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V . Uspaskichas stabdo savo į g a l i o j i m u s

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, gegužės 30 d. (BNS) —
Valdančiosios Darbo partijos pirmininkas Viktoras Uspaskichas nuo
antradienio stabdo savo įgaliojimus,

Laikinai partijai vadovaus jos vicepirmininkė, Seimo frakcijos seniūnė
Loreta Graužinienė. Tai buvo pranešta po pirmadienį vykusio neeili

Sutartis dėl „Mažeikių naftos"
gali būti pasirašyta šią savaitę
Vilnius, gegužės 30 d. (BNS) —
Vyriausybės ir Lenkijos susivieniji
mo „PKN Orlen" sutartis dėl 30.66
proc. „Mažeikių naftos" akcijų pake
to pirkimo ir pardavimo už 851,829
mln. JAV dolerių gali būti pasirašyta
jau šią savaitę, pareiškė premjeras
Algirdas Brazauskas.
Tačiau pinigus — apie 2.308
mlrd. litų — Vyriausybė gaus ne
anksčiau kaip po 3-4 mėnesių.
„Prašome svarstyti sutarčių
projektus ypatingos skubos tvarka.
Tai labai pagreitintų tolesnius įvy
kius. Tikiuosi, kad ketvirtadienį Sei
mas galėtų svarstyti plenariniame
posėdyje — šiandien jiems pateiksi
me projektus. Tikiuosi, sutartys ga
lėtų būti pasirašytos šią savaitę", —
sakė A. Brazauskas.
Vyriausybė Seimui pateiks ke
turių viešų sutarčių su „PKN Orlen"

projektus. Jei projektams būtų pri
tarta iš karto, Vyriausybė suteiktų
įgaliojimus ūkio ministrui Kęstučiui
Daukšiui pasirašyti sutartis ir jos
galėtų būti pasirašytos, sakė premje
ro patarėjas Saulius Spėčius.
Seimo Ekonomikos komiteto pir
mininkas Vytas Navickas teigė, jog
sutarčių projektų svarstymas Seime
gali trukti mažiausiai savaitę, nes
jas dar turės apsvarstyti kai kurie
komitetai. Tik po to — tikriausiai
birželio 13 dieną arba anksčiausiai
birželio 8-ąją joms galėtų būti pritar
ta Seimo nutarimu.
Iš viso bus pasirašomos 4 sutar
tys — akcijų pirkimo ir pardavimo,
akcininkų, 10 proc. akcijų opciono ir
1999-2002 metų sutarčių panaikini
mo aktas.
Iškilmingas sutarčių pasirašy
mas numatytas Vilniuje.

„Poezijos pavasario" laureato
vainikas — G. Dabrišiui
Kaunas, gegužės 30 d. (ELTA)
— 42-ojo „Poezijos pavasario" lau
reatu Kauno Maironio lietuvių lite
ratūros muziejuje surengtame tra
diciniame poezijos skaitymo vakare
paskelbtas poetas Gintautas Dabrišius už knygą „Sviesk akmenuką".
Į laureato ąžuolo lapų vainiką iš
viso pretendavo penki poetai.
G. Dabrišius sakė esąs dėkingas
Kauno merui Arvydui Garbaravičiui
už 3,000 litų paramą knygai išleisti.
„Nuo šiol prašysiu, kad ant visų ma
no knygų būtų pažymėta, jog jos iš
leistos Kaune", — sakė „Poezijos pa-

Gintautas Dabrišius
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr.

vasario" laureatas.
Knygą „Sviesk akmenuką" G.
Dabrišius parašė praėjusiais metais.

V. Adamkus
siūlo
Vyriausybei
persitvarkyti
Vilnius, gegužės 30 d. (BNS) —
Prezidentas Valdas Adamkus siūlo
trijų partijų koalicinei Vyriausybei
pasitikrinti, ar ji dar turi Seimo pa
sitikėjimą ir gali toliau efektyviai
dirbti. Taip jis pareiškė antradienį,
Prezidentūroje išsakydamas savo
nuomonę apie dabartinę padėtį ša
lyje. Šalies vadovas pareiškė jau ne
beturintis pasitikėjimo Darbo parti
jos deleguotais sveikatos apsaugos ir
kultūros ministrais Žilvinu Padaiga
bei Vladimiru Prudnikovu.
„Mano pasitikėjimo jau neturi
ministrai Vladimiras Prudnikovas ir
Žilvinas Padaiga, kurie privertė
rimtai suabejoti jų politine etika ir
kultūra. Esant tokiai padėčiai, Vy
riausybei ir jos vadovui siūlau pa
neigti visuomenei iškilusias abejo
nes jos gebėjimu dirbti toliau. Mano
nuomone, tam tinkamiausias būdas
— Konstitucijos numatyta tvarka
pertvarkyti Vyriausybę ir gauti Sei
mo pasitikėjimą", — sakė preziden
tas.
V. Adamkaus teigimu, valdžios
pareigūnų ir partijų veiksmai kelia
piliečių nusivylimą valstybe. Juos
esą piktina naujos skandalingos ži
nios apie aukštų pareigūnų morali
nes ir etines pražangas, nesibai
giančios valdžios postų dalybos.
Tuo tarpu iš valdžios pareigūnų
laukiama permainų reformuojant
sveikatos apsaugos, mokslo ir stu
dijų sistemas. Taip pat išmintingų
sprendimų, susijusių su „Mažeikių
nafta".
Nukelta į 6 psl.

buvo ta, kad reikia žiūrėti valstybiš
kai. Dabar šaliai yra ypatingai svar
bus momentas. Tai ir 2007-2013 me
tų finansinės perspektyvos tvirtini
mas, artėja biudžeto perskirstymas,
'Mažeikių nafta', laukia pensijų pa
kėlimas, visi kiti gyvenimiški klau
simai, kurie turi būti sprendžiami
diena iš dienos, — V. Uspaskicho
įgaliojimų sustabdymą motyvavo jo
pavaduotoja. — Mes tikrai nenori
me, kad sustotų darbas tiek Seime,
tiek Vyriausybėje". Nukelta \ 6 psl.
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Skautybės kelias.
Valdžia turi dideles
ausis.
Geležinių užkardų
grėsmė dar neišnyko.
Tutankhamun ir
auksinis faraonų amžius.
Neužmirštieji Europos
Rytuose.
Skaitytojų laiškai ir
nuomonės.
Pasitikėjimas turi atitekti
mokytojams.
Mūsų virtuvė.
Kas naujo knygynėlyje?
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Valiutų santykis
1 USD -- 2.686 LT
1 E U R -- 3.452 LT
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Iš Rusijos pirmadienį grįžo Darbo partijos frakcijos seniūnė Loreta Graužinienė.

nio Darbo partijos prezidiumo posė
džio.
Kaip sakė L. Graužinienė, kad
V. Uspaskichui derėtų stabdyti savo
įgaliojimus, partijos vadovybė buvo
nusprendusi jau anksčiau. Tokį siū
lymą šiuo metu savo gimtinėje Ru
sijos šiaurėje viešinčiam „darbiečių"
vadovui perdavė savaitgalį jį aplan
kiusi parlamentarė.
Anot L. Graužinienės, partijos
vadovas, išklausęs informaciją apie
dabartinę politinę situaciją, sustab
dyti įgaliojimus sutiko tik po ilgo po
kalbio, bet be didesnių įkalbinėjimų.
Praėjusią savaitę Darbo partijos
taryba buvo vieningai pareiškusi re
mianti V. Uspaskichą. Jo pavaduoto
ja tikino, kad „darbiečių" palaiky
mas savo vadovui „niekur nedingo".
Tačiau esą pastarasis sprendimas
buvo reikalingas, norint užtikrinti
sklandų darbą.
„Partijos vadovybės nuomonė
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SKAUTYBES KELIAS
Redaktorė j.v.s. Irena R e g i e n ė
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Medžiagą siųsti: Aušra Jasaitytė-Petry
8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60463
Tel. 708-349-8432
EI. pastas:
ausra67@sbcglobal.net

Aušros Vartų/Kernavės" tuntas
„Dubysos" draugovė
Čikaga 2005—2006

Čikagos „Aušros Vartų/Kerna
vės" tunto „Dubysos" draugovei prik
lauso dvidešimt jaunesniųjų skau
čių. Visos lanko sueigas šeštadie
niais po lituanistinės mokyklos pa
mokų, Jaunimo centre. Sueigos vyk
sta mažojoje salėje nuo 1 v. p.p. iki
2:30 v. p.p. Norėdamos gauti „Kny
gos draugės" specialybę, sesės pa
rašė šiuos įspūdžius apie savo skautavimą:
Dorutė Aleksonytė: Man pa
tinka būti paukštytė todėl, kad mes
vieną kartą žaidėme su broliais.
Aistė Drukteinytė: Man patin
ka čiuožti, nes tai yra labai smagu.
Oras buvo labai geras. Man ten labai
patiko. Ten buvo daug žmonių.
Ieva Kondrataitė: Man patin
ka būti skaute, nes mes žaidžiam
linksmus žaidimus. Aš myliu savo
vadoves, nes jos yra labai man geros.
Karolina Kairytė: Man viskas
patinka, todėl yra labai smagu ir aš
nenoriu baigti skautavimo.
Samanta SilvanaviČiūtė: Man
patinka skautauti, nes per vasarą
važiuojame prie ežero. Aš šią vasarą
pirmą kartą važiuosiu ip stovyklą.
Per pirmus šeštadienius aš išmokau
daug naujų dainų.
Eristrida Butkevičiūtė: Man
patinka skautauti, nes man patinka
važiuoti čiuožti.
Ramunė Žentikaitė: Man šiais
metais skautuose patiko žaidimų
diena, nes mes labai daug žaidimų
žaidžiam. Noriu dalyvauti skautuose
kasmet.

PRANEŠIMAS
Čikagos lietuvių skautų
tuntų tuntininkai nori visiems
priminti, kad registracija į šios
vasaros stovyklą „Rako" miš
kuose, Michigan valstijoje, bai
giasi š.m. birželio 9 d. Prašome
registracijas pristatyti iki šios
dienos. Po birželio 9 d., prie re
gistracijos reikia pridėti 100 dol.
baudą. Neturint registracijos
anketų, jas galite gauti inter
nete: wwrw.budek.org
Primename, kad švęsime
„Rako" stovyklos 50-čio jubi
liejų. Stovykla vyksta nuo liepos
9 iki 22 d.

Ūla Reneckytė: Man geriausiai
patinka gruodžio mėnesį, prieš Ka
lėdas daryti sausainių namą. Man
tai geriausiai patinka.
Ugnė Slavikaitė: Man patinka
skautauti, nes aš
daug ką sužino
jau. Aš išmokau
medžių pavadi
nimus.
Skirmantė
Survilaitė: Aš
esu paukštytė.
Jau turiu savo
raudoną kakla
raištį. Mano vardas yra Skirmantė. Man labai pa
tinka būti skau
te. Man labiau
siai patiko šiais
metais čiuožimo
iškyla. Man dar
labai patiko, kai
įsigijau specialybes ir specialybių juostą. Aš net
įsigijau „Pirmo
sios pagalbo
„Čiuožėjos" s
cialybes, ir dar
daugiau.
Medžiagą
surinko
s. fil. Onutė
Gecevičienė, „Nerijos" t u n t o sesės „pasaulio žemės dienos" proga pa
„Dubysos" kabino inkilą. Iš kairės: j . j . kand. Ieva Milerytė, j.j. kand.
draugovės Greta Rainytė, ūd. kand. Ariana Chiapetta, ūd. Alisa
draugininke Pociūtė.
n

SESES GAMTOS
DRAUGĖS"

„Pasaulio žemės diena" („Earth
day") įvyko š.m. balandžio 22 d.
Buvo puiki diena „Nerijos" tunto
sesėms įvykdyti skaučių įstatą:
„Skautė gamtos draugė". Šią dieną,
sueigos metu sesės jūrų jaunės,
kartu su sesytėm ūdrytėm, iškabino
paukščiukams gražų inkilą Pasaulio
lietuvių centro sodyboje. Įdomu bus
sesėms stebėti, koks paukščiukas
nutars tame inkile apsigyventi.
Ses. Dalia V.
Sesės į ū r u skautės ir ū d r y t ė s u ž b a i g i a . P a s a u l i o žemės d i e n o s ' s u e i g a , s u s i k a b i 
nusios r a n k o m i s m a l d a i ir ,,Ateina n a k t i s " g i e s m e i .

Sos^s D a i o s V. n u o t r a u k o s

SVARBU A U T O B U S U
VAŽIUOJANTIEMS
Į RAKO STOVYKLĄ
Norime paminėti, kad, no
rinčius važiuoti į Rako stovyklą
tik vienai savaitei, autobusas
gali nuvežti, bet jie nebus iš
stovyklos parvežti. Po pirmos
savaitės stovyklavimo stovyk
lautojai turi asmeniškai pasi
rūpinti transportacija.
Autobusas yra pasamdytas
nuvežti į Rako stovyklą liepos 9
d., o iš stovyklos parvežti liepos
22 d. — po dviejų savaičių.
Liepos 16 d. iš Rako stovyklos
autobuso nebus.

Dubysos

d r auq'^. c s i^sc 1 čiuožimo iskvloie

LS Fondas remia
Skautiją, o mes LIETUVIŠKOSIOS
SKAUTYBES
FONDĄ

SKAUTŲ/SKAUČIŲ
ĮSTATAI
Skautai ir skautės turi 10 įsta
tų, plius geležinį įstatą. Visus įsta
tus bandome pritaikyti savo kasdie
niniame gyvenime. Daug kas iš
mūsų tuos įstatus užmirštame. Per
ateinančias savaites tuos įstatus
įvairiais būdais pakartosime.
Šią savaitę pakartosime pirmąjį
skautų įstatą. Suraskite pirmąjį
įstatą šių raidžių mišrainėje. Šis
įstatas skautams tvirtai sako: jei ką
prižadi, tai ceikia to prižado laikytis.
Galite žodžius rasti įvairiais būdais:
atbulai, skersai ir t.t.
Suradę pirmąjį įstatą šioje miš
rainėje, apie jį pagalvokite ir bandy
kite tikrai pritaikyti savo gyvenime.

LMNOŠVSKAUT
SKAUTASLČVŽ
Ė M N L A I K S I B C
T L Y N Ž L S U P E I
U R A P O A B S Ė B S
A T Ž R D O C E R V O
K V B T I E S I Ž B K
S U I Ž Y L A T A C I
K T O K U M V L Š K A
L Ž R S U S O V L O L
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GELEŽINIŲ UŽKARDŲ GRĖSME
SĄMONĖJE IR REALYBĖJE NEIŠNYKO
EDMUNDAS SIMANAITIS
Tarptautinė konferencija „Bend
ra vizija — bendrai kaimynystei" —
išskirtinės svarbos politinis įvykis
Lietuvai, Baltijos ir Juodosios jūrų
regiono šalims, o taipogi ir visai
Europai. Atgarsiai apie šį forumą
atskriejo iš visų kontinentų. Keista,
nors stebėtis nereikėtų, šiam valsty
bių vadovų, politikų bei visuomenės
veikėjų sąlėkiui didžiatiražiniai
spaudos puslapiai skyrė labai ne
daug dėmesio. Jau tapo įprasta
aukštosios valdžios skandalams, me
lagystėms, demaskavimams, nusi
kaltimams, smurtui, seksui, rekla
mai užžiebti — žalią šviesą. Šiame
sraute paskiros žinutės apie konfe
rencijos darbą paprasčiausiai pra
šapdavo.
Respublikos prezidentas Valdas
Adamkus, sveikindamas konferenci
jos dalyvius, kalbėjo: „Šiandieninis
mūsų susitikimas nėra atsitiktinis.
Iš tikrųjų tai yra galimybė įvertinti
ir palengvinti mūsų pastangas stip
rinant demokratinį virsmą Europos
Rytuose, visų pirma „rožių" ir „oran
žinę" demokratijas. Tai taip pat yra
puiki vieta atgaivinti ir skatinti ben
drumo jausmą siekiant bendro tik
slo, kurį įkvėpė Solidarumo judėji
mas ir kuris grąžino Lenkiją ir Lie
tuvą į euroatlantinę šeimą. Ši dvasia
netgi šiandien skatina mus svajoti ir
dirbti kuriant bendrą Europos lemtį.
Šis aukščiausiojo lygio susitiki
mas ir jo metu vykstanti atvira dis
kusija dėl demokratinio vienijimosi
ateities yra ženklas, kad demokra
tinė ir klestinti Europa dar toli gra
žu nėra „užbaigtas reikalas". Nors
demokratinis pasirinkimas yra atvi
ras visoms valstybėms ir tautoms,
naujų geležinių užkardų grėsmė
sąmonėje ir realybėje neišnyko.
Iš tiesų kartkartėmis vis dar
girdime, kad geografinė padėtis,
istorija ar religija yra dingstis užver
ti duris demokratijai. Mus tikina,
kad demokratizacija yra ne žmonių
laukiamas pokytis, o nepageidautina
ir net primesta bendradarbiavimo su
Vakarais pasekmė. Esu tikras, kad
dauguma mūsų šį požiūrį visiškai
atmeta. Demokratijos plėtra Euro
pos kaimynystėje yra globalios ten
dencijos, pastebimos visame pasau
lyje, dalis".
Aiškiai įvardytas konferencijos
tikslas — kurti bendrą Europos atei
tį ne ginklais žvanginant, ne grasi
nant kaimynams, be šantažo, o pa
sitariant prie apvalaus derybų stalo.
JAV viceprezidentas Diek Cheney savo kalboje konstatavo, kad,
„sustiprėjus demokratijai ir išaugus
NATO bei Europos Sąjungai, kažka
da priešėmis buvusios šalys tapo
partnerėmis", kad „geriausia kai
mynė, kurią kokia nors šalis gali tu
rėti, yra demokratiška šalis". Kam
jau kam. 6 Baltijos šalių atžvilgiu
pataikyta į dešimtuką! Seniai žino
ma geidžiamybė — demokratiška
Rusija natūraliai taptų pastovumo
laidu visame regione, ir ne tik jame.
Svečias tai patvirtino: „Jungtinės
Amerikos Valstijos ir visa Europa
taip pat nori matyti Rusiją tarp
sveikų ir gyvybingų demokratijų.
Tačiau šiandien Rusijoje reformų
priešininkai stengiasi užbraukti
praėjusio dešimtmečio pasiekimus".
JAV viceprezidentas patikino, jog
„niekas iš mūsų netiki, kad Rusijai
yra lemta tapti priešiška šalimi. To
kia Rusija, kuri vis labiau dalijasi

šios bendruomenės vertybėmis, gali
būti strateginė partnerė ir patikima
draugė mums visiems siekiant bend
rų tikslų". Aiški, nereikalaujanti ko
mentarų mirltis.
Maskva į Vilniaus konferenciją,
sušauktą Lietuvos ir Lenkijos prezi
dentų iniciatyva, reagavo isterijos
pliūpsniais, šovinistiniais šūkalioji
mais, forumo dalyvių išjuokimu ir
tiesmukais prezidento Putin ragini
mais ginkluotis. Kodėl Kremlius
dalykišką, taikią diskusiją Vilniuje
iš tiesų ar tik tariamai vertino ag
resyviai nusiteikusią Rusijos atžvil
giu? Iki Sovietijos subyrėjimo iš visų
okupuotų ar besąlygiškon Maskvos
įtakon patekusių šalių Kremliaus
adresu girdėdavosi tik liaupsės prie
vartinei „draugystei" ir padėkoti už
„išvadavimus", totališkai nutylint
įvykdytus siaubingus genocido ir
karo nusikaltimus. Į šį retorinį klau
simą jau trečias šimtmetis kaip ži
nomas atsakymas. Imperinės politi
kos kėslai tie patys, tik metodai
keičiasi.
Šiaurės Vakarų kraštas ir ne tik
jis — Rusijos prarastos valdos, ku
rias tikimasi kada nors susigrąžinti,
t.y. reokupuoti ar paversti vasali
nėmis teritorijomis.
Visa Lietuvos istorija Antrosios
ir Trečiosios Respublikų metais ne
ginčijamai patvirtina tautos apsi
sprendimo teisumą gyventi ir tvar
kytis savarankiškai. Balandžio 29 d.
Vilniuje vyko Lietuvos kariuomenės
kūrėjų savanorių sąjungos VTII su
važiavimas. Šis forumas, lyg ir nu
jausdamas, kaip reaguos į Vilniaus
konferenciją Kremlius, priėmė svar
bių dokumentų.
Rezoliucijoje „Dėl Krašto apsau
gos savanorių pajėgų" rašoma: „Lie
tuvai tapus NATO ir Europos Są
jungos nare, sumažėjo išorinės tie
sioginės agresijos grėsmė, tačiau ji
neišnyko. Nepakanka žinoti, kad
iškilusios karinės grėsmės atveju
pradės veikti kolektyvinės gynybos
mechanizmas ir Lietuvos kariuo
menę parems kitos NATO šalys. Lie
tuva yra Europos Sąjungos paribio
valstybė. Agresijos atveju ji pirmoji
patirtų neprognozuojamas sunkias
pasekmes. Demokratijos suvaržymai
ir imperinių ambicijų raiška Rytų
kaimynėse valstybėse kelia rimtą
susirūpinimą visiems sąmoningiems
piliečiams ne tik dėl galimų pro
vokacijų pasienyje, bet ir dėl laikas
nuo laiko pasireiškiančių vidaus
politiką destabilizuojančių reiškinių.
Todėl negalima pritarti Sava
norių Pajėgų tokiam drastiškam ma
žinimui. Dar 2003 m. pradžioje
KASP turėjo apie 10,000 savanorių
bei apie 1,800 profesionalų, veikė vi
sos šalies teritorijoje vienuolika
mokymo centrų ir tai buvo savanorių
pajėgos, vykdančios teritorinę gyny
bą. Šiandien Krašto apsaugos sa
vanorių pajėgose yra 7 rinktinės, ku
rias sudaro 7,500 žmonių. Mūsų ži
niomis, metų pabaigoje bus suma
žinta iki 6,500 ".
Dokumente teigiama, kad „būtina
išlaikyti nors tuos 7,500 savanorių,
atkurti bent šešis mokymo centrus".
Suvažiavimas atkreipia dėmesį
į užsienio šalių praktiką: „Nei Švedi
jos, nei Šveicarijos nepalietė Antrojo
pasaulinio karo liepsnos, tačiau na
cionalinio saugumo reikalams tiek
pasaulinio karo, tiek ir taikos metais
buvo skiriamas pirmaeilis dėmesys.
Aktyvi NATO narė Danija, dalyvau
dama gynybinės bendrijos veikloje,
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DANUTE BINDOKIENE

Valdžia turi dideles ausis
merika didžiuojasi pilie
čiams teikiamomis laisvėmis.
Daugelis užsienio valstybių,
ypač kamuojamų totalitarinio reži
mo, tegali svajoti apie tokias lais
ves, laikydami Ameriką demokra
tijos ir asmeniškos laisvės pavyz
džiu. Tačiau per pastaruosius ket
verius metus daug kartų girdime,
kad Amerikos prezidentas ir aps
kritai aukštieji valdžios sluoksniai,
išrinkti piliečių balsais, tas laisves
laužo arba bent gerokai „palenkia"
— pagal reikalą. Neseniai išviešin
ta, kad tam tikros žvalgybos bei
krašto apsaugos įstaigos, pasinau
dodamos „kovos su terorizmu ir gy
ventojų saugumo užtikrinimo" prie
laida, ne tik slaptai klausosi priva
čių asmeninių telefoninių pasikal
bėjimų, bet juos registruoja, kad il
gainiui „galėtų susekti galimus te
roristus". Ir tas sekimas atliekamas,
kooperuojant didžiosioms telefono
bendrovėms, kurios savo klientų
duomenis perleidžia žvalgybai.

A

Išviešėjus šiai veiklai, kilo pa
sipiktinimas. Pradžioje tiek Va
šingtonas, tiek telefono bendrovės
gandus paneigė, bet dabar jau
prisipažįsta, kad visgi tai daroma,
bet jokiu būdu nepažeidžiant tele
fonų vartotojų privatumo ir konsti
tucinių teisių!
Prezidentas daug kartų tvirti
no, kad valstybės ir visų jos gyven
tojų saugumas yra svarbiau negu
vieno kito asmens teisių pažeidi
mas. Jeigu žmogus neturi ko slėp
ti, tai dėl ko reikia jaudintis, kad
kažkas jo pokalbių klausosi arba
juos registruoja?
Ir čia susiduriame su keistu
paradoksu.
Suprantama, yra pavojinga,
kai valdžia nosį kaišioja į privačiausius asmens gyvenimo kam
pelius, nes niekas negali užtikrin
ti, kad kada nors surinkta infor
macija nebus piktnaudžiaujama.
Antra vertus, visi, be abejo, su
tiktume, kad šiuo metu privatūs
(pabrėžiant žodį — privatūs) tele
foniniai pasikalbėjimai jau „įrašyti
į nykstančių reiškinių knygą".
Kaip žmonės gali piktintis, jeigu
kažkas klauso jų telefoninių pa
sikalbėjimų, kai kasdien — norime

a r nenorime — daugelis esame pri
versti jų klausytis: parduotuvėse,
kino salėse, restoranuose, gatvėje,
autobuse, traukinyje, gydytojo ir
ligoninės laukiamuosiuose, net
bažnyčioje... Žmonės kalba eidami,
važiuodami, sėdėdami, stovėdami...
Kai kuriuose miestuose (pvz., Či
kagoje) uždrausta vairuojant ma
šiną kalbėti ranka laikomu tele
fonu. Tad dabar neretai matome
asmenis su specialiu aparatėliu
ausyje. Tik betrūksta, kad jie su
galvotų chirurginiu būdu prie au
sies telefoną pritaisyti. Kas žino,
galbūt ateityje pati evoliucija šį
reikalą išspręs ir žmonės gims su
telefonu, priaugusiu prie ausies...
Buvo laikai, kai pamatę žmo
gų, su savimi garsiai kalbantį, sa
kydavo, kad „jam keli varžteliai
atsileidę". Įdomu, ką mūsų senoliai
sakytų, kai tokių, „su savimi gar
siai kalbančių" galime sutikti
kiekviename žingsnyje?
Žmonės telefonais viešai kalba
įvairiomis temomis, pasakoja inty
miausias savo gyvenimo smulkme
nas, pamiršę, kad visi aplinkui tai
girdi. Kartais tiesiog nemalonu,
kai nejučiomis pašalietis turi klau
sytis privačiausių kalbančio telefo
nu gyvenimo detalių. Tad koks skir
tumas, kas pasikalbėjimų klausosi?
Ar aplinkiniai žmonės, kuriuos tie
pokalbiai tik erzina, trukdo paskai
tyti laikraštį, ramiai pavalgyti res
torane, susikaupti, ar valdžios ins
titucijos, kurioms iš esmės ne tiek
svarbus pokalbių turinys, kiek
pats faktas, kur skambinta, kam
skambinta?
Praėjusiam šimtmečiui pasi
sukus į pabaigą, didžiausia žmoni
jos rykštė buvo rlTV/ŽIV ir AIDS li
ga. Dabar visi būgštauja dėl paukš
čių gripo, uodų platinamų virusų ir
kitų nelaimių. Atrodo, kad niekas
nėra atkreipęs dėmesį į naują epi
demiją, nusiaubusią visus civili
zuotus kraštus. Ši liga vadinasi telefonaitis. Kai net vaikų darželio
auklėtiniai vaikšto, maža rankyte
prie ausies prispaudę bevielį tele
foną, kai eiliniai žmonės negali nei
valandėlės pabūti su kažkuo ne
kalbėję telefonu, jeigu tai ne svei
katos sutrikimas, tai kas?

savo savanorių pajėgų — Home veikė partizanų daliniai: Dainavos
Guard — nenaikina ir net nemažina. (Alytaus aps.), Dariaus ir Girėno
Gyvenimas akivaizdžiai parodė, kad (Kauno aps.), Žemaičių 3-oji (Klai
savanorių pajėgos stiprina visuo pėdos aps.), Tauro (Marijampolės
menėje pilietinės savivokos ir atsa aps.), Vyčio (Panevėžio aps.), Prisi
komybės už savo krašto likimą jaus kėlimo (Šaulių aps.), Vytauto (Ute
mus. Lietuva buvo įsipareigojusi nos aps.), Kęstučio (Tauragės aps.),
skirti krašto apsaugos reikalams ne ir Žemaičių 10-oji (Telšių aps.).
mažiau kaip 2 proc. BVP. Žiniasklai- Panaikinant rinktines, išnyksta ir jų
da teigia, kad faktiškai tenka tik 1.2 pavadinimai, menantys garbingą
proc. BVP, tai sudaro tik 60 proc. įsi tėvynės ir tautos savigynos kovų
pareigotos sumos. Jokiais atvejais ne istoriją. KASP perėmė ne tik parti
turėtų būti taupoma nacionalinio sau zanų apygardų pavadinimus, bet ir
gumo sąskaita. Savanorių pajėgų sukauptą laisvės kovų patyrimą, o
išlaikymas nėra finansinė problema. užvis svarbiausia — tėvynės meilės
Tai tik biudžeto formuotojų požiūrio ir pilietinės atsakomybės dvasią. Tai
į svarbiausią nepriklausomos valsty ypač vertinga ir neįkainojamai bran
bės nacionalinio saugumo problemą gi istorinio-pilietinio-kultūrinio pa
atspindys. Toks požiūris turėtų būti veldo dalis, kurios sunaikinimo Atsi
pakeistas". Suvažiavimas kreipėsi į Lie kūrusioje Lietuvoje neįmanoma patuvos Respublikos prezidentą, Seimą t-eisinti jokiais finansiniais ar politi
ir Vyriausybę, prašydamas imtis siū niais argumentais. Agresijos atveju
lomų priemonių padėčiai pataisyti.
savanoriai ir nūdien, kaip okupacijos
Beliktų pridurti, kad savanorių metais partizanai, pirmieji nesvyruo
rinktinėms buvo suteikti Lietuvos dami pakiltų ginti Konstitucijos ir lais
Laisvės Kovos Sąjūdžio rinktinių vių. Gerbkime žuvusiųjų atminimą
pavadinimai pagal apskritis, kuriose ir nežeiskime gyvųjų savanorių orumo.
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MINTIES IR PRASMĖS AIŠKUMAS

L&Mkaa. mm
KLAIDINGOS INFORMACIJOS IR LB RINKIMAI
Stebiuosi, kad JAV LB Tarybos
ir jos prezidiumo narė Birutė A.
Vindašienė „Draugo" gegužės 23 d.
straipsnyje „Lietuvių Bendruomenės
paskirtis ir santvarka" pateikė skai
tytojams eilę neteisingų informacijų
apie Lietuvių Bendruomenę. Tas in
formacijas galima labai lengvai pasi
tikrinti JAV LB interneto svetainėje
(www.javlb.org), JAV LB leidiniuose
(„JAV LB trys dešimtmečiai, 1982",
„JAV LB 1951—2001", ir kituose),
PLB leidiniuose („Pasaulio lietuvio"
a t s k i r u o s e numeriuose, „Pasaulio
Lietuvių Bendruomenė 1949—2003"
knygoje, ir kitur). Pataisysiu kelias,
mano nuomone, svarbias klaidas.
1. Lietuvių Charta buvo pas
kelbta 1949 m. birželio 14 d., bet ne
„...1947 m. po lietuvių suvažiavimo
Hanau...".
2. Kiek žinau, nepriklausoma
Lietuva buvo nuo 1918 metų, bet ne
„...1939—1940 m....".
3. JAV LB buvo oficialiai užre
gistruota (inkorporuota) Connecticut
valstijoje 1952 m. vasario 13 d., bet
ne 1951 m.
4. JAV LB buvo inkorporuota
Illinois valstijoje 1989 m. sausio 10
d., bet ne 1953 m.
5. JAV LB jungia 62 apylinkes
(žiūrėti sąrašą JAV LB svetainėje
internete), bet ne 70.
6. Pagal straipsnyje cituojamos
knygelės „JAV LB Įstatai ir taisyk
lės" (psl. 19-23) ir interneto informa
ciją Krašto valdyboje yra šešios tary
bos (švietimo, kultūros, visuome
ninių reikalų, socialinių reikalų, re
liginių reikalų ir ekonominių reika
lų), bet ne 10 (dešimt).
7. Įdomiausia buvo sužinoti rin

kimų rezultatų naujieną gegužės 23
d. „Drauge", kad per pirmuosius du
gegužės mėnesio savaitgalius „...
vyko demokratiniai rinkimai už tuos
kandidatus. Rinkimai vyko apylin
kių ribose. Jų rezultatai buvo pa
siųsti visos Amerikos vyriausiajai
rinkiminei komisijai, kuri pagal
balsų skaičių paskelbė 60 asmenų,
išrinktų į XVIII tarybą...". Įdomu
būtų dabar pamatyti ir sužinoti, kas
yra tie išrinkti 60 asmenų. Tuo
tarpu JAV LB Vyriausioji rinkimų
komisija šiandien gegužės 25 d. dar
pakartotinai skelbia, „...kad oficiali
balsavimo pabaiga yra gegužės 31
d." ir aš ruošiausi šį savaitgalį bal
suoti mano LB apylinkėje. Vieni
bendruomenininkai iš St. Petersburg apylinkės Florida parašė, kad
jie ten gavo LB balsavimo vokelius
su balsavimo kortelėmis ir keturių
kandidatų pavardėmis su instrukci
jomis balsuoti už du kandidatus ir
balsus grąžinti pridėtame adresuo
tame voke JAV LB Trečiojo Rajono
Vidurio vakarų apygardos Waukegan-Lake County Tarybos Rinkimų
komitetui. Tą patį gavo ir kiti bend
ruomenininkai LB Lemonto apylin
kėje. Turbūt Waukegan-Lake Coun
ty apylinkė laikosi seniai Čikagoje
buvusiomis amerikietiškomis „tra
dicijomis": „Balsuokite anksti ir bal
suokite dažnai" ir į talką kviečia kitų
apylinkių narius.
8. Pabaigai, LB rinkimuose gali
dalyvauti ir balsuoti tik savo LB apy
linkėse registruoti lietuviai („JAV
LB Įstatai ir taisyklės", psl. 11), bet ne
visuomenė, kaip rašoma straipsnyje.
Gražina Kamantienė
Grand Rapids, MI

DAINŲ ŠVENTĖS BELAUKIANT
O ji j a u ne už kalnų. Su įdomu
mu skaičiau reportažus iniciatorių,
muzikų, choristų, besiruošiant Dai
nų šventei. Reikėjo gėrėtis iniciato
rių entuziazmu. J u k tai lietuviškos
išeivijos manifestas parodyti kita
taučiams savo kultūros, meno lo
bius, o taip pat ir patiems pasi
džiaugti, pasigėrėti savo dainos pa
žanga ir gražiais dainininkais. Gy
venant toli nuo Čikagos, liūdna, kad
neorganizuojami autobusai, kad ga
lėtume be rūpesčių nuvykti į šventę.
Nesinori tikėti, kad nėra norinčių
važiuoti, j u k kitos tokios šventės ga
lime jau nesulaukti. O pasėdėti auto
buse, kuris tave nuveš nuo durų prie
durų — ne toks jau vargas. Brangu?
Nenusinešim... O pasižiūrėti, pasi
klausyti ir pasidžiaugti bus tikrai
kuo. O važiuoti automobiliu 80čiams gal j a u ne. Taigi.
O diskusijos ir rūpestis ar dėvėti
tautiniais rūbais, kad visi galėtų
dainuoti — atleiskite — tai paskuti
nis absurdas. Pasisiūti iš paprastos
medžiagos dryžuotos — gal languo
tos, išpuošti tautinėm juostom —
juostelėm ir gintarais milijonai ne
kainuotų, o parsisiųsti iš Lietuvos,
kurie ten paliko gimines, gal reikėtų
atsisakyti kelių brangių vaišių ir
kilnių gėrimų. Apatija viskam, kas
lietuviška, jau neatleidžiama nuo
dėmė... Tai ne vis tiek, kaip atrodysi
.dainuodamas Dainų šventėje. Oi ne
vis tiek. Tautiniai rūbai išeivijoje
yra mūsų visų pasididžiavimas prieš
visus didžiūnus, prieš t a u t a s , prieš
kurias mūsų Lietuvėlė yra tik taškiukas pasaulio žemėlapy T.K taš-

kiukas. Ir tai nereiškia, kad mes tu
rime trauktis į kampą. Oi, ne, ne.
Lietuva — šventas žodis kiekvie
nam, kurio gyslose teka lietuviškas
kraujas. Kai iš atvažiavusių išgirs
tu, kad Lietuvoj gražiau negu čia, kad
ten duonutė skanesnė, kad čia vis
kas svetima — pasidaro šilta širdyje.
Taip tikrai yra. Ir visai nesvarbu, kad
Lietuva tokia maža... Lietuva gali di
džiuotis savo kalba, savo sena istori
ja, padavimais, legendomis, savo
kultūra, liaudies menu, daina, šokiu,
savo tikėjimu, kurį rovė, bet neišro
vė. Šv. Tėvas Jonas Paulius II lanky
damas Kryžių kalną, ne tik laimino
Lietuvą ir visą pasaulį, bet dėkojo
Lietuvai už šį Kryžių kalną, liudi
jantį Europos ir viso pasaulio tau
toms didį šio krašto žmonių tikėji
mą. Sovietmečiu Kryžių kalnas buvo
nušluotas, sulygintas su žeme. Ir ne
truko visai, kai vėl visi kryžiai atsi
rado kalnelyje. Atsirado net dar dau
giau. Ir niekas jų nesuskaičiuos...
Nepaisant visų negandų Lietu
voje ir ypač valdžioje, Lietuva prisi
kėlė naujam pažangiam gyvenimui
neįtikėtinai greitai. Ten yra daug,
kuom galime didžiuotis ir gėrėtis.
Per daugelį ten praleistų vasarų va
žinėjant į visas puses, reikėjo daug
aikčioti — oi kaip Čia gražu, kaip čia
įdomu... Todėl norėtųsi, kad lietuviai
šioje Dainų šventėje pasirodytų visa
savo didybe ir grožiu. Pagarba tiems,
kurie neša sunkią ruošos naštą ir
tiems, kurie dainuos.
Aldona B i l i ū n i e n ė
N P
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Kęstutis Keblys taikliai ir su
prantamai aiškina, kad poezija yra
dviejų rūšių — senoviška ir naujo
viška, neatsižvelgiant į poeto amžių.
Pirmoje kategorijoje jie yra gražiai
surimuoti, labai aiškūs ir supranta
mi. Jie tinka deklamuoti per Moti
nos dienos ir Nepriklausomybės
švenčių minėjimus. Naujoviški eilė
raščiai, dažnai vadinami hermetiš
kais, dažniausiai y r a be rimo, tik su
keistai sukarpytomis eilutėmis. „Va
dinasi, poetas rašo gal apie labai
svarbius ir gilius dalykus, tačiau
aiškius tik j a m pačiam. Tarsi rašytų

tik pats sau. Ir užtat reikia gudrių
literatūros kritikų, kad jie mums
paprastiems žemės gyventojams,
viską
atnarpliotų,
išaiškintų"
(„Draugas", 2006.05.06).
Nors jis to nesako, bet turbūt
yra ir dviejų rūšių poezijos kritikų.
Vieni moka, naudojant Kęstučio
Keblio išsireiškimą, „komunikuoti"
ir šviesiai-tiesiai dalykus išaiškinti,
o kiti rašo tarsi patys sau. Ačiū jam
už suprantamą ir prasmingą Jono
Dėdino poezijos knygos aptarimą.
Romualdas Kriaučiūnas
Lansing, MI

RUSIJOS „PAGALBA LIETUVAI"
Perskaičius rusų istorikų teigi
mą, kad 1940—1941 m. Lietuvos
okupacija buvo „draugiška pagalba
Lietuvai", iš karto pagalvoji, kad tai
yra gryna nesąmonė ir įžūlaus so
vietinio melo liekana, — juk visi da
bartinės Rusijos valdininkai yra so
vietinės sistemos auklėtiniai. Rim
čiau pagalvojus supranti, jog tai nė
ra vien eilinis rusų istorikų teiginys,
— tai yra apnuoginti Rusijos už
sienio politikos pagrindai.
Ką Rusijos istorikai šiuo kartu
turi omenyje, tai Rusijos valdovų
„tiesą" apie „draugišką Rusijos pa
galbą", nuo kurios šimtmečiais ken
čia Rusijos kaimyninių valstybių
gyventojai. To geras pavyzdys yra
dabartinė Čečėnija.
Po „gerų kaimyninių santykių"
priedanga Rusija nuosekliai brau
nasi į kaimyninių valstybių vidaus
gyvenimą, papirkinėjimais ieško
dama ir verbuodama asmenis, kad
ateityje galėtų pasinaudoti jų pas
laugomis. Tam reikalui ji laiko už
sienio ambasadose didžiulį skaičių
tarnautojų (Vilniuje jų yra per 300).
Paperkami žurnalistai, redaktoriai,
laikraščių leidėjai, kad sudarytų val
stybėje Rusijai palankią nuomonę, o
papirkti politikieriai suka valstybės
vairą Rusijai palankia kryptimi.
Šis metodas — papirkimo pagal
ba surasti ir užverbuoti tarp kai

myninių valstybių piliečių tautos
atplaišas ir išdavikus, o, pasitaikius
progai, juos sutapatinti su tos vals
tybės atstovais ar net „liaudies
valia" — yra Rusijos užsienio poli
tikos gairės ir metodai. J u k visi
Lietuvos „tarybiniai didvyriai" buvo
iškelti sovietinės Rusijos pagalba, —
j u k reikėjo pagalbininkų valdyti
okupuotą kraštą.
Šis nuo senovės išsivystęs kai
myninių valstybių griovimo iš vi
daus metodas tapo Rusijos imperijos
išplitimo gairėmis. Tik šio metodo
pagalba Rusija išsiplėtė per vienuoli
ka laiko zonų, ligi Ramiojo vande
nyno ir tapo tautų kalėjimu.
Sovietų Rusijos „pagalba Lie
tuvai" buvo pagalba Lietuvos komu
nistų partijai, turinčiai apie 800
narių. Tai buvo Lietuvos komunistų
partijos išvadavimas iš pogrindžio ir
jos pastatymas valdžios priešakyje.
Su išlaisvintos kompartijos pagalba
Rusija užgrobė Lietuvos valstybės
iždą. Per pirmą okupacijos mėnesį
patylomis suėmė ir įkalino per 2,000
„fašistų" — buvusių Lietuvos vei
kėjų. 1941 m. birželio mėn. suėmė ir
ištrėmė per 30,000 „nepatikimo ele
mento" kategorijos asmenų į Sibiro
vergiją ir mirtį. Tai bent „pagalba" ir
dar „draugiška"!
J e r o n i m a s Tamkutonis
Chicago, IL

MANIAU, KAD KLAIDINGAI IŠGIRDAU
Užaugau Čikagoje. Lankiau Ma
ria gimnaziją ir šeštadieninę li
tuanistinę mokyklą. Šokau tautinių
šokių grupėje ir priklausiau skau
tėms. Malonius prisiminimus turiu
iš tų laikų. Buvo daug progų pasi
rodyti publikai su tautiniais rūbais.
Visuomet mūsų apsirengimas pa
traukė dėmesį, klausimus ir kompli
mentus. Mes jautėmės, kad atstovaujam Lietuvai, nepriklausomybei,
istorijai. Nors Lietuva buvo užimta
ir varžoma, Amerikoje turėjome lais
vę parodyti mūsų jausmus ir meilę
Lietuvai. J a u t ė m ė s ypatingos, gra
žios, kaip tikros tikros lietuvaitės.
Jeigu dalyvaudavome progra

moje ar pasirodyme, be abejo, žino
jome, kokia bus apranga. Visos tą
supratom. Tad kai sužinojau, kad
Dainų šventėje nebus nei tautinių
rūbų, nei lietuviško motyvo, nei
spalvų, maniau, kad klaidingai iš
girdau.
Aišku, kad laikai keičiasi, bet
pagrindiniai dalykai turėtų nesi
keisti. Yra tiek daug veiklių, gabių,
išmokslintų lietuvių. Kaip jie nesu
galvojo ką nors lietuviška ar tautiš
ka lietuvių dainų šventei, jeigu
dalyviai negalėjo bent pasiskolinti
tautinių rūbų? Tikrai gaila...
Rūta Gustaitytė
Davie, FL

DAR DĖL DAINŲ ŠVENTĖS APRANGOS
Išreikšdami savo meilę ir ilgesį
Lietuvai, mes švenčiame tautiškas
šventes, dėvėdami tautinius drabu
žius, moterys puošiasi gintarais,
dainuojame d a i n a s apie Lietuvą.
Tačiau šį kartą išėjo kitaip! Tad no
rėtume prisidėti prie kitų „Draugo"
skaitytojų išreikšto rūpesčio dėl
Dainų šventės aprangos, kur vietoj
tautinių drabužių choristės dėvės
balta-mėlyna spalvų aprangą. Taigi,
pasirinktos spalvos, kurios nėra
labai reikšmingos lietuviams.
Šiuo laiku pakeisti aprangą gal
j ^ " ' P(>r '•'"• < Tačiau būtu labai tiražu

ir prasminga bei išreikštumė savo
patriotinius jausmus, jeigu Dainų
šventės dirigentės, ir publikoje esan
čios moterys pasipuoštų tautiniais
drabužiais ir gintarais.
Juno Beach ir Jupiter, FL lietuvės:
Dalia Augūnienė, Liucija
Beržinskienė, Birutė Čiurienė,
Giedrė Kulpienė, N e l ė
Karosienė, Aldona Lipskienė,
Danguolė Majauskas, Vanda
M a j a u s k i e n ė , J ū r a t ė Miklienė,
O n a Š a l č i ū n i e n ė , Vilija
Žemaitytė, Elena Krilavičienė
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SKAUTYBES KELIAS
„Aušros Vartų/Kernavės" tunto
Lemonto draugovės
Š.m. balandžio 22 d. gražioje
Pasaulio lietuvių centro aplinkoje,
po pamokų lituanistinėje mokykloje,
susirinko gražus būrelis sesių skau
čių ir tėveliai. Kokia proga? Tai
paukštyčių, skaučių ir prityrusių
skaučių įžodžiai.
Sueiga prasidėjo, kai vyr. sk. vsl.
Kristina Burokaitė sušvilpė švil
puku, prašydama sesių susirikiuoti
ir klausytis jos komandos. Tunto
vėliavą įnešus, vyr. sk. vsl. Lina

Rauchaitė perskaitė įsakymus, skir
tus jaunesniosioms skautėms/paukš
tytėms. Paukštytės per ištisus me
tus, su draugininke ps. Asta Še
petyte-West, smarkiai dirbo ir įsigijo
daug specialybių: „žaidėjos", „tvar
kingumo", „dainininkės", „pirmosios
pagalbos", „dailininkės", „artistės",
„dviratininkės", „gamtos draugės" ir
„pasaulinis ženklas". Net keturios
paukštytės įsigijo visus šešis
Jaunesniųjų skaučių ženkliukus ir
Paukštyčių įžodis (iš kairės): Elena Dapkutė ir Guste Savukynaitė. Vadovė — ps.
Asta Šepetytė-VVest.

Prityrusių skaučių įžodis (iš kairės): Emilija Pranckevičiutė ir Audra Pliuraitė.

Sėdim „Grave Sand* teatre, Flagstaff Hill mu
ziejuje, nekantriai laukdami „sound and laser
show". Vyrukas, senoviška kapitono uniforma vaiz
duoja „Master under God", kaip to meto laivų kapi
tonai buvo vadinami, ir ekrane rodo 18—19 a. bur
laivius, jų keleivius, piešinius, dienoraščius, ruoš
damas mus, „Shipvvrecked" („Skęstančio laivo")
spektakliui. Iš čia atvirais vagonėliais nudardam į
pajūrį. Ten įrengtas teatras, kurio scena — maža
įlanka. Čia prasideda tragiškoji burlaivio Loch Ard
istorija.
ats laivas, jo keleivių veidai, balsai (aktoriai
to meto drabužiais), vandenyno bangos, led
kalniai, audros, žaibai, net lietus gyvais miražais
kyla prieš akis iš oro ir skęsta bangose. Kada kelei
viams denyje bedžiūgaujant pamačius Australijos
krantus, vėl kyla audra ir Loch Ard, varomas ban
gų, griūte griūva pro uolą tiesiai į žiūrovus, „laser"
spindulių sudarytas vaizdas absoliučiai tikro
viškas: užima kvapą ir verčia sudrebėti.
Birželio mėn. Australijoj prasideda žiema ir
ypač blogas oras bei audros šioje baisioje pakrantė
je. Kaip tik tokiu metu čia artinosi tas Loch Ard
burlaivis iš Anglijos su 52 keleiviais ir įvairiausiu
kroviniu. Visą ilgą kelionę Ramusis vandenynas
buvęs pakenčiamai ramus, gegužės pabaigoj pašėlo
ir Loch Ard 1878 m. birželio 1 d., bandydamas
įplaukti į siaurą įlanką, sudužo į uolas. Keleivių
išsigelbėjo tik du jaunuoliai: Eva Carmichael ir
Tom Pearce. Juos gražiai priėmė, gydė ir šelpė
vietos ūkininkai; miestelių laikraščiai plačiai ap
rašė. Eva grįžo namo į Angliją, ten ištekėjo ir nie
kad nebenorėjo Australijos matyti. Tomas, laikui
bėgant, tapo laivo kapitonu, išgyveno dar tris laivų
skendimus (!) ir mirė namie, savo lovoje. Jūrų kapi
tonui — tikra ironija!
Bet prie ko čia povas! Kas ir kur jis? Tai didelė
keramikos statula, vaizduojanti ant uolos tupintį
povą, su žemyn nuleista spalvinga uodega, tartum
karaliaus apsiaustu. Šis povas, vadinamas meistriškiausiu to metu keramikos kūriniu Anglijoje,
buvo italo skulptoriaus Paul Comolera darbas.
Skulptorius gyveno Anglijoje ir darbavosi garsioje
Minton, Ltd. firmoje. Ši statula buvo siunčiama į
Melbourne ten rengiamai pirmajai didžiajai tarptautine; parodai 1880 ir, Kadantr: povas buvo ypač

P

dabar gali dėvėti „darbštumo" žen
klelį. Visos paukštytės labai džiau
gėsi savo atliktais darbais.
Bet paukštytėms buvo dar dau
giau džiaugsmo, kai Elena Dapkutė
ir Guste Savukynaitė davė savo
jaunesniųjų skaučių įžodį. Visos
susirinkusios sesės džiugiai priėmė
naujas paukštytes į savo tarpą.
Šioje sueigoje džiaugėsi ne tik
paukštytės, bet ir skautės. Jos taip
pat ištisus metus smarkiai dirbo su
savo draugininke, vyr. sk. vsl. Lina
Rauchaitė. Taip pat daug specialy
bių įsigijo: „šeimininkės/svetingos
skautės", „knygininkės", „dailinin
kės", „fotografės" ir „signalizacijos"
specialybes.
Sesės Carina Ozers ir Chelsea
Putrius buvo pakeltos į paskilti-

ŽVILGSNIAI II
NltOLĖ IANKUTĖ
Nr.6

kymo nuskilęs tik pats snapo galiukas!). Apie visa
tai rašo J. M. McKenzie, Chas. McGillivrav anūkas
Charles tą povą surado tarp Loch Ard burlaivio
liekanų ir nuo tada „Peacock of the Sea" tapo pamėgta šių pakrančių istorija. Dabar jis stovi stiklinėje spintoje įvertintas 2,000,000 dol. Jo replikos
po 140,000 dol.
VII diena

A

pniukę, šalta. Visų nuotaika šiek tiek prislėg
ta, nes vakar vėlai mūsų „Ryklį" išvežė ligo
ninėn. Kritęs vonioje ir susimušęs akį. Tikimės,
kad ne per daug pavojingai. Pusryčiaujam apie jį
kalbėdami. Pusryčiai, kaip dažniausiai, labai neskanūs: guzai kiaušinienės, delno dydžio lašinukų
riekės ir būtinai juodai suskrudinta duona. Atsigaunu vaisių kompotais,
kurie patiekiami sriubos
lėkštėse ir valgomi sriu
bos šaukštais! Kitas
kraštas, kiti papročiai.
Bevalgant iš ligo
ninės grįžta ir „Ryklys".
Vargšas —jo dešinė akis
užtinusi ir juoda lyg
skylė. „Ha-ha-ha! Kri
tau vonioj", — kikena jis
ir skubiai krauna lėkštėn kaugę pusryčių.
Šiandien Pegasas
rieda jau kitu keliu, to
lyn nuo įspūdingųjų „lai
vų skandintojų" pakran
čių. Mažam, rožėmis
žydinčiam miestely sustojam „for cuppa" (ar- Aukso kasyklų miestas.

ninkės laipsnį. O sesės Karolina
Ambrazaitytė, Ieva Marcinkevičiūtė,
Sofia Mockaitytė, Aleksa Rugieniūtė
ir Viktutė Stroputė davė savo
skaučių įžodį. Visos sesės ir susi
rinkę svečiai pasveikino naujas
skautes „geltonšlipses".
„Liepos" draugovės draugininkės, vyr. sk. vsl. Vanesos Kašelionytės-Sandoval pristatymu, skautės
Audra Pliuraitė ir Emilija Pranc
kevičiutė davė prityrusių skaučių
įžodį.
Po visų įžodžių, pakėlimų ir
apdovanojimų sesės ir svečiai susto
jo ratu maldai ir sugiedoti „Ateina
naktis". Visi išsiskyrė: naujos paukš
tytės, naujos skautės ir naujos pri
tyrusios skautės su šypsenom.

batos puodeliui), būtinam australų ritualui. Čia
mūsų „Ryklį" vėl ištinka nelaimė: jis išpila karštą
arbatą ant Lynette kojų ir, atsiprašinėdamas
stumteli „Mis Desperaciją", kuri išpila kitą puodelį
vėl ant Lynette kojų... Nei verkti, nei juoktis. Bet
Lynette tikrai „business woman" — mandagiai
ramina susijaudinusius „išknebnagius".
agaliau jau be nuotykių, pasiekiam aukso
miestą — Ballarat. Tai Australijos aukso
kasyklų centras. Keliaujam į Sovereign Hill ir
aukso muziejų. Šiose „auksinėse" apylinkėse aukso
gyslos atrastos 19 a. pradžioje. Jau 1850 m. čia
sugužėjo aukso ieškotojai, ne tik vietiniai, bet ir iš
Europos, ir iš Amerikos. Greit įsisteigė aukso ieškotojų bendrovės, kurios praturtėjo iš vargingo auksakasių triūso. Taip išaugo šis Ballarat miestas.
Pasiekę Sovereign Hill, išsibarstom kas sau ap
žiūrėti senoviško auksakasių miestelio. Čia po dul
kinas gatveles turistus vežioja sunkiasvorių arklių
tempiamos uždaros karietos, vaikštinėja miestelio
gyventojai, vilkėdami autentiškumui pabrėžti to
meto drabužius. Pardavėjai, virėjai, kepėjai ir ban
kininkai vilioja turistus į savo krautuves ir įs
taigas. Čia yra ir kalvė, žvakių liejykla, aukso tirpykla, aišku, aukso kasyklos ir net „gold panning"
upelis.
Bus daugiau.
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Viešbutyje restauruota senovinė freska

Freska „Naručio" viešbutyje.
Vilnius, gegužės 30 d. (ELTA)
— Baigta r e s t a u r u o t i „Naručio"
viešbučio pietinio korpuso salėje
esanti sieninė tapyba. Manoma, kad
mitologinės tematikos freskos nu
tapytos XVIII a.
Kompozicijos centre pavaizduo
t a Minerva — išminties deivė, moks-

E l t o s nuotr.

lo, meno globėja, kairėje pusėje —
Temidė, teisingumo deivė, dešinėje
— Uranija, astronomijos, astrologi
jos deivė.
Sieninė tapyba konservuota bei
restauruota Kultūros paveldo depar
tamento ir „Naručio" viešbučio savi
ninko lėšomis.

Moksleiviai bylinėsis su valstybe
Vilnius, gegužės 30 d. (BNS) —
Septyni Lietuvos moksleiviai ketina
kreiptis į teismą, reikalaudami atly
ginti moralinę žalą, patirtą dėl ne
teisėtai paviešintų užduočių prieš
lietuvių kalbos valstybinį egzaminą.
Kaip praneša dienraštis L.T.,
moksleiviai patirtą moralinę žalą
įvertino 50,000 litų. Teisme jiems
atstovaus teisininkas, žmogaus tei
sių gynėjas Kęstutis Cilinskas.
Anot dienraščio, pasikalbėję su
teisininku, jaunuoliai atsisakė rei
kalauti iš valstybės padengti turtinę
žalą, nors dvyliktokų šeimoms pasi
rengti egzaminams ir juos perlaikyti
kainuos tam tikrus pinigus. Mokslei
viai reikalaus tik kompensacijos už
moralinę žalą.
„Atėjome čia ne dėl pinigų! Mes
norime atkreipti dėmesį, kad ki
tiems taip nebūtų. Po šito skandalo
daugelis žada išvykti mokytis į už
sienį. Neverta likti tokioje Lietuvoje,
k u r tik gražiai kalbama, o realybėje
į šalies ateitį visiems nusispjauti", —
aiškino dvyliktokai.
P a s a k K. Cilinsko, „teisinėje
valstybėje į tokį skandalą turėtų bū
tų žiūrima labai rimtai".

„Sužinojus, kad reikia perlai
kyti egzaminą, a b i t u r i e n t a i t u r i
keisti savo planus. Tai pažeidžia tei
sėtų lūkesčių principą. J u k iš anksto
vaikai ir jų tėvai suplanavo tokį gy
venimo įvykį. Kai kas įsigijo bilietus
į užsienį, kai kas patyrė kitokių iš
laidų — visa tai teisėti lūkesčiai. Da
bar viskas keičiasi dėl valstybės t a r 
nautojų kaltės", — aiškino teisinin
kas.
Pasak jo, valstybės tarnautojai
privalo saugoti egzaminų užduočių
slaptumą, taigi valstybė ir t u r i atsa
kyti už mokinių patirtą moralinę ža
lą bei pažeistas jų teises.
Tai ne vienintelis moksleivių
bandymas kovoti už teisybę. P e r
2,000 abiturientų iš 95 Lietuvos vie
tovių pasirašė kreipimąsi, k u r i a m e
reikalauja iš Nacionalinio egzaminų
centro bei Švietimo ir mokslo minis
terijos užtikrinimo, kad korupcija
per egzaminus nebepasikartotų.
Paaiškėjus, kad dalis abiturien
tų prieš egzaminą galėjo nusipirkti
nutekėjusias užduotis, birželio 9 die
ną vyks lietuvių gimtosios kalbos
valstybinio brandos egzamino (testo)
perlaikymas.

* Lietuvos vyru krepšinio
r i n k t i n ė s t r e n e r i s A n t a n a s Sireik a , n e s e n i a i p a ž y m ė j ę s s a v o 50m e t į , antradienį Lietuvos tautinia
me olimpiniame komitete (LTOK)
buvo apdovanotas Olimpine žvaigž
de. Apdovanojimą šalies nusipelniu
siam treneriui įteikė LTOK prezi
dentas Artūras Poviliūnas, beje, bu
vęs A. Sireikos dėstytojas ir treneris
Kūno kultūros institute. Olimpinis
A. Sireikos debiutas įvyko 2000 me
tų Sydney (Australija) olimpinėse
žaidynėse, kuriose Lietuvos vyrų
krepšinio rinktinė iškovojo bronzos
medalius. 2003 m. Europos čempio
nate A. Sireikos vadovaujama Lietu
vos vyrų krepšinio rinktinė pelnė
auksą, o 2004 metų Atėnų (Graikija)
olimpiadoje pateko t a r p keturių ge
riausių komandų.
* Sėkmingai
ITF
serijos
..OUcko C'up 2006" t e n i s o t u r n y -

r o Lenkijoje k v a l i f i k a c i n ė s e v a r 
ž y b o s e ž a i d ė b e i į pagrindinį etapą
pateko Julija Gotovskytė bei Irina
Cybina. J. Gotovskytė 6:4, 6:2 įveikė
australe Megan Price bei 6:0, 6:0 su
triuškino aikštelės šeimininkę Kin
gą Kozlowska. Savo ruožtu I. Cybina
6:3, 6:3 nugalėjo lenkę P a t r y c j a
Chackiewicz bei 6:2, 6:1 privertė pa
siduoti kitą lenkaitę Sandrą Podolak.
* Italijoje t ę s i a s i 37-oji š a c h 
matų olimpiada, kurioje daly
v a u j a 106 m o t e r ų bei 148 v y r ų
r i n k t i n ė s . Aštuntajame rate pirma
dienį Lietuvos moterų rinktinė 3:0
nugalėjo Uzbekistano komandą ir iš
kovojo penktąją pergalę iš aštuonių
galimų. Taškus lietuvėms pelnė Vik
torija Cmilytė, Da?ne Ciukšvte ir
D a: v n Batyte Po šios pergales Lie
tuvos sarhmat uur.kes 111 r; 15 taškų
i š 24 £T.V.
u :r pakilo \ lo-ają vietą

V. Uspaskichas stabdo savo įgaliojimus
A t k e l t a i š 1 psl.
Pasak L. Graužinienės, partijos
vadovas savo įgaliojimus stabdo tol,
kol grįš į Lietuvą, tačiau kada tai
įvyks, neatskleidė. „Taip, grįš, jis
j u k negyvens Rusijoje", — tvirtino
frakcijos seniūnė, pridūrusi, kad V.
Uspaskichas turėtų parvykti, kai iš
spręs asmenines problemas — ne tik
šeimos, bet ir sveikatos.
„Nemanau, kad grįš artimiausiu
metu", — pripažino laikinai partijos
vadove tapusi politikė.
Ji patikino, kad „Darbo partijos
pirmininkas y r a atviras, bendraus
su visais, atsakinės į visus klausi
mus", ir pasiūlė paskambinti. Tačiau
pirmadienį vakare V. Uspaskichas
mobiliojo telefono nekėlė.
Anksčiau prezidentas Valdas
Adamkus pareiškė, kad Lietuvoje
susiklostė lygių neturintis atvejis,
kai didžiausios šalyje Darbo partijos
pirmininkas yra išvykęs į Rusiją ir
nepateikia visuomenei savo paaiški
nimų.
Paklausta, kodėl V. Uspaskichas
visiškai nesitraukia iš Darbo parti
jos pirmininko posto, L. Graužinienė
priminė, kad tam būtina sušaukti
suvažiavimą. Įgaliojimų sustabdymą
p a t v i r t i n t i pakanka prezidiumo
sprendimo.
Socialdemokratų vadovybė, pri
pažindama, kad Darbo partijai ir jos
vadovams metami įtarimai dėl j u o 
dosios buhalterijos" meta šešėlį visos
valdančiosios koalicijos darbui, pra
ėjusią savaitę paragino „darbiečius"
artimiausiu metu, reaguojant į susi
klosčiusią situaciją, imtis ryžtingų
žingsnių. Taip teigiama praėjusį ket
virtadienį posėdžiavusio partijos
prezidiumo pareiškime. Tačiau tie
siogiai apie V. Uspaskicho trauki
mąsi iš posto pareiškime nekalbama.
Be to, Socialdemokratų partijos
vadovas, premjeras Algirdas Bra-

zauskas leido suprasti, kad V. Uspaskichui derėtų pasitraukti iš Dar
bo partijos pirmininko posto. Jo tei
gimu, tarp koalicijos partnerių for
muojasi nuomonė, kad V. Uspaskichui reiktų pasitraukti iš Darbo par
tijos pirmininko posto.
L. Graužinienės teigimu, arti
miausiu metu turėtų būti sušaukta
Koalicijos taryba, kad būtų galima
aptarti tolesnį trijų valdančiųjų par
tijų bendrą darbą.
Darbo partija su įgaliojimus su
stabdžiusiu pirmininku yra nusitei
kusi tęsti darbą valdančiojoje koali
cijoje, o ne trauktis iš jos ar siekti
priešlaikinių rinkimų.
Šiuo metu teisėsaugininkai aiš
kinasi, ar Darbo partijos vadovai ne
gaudavo „duoklės" už verslininkams
padėtą gauti Europos Sąjungos pa
ramą. Savo ruožtu Valstybės saugu
mo departamentas tiria, ar į šios po
litinės jėgos kasas neplaukė ir abe
jotinos kilmės pinigai iš Rusijos.
Seimo „darbiečių" frakcijai an
tradienį buvo pristatytas advokatas
Valdemaras Bužinskas, kuris turėtų
ginti skandalų krečiamą Darbo par
tiją, jei jai, kaip juridiniam asme
niui, būtų pateikti įtarimai dėl gali
mos neskaidrios finansinės veiklos.
Advokatas antradienį patvirti
no, kad pasirašė susitarimą su Dar
bo partija. „Ginsiu, jeigu puls", —
šmaikštavo advokatas.
L. Graužinienė sakė, jog „darbiečiai" ir anksčiau bendradarbiavo
su V. Bužinsku, o dabar „bus išplės
tas jo darbo ratas".
Prokurorai iki šiol nekomenta
vo, bet ir nepaneigė neoficialių žinių,
kad ir pati partija gali sulaukti įta
rimų dėl neskaidrios finansinės
veiklos, ne tik pavieniai jos nariai.
V. Bužinskas, kaip advokatas,
dalyvavo pareigūnams atliekant
kratą Darbo partijos būstinėje.

V. Adamkus siūlo Vyriausybei persitvarkyti
Atkelta iš 1 psl.
vas sukėlė viešųjų ir privačių inte
Šiuos siekius, anot prezidento, resų konfliktą.
įgyvendinti ir efektyviai dirbti pa
Tuo tarpu Z. Padaiga kaltina
jėgs tik deramą visuomenės ir Seimo mas sveikatos apsaugos sistemos
paramą turintis ministrų kabinetas. žlugdymu. Be to, paaiškėjo, kad jis
Savo kalboje V. Adamkus ne gavo pinigų iš Darbo partijos. Anot
pamiršo ir skandalo, susijusio su ministro, iš šios politinės jėgos kasos
abiturientų egzaminų užduočių nu- jam buvo sumokėta 8,000 litų.
tekinimu.
Valdančiosios Socialdemokratų
„Stiprų smūgį tam sudavė ir frakcijos seniūnas Juozas Olekas pa
skandalas dėl pavogtų brandos egza reiškė neįsivaizduojantis darbo su
minų užduočių. Tai — nusikaltimas abiem „darbiečių" ministrais Vy
mūsų jaunajai kartai. Švietimo ir riausybėje, kai prezidentas tiesiai
mokslo ministerija, ministras Remi pasakė jais nebepasitikintis.
gijus Motuzas privalo padaryti vis
Tačiau siūlymą Vyriausybei pa
ką, kad būtų atkurtas pasitikėjimas sitikrinti Seimo pasitikėjimą ja so
egzaminų tvarka. Privalu išaiškinti cialdemokratas įvertino skeptiškai.
nusikaltimo aplinkybes ir jo vykdy Anot jo, ministrų kabinetas pasitikė
tojus", — piktinosi V. Adamkus.
jimą patikrina kiekvieną dieną, par
Jis taip pat paragino šalies po lamentui pristatydamas įstatymų
litines partijas ir pirmiausiai jų va projektus, ir kol kas esą sulaukia pa
dovus „prisiminti demokratiniame kankamai paramos.
pasaulyje priimtą politinę kultūrą ir
Seimo opozicijos vadovas An
vadovautis išskirtinai valstybiniu drius Kubilius viliasi, kad abu šalies
interesu".
vadovo pasitikėjimą praradę minis
Premjeras Algirdas Brazauskas trai įsiklausys į šalies vadovo žo
savo reakciją į prezidento kalbą žada džius ir, gerbdami jo nuomonę, pasi
paskelbti vėliau antradienį. Ž. Pa trauks iš postų.
daiga ir V. Prudnikovas šalies vado
„Prezidento išsakyta nuostata
vo pareiškimą, kaip paskelbė Darbo del nepasitikėjimo dviem ministrais
partijos frakcija, žada pakomentuoti visiškai suprantama. Mes tikimės,
vėliau.
kad ministrai elgsis kaip pridera elg
Opozicinės frakcijos jau yra su tis demokratinėje valstybėje ir įsik
rinkusios parašus po interpeliacija lausys į prezidento žodžius. Jie yra
V. Prudnikovui, kuris už valstybės paskirti su prezidento pritarimu, to
lėšas į užsieni buvo išsiuntęs koncer- dėl prezidentas turi konstitucinę tei
fuot: žmona, bei dukra Vyriausioj: sę išreikšt: nepasitikėjimą ir jo nuo
tarnybines etikos komisija paskelbė, mone turi but: gerbiama".
sake A
kad tokiais veiksmais V Prudniko Kubilius
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Pasaulio

naujienos

žiaus limitai būtų panaikinti. Dabar
teisiškai Olandijoje lytinių santykių
galima turėti nuo 16 metų.

(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

JAV

R. Prodi u ž s i t i k r i n o v a l d ž i ą
svarbiuose šalies m i e s t u o s e
Roma, gegužės 30 d. („ReutersTBNS) — Italijos premjero Ro
mano Prodi centro kairiųjų susivie
nijimas, pirmadieni per merų rinki
mus, kurie buvo pirmasis išbandy
mas po praėjusį mėnesį minimalia
persvara laimėtų visuotinių rinki
mų, užsitikrino valdžią trijuose svar
biuose šalies miestuose.
Balsai kai kuriuose regionuose
antradienį ryte dar buvo skaičiuoja
mi, bet preliminarūs rezultatai rodo,
kad R. Prodi susivienijimo kandida
tai aiškiai pirmauja Romoje, Turine
ir Neapolyje. Opozicijos vadovo Silvio Berlusconi centro dešinieji turėtų
laimėti Milane, bet mažesne per
svara nei tikėtasi.
Vietos rinkimai gali sustiprinti
R. Prodi, kuriam reikia įgyvendinti
nepopuliarias reformas, pozicijas.
Tačiau rinkimų rezultatai ne
abejotinai nuvils S. Berlusconi, ku
ris tikėjosi netrukus grįžti į valdžią
po mažiausia persvara pokario Itali
jos istorijoje pralaimėtų rinkimų.
„Nepavykęs kerštas", — antra
dienį pirmajame puslapyje skelbia
kairiosios pakraipos laikraštis „La
Repubblica".
Dvi dienas trukęs balsavimas
daugiau kaip 1,200 miestų ir mieste
lių baigėsi pirmadienį po pietų.
Net finansinėje Italijos sostinėje
Milane, kuris yra centro dešiniųjų
būstinė, S. Berlusconi koalicijai teko
kovoti sunkiau nei tikėtasi. Tačiau
antradienį ryte jos pergalė šiame
mieste atrodė užtikrinta, tad antrojo
rinkimų rato tikriausiai nebus.
R. Prodi susivienijimas, regis,

gavo d a u g i a u balsų visuose didžiuo
siuose miestuose, palyginti su pra
ėjusiais m e r ų rinkimais, vykusiais
prieš p e n k e r i u s metus.
Romos m e r a s Walter Veltroni šį
kartą gavo m a ž d a u g 61.4 proc. balsų
— d a u g i a u nei 2001-aisiais, kai už jį
balsavo 58.2 proc. rinkėjų.
Turine centro kairiųjų meras ga
vo 66.6 proc. balsų, t a i p padidinda
mas R. Prodi galimybes sumažinti
prarają t a r p šiaurės ir pietų regionų,
apie kurią priminė balandžio balsa
vimas, ir iš dalies paneigdamas S.
Berlusconi pareiškimą, kad turtin
gesnė šiaurinė šalies dalis remia jį.
Išankstiniai rezultatai taip pat
rodo, kad gerokai pirmauja ir centro
kairiųjų Neapolio meras. S. Berlus
coni vylėsi šiame mieste įveikti R.
Prodi.
Analitikai sako, k a d mažesnis
rinkėjų a k t y v u m a s buvo nepalankus
S. Berlusconi, kurio centro dešinie
siems p a p r a s t a i būna sunkiau pa
siekti, k a d jų rėmėjai eitų balsuoti.
Per šiuos merų rinkimus balsavo tik
71.2 proc. rinkėjų, o per praėjusius
— 80.6 procento.
S. Berlusconi sulaukė gerų nau
jienų iš Sicilijos, kur, kaip ir tikėtasi,
buvo p e r r i n k t a s centro dešiniųjų gu
bernatorius Salvatore Cuffaro, kuris
yra t e i s i a m a s dėl įtariamos pagalbos
mafijai. J i s visus kaltinimus neigia.
R. Prodi kandidate buvo iškėlęs
Rita Borsellino — su mafija kovoju
sio teisėjo Paolo Borsellino, kuris
1992 m. buvo n u ž u d y t a s , — seserį.
Antrasis rinkimų r a t a s , kur jo
reikės, įvyks birželio 11-12 dienomis.

Duomenų apie lėktuvų keleivius
perdavimas buvo neteisėtas
Briuselis, gegužės 30 d. („ReutersTBNS) — Europos Sąjunga (ES)
veikė neteisėtai, kai sutiko perduoti
su terorizmu kovojančioms Jungti
nėms Valstijoms duomenis apie oro
linijų keleivius, antradienį paskelbė
sąjungos aukščiausios instancijos
teismas.
Pagal 2004-ųjų gegužę sudarytą
ES ir JAV susitarimą, Europos oro
bendrovės buvo įpareigotos prieš
skrydžius pateikti JAV pareigūnams
informaciją apie keleivius, skren
dančius į JAV, įskaitant pavardes,
adresus, duomenis apie mokėjimus
ir telefonų numerius.
JAV tvirtino, kad šių duomenų
perdavimas buvo būtinas kovai su
terorizmu, vykdomai po 2001 metų
rugsėjo 11-osios atakų New York bei
Washington, DC.
Europos Parlamentas užginčijo
šį susitarimą, tvirtindamas, kad jis
neturi teisinio pamato ir pažeidžia
pagrindines teises.
Europos Teisingumo Teismas
nusprendė, kad ES Ministrų Tary
bos sprendimas pasirašyti tą susita
rimą buvo priimtas be atitinkamo
teisinio pagrindo.
..Todėl 'eismas panaikino tary
bos sprendimą", — sakoma tc-nio
pranešime.

Tačiau t e i s m a s davė Europos
Komisijai ir sąjungos valstybėms ke
turis mėnesius sprendimui rasti, nu
rodydamas, k a d „dėl teisinio aiš
kumo" minimo sprendimo teisėtu
mas išsaugomas iki rugsėjo 30-osios.
Komisija ir E S n a r ė s galėtų
siekti užsitikrinti naują teisinį pa
grindą t a m susitarimui pasirašyti
arba bandyti iš naujo derėtis dėl su
tarties. Be to, atskiros E S valstybės
galėtų sudaryti su JAV dvišalius su
sitarimus.
Teismas nesprendė, ar šiuo susi
tarimu pažeidžiama keleivių teisė į
privatumą.
JAV, Europos Komisija ir Euro
pos oro b e n d r o v ė s n u r o d ė , kad
sprendimas kol kas niekaip nepa
veiks t r a n s a t l a n t i n i ų skrydžių ir
kad buvo palikta laiko susitarti dėl
duomenų perdavimo.
JAV pažadėjo ieškoti su ES lai
kinų priemonių ir sakė, kad šios va
saros t r a n s a t l a n t i n i a i skrydžiai ne
t u r ė t ų sutrikti ir kad s a u g u m a s ne
turėtų sumažėti.
„Keleiviai nepajus pasekmių,
nesutriks t r a n s a t l a n t i n i a i skrydžiai
ir a u k š t a s saugumo lygia bus išlai
kyta.-'",
per tr'imoą -D .v: d o s kor.fprer.r;/:} sake- Kn:;r.s:'o? atstovas -Johar.nes La;?e:Vber;rer

EUROPA
ATĖNAI
Prie Graikijos kultūros ministro
George Vulgarakis namų antradienį
sprogo galinga bomba, pranešė poli
cija, pridūrusi, kad per sprogimą bu
vo nuniokoti keli automobiliai, ta
čiau žmonės nenukentėjo. Pasak po
licijos, šia bomba, kuri veikiausiai
buvo detonuota nuotoliniu būdu,
mėginta pasikėsinti į ministro gy
vybę. Atsakomybės už sprogimą kol
kas niekas neprisiėmė, tačiau polici
j a mano, kad jį galėjo surengti viena
iš Graikijos kairiųjų grupuočių. „Tai
buvo ataka prieš demokratiją. Esu
įsitikinęs, kad Graikijos policija at
liks savo darbą", — po sprogimo sa
kė ministras.
RYGA
Septyniolikametė latvė gali būti
nubausta kalėti iki dešimties metų
už tai, kad iš rasistinių paskatų už
puolė du studentus iš Šri Lankos.
„Ketiname iškelti baudžiamąją bylą
dėl rasistinio užpuolimo", — sakė
policijos atstovė spaudai Kristine
Apse-Kruminia. Kaltinimai, kuriuos
policija ketina pateikti septyniolik
metei, susiję su sausio mėnesį įvy
kusiu incidentu, kai buvo užpultas
25 metų studentas iš Šri Lankos ir
jo sesuo. Iš vienos parduotuvės Ry
goje išėję brolis ir sesuo buvo įžeisti,
o tada sumušti. Manoma, kad už
puolimu įtariama mergina yra susi
jusi su radikalia skustagalvių gauja.
AMSTERDAMAS
Olandų pedofilai steigia politinę
partiją, kad galėtų siekti sumažinti
amžių, nuo kurio teisiškai galima
turėti lytinių santykių, iki 12 metų
ir prastumti įstatymą dėl vaikų por
nografijos bei zoofilijos. Labdaros,
laisvės ir įvairovės partija (NVD) sa
vo interneto svetainėje rašo, kad bus
oficialiai įregistruota šį trečiadienį,
ir skelbia: „Pažadinsime Hagą!".
Partija nurodo norinti, kad amžius,
nuo kurio leidžiama turėti lytinių
santykių, būtų sumažintas iki 12
metų ir kad galiausiai bet kokie am-

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas George W.
Bush pirmdienį sakė, kad beveik
300,000 karių, palaidotų Arlington
nacionalinėse kapinėse, primena,
kaip svarbu užbaigti JAV misiją Ira
ke. G. W. Bush kaip ir kiekvienais
metais Atminimo dieną, kai pager
biami per karus žuvę amerikiečiai,
apsilankė Arlington kapinėse ir pa
dėjo vainiką prie Nežinomų kareivių
kapo. Jis pažymėjo, kad 270 iš
296,000 Arlington palaidotų karei
vių žuvo per konfliktus Irake ir Af
ganistane. G. W. Bush kalbėjo dieną,
kai Irake per įvairius išpuolius žuvo
mažiausiai 47 žmonės.

Streike, kuris vyksta JAV kari
nių oro pajėgų bazės Guantanamo
specialiajame kalėjime, dalyvauja
jau 75 kaliniai. Jie prisijungė prie
trijų kalinių, kurie bado streiką pa
skelbė 2005 metų rugpjūtį, protes
tuodami prieš laikymo sąlygas ir
prieš tai, kad jie čia laikomi be teis
mo. Valdžia šiuos tris žmones pri
verstinai maitina per zondą. Atsa
kydamas į tai, oficialus Pentagon
atstovas pareiškė, kad „bado strei
kai — viena 'ai Qaeda' naudojamų
priemonių" ir kad jais siekiama at
kreipti žiniasklaidos priemonių dė
mesį, kad būtų galima daryti spau
dimą JAV.

AZIJA
SEOUL
Pietų Korėjos „Daewoo" grupės
steigėjas Kim Woo-Choong antradie
nį nuteistas 10 metų laisvės atėmi
mo bausme pagal kaltinimus sukčia
vimu ir iššvaisčius lėšas. Be to, pa
gal Seoul teismo sprendimą, 69 me
tų Kim Woo-Choong teks atlyginti
21.4 trln. vonų (22.5 mlrd. JAV do
lerių) žalą ir sumokėti 10 mln. vonų
baudą. Kim VVoo-Choong taip pat
buvo nuteistas pagal kaltinimus ne
teisėtai perkėlus lėšas į užsienį. Kim
VVoo-Choong verslo imperija žlugo
1999 m., kai po Azijos finansų krizės
jos skolos pakilo iki 80 mlrd. dolerių.
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MUSl/
VIRTUVE
Paruošia Julija K.

TRUPUTIS PATARIMŲ
Visi, rodos, žinome pagrindines „virtuvės taisykles". Arba bent taip
manome. Šio skyrelio skaitytojai k a r t a i s paklausia tokių paprastų
klausimų, kad tenka net nustebti — atrodo, tai visiems žinotina. Taigi, visų
pirma keli patarimai, kurie palengvins mūsų darbą, gaminant maistą
šeimai, sau, svečiams.
A p i e mėsą
•Paukštiena ir žuvis apskritai
greitai genda, t a d ją būtina laikyti
šaldytuve arba greitai sušaldyti.
•Pavartojus peilį, žaliai mėsai
pjaustyti lentelę, šakutę, lėkštę ar
kitą virtuvės įrankį, reikia nedel
siant nuplauti labai karštu vandeniu
ir muilu, n e s gali ant tų daiktų likti
bakterijų, nuo kurių sunkiai su
sergama. P a k a n k a vieno lašelio ne
virtos mėsos sulčių arba neatidžiai
nuplautų rankų, kad susilauktume
nemalonumų. Ruošiant mėsos pa
tiekalus, reikia ypač laikytis švaros
taisyklių ir atsargumo.
•Patartina virtuvėje turėti dvi
pjaustymo lenteles: vieną tik mėsai
ar žuvims, kitą — daržovėms ir
vaisiams, t u o būdu bus mažiau ga
limybių bakterijomis nuo mėsos
užkrėsti kitus produktus.
•Jeigu aviena parduotuvėje yra
tamsios spalvos — ji seno gyvulio,
nepirkite.
•Ne visiems malonus avienos
kvapas išnyks, jeigu prieš gaminant
ją patrinsite paruoštomis garsty
čiomis (prepared mustard).
•Jeigu dėl elektros srovės su
trikimo šaldiklyje mėsa atsileidžia,
geriausia j ą išmesti, nebent būtų
galima panaudoti tą pačią dieną.
Jokiu būdu atsileidusios mėsos vėl
nešaldykite, nebent joje dar bus likę
ledo kristalėlių.
•Nors patariama prieš verdant
a r kepant nuo mėsos nupjaustyti
visus riebalus, tačiau m ė s a bus
sultingesnė ir "minkštesnė, jeigu
riebalus paliksite. J u o s pašalinti
galima, mėsai jau iškepus ar išvirus.
Verdant sultinį
•Mėsos sultinį galima nuskai
drinti, virimo metu įpylus kiaušinio
baltymą. K a i kiaušinio baltymas
sutraukia putas, jį reikia išimti.
•Sultinio paviršiuje plaukio
jančias „riebalų akutes" galima pa
šalinti, skysčio paviršių „perbrau
kiant" popierine servetėle arba
rankšluostėliu (jokiu būdu popie
riaus nepanardykite į sultinį). Jeigu
sultinys labai riebaluotas, tai reikės
padaryti keletą kartų.
•Lengviausias būdas iš sultinio
pašalinti riebalus, jį p a d e d a n t į
šaldytuvą: kai sultinys atšals, rieba
lai jo paviršiuje sukietės. Tuomet
bus lengva juos nuimti (galima visą
sultinį perpilti per metalinį sietelį —
skystis išbėgs), o sukietėję riebalai
liks sietelyje.
•Kad s u l t i n y s būtų gražios
gelsvos spalvos, svogūną reikia per
pjauti per pusę ir pakepinti karštoje
keptuvėje — be riebalų, po to pake
pintą svogūną sudėti su mėsa ir ki
tomis daržovėmis, užpilti vandeniu
ir virti sultinį.
•Mėsos sultinį reikia pasūdyti
apie 30 min. prieš baigiant virti; žu
vies — pradedant virti.
•Visuomet išvirkite daugiau
sultinio, negu reikia vu-r.it'ms pu

t u m s . Sultinys šaldytuve gali stovėti
apie savaitę, o sušaldytas — bent
mėnesį.
•Atvėsintą sultinį supilstykite į
plastmasinius maišelius, juos san
dariai uždarykite ir sušaldykite.
Sultinį atšildyti galima mikrobangėje arba, suskaldžius nedideliais ga
baliukais — tiesiai puode a n t viryk
lės. Tik maža praktiška pastaba: kar
tais sušaldyto sultinio maišelis nety
čia šaldiklyje praduriamas, tad, sul
tinį atšildant, jis prakiūra ir pasilie
ja. Tai neatsitiks, jeigu atšildysime
sultinį, maišelį įdėję į bet kokį indą.
Bulvės ir daržovės
• K a d bulvių tarkė nepatamsėtų,
galima į ją įpilti t r u p u t į karšto
pieno, arba citrinų sulčių šaukštelį,
arba sutrintą vitamino C tabletę.
• J e i paruošto kepimui bulvių
plokštainio arba kokio kito apkepo
viršų apšlakstysite trupučių alie
jaus, arba patepsite išplaktu kiau
šiniu, iškepęs jis bus lygus.
• J e i sunku nuskusti morkas,
panardykite jas į karštą vandenį, po
to nušluostykite — žievelė lengvai
nusimaus.
• P r i e š lupant pomidorus, įmeskite juos į verdantį vandenį, palai
kykite apie 30 sek., tuomet greit
sumeskite į šaltą vandenį — žievelė
b e m a t a n t nusiners.
•Svogūnas nebus toks aštrus (ir
nereikės „lieti ašarų"), jeigu prieš
pjaustant jį palaikysite šaldytuve
arba šaltame vandenyje.
•Svogūno kvapą nuo rankų,
peilio, kuriuo jį pjaustėte, lentelės ir
pan. pašalinsite, nuplovę šaltu van
deniu.
• Č e s n a k o kvapą nuo rankų
lengva pašalinti kavos nuosėdomis
— j o m i s įtrinkite r a n k a s , po to
nuplaukite šaltu vandeniu.
O ką J ū s d a r o t e ?
Kiekviena šeimininkė (ar šei
mininkas), be abejo, turi savo pata
rimų, kaip geriau, greičiau, patogiau
apie viryklę suktis, maistą gaminti.
Būčiau labai dėkinga, jeigu parašy
tumėte laiškelį, net ir elektroniniu
paštu:
redakcija@draugas.org
J ū s ų patarimus išspausdinsiu ir
jais galės visi mūsų skaitytojai pa
sinaudoti. Kviečiu į talką!
J u l i j a K.

savo maisto parduotuvės
šaldiklyje) vienodų gabalų. Kepti neuždengtą
2 puod. suplėšytų šviežių špi iki 350° F įkaitintoje orkaitėje 30-35
natų lapų
min.
Padažas
3 uncijos sutrupintos
„feta"
Ištirpyti sviestą keptuvėje arba
varškės (kai kas vadina sūriu)
mažame puode. Įmaišyti m i l t u s ,
2 šaukštai sviesto
pamažu supilti pieną, įmaišyti cit
1/4 puod. miltų
rinų sultis, k r a p u s , čiobrelius ir
1 ir 1/2 puod. lieso pieno
druską. Užvirti ir pavirti 1-2 min.,
3 šaukštai citrinų sulčių
1 šaukštelis
šviežių
sukapotų kol s u t i r š t ė s . P a t i e k t i su k a r š t u
šparagų-špinatų apkepu.
krapų
1 šaukštelis džiovintų čiobrelių
(thyme)
Skoningi karbonadai
1/4 šaukštelio druskos
Šparagus gerai nuplauti (jie daž
1 šaukštelis
smulkiai
sutrinto
nai būna žemėti), sudėti į puodą, džiovinto šalavijo (sage)
įpilti apie 1/2 puod. vandens, už
1 šaukštelis
smulkiai
sutrinto
dengti. Kai užvirs, pavirti ne ilgiau, rozmarino
(rosemary)
kaip 4-5 min. Gerai nuvarvinti ir
1 sutrinta česnako
skiltelė
padėti į šalį.
1/2 šaukštelio
druskos
Špinatus užpilti verdančiu van
1/8 šaukštelio maltų pipirų
deniu, kad truputį suminkštėtų, bet
4 be kaulų kiaulienos
karbo
tuoj pat juos iš vandens išgriebti, nadai
nuvarvinti ant popierinių rankš
1 šaukštas
sviesto
luostėlių. „Phyllo dough" lakštus
1 šaukštas alyvų aliejaus
supjaustyti 13x9 colių keturkam
3/4 puod. nesaldaus balto vyno
piais. Padėti vieną lakštą ant kepi arba obuolių sulčių
mo skardos, išpurkštos aliejumi
1 šaukštas sukapotų
petražolių
(nonstick cooking spray), apipurkšti (šviežių)
tešlą sviesto skonio aliejumi (butSumaišyti druską, šalaviją, roz
ter-flavored spray). Pakartoti šį pro mariną, česnaką ir pipirus — šiuo
cesą 9 kartus. Ant viršutinio sluok mišiniu įtrinti mėsą iš abiejų pusių.
snio išdėstyti dalį gerai nuvarvintų
Didelėje keptuvėje
įkaitinti
šparagų, „feta" varškės ir špinatų, sviestą ir aliejų, apkepinti kar
uždengti kitu tešlos lakštu ir pa- bonadus, išimti iš keptuvės ir laikyti
purkšti sviesto skonio aliejumi. šiltai.
Procesą pakartoti, kol visi šparagai,
Į keptuvę įpilti 1/2 puod. vyno
varškė ir špinatai bus suvartoti. (arba obuolių sulčių), užvirti. Vėl
Paruoštą patiekalą supjaustyti į 12 sudėti į keptuvę mėsą, sumažinti
liepsną ir troškinti 8-10 min., kol
mėsa bus m i n k š t a (pradūrus nebėgs
rausvos sultys). Išimti mėsą ir
laikyti šiltai.
•am : m?
&M& Ik.
J^Tr
B |
J keptuvę supilti likusį vyną,
užvirti, n u g r a n d a n t prikepusius
gabaliukus. Pavirti neuždengus, kol
EjjMfjlttfc
j į į £ : :•>
skystis sumažės perpus. Užpilti ant
^ * B t e P „Ja mėsos, papuošti petražolėmis.
Patiekti su bulvių koše a r b a
plačiais makaronais (noodle). Labai
tinka šviežių daržovių salotos.
:

SKELBIMAI
PASLAUGOS
STATE FARM
INSURANCE
<H* j
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

« _

NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA
rjfibr—

First Landmark Realty

W

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park.IL 60805
Tel. 708-424-8654:773-581-8654

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

RIMAS
STANKUS
•
•
•
•
•
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ifc *. y

^m

*AJ
E &&•

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

SIŪLO DARBĄ
IŠNUOMOJA
Tvarkingiems asmenims
išnuomojamas vieno miegamojo
butas Kedzie Ave. ir 66 str. rajone

Tel. 773-671-9919

Prie statybų reikalingas
vyras.
gyvenantis
Čikagos
pietiniuose
rajonuose,
turintis
automobilį
ir
vairuojantis.

Tel 312-805-4851, Aušra
STASYS CONSTRUCTION

Š p a r a g a i — dabar pats jų me
tas, tačiau daugelis (ypač neseniai iš
Lietuvos atvykusių) jų nemėgsta, nė
ra pratę vartoti. O visgi verta pa
bandyti, nes šparagai t u r i daug
maistingų medžiagų, mažai kalorijų
ir visai neturi riebalų — taigi, idea
lus dietos maistas!
N e t jeigu niekad nemėginote
šparagų, šis patiekalas tikrai patiks
— garantuoju!
2 puod. šviežiu šparagų.
su
pjaustytų 1 colio įlpo gabaliukais
20 ..phyilo dough" lakštu 'rasite

ĮVAIRUS
* 56 m. vyras, be žalingų įpročių, ieško
žmonių priežiūros darbo lietuvių, rusų
šeimose su gyvenimu kartu. Legalūs
dokumentai. Gali pakeisti bet kurią
savaitės dieną ar išleisti atostogų. Tel.
312-622-1593.
* Parduosiu da'ba š'aumeje C"<agc;e
nuo b"že 1 o 25 d. moteriai, sjs:ka ! fca";K3 <a-\ i ' A V^:
čic
J .
diena Tel 215-200-6823
- , ~

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings",
.soffits", „declcs", „gutters".pIokšti ir
„shingle" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis. tel. 630-241-1912

* •

* Moteris ieško darbo pietiniuose rajo
nuose. Legalus dokumentai anglų kal
ba, patirtis Tel 708-974-1754

Skelbimų skyriaus
tel. 1 7 7 5 5 8 5 9 5 0 0
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NEUŽMIRŠTIEJI EUROPOS RYTUOSE
AHAo

Tarptautinis katalikų solidarumas
su vargstančiaisiais
Gegužės 10-14 d. Paderborn Oerlinghausen integracijos centre.
mieste (Šiaurės Reino-Vestfalijos Neuhaus pilyje įvyko susitikimas su
žemė, Vokietija) atidaryta Vokietijos „Renovabis" šalpos projektų rėmė
katalikų šalpos fondo „Renovabis" jais — aukotojais. Dortmund Ka
Sekminių akcija, šiemet vykstanti talikų centre surengtas „pasakojimų
su motto „Užmirštieji... Europos vakaras", kuriame, moderuojant ži
rytuose". Šis Vokietijos vyskupų nomai Koeln krikščioniškos žinias
1993 m. įkurtas solidarumo su Vi klaidos žurnalistei Melanie Wiedurio ir Rytų Europos žmonėmis fon lans, Albanijos, Lenkijos ir Lietuvos
das dosniai remia sielovadinius, so atstovai liudijo apie savųjų kraštų
cialinius, švietimo, krikščioniškos religinį ir tautinį išsivadavimą, at
žiniasklaidos, pasauliečių veiklos sakė į klausimus. Paderborn „Liskatinimo ir kt. projektus 27-iose iš borianum" vienuolyno auloje viešoje
komunistinės priespaudos išsiva diskusijoje pakviesti kalbėti Kijevo
davusiose šalyse (paramą gauna taip vyskupas, Ukrainos „Carito" prezi
pat ir Kaukazo bei Vidurinės Azijos dentas Szyrokoradiuk akcentavo
valstybėse veikiančios bažnytinės pagalbos nuo Černobylio radiacijos
nukentėjusiems vaikams svarbą, o
organizacijos).
Kasmet vis kitame Vokietijos Lietuvos „Caritas" vadovas kun.
mieste surengiamos Sekminių akci Grigas aukštai įvertino suteiktą ir
jos metu „Renovabis" informuoja numatytą „Renovabio" paramą, ku
apie pagalbos poreikius ateistinių riant pagalbos tinklą rizikos grupių
diktatūrų ekonomiškai ir dvasiškai žmonėms Lietuvoje.
nualintose šalyse, skatina vokiečių
Akcijos atidarymas apvainikuo
visuomenę konkrečiomis aukomis tas šv. Mišiomis Paderborn katedro
išreikšti savo solidarumą su tikėjimo je sekmadienį, gegužės 14 d., kurių
broliais Rytuose. Akcijos metu orga metu „Renovabis" vadovas kun.
nizuojamos rinkliavos, kurių lėšomis Dietger Demuth padėkojo Vokietijos
vėliau finansuojami iš postkomunis krikščionims už supratimą padėti
tinių šalių gauti projektai, specialios vargstantiesiems Europos rytuose.
„Renovabio" komisijos pripažinti Atsisveikindamas su svečiais Pader
reikšmingais šalių pateikėjų visuo born arkivyskupas Hans Josef
menių krikščioniškam atsinauji Becker savo arkivyskupijos (beje,
nimui. Į tokias Sekminių akcijas pa mininčios 1200 metų įsteigimo
prastai kviečiami ir pagalbą gaunan sukaktį) vardu įteikė visų viešinčių
čių kraštų Bažnyčių, karitatyvinių šalių atstovams po ženklią auką
organizacijų, „Renovabis" partnerių sielovadinei ir karitatyvinei veiklai
atstovai, kad gyvais liudijimais pris vystyti.
tatytų esamą padėtį ir paramos
„Renovabis" paramos akciją pla
reikalingumą.
nuojama užbaigti per Sekmines,
Ši Sekminių akcija yra j a u birželio 4 d., Bamberg mieste.
Beje, šių metų „Renovabis" Sek
14—oji. Į ją buvo pakviesti ir dalyva
vo Albanijos, Bosnijos, Lenkijos, minių akcijai skirtame teminiame
Lietuvos, Makedonijos, Rumunijos, leidinyje patalpintas gausiai ilius
Rusijos (Karaliaučiaus srities „Ca truotas Austrijos žurnalistės Judith
ritas"), Ukrainos, Vengrijos bažny Lewonig Lietuvai skirtas straipsnis
tinių ir šalpos bendrijų atstovai. vokiečių kalba „Sovietmečio trem
„Renovabio" organizuotuose rengi tiniai — iki šiol diskriminuojami".
niuose Paderborn ir aplinkiniuose Straipsnyje, remiantis interviu su
miestuose dalyvavo, savo šalių sielo poetu Vytautu Cinausku, gydytoja
vadines ir socialines problemas pri Nerita Girdauskiene, filologe Irena
statė Skopjės (Makedonija) vysku Tumavičiūte, psichologe Danute
pas Kiro Stojanov, Kijevo vyskupas Gailiene, istoriku Arvydu Anu
augziliaras Stanislav Szyrokora- sausku, prelatu Alfonsu Svarinsku,
diuk, Telšių vyskupas Jonas Boruta. su tremtinių vaikams skirtos Lie
Lietuvai taip pat atstovavo Telšių tuvių namų mokyklos internato
vysk. V. Borisevičiaus kunigų semi mokiniais, pasakojama apie XX
narijos rektorius kun. Vygintas Gu- amžiaus Lietuvos naikinimo dramą
deliūnas ir Lietuvos „Caritas" gene ir sunkumus, su kuriais buvę iš
ralinis direktorius kun. Robertas tremtieji dar vis susiduria tėvynėje.
Grigas. Susitikimuose su vokiečių
2005 metais „Renovabis" su
visuomene nacionaliniu koloritu ir rinko ir paskyrė 30 milijonų eurų
temperamentingu atlikimu klausy 987 projektams Europos rytuose. Iš
tojus sužavėjo lietuvių tautinės šios sumos 13,6 mln. eurų buvo skir
muzikos ansamblis „Tuto" (vadovas ta bažnytiniams sielovadiniams už
Gintaras Vilčinskas) ir Vengrijos daviniams, 10,6 mln. eurų — socia
čigonų jaunimo ansamblis „Beaš" liniams ir švietimo projektams, 5,8
(vadovas Atila Babkovič).
mln. eurų — kitoms užduotims (ka
„Renovabis" akcijos metu dva talikų pasauliečių struktūrų kūri
sininkai iš Europos rytų aukojo šv. mui, krikščioniškos žiniasklaidos
Mišias Paderborn ir gretimų vie rėmimui ir pan.).
tovių parapijose, homilijose dalijosi
Palyginimui: vien tik Lietuvos
savųjų Bažnyčių priespaudos ir „Caritas" veiklai vystyti 2004—2005
atgimimo patirtimi, dabartiniais m. „Renovabis" paskyrė 151,523
poreikiais, dėkojo Vokietijos kata eurus. Lėšos panaudotos teikiant pa
likams už konkrečia pagalba reiš galbą skurstančioms šeimoms ir
kiamą artimo meilę. Svečiai — kari gatvės vaikams, prekybos moterimis
tatyvinių draugijų bendradarbiai ir prostitucijos aukoms, kalinių inte
susitiko su Elsen ir kitų mokyklų gracijai į visuomenę, taip pat „Ca
moksleiviais, aplankė Siegen kalė ritas" bendradarbių ir savanorių
jimą, kuriame didelę sulaikytųjų kvalifikacijos kėlimui.
dalį sudaro rytų europiečiai, do
Lietuvos „Caritas"
mėjosi imigrantų
problemomis
pranešimas

lUtjn, M.U

AKIU UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
Vidaus ligos
EDMUNDAS VIŽNAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ava Ste. 5 ir 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Dantų gydytojai
DR. JOVITA KERELIS
DANU! GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už poemamą kainą.
Susitarimui kabėti angiskai arba lietuviškai.

4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.

VIDASJ.NEMICKAS,M.D.
KAHDOLOGAS-ŠIRDIES UGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
Stuburo ir skausmo
ligos
JONAS V.PRUNSKIS, MD
7ERRIDALLAS PRUNSK1S, MD
MAUNAKV. RANA.MD
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elgin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
BkGrove: 847-718-1212
www.illinoispain.com

Chirurgai
Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst IL 60126
630-941-2609

VISAS PASITIKĖJIMAS TURI
ATITEKTI MOKYTOJAMS
Lietuvos krikščionys demokra tančių abiturientų ir jų tėvų situaci
tai, vertindami susidariusią skan ja. Jų patiriamą stresą ir nežinią dėl
dalingą situaciją švietimo sistemoje, švietimo organizatorių aplaidumo
kai aukščiausios sistemos grandys vargiai galėtų kompensuoti vien
negali užtikrinti sklandaus ir teisin atstatydintas ministras.
go egzaminų vykdymo, siūlo šiais
Krikščionys demokratai, reikš
metais įskaityti lietuvių kalbos me dami nepasitikėjimą aukščiausia
tinius pažymius vietoj egzamino.
švietimo valdžia, siūlo reikšti pasi
Vargu ar įmanoma per kelias tikėjimą mokytojais, kurie su mo
dienas iš esmės reformuoti egzami kiniais dirbo daug metų ir, tikėkime,
nų organizavimo sistemą taip, kad objektyviai vertina jų gebėjimus ir
nebekiltų abejonių ir dėl kitių egza pasiekimus. Aukštosios mokyklos,
sutikdamos su tokiu sprendimu, pa
minų skaidrumo.
LKD pirmininko, lietuvių kalbos rodytų pasitikėjimą bendrojo lavini
mokytojo Valentino Stundžio tei mo mokykla. Toks sprendimas būtų
gimu, susidariusios situacijos šian parama ir doriems, savarankiškiems
dieną neišgelbėtų ministro ir Nacio mokiniams, atsakingai dirbusiems
nalinio egzaminų centro vadovo mokykloje. Priešingu atveju, per
atsistatydinimai ar atstatydinimai. laikymas tampa vos ne bausme: dėl
Jų atsakomybės klausimai, be abe kažkieno savanaudiškų a r kitokių
jonės, turės būti keliami, tačiau paskatų yra baudžiami visi.
šiandieną kur kas svarbiau tūks
Mindaugas Lingė

Pianino mokytoja Alma Preisaitienė (kairėje) su savo mokintais p o rečitalio
Oak Brook bibliotekos patalpose

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą

Indrės Tijūnėlienės nuotr.
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Tutankhamun ir auksinis faraonų amžius
sulankstoma ir atrodė gana moder
žiūrėjimas trunka 90 min.
Vienoje iš patalpų galima ap niai.
Galima buvo pamatyti ir pui
žiūrėti rodinius iš kasdieninio fa
Taip pavadinta paroda Field
raonų gyvenimo. Kitoje — rodiniai, kiai išsilaikiusią medinę gražią
muziejuje, Čikagoje, prasidėjo š.m.
susiję su mirtimi, laidojimu, gyve karvės galvą. Tai „Celestial Cow",
gegužės 26 d. ir tęsis iki 2007 m.
nimu po mirties („Afterlife"). Toliau turėjusi užtikrinti, kad faraonas
sausio 1 d. Tutankhamun jau antrą
faraono Akhenaten įvesto Aten saugiai pasiektų savo kelio tikslą —
kartą Čikagoje. Beveik prieš 30 m.
(Saulės dievo) garbinimo rodiniai, „Afterlife". Buvo ir puošnių skrynių,
55-rių rodinių parodą su garsiąja
tada patalpa su mediniu King Tut didesnių ir mažesnių, įvairiems
auksine Tutankhamun kauke ir
biustu (torso). Pirmosios patalpos — daiktams sudėti, padarytų iš bran
karstu aplankė apie 1,300.000 žmo
tai lyg įvadas į Tutankhamun valdy gaus medžio, paauksuotų, nuosta
nių. Susidomėjimas Egiptu ir seno
mo laikotarpį. Kita patalpa skirta biai dekoruotų. Buvo ir dekoruotų
vės istorija buvo didžiulis. Po kelių
Tutankhamun kaip Egipto valdovui laivų modelių. Laivais mirusieji
metų keliaujančioje parodoje, per
ir senosios religijos sugrąžintojui. vežami į jų kapinaites, nes manyta,
vežant rodinius, vienas jų buvo su
:•*£,:: m Toliau — rodiniai iš jo ir kitų fa- kad jų gali prireikti ir kelionei į
gadintas, ir Cairo muziejus ilgus
4:.m raonų kapaviečių. Lankytojams amžinybę.
metus nebeleido rodinių vežioti. Bet
rodomos juodai baltos didelės nuo
Labai puošni buvo auksinė,
aplinkybės taip susiklostė, kad su
traukos
iš
Tut
originalios
kapavietės
tuščia skrynelė, kurioje turėjo sto
Cairo senovės istorijos muziejininkais
ssss ir užbaigiama naujausiais moks vėti maža auksinė King Tut statu
gerus santykius palaikantys švei
lininkų atradimais, kad King Tut lėlė. Buvo aiškinama, kad ją grei
carų muziejininkai išprašė vėl ke
sužalotas pakaušis neturi nieko čiausiai paėmė laidotojai. gal kaip
Tutankhamun kaukė.
liaujančios parodos. Ji buvo Euro
bendro su jo paslaptinga mirtimi, apeiginę.
poje (Basei ir Bonn) ir nukeliavo į
JAV. Egipto valdžia su tuo sutiko, esančioje kiek mažesnėje kapavietė- Tai tik mumifikacijos proceso paBuvo daug įvairių vazų, vazelių,
je.
Vėliau
ji
buvo
užstatyta
kitomis
darinys.
Kaip
rodo
moksliniai
duones Egipto senovės paminklų atnau
indų, dėžių, dėžučių, skirtų kosme
kapavietėmis
ir
pamiršta.
Galbūt
po
menys,
jis
mirė
greičiausiai
nuo
jinimui reikia lėšų. 2005 m. ši paro
tikai, ritualinėms apeigoms ir pan.
da buvo Los Angeles ir Fort Lau- jo mirties atėjęs valdovas nenorėjo, kraujo užkrėtimo sužeistoje kojoje, Dauguma jų padarytos iš fajanso,
derdale, 2006 m. lankosi Čikagoje ir kad nekenčiamo faraono sūnus Tut Baigiant parodą, dar galima pa alebastro ar kitų brangių medžiagų.
žvelgti į pagal paskutinius mokslo Buvo ir keletas King Tut ginklų,
2007 m. vasario mėn. Philadelphia. būtų prisimenamas. Vienaip, ar
reikalavimus atkurtą Tutankhamun valdžios ženklų, ceremoninis skydas
Tada persikels į London, o iš ten grįš kitaip — faraono Tutankhamun
kapavietės kapų plėšikai neaptiko ir galvą. Tai gražus jaunuolis, dailių ir daug „shaloti" — figūrėlių iš įvai
į Cairo.
neapiplėšė. Visi ten buvę daiktai veido bruožų ir gražių akių, tik kiek
Šioje parodoje yra daugiau nei puikiausiai išsilaikė dėl sauso Egip- atsikišusiais dantimis ir neryžtingu, rių brangių medžiagų, tai lyg tarnai,
kurie turėjo padėti faraonui jo ke-.
130 rodinių iš faraonų kapaviečių: to klimato.
mažu smakru. Jis buvęs 5 pėdų ir 6 lionėje į amžinybę. Buvo ir papuo
55 iš Tutankhamun, kiti — iš kitų
šalų bei dar daug visokių įdomių ro
Tut kapavietė buvo atrasta
inčų ūgio, gana lieknas,
faraonų, Tutankhamun giminių ir
anglų archeologo Howard Carter tik
Rodinių iš kasdieninio gyvenimo dinių, 3000 metų senumo faraonų
kitų kilmingųjų kapaviečių.
Kas gi tas taip išgarsėjęs. Tu 1922 m. lapkričio 4 d. Carter buvo ir reikmenų, naudojamų faraonų turtų. Bet niekaip negaliu pamiršti
laidotuvėse, buvo daug ir įspūdingų, mažyčio auksinio, brangakmeniais
tankhamun, kurio vardas reiškia tiesiog apakintas auksu spindinčių
Įspūdinga pilko granito Tutan- išpuošto karstelio, kuriame turėjo
„gyvojo dievo įvaizdis"? Amerikiečiai turtų. Jis juos kruopščiai surašė.
1961 m. kai kurie rodiniai buvo khamun ūgio statula, arba jo prose- būti laidojamos Tutankhamun ke
jį vadina „King Tut". Tai 18-osios
dinastijos 8-9 metų berniukas, 1382 rodomi pasauliui. Iki 1981 m. buvo neliai, sėdintys kartu, ar dvi medi- penys... (Kai kuriuos organus laido
m. pr. Kr. tapęs faraonu ir valdęs daug parodų, bet kaip anksčiau mi- nės paauksuotos Tutankhamun sta- davo kartu su mumija, bet atski
Egiptą apie 10 metų. Jis mirė labai nėta, vienas rodinys buvo sužalotas, tūlos, vaizduojančios jį kaip Žemu- ruose karsteliuose).
Bilietus į parodą galima už
tinio ir Aukštutinio Egipto valdovą,
anksti, sulaukęs tik 19 metų, nors todėl parodos buvo neeksponuojaNeužmirštamas yra didelis pa- sisakyti skambinant Field muziejui
buvo sveikas, nesirgo. Užtat apie jo mos iki dabar.
Tutankhamun paroda yra pir- auksuotas jo prosenelės Tjuya karš telefonu 312-922-9410, arba tinmirtį yra visokių pasakojimų. Apie jo
klalapyje www.fieldmuseum.org
asmenį mažai žinoma. Daugelis se iname, pagrindiniame Field muzie- tas su puikia auksine kauke,
Po parodos galima užeiti ir į spe
Buvo net keletas kėdžių, panovės istorijos tyrinėtojų mano, kad jaus aukšte, bet norint išvengti
cialią
krautuvėlę, kur galima rasti ir
darytų iš brangaus medžio, paaukjis buvo labai nemėgto faraono Akhe- spūsties, į ją reikia eiti per žemutinį
suotų, dekoruotų. Viena jų — išpinta labai pigių, ir labai brangių, prisi
naten sūnus. Mirus motinai, jis aukštą, lipant laiptais.
užaugo kartu su šešiomis Nefertiti
Paroda išdėstyta 11 įvairaus
sėdynė — buvo princesės Sitamun ir, minimui skirtų dalykų: papuošalų,
dukterimis, kurių vieną vedė. Jo didumo, apšvietimo ir spalvų pa- rodos, lyg matai tą jaunutę gražią statulėlių, marškinėlių, nuotraukų,
tėvas buvo uždaręs senąsias šven talpų, kad lankytojui būtų sudaryta
princesę, nerūpestingą ir linksmą, DVD, video juostų bei puikų, nors ir
tyklas ir įvedęs Saulės dievo Aten atitinkama nuotaika. Rodiniai iš- sėdinčią toje kėdėje ir ragaujančią brangų, katalogą.
garbinimą. Bet jaunasis Tut atmetė dėstyti erdviai, užrašai aiškūs. Pa- brangius vaisius. Viena kėdė buvo
Akhematen mokymą ir grąžino tra pildomai galima išsinuomoti gar
dicinę religiją. Tutankhamun (toliau sinius paaiškinimus, kuriuos reikia
„Draugo" knygynėlyje
King Tut ar Tut) nepaliko palikuo klausytis per ausines. Sienose —
...nių. Tiesa, parodoje eksponuojami įvairios dekoracijos ir paaiškinimai
Julija Švabaitė-Gylienė
du auksiniai miniatiūriniai karste ne tik apie Tutankhamun, bet ir apie
„ D R A U G Ų LAIVELIS"
liai, skirti 5 mėn. ir 7 mėn. gema kitus faraonus bei jų gyvento laiko
lams (fetus), buvo palaidoti kartu su aplinką.
Gerai ne tik Amerikos lietu
juo. Abu gemalai mergaičių.
Julija Svabaitė-Gyiienė
Pirmoji patalpa buvo beveik viams, bet ir Lietuvoje gyvenantiems
Dėl jo staigios mirties turbūt tamsi, tik šiek tiek apšviesta kelių knygos mylėtojams pažįstama rašy
nebuvo suspėta pastatyti didelės žibintų. Ten lankytojai trumpai toja Julija Švabaitė-Gylienė savo
kapavietės, todėl jis buvo palaidotas supažindinami su King Tut kapa gražią gyvenimo sukaktį pasitiko
„Valley of the Kings" (netoli Thebes) vietės atradimu. Visų patalpų ap- nauja humoristinių apsakymų kny
ga „Draugų laivelis". Knygos pratar
mėje Julius Keleras rašo: „Juoko čia
pakaks visų pirma todėl, kad Julijos
Švabaitės knyga yra pašvęsta savi
tos ir nieku būdu nemėgstančios iš
savęs šaipytis lietuviškos erdvės
gyventojams — DP (Dievo Paukšte
liams), ne savo valia išskridusiems
iš numylėtos ir taip gražiai Maironio
apdainuotos tėvynės".
Taigi apsakymų herojai gyvena
ten, kur po karo atsidūrė daugybe
lietuvių — Australijos žemėje ir vi
Humoristini** tpakymai
siems mums gerai pažįstamame
Marąuette Park. Knygos autorė su
lengvu humoru žvelgia į savo hero dant 9 proc. užsisakant IL valstijo
jų nutikimus. Knygą išleido Lietu je. Persiuntimo kaina — 5 dol. Per
viškos knygos klubas. Spausdino siunčiant daugiau knygų, už kiek
vieną papildomą knygą — 1 dol.
..Draugo" spaustuvė.
Knygos kaina — 10 cioi.. pnde- mokestis.

ALDONA SMULKSTIENE
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Tutankhamun kapo Egipte planas.

„ D r a u g o " knygynėlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chicago, IL 0629
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500
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SV. KAZIMIERO TITULO
BAŽNYČIOS LIETUVOJE
Kauno arkivyskupijos muziejuje
vilnietė menotyros daktarė Neringa
Markauskaitė skaitė paskaitą „Ti
tulinės Šv. Kazimiero bažnyčios
Lietuvoje" — tęsė visus metus truk
siantį pažinčių su Lietuvos sakra
linės dailės tyrinėjimų atradimais
ciklą.
Lietuvoje yra 17 šv. Kazimiero
vardu pavadintų bažnyčių. Moks
lininkės žodžiais, reikšminga pasta
rųjų metų bažnytinės dailės tyri
nėjimų atodanga — kad pirmoji
Lietuvoje šio titulo bažnyčia pastaty
ta ne Žemaitkiemyje (Ukmergės r.),
kaip ilgai manyta, bet Vilniuje.
Menotyrininkės ketverių metų dar
bą Vatikano archyvuose, renkant
medžiagą daktaro disertacijai, vai
nikavo aptiktas rankraštinis patvir
tinimas, jog Vilniaus Šv. Kazimiero
bažnyčia neturėjo vieno turtingo
fundatoriaus, kaip buvo įprasta
XVII a. pradžioje, kai ši šventovė
pradėta statyti. Turtingos puošybos
barokinė bažnyčia pastatyta kelių
diduomenės atstovų bei paprastų
žmonių aukomis, kurios buvo ren
kamos per tris dienas trukusią iškil
mę 1604 m., kai Vilnių pasiekė kara
laičio Kazimiero (1458—1484) kano
nizaciją patvirtinanti popiežiaus
brevė. Nuo tada Šv. Kazimiero titulo
bažnyčios pradėtos statyti visoje
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
(LDK) teritorijoje. Pasak dr. N.
Markauskaitės, nė vienoje Lietuvos
šventovėje neaptiksi tiek daug mar
muro, kaip 1636 m. statytoje Šv.
Kazimiero koplyčioje, XVIII a. įkom
ponuotoje į L. Stuokos-Gucevičiaus
perstatytąją Vilniaus arkikatedrą.
Puošnaus interjero koplyčią statydi
nusio jogailaičio Zigmanto III Vazos
rašytinė ištara „Statau ją šv.
Kazimierui" byloja, jog LDK val
dovams buvo svarbu savo giminėje

turėti šventąjį globėją. XVIII a.
antrojoje pusėje šv. Kazimierą pa
sirinkus Žemaičių vyskupijos glo
bėju, jo titulo bažnyčia pastatyta
Vėžaičiuose (Klaipėdos r.). Kai 1863
m. sukilimą numalšinusi caro val
džia uždraudė statyti katalikų šven
toves, o esamas vertė cerkvėmis,
buvo baigtos statyti — matyt, diplo
matiškai apeinant draudimus, — iki
sukilimo pradėjusios kilti Igliaukos
(Marijampolės r.) bei Lančiūnavos
(Kėdainių r.) Šv. Kazimiero bažny
čios.
Kilus tautiniam sąjūdžiui, ypač
grąžins lietuvišką spaudą, kas
antrame Lietuvos miestelyje steigėsi
Šv. Kazimiero draugijos. Žemait
kiemio (Ukmergės r.) Šv. Kazimiero
medinė bažnyčia 1901 m. perstatyta
į mūrinę, o Lekėčiuose (Šakių r.)
1907 m. pradėta statyti medinė liau
diškos architektūros Šv. Kazimiero
bažnyčia. Didelė mūrinė neogotikinė
bažnyčia 1911 m. iškilo Naujojoje
Vilnioje, šio titulo šventovės tuomet
kurtos dažnoje naujoje parapijoje.
1948 m., kai vėl imta uždarinėti
šventoves, Šv. Kazimiero bažnyčia
pašventinta Sauguose (Šilutės r.).
Akibrokštas buvo ir 1949 m. tapytas
Kamajų (Rokiškio r.) Šv. Kazimiero
bažnyčios altoriaus paveikslas, vaiz
duojantis Lietuvos bei jaunimo glo
bėją. Atkūrus nepriklausomybę, mo
dernių architektūros formų Šv. Ka
zimiero bažnyčios iškilo Alytuje,
Aleksote (Kauno r.), Klaipėdoje,
Kučiūnuose (Vilkaviškio r.). Lekėčių
gyventojai šv. Kazimiero globos
troškimą neseniai išreiškė prie kelio
pastatę beveik 6 m aukščio šventojo
jogailaičio medinę skulptūrą bei joje
iškalę: „Angeliškas jaunuoli, globok
mūsų parapiją".

Lietuvos Respublikos (LR) am
basadorius Jungtinėse Amerikos
Valstijose Vygaudas Ušackas ir
ambasados Įgaliotoji ministrė Kor
nelija Jurgaitienė gegužės 25 d. JAV
Kongrese susitiko su Baltų sambūrio
Atstovų rūmuose pirmininku John
Shimkus ir aptarė Lietuvos įtrauki
mo į JAV bevizio režimo programą
galimybes.
Amb. Ušackas padėkojo atstovui
Shimkus už jo ilgalaikę paramą,
Lietuvai siekiant bevizio režimo su
JAV, bei pasveikino Shimkus ge
gužės 18 d. pasisakymą Atstovų
rūmuose, kuriuo jis paragino ša
lies parlamentarus sudaryti galimy
bę Lietuvai, Latvijai ir Estijai da
lyvauti bevizio režimo programo
je.
Susitikime amb. Ušackas pasi
džiaugė, kad Jungtinis Baltų Ame
rikos nacionalinis komitetas (Joint
Baltic American National Committee-JBANC) gegužės 25 d. išplatino
atsišaukimą, kuriuo paragino savo
narius ir Baltijos valstybių JAV
draugus kreiptis į savo atstovus
Kongrese, kad šie „imtųsi reikalingų
žingsniu, kurie pabaigtu diskrimi
nacine JAV vizų praktika, taikoma

Mielai mamytei ir močiutei

AtA
FILINAI von BRAUN
mirus, reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą mUsų
tarybos ir valdybos nariui fil. LEOPOLDUI von
BRAUN su šeima ir visiems artimiesiems.
Vydūno fondo taryba ir valdyba

Ilgamečio valdybos nario

AtA
VINCO KAČINSKO
netekę, gilią užuojautą reiškiame žmonai ALDONAI,
vaikams DANUTEI ir EVALDUI, giminaičiams bei
artimiesiems ir kartu liūdime.
Lietuvių Respublikoną lygos
valdyba ir nariai

AtA
GIEDRIUI MEILUI
mirus, mūsų giliausia užuojauta žmonai VIDAI,
sūnums ir jų šeimoms, broliui ROMUI su žmona AL
DONA, seseriai ALDONAI su šeima bei artimie
siems.
Vilė ir Vytas Marchertai
Jūra Gvidienė
Elena Z. Carter
Gražina ir Vitalis Damijonaičiai
Monika ir Henrikas Kabliauskai
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RAGINA SIEKTI
LIETUVOS ĮTRAUKIMO Į JAV BEVIZIO
REŽIMO PROGRAMĄ
naujosioms ES valstybėms, tame
tarpe Baltijos šalims". Jis taip pat
pasidžiaugė, kad dar prieš pusmetį,
2005 m. rugsėjo 23-25 d., JAV Lie
tuvių Bendruomenės XVII Taryba
priėmė nutarimą, kuriuo „paskatino
JAV Kongresą ir administraciją
siekti reikiamų priemonių bevizio
režimo su Lietuva greitesniam
įvykdymui". Lietuvos diplomatas
išreiškė įsitikinimą, kad JAV lietu
viai išgirs šiuos raginimus ir akty
viai kreipsis į savo atstovus Kon
grese.
Ambasadoriaus nuomone, Lie
tuvos įtraukimas į bevizio režimo
programą, sudarant galimybes Lie
tuvos piliečiams su turistinėmis
vizomis iki 90 d. lankytis JAV, pa
šalintų diskriminacinę vizų poh'tiką,
taikomą Lietuvai kitų ES narių
atžvilgiu, atspindėtų sąjunginiškus
Lietuvos ir Amerikos santykius,
sudarytų palankesnes sąlygas akty
vesniems ekonominiams, akade
miniams, kultūriniams mainams, ir
taip dar labiau sustiprintų dvišalius
ryšius.
LR ambasados
pranešimas
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DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Af A
PETRAS PUPIUS
Jau prabėgo dešimt metų, kai 1996 m. birželio 1 d.
Amžinybėn iškeliavo mylimas vyras, tėvelis, senelis ir prosene
lis, buvęs Lietuvoje ilgametis Kybartų gimnazijos, vėliau Vokie
tijoje Sheinfeldo gimnazijos matematikos mokytojas, o Ameri
koje LB Švietimo tarybos ir kitų lietuvių organizacijų narys ir
rėmėjas.
Sukakties dieną bus prisimintas šv. Mišių aukoje Lemonte,
IL, Los Angeles, CA ir Chesterton, IN. Drauge su mumis, prisi
minkite Jį savo maldose.
Su liūdesiu žmona Zuzana, dukterys Aldona ir Ma
rytė, sūnūs Antanas ir Juozas su šeimomis, anūkai ir
proanūkai

Remkite ir platinkite
T U K

katalikišką

U I T H U A N I A N

VVORCO

VVIOK

„DRAUGAS" Informuoja, „DRAUGAS

spaudą
t.> A > t -v

formuoja;

„ D R A U G A S " : išeivijos ir Lietuvos j u n g t i s !
„ D R A U G A S " l i e t u v y b ė s š v y t u r y s ir s a r g a s !
P r e n u m e r u o k i m e Ir s k a i t y k i m e „ D R A U G Ą !
w w w . d r a u g a s . o r g
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ČIKAGOJE

IR

• Židinio p a m a l d o s , šv. Mišių
a u k a ir rožinis ruošiami arkivysk.
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi
jos šventovėje, Lemonte, šeštadienį,
birželio 3 d., 8 vai. r. Tai bus Sek
minių išvakarės. Melsimės Švento
sios Dvasios dovanų Bažnyčiai, Lie
tuvai, žmonijai, sau ir artimiems.
Visi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti
pamaldose.
• B i r ž e l i o 4 d., sekmadieni, 12
vai. p.p. Visus kviečiame į ateitinin
kų namų gegužinę Ateitininkų namų
sodelyje. Kviečiame pasidžiaugti
ąžuolynu ir jaukiais namais. Lau
kiame visų.
• B i r ž e l i o 11 d., sekmadienį, 10
vai. r. Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo parapijos bažnyčia vi
sus kviečia į kun. Vaidoto Labašausko atsisveikinimo šv. Mišias ir popie
tę po Mišių. Kunigas Vaidotas baigė
magistro studijas Katalikų univer
sitete Washington, DC ir grįžta į Lie
tuvą.
• J A V LB L e m o n t o apylinkės
valdyba maloniai kviečia visus birže
lio 11 d. į Palaimintojo J. Matulaičio
lietuvių katalikų misiją paminėti
Gedulo ir Vilties dieną. 10:30 vai. r.
padėsim vainikus prie Partizano
paminklo. Prisiminimais šią liūdną
visai tautai dieną pasidalins prof.
Vytautas Černius. 10:45 vai: r.
bažnyčioje misijos choras ir solistė P.
Ragienė atliks specialiai tai progai
skirtus kūrinius. 11 vai. r. bus auko
jamos šv. Mišios už tuos, kurie per
prievartą buvo išvežti ar turėjo
palikti savo gimtuosius namus, bėg
dami nuo raudonojo maro.
• Y p a t i n g a k v a p ų ir s k o n i o
puokštė vėl sklandys Čikagos Grant
Park, kur birželio 30 dieną prasidės
j a u 26-asis „Taste of Chicago" festi
valis, kuris tęsis 10 dienų. Nuvykę į

•:**:-S----

•::;.•:•:.:•:::::

AŠTUNTOSIOS LIETUVIŲ DAINŲ
ŠVENTĖS RENGINIŲ INFORMACIJA

APYLINKĖSE

Grant P a r k galėsite ne tik pasma
guriauti, bet ir pasiklausyti įvairiau
sių koncertų, JAV Nepriklausomy
bės dieną pasižiūrėti nuostabiausių
ugnies salvių. Organizatoriai žada ir
dar daugiau visokiausių renginių.
Daugiau sužinosite atsivertę tinklalapį www.tasteofchicago.us
• G e g u ž ė s 28 d. laikraštyje „ D a i 
ly Southtown" išspausdintas šio laik
raščio žurnalisto Steve Schmadeke
straipsnis ,,Homeowners clash with
Lithuanian World Center", kuriame
rašoma apie tai, kad Pasaulio lietu
vių centro aplinkiniai gyventojai pa
sipiktinę centre renginių metu kelia
mu triukšmu. Ypač juos papiktino
gegužės 20 d. vykęs pokylis, kurio
svečiai teršė aplinką, primėtė alaus
skardinių, triukšmavo. Aplinkiniai
nepatenkinti ir savaitgaliais vyks
tančiomis futbolo varžybomis. Arti
centro gyvenanti Laura Dowling pa
sakojo, kad į centrą susirenka ne Le
monto miestelio gyventojai, o žmonės
iš visų pakraščių. „Jie čia negyvena,
ir jiems niekas nerūpi", — sakė ji.
IŠ ARTI IR

TOLI.
.—•

•

• T a u t o s Fondo vadovybė malo
niai kviečia visus Tautos fondo narius
ir svečius dalyvauti Tautos fondo
metiniame narių susirinkime, kuris
įvyks 2006 birželio 3 d. Tautos fondo
raštinės patalpose, 307 W. 30th
Street, New York, N Y Registracija
9:30 vai. r., susirinkimo pradžia 10
vai. r. Nariams jau išsiuntinėti pa
kvietimai su įgaliojimo kortelėmis.
Jei esate fondo narys ir negavote
pakvietimo, prašome kreiptis į Tau
tos fondo raštinę adresu: 307 W.
30th Street, New York, NY 100012703. Tautos fondo narius prašome
atsiųsti savo elektroninio pašto ad
resus. Tel. pasiteiravimui: 212-8685860. Fax 212-868-5815, ei. paštas:
tautfd@aol.com

Skelbimai

Advokatas
Jonas Gibaitis
Criminal cases,
civil cases and DUI
6247 S. K e d z i e Avenue
C h i c a g o , I L 60629
Tel. 773-776-8700
Ton free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. n u o 9 v.r. iki 5 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

IMIGRACINES TEISĖS
ADVOKATAS
AURELIUS BUTVILAS
Tel. 3 1 2 - 5 8 0 - 1 2 1 7
135 S LaSaūe #2300 Chicago, IL 60603
Galimo6 konsultacijos šeštadieniais

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tel. 773-284-0100.
TeL 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
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

Irena Grigaitis, Lemont, IL, ne tik pratęsė ,,Draugo" prenume
ratą, bet jį užprenumeravo ir į Lietuvą. Tai tikrai suteikia m u m s
džiaugsmo, kad turime tokių geraširdžių tautiečių. Labai dėkojame!
i&mmmmmmmmmmimmmmimmmmmmimaamm^

Rasa B u t k u v i e n ė , gyv. Lietuvoje, ne tik atsiuntė „Draugo" pre
numeratos pratęsimo mokestį, bet pridėjo dar 20 dol. auką. Žinodami,
kad kiekvienas centas mūsų tautiečiams tėvynėje labai svarbus, ypač
įvertiname šią auką ir reiškiame padėką.

Giedrė E. M i c k u s iš G r a n a d a Hills, CA, pratęsė prenumeratą
Raimundui Mickui, gyv. Marshall. MI. Esamo dėkingi ir džiaugiamės.
kad galėsime šį skaitytoją lankyti dar vienerius motus.

Greitai skambės dainos aštunto VVest".
S e k m a d i e n i s , l i e p o s 2 d.
joje Lietuvių dainų šventėje. Pen
Mugė nuo 8 vai. ryto „Sheraton
kiasdešimt keturi chorai iš tris
dešimt miestų ir keturių valstijų Chicago Hotel a n d Towers".
kruopščiai ruošiasi šiai tautos šven
Šv. Mišios 9 vai. r. „Sheraton
tei. Šventės renginiai vyks 2006 m. Chicago Hotel a n d Towers".
liepos 1-2 dienomis Čikagoje. Pati
Aštuntoji Lietuvių dainų šventė
dainų šventė bus „University of 2 vai. p.p. „UIC Pavilion" salėje.
Illinois UIC Pavilion". Dainų šventės
Dainų šventės pokylis 7 vai. v.
būstinė — „Sheraton Chicago Hotel „ S h e r a t o n
Chicago Hotel
and
and Towers". Speciali kaina daly Towers".
viams ir žiūrovams — 119 dol. nak
Bilietus į Dainų šventę galite
čiai už kambarį. Kambarių skaičius n u s i p i r k t i „ T i c k e t m a s t e r " bilietų
už šią kainą yra ribotas, todėl agentūroje. Tel. 800-277-1700 (JAV)
paskubėkite užsisakyti kambarius iš ir tel. 416-870-8000 (Kanadoje) arba
anksto. Iš „Sheraton" viešbučio į „UIC Pavilion" bilietų kasose. Pirk
visus Dainų šventės renginius bus dami šioje kasoje, išvengsite „Tic
galima nemokamai nuvykti užsaky k e t m a s t e r " mokesčio. „UIC Pavi
tais autobusais.
lion" kasos d i r b a p i r m a d i e n i a i s Visą informaciją apie Dainų penktadieniais nuo 12 vai. p.p. iki 6
šventę (renginiai, bilietai, nakvynė vai. v., šeštadieniais — nuo 12 vai.
ir t.t.) galite rasti Dainų šventės p.p. iki 4 vai. p.p.. Bilietų kaina —
22-32 dol. s u a u g u s i e m s ir 12-22 dol.
internetinėje svetainėje
vaikams iki 12 m.
www.dainusvente.org
Bilietus į susipažinimo vakaronę
Neturinčius interneto, kviečia
me sekti spaudą, kurioje skelbsime ir Dainų šventės pokylį galite įsigyti
užpildę a n k e t ą , k u r i ą r a s i t e tinDainų šventės informaciją.
klalapyje
Šeštadienis, liepos 1 d.
www.dainusvente.org/bilietai
Choristų repeticija nuo 8 vai.
Susipažinimo v a k a r o n ė s bilietų
ryto „UIC Pavilion" salėje.
Mugė nuo 9 vai. ryto „Sheraton kaina — 30 dol. Pokylio bilietų kaina
— 60 dol. suaugusiems, 45 dol. jauni
Chicago Hotel and Towers".
Susipažinimo vakaronė ir „Jazz mui iki 20 m. ir 30 dol. vaikams iki 12 m.
Dainų šventės organizatoriai
Land" koncertas 8 vai. vakaro „Park

Spaudos apžvalga
Pasirodė Lietuvos šaulių žurna
lo „Trimitas" šių metų gegužės
mėn. numeris. Pirmasis jo puslapis
skirtas Motinos dienai. LŠS vadas
Juozas Širvinskas, Šaulių sąjungos
garbės šaulė Regina Kajutienė ir
Biržų šaulių 1-osios kuopos vadė Rasutė Baltienė sveikina visas mamas
Motinos dienos proga.
Žurnale susipažinsite su Lietu
vos jaunaisiais šauliais, sužinosite,
kaip vedami karybos mokslai šau
liams, antraštėje „Laikas" prisi
liesite prie šaulių istorijos, o „Išei
vijoje" perskaitysite apie Toronto V.
Pūtvio šaulių kuopą.
Toliau tęsiamas straipsnių cik
las apie skaudžią tremtinio dalią,
skelbiami mokinių konkurso „Lie
tuvos laisvės kovų ir netekčių istori
ja" nugalėtojų vardai. Taip pat susi
pažinsite su „Dainavos" vyrų an
samblio iš Baisiogalos vadovu Ro
mualdu Juzukoniu, kuris už vado
vavimą šiam šaulių ansambliui 2005
m. įvertintas „Aukso paukštės" ap
dovanojimu.
Žurnale išspausdinti Krašto ap

saugos sistemos skiriamieji ženklai.
Ž u r n a l a s g a u s i a i iliustruotas
nuotraukomis.
Žurnalą leidžia Lietuvos šaulių
sąjunga: w w w . s a u l i u s a j u n g a . l t
Redaktorė A u š r a G a r n i e n ė

„Be galo esu Jums dėkingas už 'Draugo' siuntinėjimą, kurį paveldė
jau iš a.a. Petrutės P e k a r s k i e n ė s . Nors ir mano gyvenimo laikas gal
būt labai ribotas, bet viltis dar yra, kad 96-uosius pradėsiu. O 'Draugas'
toks mielas, sunku su juo skirtis. Linkiu Dievo malonių visiems 'Draugo'
bendradarbiams", — rašo mums iš T i l l s o n b u r g , C a n a d a , V y t a u t a s
Čiuprinskas. Linkėdami jam sveikatos, stiprybės ir ilgo, ilgo amžiaus,
džiaugiamės, kad tebeskaito „Draugą".
«aw

Donna ir Stan Baguzis iš Chipley, FL, užprenumeravo „Drau
gą", kaip dovaną J o s e p h Baguziui, gyv. S u n n y H i l l s , FL. Žinome, kad
naujasis skaitytojas „Draugu" tikrai džiaugsis. E s a m e labai dėkingi jį
užprenumeravusiems!
Veronica M. Matuzas, La Grange, IL, k a r t u su prenumeratos
mokesčiu atsiuntė „Draugui" 50 dol. auką. Labai ačiū!
J u r g i s P a l i u l i o n i s iš W e s t e r n S p r i n g s , IL. ne tik pratęsė
..Draugo" prenumeratą dar vieneriems metams, bet a t s i u n t ė ir labai dos
nią 100 dol. auką. Širdingai dėkui'

