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Imigrantai liovėsi tylėję ir pareikalavo savo teisių 

„Žmogiškasis" imigrantų veidas: „kas skins jūsų pomidorus?" Reuters nuotr. 

L o s Angeles/Chicago, gegužės pirmadienį dalyvavo demonstraci-
2 d. („Reuters7„Draugo" info.) — jose, vykusiose keliose JAV valstijo-
Simtai tūkstančių išeivių iš Lotynų se, reikalaudami apginti nelegalių 
Amerikos, daugiausia ispanakalbių, imigrantų teises. 

Vykstant akcijai, kurią organi
zatoriai pavadino „Diena be imi
grantų", užsidarė nemažai fabrikų 
bei gamyklų, streikavo laikini dar-
butojai, vaikai nėjo į mokyklas. 

Minios išeivių iš Lotynų Ameri
kos išėjo į gatves su JAV ir Meksikos 
vėliavomis, dainuodami „Si, se pue-
de!" — „Taip, mes galime". Demons
tracijos vyko visose Jungtinėse vals
tijose — nuo California iki Chicago. 

Streikų dalyviai reikalavo, kad 
Kongresas duotų leidimą legaliai gy
venti maždaug 12 mln. migrantų, 
taip pat atsisakytų statyti sieną 
Amerikos ir Meksikos pasienyje. 

„Per šias eitynes mes pamatėme 
imigracijos klausimo 'žmogiškąjį 
veidą'", — sakė Harry Pachon, Vals
tybės politikos katedros University 
of South California profesorius. 
„Streiko dalyvių skaičius rodo, kad 
tai — nacionalinis klausimas", — 
pridūrė jis. 

Los Angeles policijos vertini
mais, demonstracijoje prie „City 
Hali" dalyvavo apie 250,000 žmonių, 
o demonstracijoje šalia „La Brea Tar 

Darbo partijoje 
įvyko skilimas 

Vilnius, gegužės 2 d. (BNS) — 
Nepaisant Darbo partijos frakcijos 
Seime skilimo, premjeras Algirdas 
Brazauskas yra įsitikinęs, kad val
dančioji koalicija gali ir toliau sėk
mingai dirbti. 

Antradienį nuo Seimo Darbo 
partijos frakcijos atskilo 7 jos nariai, 
nepatenkinti partijos vadovo Viktoro 
Uspaskicho veikla ir vadovavimu. 

Iš DP frakcijos Seime ir partijos 
apskri tai nusprendė pasitraukti Al
girdas Ivanauskas, Romas Venclo
vas, Rimvydas Turčinskas, Juozas 
Jaruševičius, Jonas Lionginas, Vla
dimiras Orechovas, Andrius Bara
nauskas . Šie septyni parlamentarai 
nu ta rė jungtis į naują Pilietinės de
mokratijos frakciją. 

Prie šios frakcijos jungiasi ir 
mišriai Seimo narių grupei priklau
san tys par lamentara i Petras Ba-
guška, Henrikas Žukauskas ir iš li-
beraldemokratų frakcijos pasitrau
kiantis Algimantas Matulevičius. 

Atskilus daliai „darbiečių", val
dančioji koalicija sumažėjo iki 62 na
rių. Nepaisant skilimo, nauji frakci
jos nariai teigia, kad remia dabar
t inės Vyriausybės programą. Iš viso 
Seime yra 141 narys. 

Seimo socialdemokratų frakcijos 
seniūnas Juozas Olekas teigė tikįs, 
jog valdančioji koalicija gali sustip
rėti , nes naujoji Pilietinės demokra
tijos frakcija pareiškė remsianti Vy
riausybės programą. 

J. Olekas taip pat užsiminė, jog 
su naująja Nukelta į 6 psl. 

„Al Qaeda" šešėlis pasitraukė 
Vilnius, gegužės 2 d. (BNS) — 

Ignalinos atominės elektrinės (IAE) 
apsaugoje dirbantis Sergejus Za-
kurko po tris mėnesius trukusio tar
nybinės veiklos suvaržymo dėl jo 
dukters ryšių pirmadienį sugrįžo į 
ankstesnes pareigas. 

Kaip sakė IAE Fizinės saugos 
organizavimo skyriaus viršininkas 
Eugenijus Šepetys, S. Zakurko pa
naikinti visi apribojimai tarnyboje, 
nepasitvirtinus įtarimams, kad Di
džiojoje Britanijoje gyvenančios jo 
dukters Viktorijos Zakurko sąsajos 
su tarptautinėmis teroristų organi
zacijomis gali turėti įtakos elektri

nės saugumui. 
„Neturime jokio pagrindo juo 

nepasitikėti, pretenzijų jam neturi ir 
Valstybės saugumo departamentas 
(VSD). Po to įvykio jis daugiau pas 
dukrą nebevažiavo", — sakė E. Še
petys. 

Visaginietį S. Zakurko rūpesčiai 
užgriuvo vasarį, kai Didžiosios 
Britanijos teisėsaugininkai sulaikė į 
Liverpool emigravusios jo dukters 
mylimąjį Mohammed Benhammedi. 
JAV Iždo departamento pareigūnų 
žiniomis, M. Benhammedi buvo vie
nas iš svarbiausių „ai Qaeda" finan
sininkų. 

Aiškus kandidatas į diplomatų vadovus 
telkiant pastangas į pasiruošimus 
įsilieti į Schengen erdvę, ekonomi
kos konkurencingumo didinimą ir 
tolesnę demokratinių vertybių sklai
dą į Rytus. 

Tai A Valionis pareiškė antra
dienį Seimo plenariniame posėdyje, 
Lietuvos narystės ES antrųjų meti
nių minėjime. 

Nuo 2000 metų vadovavęs 
URM, A. Valionis atsistatydina iš 
Vyriausybės, nes jį delegavusi Nau
joji sąjunga (socialliberalai) pasi
traukė iš valdančiosios koalicijos. 
Teisė deleguoti URM vadovą teko 
Valstiečių liaudininkų sąjungai, ku
ri pareiškė užsienio reikalų ministru 
siūlysianti nepartinį patyrusį diplo
matą, dabartinį ambasadorių Bal
tarusijoje Petrą Vaitiekūną. 

Diplomatas P. Vaitiekūnas yra 
Nepriklausomybės Akto signataras. 

Petras Vaitiekūnas 
Eltos nuotr 

Vilnius, gegužės 2 d. (BNS) — 
Atsistatydinantis užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis ragina 
Seimą išlaikyti integracijos į Euro
pos Sąjungą intensyvumą, ypač su-

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
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Pits" — apie 400,000 žmonių. Dau
gelis streikininkų dalyvavo abiejose 
demonstracijose. 

Čikagoje, remiantis policijos 
pranešimais, dalyvavo ne mažiau 
kaip 400,000 demonstrantų. Kaip 
pažymėjo tvarkos sergėtojai, nera
mumų išvengta, niekas nebuvo su
laikytas. Tai tampa ateities argu
mentu imigrantų ginče su vyriausy
be. Imigrantų teises ginančių orga
nizacijų atstovai nuolat pabrėžia, 
kad valdžia Nukelta į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 
Skautybės kelias. 
Aplaidumas brangiai 
kainuoja. 
Knygnešių įamžinimo 
šventė Lietuvoje. 
Įspūdingos Lietuvių 
operos sukaktuvės. 
Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. 
Pokalbis su Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
pirm. G. Žemkalniu. 
Mūsų virtuvė. 
Mus vaišino „Kugelio 
karalius". 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.748 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

LR prezidentas Valdas Adamkus 
sveikino Lietuvos skautus 

« O D ^ 

LEMONTO LIETUVIŲ 
SKAUTŲ/SKAUČIŲ DRAUGOVĖS 

IŠKYLAUJA! 
Š.m. balandžio 1 d. didelis būrys 

prityrusių skautų ir skaučių, jūrų 
skautų ir skaučių iš „Lituanicos", 
„Aušros Vartų/Kernavės" ir „Nerijos" 
tuntų mokėsi uolų laipiojimo taisyk
lių bei technikos „Vertical Endea-
vors" patalpose. Ši patalpa yra skir
ta uolų laipiojimui uždaroje vietoje. 
Patalpos yra netoli Pasaulio lietuvių 
centro, Warrenville miestelyje. 

Prieš iškylai įvykstant, vadovai 
supažindino skautus ir skautes, su 
Lietuvių skautų sąjungos uolų lai
piojimo specialybės reikalavimais, 
pagrindais ir reikmenimis. Šios išky
los dalyviams buvo išdalintos knygos 
apie uolų laipiojimą anglų kalba. 

Nuvykus į patalpas, skautus ir 
skautes sutiko du prityrę instrukto
riai, kurie pravedė specialybės pro
gramą. Jie pabrėžė saugumo ir lai
piojimo taisykles. Kiekvienas iškylos 
dalyvis turėjo mokėti teisingai už
sidėti laipiojimui diržą, surišti tai
syklingai mazgus. Turėjo saugiai 
mokėti naudoti karabinus ir „belay" 
bei kitus prietaisus laipiojimui. 
Turėjo patikrinti virvę, kuri yra nau
dojama saugumui, bei ją tvarkingai 
sudėlioti. Dalyviai buvo suskirstyti 
poromis ir išbandė, ką išmoko per 
savo pamokas. 

Pirmiausia poros apžiūrėjo šių 
patalpų dirbtines uolų sienas, kurių 
viršūnė siekė 15 metrų. Prie didelių 
sienų buvo prisukti dirbtiniai kybiai. 

Už šių kybių, uolų plyšių kalnalipis 
turi griebtis, lipant vertikaliniai 
aukštyn. 

Prieš pradedant vertikaliniai 
lipti aukštyn, kiekvienai porai rei
kėjo pasitikrinti, ar saugiai diržai 
buvo uždėti, sesės Lauros Lapins
kienės, sesės Vanesos Kašelionytės 
Sandoval ir brolio Edžio Leipaus aki
vaizdoje. Pasiruošę skautai pradėjo 
lipti. Vienas sušuko: „on belay" ir 
pradėjo vertikaliai aukštyn lipti. 
Laipiojantis skautas, išgirdęs „belay 
on" iš savo poros, pora padeda trasą 
įveikti su apatine sauga naudojantis 
virve. 

Kai kurie norėjo greitai pasiekti 
viršūnę, o kiti lėtai. Vieniems gerai 
pasisekė, kitiems buvo sunkiau, ko
voti su savo priešais — nepatogiais 
kybiais ar net aukštumų baime. 
Tačiau visi išmoko pasitikėti savo 
laipiojimo pora ir suprato, kad atve
jais trasą įveikiant svarbiau paro
dyti mąstyseną ir ištvermę negu 
didelę jėgą. 

Laipiojimas užsibaigė po penkių 
valandų, bet skautai, norėdami įsi
gyti specialybę, turėjo atlikti egzam
iną raštu. Broliai ir sesės kalnali-
piai, kartu su savo vadovais, sėk
mingai užbaigę šią iškylą netolimoje 
picerijoje. Prie bendro stalo girdėjosi 
šios dienos šūkis — „belay on!" 

ps. f ii. Algis Tamošiūnas 
Prityrusių skautų vadovas 

Prezidentas Valdas Adamkus 
šeštadienį, balandžio 22 dieną, daly
vavo skautų judėjimo 100 metų ju
biliejaus paminėjimo iškilmingoje 
rikiuotėje Katedros aikštėje Vil
niuje. 

„Skautija yra nuostabi jaunat
viška šeima, kurią vienija šūkis — 
Dievui, tėvynei ir artimui", — tarda
mas sveikinimo žodį iš visos Lietu
vos į Vilnių susirinkusiems šios or
ganizacijos nariams, sakė valstybės 
vadovas. 

Prezidentas pabrėžė, kad skautų 
judėjimas, vadovaudamasis šiuo šū
kiu, pasaulyje išugdė daug iškilių 
asmenybių, tarnavusių ir tebetar-
naujačių žmonijai. Valstybės vado
vas priminė, kad Lietuvos skautai 
yra išugdę daugelį savo šaliai nusi

pelniusių žmonių, dažnas kuris pa
aukojo savo gyvybę už Lietuvos 
laisvę. 

„Žvelgdamas į skautų gretas, 
linkiu semtis ištvermės ir į savo gre
tas patraukti kuo daugiau jaunimo 
bei kartu eiti kilniu skautišku keliu. 
Lietuvos garbei ir šlovei sujunkime 
rankas ir širdis. Budėkime!" — svei
kindamas skautus, sakė prezidentas 
Adamkus. 

Lietuvos skautija — pasaulio 
skautų judėjimo tikroji narė — 
švenčia skautijos 100-mečio jubilie
jų ir organizuoja minėjimo renginių 
ciklą „Vienybės dovanos Lietuvos 
tautai". Valdas Adamkus yra skautų 
šimtmečio jubiliejaus rengimo globė
jas. 

Reportažas iš: www.delfi.lt 

JURŲ SKAUTES PASISAKO 
APIE KALNALIPIO IŠKYLĄ 

l i e t u v i u skautu skaur iu d raugov ių bro l ia i ir seses iškylauja, l i pdami aukštyn1 

Sesė Dalytė: „Sunkiausia dalis 
šioje iškyloje, tai lipti kalnu aukštyn. 
Mazgus rišti buvo lengviausia, nes 
jau juos išmokome buriavimo sto
vykloje". 

Sesė Viki: „Sunkiausia dalis, 
tai išmokti kaip „belay on". Laipioti 
aukštyn lengviau negu „belaying", 
nors labai daug judėjome į vieną 

LEMONTO SKAUTAI 
LIPA AUKŠTYN! 

Ar pagalvojote, kaip mažiems 
vaikams yra įdomu ir lengva laipioti 
(bet kur) be baimės? „Aušros Var
tų/Kernavės", „Nerijos" ir JLituani-
cos" tuntų vadovai pagalvojo, kad 
būtų labai smagu visiems kartu 
pabendrauti. Buvo nutarta suruošti 
uolų laipiojimo iškylą, įsigyti kal-
nalipio specialybę. Š.m., balandžio 1 
d., lituanistinės mokyklos pamokom 
užsibaigus, visi prityrę skautai ir 
skautės, jūrų skautai ir skautės 
suėjome kartu pasiruošti išvažiuoti į 
„Vertical Endeavors", Warrenville 
miestelyje. Man širdis skubiai pra
dėjo plakti. Niekam nesakiau, kad 
bijau aukštyn lipti. Nutariau, kad 
būsiu pavyzdinga vadovė ir kartu 
važiuosiu su savo sesėmis. 

Iškylavo 21 sesė ir brolis. Pir
miausia reikėjo užsidėti specialius 
laipiojimo diržus apie pilvus ir 
kojas. Šie diržai turėjo mus gerokai 
prilaikyti. Išmokome naują mazgą. 
Sj mazgą turėjome užsirišti ant 
virvės. Tikėjomės, kad mūsų pora, 
mus prilaikys. Išmokome, kaip tai
syklingai išleisti virvę, kai pora lipa 
aukštyn, ar grįžtant atgal, žemyn. 

Per šias penkias valandas daug 
k a apie save išmokome: ne tik 
uolomis laipioti, bet pasitikėti kitais 
ir nugalėti savo baimę. 

Po šios iškylos visi išsiskirstėme 
su naujais draugais, naujais įspū
džiais ir raudonomis, pavargusiomis 
rankomis. Žinojome, jei tokį didelį 
kalną galėjome nugalėti, galime ir 
kitus. 

Nuoširdžiai dėkoju vadovams, 
sesei Laurai Lapinskienei, broliui 
Edžiui Leipui ir broliui Algiui Tamo
šiūnui už puikiai suruoštą iškylą. 
Galiu net ir pasakyti, kad man buvo 
smagu. 

vyr. sk. vsl. Vanesa 
Kaš<*l i onyt c- Sandoval 

Prityrusių skaučių vadove 

pusę ir į kitą". 
Sesė Aldona: „Sunkiausia buvo 

surasti plyšius, kur rankas reikėjo 
įkišti. Kai suradau, buvo lengva lipti 
aukštyn". 

Sesė Ginta: „Smagiausia dalis 
— lipti žemyn ir su kojomis atsi
mušti į kalną. Tai buvo lengviausia 
ir smagiausia". 
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KNYGNEŠIŲ 
ĮAMŽINIMO ŠVENTĖ 

DANUTE BINDOKIENE 

VYTAUTAS VISOCKAS 

Galima daug kalbėti apie tau
tiškumo, patriotiškumo nuosmukį, 
kuris neabejotinas, apie būtinumą 
kažką daryt i , kad neišsivaikščio-
tumėm, nepamirštumėm savo kalbos 
ir papročių, kad neišnyktumėm — ir 
nieko nedaryt i . Kalbėti lengviau, 
ypač vien t ik kalbėti. Ir galima pagal 
savo jėgas ir galimybes, nelaukiant 
ypatingų malonių iš savanaudiškos 
valdžios, gydyti sovietmečio ir (deja!) 
jau po Kovo 11-osios mūsų pačių 
padarytas žaizdas. 

Balandžio 21-oji buvo šviesi, 
pavasariška diena ne tik todėl, kad 
Lietuvoje skaisčiai švietė saulė, bet 
ir todėl, kad visą dieną teko ben
drauti su žmonėmis, kurie altruis
tiškai dirba, po šapelį, po kruopelę 
neša savo indėlį į gerokai apleistą 
tautos dvasinės kultūros aruodą. Ne, 
negerai parašiau: tas jų indėlis labai 
didelis, labai reikšmingas, neįkaino
jamas, ne šapelis ir ne kruopelė. 

Manau, kad ši diena šviesi, įsi
mintina visam gyvenimui bus ir jau
niesiems zanavykams nuo garsaus ir 
gražaus Nykos upelio pakrančių — 
Gerdžiūnų ir Ilguvos moksleiviams. 
Dėl kelių priežasčių, apie kurias čia 
iš eilės ir norėčiau papasakoti. 

Kas girdėjo aktoriaus Tomo 
Vaisietos skaitomą Antano Bara
nausko „Anykščių šilelį", Maironio, 
Antano Strazdo, Just ino Marcin
kevičiaus eiles iš kompozicijos „Lie
tuvis ir giria", tas puikiai gali įsi
vaizduoti, kokį įspūdį vaikams pa
darė poezija, kurios per pamokas jie 
gal nesuprato, neįvertino, kuria iki 
to momento gal nebuvo sužavėti. 
Dabar jie žinos, kad ne Donelaitis 
kaltas, jeigu jiems nepatiko „Pava
sario l inksmybės" arba „Vasaros 
darbai". Nepakartojamą lietuvių li
teratūros pamoką moksleiviams nuo 
Nykos krantų padovanojo aktorius 
Tomas Vaisieta. 

Savo ruožtu, vaikai ir aktoriui, 
ir mums visiems, atvykusiems į 
šventę, neliko skolingi: „Aš esu labai 
sujaudintas ir sužavėtas šituo susi
tikimu su kudirkaičiais. Jie mane 
paguodė ir nuramino. Slankioja vi
sokios nuotaikos, visokie gandai, 
kad Lietuva baigia išsigimti, nutau
tėti, kasdien vis labiau praranda 
savo dvasines vertybes, savo papro
čiams ir kalbai darosi abejinga. 
Mokyklos šventė nustelbė visas ne
geras nuotaikas, kudirkaičių himnas 
(Mes kudirkaičiai —/ Lietuvos ku
dirkaičiai,/ Ąžuolais žaliuosim/ Var
dan Lietuvos), sugiedotas su tokiu 
a tnašavimu, pasišventimu, rodo, 
kad mūsų tau ta gaji. Gal ir buvo 
laikinas žmonių pasimetimas, bet 
jeigu mokyklose nuo mažumės 
vaikus auklėsime Kudirkos, Vaiž
ganto, Maironio dvasia, tai greitai ir 
vyresnieji, ir tie, kurie pasimetę, 
atsigaus, matydami tokius gražius 
savo vaikus. Ateinančios kartos vėl 
parodys, kad Lietuva ne traukiasi iš 
savo lopšio, iš savo buveinės, o grįž
ta; grįš ir tie, kurie išvažiavę, kurie 
gal praradę viltį. Kudirkaičiai — 
mūsų išganymas, mūsų viltis", — 
tarsi koks pranašas kalbėjo aktorius 
Tomas Vaisieta. Palinkėjęs kudir-
kaičiams augti ir stiprėti, neužmiršti 
šiuose kraš tuose pramintų knyg
nešių kelių, j is jaudinančiai per

skaitė Vinco Kudirkos „geneologinio 
medžio atžalėlės", Amerikos lietuvių 
poetės Kotrynos Grigaitytės eilė
raštį: 

Bedieviška ar dieviška — 
Tu mūsų Lietuva. 
Tremta, kryžiuota, niekinta, 
Visais šventais šventa 
Čia ašarų konkorėžiais 
Dabinasi miškai. 
Kiečiausiam amžių įšale 
Gyva tu išlikai. 
Pateikiau tik du posmus, o akto

rius Tomas Vaisieta eilėraštį per
skaitė visą. Perskaitė taip, kad visi, 
kurie tuo metu sėdėjome Gerdžiūnų 
mokyklos salėje, jo pranašystėmis 
apie šviesią Lietuvos ateitį tikėjome. 

Sunku pervertinti tikro meno, 
tikrų vertybių poveikį jaunam žmo
gui, ypač kai Vinco Kudirkos, Jono 
Basanavičiaus, Antano Strazdo, An
tano Baranausko, Antano Vienažin
džio... giesmes gieda, humoristines 
liaudies dainas dainuoja, įvairius 
pokštus krečia Danielius Sadauskas. 
Apie šį dainininką ir jo unikalią pro
gramą, aprėpiančią senuosius mūsų 
literatūros tekstus, poetas Just inas 
Marcinkevičius rašo: „...o mūsų jau
nimui bus įspūdingas, neužmiršta
mas atradimas, padėsiantis formuo
tis į nacionalines vertybes besifor
muojančiai asmenybei. Mūsų mo
kykloms tai būtų vertinga pagalba, 
praplečianti, pagilinanti literatūros 
(ir istorijos) mokymo programas". 

Būtent dainininkas Danielius 
Sadauskas tą dieną pratęsė Kriūkų 
seniūnijos kudirkaičių spiečių, kai į 
žiūrovų kėdę atsisėdo aktorius To
mas Vaisieta. Vaikai iš džiaugsmo 
klykė, plojo, prašė vis daugiau ir 
daugiau giesmių ir dainų, nors jau 
buvo patys gerokai padirbėję: susi
skirstę į komandas, viktorinoje gim
tajam kraštui pažinti svečiams ir 
sau jie papasakojo apie seniūnijos 
gamtos ir istorijos paminklus, Ger
džiūnų krašto literatus, Ilguvos švie
suolius. Buvo minimi Stasio Šilingo, 
Beatričės Grincevičiūtės, Petro 
Dumčiaus, Jono, Petro, Antano 
Kriaučiūnų, Albino Vaičiūno vardai, 
buvo išvardinti (kelios dešimtys) 
esami ir jau išnykę seniūnijos kai
mai. 

Danielius Sadauskas būtų pui
kus mokytojas. Vėliau, jau be mok
sleivių, jis kalbėjo: „Aš norėčiau būti 
mokytoju. Norėčiau, kad vaikai ne
būtų barami, muštruojami, kad jų 
renginiai nebūtų oficialūs, tarsi senų 
žmonių renginiai, kad per žaidimus, 
nejučiom vaikai sukauptų savyje 
dvasinius lobius, kurių mūsų tautoje 
yra tiek daug. Jeigu kasdien padai
nuotume tik po tris lietuvių liaudies 
dainas, tai dainuoti reikėtų 600 
metų!" 

Danielius Sadauskas sugeba 
būti ir nepakartojamas dainininkas, 
ir mokytojas, kiekvieno renginio, 
kuriame dalyvauja, siela. Jis paruo
šė daugiau kaip pusantro tūkstančio 
įvairių epochų kūrinių, daugelį įrašė 
į Lietuvos radijo fondą ir CD, su
rengė tūkstančius koncertų. Ypatin
gai svarbi vieta solisto kūryboje yra 
lietuvių kompozitorių muzika. Ne
daug trūko, ir dainininkas zanavy
kams būtų atvežęs savo naujausią 
kompaktinę plokštelę „Oi, giria, 
giria", tačiau tą dieną ji dar buvo 
spausdinama. 

Aplaidumas brangiai 
kainuoja 

Š
iemet gegužės 1-oji Ameriko
je buvo šurmulinga: apskai
čiuojama, kad bent vienas 

milijonas žmonių išsipylė į didžių
jų miestų gatves bei aikštes — 
kone, kaip senais laikais sovietijo-
je , kai buvo iškilmingai švenčiama 
„darbo žmonių šventė" (beje, šie
met Lietuva taip pat ją šventė — 
atrodo, kad mūsų tėvynė atranda 
vis naujų progų išeiginėms). Čia 
protesto eisenų dalyviai taip pat 
buvo daugiausia „darbo žmonės", 
t ik ne amerikiečiai (nors miniose 
buvo ir jų), o daugiausia imigran
tai iš Meksikos bei kitų šalių. 
Jeigu sakoma, kad Amerikoje yra 
bent 12 milijonų nelegalių imi
grantų, tai nemaža jų dalis pirma
dienį vaikštinėjo su plakatais, vė
liavomis ir šūkiais, reikalaujan
čiais pakeisti pernai gruodžio mė
nesį priimtą imigracijos įstatymo 
pataisą ir leisti visiems nelega-
lams pasilikti Amerikoje, tapti pi
liečiais. (Pagal pirmadienio vakaro 
žinių komentatorius, galima spėti, 
kad tas įstatymas bus pakeistas.) 

Tačiau kontroversija dėl imi
gracijos, ypač nelegalios, negreit 
pasibaigs. Ji tęsiasi jau daug metų 
ir atsirado dėl Amerikos valdžios 
bei darbo rinkos aplaidumo, pir
majai pro pirštus žiūrint į tai, ką 
veikia pastaroji. J u k visuomet 
buvo žmonių, ypač iš Meksikos, 
nelegaliai pereinančių JAV sieną 
(žinoma, retas išsprukdavo iš so
vietų imperijos ir atvykdavo — 
legaliai a r nelegaliai, į Ameriką). 
Žemės ūkis džiaugėsi, pasisamdy-
damas pigios darbo jėgos; restora
nų savininkai t rynė rankas, kad 
gali pigiai gauti indų plovėjų, pa
davėjų, valytojų ir kitų juodadar
bių. Įmonės samdė darbininkus, 
mokėdamos jiems tik dalį uždar
bio, kurį būtų reikėję duoti ame
rikiečiams. Ir visi tylėjo... 

Kadangi darbų buvo pakanka
mai, imigrantų skaičius vis didėjo, 
ka r tu pamažu keičiantis ir JAV 
gyventojų demografijai. Net juodo
sios rasės amerikiečiai, kurie nuo
lat reikalavo lygių teisių, kiek pri
tilo, nes pasigirdo dar garsesni bal
sai — deja, ispaniškai. Kone visose 
įstaigose, parduotuvėse, ligoninėse 
ir kitose viešose vietose atsirado 
dvikalbiškumas. Pradėta ispa

niškai kalbantiems tiesiog patai
kauti, o jie, užuot mokęsi anglų 
kalbos, reikalauja, kad visur ir 
visuomet galėtų susikalbėti savo 
kalba. Amerikai lojalumo jie ne
daug parodo: ši valstybė daugeliui 
tik pajamų šaltinis. 

Tačiau anksčiau ar vėliau 
prieinamas liepto galas, todėl ir 
prasidėjo protestai prieš nelega
lius imigrantus iš Meksikos, todėl 
ir pradėta reikalauti (ypač po 
2001.09.11), kad būtų apsaugota 
valstybės siena ir pro ją, kaip vėjas 
pro rėtį, nesiveržtų nelegalai. Bet 
kone tuo pačiu metu jau Amerikoje 
esantys nelegalai ėmė reikalauti 
lygių teisių su tais, kurie kantriai 
laukia „žalių kortelių", kurie į JAV 
atvyksta legaliai, stengiasi prisi
taikyti prie šios šalies gyvenimo, 
moka mokesčius, mokosi angliškai 
ir laikosi įstatymų... 

Gegužės pirmosios proga JAV 
himnas buvo išverstas į ispanų 
kalbą ir siūlomas visiems giedoti 
protesto eisenų metu. Net prez. 
George W. Bush išreiškė pasipik
tinimą tuo vertimu: himnas, gie
damas kita kalba, praranda savo 
esmę, tampa tik daina, bet ne svar
biausiu šalies simboliu. Kodėl imi
grantai, nelegaliai atvykę į Ameri
ką, nori viską pakreipti savo pu
sėn, visko reikalauti, nieko neduo
dami kraštui, kuris juos globoja? 
Kaip gali asmuo tapti kurios vals
tybės piliečiu, jeigu nenori išmokti 
vietinės kalbos, giedoti jos himno, 
laikytis jos įstatymų? Kaip atro
dytų, jeigu mūsų Tautišką giesmę 
įvairios mažumos Lietuvoje pra
dėtų giedoti kiekviena savo kalba: 
kinietiškai, žydiškai, rusiškai, len
kiškai ar dar kitaip? Ar lietuviai 
tai toleruotų ir didžiuotųsi Lietu
vos himno „populiarumu"? 

Amerikoje niekas nedraudžia 
puoselėti savą kultūrą, kalbėti ki
ta kalba, ne angliškai, steigti savo 
tautines parapijas, mokyklas, or
ganizacijas, turėti prasmingą kul
tūrinį gyvenimą—visuomeninį gy
venimą, bet visgi reikia nepa
miršti, kad tai yra Amerika ir 
stengtis bent minimaliai įsilieti į 
jos margą gyventojų visuomenę. 
Prasminga mylėti savo kilmės šalį, 
bet visgi būtina atiduoti duoklę ir 
šiam svetingam kraštui. 

Apie girias, ąžuolus, kurie ža
liuoja ir žaliuos, Danielius Sadaus
kas dainavo ant Nykos upės kranto, 
Liepalotėlių kaime su mokiniais ir 
mokytojais, su svečiais iš Šakių, 
Vilniaus ir Kauno. Pasodinome 
knygnešių ąžuolyną, o paskui dai
navome: „Žemėj Lietuvos ąžuolai 
žaliuos"... Ar gali būti didingesnis 
paminklas už medį, už ąžuolą, ža
liuojantį šimtus metų! Ar gali būti 
prasmingesnė, didingesnė tėvynės 
meilės pamoka, kurios metu vaikai 
sodina medį, pavadintą čia gyvenu
sio, į čia šviesą ir tiesą nešusio 
knygnešio vardu, šalia kurio bus 
įrašytas ir nūnai kuklaus Gerdžiūnų 
mokinuko, o ateityje gal žymaus 
tėvynės sūnaus vardas! 

„Nemažą indėlį į šį kilnų knyg
nešystės darbą yra įnešę ir Kriūkų 

krašto knygnešiai. Per tuos 40 spau
dos draudimo metų čia yra gimę, 
gyvenę ar dirbę 25 draudžiamosios 
spaudos platintojai. Tai įvairių pro
fesijų žmonės, daugiausia to krašto 
ūkininkai, ne kartą sėdėję po keletą 
savaičių ar mėnesių Kriūkų areš
tinėje ar ilgesnį laiką Kalvarijos, 
Kauno bei Peterburgo kalėjimuose. 
Šio krašto knygnešiais yra buvę 
keturi kunigai, taip pat mokytojai, 
teisininkai, spaudos darbuotojai, 
medikai, amatininkai ir net beže
miai, padieniai darbininkai. Tarp 
Kriūkų krašto knygnešių yra ir dvi 
moterys". Pacitavau Albiną Vaičiūną 
iš jo parengto ir knygnešių įamžini
mo šventėje išplatinto lankstinuko, 
kuriame surašytos visų Kriūkų kraš
to knygnešių pavardės ir trumpos jų 
biografijos. Nukelta j 5 psl. 
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PATIKSLINIMAI 

KULTŪRA BE ETIKOS 
Nors savo penkiasdešimtmetį 

švenčianti Čikagos Lietuvių opera 
savo „Pilėnų" operos proga išleista
me leidinyje-programoje vos ne pir
mame puslapyje nuoširdžiai dėkoja 
Lietuvos Respublikos Kultūros mi
nisterijai už paramą operos pastaty
mui, eilinis operos lankytojas su 
liūdesiu ir kartėliu prisimena ne
seniai skaitytą žinutę, kad tos pa
čios Kultūros ministerijos vadovas 
Vladimiras Prudnikovas, atrodo, ne
gali ar nemoka suprasti etikos rei
kalavimų. 

Praėjusį ketvirtadienį Vyriausy
bės tarnybinės etikos komisija pri
pažino Prudnikovą pasielgus neetiš
kai ir pažeidus įstatyminius nuosta
tus už valstybės lėšomis į užsienį 

koncertuoti išleistą savo žmoną ir 
dukrą. 

Ką į tai ministras? Jis nemato 
jokio pažeidimo, aiškindamas, kad 
Konstitucija jo tokio veiksmo ne
draudžia, ir dar priedo teisinasi, kad 
jis, pasirašydamas dokumentus, ne
žinojęs apie savo žmonos ir dukros 
keliones! 

Jei ir kiti aukštieji Lietuvos va
dovai taip supranta Lietuvos Kons
tituciją, ir tiki, kad tokie vaikiškai 
naivūs pasiaiškinimai bus piliečių 
priimami už gryną pinigą, darosi 
aišku, kodėl esame taip nusivylę 
Lietuvoje vykstančia „kokia man iš 
to nauda" politika. 

Aleksas Vitkus 
Palos Heights, IL 

STRAIPSNIS VERTAS DĖMESIO 
Nors jau pavasaris ir darbų pil

nos rankos kieme, bet atsisėdau prie 
kompiuterio parašyti laišką į 
„Draugą". Su nepaprastu pasigė
rėjimu perskaičiau Viktoro Stan
kaus „Kiekvienam lietuviui bran
gios šventės" straipsnį. Tai yra 
Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios 
šventės, vykusios Cleveland, OH, 
aprašymas. Pagaliau, pagaliau to
kiame ilgame aprašyme išvengta to 
sunkaus žodžio „minėjimas". Kada 
nors minėsime Lietuvos pavergimą, 
bet Lietuvos nepriklausomybę turi
me švęsti! 

Kokią gražią programą klevlen-
diečiai turėjo, švęsdami tas Lietuvos 
šventes... Detroito apylinkės lietuvių 

pasididžiavimui, toje programoje 
dalyvavo ir detroitiškis muz. Rimas 
Kasputis su savo orkestru. 

To mano laiško „Draugui" tiks
las priminti, kad visi lietuviai tą 
straipsnį perskaitytų, ypač tie, 
kurie, Lietuvos šventes organizuoda
mi, neduoda šventinio atspalvio, 
kopijuoja pavergtos Lietuvos minė
jimus. Ir tie, kurie bando aprašyti 
nevykusiai suorganizuotą šventę, 
susiduria su ta pačia problema. 

Tas dėmesio vertas straipsnis 
buvo išspausdintas balandžio 20 d. 
laidoje (Nr. 76). 

Rožė Ražauskienė 
Dearborn Heights, MI 

DEL ONOS WHITE PALIKIMO 
Jau kelis kartus „Drauge" buvo 

rašyta apie Onos Gineitytės-White 
300,000 dol. palikimą Valdovų rūmų 
paramos komitetui JAV. Komiteto 
pranešimuose taip pat kelis kartus 
paminėta, kad Ona White nuspren
dė palikti savo turtą, „perskaičiusi 
straipsnį apie Valdovų rūmus anglų 
kalba JAV leidžiamame lietuvių žur
nale". Negaliu suprasti, kodėl ko
mitetas vengia paskelbti to žurnalo 
pavadinimą? Ar gal dėl to, kad nori 
visą šio dovanojimo nuopelną pri
skirti tik sau, neduodant nė trupi
nėlio pripažinimo kitiems, kurie prie 
to reikalo taip pat prisidėjo? 

Ona Gineitytė-White buvo ilga
metė „Lithuanian Heritage" žurnalo 
prenumeratorė ir skaitytoja. Per šį 
leidinį ji, kaip ir daugelis kitų, kurie 

lietuvių kalbos nemoka ar lietu
viškos spaudos neskaito, susipažino 
su Valdovų rūmų atstatymo planais, 
eiga ir tikslu, ir nutarė padėti. Žur
nalas pasiekia tūkstančius lietuvių 
kilmės skaitytojų Amerikoje, Ka
nadoje ir kitur. Jie, kaip ir mes, 
kurie galim lietuviškai skaityti, taip 
pat nori padėti Lietuvai, tik dažnai 
nežino, ko Lietuvai reikia ir kaip ga
lėtų jai padėti. Leidiniai, kaip „Li
thuanian Heritage" ir „Bridges", tą 
funkciją gerai atlieka, pateikdami 
savo skaitytojams žinių apie Lie
tuvos padėtį ir jos poreikius. 

Valentinas Ramonis 
„Lithuanian Heritage" leidėjas 

ir redaktorius 
Lemont, IL 

KALBININKAI IR LIAUDIS 
Jau keliolika metų „Draugo" 

skaitytojai skundžiasi, kad Lietuvos 
spauda mūsų kalbą teršia nereika
lingais skoliniais. Kai kas reikalau
ja, kad Lietuvos kalbininkai šį didelį 
skolinių srautą pasmerktų ir su
stabdytų. 

Lietuvos kalbininkai tai puikiai 
žino ir daug kartų yra raginę Lie
tuvos žmones neužgožti lietuvių kal
bos skoliniais, ypač iš anglų kalbos. 

Deja, Lietuvos liaudis (= TV, 
radijas, seimūnai, politikieriai, ko
respondentai, žurnalistai, versli
ninkai, prekybininkai, sportininkai, 
muzikai, net redaktoriai...) kalbi
ninkų neklauso. Visur — su ma-

Dr. kun. Eugenijus Gerulis 
(„Drauge" 2006.04.18), aprašo Lie
tuvoje išleistą knygą „Leonas Balt
rus per pasaulio scenas". Straipsnio 
autorius rašo, kad spalvotame kny
gos viršelyje už solisto Leono Balt
raus matome aštuonių žymiausių so
listų veidus. Geriau būtų parašyti 
vienų iš žymiausių. Oi, kiek čia pak
lydimų! Su pataisymais turėtų būti 
taip: septyni solistai, Enrico Caruso 
(1873—1921), italas Luciano Pava-
roti (1935), graikė Maria Callas 
(1923—1977), ispanas Placido Do
mingo (1941), italas Mario del Mo-
naco (1915—1982), kroatas Tino 
Pattiera (1890—1966) ir ispanė 
Montserrat Caballe (1933), o austras 
Herbert von Karajan (1908—1989) 
buvo vienas iš garsiausių dirigentų. 

žomis išimtimis — siaučia svetimų 
kalbų beždžionavimo mada; juk 100 
proc. žodžio laisvė! 

O (įstatymais!) įvesti draudi
mus, bausmes, net vad. „kalbos poli
ciją" yra nedemokratiškas, nerimtas 
ir nesėkmingas dalykas! (Prisimenu' 
Lietuvos Konstitucija laiduoja 100 
proc. žodžio laisvę!) 

Tikėkimės, kad ta beždžioniavi-
mo mada praeis... Prisisotinusi sve
timų „puošmenų", tikėtina, sveika 
(?) Lietuvos liaudis sugrįš į savo 
kalbos namus... 

Antanas Klimas 
Rochester, NY 

Jis niekada nedainavo. Neaišku ar 
šios klaidos yra korektūros, ar kny
goje taip surašytos, ar dr. Gerulis 
netiksliai šias žinias nurašė. 

Rašoma, kad prieš knygą spaus
dinant, kalbą patikrino Vincenta 
Velžytė, o turinį įvertino Socialinės 
komunikacijos institutas bei dr. Jo
nas Kėvišas ir dr. Egidijus Mažintis. 
Jei šie mokslo vyrai patvirtino šias 
klaidas, tai nelabai patikima knyga. 

O kad Maria Callas padainavusi 
Metropolitan operoje Lady Mac-
beth, Verdi operoje „Macbeth", ga
vo 100,000 dolerių honorarą — tai 
fantazija. Niekas nežinojo ir dabar 
niekas nežino, kokias sumas gauna 
solistai. Yra tiktai spėliojimai. 

Saulė Jautokaitė 
Palos Hills, IL 

IŠ VASARIO 16-0SI0S 
GIMNAZIJOS 

Atsiliepdama į Vokietijos LB 
valdybos pareiškimą, išspausdintą 
dienraštyje „Draugas", balandžio 7 
d. numeryje, pareiškiu, kad šis 
pareiškimas yra piktavališkas. 

Š. m. kovo 11 d. VLB Tarybos 
posėdyje apie gimnazijos reikalus 
buvo kalbama tik abstrakčiai, į 
pasiūlymą aptarti ką nors konkre
čiai (pvz., apie reikalingų pastatų 
statybą, VLB valdyba nereagavo), į 
prašymą kaltinimus kuratorijos val
dybai sukonkretinti, valdyba to 
padaryti negalėjo. Taigi, šio rašto 
tikslas nėra siekti gerovės gimnazi
jai. Kažin, ar klystu, įtardama, kad 
skandalingo ir iš gimnazijos ban
džiusio pasipelnyti kunigo draugai 
Šiuo pareiškimu siekia nubausti 
kuratorijos valdybą už jo atleidimą. 

Pareiškime minimas mano vy
ras, ata Arminas Lipšys, kuratorijos 
narys, rūpinosi, kad gimnazija būtų 
naudinga lietuviams ir Lietuvai. Jis 
paruošė diskusijų klausimus ir to
liau šia kryptimi dirbo. Nei Antanui 

Šiugždiniui, VLB valdybos pirmi
ninkui, nei tuometiniam gimnazijos 
kuratorijos nariui Dariui Udriui, 
gimnazijos reikalai nerūpėjo. Jie 
nepateikė nė vieno pasiūlymo moki
nių integracijos klausimui, nors 
praėjo jau dveji metai. Šiame darbe 
dirbo tik A. Lipšys su talkinin
kėmis. Apie jo darbą bus atskiras 
straipsnis. 

Pareiškimo pradžioje išdėstyti 
bendruomenės tikslai mūsų valdybai 
yra tik žodžiai — prašalaičiai. Vo
kietijos LB valdyba visiškai nesirū
pina nei lituanistiniu švietimu, nei 
vaikų stovyklom, o apie gimnaziją 
dezinformuoja visuomenę. 

Vokietijos LB valdybos pirmi
ninkas yra pasirengęs Hiutenfelde 
įsteigti Europos lietuvių centrą, tik 
niekas nesupranta, o ir jis pats ne
moka paaiškinti, ką tas centras tu
rėtų nuveikti. Ar jis turi pakeisti 
Vasario 16-osios gimnaziją? 

Bronislava Lipšienė 
Vokietija 

DĖL CHORISTŲ DRABUŽIŲ 
Perskaičius vyr. red. Danutės 

Bindokienės vedamąjį ,,Drauge" 
(bal. 19 d.) „Ar ne per greitai kapi
tuliuojame", kilo įvairios mintys apie 
mūsų nuostabiai gražius tautinius 
rūbus. Mūsų konsule, a.a. Juzė 
Daudžvardienė, gimusi Amerikos 
rytiniame pakraštyje, šiame krašte 
užaugusi ir išsimokslinusi, Lietuvą 
visuomet atstovaudavo dėvėdama 
savo lietuvišką tautinį rūbą, fotog
rafijose „Chicago Tribūne" ir „Sun 
— Times" puslapiuose. 

1984 metais kovo 4 d. Romoje — 
Vatikane buvo minima 500 metų šv. 
Kazimiero mirties sukaktis. Da
lyvavo lietuvių iš daugelio kraštų. 
Žygiavome Romos gatvėmis visas 
būrys lietuvių moterų, mergaičių ir 
gimnazistų iš Vasario 16-osios gim
nazijos, iš Cleveland „Grandinėlės" 
didžiulė šokėjų grupė, Lietuvos 
Vyčių delegacija iš JAV. Visi buvome 
pasipuošę savo tautiniais rūbais ir 
stebinome italus, gatvėse stovinčius, 
atsakinėdamos į jų klausimus, „Kas 

gi tai per toks elegantiškas — 
puošnus ir darniomis spalvomis 
papuoštas, rūbas?" Kiek italų kalba 
man leido, tiek bandžiau jiems 
paaiškinti apie mūsų Lietuvos grožį, 
meną, bei istoriją. 

Prieš daugelį metų kažkuriame 
spausdinyje mačiau fotografiją iš 
Sibiro tremtinių veiklos, kur mote
rys buvo pasirėdžiusios kukliais tau
tiniais rūbeliais. Spėju, kad tai buvo 
jų pačių iš kokių gabalėlių siūti — 
„sukurti". Apie mūsų rūpesčius tu
rėti tautinius rūbus Vokietijos var
ganose pabėgėlių stovyklose, D. Bin-
dokienė prisiminė savo straips
nyje. 

Tad, ar tikrai šiame turtinga
me krašte gyvenant, neįmanoma pa
sirūpinti lietuvišku tautiniu apdaru 
ir juo reprezentuoti savo tautos kul
tūrą, meną, grožį ir istoriją kita
taučiams? Pamąstykim! 

Laimutė Stepaitienė 
Arlington, Heights, IL 

' • • ' • " • :'• • • • • " . ' • : • : : • : < • 

„DRAUGAS'' in formuoja , „DRAUGAS formuoja ; 
„DRAUGAS": išeivijos Ir Lietuvos Jungtis; 

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys I r sargas! 
Prenumeruok ime Ir skai tykime „DRAUGĄ"! 

. • - " - . - . . - > . - - • • • • 
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SKAUTYBES KELIAS 
STOVYKLA - RAKĄS 50 metų - 1 9 5 6 - 2 0 0 6 

KNYGNEŠIŲ 
ĮAMŽINIMO ŠVENTĖ 

Norime priminti visiems Čika
gos lietuvių skautų tėveliams, kad 
nepamirštų užregistruoti savo skau
tukų ir skautukių dalyvauti šią va
sarą skau tų stovykloje. Čikagos 
lietuvių skautų tuntų stovykla įvyks 
nuo liepos 9 iki 22 d. Rako stovyklo
je, netoli Custer miestelio, Michigan 
valstijoje. 

Skau tų stovyklos t ikslas yra 
tęsti skautišką programą. Ką išmo
kome per metus, parodome stovyklos 
laikotarpiu. Taip pa t yra proga 
užmegzti naujas draugystes, pasito
bulinti skautiškais principais ir 
pasidžiaugti gražia gamta. 

Šiemet Čikagos lietuvių skautų 
tuntai švenčia ypatingą sukaktį: 50 
metų nuo pirmosios lietuvių skautų 
stovyklos Rako miškuose. Raginame 
visus skautus, skautes, jūrų skautes 
ir jūrų skautus dalyvauti šioje ypa
tingoje stovykloje. 

Prašome užsiregistruoti iki bir
želio 9 dienos. Jei registracija nebus 
atlikta iki šios datos, bus skiriama 
100 dol. bauda. 

Turint klausimų, prašome 
kreiptis pas savo tuntininkus/tun-
tininkes. 

Sesė Aušra 

/ / 

P R A N E Š I M A S 
Nerijos" tunto tėveliams 

ir jūrų skautėms 
Jū rų skaučių veiklos metai jau 

prie pabaigos. Greit prasidės va
saros atostogos! Šį šeštadienį, ge
gužės 6 d., „Nerijos" tuntas parda
vinės įvairių gėlių krepšelius ir kitas 
gėles sodinimui. Pardavimas vyks 
prie pagrindinės Pasaulio lietuvių 
centro kryžkelės. Prašau , parem
kite „Nerijos" tuntą. 

Paskut inė jūrų skaučių iškil
minga sueiga bus šeštadienį, gegu
žės 13 dieną. 

Pirmoji dalis bus trumpa, iškil
minga sueiga (įžodžiai ir apdovanoji
mai); antroji dalis—skautorama (skau-
tamokslis/užsiėmimai stotyse). Bus 
užkandžių. Visos dėvi iškilmių uni
formas! Sueiga užsibaigs 3 vai. p.p. 

Pasiruoškite stovyklai! Par-
davinėsime uniformas, ženkliukus, 
diržus ir marškinėlius. Prašome 
užpildyti anketą prieš gegužės 13 
dieną ir grąžinti savo vadovei. 

Rako stovykla švenčia 50-metį. 
Stovykla vyks liepos 9—22 d. 

Tėveliai yra kviečiami su mumis 
užbaigti skautų metus. Prašau pra
neškite vadovėms apie dalyvavimą 
paskutinėje sueigoje. Norime žinoti, 
kiek maisto paruošti. 

Dėkojame visiems tėveliams už 
įvairią paramą ir bendradarbiavimą 
per šiuos metus! 

Vis budžiu! 
j .ps. Laima Bacevičienė 
„Nerijos" tunto tuntininkė 

tel. 708-614-9292 

Ūdryčių vadovės: Rasa Kelp
šienė, tel. 815-834-9672; Rima Jo-
kubauskienė 815-838-8139 

Jūrų jaunių laivo vadė: Al
dona Weir, tel. 630-964-9120. 

Jūrų s k a u č i ų laivo vadė: 
Onutė Savickienė tel. 815-467-
7376. 

Atkelta iš 3 psl. 

Nežinau, kiek plačiai Amerikos 
lietuvių bendruomenėje žinomas Vil
niaus zanavykų bendrijos ir Prano 
Vaičaičio draugijos pirmininkas, Sū
duvos etninės kultūros globos tary
bos vicepirmininkas Albinas Vaičiū
nas, tačiau šiuose kraštuose jo veik
la labai ryški. Apie jį man šiltai 
pasakojo Gerdžiūnų pagrindinės 
mokyklos direktorė Aldona Sab-
lauskienė, šios mokyklos direktorės 
pavaduotoja ugdymui Onutė Ra
kauskienė: mes jį gerbiame kaip šio 
krašto sūnų; jį myli, jo nesivaržo, jo 
laukia mūsų mokiniai, tarsi gyvoji 
enciklopedija. Jis viską žino: vardus, 
įvykius, datas; parodo dar neatras
tus kultūros lobius, paskatina, net 
pastumia, kad neužmigtume, nesus
totume. 

Knygnešių įamžinimo šventėje 
jis buvo labai užsiėmęs: kudirkaiči-
ams ir mokyklos bibliotekai dalino iš 
Vilniaus atvežtas knygas, pasakojo 
apie Stasį Šilingą, „kurio portretas 
turėtų būti tarp Kudirkos, Basana
vičiaus ir Lietuvos prezidentų 
portretų", registravo, kas kur, kieno 
vardu pasodino knygnešio ąžuo
liuką... Tokios energijos ir tokios 
erudicijos Albinui Vaičiūnui galima 
tik pavydėti. Kai važiavome iš 
Vilniaus, iki Kauno jis tylėjo, prabilo 
ties Zapyškiu, kai pro autobusiuko 
langą patvinusio Nemuno fone 
pamatėme seną gotikinę bažnyčią. 
Ar žinote, kad Zapyškyje Vincas 
Kudirka buvo nuskendęs? — pak
lausė Albinas Vaičiūnas. Aš, pa
vyzdžiui, iš A. Merkelio žinojau, kad 
„Zapyškis Vincui Kudirkai mielas 
savo maloniais prisiminimais, kai jis 
skaudžiausiomis savo gyvenimo die
nomis pas kunigą J. Kolytą rado 

jaukią vaišingą prieglaudą ir mora
lią bei materialią paramą". Tikriau
siai ir A. Merkelis nežinojo, kad vie
ną vasaros dieną būsimasis varpi
ninkas, himno autorius iš po sielių 
ties Zapyškiu iš Nemuno buvo iš
trauktas jau be sąmonės. Jo ir mūsų 
visų laime gelbėtojams pavyko Ma
rijampolės gimnazijos g imnazis tą 
atgaivinti. 

Už nuopelnus Lietuvos kul tūra i 
Albinas Vaičiūnas apdovanotas Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio Gedi
mino ordinu ir Lenkijos valstybės 
Aukso kryžiaus ordinu, už aktyvią 
veiklą Vilniaus Zanavykų bendrijoje 
jam suteiktas Šakių rajono garbės 
piliečio vardas, apie jį rašoma įvai
riuose enciklopediniuose leidiniuose. 
Daug jis pats yra parašęs, surengęs 
minėjimų, ekskursijų, pasta tydinęs 
paminklų, įkurdinęs muziejų... Il
guvoj, Gerdžiūnuose, Liepalotė-
liuose, Kriūkuose, Plokščiuose. . . 
Vien tik Stasio Šilingo paminėjimas 
kovo mėnesį ko vertas. J u k šis Lie
tuvos valstybės kūrėjas, kul tūr inin
kas, publicistas dar t a ip maža i 
mums pažįstamas, tik a t r andamas , 
galima sakyti, būtent Albino Vai
čiūno pastangomis. 

„Tikimės, kad visiems 25 knyg
nešiams pastatysime po paminklą, 
šalia jiems pasodintų ąžuolų, — jau 
Vilniuje man pasakojo Albinas Vai
čiūnas. — Kitais meta is t au to
dailininkų plenerą ke t i name su
rengti, kad bent dešimt paminklų 
vienais metais iškiltų". 

Tik vienu kitu sakiniu paminė
jau tris asmenybes, kur ios savo 
sukauptus dvasinius lobius dosniai 
dalija Lietuvai, pasak Kotrynos 
Grigaitytės ir Tomo Vaisietos, t rem
tai, kryžiuotai, niekintai , t ač iau 
visais šventais šventai. 

Mergaitė iš Ipanema 

Pirmasis Rio de Janeiro Atlanto vandenyno 
paplūdimys, 1920 metais išvydęs išvystymą, 

buvo cariocas labiausiai mėgstamas Copacabana. 
Tuoj po jo neatsiliko ir Ipanema. 1980 metais čia, 
kartu su Vincentina Jurkūniene, Lina Žitkiene ir 
mano dukra Nijole, buvome apsistojusios Sheraton 
viešbutyje. Nijolė „aimanavo", gailėdamasi, kad 
prieš penkiolika metų, kur dabar stovi viešbutis, 
buvo dailininko rankos nutapymo verta nuostabiai 
graži gamta: vėjeliui pūstelėjus, lingavo aukštos 
„karališkosios" palmės ir šliejosi įvairių lapuočių 
medžių giraitė. Šioje vietoje mes buvome Rio mies
to chuliganizmo liudininkės bei stebėtojos. Mūsų 
ekskursijos grupės devyniolikmetis banko tarnau
tojas iš Čikagos, vos tik išžengęs iš viešbučio į gat
vę, buvo užpultas vaikpalaikių; jie nuplėšė jam nuo 
kaklo kabantį foto aparatą ir pranyko greičiau už 
dūmą... Nijolė sielvartavo — vargšas jaunuolis, pa
miršęs Rio nuostabų grožį, teatsimins visam am
žiui savo nelemtą apiplėšimą. O mes visi buvome 
perspėti ekskursijos vadovo, vaikščiojant pavieniui, 
niekad nesinešioti su savimi nei paso, pinigų, kre
dito kortelių, papuošalų, nei brangenybių. Tiems 
visiems daiktams turėjome viešbutyje seifą. 

Kitą kartą vėl „paragavome", kad ir netiesio
giai, didmiesčio „antrosios medalio pusės". Nuo 
savo puošnaus viešbučio balkono, pavakariais ste
bėjome skersai gatvės esančio restorano ,,Zur 
schwartze Katze" (pas juodą katę) terasoje vaka
rieniaujančius turistus. Būtinai visos užsigeidėm ir 
mes ten patekti. Bet kaip? mūsų viešučio duri
ninkas palydėjo mus per gatvę, o restorano tarnau
tojas pasitiko mus skersai gatvės antroje pusėje. 
Tuo tarpu sutikome iš restorano pakalne besilei
džiančią vidutinio amžiaus porą. Amerikietė tu
ristė, kone verkdama, užkalbino mus. pasiguos
dama, jog ka tik dabar jai ištraukė rankinuką; vy
ras vijosi, bet veltui... Pasirodo, tie didmiesčio iš-
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peros turi savo „sistemą": nuo kalno iš savo favela 
švilptelia savo sėbrui pakalnėje, o tas žaibo greitu
mu „profesionališkai" atlieka savo pragaištingą 
darbą... Tai vaizdžiai priminė jaunystėje taip pa
mėgusias „ryjamas" Charles Dickens knygas. O 
anuo metu, pažiūrėjusios į nukentėjusios vyrą, ku
ris atrodė beveik tiek pastačius, taip pavertus, 
nuoširdžiai džiaugėmės, jog jis, besivydamas į 
kalną vagį, negavo širdies priepuolio. Tačiau, ačiū 
Aukščiausiajam, ne viskas pasaulyje eina vien tik 
blogyn, atsiranda ir skaidresnių prošvaisčių. Nū
dien Rio de Janeiro mieste jau daug saugiau; pasi
rodo ir policija turi savo „sistemas", kurios puikiai 
veikia. O, anot kažkurios tautos išminties „Kuprotą 
tik kapinės išties!" tie Rio „garsūs" favela — lūšnų 
gyventojai yra nepataisomi gamtos mylėtojai. 
Jiems buvo pastatyti daugiaaukščiai namai su 
patogiais butais gyventi, o jie visi vien pabėgdavo iš 
jų į savo numylėtas lūšneles... 

Kita gerove irgi teko pasidžiaugti, šį kartą, 
lankant Rio. Anuo metu, prieš dvidešimt še

šerius metus, išėjusi į Ipanema paplūdimį, ant ku
rio, lyg ant kalvelės, stovėjo mūsų viešbutis, su
tikau pusnuogę („topless") brazile, kuri tikrai ne
žavėjo savo „gražiu kūnu", geriau būtų pridengusi 
savo figūrą. Labai nustebau, nors pirmąjį krikštą 
— tikrą smūgį, jau išgyvenau anksčiau kitame že
myne. Gal prieš kokius penkerius metus prieš šį 
įvykį. Costa del Sol kurorte. Ispanijoje, išėjusi 

paplaukioti viešbučio vandens baseine, vos neapal-
pau — vandenyje išvydau tris „undines" — pus
nuoges („topless") — au naturel... Iš apstulbimo 
užmiršusi visas mandagumo taisykles, spoksojau 
kaip į nematytus „dyvus"... Dar labiau parbloškė, 
išgirdus jas kalbant „karalienės kalba" — britų 
akcentu! Juk tai buvo ne kas kitas, kaip britės iš 
Didžiosios Britanijos karalystės... Gerai, kad dabar 
nei Copacabana, nei Ipanema paplūdimiuose, nei 
kuriose kitose Rio Atlanto pakrantėse, nebėra „un
dinių", dingo vyrams „spektakliai" turi pasitenkin
ti vien bikini vaizdais. 

Niekas nemėgsta ašarų, verkšlenimo, nei liūd
nų ar net tik niūrių pasakojimų. J a u seniai 

pamėgau Birutės Pūkelevičiūtės norą užbaigti 
linksmesne gaida. Taigi, bandysiu... 

Ipanema paplūdimys buvo išgarsėjęs t a rp 
brazilų dar gerokai prieš tai, kai Antonio Carlos 
Jobin (taip pat žinomas, kaip Tom) sukūrė savo 
garsią dainą apie aukštą, nudegusią ir gražią mer
gaitę, kurią jis pamatė ir del kurios jis dūsavo. Iš
sitiesęs per dvi mylias, Ipanema yra t ikras „karna
valas". Ir jame, panašiai kaip Copacabana paplū
dimy, vyrauja įvairiausios sporto rūšys. Pamiršai 
savo bikini? Nesijaudink! Tučtuojau prisistato par
davėjai, su jais ir dar daug daugiau: rankšluosčiais, 
skrybėlėmis, nuo saulės apsaugant akiniais, žemės 
riešutais, alumi, sausainiais, ant pagaliuko kepta 
krevete, kremais ir kokoso riešutais. Ir Ipanema, 
kaip Copacabana, turi plačius mozaikinius šali
gatvius, tik skirtingo rašto — saulės, pilnačio mė
nulio formos, kaip apskriti rutuliai. 

Aš iš tiesų buvo tokia mergaitė iš Ipanemos? 
Mums jau pačią pirmą dieną, važiuojant pro Ipa
nema, Sigi pasakė, jog mergaitė iš Ipanema dabar 
yra močiutė. Tos dainos įkvėpimo šaltinis buvo 
gimnazistė Heloisa Pinheiro, kuri „krito į akį" kom
pozitoriui Tom Jobim ir jo draugui poetui Vinicius 
de Morais, kai ji praėjo p r~ tuos, du bohemus, sė
dinčius jų pamėgtame bare. Bus daugiau. 
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drauge kurti Europos viziją 

Seimo nariai šventiniame posėdyje Lietuvos narystės antrosioms metinėms pa
minėti. Olgos Posaškovoe (ELTA) nuotr. 

Vilnius, gegužės 2 d. 
(ELTA/BNS) — Ministras pirminin
kas Algirdas Brazauskas tikisi, kad 
Lietuvos vykdoma fiskalinė ir pinigų 
politika bus išanalizuota nuodugniai 
ir objektyviai. 

„Sis įvertinimas ir ES vyriausy
bių vadovų sprendimas dėl euro zo
nos plėtros neišvengiamai parodys, 
ar euro zonos narės yra pasirengu
sios plačiau atverti duris naujosioms 
ES narėms", — pabrėžė Vyriausybės 
vadovas antradienį Seime vykstan
čiame plenariniame posėdyje „Lie
tuva apie Europos ateitį. Dveji na
rystės metai". 

Pasak A. Brazausko, pagrindinis 
mūsų siekis yra Lietuvos narystės 
ES įtvirtinimas. 

„Šiandieninę mūsų situaciją 
apibūdinčiau taip: esame ES nariai, 
dalyvaujame priimant įvairius 
sprendimus, naudojamės tam tikro
mis privilegijomis. Tačiau dar nega
lime naudotis visais narystės priva
lumais ir prisiimti visų įsipareigoji
mų, kadangi nuo ES vis dar esame 
atskirti fiziškai", — sakė premjeras. 

Dėl to Lietuva siekia jau atei
nančiais metais tapti Schengen erd
vės nare. Jau šį mėnesį prasidės Lie
tuvos pasirengimo narystei Schen
gen vertinimai — bus tikrinamas 
mūsų konsulinių įstaigų pasirengi
mas praktiškai įgyvendinti konven
cijos reikalavimus. Per artimiausius 
mėnesius bus patikrinta, kaip Lietu
va pasirengusi saugoti savo, o kartu 

ir visos ES išorines sienas ir prisiim
ti kitas Schengen narei būtinas pa
reigas. 

Nors Lietuva skaičiuoja tik an
truosius narystės Europos Sąjungoje 
(ES) metus, tačiau dauguma verslo 
atstovų ir ekonomistų narystę verti
na taip pat teigiamai. 

„Narystė ES suaktyvino ekono
mikos augimą ne viename sektoriu
je", —sakė banko „Nord/LB Lietuva" 
vyriausiasis analitikas Rimantas 
Rudzkis. 

Pasak jo, bendra rinka ypač pa
skatino prekybą žemės ūkio produk
cija ir maisto produktais, dėl dingu
sių muitinių ir eilių pasienyje pas
partėjo transporto plėtra, išaugęs tu
ristų srautas padidino viešbučių ir 
restoranų pajamas. 

Narystės ES lūkesčiai taip pat 
paskatino nekilnojamojo turto rin
kos plėtrą ir statybų bumą. 

„Svarbu, kad padidėjo ir Lietu
vos energetinis saugumas. Rusijai 
dabar tenka derėtis su ES valstybe", 
— sakė R. Rudzkis. 

„Eurofarmacijos vaistinių" val
dybos pirmininkas Ignas Staškevi
čius tvirtina, kad narystė ES pateisi
no turėtus lūkesčius. 

Lietuvos pramonininkų konfede
racijos generalinio direktoriaus pa
vaduotojas Mykolas Aleliūnas taip 
pat pripažino, kad narystė ES pada
rė „psichologinį poveikį" — padidėjo 
ir pačių verslininkų savigarba, ir už
sienio partnerių pasitikėjimas. 

* Pirmadienį Bulgarijoje 
prasidėjusio ITF serijos jaunių 
(iki 18 metų) „Plovdic Cup 2006" 
teniso turnyro kvalifikacinėse varžy
bose nesėkmingai žaidė bei į pag
rindines vienetų varžybas nepateko 
abi Lietuvos tenisininkės. Iveta Dap
kutė, pirmajame rate 6:4, 6:2 įvei
kusi gruzinę Anną Džikija, antrojo 
rato susitikimą 7:5, 1:6, 5:7 pralai
mėjo korto šeimininkei Aleksandra 
Mitrovska. Pirmajame rate nežai
dusi šiaulietė Justina Petraitytė an
trąjį susitikimą 0:6, 2:6 pralaimėjo 
rusei Jevgenija Kriučkovą. 

* Lietuvos aukščiausiosios 
lygos šešių komandų vyrų regbio 
čempionate antrą pergalę iško
vojo bei į trečiąją vietą pakilo Šiau
lių „Saida", namuose 35:25 įveikusi 
trečią nesėkmę iš eilės patyrusią Pa
nevėžio „Ryšių statybą". Čempiona
te pirmauja Šiaulių „BaltRex" ko
manda, lenkiantis dvejomis rungty
nėmis mažiau žaidusį nugalėtojo 

vardą ginantį Šiaulių „Vairą" (9 taš
kai). 

* Po metų pertraukos penktą 
kartą tradicinio 10-ojo Alfonso 
Vietrino (1915-1996) taurės bėgi
mo Kaune nugalėtoju tapo kaunietis 
Tomas Venckūnas, 10 km įveikęs per 
32 minutes ir 55 sekundes. Antroji 
vieta tarp vyrų atiteko kauniečiui 
Aurimui Gudaičiui (33:57), trečioji 
Raimondui Juodeškai (34:05) iš Jo
navos. 

* Penktąsias NBA Vakarų 
konferencijos ketvirtfinalio 
rungtynes Denver „Nuggets" ko
manda su Linu Kleiza svečiuose 
83:101 pralaimėjo Los Angeles 
„Clippers" krepšininkams, kurie lai
mėjo seriją 4:1 bei iškopė į pusfinalį. 
Pirmadienio varžybose lietuvis įme
tė 4 taškus, atkovojo 3 kamuolius, 
atliko rezultatyvų perdavimą bei 
kartą prasižengė. Per nepilnas 10 
minučių (9:47) L. Kleiza pataikė 2 
dvitaškius iš 5. 

Vilnius, gegužės 2 d. (BNS) — 
Prezidento Valdo Adamkaus nuo
mone, šiandien yra svarbu susitarti 
dėl bendros vizijos, kuri įpareigos 
kurti laisvą ir vertybių suvienytą 
Europą. 

Tai V. Adamkus sakė vakare vy
kusiame priėmime, kurio metu ati
darė „Vilniaus konferencijos 2006: 
Bendra vizija bendrai kaimynystei" 
Jaunimo forumą. 

Sveikindamas iš penkiolikos 
valstybių atvykusius jaunimo nevy
riausybinių organizacijų atstovus, 
užsienio šalių ambasadorius bei Lie
tuvos pilietinės visuomenės aktyvis
tus prezidentas kvietė drauge kurti 
bendrą Europos šeimą, paremtą tur
tinga istorija ir demokratinėmis ver
tybėmis, kuri suvienytų Europos Ry
tus ir Vakarus. 

Antradienį ir trečiadienį į Vilnių 
iš Armėnijos, Azerbaidžano, Baltaru
sijos, Bulgarijos, Estijos, Gruzijos, 
Vokietijos, Latvijos, Moldovos, Len
kijos, Rumunijos, Rusijos, Ukrainos 
ir Jungtinės Karalystės susirinkę pi
lietiškai aktyvių jaunimo grupių ats
tovai svarstys Baltijos ir Juodosios 
jūrų regiono jaunimui rūpimus klau
simus, aptars demokratijos įtvirtini

mo perspektyvas į laisvųjų pasaulio 
valstybių bendruomenę sugrįžtan
čiose šio regiono šalyse. 

Savo įžvalgas ir regiono ateities 
viziją jaunimo atstovai išdėstys pla
nuojamoje priimti rezoliucijoje, ku
rios iškilmingas pasirašymas vyks 
trečiadienį. 

Jaunimo forumas — tai pirma
sis iš 4 forumų, vyksiančių „Vilniaus 
konferencijos 2006: Bendra vizija 
bendrai kaimynystei" metu. Gegužės 
3-4 dienomis Vilniuje taip pat vyks 
Intelektualų, Nevyriausybinių orga
nizacijų ir Valstybių vadovų forumai. 

„Vilniaus konferenciją 2006: 
Bendra vizija bendrai kaimynystei" 
globoja Lietuvos ir Lenkijos prezi
dentai V. Adamkus bei Lech Ka-
czynski. 

Be jų konferencijoje dalyvaus 
Latvijos, Estijos, Moldovos, Gruzijos, 
Ukrainos, Rumunijos, Bulgarijos 
prezidentai, JAV viceprezidentas 
Diek Cheney, Europos Sąjungos įga
liotinis užsienio ir saugumo politikai 
Javier Solana, Azerbaidžano premje
ras, Švedijos vicepremjeras, Armė
nijos, Vokietijos, Didžiosios Britani
jos, Ispanijos ministrai, kiti aukšti 
pareigūnai. 

Im igranta i pareikalavo savo teisių 
Atkelta iš 1 psl. 
beteisiais , juodadarbiais" naudojasi 
kaip „atpirkimo ožiais" - esą šie nie
kuomet nekelia JAV piliečių saugu
mui jokių problemų, tik nori teisės 
laisvai dirbti ir užsidirbti pragyveni
mui. 

„Šiandien mes vienu balsu pa
reiškiame, kad norime teisingos ir 
išmintingos imigracijos reformos", — 
sakė Los Angeles meras Antonio Vil-
laraigosa, imigranto iš Meksikos sū
nus, aktyviai ginantis nelegalių imi
grantų teises. 

Ekonominės streikų sąlygos kol 
kas neaiškios, bet kai kurie įstatymų 
leidėjai ir konservatyvių grupių ats
tovai laukia neigiamo poveikio. 

Respublikonų atstovas Tom Tan-
credo iš Colorado mano, kad ameri
kiečiai ir įstatymų leidėjai konserva
toriai į demonstracijas reaguos nei
giamai. 

Remiantis naujausiomis apklau
somis, tik 30 proc. amerikiečių prita

ria politikos nelegalių imigrantų 
klausimu griežtinimui, o dauguma, 
tarp jų prezidentas George W. Bush, 
ragina parengti darbininkų imigran
tų lankymosi programą ir protingai 
taikyti imigracijos įstatymus. 

Los Angeles ištisos šeimos su 
vaikais išėjo nešini plakatais „Hoy 
Marchamos, Manana Votamos" 
(„Šiandien mes einame eitynėse, ry
toj balsuosime"), taip siųsdami grės
mingą žinią imigrantus ignoruojan
tiems įstatymų leidėjams. 

Kasmet Amerikos ir Meksikos 
sieną pereina apie pusę milijono ne
legalių imigrantų. JAV jie dirba ma
žai apmokamus darbus žemės ūkyje, 
statybose, restoranų versle ir mėsos 
perdirbimo įmonėse. Dauguma dirba 
sargais, kambarinėmis, sodininkais 
irkt . 

Aktorė Susan Sarandon sakė de
monstracijos dalyviams New York: 
„Dabar mes žinome, kad jūs liovėtės 
tylėti ir būti nematomi". 

Darbo partijoje įvyko skilimas 
Atkelta iš 1 psl. 
frakcija bus kalbama ir apie galimą 
jos prisijungimą prie valdančiosios 
koalicijos. Neoficialiomis žiniomis, 
tokie Socialdemokratų frakcijos se
niūno pokalbiai su naujos Pilietinės 
demokratijos frakcijos vadovais an
tradienį jau vyko. 

Buvęs „darbietis" Pilietinės de
mokratijos frakcijos seniūnas An
drius Baranauskas sakė, jog kol kas 
oficialaus kvietimo derėtis dėl jungi
mosi į valdančiąją koaliciją, naujo
sios frakcijos nariai negavo. Tačiau, 
anot A. Baranausko, jei toks kvieti
mas būtų, jis būtų svarstomas. 

Naujai susikūrusi frakcija kol 
kas nekomentuoja, kokiomis sąlygo
mis sutiktų jungtis prie valdančio
sios koalicijos. „Kai bus peržiūrėta 
sutartis, jei bus peržiūrėta, tada bus. 
galima kalbėti ir apie postus. Mes 
atėjome į šią frakciją ne dėl postų, 
todėl šiandien kalbėti apie postus 
dar per anksti", — sakė Pilietinės 
demokratijos frakcijos narys R. Tur

činskas. 
Darbo partijos (DP) vadovas 

Viktoras Uspaskichas teigia, jog jam 
nebuvo netikėtas dalies „darbiečių" 
parlamentarų atskilimas nuo DP 
frakcijos Seime, ir sako nedramati
zuojąs šio įvykio. 

DP vadovas teigė, jog valdančia
jai koalicijai šis dalies DP narių pa
sitraukimas iš partijos ir iš frakcijos 
Seime didesniais nuostoliais neturė
tų grėsti, juo labiau, jog atskilusieji 
parlamentarai kol kas nepareiškė 
ketinimų trauktis į opoziciją. 

„Vieša prasme nuostolių yra — 
man gaila kiekvieno savo nario, ku
ris pasirinko kitokį kelią, galima sa
kyti, gal suklydo. Per mūsų 15 metų 
parlamentinės ir partinės veiklos 
praktiką matėme, kad nė vienas per
bėgėlis didelės sėkmės nepasiekia", 
— sakė V. Uspaskichas. 

DP pirmininkas sakė nenorįs ko
mentuoti pasitraukusiųjų „darbie
čių" paskelbtų motyvų — esą jie ne
sutinka su V. Uspaskicho veikla. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters. AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

G. W . Bush: Irakas kelyje į 
demokrat i ja pasiekė posūkį 

VVashington, DC, gegužės 2 d. 
(AFP/BNS) — Treji metai po garsio
sios kalbos apie Iraką, pasakytos po 
didžiuliu užrašu „Misija atlikta", 
JAV prezidentas George W. Bush pa
skelbė, kad ši karo nualinta šalis pa
galiau atliko posūkį kelyje i sau
gumą ir demokratiją. 

„Mūsų šalis ir mūsų koalicijos 
partneriai dirbs su naująja vadovybe 
siekdami stiprinti mūsų abipuses 
pastangas tam, kad pasiektume per
galę šiame kare su teroru", — kalbė
damas pievelėje prie Baltųjų rūmų 
sakė G. W. Bush. 

„Manome, kad tai Irako pilie
čiams yra posūkis ir naujas mūsų 
bendradarbiavimo puslapis", — sakė 
prezidentas, šalia kurio stovėjo vals
tybės sekretorė Condoleezza Rice ir 
gynybos sekretorius Donald Rums-
feld, praėjusią savaitę netikėtai lan
kėsi Irake. 

„Šie sekretoriai per savo kelionę 
pradėjo kurti tą naują bendradarbia
vimą. Kitaip tariant, Irako vadovai 
pamatė, kad mes esame įsipareigoję 
padėti jiems pasiekti tikslą", — sakė 
G. W. Bush. 

Jis pripažino, kad dar laukia 
„sunkių dienų", bet teigė, kad JAV 
vyriausybė „yra labiau nei bet kada 
pasiryžusi pasiekti tikslą" ir mano 
turinti partnerių, kurie taip pat pa
dės „Irako žmonėms įgyvendinti sa
vo svajones". 

Tai jis sakė lygiai treji metai po 
minėtos kalbos, kai vilkėdamas pilo
to aprangą ir stovėdamas ant lėktuv

nešio „USS Abraham Lincoln" denio 
paskelbė, jog pagrindinės amerikie
čių kovos operacijos Irake baigtos. 

Jo komentarai ir dabar jau liūd
nai pagarsėjęs užrašas „Misija atlik
ta" nuo to laiko buvo smarkiai kriti
kuojami, o per pastaruosius trejus 
metus Irake žuvo tūkstančiai JAV 
karių ir civilių irakiečių. 

Opozicijoje esantys demokratai, 
kurie tą pirmalaikį užrašą „Misija 
atlikta" laiko viena didžiausių G. W. 
Bush administracijos klaidų, nega
lėjo susilaikyti nepriminę preziden
tui klaidingų administracijos žings
nių Irake. 

„Šiandien paminint kalbos 'Mi
sija atlikta' metines, leiskite man 
priminti prezidentui kai kuriuos jo 
laimėjimus' Irake", — pareiškime 
spaudai rašė JAV Atstovų Rūmų de
mokratų vadovas Rahm Emanuel. 

„Prognozes, kad Irako konflik
tas truks ne daugiau kaip penkis 
mėnesius, kad mūsų kariai bus su
tikti kaip išvaduotojai, kad bus ras
tos masinio naikinimo ginklų atsar
gos ir kad iš Irako naftos bus finan
suojamas atstatymas", — sakė R. 
Emanuel, kuris išvardijo dar dau
giau kaip dešimt JAV nesėkmių Ira
ke atvejų. 

„Nuo to laiko, kai prezidentas 
lėktuvu nutūpė ant TTSS Abraham 
Lincoln' ir paskelbė pergalę, mes ne
tekome 2,260 amerikiečių gyvybių, o 
dabartiniais apskaičiavimais, pro
jektas kainuoja 800 mlrd. dolerių", 
— rašė R. Emanuel. 

Jeruzalė, gegužės 2 d. („Reu-
ters'TBNS) — Tarptautinis pasiun
tinys James Wolfensohn savo galu
tinėje ataskaitoje Artimųjų Rytų 
tarpininkams, pateiktoje po atsista
tydinimo, kelia rimtus klausimus dėl 
Vakarų valstybių sprendimo nu
traukti pagalbą „Hamas" vadovau
jamai palestiniečių vyriausybei. 

Palestiniečiams kasmet būdavo 
skiriama daugiau kaip 1 mlrd. JAV 
dolerių, kurių didelė dalis atitekda
vo vyriausybės institucijoms ir eko
nomikai, kurių reikia „gyvybingai 
palestiniečių valstybei" kurti. Mini
moje ataskaitoje klausiama: „Ar da
bar paprasčiausiai atsisakysime šių 
tikslų?" 

Specialiojo pasiuntinio ataskai
toje, kurios kopiją antradienį gavo 
„Reuters", sakoma, kad Jungtinės 
Tautos ir nevyriausybinės organiza
cijos nesugebės užpildyti tuštumos, 
jei Palestinos savivaldos institucijos 
spaudžiant Vakarams žlugtų. 

Artimuosiuose Rytuose tarpi
ninkaujantį vadinamąjį Ketvertą su
daro Jungtinės Valstijos, Europos 
Sąjunga (ES), Rusija ir Jungtinės 
Tautos (JT). 

„Nustebčiau, jei būtų galima ką 
nors laimėti padarius taip, kad visi 
vaikai nelankytų mokyklų, ar mari
nant palestiniečius badu. Ir nema
nau, jog kas nors Ketverte tiki tokia 

Pasiuntinys kelia klausimus dėl 
pagalbos palestiniečiams 

politika", — per spaudos konferenci
ją su JAV valstybės sekretore Con
doleezza Rice sakė J. Wolfensohn. 

J. Wolfensohn balandžio 30 die
ną oficialiai atsistatydino iš Ketverto 
specialiojo pasiuntinio posto dėl jo 
vaidmens apribojimo, kai kontrolę 
Palestinos savivaldoje perėmė isla-
mistų judėjimas „Hamas", — sakė 
padėjėjai. 

Jungtinės Valstijos ir ES nu
traukė tiesioginę finansinę paramą 
Palestinos savivaldai, kuri nebegau
na lėšų iš užsienio, nes vietos, re
giono ir tarptautiniai bankai baimi
nasi JAV sankcijų. JAV „Hamas" lai
ko teroristine organizacija. 

J. Wolfensohn ataskaitoje sako
ma, kad neseniai duoti arabų valsty
bių pažadai dėl pagalbos geriausiu 
atveju reikš laikiną paramą „Ha
mas" vadovaujamai vyriausybei, kol 
kas nesugebėjusiai užsitikrinti 130 
mln. JAV dolerių, kurių kas mėnesį 
reikia darbui palaikyti. 

Nors kai kurios šalys donorės 
pažadėjo didinti humanitarinę pa
galbą, ataskaitoje pažymima: „Nei 
JT, nei nevyriausybinės organizaci
jos neturi galimybių atlikti šiuos 
vaidmenis". 

J. Wolfensohn sekretoriatas nu
rodė, kad „Finansinė Palestinos sa
vivaldos padėtis iš blogos virto dar 
blogesne". 

EUROPA 

ROMA 
Penkerius metus Italijos prem

jero poste dirbęs Silvio Berlusconi 
j antradienį įteikė oficialų atsistaty

dinimo pareiškimą, tačiau nedaug 
kas tiki, jog paskutinį kartą išgirsta 
apie ekstravagantiškąjį milijar
dierių ir žiniasklaidos bendrovių sa
vininką. Po paskutinio savo vyriau
sybės posėdžio S. Berlusconi susiti
ko su prezidentu Carlo Azeglio 
Ciampi ir po atkaklios kovos dėl iš
likimo valdžioje galiausiai pripažin
damas, kad pralaimėjo centro kai
riųjų vadovui Romano Prodi. 

BERLYNAS 
Aukščiausi Vokietijos politikai 

antradienį reiškė pasipiktinimą len
kų ministro komentarais, kad vokie
čių ir rusų susitarimas dėl dujotie
kio primena prieš Antrąjį pasaulinį 
karą sudarytą nacių Vokietijos ir 
tuometinės Sovietų Sąjungos paktą. 
Vokietija ir Rusija planuoja po Bal
tijos jūra tiesti dujotiekį, ir Lenkijai 
nepatinka tai, kad jis bus tiesiamas 
jai nedalyvaujant. Vokiečių politikai 
paragino Lenkijos premjerą Kazi-
mierz Marcinkiewicz sudrausminti 
gynybos ministrą, o patį Ryszard Si
korski — atšaukti savo komentarus. 

OSLAS 
Norvegijos teismas antradienį 

dėl vaidmens įvykdant Edvard 
I Munch šedevro „Šauksmas", kuris 
! tebėra dingęs, vagystę, trys vyrus 

nuteisė kalėti nuo keturių iki aš
tuonerių metų. 2004 metų rugpjūčio 
22 dieną du ginkluoti ir kaukėti plė
šikai įsiveržė į E. Munch muziejų ir 
priblokštų turistų akivaizdoje vie
nam darbuotojui pagrasino šautuvu. 
Tada jie nusikabino „Šauksmą" bei 
dar vieną garsų E. Munch paveikslą 
„Madona" ir paspruko automobiliu. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV ketina siekti, kad partnerės 

Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Ta
ryboje imtųsi bendrų veiksmų prieš 
Irano grėsmę, pareiškė Baltųjų rū
mų oficialusis atstovas Scott Mc-
Clellan. Irano veiksmai atominėje 
srityje, pažymėjo jis, yra „grėsmė 
mums visiems, ir mes turime pa
reikšti susirūpinimą. Tai — tikra 
grėsmė regionui ir tarptautinei ben
drijai". Pasak jo, JAV administracija 
siekia užsitikrinti, kad partnerės 
paremtų JT įstatų septintąjį straips
nį. Jame sakoma, kad galima imtis 
sankcijų ir panaudoti jėgą, jei iškils 
grėsmė tarptautiniam saugumui. 

NEWYORK 
XXI amžiuje ketvirtadalis žmo

nių pasaulyje gyvena be elektros, o 
90 proc. namų ūkių kaimo rajonuose 
maistui gaminti ir patalpoms ap
šildyti naudoja tradicinius energijos 
šaltinius, kurie teršia orą patalpų 
viduje. Tbkie duomenys nurodomi 
JT generalinio sekretoriaus Kofi An-
nan pranešime „Energijos naudoji
mas ir tvari plėtra", pateiktame 
svarstyti New York vykstančioje 14-
ojoje JT plėtros komisijos sesijoje. 
Pranešime pažymima, kad šiuo me
tu pasaulyje 2.4 mlrd. žmonių ne
gauna šiuolaikinių elektros energi
jos paslaugų. 

ARTIMIEJI RYTAI 

TEHRAN 
Iranui pavyko prisodrinti uraną 

iki 4.8 proc., pareiškė iraniečių Ato
minės energetikos organizacijos va
dovas Gholam Rėza Aghazadeh. 
Urano sodrinimo procesas centrifu-
gose yra pagrindinis klausimas, ke
liantis tarptautinės bendrijos susi
rūpinimą dėl Irano branduolinės 
programos. Iš daug labiau sodrinto 
urano galima gaminti atominę bom
bą, bet Iranas teigia, kad yra suinte
resuotas tik kuro civiliniams bran
duoliniams reaktoriams gamyba. 

Irano teismas dviem švedams, 
kurie buvo kaltinami dėl karinių ob
jektų fotografavimo, paskyrė trejų 
metų laisvės atėmimo bausmes. Kol 
kas neaišku, dėl kurių kaltinimų bu
vo paskirtos laisvės atėmimo baus
mės. Irane už šnipinėjimą gali būti 
skiriama mirties bausmė. Neprik
lausomi šaltiniai informacijos apie 
paskirtas bausmes nepatvirtino. 
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MUSl/ 
VIRTUVĖ 

Paruošia Julija K. 

Šis receptas yra vokiškas, bet 
tikrai lengvas, juo labiau, kad leng
va surinkti reikalingus produktus, o 
rezultatai — puikūs. Verta pamėgin
ti, kol dar oras per daug neatšilo ir 
nekrečia šiurpas, kai reikia paruošti 
patiekalą, reikalaujantį ilgesnio viri
mo ar kepimo. 

Jaut iena su v y n u 
3 sv. dydžio be kaulų jautienos 

gabalas (pot roast, chuck arba 
round) 

4 puod. raudono vyno 
2 vid. dydžio svogūnai, sukapoti 
3 vid. dydžio morkos, nuskustos 

ir supjaustytos nedideliais ritinėliais 
1 česnako skiltelė 
1 lauro lapelis 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
4 petražolių šakelės 
1 saliero lapkotis 
2 šaukšteliai druskos 
1 puod. šalto vandens 
1/2 puod. miltų arba 2 šaukštai 

(kupini) krakmolo 
3 šaukštai sviesto 
Nuo mėsos nupjaustyti visus 

matomus riebalus, bet mėsos nesu-
pjaustyti. Sudėti mėsą į didelį dube
nį, užpilti vynu, sudėti morkas, sa
lierą, česnakus, svogūnus, lauro lape
lį, suberti druską ir maltus pipirus. 

Dubenį uždengti ir palaikyti šal
dytuve 12 vai., arba per naktį. Ret
karčiais mėsą apversti. 

Marinuotą mėsą nuvarvinti (pa
silikti skystį su prieskoniais), nu
sausinti popieriniais rankšluostėliais. 

Mėsą pavolioti miltuose, kad 
miltai padengtų visą paviršių. 

Didelėje, gilioje keptuvėje įkait
inti sviestą ir apkepti mėsą iš abiejų 
pusių, kol gražiai paruduos. Nuvar
vinti riebalus iš keptuvės. 
- Į keptuvę įpilti marinadą i r 2 

puodukus šalto vandens. Keptuvę 
uždengti, užvirti, tuomet sumažinti 
karštį ir pamažu virinti 2 su 1/2 a r 3 
vai., kol mėsa bus labai minkšta. 
Išvirusią mėsą išimti ir laikyti šiltai. 

Keptuvėje likusį skystį perkošti, 
supilti į puodą. 1 puod. vandens 
ištirpinti miltus arba krakmolą ir, 
nuolat maišant, pamažu piltį į skys
tį keptuvėje (pradžioje įpilti tik apie 
1/2 vandens su miltais). Jeigu 
padažas keptuvėje atrodo pakanka

mai tirštas, daugiau miltuoto vandens 
nepilti, jeigu dar per skystas — pilti 
daugiau, vis maišant ir užverdant, 
kol padažas bus norimo tirštumo. 

Mėsą supjaustyti plonomis rie
kelėmis ir patiekti su padažu, ma
žomis morkomis ar kitomis virtomis 
daržovėmis, bei bulvių koše. 

Marinuota jaut iena 
4 sv. dydžio jautienos gabalas 

(„pot roast" ar bet kuris kitas 
„roast" gabalas) 

2 puod. acto 
2 puod. vandens 
1 didelis supjaustytas svogūnas 
1/4 puod. cukraus 
2 šaukšteliai druskos 
10 juodųjų (nemaltų ir nesu

traiškytų) pipirų 
3 gvazdikėlių (cloves) galvutės 

(„pumpurėliai") 
2 lauro lapeliai 
1 citrina, supjaustyta 1/4 colio 

storio ritinėliais 
2 šaukštai aliejaus 
1/4 puod. miltų 
1/2 puod. tirštos rūgščios grietinės 
Mėsą (nesupjaustytą) sudėti į 

didelį dubenį. Puode įkaitinti (bet ne-
užverdant) actą, vandenį, svogūną, 
cukrų, druską, pipirus, gvazdikėlius 
ir lauro lapelius. Kai gerai įkais, skys
tį su prieskoniais užpilti ant mėsos. 
Palaikyti dubenį, kol atvės, tuomet 
uždengti ir padėti į šaldytuvą. Rei
kia marinuoti bent 3 dienas, kasdien 
vieną kartą mėsą apverčiant. 

Marinuotą mėsą išimti iš skys
čio ir gerai nuvarvinti . Marinatą 
perkošti ir pasilikti. 

Didelėje ir gilioje keptuvėje įkai
tinti aliejų, įdėti mėsą ir iš abiejų 
pusių apkepti, kol paruduos. Pama
žu įpilti 2 puod. paislikto marinato 
(likusį pasilaikyti padažui). Užvirti, 
sumažinti liepsną, tvirtai keptuvę 
uždengti ir pamažu virti apie 3 vai., 
arba kol mėsa bus labai minkšta. 
Jeigu reikia, įpilti daugiau marina
to, kad mėsa neišdžiūtų. 

Išvirusią mėsą išimti ir laikyti 
šiltai. 

Iš keptuvės nupilti (perkošus) 
likusį skystį į nedidelį puodą, įkai
tinti sviestą mažoje keptuvėje, įpilti 
miltus ir maišyti, kol miltai gražiai 
pageltonuos. Nuimti nuo liepsnos. 

SKELBIMAI 
• j į — — « , ,* 

PASLAUGOS P A R D U O D A 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS m 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

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

L 

LEMONT RELATED LIVINC 
TOVVNHOME IN BEAUTIFUL 

KENSINCTON ESTATES 
Spacious end unit, vvith custom 
upgrades throughout 5595,000 

630-257-5906 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

GREIT PARDUODA 
T U F — 1 F ' r s t Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Orėtas ir -.a/mingas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkauiame qaunant paskola 
• pensminkams nuolaida 

Pamažu įpilti skystį, nuolat mai
šant. Vėl padėti ant viryklės ir pavir
ti, kol padažas sutirštės. Pamažu, 
vis plakant arba greitai maišant, 
įmaišyti rūgščią grietinę. Dar pa
kaitinti kelias minutes, bet jokiu 
būdu neužvirti. 

Mėsą supjaustyti plonomis rie
kelėmis ir patiekti su padažu bei vir
tais, plačiais makaronais (noodles). 

Jeigu kas mėgsta česnakus, 
prieš įdedant mėsą į marinatą, rei
kia jos paviršių gerai įtrinti česnako 
skiltelėmis. 

Bulvės su paprika 
2 puod. jautienos arba viščiuko 

sultinio (galima ir iš kubelių) 
6 vid. dydžio bulvės 
2 šaukštai sviesto 
1/4 puod. sukapoto svogūno 
2 šaukštai miltų 
1 šaukštelis paprikos miltelių 
1 puod. rūgščios grietinės arba 

sumažinto riebumo majonezo, arba 
sumažinto riebumo, be jokių pries
konių jogurto 

2 šaukštai tirštos pomidorų ko
šės (tomato pašte) 

petražolių papuošimui 
Bulves nuplauti, sudėti į puodą, 

užpilti šaltu vandeniu ir pavirti 30 
min., kol bulvės bus minkštos. Išimti 
iš skysčio ir atvėsinti, kad būtų gali
ma lupti. 

Atvėsintas bulves nulupti ir su
pjaustyti nedideliais kubeliais. 

Keptuvėje įkaitinti sviestą, su
dėti svogūną ir pakepinti kol gražiai 
pageltonuos. įmaišyti miltus, pap
riką. Pakaitinti , kol keptuvės dug
nas pasidengs mažais „burbuliu
kais". Supilti sultinį, užvirti ir pavir
ti 1-2 min. Nuimti nuo liepsnos. 
Grietinę sumaišyti su pomidorų koše 
ir mažais kiekiais įmaišyti į skystį 
keptuvėje, kol visa grietinė bus 
įmaišyta. Nuluptas bulves sudėti į 
grietinės mišinį keptuvėje ir atsar
giai šaukštu maišant pakaitinti 3-5 
min., bet jokiu būdu neužvirti. 

Sudėti į lėkštę ar dubenį ir pa
puošti kapotomis petražolėmis. 

Raudoni kopūstai su vynu 
1 raudonojo kopūsto gūžė 
1 puod. raudono vyno 
1/3 puod. gerai suspausto rudo 

cukraus 
1/2 šaukštelio druskos 
4 vid. dydžio rūgštūs obuoliai 
1/4 puod. obuolinio acto 
1/4 puod. sviesto 
Kopūstą stambokai supjaustyti , 

sudėti į nemažą puodą, supilti vyną, 
cukrų, druską. 

Nuplauti, nulupti obuolius ir 
išimti sėkladėžes, kiekvieną obuolį 
perpjauti į 4 dalis, sudėti į puodą su 
kopūstais. 

Puodą uždengti ir pamažu virti 
20-30 min., arba kol kopūstai bus 
minkšti . Į puodą supi l t i actą ir 
sudėti sviestą. Viską sumaišyti , kad 
kopūstai gerai pasidengtų ir sviestas 
ištirptų. 

Kepti bananai 
Kai kas prisipažįsta, kad labai 

nemėgsta bananų, nors j ie sveika 
valgyti. Manau, kad šis receptas 
„bananų mėgėjais" gali paverst i net 
ir labiausiai išrankius žmones. 

2 dideli bananai, ne pernokę ir 
ne žali 

aliejaus kepimui 
1/2 puod. medaus 
1/4 puod. sezamo sėklų (sesame 

seeds) 
Bananus supjaustyti išilgai į 4 

dalis ir kiekvieną dalį perpjauti per 
pusę skersai. 

Medų sumaišyti su sezamo sėk
lomis. 

| keptuvę įpilti tiek aliejaus, kad 
dugną padengtų bent 3 colių gyliu. 
Įkaitinti aliejų iki 350° F. Kiekvieną 
banano gabalą kyštelėti į medų su 
sėklomis ir pavolioti, kad vienodai 
pasidengtų visos pusės. Nedelsiant 
įmesti į karštą aliejų ir pakepinti 
3—5 min, kol gražiai paruduos. Išė
mus iš aliejaus, nuvarvinti an t po
pierinių rankšluostėlių. 

Galima bananus kept i ir or
kaitėje. 

Bananus perpjauti išilgai per 
pusę, išdėstyti ant t ruput į parie-
baluoto keptuvo dugno. 

Dubenyje sumaišyti 1/4 puod. 
medaus, 1 šaukštą romo, 1 šaukštą 
lime arba citrinų sulčių ir 1/8 
šaukštelio druskos. Mišinį užpilti 
ant bananų ir pakišti po l iepsna or
kaitėje (broiler) 7-10 min., kol užpi
las kiek sutirštės. 

m 
Jei išalkę: pavalgydinsime 
Jei ištroškę: pagirdysime 
Jei žingeidūs: Lietuvos istorijos lapus atversime 

Jei smaguriai: egzotiškų lietuviškų patiekalų ir gėrimų paragausite 
Jei romantikai: jauki aplinka, židinys ir žvakių švieselės laukia. 

T A D PRAŠOME A P S I L A N K Y K I T E ! 
6312 S. Harlem Ave. 

Summit, IL 60501 
Dirbame: I — IV 10val.r. -10 vai. v. 

V —VI 10val.r. -12 vai. v. 
VII lOval.r. - 9 vai. v 

Informacija telefonu 708-594-5622 

Pas mus rasite platų asortimentą lietuviškų prekių, 
valgių išsinešimui bei alkoholinių gėrimų! 

Taip pat priimame užsakymus įvairiom progom! 

Šio m ė n e s i o specia l — l ie tuv iška „ S t a r k ą " $ 2 3 . 9 9 ! 
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Pokalbis su PLB pirmininku 
Gabrielių Žemkalniu 

Lietuvių chartos pirmajame 
punkte parašyta: „Tauta yra pri
gimtinė bendruomenė". Niekas ne
gali būti prievartaujamas savo ryšį 
su tautine bendruomene nutraukti. 
Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro 
vieningą Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę" (toliau PLB). 

— Kiek vieningumo šiandie
ną yra Jūsų organizacijoje? 

— Ką tai reiškia vieningumas? 
Yra bendruomenė visame pasaulyje. 
Yra skirtingos specifikos tų bend
ruomenių veikloje. Taip, kad mes 
kalbėtume apie vieningumą, kad tai 
tam tikras formalus vieningumas, 
kad, va, visi taip pat esame orga
nizuoti, tai to nėra. Vieningumas 
yra pačioje idėjoje, pačioje mintyje 
išlaikyti lietuviškumą išeivijoje. 

— Suprantama, kad Lietuvai 
tapus nepriklausoma valstybe 
pasikeitė ir PLB veiklos gali
mybės išlaikyti lietuviškumą iš-
sibarsčiusioje diasporoje. Kiek 
dėmesio skiria mūsų Vyriausybė 
šiuo klausimu? 

— Šiandieną kreipia daug dėme
sio. Aš nežinau, ar tai yra užėjus 
tokia mada, ar staiga kažkas prabu
do, ar pradėjo pabusti. Labai daug 
kalbama, vyksta konferencijos, se
minarai, o kokie iš to bus rezultatai, 
tai dar tikrai ateitis parodys. 

—Ar Vyriausybė, Jūsų many
mu, turi konkretų planą kaip 
reaguoti į didėjančios diasporos 
poreikius? Nepaslaptis, kad tuo 
rūpinasi įvairios ministerijos ir 
valstybinės institucijos. Pavyz
džiui, vien tik tautinių mažumų 
ir išeivijos departamentas pra
ėjusiais metais išleido 15 mln. 
litų, puoselėdamas lietuviškumą 
už Lietuvos ribų. 

— Labai norėčiau turėti konk

retų atsakymą į šį klausimą, bet aš 
jo neturiu. Tiesa, yra kalbama, kad 
reikia įsteigti instituciją, kuri rūpin
tųsi tais reikalais, yra kalbama, kad 
reikėtų turėti Seimo komisiją šiam 
specifiniam tikslui, bet kalbos lieka 
kalbomis. Be abejo, yra rūpinimąsi ir 
sudaromos įvairios strategijos bei 
planai, bet man atrodo, kad toje 
veikloje nėra konkretaus plano ir 
koordinacijos tarp įvairių pareigy
bių. Tuo tarpu PLB pati iš savęs to
liau plečiasi ir veikia. Neseniai 
vienoje konferencijoje buvo pasaky
ta: „2005-aisiais metais įsteigėme 
27 lituanistines mokyklas". O kas 
jas įsteigė? Tie patys, ten gyvenan
tys lietuviai. Taip, kad tam tikrais 
atvejais toks nuopelnų prisiėmimas 
sau irgi iškyla. Tačiau dar vienas 
svarbus, jei ne pats svarbiausias 
momentas, kurį Lietuva turi su
prasti tai, kad visos institucijos 
vykdydamos projektus tarp savęs 
nekonkuruotų ir ryšys su diaspora 
ir parama jai būtų pirmiausia 
koordinuojamas su pačia diaspora, o 
planai bei parama nebūtų „nulei
džiama iš viršaus". 

— Kiek PLB sulaukia para
mos iš Vyriausybės savo projek
tų įgyvendinimui? 

— Tiesiogiai Vyriausybė kaip 
organizacija mūsų neremia, nes to ne
leidžia įstatymai. Mes esame visuo
meninė organizacija ir esame re
gistruoti JAV, išskyrus mūsų atsto
vybę Vilniuje, kuri yra registruota 
Lietuvoje kaip viešoji įstaiga. Jei 
kalbame apie kokį konkretų rė
mimą — ar mums duoda pinigų, tai 
atsakymas yra ne, mums Lietuvos 
valdžia pinigų neduoda. Lietuvos 
Vyriausybė skiria paramą užsienio 
lietuviams ir ta parama yra skirs
toma pagal įvairius projektus Tau-

Akių ligų 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VTŽJNAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Sts.5ir6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARLXXOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytoja i 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už paeinamą kainą. 
Susitarimui kabėti anglskai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 SI, Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRJ DALLAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Eigin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
EkGrove: 847-718-1212 
www.illinoispaJn.com 

Chirurga i 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūsiės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630-941-2609 

Du Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkai: dabartinis Gabrielius Žemkal
nis (kairėje) ir ankstesnis — Vytautas Kamantas A / i / i ū n o nuotrauka 

tinių mažumų ir išeivijos departa
mente. Tas departamentas prie 
Vyriausybės iš tikrųjų yra ne pinigų 
skirstytojas, o kaip tas skirstymas 
yra atliekamas, tai departamento 
darbuotojai galėtų gerau atsakyti. 
Kita vertus, kalbant plačiąja pras
me, mes gauname tam tikrą pa
ramą. Pvz., mes turime patalpas Sei
mo pastate ir už tai nuomos ne
mokame, o čia mums jau yra didelis 
pliusas. Tiesa, dabar Seimo rūmai 
bus perstatomi, mus iškeldins į kitas 
patalpas. Ar mums ten kainuos, ar 
nekainuos, to nežinau. Šiaip ar taip, 
persikėlimas ir įsikūrimas tikrai 
kainuos. Pačią didžiausią paramą 
PLB gauna iš Lietuvių fondo, kuris 
yra JAV. Be Lietuvių fondo paramos 
mes negalėtume egzistuoti. Deja, tos 
paramos mums užtenka tik admi
nistravimui, egzistavimui ir „Pa
saulio lietuvio" leidybai, bet di
desniems projektams pinigų netu
rime ir plačiau mūsų veiklą išplėsti 
negalime, todėl atsiranda įvairios 
valstybinės institucijos, kurios po 
truputį perima darbą, kurį mes ne 
tik turėtumėm ir galėtumėm, bet iš 
tiesų ir norėtumėm atlikti, nes tam 
esame pasiruošę. 

— Bet ar tokiu atveju nėra 
skaldymas ir menk inamas to 
darbo apie kurį Jūsų organizaci
ja tur i tiek daug patirties? 

— Aš manau, kad taip. 
— Praėjusi rugsėjį Vilniuje 

posėdžiavo LR Seimo ir JAV 
LB komisija, bet PLB atstovas 
tuose posėdžiuose dalyvavo tik 
kaip stebėtojas. Kai prieš de
šimtmetį ši komisija pradėjo 
savo darbą, tai ir diasporos po
ro ikiai buvo kitokie. Ar nebūtų 
logiška, po dešimties metų per
žiūrėti komisijos sudėtį ir per
tvarkyti ją pritaikant šiandienos 
reikalavimams? 

— Man atrodo, kad tai būtų 
visiškai logiškas žingsnis. Aš neno
riu paneigti gerų darbų, kuriuos ta 
komisija atliko, tačiau, kad jie būtų 
dar geresni, norėčiau matyti tokią 
komisiją, kuri rūpinasi diasporos, o 
ne Lietuvos atstatymo ar panašių 
probjemų reikalais. Beje, tiek ko
misijos sudėtis, tiek ir veiklos 
pakeitimo klausimas gali būti spren
džiamas tik pačios komisijos. PLB 

dalyvauja, kaip Jūs minėjote, stebė
tojo teisėmis. 

- XII Pasaulio lietuvių mok
slo ir kūrybos simpoziume Le-
monte, JAV, buvo iškelta idėja 
steigti ministerinio lygio išeivi
jos departamentą, kuris būtų 
lyg ir skėtis visai mūsų diaspo
rai. Ta institucija turėtų būti 
užtektinai aukšto lygio, galėtų 
dalyvauti vyriausybiniuose po
sėdžiuose, pristatyti projektus ir 
spręsti problemas, kurios ne 
visuomet yra žinomos ar supran
tamos mūsų Vyriausybei ar Sei
mui. 

- Ta mintis jau sklaido ne pir
mus metus. Tokia institucija būtų iš 
tikrųjų atsakymas į įvairias dias
poros problemas. Toks departamen
tas, mano akimis, turėtų būti prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 

— Bet mes jau turime tokią 
instituciją ir to departamento 
direktoriaus paskaičiavimu, tos 
įstaigos užsienio lietuvių prog
ramų sekcijoje, dirba 25 specia
listai. 

- Taip, mes turime Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentą, 
turime Lietuvos grįžimo į tėvynę 
informacijos centrą, ir kitus depar
tamentus prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės. Bet mes kalbame apie 
tą skėtį, apie instituciją, kuri rūpin
tųsi tiktai diasporos klausimais ir 
nieko daugiau. Dar vienas svarbus 
momentas: tokioje įstaigoje turėtų 
dalyvauti diasporos atstovai, ne 
vien Lietuvos pareigūnai. 

— O ta diaspora vis didėja. 
Vieni aiškina, kad jau trečdalis 
mūsų tautos išemigravo, berods, 
oficialios statistikos duomeni
mis per 16 nepriklausomybės 
metų Lietuvą apleido 334,000 
žmonės. Kaip PLB reaguoja į vis 
didėjančią atsakomybę? Kaip 
Jūs organizuojat naująsias ben
druomenes? 

— Du planai: mes dabar turime 
dvi visiškai naujas bendruomenes. 
Tai Ispanija ir Airija, nes anksčiau 
ten jokių lietuvių Bendruomenių ne
buvo. Išvykstantieji į kitus kraštus, 
jei nori atrasti, o mūsų reikalas yra 
juos surasti, atvykę randa jau struk-
tūrizuotas bendruomenes, kurios 
yra su patirtimi. Nukelta j 11 psi. 

http://6918W.ArcherAve.Sts.5ir6
http://www.illinoispaJn.com
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ĮSPŪDINGA L I E T U V I U OPEROS 
Š V E N T Ė 

Sekmadienis, balandžio 30 d., 
išaušo rūstus, vėjuotas ir šla
pias. Tačiau nepalankus oras 

nesukliudė daugiau kaip 2,000 žiū
rovų atvykti į Lietuvių operos auksi
nio jubiliejaus šventę Morton gim
nazijos auditorijoje. Ir tą sekmadie
nį, pasidairius erdvioje, kone sausa
kimšai pripildytoje salėje, pasiklau
sius teigiamų publikos atsiliepimų, 
vargiai kam būtų šovusi galvon 
šventvagiška mintis, kad šis pas
tatymas yra Lietuvių operos „gul
bės giesmė". 

Užgeso šviesos, plojimais publi
ka pasitiko maestro Alvydą Vasaitį, 
pakilo jo rankos su dirigento lazdele, 
ir staiga — staigmena — užuot 
„Pilėnų" uvertiūros, nuaidėjo pir
mieji Amerikos himno garsai! Pub
lika nedelsiant pašoko ant kojų, dau
gumas nuoširdžiai giedojo kartu su 
orkestru, o kai po to buvo atliekamas 
ir Lietuvos himnas, dutūkstantinė 
minia įsijungė ir nuskambėjo galin
gu choru. Himnai buvo grojami pir
mą kartą Lietuvių operos istorijoje ir 
visiems paliko didelį įspūdį. 

Vytauto Klovos operą „Pilėnus" 
toje pačioje scenoje matėme ir gir
dėjome 1994 m. Tačiau praėjusį sek
madienį ši opera buvo tarytum 
nuostabiai nauja. Choras atjaunėjęs, 
pasipildęs būriu iš Lietuvos atvyku
sių vyrų (moterų jis ir taip nestoko
ja), šventiškai pasitempęs, pasi
puošęs Lietuvos Nacionalinės operos 
ir baleto teatro Vilniuje paskolintais 
kostiumais, įrėmintas atitinkamų 
dekoracijų fone, skambėjo galingai ir 
jautriai; iškilmingai ir žaismingai; 
grėsmingai ir liūdnai. Na, o solistai 
— kai kurie mums pažįstami, kai 
kurie negirdėti, buvo įsigyvenę į sa
vo vaidmenis ir juos atliko nuošir
džiai. 

Galima sakyti, kad šį kartą vi
sus „nunešė" bosas Arvydas Mar
kauskas, dainavęs Pilėnų kuni
gaikštį Margirį. Jo išvaizda, laiky
sena ir balsas neleido nei minutėlei 
suabejoti „kunigaikštišku autorite
tu", jautriu tėvu ir valdovu, susidū
rusiu su tragiška įvykių raida, kurią 
sustabdyti jis buvo bejėgis. Daugelio 
nuomone, ir gerai, kad negalėjo 
atvykti V. Prudnikovas — turėjome 
progą pamatyti A. Markauską, kaip 
niekad anksčiau jo nebuvome matę 
ar girdėję. Jo atlikta Margirio rolė 
dar ilgai neišdils iš atminties. 

Iš dviejų valdovo Margirio duk
rų dėmesys visgi nukrypo į Nidą 
Grigalavičiūtę (Eglę). Nors ne kartą 
ją esame matę Lietuvių operos pas
tatymuose ir girdėję kituose koncer
tuose, bet šį kartąjį parodė ir vaidy
binių, ir balsinių sugebėjimų aukš
tumas. Antroji Margirio dukra, vieš
nia iš Lietuvos, mezzosopranas Da
lia Kužmarskytė pasižymėjo dra
matišku savo išdavikiško likimo 
interpretavimu ir sodriai (ypač že
mosiose gaidose) skambančiu balsu, 
bet, deja, buvo sunku suprasti jos 
tariamus žodžius. 

O šios operos žodžiai buvo ypač 
gražūs, prasmingi ir... lietuviški. 
Visgi yra didelis skirtumas tarp 
libreto, versto iš kurios kitos kalbos 
ir parašyto lietuviškai! „Pilėnų" tek
stas buvo kažkaip savas, sklandus 
ir prasmingas, kai solistai pasi
stengė jį tiksliai, aiškiai perteikti 
(tuo ypač pasižymėjo Vytautas Juo-
zapaitis). 

Liudas Norvaišas turėjo Dėdė 

kingą kryžiuočių riterio Ulricho 
vaidmenį, kurį jis atliko taip tik
roviškai, kad publika, operai pasi
baigus ir į sceną paeiliui grįžus vi
siems solistams, jį, tiesa, sutiko plo
jimais, bet ir pasipiktinimo šūks
niais... 

Ką galima pasakyti apie šaunų 
Nalšios kunigaikštį Rūtenį, kuris 
atvyko į Pilėnus pasipiršti gražuolei 
valdovo dukrai Eglei, atveždamas 
brangią dovaną ir savo širdį? Šį 
vaidmenį atliko Audrius Rubežius, 
Lietuvių operos pastatymų lankyto
jams taip pat pažįstamas iš Verdi 
„La Traviatos" ir „II Trovatore". Jis 
aukštas, lieknas, papuoštas spalvin
gais apsiaustais, darė malonų įspūdį 
(nenuostabu, kad Eglė įsimylėjo iš 
pirmo žvilgsnio, sutikusi bevaikš-
tinėdama Vilnelės pakrantėmis). 
Tačiau kas nors turėjo pasirūpinti jo 
„šukuosena"... 

Vytautas Juozapaitis ne tik pa
žįstamas, bet ir labai mėgstamas (tą, 
atrodo, jautė ir jis pats). Sodriu ba
ritono balsu, laisva laikysena, užtik
rintu savo vaidmens (Udrio, Pilėnų 
karžygio) supratimu, V. Juozapaitis 
dar kartą užsipelnė publikos simpa
tijas, o kai pagaliau užtraukė popu
liariąją Udrio ariją — „Aš papuošiu 
žirgo galvą pinavijom...", paskuti-

julius Savrimas (sargybinis) ir Arvydas Markauskas (Margiris). 

jovių. Ypač ispūdinga buvo, kad visa 
salė tapo operos „scena" — tiek cho
ristai, tiek pagrindiniai veikėjai 
keletą kartų į sceną atėjo takais iš 
salės galo. Taip susidarė vaizdas, 
kad pilies gyventojų bei gynėjų yra 
daug daugiau, nei iš tikrųjų buvo, o 
publika buvo tarytum įtraukta į dra
matišką operos įvykių eigą. Šviesas 

Nida Grigalavičiūtė (Eglė) ir Audrius R 

niam akordui nutilus, salė sugriau
dėjo plojimais. 

Trumpesnes solo partijas atliko 
svečiai iš Lietuvos — Algirdas Bag
donavičius ir Rimantas Karkazas, o 
taip pat ir mūsų „operos vilkai" — 
Vaclovas Momkus bei Julius Sav-
rimas. Be pastarųjų dviejų, atrodo 
Lietuvių opera nebūtų opera... 

Šį kartą režisierius Eligijus 
Domarkas įvedė sveikintinų nau-

ubežius (Rūtenis). 

tvarko Laima Day ir Thomas Rus-
nak. Chormeisteriai buvo Jūratė 
Grabliauskienė ir Manigirdas Mote-
kaitis, bet visą operos eigą, nuo pir
mosios orkestro gaidos iki paskuti
nio akordo, savo talentingose ranko
se tvirtai laikė meno vadovas ir diri
gentas AJvydas Vasaitis. Jam priklau
so ypatinga pagarba ir padėka. 

Pasibaigus operai, scena pražy-
'\<, marįr.au.Momis treiemis. <> ouDuka 

atsistojusi plojo ir plojo, tarytum 
niekad nesiruošdama liautis reiš
kusi savo džiaugsmą ir pritarimą 
darbui, kurį atlieka pasišventėliai 
Lietuvių operos choristai, meno 
vadovai, talkininkai — ir tie, ku
riuos matome scenoje, ir tie, kurie 
darbuojasi užkulisiuose. Beje, šį 
kartą „Pilėnams" nestokojo ir „ty
liųjų choristų" — statistų, kurie savo 
buvimu praturtino vaizdą, užpildė 
spragas scenoje. 

Būtina skirti keletą žodžių ir 
publikai: joje darniai susiliejo įvai
rių kartų, „bangų" tautiečiai; atvykę 
iš Cleveland, Detroit, Washington, 
DC, Los Angeles, Seattle, kitų JAV 
miestų bei valstijų (pvz., Floridos), 
net Kanados. Salėje matėme ne 
vieną ir buvusiųjų iškiliųjų mūsų 
operos solistų — Algirdą Brazį, Stasį 
Barą, Joną Vaznelį, Danutę Stan-
kaitytę, Romą Mastienę, Margaritą 
Momkienę, Audronę Gaižiūnienę, 
Marių Prapuolenį ir, be abejo, daug 
kitų, kurių minios spūstyje nespė
jome sutikti. Jie mums akivaizdžiai 
priminė, kokį ilgą ir garbingą kelią 
jau nuėjusi Lietuvių opera ir kad 
būtina tą kultūrinę kelionę tęsti, 
įjungiant naujas pajėgas. 

Šiai sukaktuvinei operai buvo 
paruoštas gražus programinis lei
dinys, kuriame pateikta daug įdo
mios medžiagos. Tai bus geras V. 
Klovos „Pilėnų" prisiminimas, o 
išsami informacija apie Lietuvių 
operos šaknis, solistus, rėmėjus, 
kompozitorių ir Pilėnų pilies legen
dą bei jos istorines ištakas, pasiliks 
ateičiai. 

Valio Lietuvių operai! Tegy
vuoja ji dar daug metų! 

Danutė Bindokienė 

Scena iš operos „P i lėna i " Jono Kuprio nuotraukos 
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Pokalbis su PLB pirmininku 
Gabrielių Žemkalniu 

Atkelta iš 9 psl. 
Tuo tarpu Ispanijos ir Airijos 

bendruomenės turi kurtis iš pat 
pagrindų. Kaip ir anksčiau, prieš 60 
metų, mūsų Bendruomenių įsikūri
mas bus spontaniškas, iš poreikio 
lietuviui burtis prie lietuvio. Lygiai 
toks pat procesas vyksta ir šian
dieną. Bet gerų norų tų Bendruo
menių kūrimui neužtenka, nes joms 
reikia organizacinės patirties, ar tai 
būtų tos pačios Bendruomenės 
struktūros sudarymas, demokra
tinių principų išlaikymas, švietimas, 
kultūrinis veikimas, na, ir visai nau
jas aspektas, kurio anais laikais ne
buvo, tai ryšys su Lietuva. Kalbu čia 
apie bendravimo galimybes, kiek ir 
kaip tą ryšį galima išvystyti, kuriuo 
dažnai nauja Bendruomenė neįsten
gia pati pasirūpinti. Tikslas yra 
savaime suprantamas: jeigu tos nau
jai atvykusios bendruomenės dalis 
išliks savo sąmonėje lietuviais, tai 
tuo didesnė galimybė yra, kad jie 
sugįš. 

— Kitaip sakant, Jūsų orga
nizacija, kurią Jūs reprezentuo
jate, daug geriau supranta 
Airijoje ar Ispanijoje esančius 
mūsų tėvynainius, negu Vilniuje 
dirbantys pareigūnai? 

— Čia iškyla dar vienas toks mo
mentas. Mes jau iš patirties žinome, 
kad Lietuvos pareigūnai gerano
riškai daro labai daug dalykų, bet 
dažnai nepataiko į taikinį, o ne
pataiko tik dėlto, kad paprasčiau
siai nesupranta pačios PLB struk
tūros ir filosofijos. Kita vertus, taip 
pat galima sakyti, kad mums, tiems 
seniesiems, reikia saugotis ir ne
bandyti priklijuoti savas struktūras 
—va, kaip pas mus yra, taip turi 
būti visur. Sakau tą todėl, nes 
kiekviena bendruomenė yra skirtin
ga ir tą būtina suprasti mūsų orga
nizacinėje veikloje. 

— Tęsiant Jūsų mintį ar bū
tų galima apibendrinti įvairių 
kraštų Bendruomenes geografi
niu mastu. Pvz., JAV, Kanados, 
Australijos LB su išdirbtais įgū
džiais veikia savaip, esančių 
Bendruomenių problemos yra 
visiškai kitokios ir iki šiol joms 
buvo skirta daugiau dėmesio. Ar 
dabar atėjo eilė ES teritorijoje 
gyvenantiems tėvynainiams? 

— Mano giliu įsitikinimu taip ir 
turėtų būti. Europa dabar yra pats 
svarbiausias veiklos centras, arba 
teritorija, į kurią turime nukreipti 
savo energiją, savo patirtį ir savą
sias jėgas. Paimkime JAV, Kanadą, 
ar Australiją, jos veikia puikiausiai, 
o jeigu ir yra kokių problemų, tai jų 
sprendimui turi užtektinai finansų 
bei patirties ir gali lengvai susit
varkyti. Rytų kraštai, buvusieji So
vietų Sąjungoje, Rusija, Ukraina, 
Moldova, Uzbekija ir Kazachstanas, 
ten yra labai aiški kryptis, ypatin
gai Rusijos valdžios, visokius tau
tinių mažumų sambūrius, organi
zacijas skaldyti ir asimiliuoti į Ru
sijos bendruomenę. Kai kuriais atve
jais jiems tas sekasi. 

— Ar ten kur nėra Lietuvių 
Bendruomenių? 

— Oi ne, ten kur jau yra įkurtos 
Bendruomenės, kur yra PLB, nes su 
tuo jau mums teko porą kartų 
susidurti ir kovoti. Kol kas dar 
atlaikome, bet reikia suprasti, kad 
ten veikla yra varžoma tam tikrais 
to krašto įstatymais. Mūsų konstitu
cijoje visa tai esame numatę, kad 
kiekvieno krašto Lietuvių Bendruo
menė tvarkosi pagal savo priimtą 
statutą, prisiderindama prie vietos 
sąlygų bei įstatymų. Tą statutą, 
kuris turi būti registruojamos val
džios įstaigose, neretai reikia sura
šyti taip, kad jis būna kartais ne
labai palankus lietuviškumui, netgi 
iki tokio taško, kad negalime vadin
tis Lietuvių Bendruomene. Turi būti 
koks nors dainos sambūris ar „Me
deinos" klubas, ar kas nors pana
šaus. Bet tas, bent mums, yra aišku 
kad tai Lietuvių Bendruomenė tam 
tikrame krašte ir tam tikrame mies
te, o ne kažkokia neaiški organi
zacija. Tai vis unikalios konstituci
jos, su kuriomis reikia dirbti to kraš
to įstatymų rėmuose, ir daryti ati
tinkamas veikimo išvadas. Nega
lima imti ir užmesti iš „viršaus" — 
jūs turite taip, o ne kitaip daryti. 

— Bet ar t iks las pateisina 
priemones, ar iki šiol išleisti mi
lijonai litų pateisina gautus re
zultatus? Ar yra svarbu palai
kyti tokius tamprius ryšius su 
Rytuose gyvenančia diaspora? 

— Mums yra labai svarbu vien 
dėl to, kad mes turime jausti įsi
pareigojimą tiek tremtiniams, tiek 
ir jų palikuonims, ne kaip PLB, bet 
kaip lietuvių tauta, Lietuva. Nere
tai manęs klausia — na, tai kiek jų 
nori sugrįžti, lyg ir kažkokių ,Jų". 
Norinčių sugrįžti turbūt yra dau
guma. Ar jie gali sugrįžti, tai jau 
kitas klausimas, susijęs su pensijom, 
turto sugrąžinimu, vaikais, ar vai
kaičiais mokyklose. 

— Bet ar ta problema nėra 
panaši visiems, kurie nori grįž
ti? 

— Ne, ne visiems. Man, sugrįžu
siam iš Australijos, tos prolemos nė
ra. Ar aš atgausiu kokį nors turėtą 
turtą, ar neatgausiu, ar gausiu dar
bą, ar negausiu, nelabai svarbu, nes 
greičiausia atsivežu užtenkamai 
savojo kapitalo įsikurti, kai tuo 
tarpu iš kažkokio Sverdlopolsko grį
žęs tremtinys to neturi, ir paskai
čiavęs jis, deja, suskaičiuoja, kad jam 
to gyventi yra lengviau, negu laisvo
je Lietuvoje. Bet tuo reikalai dar ne
sibaigia. Praėjusiais metais Lietuvos 
ambasadoje, Maskvoje, įvyko suva
žiavimas, kuriame dalyvavo tremti
niai ir jų palikuonys iš įvairių Ru
sijos teritorijų. Suvažiavime kažkas 
prasitarė, kad mes visą laiką kal
bame, kokią paramą mums gali 
duoti Lietuva? O ar galime atsakyti, 
ką mes duodame Lietuvai? Atsistojo 
Krasnojarsko LB pirmininkas ir į tą 
klausimą atsakė: „Mes siunčiame 
savo vaikus į Lietuvą, į 'Lietuvių 
namus', vidurinę internatinę mokyk
lą. Mes grąžiname savo palikuonis 
Lietuvai". Labai norėčiau, daugiau 
pakalbėti apie 'Lietuvių namus', nes 
tai yra schema, kaip susigrąžinti 

Mielą GENUTĘ, jos šeimą ir artimuosius, brangiam 
vyrui 

AtA 
KAZIMIERUI PRIŠMANTUI 

mirus, skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Marija ir Jurgis Janickai 

buvusius tremtinius į Lietuvą. 
— Gerai, tą padarysime kita 

proga, bet šiandieną noriu dar 
kartą grįžti prie labai svarbaus 
mūsų diasporai klausinio — išvy-
kusiųjų bendravimo galimybės 
su tėvyne. 

— Mūsų chartoje ir konstitucijo
je yra sakoma, kad Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę sudaro visi lie
tuviai, gyvenantys už Lietuvos Res
publikos ribų. Be abejo, manau, kad 
jais pasirūpinti ir jų problemomis 
spręsti turėtų būti viena vyriausy
binė staiga, kuri užsiimtų tik tuo 
reikalu. Apie tai buvo kalbėta ne 
kartą, apie tai užsiminė ir Seimo 
pirmininkas Artūras Paulauskas, 
vykusioje konferencijoje apie išeivi
jos problemas. Dar praėjusiais me
tais PLB įteikė atitinkamą pareiš
kimą šiuo klausimu Vyriausybei, 
Seimui ir prezidentui, bet atsaky
mas, ir čia aš necituosiu pažodžiui, 
buvo, kad būtų tik papildomos išlai
dos, o tas darbas yra atliekamas. Aš 
tikiuosi, kad 12-ame PLB seime, 
kuris vyks Vilniuje rugpjūčio mė
nesį, tas klausimas bus aptartas ir 
priimtas vieningas pareiškimas mū
sų norų, mūsų pageidavimų ir su 
motyvacijomis. Svarbiausia, kad 
tokioje įstaigoje dirbtų žmonės, arti
mai susipažinę su išvykusiųjų lū
kesčiais ir norais. Girdėjau, kad prie 
ambasadų reikia steigti etatą — 
atašė diasporos reikalams. Aišku, tai 
nebūtų kiekvienoje ambasadoje, bet 

tik ten kur yra didesnis lietuvių su
sitelkimas. Mano supratimu, toks 
atašė atliktų ryšininko vaidmenį ir 
turėtų būti parinktas iš tos pačios 
diasporos aplinkos, bet jokiu būdu 
neatsiųstas iš Vilniaus. 

— Ar, Jūsų manymu, URM 
galėtų perimti šią funkciją — 
rūpintis diasporos reikalais? 

— Nemanau. URM turi užtekti
nai darbo. Man teko kalbėtis su tos 
ministerijos pareigūnais ir po mūsų 
pokalbių jaučiu, kad iš tikrųjų jie 
nelabai nori, o galbūt ir nemato rei
kalo steigti dar vieną pareigybę. 
Reikėtų tada kalbėti dėl naujų 
etatų, finansų ir t.t. Aš vis tiek grįž
tu prie savo išsakytų minčių, kad 
Lietuva privalo turėti vyriausybinę 
įstaigą ar departamentą, kuris tvar
kytų visus diasporos reikalus. 

— Kada įvyks 12-asis PLB 
Seimas? 

— Rugpjūčio 7—10 d. Vilniuje. 
— Kas jame gali dalyvauti? 
— Seimo sesijos yra atviros 

visiems, o pagal mūsų konstituciją, 
seime dalyvauja PLB valdybos na
riai, išrinktieji Bendruomenių atsto
vai, ir kraštų Bendruomenių pirmi
ninkai. Visi jie yra PLB seimo na
riai. Kaip jau minėjau, sesijos yra 
atviros ir gal tuo skiriasi nuo kitų 
seimų. 

Kalbėjosi Leonas Narbutis 
„Draugo" korespondentas 

Vilniuje 

Margumynai 

Skyrybų priežastis - kairiarankė žmona 

Remklte Ir platinkite katalikišką spaudą 
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„DRAUGAS i n f o r m u o j a , „ D R A U G A S f o r m u o j a ; 
„ D R A U G A S " : i še i v i j os i r L i e t u v o s j u n g t i s ! 

Indijoje antrajame tūkstantme
tyje prieš Kristaus gimimą teisę iš
siskirti turėjo tik vyrai. 

Pagal tuomet galiojusį įstatymą 
žmona, negimdžiusi vaikų, gali būti 
pakeista naująja aštuntaisiais me
tais, o gimdanti tik mergaites - vie
nuoliktais metais, tačiau bambeklė 
žmona - tučtuojau. 

Senovės Kinijoje vyras galėjo iš
varyti savo žmoną už neištikimybę, 
nepaklusnumą, liežuvavimą ar per 
didelį pavyduliavimą. 

Turkijoje pagal šariatą (musul
monų religinę ir juridinę teisę), jei 
moteris atidengė savo veidą svetimo 
vyro akivaizdoje, santuoka anuliuo
jama. 

Australijos aborigenas tampa 
viengungiu, jei pasako savo žmonai 
vienintelį žodį - „Išeik"! O štai 
mo-teris, pageidaujanti skyrybų, 
turi turėti svarių įrodymų, kad vyras 
- nepataisomas donžuanas. 

Šiitai, gyvenantys Irake, gali 
rinktis vieną iš dviejų skyrybų rūšių: 
galutines skyrybas ir skyrybas... 
kurios gali būti anuliuotos, jei per 
metus sutuoktiniai susitaikytų. 

Tačiau praėjus vieneriems me
tams skyrybos laikomos galutinė
mis, be to, vyras turi išmokėti žmo
nai tam tikrą pinigų sumą. 

Japonijoje skyrybų priežastis 
gali būti vyro skundas dėl to, kad jo 
žmona — kariarankė. 

Anglijoje skyrybos neleidžiamos, 
jei jų reikalauja iš karto abu sutuok
tiniai. Pagal tenykštį įstatymą tik 
vienas iš sutuoktinių gali iškelti 
skyrybų bylą. 

Madagaskare vietos gyventojai 
malagasiai gali išsiskirti... laikinai. 

Jų supratimu, taip išvengiama 
sudėtingesnių šeimos konfliktų. 

Pavyzdžiui, šeima išyra, jei vy
ras iškeliauja į ilgalaikę komandi
ruotę, o kai vyras grįžta, iškilmingai 
pažymimas santuokos atnaujinimas, 
tačiau nė vienas iš sutuoktinių ne
gali domėtis, kas vyko jiems išsi
skyrus. 

Italijoje iki šiol vyras turi teisę 
pareikalauti skyrybų, jei žmona 
verčia jį plauti indus ar atlikti kitus 
namų ruošos darbus. 

Viena milanietė jau mūsų die
nomis leido sau nesutikti su tokia 
priežastimi, ir teismas žmonos 
veiksmus įvardijo kaip rimtą įstaty
mo įžeidimą ir iškart patenkino vyro 
prašymą skirtis. 

Apie jokius susitaikymo termi
nus kalbos negali būti. Skyrybos -
reiškia, skyrybos. O apskritai geriau 
nesituokti kitą kartą. BNS 
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•Gegužės 5 d., penktadienį, 7:30 
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre įvyks dailininko Ernesto 
Žvaigždino parodos „Improvizacijos 
Floridos tema" atidarymas. Kviečia
me visus. Adresas: 5620 S. Clare-
mont Ave., Chicago. 

• Š v č . Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčios metinė parapijos vaka
rienė įvyks gegužės 6 d., šeštadienį. 
5 vai. p.p. bus šv. Mišios, o 6 vai. v. 
rinksimės sporto salėje. Skani vaka
rienė, loterija, pasilinksminimas. Kvie
čiame visus dalyvauti. Vietas galite 
užsisakyti paštu, čekį, išrašytą Na-
tivity BVM Parish vardu, siųsdami 
Julie Zakarka, 10445 S. Keating 
Ave., Oak Lawn, IL 60453 arba 
paskambinę jai tel. 708-425-5015. 
Tel. pasiteiravimui: 773-776-4600. 

•Židin io pamaldos, šv. Mišių 
auka ir rožinis ruošiamos Palai
mintojo J. Matulaičio misijos šven
tovėje šeštadienį, gegužės 6 d., 8 vai. 
ryto. Melsimės už savo motinas, 
pasimelsime dangiškajai Motinai 
Marijai. Visi nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti pamaldose. 

•Gegužės 6 d., šeštadienį, Maria 
gimnazijoje, 6727 S. California Ave., 
Chicago, vyks buvusių tos mokyklos 
mokinių susitikimas. Kviečiame at
vykti su draugais, giminėmis ir 
prisiminti praėjusius mokykloje 
metus. Bilietus galite įsigyti pas
kambinę Vakarie Roberts tel. 773-
925-8686 ext. 116. 

• Š v . Kazimiero kongregacijos 
seserys maloniai kviečia visus pa
simelsti, kad kongregacijos įsteigėja 
Motina Marija Kaupaitė būtų pas
kelbta Palaimintąja. Mišios bus šį 
šeštadienį, gegužės 6 d., 9:30 vai. r. 
seselių motiniškajame name, 2601 
W. Marąuette Rd., Chicago. Šv. Mi
šias aukos kun. Augustine Kulbis, 
SM, iš Our Lady of Sorrows Monas-
tery, Chicago. Prašome visus daly
vauti. Įėjimas pro paradines duris. 

•Sekmadienį , gegužės 7 d., Jau
nimo centro kavinėje po 10:30 vai. 
šv. Mišių Jėzuitų koplyčioje, 12 vai. 
p.p. bus rodomas naujas filmas 
„Kelias į Šiluvą", sukurtas Lietu
voje. Apie Švč. Marijos šventovę 
Šiluvoje pasakos ir į klausimus 
atsakys seselė Pranciška. Filmą bus 
galima įsigyti. Vaišinsime gardžiais 
cepelinais. Visus maloniai kviečia 
Jaunimo centro valdyba. 

•Gegužės 6 - 7 dienomis Vytau
to Didžiojo šaulių rinktinės namuo
se, 2417 W. 43rd Street, vyks XVII 
Šaulių sąjungos išeivijoje suvažiavi
mas. Pradžia 9 vai. r. Suvažiavime 
dalyvaus garbingi svečiai iš Lietu
vos: Lietuvos kariuomenės vadas gen. 
mjr. Valdas Tutkus, Lietuvos kari
nis atašė JAV ir Kanadai pik. ltn. Ro
landas Petkevičius, Lietuvos šaulių 
sąjungos vadas Juozas Širvinskas ir 
gen. konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius. Gegužės 6 d., šešta
dienį, 7 vai. v. įvyks pokylis. Bus 
skani vakarienė, šokiai, veiks baras. 
Kviečiame visus dalyvauti. Auka 25 
dol. Vietas galite užsisakyti pas
kambinę tel. 773-434-3713. 

•Fi latel istu draugija „Lietuva" 
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus 
Gintaro salėje 2006 m. gegužės 7 d. 
(sekmadienį) 12:30 vai. p.p. šaukia 
visuotinį narių susirinkimą. Po su

sirinkimo — vaišės ir pabendravi
mas. Bus padaryta visų susirinkimo 
dalyvių nuotrauka draugijos spau
dai. Kviečiame draugijos narius bei 
visus kitus asmenis, kurie domisi 
Lietuvos filatelija, dalyvauti susi
rinkime. 

• G e g u ž ė s 12 d., penktadienį, 
7:30 vai. v. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, įvyks žymaus lietuvių 
grafiko Viktoro Petravičiaus šimto-
sioms gimimo metinėms skirtas 
vakaras — paroda „Aš vis norė
davau sukurti savo..." (Viktoras 
Petravičius). Maloniai kviečiame 
visus pažinojusius dailininką ir 
visus mylinčius meną žmones atvyk
ti į šį prisiminimų vakarą. 

• J A V LB XVIII tarybos rinki
mai Brighton Park vyks gegužės 7 ir 
14 dienomis nuo 9 vai. r iki 12 vai. 
p.p. Švč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos Mozerio salė
je, 4420 S. Fairfield Ave. Norintieji 
balsuoti paštu, prašome skambinti 
Rinkimų komisijos pirmininkei Sa
lomėjai Daulienei tel. 773-847-4855. 
Jums bus atsiunčiami vokai su bal
savimo lapeliais. Jaunimo centre, 
5620 S. Claremont Ave, Chicago, rin
kimai vyks gegužės 6-7 ir gegužės 
13-14 dienomis. Šeštadieniais budėsi
me nuo 8:30 vai. r. iki 10:30 vai. v. ir 
nuo 12 vai. p.p. iki 1 vai. p.p. mokyk
loje, sekmadieniais nuo 10 vai. r. iki 
1 vai. p.p. Jaunimo centro kavinėje. 

• „Šokome, šoksime... metu 
metelius!" Tautinių šokių grupė 
„Spindulys" šiais metais švenčia 
savo 30-metį. Šventė įvyks š. m. 
gegužės 13 d. Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte. Šventė prasidės 5 vai. 
p.p. koncertu naujojoje Jaunimo 
salėje. 8 vai. v. didžiojoje salėje bus 
pokylis. Bilietų kaina į koncertą 10 
dol. perkant iš anksto, 12 dol. — prie 
įėjimo durų. Pokylio ir koncerto 
kaina 45 dol., jaunimui 25 dol. 
Bilietus galite užsisakyti paskam
binę Aušrai Jasaitytei-Petry tel. 
708-349-8432. 

•Rašytojos Julijos Švabaitės-
Gylienės knygos „Draugų laivelis" 
sutiktuvės įvyks gegužės 19 d., 
penktadienį, 7 vai. v. Lietuvių dailės 
muziejuje PLC, 14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439. Rengia Lietuvių 
rašytojų draugija. 

•Čikagos stalo tenisininkai, jei 
esate kada žaidę stalo tenisą ir 
kiek pasitreniravę norite dalyvauti 
ŠALFASS čempionate, įvyksiančia
me gegužės 19-20 dienomis PLC se
nojoje sporto salėje, Lemonte, Algir
das Vitkauskas maloniai kviečia jus 
į treniruotes pirmadieniais, trečia
dieniais, penktadieniais nuo 7 vai. v. 
Registruotis tel. 630-257-3182 arba 
630-887-6310, taip pat e-paštu: 
visvitalis@comcast.net 

•Gegužės 20 d. 6:30 vai. v. Šiau
lių liaudiškos muzikos ansamblis 
„Saulė" ir Čikagos lietuvių tautinių 
šokių kolektyvas „Suktinis" visus 
kviečia į nuotaikingą koncertą-va-
karonę Jaunimo centre, 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago. Tel. pasi
teiravimui: 847-630-9388. 

•Gegužės 29 d. (Memorial Day), 
pirmadienį, 10:30 vai. r. Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse bus atna
šaujamos šv. Mišios už visus miru-

Balandžio 23 d. Švč. Mer-
9<r tr Marijos Gimimo parapi
jos salėje vyko kugelio kepimo 
ronkursas. Savo iškeptus ku
geliui vertinimo komisijai pri
statė: Bruno Lileikis, Dana Riš
kus Rob Martin, Stella ViŠkus, 

Seklyčia Mary Kikta, „Anta
no kampas" (pateikė net 2 
rūšis) ir Vytautas Senda. 

Pirma vieta skirta V. Sen-
dai antroji atiteko B. Lileikiui. 

Kad V. Sendos keptas ku
gelis tikrai skanus, galėjo Įsiti
kinti ir dienraščio „Draugas" 
darbuotojai. Gegužės 1 d. V. 
Senda atnešė savo iškeptą ku
geli Į redakciją ir pavaišino 
visus darbuotojus. 

Skelbimai 

Advokatas 
jonas Gibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Tofl firee 24 hr. 888-77^6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135SLaSaHe #23a)OiicagD,IL 60803 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

A d v o k a t a s 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Dėmesio! Dėmesio! 
Laikas balsuoti! 

Pranešame, kad JAV Lietuvių Bendruomenės XVIII tarybos rinki
mai vyks visą gegužės mėnesį. Kandidatai jau paskelbti ir laukia Jūsų 
balsų. Balsuojama apylinkėse asmeniškai arba paštu. Jei nežinote, ku
riai apylinkei priklausote, siųskite savo vardą, pavardę ir adresą JAV 
LB Vyriausiai Rinkimų komisijai: 84-14 89th Street, Woodhaven, NY 
11421-1322, ir ji perduos informaciją atitinkamai apylinkei, iš kurios 
gausite balsavimo informaciją su balsavimo kortele. Dar ne vėlu, pa
siruoškite ir balsuokite! 

Kiekvienas lietuvių kilmės žmogus, įskaitant nelietuvius sutuok
tinius, sulaukęs 18 m., turi teisę ir privilegiją balsuoti. Parodykime gau
siu balsavimu, kad lietuviai vieningai stoja petys į petį ir kaip kadaise 
Baltijos kely, tiesia ranką vienas kitam. Daugiau informacijos apie 
rinkimus ir kandidatų sąrašus rasite JAV LB tiklalapyje: 

www. lietuviubendruomene.org 

Vida Jankauskienė 
JAV LB Vyriausiosios Rinkimų komisijos pirmininkė 

sius. Šv. Mišias atnašaus Čikagos 
vyskupas George J. Rassas. Kviečia
me visus atvykti ir kartu pasimelsti 
už išėjusius Anapilin. 

•Rinkimų \ JAV LB XVIII tary
bą dienomis Lemonto apylinkės 
komisija Pasaulio lietuvių centre, 
14911 127th Street, Lemont, dirbs 
kiekvieną gegužės mėn. sekmadienį, 
t. y., 7,14, 21 ir 28 dienomis nuo 9:30 
vai. r. iki 2 vai. p.p. Norintys bal
suoti paštu, prašome apie tai pra
nešti iki gegužės 15 d. tel. 630-789-
0529 arba 630-243-9567. Kviečiame 
visus lietuvių kilmės asmenis, 
sulaukusius 18 m. amžiaus, aktyviai 
dalyvauti rinkimuose. 

• J A V LB XVIII tarybos rinki
mai Cicero apylinkėje vyks gegužės 
7 ir 14 dienomis, sekmadieniais, nuo 
8:30 vai. r. iki 12 vai. p.p. Šv. Antano 
parapijos mokyklos patalpose, 1500 
S. 49th Ct. Norintieji balsuoti paštu, 
prašome skambinti Rinkimų komisi
jos pirmininkui Mindaugui Baukui, 
tel. 708-863-9849. 

PAGUODOS TELEFONAS 
1-866-438-7400 

mailto:visvitalis@comcast.net
http://lietuviubendruomene.org



