyklę už
draust i „filibuster", svars tant 
teisėjų paskyrimą, ta i kas atsi
t ik s , je i , da r republ ikonams 
esant valdžioje, a ts i ras tų laisva 
vieta JAV Aukščiausia jame 
teisme? Prezidentas Bush pa
siūlys savo kandidatą, Senatas 
patvir t ins, ir t a s pats teismas 
t a i p gali būt i dominuojamas 
konservator ių . P r i s imenan t , 
kad daug svarbių Aukščiausiojo 
teismo nu ta r imų buvo pri imta 
5:4 santykiu, t a s santykis gali 
staiga apsiversti , kas reiškia, 
kad ir pat ies te ismo didžiai 
lemtingi prae i t ies nu ta r ima i , 
pakei tę Amerikos socialinį ir 
moral inį įvaizdį, gali d iame
tral iai pasikeisti. Tai labai kon
troversiški nu tar imai susiję su 
abortu, ta ip pat ir dėl moterų 
teisių, gėjų santuokos, mirties 
bausmės , maldų mokyklose, 
gamtosaugos, vadinamosios „af-
firmative action" ir pan. De
mokratai tų į liberalizmą nukry
pusių nutar imų nenori keisti, ir 
griebiasi „filibuster". Respubli
konai j iems prikiša, kad „fili
buster" dėl įstatymų yra vienas 
dalykas, gal ir suprantamas , bet 
dėl teisėjų skyrimo — visai 
ki tas . „Įs tatymai gali palaukti , 
— sako j is , — bet neužimtas 
steisėjų kėdes j uk reikia už
pildyti". 

Gal todėl ir vidutinis ame
rikietis tuo susirūpino. J i s nor
maliai šiuo metu kalbėtų apie 
beisbolą a rba besibaigiantį 
NBA sezoną, o ne apie tuos 
pagr indinius prezidento Bush 
pasiūlytus kontroversiškus kan
d ida tus toms kėdėms užimti: 
Priscilla Owen, Jan ice Roger 
Brown, Bill Pryor ir William 
Myers. Būdami Amerikos pilie
čiai, tur ime tuo susirūpinti ir 
mes, lietuviai. Stebėkime, kas 
vyks Kongrese pe r keliais 
a te inančias savai tes . Supran
tame, kad demokratijoje valdo 
dauguma, bet reikia atsižvelgti 
ir į mažumą. Tai geras dalykas. 
Bet ar kar ta is ir gero dalyko 
nebūna per daug? 
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LIETUVOS BANKO KAUNO SKYRIUJE — DIDELIS 100 LITŲ 
BANKNOTAS IŠ VILNOS 

Lietuvos banko (LB) Kauno 
skyriaus operacijų salėje lanky
tojai gali susipažinti su Vil
niaus dailės akademijos studen
tės Giedrės Kriaučionytės iš vil
nos nuveltu 100 litų nominalo 
banknoto priekinės pusės (aver
so) paveikslu, kurio dydis — 
2,6 metro pločio ir 1,28 metro 
aukščio. Gana įspūdingas iš vil
nos sukurtas tautinio atgimimo 
žadintojo, istoriko ir švietėjo 
Simono Daukanto portretas. 

Vilniaus dailės akademijos 
Kauno dailės fakulteto prašy
mu, LB banko Kauno skyriaus 
patalpose vyko Kauno dailės 
fakulteto Taikomosios tekstilės 
katedros magistrantės Giedrės 
Kriaučionytės magistrinio dip
lominio darbo „Technologinės 
ir meninės veltinio galimybės 
šiuolaikiniame mene" gynimas. 
Praktinė šio darbo dalis — 100 

litų banknoto iš vilnos kūrinys, 
pavadintas „In memoriam LT". 

„Mums džiugu, kad pinigų 
tema sukurtas kūrinys prista
tomas istoriniuose Lietuvos 
banko rūmuose. Įdomu, kad vil
noje pavaizduoti pagrindiniai 
100 litų banknotui būdingi po
žymiai", — sakė LB Kauno 
skyriaus valdytojas Antanas 
Ivanauskas, pasveikinęs origi
nalaus nacionalinių pinigų 
vaizdo autorę, jos magistrinio 
diplominio darbo vartintojus ir 
gynimo ceremonijoje dalyvavu
sius Dailės akademijos studen
tus. 

„Lietuviškas pinigas litas 
netrukus tebus numizmatinė 
vertybė. Savo kūriniu norime 
atskleisti lito, tai yra lietuviško 
banknoto, svarbą ir, naudodama 
tradicinę veltinio technologiją, 
netradiciškai įamžinti istorijo

je", — sakė Giedrė Kriaučionytė. 
1991 metų laidos 100 litų 

banknotas, kurios dailininkas 
— Rytis Valantinas, apyvartoje 
pasirodė 1993 metų birželio 25 
dieną, kai Lietuvoje buvo įvesti 
litai. 

Meno kūrinyje iš vilnos 
vaizduojamas 2000 metų laidos 
litų banknotas apyvartoje pasi
rodė tų metų spalio 16 dieną ir 
naudojimas iki šiol. 

Lietuvos b a n k o Ryšių 
su v i s u o m e n e skyrius 

„BAŽNYČIA YRA IŠ PRIGIMTIES MISIJINE / / 

Per savo pirmąsias aukotas 
šv. Mišias už Vatikano ribų 
popiežius Benediktas XVI pa
brėžė misiją ir evangelizaciją 
kaip pirmutinę ir neatidėliotiną 
savo pontifikato užduotį. „Baž-

;nyčia yra iš prigimties misijinė". 
'.— pabrėžė jis balandžio 25 d. 
vakare lankydamas tautų apaš
talo Pauliaus kapą Šv. Pauliaus 
bazilikoje „už sienų". Šioje srity
je jis norįs tęsti savo pirmtako 

Jono Pauliaus II liniją, tačiau 
daugiau negu 100 jo kelionių į 
užsienį jam pakartoti nepavyk
sią. 

Benediktas XVI atkreipė 
dėmesį į Katalikų Bažnyčios 
pakilimą tuose pasaulio regio
nuose, kur ji buvo persekiojama. 
Kadangi XX a. buvęs kankinys
tės metas ir kankinių kraujas 
yra „naujų krikščionių sėklos", 
trečiojo tūkstantmečio pradžioje 

jis laukiąs naujo Bažnčios su
klestėjimo pirmiausia tose ša
lyse, kur jai teko kentėti. 

Po iškilmingos inauguraci
jos į apaštalo Petro įpėdinio 
tarnybą prie jo kapo Šventasis 
Tėvas norįs aplankyti ir kito 
Romos apaštalo atminimo vietą. 
Trečiojo tūkstantmečio pradžio
je Kristaus įpareigojimas vyk
dyti misiją yra „aktualesnis 
negu kada nors anksčiau". 

Paulius, pasak popiežiaus, skel
bė Kris taus Evangeliją žodžiu ir 
savo gyvenimu. Galiausiai jam 
teko skelbti Kristų, kaip Petrui 
ir daugybei kitų tikėjimo liudy
tojų, savo krauju ir kankinyste. 
Iš to radosi ypat inga Romos 
Bažnyčios, „vadovaujančios vi
suotinei meilės bendruomenei", 
padėtis . 

BŽ 

DANUTE BINDOKIENE 

Reikalauti galima, 
bet ar paklausys? 

JAV Senatas šiomis dienomis vienbalsiai 
priėmė nutarimą, reikalaujantį, kad Ru
sija pasmerktų sovietinę Baltijos valstybių 

okupaciją. J au kiek anksčiau šią rezoliuciją 
priėmė ir Atstovų rūmai. Žinoma, tai nemažas 
laimėjimas, dėka JAV Kongreso nario, respub
likono John Shimkus ir kitų atstovų bei sena
torių, kurie šį nutarimą rėmė ir už jį balsavo. 
Na, o kas toliau? 

Rezoliucijos, JAV Senate ar Atstovų rū
muose remiančios lietuviams svarbius reikalus, 
mums nėra naujiena. Kasmet Vasario 16-osios, 
Pavergų tautų savaitės, kurios nors lietuviams 
ar baltiečiams apskritai svarbios kitos sukak
ties proga Kongrese būdavo pasiūlomos rezoliu
cijos ir visuomet priimamos balsų dauguma. 
Tuo būdu atstovai JAV sostinėje įsigydavo tam 
tikros dalies Amerikos piliečių palankumą (ir 
balsų rinkimuose), o tokio nutar imo patvirtini
mas nei Kongreso narių, nei Baltųjų rūmų nie
kaip konkrečiai neįpareigodavo. 

Galbūt patys vertingiausi dokumentai buvo 
tie, kurie liudijo, kad JAV niekuomet nepripaži
no Baltijos šalių okupacijos bei aneksijos. Net ir 
pačiais pavojingiausiais pokario metais, kuo
met Baltieji rūmai bičiuliavosi su Maskva, pa
dėjusia nugalėti nacistinę Vokietiją, Vašingtone 
veikė nepriklausomos Lietuvos atstovybė, o lie
tuvių pastangos savo tėvynės laisvinimo byloje 
buvo palyginti veiksmingos. Čia ypač daug pasi
darbavo ALTas, vėliau, jau po Antrojo pasau
linio karo pabaigos, iš Vokietijos pabėgėlių sto
vyklų lietuvių atsivežtas VLIKas ir Lietuvių 
bendruomenė. 

Turime pripažinti, kad anuometinės rezo
liucijos ir kiti dokumentai, parodantys lietuvių 
pastangas, keliant savo pavergtos tautos rei
kalus Vašingtone, išlikę JAV Kongreso proto
kolų knygose bei kituose leidiniuose, šiandien 
yra neištrinamai įrašyti į Amerikos lietuvių 
politinės veiklos istoriją. Panašiai, kaip bus įra
šytas ir Kongreso nario John Shimkus pasiūly
tasis, Atstovų rūmų ir Senato priimtasis nutari
mas. 

O palikti tokį dokumentą istorijai būtina, 
ypač kai dabartinis Rusijos prez. Vladimir Pu-
tin taip stengiasi gudriai išsiraityti iš pripaži
nimo, kad Molotov-Ribbentrop paktas, slaptai 
pasirašytas 1939 m. rugpjūčio 23 d., buvo tik 
eilinis Rusijos „sienų apsaugojimas", jei užsi
mezgusi draugystė su Vokietija kartais suirtų ir 
įvyktų kruvinas sovietinio stalinizmo bei nacis
tinio hitlerizmo susirėmimas. Kad tam „sienų 
apsaugojimui" buvo panaudotos nepriklauso
mos valstybės, Maskvai nieko nereiškė. Bet ir 
tuo neturėtume stebėtis, prisimenant to paties 
prez. Putin žodžius, pasakytus žurnalistams 
dar prieš š.m. gegužės 9 d. Maskvoje suruoštą 
„pergalės šventę". Pasak Putin, Baltijos valsty
bės 1918 m. iš Rusijos imperijos išsprūdo kaž
kaip netikėtai, kai ji buvo užimta ne tik fronte 
su vokiečiais, bet ir savo teritorijoje — vykstant 
komunistinei revoliucijai. Tad visiškai logiška, 
kad 1939 m. Rusija — tuomet jau pasivadinusi 
Sovietų Sąjunga — mėgino tas „nuklydusias 
avis susigrąžinti į savo avidę"... 

„Tiesa yra jėga, galinti padėti susitaikyti ir 
užmiršti praeities nuoskaudas, tačiau jos nebu
vimas gimdo nepasitikėjimą, baimę ir priešiš
kumą. ... Rusijos Federacijos Vyriausybė turi 
aiškiai ir vienareikšmiškai pripažinti, ir pa
smerkti Sovietų Sąjungos 1940-1991 m. netei-
sėtaivykdytą Baltijos šalių — Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos — okupaciją ir aneksiją". Taip ra
šoma JAV Senato priimtame nutarime-rezoliu-
cijoje. Mums įdomu ir tai, kad sovietų okupaci
ja nevadinama pirmąja ar antrąja (kaip mes 
dažnai darome), bet tiesiai — nuo 1940 iki 1991 
m., kai iš Lietuvos pagaliau buvo išvesti pasku
tiniai sovietų (ne Rusijos) okupaciniai kariuo
menės daliniai. Esame dėkingi atstovui John 
Shimkus, įnešusiam šį nutarimą į Atstovų 
rūmus, ir taip pat kitam lietuviui Vašingtone — 
senatoriui Richard Durbin, kuris Senatui pa
siūlė (kartu su J. Shimkum) rezoliuciją, remian
čią komunizmo aukų paminklo statybą Ame
rikos sostinėje. 

KURI KELIONĖ ĮDOMIAUSIA? 
ALEKSAS VITKUS 

Nr. 11 

Tai „sailfish", panaši į „marlin", apie šešių pėdų 
ilgumo, su ilgu smailiu, savo paties nuosavu 
žeberklu ir didžiuliu peleku ant nugaros, kuris 
primena bures. Iš to kilo ir jos vardas. 

Sausio 2 d. mes pagaliau įplaukėme į Port 
Stanley uostą. Pučiant stipriam 28 jūrmylių 
vėjui, kapitonas turėjo nemažai vargo prima-
nevruoti prie krantinės. Jam taip apie visą valan
dą bevargstant, kažkoks nenaudėlis pranešė per 
garsiakalbį: „Turiu blogų, turiu ir gerų naujienų". 
Bloga naujiena — atrodo, kad negalima pri
plaukti prie krantinės; gera naujiena — mes dar 
neskęstame". 

Taip ir baigėsi mūsų Antarktikos ekspedicija. 
Įsitikinome, kad Antarktika yra viena įspūdin
giausių Žemės vietų. Čia mes praleidome beveik 
dvi nuostabias savaites, gėrėdamiesi gigantiškais 
ledkalniais ir ledynais, pingvinais, ruoniais ir 
banginiais, ir ta neapsakoma, šalta, begaline tuš
tuma. Taip, savo kelionių kalendoriuje pažymė
jome dar vieną kontinentą. Ir, jei tikėsime mūsų 
ekspedicijos vadovu, Antarktika mus bus paver
gusi, į ją turėsime ir vėl grįžti. Nejaugi? Žmona 
jau dabar pradėjo svajoti apie grįžimą, šį kartą 
gal skrydį tiesiai į geografinį Pietų poliaus cen
trą, ir išgyventi ten palapinėje bent vieną naktį. 
Ar Antarktika mus tikrai užkerėjo? 

Paskutinį vakarą mums rodė filmą „Shadows 
on the Ice — Polar Bears". Nuostabūs vaizdai 
„besiveršiuojančių" (cal-
ving) ledynų ir didelių 
baltųjų a r poliarinių 
meškų, įspūdingos, iš
samios gyvenimo deta
lės priminė Aliaską, o 
mano žmona tuoj pa
klausė: „Kada keliau
sim į Arktiką?" „Bet ten 
šiaurėje nėra jokio že
myno", — atrėžiau, o ji 
— „Bet yra Šiaurės 
polius!" 

Taip ilgai užtrukus 
laivui prisiglausti prie 
saugios krantinės, ne
daug laiko beliko (mes 
vyrai tuo džiaugėmės) 
mūsų moterims ir ap

sipirkti. Tik spėjome trumpai žvilgtelėti į di
džiulę, 1892 m. statytą katedrą, greita nuotrauka 
prie banginio kaulų arkos, ir — vėl judame. 
Pakeliui į oro uostą žvalgėmės ir stebėjome gat
ves, gyvenamus namus, alines, smukles, kas aps
kritai priminė Anglijos karalienės Viktorijos XIX 
amžiaus vaizdą. Pakilome iš niūraus kariško (ci
vilinio oro uosto čia ir nėra) oro uosto trijų va
landų skrydžiui į Santiago, Čilės valstybės sosti
nę. 

Praskridus didingus Andų kalnus, nusilei
dome į jau seniai atprastą 90T temperatūros orą. 
Rytojaus dieną apžiūrinėjome mums dviems dar 
niekada nematytą miestą, kuriame buvo daug 
senoviškos Europos ir modernios architektūros 
pavyzdžių. Ir pasitaikyk tu man, kad kaip tik 10 
vai. ryto prie prezidento rūmų mums teko pa
matyti garbės sargybos pasikeitimą. Buvom matę 
tokių ceremonijų jau ir kitur, bet čia stebėjomės, 
kad tiek daug kareivėlių buvo suvaryta tam 
paradui. Ir dar kariškų orkestrų krūva. Kodėl? 

Staiga šovė mintis į galvą. Juk čia tik šian
dieninės demokratinės Čilės prezidentas, ne ka
ralius, o, žiūrėk, kokia išikilmė! Gal pranešti ir 
Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui? Sargybos 
pakaita! Tokia ceremonija pritrauktų pinigingų 
turistų būrius, manau, kad ir maloniai pakuten
tų Lietuvos prezidento širdį. 

Nukelta į 5 psl. 

Pingvinai King George saloje 

< 
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KADA KALBĖTI, KADA RAŠYTI, 
KADA KANTRIAI TYLĖTI? 

Pasaulio lietuvių bendruo
menės Garbės teismo nar ia i 
yra: Algimantas Gečys, Vytau
t a s Kamantas , Juozas Poli-
ka i t i s . Algis Rugienius ir 
Maryte Šmitienė, JAV Lietuvių 
bendruomenės Garbės teismo 
nariai yra: Vytautas Alksninis, 
Saulius Anužis, Teresė Gečienė, 
dr. Vytau tas Biel iauskas ir 
Kęstutis Keblys. 

„Draugo" 2005 m. kovo 30-
tos dienos laidoje laiške vienas 
PLB GT narys puola, nepgrįs-
tai kal t ina ir vėl savotiškai der
gia PLB GT nario charakterį. 
Tas pats asmuo „Draugo" 2005 
m. gegužės 18-tos dienos laido
je savo laiške nelabai manda
giai ar kultūringai plaka kitą 
buvusį aktyvų ir darbštų lietu
vių visuomenės narį. 

Toje pačioje „Draugo" 
2005.3.30 laidoje, paskutiniame 
puslapyje ir dar keliose laidose, 
JAV LB GT narė apeliuoja lie

tuvių visuomenę jai siųsti 
kitos organizacijos „įgalioji
mus" (proxies) ir pri tar ia pasi
rašiusios grupės kal t inimams 
ne savo organizacijai. 

Nuo kada bet kokio Garbės 
teismo nariai tampa kaltinto
jais, prokurorais, teisėjais ir 
budeliais? Kas jems suteikia tą 
teisę? Gal tai yra tik tų „iš
silavinusių" asmenų nesuprati
mas savo pareigų, etikos, doru
mo, pagarbos kitam asmeniui? 
Nors viena byla JAV LB Gar
bes teisme buvo iškelta ir po 
kiek laiko buvo atsiimta, dar 
jokios kitos bylos nebuvo, bet 
asmenis jau spaudoje nuteisti ir 
nubausti. 

Iš patirties žinau, kad 
einant patikėtas pareigas yra 
nepaprastai sunku laikyti lie
žuvį už dantų ir plunksną 
kišenėje. 

Kęstutis J e č i u s 
Villa Park, IL 

AR OŲISLING VĖL PRABILS? 

„Su džiaugsmu ir pasidi
džiavimu" „Draugas", š.m. 87-
am numeryje pranešė naujieną, 
kad šio laikraščio koresponden
tas Algis Zaparackas lydės JAV 
prezidentą kelionėje į Latviją, 
Rusiją ir kitur. 

Šis netikėtas pranešimas ir 
mane didžiai nudžiugino ir 
iššaukė savotišką pasididžia
vimą Algiuku. Mes vyresnieji jį 
taip vadinome, jam dar esant 
gal ketverių ar penkerių metų, 
kai 1944 m. vasarą kar tu su 
tėvais t raukėmės iš Lietuvos. 
Niekada nepamiršiu, kai Algiu
ko mama, juo nešina, atbėgo į 
Ukmergės-Kėdainių vieškelį iš 
Viliuku miško girininko sody
bos, labai susijaudinus ir 
mums, kaip tik tuo momentu 
pravažiuojantiems arkliniais 
vežimais, pasakė, kad pas juos 
buvo atėję keletas rusiškųjų 
„banditų", ieškodami jos vyro 
Antano. Antanui pavyko, iššo
kus pro langą, pasislėpti pa
miškės rugių lauke, o „bandi
tai", išvydę nemažą pabėgėlių 
koloną, pasitraukė miškan. 
Netruko gal nei valandos mano 
tėtei su kitų pagalba surasti 
Antaną, paskubomis pagelbėti 
susikrauti į vežimėlį reikalin
giausius daiktus, pakinkyt i 
arklį ir juos priimti į mūsų 
neblogai apsiginklavusią kolo
ną. Algiukas visa tai priėmė 
gana „vyriškai", net be ašarų. 

Mūsų kolonoje tuomet ke

liavo su tėvais ir toks Jonukas 
Kronkaitukas, gal ketvertą me
tų vyresnis už Algiuką. J is irgi 
man paliko įspūdį, kaip rimtas 
ir drąsus vyrukas. Su abiejų 
tėvais mano tėvas j au buvo 
pažįstamas iš anksčiau, o pa
bėgėlio dalia juos dar labiau 
suartino. Kažkur prie Įsručio 
(vok. Insterburgo, dabar Čer-
niachovsko) likimo buvome iš
skirti. Gal po dviejų metų Jo
nuką vėl teko sutikti Hanau 
pabėgėlių stovykloje, kur j is 
buvo jaunesniuoju skautu, o aš 
tos draugovės adjutantu, drau
gininko Kęstučio Valantiejaus 
pagalbininku. Jonuką prisime
nu, kaip pareigingą, draus
mingą ir tvarkingą vilkiuką. Ir 
nesistebiu jį vėliau pasirenkant 
karininko karjerą JAV ka
riuomenėje,' o dar vėliau prisi
segant net dvi generolo laipsnio 
žvaigždes Lietuvos kariuome
nės vado pareigose. (Man, gi, 
dvejus metus tarnaujant dėdės 
Šamo tarnyboje, pavyko užsi
tarnauti tik du „makaronus"). 

Algiukas jau iš mažų dienų 
buvo linkęs prie muzikos. Pri
simenu, kai kartą lauke, nakvo
jant netoli Šakių, j is sukūrė 
žodžius ir melodiją savo pirma
jai (nežinau, gal ir paskutinei) 
dainelei, drąsiai užtraukdamas: 
„Mergužėlė gražią dainą pa
dainuoti gali". 

Jonas Šarka 
Omaha, NE 

St. Petersburg, FL, šį pavasarį vykusiame tarptautiniame miesto festivalyje dalyvavo ir daug lietuvių — 
iš arti ir toli. Elvyros Vodopalienės nuotraukoje (iš kairės): Gražina ir Vytautas Kamantai, Dalia ir dr. 
Romas Povilaičiai. 

Ar Arvydas Barzdukas, su
vaidinęs Quisling rolę ir besi
šaipant is (žr. „Draugo" laiškų 
skyriuje 05.03. 05) iš tų, kurie, 
atrodo, be pagrindo jį paskyrė 
a ts tovaut i Lietuvių bendruo
menei pasitarimų grupėje su 
Lietuvių fondo įgaliotiniais, 
dabar vėl gal praneš, kad j is 
irgi žinojęs, jog LF įs ta tų 
straipsnis , apibūdinantis tary
bos nario (direktoriaus) pašali
nimo eigą, prieštarauja Illinois 
valstijos įstatymams, bet vis 
tiek pasirašė „keturių pasitari
mo grupės narių paaiškinimą"? 
Sakyčiau , Povilas Zumbakis 
teisingai pastebėjo, jo, teisiš

kais reikalais tariantis, yra bū
tina turėti advokato patarimus. 

Pasirodo, kad šis neteisėtas 
pašalinimo straipsnis nuolat 
kabėdavo kaip Damoklo kardas 
virš LF tarybos narių galvų ir 
turbūt todėl posėdžiuos balsa
vimui visuomet susilaukdavo 
šimtasprocentinio pritarimo. 
(Ar ne taip kaip tolimajame 
užsienyje?) 

Jau bent Arvydas Tamulis, 
kuris atstovavo LF pasitarimų 
grupėje, suvokęs šios nelemtos 
sagos neteisingumą, garbingai 
pasitraukė. 

Vida Morris 
Cape Co, MA 

„DRAUGAS" - Nr. 1 
Kai neseniai bendradarbis 

šiame skyriuje rašė, jog „Drau
gas" darosi įdomesnis ir išvardi
no pavardes, rašančiųjų ver
tingus straipsnius, buvo pa
sigesta tokių trūkumų — rašy
mo meistrų, kaip dr. Stasys 
Goštautas, rašytojas Vytautas 
Volertas bei kiti. Taipgi nuste
bino visiškai neįvertintas mo
ters įnašas — rašytojos Danu
tės Bindokienės „kraičio skry
nia". Anot jos stebėtojų bei ger
bėjų, „dirbanti už 3", redakcijo
je dėvinti net 4 „kepures", be 

vedamųjų, rašanti įžvalgius 
reportažus, puikius pokalbius 
ir dar daugiau, ji liko nepaste
bėta (tokia jau moterų dalia!). 
Kuris iš vyrų galėtų jai bent 
iš dalies prilygti, rašydamas per 
tuziną metų kasdien po svarų 
vedamąjį? Pro ją nepraslenka 
joks įvykis čia ar Lietuvoje, kad 
ji neiškeltų jo svarbumo savo 
gerai išmąstytame vedamaja
me. Tik paminėk vieną sakinį 
— ji sukurs reikšmingą veda
mąjį! 

Dabar „Draugas" ne tik 

įdomesnis, bet ir svarbesnis, 
prasiveržęs į pirmaujančias 
eiles, gerokai į priekį — pir
muoju, pralenkęs visus kitus 
išeivijos laikraščius. Algis 
Zaparackas, keliaudamas su 
prez. George W. Bush ir jo 110 
'ir daugiau) žiniasklaidos gru
pe, duoda naujausius, įdomius, 
istorinės vertės reportažus iš 
kelionės po Europą bei toliau: 
Latviją, Rusiją, Olandiją ir 
Gruziją. Mes visi galime tik 
džiaugtis, ir didžiuotis 96 m. 
amžiaus „Draugo" pajėgumu, 
šiais sunkiais ekonominiais 
laikais, duodančiu tiek daug 
savo mieliems skaitytojams. 

Tai primena mums „anuos 
gerus — dienraščio žydėjimo 
laikus", kai Gražina Krivickie-
nė nuolatos rašydavo puikius 
reportažus iš Washington, DC, 
— Baltųjų rūmų! 

Garbė „Draugui", dar vis 
pirmaujančiam išeivijos lietu
vių tarpe; ačiū Algiui Zapa-
rackui, vieninteliam lietuviui, 
pakviestam į garbingą, pres
tižinę amerikiečių draugiją, 
garsinančiam mūsų brangią 
tėvynę Lietuvą! 

S t a s ė E. Semėnienė 
Baraboo, WI 

SKELBIMAI 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 
T H E U T H U A N I A N VVORLD VV1DE 3 A ! L Y 

MUSlf 
VIRTUVĖ 

Paruošia Julija K. 

NAUDINGI PATARIMAI 
Prityrusios virėjos (ir virė

jai) žino, kaip elgtis prie viryk
lės ar orkaitės, nors ir joms pa
sitaiko „klaidų" — padarytų per 
skubėjimą ar iš nenorėjimo pri
sipažinti, kad kai ko visgi neži
no. „Naujokai" virtuvėje dažnai 
vengia pamėginti sudėtinges
nius receptus, nes nesijaučia 
pakankamai prityrę. Taigi čia 
keli parankus patarimai, kurie 
gali būti naudingi ir „prityru
siems ir neprityrusiems" virė
j ams bei kepėjams. 

1. Visuomet atidžiai per
skaitykite receptą; pirmą kartą 
jį naudojant, būtinai laikykitės 
recepto nurodymų, eksperimen
tuoti galėsite vėliau. Susirin
kite visus produktus bei indus, 
kur ių reikės, ruošiant patie
kalą. 

2. Duonos trupinėliai: maž
daug dvi riekutes baltos duonos 
lygu 1 puod. minkštų trupinėlių 
arba kubelių. Viena riekė džio
vintos arba pagruzdintos duo
nos sudaro 1/2 puod. kubelių 
arba 1/4 puod. smulkių džiū
vėsėlių. 

3. Kopimui vartojamas ne
saldus šokoladas. Jeigu jo ne
tur ima, 1 uncijos dydžio šokola
do gabaliuką galima pakeisti 
3—4 šaukštais kakao ir 1 šaukš
tu sviesto 

4 Krakmolas f nesvarbu, ar 
kukurūzų, ar bulvinis!: dvigu

bai sutirština sriubą, padažą ar 
kitą patiekalą, kaip toks pat 
kiekis miltų. 

5. Tarkuota citrinos ar apel
sino žievelė: reikia nutarkuoti 
tik spalvotąją dalį; jeigu tarka 
užgriebsite baltąją, suteiks pa
tiekalui nemalonaus kartumo. 

6. Rūgštų pieną (jeigu jo 
neturite) receptuose gali pa
keisti paprastas, „saldus" pie
nas, į 1 puod. pieno įpylus 
šaukštą acto arba citrinų sulčių. 

7. Matuojant rudą (šviesiai 
arba tamsiai) cukrų, būtina jį 
puodelyje arba šaukšte gerai 
suspausti. Geras suspaudinimo 
patikrinimas: jeigu apvožus 
puoduką ant lėkštes rudas cuk
rus nesubyra, o pasilieka puo
duko formos. 

8. Jeigu greitai reikia sul
tinio, galima jo pasidaryti iš 
kubelių — į 1 puod. karšto arba 
verdančio vandens įdėti 1 kube
lį viščiuko arba jautienos sul
tinio fboullion cube). 

AGUONTNIS PYRAGAS 
3 puod. miltų 
1 ir 1/2 šaukštelio kepimo 

sodos tbaking soda; galima var
toti ir kepimo miltelius — ba-
kmg powder) 

1 ir 1/2 puod cukraus 
1 puod- aliejaus 
1 šaukštelis vanilės prie

skonių 

4 kiaušiniai (galima vartoti 
ir kiaušinių produktus be try
nių) 

1 skardinukė konservuoto 
lieso pieno (evaporated skim 
milk) 

1 skardinukė aguonų košės 
(poppy seed filling) 

1 puod. kapotų riešutų rbet 
kokių) 

1/4 šaukštelio druskos 
Sumaišyti miltus, kepimo 

sodą ir druską; padėti į šalį. 
Cukrų gerai suplakti su alieju
mi ir vanile, pamažu — po vieną 
— sudėti kiaušinius ir gerai 
išplakti , kol tešla pasidarys 
puri. Suberti 1/3 miltų mišinio 
ir supilti trečdalį skardinukės 
pieno, gerai išplakant. Pakar
toti dar du kartus, kol visi mil
tai ir visas pienas bus įmaišytas 
į tešlą. Sukrėsti aguonų košę, 
gerai išmaišyti elektriniu pla-
kikliu. Suberti riešutus — mai
šyti šaukštu, kol išsiskirstys po 
visą tešlą. 

įkaitinti orkaitę iki 350° F. 
Tešlą sukrėsti į neriebaluotą 
apvalų keptuvą su skyle vidury
je. Kepti 1 vai. ir 15 min., arba, 
kol į pyrago vidurį įkištas medi
nis dantų krapštukas ištrauk
tas bus neaplipęs tešla. Pyragą 
atvėsinti keptuve apie 3 vai., 
tuomet atsargiai peiliu viduje 
aprėžti aplink visus kraštus ir 
apversti ant lėkštės. 

SKONINGAS VIŠČIUKAS 
1/3 puod. miltų 
1 ;r 1/2 šaukštelio džiovinto 

baziliko, smulkiai sutrinto 'basih 
3/4 šaukštelio džiovint n 

raudonėlio 'orcgano i 
1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio džiovintų 

tinbrrlu} t.hvmc--

1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1/8 šaukštelio džiovinto roz

marino (rosemarie) 
1 maždaug 3 svarų dydžio 

viščiukas 
1/2 puod. alyvų aliejaus 

(olive oil) 
3 didelės kepimui bulvės 
3 šaukštai sukapotų šviežių 

petražolių lapelių 
3 česnako skiltelės, sutrin

tos 
3/4 puod. nesaldaus balto 

vyno 
Sumaišyti miltus su visais 

sausais prieskoniais. Supjaus
tyti viščiuką nedideliais gaba
lais ir kiekvieną gabalą gerai 
pavolioti į miltus. 

Didelėje keptuvėje įkaitinti 
aliejų, sudėti viščiuko gabalus 
viena eilute ir kepti, retkarčiais 
apverčiant, kol visos pusės pa
raduos — apie 15 min. Išimti iš 
keptuvės ir padėti ant lėkštės, 
išklotos popierinėmis servetė
lėmis, kad sugertų riebalus. 

įkaitinti orkaitę iki 375° F. 
Bulves perpjauti išilgai į ke
turias dalis, sudėti } keptuvę, 
kurioje kepė viščiukas, ir pa
kepinti, kol visos pusės gražiai 
apkeps. Išimti iš riebalų ir 
padėti ant lėkštės, padengtos 
popierinėmis servetėlėmis. 

Iš keptuvės išpilti nebalus, 
paliekant tik 2 šaukštus Sudėti 
viščiuką ir bulves atgal į keptu
vę, pabarstyti petražolėmis ir 
česnakais, užpilti ant viršaus 
vyną. uždengti ;r jkišti i orkaite 
Kepti 10 min.. po to atidengti ir 
kepti, kol bulves bus visai 
minkštos ir viščiukas iškepęs 
apie 15-20 mm Prieš patie 
kiant. palaikyti 5 mm . kad tru
putį atvėstų Patiekti su skvs 
čiu, atsiradusiu keptuvėje 

GRYBŲ SRIUBA 
7 dideli džiovinti grybai 
8 puod. vandens 
2 morkos, supjaustytos 

maždaug 1 colio ilgio gabalais 
2 salierų lapkočiai, su

pjaustyti 1 colio ilgio gabalais 
2 šakelės šviežių petražolių 
1 vid. dydžio svogūnas, 
1 šaukštelis druskos 
1 lauro lapelis 
4 kartieji pipirai 
1 sv. šviežių grybų, supjaus

tytų riekutėmis 
2 puod. rūgščios grietinės 

arba be jokių prieskonių jogurto 
3 šaukštai miltų 
Gerai nuplauti džiovintus 

grybus ir bent valandą pa
mirkyti 2-uose puod. šalto van
dens. Į puodą supilti 6 puod. 
vandens, sudėti morkas, salie
rus, svogūną , druską, pipirus, 
lapelį ir an t lengvos ugnies 
pavirti 1 vai. Sriubą perkošti 
(prieskonines daržoves išmesti) 

Kol sriuba verda, šviežius ir 
džiovintus grybus su visu skys
čiu (skystį galima dar perkošti), 
kuriame jie mirko, užvirti atski
rame puode, sudėti šviežius gry
bus, sumažinti karštį ir pavirti 
20 min. Po to supilti į plaktuvą 
bender) ir sumalti, kol pasida

rys lygi tyrė. 
Nedideliame dubenyje su

maišyti rūgščią grietinę su mil
tais, supilti į plaktuvą su grybų 
tyre ir pamaišyti, kol susilygins 
Šią tyrę supilti į skystį, kuriame 
virė pni'-ko-ūoja daržovės, su-
maišvti. iždet; nnt lengvos ug
nies ir psltsitiiiti, kol bus HMMM 
kar^tn atiit- 2 min I ';>? •• -kl ; 
stalą, i kickvi'-na i<-k>K- :h'-r\i: ' 
džiovintu du-<:nr- kuh ! : : :-
papuošiant sukapotu petražr:!-.--. 
lapeliais 

SIŪLO DARBĄ 

Pro Care Agency 
Live-in caregiver vvith good 

English, references and driving 
experience to vvork vvith 67 yrs 
old vvoman after small stroke. 

7 davs for $S4() (cash) 
847-391-4164 

Eugeni ja 's H a i r D e s i g n 
Naperville reikalingos kirpėjos, 
mantkiūristės, kosmetologės, 

asistentės. 
Tel. 6 3 0 - 5 4 8 - 0 1 0 0 

R e i k a l i n g i d a i l i d ė s , 
turintys patirties, 
dirbti Čikagoje. 

Atlyginimas 5207h ir daugiau. 
Tel . 7 7 3 - 5 9 6 - 5 2 2 5 

(kalbame ir rusiškai). 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
-m, First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708~*25-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU. SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agenias f-rank Zapolis (versle 49 metai) 
Off Mcr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai 

KRANK Ž A K U S 
3208 1/2 Uest 95th St., 

Evergreen Park, II. 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

ĮVAIRUS 

* Moteris ieško darbo su grjžimu 
namo Lemont ar aplinkiniuose 
rajonuose. Žalia korta, automo
bilis. Siūlyti [vairus variantus. Tel. 
630-863-0958. 

" Moteris ieško darbo (žalia kor
ta) senelių ar vaikų priežiūroje, 
su grjžimu namo. Siūlyti jvairius 
variantus. Vairuoja automobili. 
Tel. 815-207-3367. 

* Vyras ieško darbo (žalia korta). 
Siūlyti statybose, senelių ir ligo
nių priežiūroje su grjžimu namo, 
turi patirties. Vairuoja automobili. 
Tel. 815-207-3365. 

* Moteris ieško (perka) darbo 
'nebrangiai) kas antrą savaitgalį 
nuo penktadienio iki sekmadie
nio lietuvių senelių ar vaikų 
priežiūroje. Nuo birželio 1 d. ga
lėčiau prižiūrėti 3-7 metų mer
gaite savo namuose. Tel. 708-
359-9641. 

1 Ieškome Rockford ir Bevidere 
gyvenančių lietuvių, kaimyniš-
Kam bendravimui prie cepelinų 
stalo. Iš anksto dėkojame uz 
atsiliepimus. Tel. 815-814-5981 
arba ŠI 5-814-5984. 

* Reikalinga -
oagyyenusį vyra 
Vairuoti. Tel. 70? 

toteris, prižiūrėti 
•r gyven i kartu. 

-655-3428. 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsiu, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai: 
keramikos plyteles; ..sidings". 

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

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

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S670-S7IO; 

2 mieg. — S770-S810. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

* Siūlomas darbas moteriai su 
gyvenimu, prižiūrėti senyvo amžiaus 
vyrą. Reikalavimai: buitinė anglų 
kalba ir vairuoti automobilį. Darbas 
šiaurinėje pusėje, netoli VVisconsin 
sieros. Geros darbo sąlygos. Tel. 
773-715-1307 

* Moteris ieško darbo žmonių 
priežiūroje su grįžimu namo. Siūlyti 
/vairius variantus. Te). 773-715-1307. 

'Moteris ieško dažytojos darbo. 
Sąžiningai, kokybiškai ir nebrangiai 
išdažys jūsų kambarius. Tel.: 708-
257-3178. 

„ D r a u g o " 
s k e l b i m ų s k y r i u s 

Te!. 1-773-S85-9S00 

3801 7?-:n *v* BrMętvie*: fl 60*5 5 Ttl. r 708-599-9680 
fM. 1 70Š S99 9662 Tel. T SCO 77$ ?JfiJ 



Pasaulio naujienos 
» (Remaffiis AFP. Reuters. AP Biterfax, ITAR-TASS. 8NS 

te)i« agsntonj pranešimais) 

EUROPA 

LONDONAS 
Artimuosiuose Rytuose dėl 

teigiamų pokyčių tiek Irake, 
tiek arabų ir Izraelio konflikte 
padėtis tapo saugesnė -negu 
prieš metus , kasmetinėje ata
skaitoje apie saugumą pasauly
je teigė vienas įtakingiausių pa
saulio tyrimo centų. Tačiau, pa
sak Londone įsikūrusio Tarp
tautinio strategijos studijų in
stituto (TSSI), įvykiai Irake vis 
dar įkvepia islamistų kovotojus, 
padėdami „ai Qaeda" verbuoti 
naujokus bei didindami jos grės
mę pasaulio šalims. TSSI, kurio 
žinovai ne kartą kritiškai atsi
liepė apie JAV prezidento Geor
ge W. Bush politiką, apžvalgoje 
šį kartą sveikinamos JAV prie
monės, kurios per metus davė 
realių vaisių. 

LIUKSEMBURGAS 
Europos teisingumo teismas 

patvirtino progresyvinį kosme
tikos priemonių bandymo su gy
vūnais uždraudimą, a tmetęs 
Prancūzijos prašymą iš dalies jį 
panaikinti. Pasak Prancūzijos, 
ši priemonė, pagal kurią iki 
2009 m. Europos Sąjungoje bus 
uždrausta bandyti kosmetikos 
priemones su gyvūnais, pažeid
žia teisę „laisvai verstis profesi
ne veikla". Tuo tarpu teismas 
nustatė, kad „prašomas dalinis 
uždraudimo panaikinimas pa
keistų priemonės esmę". Pran
cūzija tur i vieną didžiausių Eu
ropoje kosmetikos pramonių. 

PARYŽIUS 
Paryžiuje nuo garsiosios 

Triumfo arkos nušoko ir užsi
mušė Prancūzijos sostinėje stu
dijavęs 20-metis amerikietis. 
James Lee nuo arkos nušoko 
pirmadieni vakare. Jis savo 
kuprinėje paliko priešmirtinį 
laišką, kurio turinys neskelbia
mas. Du J . Lee žūtį matę ame
rikiečiai, t a rp jų — jo mergina. 
policijai papasakojo, kad jis daž
nai galvodavo apie savižudybę. 

VARŠUVA 
Lenkijos vidaus reikalų mi

nistras Ryszard Kalisz pasisiūlė 

atsistatydinti — tokį sprendimą 
jis priėmė po žiniasklaidos pra
nešimų apie įtariamus teisės 
pažeidimus ir korupciją policijo

j e . Šiemet jau atsistatydino trys 
lenkų ministrai, o dar vieno at
sistatydinimo pareiškimas buvo 
atmestas. Pirmadienį „Gazeta 
Wyborcza" išspausdino straips
nį, kuriame policijos vadovai su
sieti su organizuotomis nusikal
tėlių grupuotėmis, grobiančio
mis sunkvežimius su prekėmis. 

RUSIJA 

JAV 

NEW YORK 
Daugiau kaip šimtas tūks

tančių keturių JAV bankų, 
įskai tant „Bank of America", 
klientų gavo pranešimus, kad 
kai kurie šių bankų tarnautojai 
pavogė ir pardavė jų asmeni
nius duomenis. Nusikaltimo įro
dymų policija aptiko per kratą 
vieno įtariamojo namuose. Tri
juose šio asmens kompiuteriuo
se policija rado keturių bankų 
finansinės informacijos. Atlikus 
tyrimą, sulaikyti devyni as
menys, iš kurių septyni yra ban
kų tarnautojai. Pagrindinis įta
riamasis iš klientų duomenų 
pardavimo, daugiausia advoka
tų kontoroms, jau susižėrė kelis 
milijonus JAV dolerių. 

WASHINGTON, DC 
JAV kariuomenės naikintu

vai pirmadienį perėmė nedidelį 
lėktuvą, įskridusį į draudžiamą 
zoną virš Washington. DC. Tai 
jau antras kartas per beveik dvi 
savai tes , kai naikintuvams 
tenka signalinėmis raketomis 
nukreipti nuo sostinės savo kur
so nesilaikančius lėktuvus. 
Priešingai negu gegužės 11-os 
dienos įvykis, kai del oro erdves 
pažeidimo buvo evakuoti Bal
tieji rūmai, Kapitolijus ir Aukš
čiausiojo Teismo rūmai, pirma
dienio atsitikimas žemėje nesu
kėlė panikos del saugumo. Kol 
kas neaišku, ar lėktuvas oro er
dvę pažeidė dėl blogo oro — de
besuotumo ir nestipraus lie
taus — ar dėl piloto klaidos. Dėl 
draudžamos oro zonos pažeidi
mo iškeltas ikiteisminis tyri
mas. 

MASKVA 
Kruvinos praėjusių metų 

įkaitų dramos Siaurės Osetijos 
Beslan mieste buvo galima iš
vengti, mano vokiečių žurnalo 
„Der Spiegei" žurnalistai. Vo
kiečiai patys ištyrė teroro aktą 
ir parašė knygą „09 01. Beslano 
dosjė", kuri buvo pristatyta 
Maskvoje. Žurnalistų teigimu, 
daugelis teroristų metų metais 
figūravo Rusijoje ieškomų as
menų sąrašuose. Milicija jų ne
lietė, nors jie ramiai rodydavosi 
savo gimtuosiuose-miestuose ir 
kaimuose. Pasak tyrimo auto
rių, dalis kaltės dėl tragedijos 
tenka korumpuotai Rusijos sau
gumo sistemai. 

Rusijos naftos bendrovės 
„Jukos" įkūrėjo Michail Chodor-
kovskij ir jo verslo partnerio 
Platon Lebedev byloje perskai
tyta šiek tiek mažiau nei pusė 
nuosprendžio, mano P. Lebedev 
advokatai. Jų duomenimis, iki 
šiol perskaityti 388 puslapiai 
nuosprendžio, kuris pradėtas 
skelbti praėjusį pirmadienį, 
gegužes 16 d. Advokatų nuomo
ne, taip teismas bando įrodyti, 
kad , je i nuosprendis toks ilgas, 
vadinasi, jis pagrįstas". Kaltin
tojai siekia, kad teisiamiesiems 
būtų paskirtos 10 metų kalėji
mo bausmės. 

Nr.lt 

KURI KELIONE ĮDOMIAUSIA? 
ALEKSAS VITKUS 

DRAUGAS, 2005 m. gegužės 25 d., t r eč iad ien is 

AZIJA 

MANILA 
Pietų Filipinuose trys gin

kluoti vyrai užgrobė autobusą ir 
įkaitais paėmė 13 keleivių. Re
gioninis armijos vadas, brigados 
generolas Gabriel Habacon tei
gė, kad prie vieno kariuomenes 
posto autobusą užgrobę asme
nys reikalauja, kad jiems būtų 
duota dar viena transporto prie
monė. „Vis dar stengiamės išsi
aiškinti užgrobimo motyvus", 
teigė G. Habacon. Po kelias va
landas trukusių derybų pagro
bėjai paleido vieną 6 metų mer
gaitę ir leido į autobusą įlipti 
naujam vairuotojui. 

Daugelis l ie tuv ių niekada nedavė krau jo 

Atkelta i š 1 ps l . 
teigia neketinantys tapti kraujo 
donorais, 26.5 proc. sako. jog ke
tina duoti kraujo ateityje. Iš jų 
daugiau buvo tokių, kurie ma
no, jog tai darys neatlygintinai. 
kiti — už finansinį atlygį. 

Apklausa parodė, kad krau
jo donorais Lietuvos gyventojus 
paskatintų tapti artimam žmo
gui įvykusi nelaimė (74.8 proc.), 
stichine nelaimė Lietuvoje ar 
kitoje šalyje (40.9 proc). morali
nis pasitenkinimas, kad duoda
mi kraujo jie padėjo kitiems 

(33.6 proc.). 
Lietuvos gyventojus nuo 

kraujo donorystes sulaiko bai
mė, jog procedūros metu galima 
užsikrėst i infekcijomis (48.9 
proc.). dar 40.4 proc. duoti krau
ją sulaiko baimė, jog tai gali pa
kenkti sveikatai. 35.2 proc. — 
baime, kad po procedū-os gali
ma jausti nusilpimą. 

Pasaulio sveikatos organi
zacijos duomenimis, išsivysčiu
siose šalyse neatlygintinų davi
mų skaičius siekia 98-100 pro
centų. 

Nacionalinio kraujo centro 
direktorius V. Kalibatas teigė 
esantis nustebintas šio tyrimo 
rezultatais, 

„Jau daugiau kaip 10 metų 
Lietuvoje yra dirbama vienkar
tinėmis adatomis", apie žmonių 
baimes užsikrėsti infekcijomis 
kalbėjo V. Kalibatas. 

V. Kalibatas priminė, kad 
kasdien Lietuvoje kraujo reikia 
100-120 ligonių. Kad gydymo 
įstaigos nejaustų kraujo sty
giaus, per dieną turėtų apsilan
kyti apie 380 kraujo donorų. 

Psichiatr i jos l igoninėse pažeidž iamos žmonių teisės 
Atkelta i š 1 psl. 
ir globos institucijų sistema. Be 
to, ši s istema yra neefektyvi 
tiek ekonomiškai, tiek gydymo 
aspektu, nes sąlygoja pacientų 
socialinę atskirtį ir nesugebė
jimą reintegruotis į visuomenę. 

„Žmonės, kurie suserga jau
ni, o iki tol buvo visiškai sveiki, 
išskiriami iš visuomenes, iš dar
bo. Tik vienetai išeina iš šių gy
dymo įstaigų. Kelio iš šių įstai
gų praktiškai nėra", pastebėjo 
Vilniaus psichosocialines reabi
litacijos centro gydytojas psi

chia t ras Arūnas Germanavi
čius. 

Spaudos konferencijoje glo
bos ir psichikos sveikatos prie
žiūros institucijas psichologai, 
psichiatrai lygino su lageriais ir 
akcentavo, jog pacientai ten jau
čiasi atskirti nuo visuomenės ir 
įkalinti. 

„Pacientai kurie tose įstai
gose gyvena, supranta, kad yra 
uždaryti. Jie sako: 'kaip gerai 
būtų patekti į laisvę' Kai ku
riuos kambarius jie vadina kar
ceriais. Taigi vartojama termi

nologija tokia pati. kaip kitose 
uždarose įstaigose", pastebėjo 
H. Mickevičius. 

ŽTSI vai d vbos nario Dai
niaus Pūro teigimu. Vakaruose 
psichikos sveikatos sutrikimų 
turinčių pacientų socialinė at-
skirtis mažinama, skatinant jų 
savarankiškumą, mėginant in
tegruoti juos į visuomenę. 

Specialistai rekomenduoja 
diegti specializuotas bendruo
menines paslaugas, prieinamas 
visą parą ir užtikrinančias psi
chikos ligonių priežiūrą. 

Nesėkmė ,,Eurovizijoje tuštino pinigines 

Vilnius , gegužes 24 d. 
(BNS) — I „Eurovizijos" finalą 
nepatekusi Lietuvos atstovė nu
vylė p ra tu r t ė t i bandžiusius 
Lietuvos gyventojus — lažybų 
punktuose stačiusieji už jos sėk
mę liko tuščiomis kišenėmis. 

Klaipėdos bei kitų šalies 
miestų gyventojai lažybų punk
tuose už Laurą Cepukaitę su 
grupe „The Lovers" statė itin 

aktyviai. Jos sėkme tikėta la
biau nei praėjusių metų atstovų 
Lino ir Simonos galimybėmis, 
rašo dienraštis ..Klaipėda". 

Besilažinantieji mane, kad 
Lietuvos atstovė ne tik pateks į 
finalą, bet jame sugebės įsis
prausti į pirmąjį penketuką. Ak
tyviausi sirgaliai, tikėdami per
gale, lažybų punktuose už Lau
rą statė ir po kelis šimtus litų 

Tačiau visus juos prarado. 
Lažybų bendrovės „Oraku

las" projektų vadovas Arimas 
Mickevičius teigė, jog žmones 
labiausiai tikėjo Graikijos, Ven
grijos bei Norvegijos pergale 
Lietuvai „Eurovizijos" finale 
prognozuota ketvirtoji vieta. 

Lažybose daugiausia laimė
jo vyriškis, tikėjęs Graikijos 
pergale. — kelis šimtus litų. 

Atkelta iš 3 psl. 
Santiago eskursija baigėsi 

apsilankymu prieškolumbinės 
istorijos ir meno muziejuje bei 
pasivažinėjimu į s ta tų „San 
Cristobal" kalno parką, iš kurio 
galėjome matyti visą plačią 
miesto panoramą. 

Staiga grįžome į realybę. 
Juk rytoj skrendame namo, o 
čia žinios apie sniego pūgas 
Čikagoje. Pasirodo, kad, jei gy
veni Čikagoje, tai automatiškai 
atsiranda ir pasikalbėjimo te
mų. Ir vietiniai čiliečiai, ir 
mūsų grupės nariai vis klausia: 
„Jūs iš Čikagos? Ar žinote, kad 
ten dabar sniego audra?" Ir ką 
gi aš galiu atsakyti? „Sninga? 
Sniegas Čikagoje ne naujiena. 
Juk dabar žiema, ar ne?" „Bet, 
įsivaizduokite, ten tikra pūga!" 
Žinoma, kad galiu įsivaizduoti. 
O kodėl aš sausio mėnesį čia, 
Santjago, džiaugiuosi 90°F oru? 

Kadaise, keliaujant po Ki
niją, vienas kinietis paklausė, iš 
kur mes būtume. Išgirdęs atsa
kymą, jis užjaučiančiai burb
telėjo: „Čikaga9 Labai šal ta. 
Sniegas. Niekas nejuda. Labai 
blogai". Panašiai, kaip ir kitose 
kelionėse, kai tik aš neatsargiai 
prisipažindavau esąs iš Čika
gos, tuojau išgirsdavau: „Čika
ga? Al Capone. Trrrr . . . t rrr . . . 
trrr..." Nusibodo man tie kul
kosvaidžio kalenimai, ir nuta
riau gintis. Kaip? Dabar į 
klausimą „Iš kur mes" atsakiau: 
„Illinois". O klausėjui tai daž
niausiai nieko nereiškia. Tada 
aš rūpestingai pradedu aiškinti: 
„Čia Kalifornija, ten New York, 
o čia per vidurį — Illinois". 
Klausėjo veidas nušvinta, lyg ir 
supratęs, nors jis ir visiškai 
nenujaučia, kad aš taip tik savo 
Čikagos „pilietybę" paslėpiau. 

„Iš kur jūs?" — paklausė 
mus Santiago taksi vairuotojas. 
Norėjau iš karto meluoti ir 
sakyti „Florida", bet paskui 
sąžiningai prisipažinau: „Čika

ga". Vairuotojas, staiga atkutęs: 
„Ar girdėjote naujienas?" „Taip, 
taip, girdėjau, ten sninga", — 
tingiai atsakiau, o jis keistai 
pažiūrėjo į mane: „Michael Jor-
dan. Jis nebežais!" Staiga 
supratau. Šiandien, kai pasau
lyje kas nors išgirsta, kad 
esame iš Čikagos, kulkosvai
džiu nekalena, Capone nepri
mena, bet pradeda imituoti 
Jordan, bandydami driblinguoti 
tariamą krepšinio kamuolį. Vis 
geriau, negu klausytis dar kokio 
nors riebaus juoko apie prezi
dentą Clinton ar Monica Le-
vv-insky. 

Vakare išskridome į Miami, 
Florida. Girdėjome, kad Čika
gos oro uostas visiškai užsnig
tas, ir kad gal teks nakvoti 
Miami. Čia mus sutiko gan vėsi 
(pagal Miami) 6CTF tempera
tūra. Stovint muitinės eilėje, 
viena moteris paklausė „Kur 
skrendate?" ir kai išgirdo mūsų 
atsakymą „J Čikagą", tik atsidu
so ir labai liūdnai pažiūrėjo į 
mane ir į mano žmoną. Gailėjo 
mūsų, lyg mūsų mielas šunelis 
nugaišo ar kas nors iš šeimos 
būtų tik ką miręs. J i pati buvo 
iš Kalifornijos. „Girdėjau, kad 
O'Hare oro uostas jau kelios 
dienos uždarytas". 

Mūsų laimei, vienas kitas 
nusileidimo takas Čikagoje 
buvo nuvalytus, ir mums leido 
iš Miami išskristi. Nusileidome 
O'Hare be jokių problemų. 
Taksi mus atvežė prie namų, 
bet į namus įeiti nebuvo lengva 
— taką į juos dengė 20,6 colių 
gilumo sniegas. Rytojaus dieną 
mūsų kaimynai mums skambi
na: „Pražiopsojot dideles nau
jienas!" Ką aš galėjau atsakyti? 
„Žinau, Michael Jordan pasi
traukė iš 'Bulis' komandos, ir iš 
krepšinio sporto, ir Čikagoje 
daug prisnigo". O kaimynas: 
„Hm, iš kur tu sužinojai?" 

P a b a i g a 

LIETUVIAI VOKIETIJOJE 
Lietuvos menininkai 

žavi Frankfurto publiką 
Į Frankfurto Aukštąją mu- lyvavo festivaliuose Turkijoje, 

Italijoje ir t.t. Yra išleidęs kele
tą kompaktinių diskų. 

Reikia priminti, kad Vilhel
mo smuikavimo klausėsi Švedi
jos, Norvegijos ir Ispanijos kara
lienės (pastaroji jį apdovanojo 
ordinu), viešėdamos Lietuvoje. 
2003 m. prezidentas Valdas 
Adamkus jam įteikė ordino „Už 
nuopelnus Lietuvai" Riterio 
kryžių. 

Po koncerto netolimoje ka
vinėje susitiko atlikėjų gerbėjai 
ir kiti meno žmonės. Tarp jų 
matėsi kompozitorė Diana Če-
mekytė, tenoras Edgaras Mont-
vidas. džiazo meistras Adomas 
Rekašius, pianistė Rūta Rud-
valytė, fleitistas Sriubikis, jo 
žmona režisierė Jūratė ir daug 
kitų čia besimokančių jaunų 
lietuvių menininkų. 

Tai tik dalelė Frankfurte 
dirbančių ir besimokančių tau
tiečių menininkų, kurių turėtų 
būti daugiau kaip dvidešimt. 
Artimiausiu metu bus sukurta 
internetinė svetainė, kurioje 
visi lietuviai menininkai galės 
pristatyti savo biografijas, at
siliepimus spaudoje ir koordi
nates, kaip juos galima kviesti į 
koncertus. 

įdomu, kad pastaruoju me
tu didelį dėmesį į Frankfurte 
gyvenančius lietuvius meninin
kus atkreipė vokiečiai. J au 
dabar aišku, kad Joninių metu 
bus kelias dienas truksiantis 
koncertas, minint Lietuvos ir Hes-
seno bendravimo dešimtmetį: 
jame dalyvaus tik vietiniai mu
zikai. Numatyta ir kitų rengi-

zikos mokyklą ^universiteto ly
gio muzikos mokykla) rinkosi 
žmonės į vadinamąjį „docentų 
koncertą". Programoje buvo 
nurodyta, jog vyks pianistės 
Guodos Gedvilaitės ir smuiki
ninko Vilhelmo Čepinskio kon
certas, bus atliekami mažai 
žinomų kompozitorių Jean Ma
ria Leclair (1697-1764), Cesar 
Franck (1822-1890) ir Pablo 
des Seraste (1844-1908) kūri
niai. Koncertas praėjo su di
deliu pasisekimu, publika plo
dama keletą kartų išsikvietė 
atlikėjus pakartoti. 

Guoda Gedvilaite baigė šią 
Frankfurto aukštąją muzikos 
mokyklą ir nuo 2002 metų dirba 
joje docente - dėsto pianino gro
jimą ir turi savo „Meisters-
chuler" klasę. „Frankfurter All-
gemeine" dienraštis prieš porą 
metų apie ją taip rašė: „Guoda 
Gedvilaite sugeba individualiai 
pateikti kūrinius ir tuo y ra 
išskirtina jauna pianiste". 

Muzikinis Guodos bendra
darbiavimas su Vilhelmu Če-
pinskiu prasidėjo 2000 metais, 
kai jie kartu koncertavo Weil 
Recital Hali (at Carnegie Hali) 
New York. 

Smuikininks Vilhelmas Če
pinskis, dar būdamas septyne
rių metų (1984), turėjo pirmą 
koncertą Kauno filharmonijoje. 
1997 m. Vilhelmas baigė Jul-
liard muzikos mokyklą New 
York, o po dvejų metų - Vil
niaus muzikos akademiją. J i s 
koncertavo Amerikoje ir Euro
poje su žinomais solistais ir 
orkestrais, tokiais kaip Ju r i 
Baschmet, Gidon Kremer, Wil-
liam Thomas Smiddy, Londono 
simfoniniu orkestru, grojo kartu 
su lordu Yahudi Menuhin. Da-

AfA 
GRAŽINA MICEVIČIUS 

Mirė 2005 m. gegužės 22 d„ savo namuose Willow-
brook, IL. 

Gimė Lietuvoje, Klaipėdoje. Amerikoje išgyveno 55 
metus. 

Nuliūdę liko: seserys Nijolė Žalnieraitis, Rita Karas 
su vyru Arvydu; sūnėnai ir dukterėčios su šeimomis. 

Velionė priklausė Lietuvos Dukterų draugijai bei Sie
tuvos skaučių rateliui. 

A.a. Gražina bus pašarvota trečiadienį, gegužės 25 d., 
nuo 3 v.p.p. iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo na
muose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gegužės 26 d. 9:30 
vai. r. Petkus Lemont laidojimo namuose, iš ku r a.a 
Gražina bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčią, kur 10 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. 
Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse. 

Prašome vietoj gėlių aukoti Lietuvos Dukterų draugi
jai. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

L i ū d i n t i š e i m a 

Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus 
Tel: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com 

nių, vietinių pajėgų koncertų. 

Romas Ši ler is 
„Vokietijos LB valdybos infor

macijos", 2005 m., kovas 

Mylimo tėvelio ir senelio 

AfA 
BALIO SRIUBO 

netekus, gilią užuojautą reiškiame Draugijos 
nariams sūnui AUDRIUI, žmonai LORETTAI 
ir anūkui ERIKUI. Kartu liūdime. 

Union Pier Lietuvių, draugija 

Mielai Bičiulei Tėvynainei, 

AtA. 
HYPATIAI YČAITEI 

PETKUS 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jos seseriai, 
EVELYNAI YČAITEI—TAGGART, broliui Prof. 
MARTYNUI YČUI, giminaitėms HALINAI DI
LIENEI, ERIKAI BROOKS bei kitiems gimi
nėms ir draugams. Su meile prisimindami Hy-
patios šviesią asmenybę, liūdime kartu su Ju
mis. 

Aldona Bukaveckaitė Mackevičienė 
Irena ir Tadas Bukaveckai 

Halina Lorencaitė Plaušinaitienė 
Laimutė M. Tornau 

Mylimai ilgametei klasės draugei 
AtA 

HYPATIAI YČAITEI 
PETKUS 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą sesutei 
EVELYNAI, broliui MARTYNUI, giminėms bei 
artimiesiems ir kartu liūdime. 

Birutė Arlauskienė 
Rita Bagdonienė 

Halina Bagdonienė 
Viktorija Bernier 

Jadvyga Giedraitienė 
Elena Jonaitienė 

Irena Kaestli 
Aldona Lesevičiūtė 

Salomėja Valiukienė 
Aldona Valukonienė 

Prenumeruokime ir skaitykime 
„DRAUGĄ"! 

„DRAUGĄ atminkime savo 
testamente. 

http://Nr.lt
http://www.petkusfuneralhomes.com
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Čikagoje ir apylinkėse P A M I N Ė T A S JONAS AISTIS 

KAPŲ PUOŠIMO DIENA (Memo-
rial Day) bus sekmadienį, gegu
žės 29 d. Iškilmės prasidės 11 
v.r. Lietuvių taut inėse kapi
nėse, 8201 S. Kean Ave., Justi-
ce, IL 60458. tel. 708-458-0638. 

PALANGOS SENOJI GIMNAZIJA 
prašo padovanoti Bostono enci
klopediją. Pers iunt imas bus 
apmokėtas, tel. 773-778-6055. 

VISUOMENIŠKOS MIRUSIŲJŲ 
pagerbimo iškilmės prie Stei
gėjų paminklo Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse vyks Atmi
nimo dieną, pirmadienį, gegu
žės 30 d., tuoj po Mišių kapi
nėse. Iškilmes praveda Ben
druomenės pasauliečių komite
tas ir Kapų savininkų draugija, 
garbės sargyboje dalyvaujant 
uniformuotiems šaul iams ir 
romuvėnams. Šių kapinių stei
gėjai, šiose kapinėse palaidotieji 
ir visi mūsų tautos mirusieji 
bus prisiminti maldomis, pra
vedamomis Šv. Kazimiero lietu
vių kapinių direktoriaus kun. 
Jono Kuzinsko, visuomenės 
atstovo Algio Regio žodžiu, 
puošnaus vainiko padėjimu ir 
visų dalyvaujančių bendra gies
me. Visi kviečiami dalyvauti. 

ATEITININKŲ NAMŲ GEGUŽINĖ 
įvyks sekmadienį, birželio 5 d. 
Ateitininkų namų sode. Pradžia 
12 v.p.p. Kviečiame visus pa
sidžiaugti gražia gamta ir jau
kiais namais. Tie, kurie gavo 
loterijos bilietus, raginami juos 
kuo greičiau grąžinti. Lauksime 
visų. 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
būstinėje-nameliuose, 2735 W. 
71st St., tel. 773-925-3211, nuo 
birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d. bus 
budima 4 dienas, t.y. antradie
niais, trečiadieniais, ketvirta
dieniais ir penktadieniais nuo 
10 v.r. iki 2 v.p.p. 

LEMONTO APYLINKĖS LB 
valdyba kviečia visus birželio 12 
d. į Pal. Jurgio Matulaičio lietu
vių katalikų misiją paminėti 
Gedulo ir Vilties dieną. 10:30 
v.r. padėsime vainiką prie 
Par t i zano paminklo misijos 
sodelyje, o 11 v.r. bažnyčioje bus 
aukojamos šv. Mišios už tuos, 
kurie per prievartą buvo išvežti 
a r turėjo palikti savo gimtuo
sius namus, bėgdami nuo rau
donojo maro. Mišių metu giedos 
operos solistė Nida Grigala
vičiūtė ir Genovaitė Bigenytė, 
smuiku gros Dainora Petke
vičiūtė. 

LEMONTO SOC REIKALŲ SKY
RIUS penktadieniais, 2 v.p.p., 
PLC Bodų menėje rodo kino juos
tas iš Lietuvos. Visi kviečiami. 

KREIPIAMĖS Į LIETUVIŲ visuo
meninės veiklos rėmėjus ir 
ALTo darbų rėmėjus, norėdami 
priminti , kad tolimesnei veiklai 

būtina finansinė jūsų parama. 
Surenkamų aukų Vasario 16-
osios-'ir kitomis progomis ne
užtenka išlaikyti ALTo įstaigą 
Vašingtone, Jungtinį Amerikos 
Pabaltiečių Komitetą ir tinka
mai tęsti svarbią visuomeninę 
organizacijos veiklą Lietuvai ir 
lietuvybei. Todėl prašome jus 
šios svarbios veiklos išlaikymą 
prisiminti rašant savo testa
mentą ar vardine auka įamžinti 
mirusiųjų atminimą. Kiekviena 
auka mums brangi ir vertinga. 
Aukos čekius prašome rašyti ir 
siųsti: Lithuanian American 
Council Foundation, 6500 S. 
Pulaski Road, Chicago. IL 
60629. Visos aukos nurašomos 
nuo mokesčių. Telefonas pasi
teiravimui 773-735-6677. 

ATEITININKŲ JUBILIEJINĖ STO
VYKLA įvyks šią vasarą birže
lio 29 - liepos 4 dienomis. 
Kviečiame visus ateitininkus 
aplankyti naują svetainę 
wwrw.ateitis.org/jub. Ten ra
site visą informaciją, regis
tracijos anketas , ir galėsite 
užpildyti narių apklausos an
ketą. Taip pat galėsite pavar
tyti nuotraukas iš 1975 metų 
Jubiliejinės stovyklos. Apsi
lankykite. 

PENKIOLIKA METŲ LIETUVOS 
nepriklausomoje respublikoje 
įvyko daug permainų sveikatos 
sistemoje. Siekdami sutelkti 
visame pasaulyje besidarbuo
jančius lietuvius gydytojus, 
Kauno medicinos universiteto 
akademinė bendruomenė ėmėsi 
iniciatyvos suorganizuoti 2007 
m. birželio 29-30 dienomis, 
Kaune I-ąjį Pasaulio lietuvių 
gydytojų kongresą. Kongreso 
globėju sutiko būti Lietuvos 
Respublikos prezidentas Valdas 
Adamkus. Šio kongreso organi
zacinis komitetas kviečia visus 
susidomėjusius gydytojus rašyti 
pasiūlymus kongreso mokslinei 
ir socialinei programai, nuro
dyti organizacijas ar asmenis, 
galinčius prisidėti prie informa
cijos skleidimo bei finansinės 
paramos. Pasiūlymus siųsti e-
paštu: kongresas@kmu.lt, arba 
adresu: A. Mickevičiaus g., 
LT-44307, Kaunas. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
valdyba praneša, kad spalio 21 
- 23 dienomis Čikagoje vyks 
Amerikos lietuvių Kongresas. 
Kongrese bus sprendžiami 
ateities veiklos planai ir pami
nėta ALTo 90 metų sukaktis. 
Šiuo metu ALTas apjungia 17 
centrinių JAV lietuvių organi
zacijų. Organizacijos, telkiniai 
ir pavieniai asmenys kviečiami 
remti Kongresą ir įsijungti į jo 
ruošą. Kreiptis: Lithuanian 
American Council, 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago, IL 60629, 
tel. 773-735-6677, faksas 773-
735-3946. el-paštas: 

AltCenter@aol.com. 
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Prei dr. Ignas Urbonas 
per 70 metų kunigystės tarny 
bą yra daug nusipelnęs lietu
vių sielovadai. Retai kas gali 
švęsti tokį ilgą tarnybos jubi
liejų. Prelato 70 metų kunigys
tės jubiliejui pagerbti ruošia
mas iškilmingas paminėjimas 
gegužės 29 d., Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje. 11 v.r. bus 
šv Mišios, 12:30 v.p.p. Pasau
lio lietuvių centro didžiojoje 
salėje pietūs. 

PrcI. dr. Ignas Urbonas 

Pagerbime kviečiami dalyvauti visi buvę prel. dr. Igno 
Urbono parapijiečiai, auklėtiniai ir bendražygiai. Vietas 
pietums rezervuoti galima skambinant Vandai Gvildienei, 
te l 630-271-9136 

Sekmadienį, gegužės 22 d., 
Lietuvių dailės muziejuje, Le-
monte, poezijos mylėtojai susi
rinko paminėti 100-ąsias gar
saus poeto lyriko Jono Aisčio 
gimimo metines ir susipažinti 
su išleista nauja knyga -
„Raštų III-uoju tomu", pava
dintu „Šiapus ir anapus lite
ratūrinėmis temomis". 

J o n o Aisčio 
biografi ja 

Jonas Aistis (Jonas Alek
sandravičius, Jonas Kossu-
Aleksandravičius, Jonas Kuo-
sa-Aleksandriškis, Jonas Ais
tis, oficiali pavardė nuo 1952 
m.) gimė 1904 m. liepos 7 d. 
Kampiškių dvaro darbininko 
šeimoje. 1907 m. su tėvais per
sikėlė į Rumšiškes. Poeto tėvas 
paveldėjo iš dėdės 18 hektarų 
žemės Rumšiškių miestel io 
ganyklose ir ten pasistatė na
mus. Mažasis Jonukas ketur ias 
vasaras ganė krautuvininkų ir 
pirklių karves. Ten baigė 
pradžios mokyklą. 

1919 - 1927 m. J. Aistis 
mokėsi Kauno „Aušros" gim
nazijoje. Čia jis pradėjo rašyti 
eilėraščius. Pats poetas apie 
lemtį, kuri pasuko jį poezijos 
keliu sakė taip: „Poezijos keliu 
pasukau visai atsitiktinai. Kai 
mirė mano klasės draugas Ro
mualdas Mironas, pa l ikęs 
pluoštą eilių ir scenos ban
dymų, kitas klasės d r augas , 
Petras Juodelis mane spyrė 
būtinai ką nors parašyti drau
gui pagerbti. Parašiau j a m 
proza poros sąsiuvinio puslapių 
vaizdelį, pavadintą lotyniškai 
'Primula oficinalis' (gėlės var
das, vadinamas šv. Petro rak
teliu). Petras Juodelis t a m e 
mano 'kūrynyje' įžiūrėjo poeto — 
lyriko talentą..." 

Literatūrą Jonas Aist is 
studijavo Vytauto Didžiojo uni-
versito Humanitarinių mokslų 
fakultete. Gavęs Švietimo mi
nisterijos stipendiją, J o n a s 

Jonas Aistis 

RAŠTAI 

III 

2005 m. gegužės 22 d. 12:30 vai. PLC, Lemonte, 
Lietuvių dailės muziejuje, 14911—127th St., Lemont, IL 60439 

Aistis 1936-1940 m. studijavo 
Grenoblio univers i te te Pran
cūzijoje. 1944 m. apgynęs di
sertaciją, gavo filosofijos dak
taro laipsnį. Dėl karo ir oku
pacijų nega lėdamas grįžti į 
Lietuvą, 1944—1946 m. dirbo 
Nicos archyvuose ir Paryžiaus 
bibliotekoje, 1946 meta is su 
šeima persikėlė į JAV. Iki 1952 
m. Marijanapolio kolegijoje dės
tė lietuvių kalbą ir literatūrą. 
1952 - 1958 ra. J . Aistis dirbo 
Laisvosios Europos lietuvių 
skyriuje Niujorke, nuo 1958 m. 
gyveno Vašingtone, dirbo Kon
greso bibliotekoje. Mirė Jonas 
Aistis 1973 m. 

J o n o Aisčio poezija 

Jono Aisčio poezijoje susi
pina romantinės ir modernis
tinės tendencijos, nuoširdumas 
ir ironija, ryški pačios poezijos 
kūrybos refleksija. Eilėraščiai 
kuriami ne tik kaip asmeninių 
jausmų raiška, bet ir kaip 
autonomiškas pasaulis, panei
giantis realybės dėsnius. 

Neveltui Jonas Aistis vadi
namas lyriku. Jis į savo poeziją 
į t raukė ir Vakarų Europos 
kultūrinį paveldą: nevengda
mas folkloro stilizacijos, tačiau 
dažni ir viduramžių, renesanso 
kultūros įvaizdžiai. Eilėraščio 

forma labai preciziška, mėgsta
mi kanoniniai, didelio meistriš
kumo reikalaujantys žanrai -
sonetas, rondo. 

Kuomet 1962 m. paties Jo
no Aisčio kūrybos vakare jo 
paklausė, kokį iš savo rinkinių 
pats Aistis laiko labiausiai 
nusisekusiu, - jis atsakė: „Kurį 
metą geriausiu rinkiniu laikiau 
'Intymias giesmes'. Rinkinys 
apėmė lygiu raiškumu visus 
mano būdingiausius poezijos 
motyvus. Tačiau eilės turi savo 
gyvenimą ir likimą bei laimę, 
visai nepriklausančią nuo 
paties poeto, nuo skaitytojo ir 
net nuo laiko. Eilės kurias aš 
dažniausiai pagal nuotaiką 
mažoru ar minoru niūniuoju, 
yra 'Lopšinė': Tu mik, o sapne, 
tau drugeliai sapnuosis...". 

J o n o Aisčio premijos 
l au rea t a s J o n a s Juška i t i s 

2004 metais, birželio 27 d. 
Lietuvoje, Rumšiškėse įvyko 
Jono Aisčio 100-ųjų gimimo 
metinių paminėjimas. Rašytojų 
draugijos pirmininkas Jonas 
Liniauskas J . Aisčio premiją 
įteikė laureatui Jonui Juškai-
čiui. 

Juškaitis padėkojo už pre
miją sakydamas: „šioje vietoje, 
kuo arčiau prie Aisčio kapo, kuo 
netoliau nuo Aisčio lopšio pra
eities, pirmiausia norėčiau 
tarti, kad jo poezijos dvasia taip 
apėmusi žmogaus gyvenimą, 
kaip Šventojo Rašto Dievas, 
sakantis 'išliesiu viršum jūsų 
užuojautos ir graudulio dva
sią". 

J o n o Aisčio k n y g a 
„Raštai III t o m a s " 

Trečiąjį. Jono Aisčio raštų 
tomą sudaro paties autoriaus 
spaudai rengtas, bet atskira 
knyga nepaskelbtas, periodikoj 
pasirodžiusių straipsnių rin
kinys „Šiapus ir anapus", taip 
pat į Aisčio rinkinius neįėję 

straipsniai, recenzijos, smul
kesni rašiniai literatūrinėmis 
temomis, rašyti per 40 metų. 

„Šiapus ir anapus" tai yra 
paties Aisčio galutinai pareng
tas, bet neišleistas eseistikos 
rinkinys. Apie jį papasakojo ir 
plačiau pristatė profesorė dr. 
Violeta Kelertienė. 

Savo prisiminimais apie 
vyrą bei visų raštų tomų leidybą 
pasidalino į renginį atvykusi 
poeto žmona Aldona Aistienė. 
Įdomu buvo pasiklausyti balso, 
liudijančio garsaus lyriko gy
venimo akimirkas. Aldona Ais
tienė papasakojo, kokius kančių 
kelius jai reikėjo pereiti, kol jos 
vyro Jono Aisčio raštų tomai 
buvo išleisti. Nors į trečiąjį 
tomą netilpo visi planuoti poeto 
straipsniai, tačiau didžioji dalis 
vis dėlto išspausdinta. Ši knyga, 
vertingas paveldas, kuriuo ga
lės remtis ateinančios literatų 
kartos. 

Men inė dalis 

Meninę dalį atliko solistė 
Nijolė Penikaitė, akompanavo 
muzikas Manigirdas Motekai-
tis. Pirmoji atlikta daina, pagal 
Jono Aisčio žodžius - „Augo 
sode", muzika Giedros Gudaus
kienės. Skambėjo B. Dvariono 
„Žvaigždutė" ir J. Cechanovi
čiaus „Meilės valsas". 

Minėjimą ir knygos pris
tatymą organizavo JAV LB Kul
tūros taryba. Žodį tarė Kultūros 
tarybos pirmininkė Marija 
Remienė sakydama, kad nepa
minėjus Jono Aisčio būtų gėda 
visai Čikagai. Marija Remienė 
padėkojo profesorei Violetai 
Kelertienei už išsamų knygos 
komentarą ir poeto žmonai 
Aldonai Aistienei už atvykimą į 
renginį. 

Renginį vedė JAV LB Kul
tūros tarybos narė Vitalija 
Pulokienė, Jono Aisčio poeziją ir 
raštų iš t raukas skaitė Zina 
Daknienė. 

V. Pu lok ienė 

Pristatė Lietuvos pažangą 
[gyvendinant JAV vizų atsisakymo 
programos „ke l io gairių" planą 

Lietuvos Respublikos (LR) 
užsienio reikalų ministerijos 
konsulinio departamento direk
toriaus Vaidoto Verbos vado
vaujama delegacija Vašingtone 
gegužės 16—17 d. susitiko su 
JAV Kongreso ir administra
cijos pareigūnais, kuriems pri
statė atliktus darbus, įgyvendi
nant š. m. balandžio 19 d. Lie
tuvos visuomenei paskelbto 
JAV Vizų atsisakymo progra
mos „kelio gairių" planą. 

Lietuvos diplomatai JAV 
pareigūnus supažindino su Lie
tuvoje pradėtais išduoti LR 
diplomatiniais pasais, kurie yra 
su integruota skaitmenine laik
mena biometriniams duome
nims įrašyti ir nauja kompiu
terizuota konsulinių procedūrų 
valdymo sistema. Susitikimuo
se JAV pareigūnams ta ip pat 
pristatytas naujo paso pavyzdys. 

Tokius LR diplomatinius 
pasus užsienio reikalų minis
terija pradėjo išdavinėti nuo š. 
m. gegužės 1 d. Tai yra vienas 
iš žingsnių įgyvendinant 2004 
m. pabaigoje priimtą ES tary
bos reglamentą, įpareigojantį 
ES šalis pradėti išdavinėt i 
kelionės dokumentus, kuriuose 
būtų integruoti asmens bio
metriniai duomenys. Biometri
nių duomenų buvimas kelionės 
dokumentuose yra viena iš sau
gumo priemonių, kurių ta ip pa t 
reikalauja ir JAV Kongresas iš 
tų ES šalių, kurios šiuo metu 
dalyvauja JAV vizų atsisakymo 
programoje. Šiuo metu Europos 
Sąjungoje, be Lietuvos, pasus 
su biometriniais duomenimis 
išdavinėja tik Belgija. 

Taip pat JAV pareigūnams 
buvo pristatyta LR konsulinėse 
tarnybose diegiama kompiute
rizuota konsulinių procedūrų 

valdymo sistema, leisianti kon
sul ines pas laugas Lietuvos 
piliečiams teikti greičiau ir 
kokybiškiau. 

JAV Valstybės sekretoriaus 
padėjėja konsuliniams klausi
mams Maura Har ty pavadino 
Lietuvos padarytą pažangą 
įdiegiant pasą su biometriniais 
duomenimis įspūdinga. Ši aukš
to rango valstybės pareigūnė 
paskatino ir toliau tęsti prakti
nį „kelio gairių" plano įgyven
dinimą ir pažadėjo, kad JAV 
savo ruožtu rems Lietuvos pas
tangas, siekiant įgyvendinti rei
ka lav imus , ke l i amus valsty
bėms, norinčioms tapt i JAV Vi
zų atsisakymo programos narėmis. 

Kartu M. Har ty atkreipė 
Lietuvos delegacijos dėmesį į 
svarbiaus ias pr iežas t i s , dėl 
kurių Lietuva šiuo metu dar 
negali būti JAV vizų atsisaky
mo programos dalimi. Viena iš 
tokių priežasčių yra per didelis 
skaičius Lietuvos piliečių, pa
žeidžiančių vizito j JAV truk
mės reikalavimus. Šis faktas 
sąlygoja palyginti didelį pra
šymų išduoti JAV vizą atme
timų kiekį. Be to, JAV diplo
m a t ė patarė Lietuvos pilie
čiams, prieš kreipiantis į JAV 
konsulines tarnybas dėl vizos 
išdavimo, išsamiai susipažinti 
su įvažiavimo į JAV reikalavi
mais, kuriuos galima rasti JAV 
ambasadų internetiniuose tink-
lalapiuose. 

„Kelio gairių" planą pa
siūlė JAV prezidentas George 
W. Bush per vizitą Slovakijoje 
2005 metų vasario 24 dieną. 
Jungt inių Valstijų vyriausybės 
parengtas planas numato gali
mybę JAV vizų atsisakymo pro
gramą ateityje taikyti naujo
sioms Europos Sąjungos narė-

sU'štadiem. įcvrj/.Os 21 <i. garsus rc/ isienus ;r \,nki*ku knvĘcJm įut'inus Vytautas \ Landsbergis susi-
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SKELBIMAI 
A d v o k a t a s 

G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 

60629 
T e l . 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

mis tapusių Vidurinio ir Rytų 
Europos valstybių piliečiams. 

Dar šiais metais planuoja
mas atsakingų JAV pareigūnų 
vizitas į Lietuvą, kurio metu 
bus naujai įvertinta dabartinė 
Lietuvos situacija ir sąlygos, 
įtakosiančios tolimesnius JAV 
administracijos veiksmus. 

K. Vaškelevič ius 

Advokatas 
J o n a s Gibait is 
Civilinės ir 
kriminalines bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 
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4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 
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Tel . 773-284-0100. 
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DARIUS R. DIRMANTAS 
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