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Siame 
numeryje: 
„Saulės" lit. mokykla 
džiugina St. Petersburg 
lietuvius. Daumanto 
šauliu kuopos 
susirinkimas Los 
Angeles, Calif. 

2 psl. 

Pirma nužmogina, 
paskui kankina. 
Neįtikėtinas sabotažas. 

3psl. 

Kitu žvilgsniu į 
antiestetiką kūryboje. 
Kompaktinė plokštelė 
be keiksmažodžių. 
Ketvirtoji liet. kalbos 
olimpiada. 

4 psl. 

Besidžiaugiant 
Lietuvos laimėjimais. 

5 psl. 

Pasikalbėjimas su 
jaunu kunigu. Pas 
Union Pier, MI, 
lietuvius. Komp. VI. 
Jakubėnui skirtas 
sukaktuvinis 
koncertas. 

6 psl. 

Sportas 
* Baltarusijoje vykusio

se tarptaut inėse jaun iu ir 
jaunimo (1987-1988 m. gimi
mo) dziudo varžybose sėkmin
gai pasirodė Lietuvos rinktinė. 
Vaikinų turnyre čempionais ta
po Alius Bračiuiis (svorio kate
gorija daugiau nei 90 kg) ir Ka
rolis Bauža (90 kg). Bronzos 
medalius Ainis Vencevičius bei 
Domas Jaskiinas '73 kg). Mer
ginų varžybose nugalėtojomis 
savo svorio kategorijose tapo 
Skaistė Marcinkevičiūtė (virš 
70 kg) ir Loreta Rimavičiūtė 
(70 kg), sidabro apdovanojimus 
pelnė Sandra Rimavičiūtė (virš 
70 kg) bei Birutė Matulevičiūtė 
(57 kg), o bronzos medaliai ati
teko Rūtai Aksionovai (48 kg) ir 
Dovilei Danaitytei (63 kg). 

Antrad ien į v i en in te 
lėse penkių k o m a n d ų Lietu
vos b e i s b o l o p i r m e n y b i ų 
rungtynėse čempionas bei žai
dynių pirmūnė Kauno „Litua-
nica" komanda iškovojo septin
tą pergalę iš eilės „Lituanica" 
po atkaklios kovos 7:6 nugalėjo 
ketvirtojoje vietoje esančius 
Kauno ,,LKKA-Lituanica" beis-
bolininkus. 

* Trečiosiose Italijos vy
rų krepšinio lygos (LEGA) 
ketvirtfinalio ža id imo rung
tynėse reguliariojo sezono nu
galėtoja Mindaugo Žukausko 
Siena „Montepaschi" komanda 
antradienį namie 103:76 su
triuškino aštuntąją vietą regu
liariajame sezone užėmusią 
„Mėtis" komandą, kurioje dėl 
užsieniečių kvotos nežaidė Val
das Dabkus, ir. laimėjęs žaidi
mą iki trijų pergaliu 3:0. pateko 
į pusfinalį. 

Naujausios 
žinios 

* Lietuviai į JAV gali ti
kėtis vykti be v izų ne anks
čiau kaip po poros metų. sako 
Lietuvos ambasadorius. 

' Vyriausioji r inkimų ko
misija į t e ikė k a n d i d a t ų į 
prezidentus pažymėjimus. 

* Lietuviai yra didesni 
rūkaliai nei anglai , rodo ty
rimas. 

Rolandas Paksas bus teisiamas už valstybės paslapties atskleidimą 
Viln ius , gegužės 19 d. 

(BNS) — Generalinė prokura
tūra baigė t ir t i ir trečiadienį Vil
niaus apygardos teismui perda
vė bylą, kurioje triskart Kons
tituciją šiurkščiai pažeidęs bu
vęs prezidentas Rolandas Pak
sas į tar iamas padaręs nusikal
timą — atskleidęs valstybės pa
slaptį. 

Į tar imas grindžiamas tuo. 
kad R. Paksas dosniausiam savo 
prezidentinės rinkimų kampa
nijos finansuotojui verslininkui 
Jurij Borisov leido suprasti, kad 
jo pokalbių klausosi Valstybės 
saugumo departamento parei
gūnai. 

Teismui išsiųstas kaltina
masis aktas kartu su bylos me
džiaga. 

Ikiteisminio tyrimo metu 
surinkta 6 tomai (1,272 psl.) 
medžiagos, kuria grindžiama 
įtariamojo kaltė dėl nusikalsta
mos veikos padarymo, pranešė 
Generalinės prokuratūros atsto
vas spaudai. 

Sis ikiteisminis tyrimas bu
vo pradėtas šiemet balandžio 26 
dieną, kai atliekant ikiteisminį 
tyrimą baudžiamojoje byloje dėl 
grasinimų prezidentui buvo nu
statyti kito įtarimo dėl nusikals
tamos veikos požymiai. 

Balandžio 30 dieną R. Pak-

sui buvo pateiktas įtarimas pa
gal Baudžiamojo kodekso 125 
straipsnio 1 dalį. kuris numato 
atsakomybę už valstybės pa
slapties atskleidimą. 

Tądien, dalyvaujant advo
katui, jis buvo apklaustas įta
riamuoju. Jo parodymai buvo 
fiksuojami vaizdo kamera. 

Jei teismas pripažins kaltu, 
jam gresia teisės dirbti tam tik
rą darbą arba užsiimti tam tik
ra veikla atėmimas arba bauda, 
arba laisvės apribojimas, arba 
laisvės atėmimas iki trejų metų. 

Tuo tarpu opozicinės Tėvy
nės sąjungos-konservatorių 
frakcijos Seime atstovai siūlo iš

tirti žiniasklaidoje paskelbtus 
faktus, esą per apkaltą nuo pre
zidento pareigų nušalintas Ro
landas Paksas turi ryšių su Ru
sijos specialiosiomis tarnybo
mis. 

Konservatoriai siūlo Seimui 
priimti nutarimą, kuriuo Vals
tybės saugumo departamentui 
būtų pavesta ištirti praėjusią 
savaitę dienraštyje „Lietuvos 
rytas" išspausdintą interviu su 
šiuo metu Prancūzijoje gyve
nančiu ir buvusiu Rusijos žval
gybos darbuotoju prisistatančiu 
Jevgenij Limanov. 

Dienraštis pažymi, jog nu
rodoma pašnekovo pavardė ne

tikra. 
Interviu dienraščio pa

šnekovas teigia, jog per apkaltą 
nuo prezidento pareigų nušalin
tą Rolandą Paksą finansiškai 
rėmęs bendrovės „Avia Baltika" 
vadovas Jurij Borisov yra su
sijęs su Rusijos karine žvalgyba. 

Pašnekovas dienraščiui taip 
pat teigia, jog R. Paksą konsul
tavusios Rusijos kompanijos 
„Almax" darbuotoja Ana Zaton-
skaja yra susijusi su Rusijos 
specialiosiomis tarnybomis, gali 
būti Užsienio žvalgybos tarny
bos kadrinė darbuotoja. 

Savo ruožtu, dienraščio kal
bintas asmuo mano, jog pats R. 

Paksas nėra tiesiogiai susijęs su 
Rusijos specialiosiomis tarnybo
mis, bet buvo jų manipuliuoja
mas per savo aplinką. 

Interviu teigiama, jog įtaką 
R. Paksui galėjo daryti ir ben
drovė „Lukoil", kuri priešinosi 
amerikiečių bendrovės ,.Wil-
liams Internationar atėjimui į 
Lietuvos naftos kompleksą. 

Konservatoriai siūlo įparei
goti Valstybės saugumo depar
tamentą pateikti savo išvadą 
dėl galimų R. Pakso ryšių su 
Rusijos specialiosiomis ta rny
bomis iki birželio 9 dienos. 

Priešlaikiniai prezidento 
rinkimai įvyks birželio 13 d. 

Moksleiviai 
pradeda 

egzaminų 
maratoną 

Viln ius , gegužės 19 d. 
(BNS) — Lietuvos mokslei
viams nuo matematikos egza
mino trečiadienį prasidės be
veik mėnesį truksiantis bran
dos egzaminų maratonas. 

Švietimo ir mokslo ministe
rijos duomenimis, brandos eg
zaminus šiemet laikys daugiau 
nei 50,000 šiemet baigiančiųjų 
vidurinio ugdymo programą ir 
daugiau kaip 1,500 ankstesnių 
laidų abiturientų. Iš viso egza
minus laikys 4.000 daugiau 
kandidatų nei pernai. 

„Džiaugiuosi, kad kasmet 
daugėja norinčiųjų įgyti bran
dos atestatą — išsilavinimas 
yra tapęs neabejotina vertybe. 
Prieš keletą metų pertvarkyta 
egzaminų sistema sudaro ly
gias galimybes visiems abitu
rientams pretenduoti į pa
sir inktas studijų programas. 
Didelis palengvinimas yra tai, 
kad nebereikia dukart laikyti 
to paties egzamino — baigiamo
jo ir stojamojo. Be to. egzaminų 
tvarka nesikeičia jau keletą 
metų", pranešime spaudai ci
tuojamas švietimo ir mokslo 
minis t ras Algirdas Monkevi
čius. 

Šiais metais brandos egza
minų tvarka bus tokia pati, 
kaip ir pernai. Šiemet visi iš
laikyti egzaminai bus įrašomi į 
brandos atestatą. 

Norintieji gauti brandos 
atestatą, tu r i išlaikyti 4 vi
durinio ugdymo programos in
dividualaus ugdymo plano da
lyki! brandos egzaminus, tačiau 
gali rinktis ir laikyti 6. 

Lietuvių kalbos 'gimtosios 
ar valstybinės) egzaminas yra 
privalomasis, kiti — pasirenka
mieji. Populiariausias šių metų 
egzaminas yra matematika. 

Baltijos ir Siaurės valstybių 
sausumos pajėgų vadai tariasi 

Vilniuje 

Lietuvoje atsiradus žmonių, pralošusių savo turtą, lošimų operatoriai išleido informacinį lankstinuką „Ar turite 
problemų dėl azartinių lošimų", kuris lošėjui leis pasitikrini, ar jo polinkis lošti nėra nesveikas. Valstybinė loši
mų komisija pernai gavo tris gyventojų skundus, kuriuose gyventojai prašo, kad jų giminaičiai nebūtų įleisti j lo
šimo namus. Nors oficialios statistikos nėra. manoma, jog dėl priklausomybės azartiniams lošimams Lietuvoje 
kenčia kelios dešimtys gyventojų, daugiausia didmiesčiuose. Nuotr. (iš kairės): Lietuvos lošimų operatorių 
sąjungos (LLOS I prezidentas Kazys Paulikas. LLO-̂  viceprezidentas Giedrius Sakalauskas ir Valstybinės lošimų 
komisijos administracijos vadovas Andrius Karaliūnas. Mykolo Ambrazo ELTA> nuotr 

Vilnius, gegužės 19 d. 
(BNS) — Baltijos valstybių ka
riškiai iš savo kolegų Siaurės 
valstybėse gali pasisemti refor
mų patirties ir gauti patarimų, 
kaip veiksmingai naudoti ka
riuomenei skiriamas lėšas. 

Tai sakė Lietuvos kariuo
menės Lauko pajėgų vadas bri
gados generolas Valdas Tutkus. 
Jo pastangomis trečiadienį Vil
niuje prasidėjo Lietuvos, Latvi
jos, Estijos, Norvegijos, Danijos, 
Švedijos ir Suomijos sausumos 
pajėgų vadų arba jiems prilygs
tančių karinių pareigūnų konfe
rencija — pirmasis tokio lygio 
renginys. 

Anot kariuomenės atstovų, 
susitikime aptariamas Baltijos 
ir Šiaurės valstybių karinio 
bendradarbiavimo projektų tęs
t inumas, dalyvavimas taikos 
palaikymo operacijose, bendrų 

Seimo narys siūlo paremt i Estijos 
reikalavimus Rusijai dėl žalos 

atlyginimo 
Vilnius, gegužės 19 d. 

•BNS) — Buvęs Seimo pirmi
ninkas, priklausantis Tėvynės 
s-gai prof. Vytautas Landsber
gis siūlo Lietuvos parlamentui 
paremti Estiją, kurioje pasigir
do siūlymų Rusijai atsiprašyti 
už sovietinę okupaciją ir atly
ginti jos padarytą žalą. 

„Estų žingsnis normalizuoti 
santykius su Rusija, siūlant 
atlyginti okupacijos žalą. yra 
pirmiausia žmogaus teisių gyni
mas. 

Tai nuostata apie agresijos, 
svetimos valstybės smurto pa
darytas skriaudas, kurios turi 
būti nors kiek atlygintos", tei
giama trečiadienį paskelbtame 
V Landsbergio pareiškime. 

J i s pažymi, jog Lietuvos 
Seimas taip pat yra įpareigojęs 
vyriausybę derėtis su Maskva 
dėl SSRS okupacijos žalos atly
ginimo. 

Seimo sprendimą Rusija 
įvertino kaip ,,nedraugišką 
žingsnį" ir atmetė pasiūlymą 
derėtis dėl žalos atlyginimo. 

Rusijos Užsienio reikalų mi
nisterija antradienį taip pat pa
reiškė, kad Estijos mėginimai 
kelti okupacijos žalos atlygini
mo klausimą neturi perspekty
vų. 

Rusijos Užsienio reikalų mi
nisterijos pareiškimas paskelb
tas reaguojant į Estijos parla
mentui pateiktą ataskaitą apie 
sovietų padarytą žalą. 

Rusijos valdžios puolimą toliau patirianti naftos milžinė „Yukos" niekada 
neplanavo, neplanuoja ir nesiruošia parduoti jos valdomos „Mažeikių naf
tos" akcijų. Tokį patikinimą trečiadienį išgirdo laikinasis prezidentas Ar
tūras Paulauskas <k). Vilniuje priėmęs „Yukos" atstovybės Lietuvoje 
vadovą Tomą Gižą. neseniai tapusj „Mažeikių naftos" valdybos nariu. 

Valdo Kopūsto 'ELTAi nuotr 

Režisierius švenčia jubiliejų Lietuva protestuoja prieš Rygos uosto sprendimą 
Vilnius , gegužės 19 d. 

(ELTA) — Vienas garsiausių 
Lietuvos teat ro ir kino reži
sierių. 2003 m. Nacionalinės 
premijos laureatas Jonas Vait
kus gegužės 20 dieną švęs 60 
metų jubiliejų. 

Pr ieš t r i s dešimtmečius 
baigęs tuometinio Leningrado 
teatro, muzikos ir kinemato
grafijos institutą. J. Vaitkus 
pradėjo režisuoti Kauno valsty
biniame akademiniame dramos 
teatre, greitai tapo ir šio teatro 
vyriausiuoju režisieriumi. 

Per 13 metų sukūrė Kauno 
ir visos Lietuvos teatrą išgarsi
nusius spektaklius: Alfred Jar-
ry „Karal ius Ūbas", Maksim 
Gorkij „Paskutinieji". Henrik 
Ibsen „Statytojas Solnesas". 

Daug įsimintinų spektaklių 
sukurta Lietuvos nacionalinia
me dramos teatre (Antano Škė
mos „Pabudimas". Adomo Mic
kevičiaus „Vėlinės"). 

-Jonas Vaitkus 
Miohailo Raškovskio EITA: nimfr 

Nuo 1981 m. režisierius 
dėsto Lietuvos muzikos akade
mijoje, tarp buvusių J. Vait
kaus mokinių — režisierius Os
karas Koršunovas, aktoriai In
geborga Dapkūnaite, Dalia Mi-
rhclevičinte. Povilas Budrys ir 
daugelis kitų. 

Vilnius-Ryga. gegužės 19 
d. (BNS) — Lietuvos susisieki
mo ministerija protestuoja prieš 
Latvijos Rygos jūrų uosto tary
bos sprendimą nuo balandžio 
mėnesio netaikyti 95 proc. uosto 
mokesčių nuolaidos Lietuvos 
bendrovės „Lisco Baltic Servi
ce" (LBSt keltams, plaukiojan-
tiems maršrutu Ryga-Lubeck 
(Vokietija). 

Lietuvos susisiekimo minis
terija raštu kreipėsi į Latvijos 
vicepremjerą ir laikinąjį susi
siekimo ministrą Ainars Slesers 
teigdama, kad tokie Rygos uosto 
veiksmai pažeidžia Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos 1999 metais 
pasirašytą susitarimą bei Eu
ropos Sąjungos (ES) teisės ak
tus. 

Šiuose susitarimuose nu
matyta, kad uostai privalo tai
kyti vienodas nuolaidas tiek sa
viems, tiek prie šių susitarimų 
prisijungusių valstybių lai

vams. 
Latvijos spaudos teigimu, 

atsisakęs taikyti nuolaidas LBS 
priklausantiems keltams „Vil
nius" ir „Kaunas", Rygos uostas 
taiko nuolaidą Latvijos bendro
vės „Rigas Juras Linijas" keltui 
„Baltic Kristina", plaukiojan
čiam maršrutu Ryga-Stokhol-
mas. 

Rygos uostas šiuo metu yra 
didžiausias „Rigas Juras Li
nijas" akcininkas — jam prik
lauso 31.6 proc. įmonės įstatinio 
kapitalo. 

Pasak Lietuvos susisiekimo 
ministerijos sekretoriaus Arvy
do Vaitkaus. Lietuvos kreipima
sis Latvijai buvo išsiųstas dar 
balandžio 7 dieną, tačiau iki šiol 
atsakymo į jį nesulaukta. 

„Šiuo metu mes naudojame 
visas įmanomas teisėtas prie
mones, paramos sprendžiant šią 
problema kreipėmės į Užsienio 
reikalų ministeriją, apie susi-

karinių planų kūrimas. 
„Baltijos valstybės tapo 

NATO ir Europos Sąjungos na
rėmis, karinio bendradarbiavi
mo kokybė pasikeitė. Šis susiti
kimas pirmiausia kariškiams 
padės sukurti tiesioginius ry
šius", sakė V Tutkus. 

Anot jo, Lietuvoje, kaip ir 
daugelyje NATO valstybių, vyk
sta kariuomenės pertvarkymo 
procesas, tačiau Lietuvos patir
tis tebėra maža. 

Latvijos kariuomenės sau
sumos pajėgų laikinasis vadas 
pulkininkas leitenantas Ju r i s 
Bezzubov. pabrėžė Baltijos ir 
Šiaurės valstybių bendradar
biavimo svarbą įgyvendinant 
jau nutrauktą bendrą Lietuvos. 
Latvijos ir Estijos bataliono 
BALTBAT projektą. Latvija ke
tina perimti Lietuvos patirtį ku
riant pėstininkų brigadą. 

Vyriausybė 
finansuos 

žydų 
bendruomeninio 

turto 
dokumentų 

paiešką 

klosčiusią padėtį informuotas 
premjeras Algirdas Brazauskas, 
kuris šį klausimą pirmadienį 
Šiauliuose aptarė su Latvijos 
premjeru", sakė A. Vaitkus. 

Rygos uosto tarybos narys ir 
Rygos meras Gundars Bojars 
tvirtino, kad „Rigas Juras Li
nijas" nuolaidos taikymas buvo 
pratęstas, kai ši bendrovė uos
tui pristatė savo verslo planus. 

Tuo tarpu LBS. anot G. Bo
jars. tokių duomenų nepateikė 
ir, motyvuodama informacijos 
slaptumu, atsisakė atskleisti 
savo įkainių politiką. 

LBS valdančios Danijos lai
vybos bendrovės „DFDS Tor Li
ne" atstovybės Latvijoje vado
vas Zigmund Jankovskij tvirti
no, kad bendrovės atstovai ko
vo 29 dieną buvo pakviesti pris
tatyti savo veiklos planus, ta
čiau jau balandžio 1-ąją jiems 
buvo pranešta apie lengvatos 
panaikinimą. 

Vilnius, gegužės 19 d. 
f BNS) — Vyriausybės spaudos 
tarnyba pranešė, jog trečiadienį 
vykusiame posėdyje nuspręsta 
skirti 130.000 litų Archyvų de
partamentui. 

Šie pinigai bus panaudoti 
žydų bendruomenių nekilnoja
majam turtui nustatyti reika
lingų dokumentų paieškos iš
laidoms iš dalies padengti. 

Žydų bendruomenės jau se
niai ragina Lietuvą rasti teisi
nių priemonių sugrąžinti joms 
nekilnojamąjį turtą, kurį per 
Antrąjį pasaulinį karą ir po jo 
nusavino okupacinės nacių ir 
sovietų valdžios. 

Pagal Lietuvoje galiojan
čius įstatymus turėtą nekilno
jamąjį turtą susigrąžinti gali 
asmenys, išsaugoję arba atkūrę 
Lietuvos pilietybę, bet ne ben
druomenės. 

Praėjusį rudenį Lietuvoje 
viešėjęs Izraelio parlamento 
pirmininkas Reuven Rivlin pa
ragino panaikinti įs tatymus, 
užkertančius kelią žydų ben
druomenėms susigrąžinti Lie
tuvoje turėtą turtą. 

Per nacių okupaciją Antrojo 
pasaulinio karo metais buvo su
naikinta maždaug 90 proc. iš 
220,000 Lietuvos žydų ben
druomenes. 

Sovietinės okupacijos me
tais, žydų bendruomenės orga
nizacijoms priklausęs tu r t a s . 
kaip ir lietuvių visuomeninių 
organizacijų ir partijų, buvo na
cionalizuotas valstybės. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

ST. PETERSBURG, FL 

Po Motinos dienos minėjimo, vykus io š.m. gegužės 2 d. St . Pe te r sburg . FL, 
Lietuvių klube, iš ka i rės : LB Floridos apygardos p i rm . Lore ta Kynienė, 
garbes konsulas Alg iman tas K a r n a v i t i u s ir LB St . P e t e r s b u r g apyl inkės 
pirm. ir lit. mokyklos vedėja Vida Meiluvienė. 

„Saulės" lituanistinė 
mokykla džiugina 
motinas ir svečius 

Gegužės mėnuo ne tik 
pasipuošia žiedais, bet 
pasipuošia ir Motinos 

dienos šventėmis, minėjimais 
bei asmeniškais motinų pager
bimais. Taip ir St. Petersburg 
lietuvių telkinyje, sekmadienį, 
gegužės 2 d.. Lietuvių klubas 
suruošė gražų Motinos dienos 
minėjimą. Kaip klubo pir
mininkė Angelė Karnienė teigė, 
kad „mus telkinys yra laimin-
'gas, nes mes galime net du kar
tus pagerbti motinas — tai 
pirmą ir antrą gegužės sekma
dienį, pagal lietuviškas ir šio 
krašto Motinos dienos pager
bimo tradicijas". Tad pirmą 
gegužės sekmadienį šis pager
bimas prasidėjo Mišių auka 1 
vai. p.p. Šv. Vardo bažnyčioje, 
Gulfport. FL. Mišias aukojo už 
gyvas ir mirusias motinas kan. 
B. Talaišis ir kun. dr. Matas 
Čyvas. Mišių metu giedojo vyrų 
choras, kuriam vadovauja 
Aldona Varkalienė. Kan. Talai
šis pasveikino visas motinas, 
pasakė šiai progai pritaikytą 
pamokslą, į t raukdamas net 
poeto B Brazdžionio eiles, skir
tas motinai. Po šv. Mišių, pagal 
įprastą tradiciją, visi rinkosi į 
Lietuvių klubą pietums ir Mo
tinos dienos minėjimui. Klube 
visas motinas pasitiko, šventiš
kai pasipuošusi. Elytė Radvilie
nė, prie kurios prisidėjo ir Al
dona Česnaitė. Jos sveikino at
vykusias motinas su vaisių sul
timis ir įteikė puokštelėmis 
suvyniotus braškių saldainiu
kus, kurie atrodė lyg pavasario 
žiedai, paberti lėkštėje. 

Susėdus prie stalų. Angelė 
Kamiene pasveikino motinas, 
visus svečius, kurių tarpe buvo 
pik ltn. Egidijus Karvelis, pik. 

ltn. Nerijus Rimkevičius su 
šeimomis ir garb. konsulas 
Algimantas Karnavičius. Pa
kvietė Lietuvių klubo vyrus iš
dalinti pietus. Visų džiaugsmui 
ir gal net nustebimui, į salę įžy
giavo, baltom aukštom virėjų 
kepurėmis pasipuošę, net 11 
šaunių vyrų. kurių priekyje 
žygiavo pats aukščiausias — 
FL vakarinio pakraščio garbės 
konsulas Algimantas Karna
vičius, ir jų tarpe pTk'. ltn. Ne
rijus Rimkevičius. Si eisena su
silaukė stiprių plojimų, džiaugs
mo, šypsnių ir svečių pritarimo. 
Po pietų buvo Mečio Šilkaičio 
„žinios iš Lietuvos" ir juoke
liai". Mečys Šilkaitis savo sod
riu balsu ir gerai paruošta in
formacija, visuomet užbaigda
mas rimtąją žinių dalį juoke
liais", yra visų laukiamas, myli
mas ir gerbiamas, ir tikrai 

St . Pe t e r sbu rgo . .Saulės" lit. mo
kyklos t a u t i n i ų šok ių g r u p e s 
. .Sp indu lė l i s " moky to ja Dal ia 
Adomai t ienė . 

Svečiai , a t s i l ankė į Motinos d ienos minėj imą g e g u ž ė s e d. St . P e t e r s b u r g , FL , L i e t u v i ų k l u b e . Iš ka i r ė s : pik. l tn . 
Egidi jus Karvel is su še ima; dešinėje — garbes k o n s u l a s A l g i m a n t a s K a r n a v i č i u s , p ik . l t n . Ner i jus Rimkevič ius 
su š e i m a . Visos n u o t r a u k o s E l v y r o s V o d o p a l i e n ė s . 

praturtina sekmadienio popie
tę, ne tik su paskutiniais Lie
tuvos įvykiais, bet ir maloniai 
nuteikdamas klausytojus. 

Mot inos d ienos minė j imas 

Pradėti minėjimą klubo 
pirm. A. Karnienė pakvietė Al
doną Andriulienę pakalbėti 
apie motiną. Pranešėja savo 
trumpoje kalboje gražiai iš
ryškino motinos vaidmenį žmo
gaus gyvenimui ir tautai. Pri
minė susirinkusiems, kad 1929 
m. kovo 24 dieną Lietuvos orga
nizacijų atstovų buvo nutar ta 
Motinos dieną švęsti ir minėji
mus rengti pirmą gegužės sek
madienį, o įdomu tai, kad JAV 
Senato nutarimu 1914 m. Mo
tinos diena buvo paskelbta kaip 
šventė, švenčiama antrąjį ge
gužės sekmadienį, tad ir šiame 
klube Motinos dieną švenčiame 
du kartus. Gražu buvo išgirsti, 
kai paminėjo: „žodis motina lie
tuvių kalboj išplėstas įvairio
mis maloninėmis priesagomis, 
kaip: motulė, motinėlė, ma
mytė, motulėlė, motušėlė"... Ji 
taip pat teigė, kad „Motina tai 
didvyriškumo, pasišventimo, 
pasiaukojimo, savęs išsižadėji
mo, ištvermės ir visų kitų dory
bių, turinčių su meile ryšių, 
pavyzdys". Jautru buvo girdėti, 
kai teigė, kad motina „parodė, 
kaip mes turime sudėti rankas 
maldai", kad j i įdiegė į mūsų 
širdis tėvynės meilę ir jai pasi
aukojimą" ir kad „motina nieko 
negailėjo, kartu su sūnumi ar 
dukra knygnešiu ar partizanu, 
net gyvybę aukojo". Savo po
kalbį tęsė, teigdama, jog moti
na daugiausia sielojasi, „kad jos 
vaikai augtų Dievo garbei, 
tėvynės gerovei ir artimo 
džiaugsmui", jautrią ir trumpą 
kalbą užbaigė, sakydama: „Bū
kime jai už viską dėkingi. Savo 
mylinčiose širdyse sukurkime 
motinai nenuvystamą meilės ir 
garbės vainiką". 

Po Aldonos Andriulienės 
kalbos buvo pakviesta St. Pe
tersburg „Saulės" lituanistinės 
mokyklos vadovė, LB apylinkės 
pirmininkė Vida Meiluvienė 
pravesti tolimesnę minėjimo 
programą. Vida Meiluvienė sve
čius supažindino su šių metų 
mokinukais, prašė juos ateiti į 
sceną ir padainuoti dainele 
„Dobilas ir Žibuoklės". Svečiai 

plojimu pasitiko jaunuos ius 
programos atlikėjus. Tai tikrai 
buvo džiaugsmingas momentas 
matyti tiek jaunimo užpildant 
sceną. Šiuo metu „Saulės" litu
anistinę mokyklą lanko 20 
įvairaus amžiaus mokinių. Kai 
kurie, jau išėję iš šios litu
anistinės mokyklos, džiugiai 
prisidėjo ir norėjo dalyvauti 
programoje. Eilėraštukus pasa
kė Monika Vilkelytė „Myliu aš 
mamytę" ir Andrew Kaspar 
„Buvo kiškis". Pašoko litua
nistinės mokyklos tautinių šo
kių grupė „Spindulėlis", kurios 
mokytoja yra Dalia Adomai
tienė, jos gabumai ir meilė tau
t iniams šokiams matyt i ir 
jaunų mokinių veiduose ir šokiuo
se. Jie entuziast ingai atliko 
tuos šokius, kuriuos šoks Šokių 
šventėje Čikagoje, kaip „Noriu 
miego", „Vandens lašeliai" ir 
kiti. Dalia Adomaitienė vado
vauja ir veteranų šokių grupei 

. „Audra". Šios abi grupės vyks į 
Šokių šventę Čikagoje. Tai 
t ikras pasididžiavimas St. 
Petersburg lietuvių telkiniui. 

Po programos Angelė Kar
nienė paprašė į sceną visus 
programos atlikėjus ir mokyto
jas. Gėlėmis buvo apdovanotos: 
mokyklos vedėja Vida Meilu
vienė, mokytojos: Dalia Dana. 
Vida Mucklevvich, Aldona Var-
kelienė ir šokių mokytoja Dalia 
Adomaitienė. Svečiai mokyto
joms, „Saulės" l i tuanist inės 
mokyklos mokiniams ir „Spin
dulėlio" šokėjams nuoširdžiai 
paplojo už jų tokį gražų pa
sirodymą. O mokyklos vedėja 
Vida Meiluvienė dar pakvietė 
garbės konsulą Algimantą 
Karnavičių ir visų mokinių bei 
tėvelių vardu padėkojo jam už 
anksčiau įteiktą 600 dol. pini
ginę auką ir įteikė jam Šokių 
šventės plakatą. J a u graži 
tradicija, kai po metinių golfo 
žaidynių, kurias suruošia gar
bės konsulas, visas pelnas 
skiriamas „Saulės" l i tuanis
tinei mokyklai. 

Visi su pakilia nuotaika, 
dėkingumu jaunimui , tėve-

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daily except Sundays and Mondays. legal Holidays. the Tuesdays 
folk>wing Monday observance of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jan . 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society. 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589. 
IVnodical dass postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subscription Kates $100.00. Foreign countnes $115. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd Street. 
Chicago, IL 60629-5589. 
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumerata nesiunciame. Prie 
pavardes ir adreso, siųsdami laikrašti pažymime, ski kada prenumerata 
galioja 

Draugo p r e n u m e r a t a y r a m o k a m a iš a n k s t o 

• JAV 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
Tik šeštadienio laida: 
•JAV 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
t /sakant į Lietuva: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$160.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00 
Vyriausia redaktore - Danutė B i n d o k i e n ė 
Administratorius - Va len t inas Krumplis 
Moderatorius - kun. V ik to ras Rimšel is 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00. šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
E!-paštas: adminis t rac i ja@draugas .org 

redakci ja@draugas .org 
ras t ine@draugas .org 
skelbimai@draugas .org 

Metams 
$100.00 
$11500 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65 00 

$45.00 
$50.00 

$250 00 
$55 00 

3 men 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

$85.00 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn. IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

EDMUNDAS VT2NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 f 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

M o t i n o s d i e n o s minėj imo pre legen
t ė A l d o n a A n d r i u l i e n e . 

l iams, mokytojams ir rengė
joms pamažu apleido St. Pe
tersburg Lietuvių klubą, kartu 
išsinešė klubo pirm. A. Kar-
nienės pasakytus žodžius: „Mū
sų k lubas dar ilgai gyvuos, 
tu rėdamas tiek daug jaunimo 
mūsų telkinyje". 
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os Angeles J. Daumanto 
šaulių kuopa balandžio 25 

Idieną sušaukė metinį 
narių susirinkimą, kurį atidarė 
ir sveikinimo žodį pasakė kuo
pos vadas Kazys Karuža. 
Kuopos kapelionas kunigas Sta
nislovas Anužis sukalbėjo 
maldą. Tylos minute pagerbti 
kuopos mirusieji. Praei ta is 
metais mirė šaulė Magdalena 
Barauskienė. 

Kuopos sekretorė Irena 
Anenė skaitė praeito susirinki
mo protokolą, o vado pavaduoto
jas Vytautas Vidugiris supa
žindino kuopos nar ius su 
L S S I . praeitų metų veikla. Jis 
skaitė aplinkraščius, laiškus, 
^vilkinimus. Lietuvos Šaulių 
sąjunga šiais metais švenčia 85-
cnų metų įkūrimo jubiliejų. O 
Lietuvos Šaulių sąjunga išeivi
joje švenčia 50-ties metų sąjun
gos atkūrimo metines. 

V. Vidugiris taip pat papa
sakojo apie iškilmes Vašingto
ne, priimant Lietuvą į NATO, 

kuriose j is dalyvavo. Jis pasakė. 
kad dėl Lietuvos prezidento R. 
Pakso apkaltos į iškilmes buvo 
pakviesti ne stojančių į NATO 
valstybių prezidentai, o prem
jerai . 

Vadas Kazys Karuža plačiai 
kalbėjo apie kuopos veiklą, apie 
dalyvavimą uniformuotiems ir 
su vėliavomis tautos šventėse. 
apie ta i , kad užsidarius Los 
Angeles „Ramovenu" skyriui, 
šaulių kuopa ruoš ir Lietuvos 
kariuomenės minėjimus Opu-
„Trimito" platinimo klausimas 
ir ak tua lus kuopos plėtimo, t v 
naujų narių priėmimas 

Kuopos iždininkas Mindau 
gas Banionis ir revizijos komisi-
jos narys Jonas Butkus pupa 
šakojo apie kuopos pajamas ir 
išlaidas. Buvo perskaitytas re
vizijos komisijos aktas Ypač 
daug kuopai reikalinga lesu 40-
ties metu veiklos metraščiui 
išleisti. Medžiaga ruošiama. 
šiais metais metraštis turi huti 
išleistas. 

Susirinkimo metu prisiekė 
dvi kandidatės: Irena 
Aužbiskienė ir Kristina Banu-
kienė. Susirinkimo pabaigoje 
Irena Arienė padarė pranešimą 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. 
Ji pasakė, kad tokių unikalių 
metų, kaip 2004, Lietuva gal 
greitai neturės. Svarbiausi 
metų įvykiai: 

1. Lietuva priimta į NATO: 
2 gegužės 1 d. Lietuva buvo pri
imta į Europos Sąjungą; 3. ap
kaltos keliu už Lietuvos Res
publikos Konstitucijos pazei 
dimą atstatydintas iš pareigu 
Lietuvos prezidentas R. Pak-
sas. Tai pirmas Europoj*' už 
Konstitucijos pažeidimą valsty
bės prezidento atstatydinimo 
atvejis (pasaoyje tokių atveju 
yra daug": 4 gali įvykti taip. 
kad tas pats atstatydintas iš 
pareigų prezidentas bus vel 
išrinktas Tokio atvejo pasaulis 
dar neregėjo Kaip valstvlus 
prezidentas, pažeidęs Konsti
tuciją, jis vėl dės ant tos pačios 

Konstitucijos ranką, prisiekda
mas jos nepažeisti. Ar jis sakys, 
kad daugiau nepažeidines. kad 
ateityje bus geresnis0 Ar jis. jei 
laimėtų prezidento rinkimus, 
valdytų valstybę be prezidento 
priesaikos9 

Ji kalbėjo, kad nors Lietuva 
yra NATO ir Europos Sąjungos 
narė. privalome Lietuvos val
džią rinkti su visiška atsako
mybe Negalim paversti juoke
liais prezidento rinkimų ir pa
sodine į aukščiausia valstybes 
valdžios postą kokį „užhipno
tizuotą" ar ..nevisavertį" žmo
gelį, leisti jam tyčiotis iš Lie
tuvos valstybes bei jos žmonių. 

Mums, šauliams. Lietuva 
yra šventas reikalas Mes pri
valome pirmiausia išsiaiškinti, 
kuris kandidatas į prezidentus 
yra tinkamiausias ir po to aiš
kinti tai ir žmonėms Rūpintis 
Lietuvos reikalais, juos suprasti 

turėtų būti kiekvieno šaulio 
tarsi garbes reikalas 

Irena Ar ienė 
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S.m. balandžio 21-23 
d. Phoenix, AZ, vyko 
„Consular Corps 
College" metinis 
suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo įvairių 
kraštų konsulai. K 
kairės: Lietuvos garbės 
konsule Ingrida 
Bublienė, Austrijos 
garbės gen. konsulas 
Harry Schaub, 
Scottsdale mere Mary 
Manross, Šveicarijos 
garbės konsulas Max 
Haechler. 
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Neįtikėtinas sabotažas 
Kaip kompiuteriai nuvertė sovietų imperiją 

ALEKSAS VITKUS Panašiai, kaip jau anksčiau aiškėti, kaip giliai sovietai buvo 
yra buvę su U—2 žvalgybos lėk- įsiskverbę į įvairias Amerikos 

Neseniai teko skaityti Thom 
Reed atsiminimus apie praėjusį, 
daug metų vykusį, šaltąjį karą 
tarp Amerikos ir Sovietų Są
jungos. Kaip žinome, tą karą 
laimėjo Amerika. Yra įvairiau
sių aiškinimų, kaip tas karas 
vyko, ir kodėl jo dėka sugriuvo 
visa sovietų imperija, kurią 
prezidentas Ronald Reagan 
buvo vykusiai pavadinęs „blogio 
imperija". Kas tas Thom Reed? 
Pasirodo, jis turėjo puikią progą 
stebėti šaltojo karo vyksmą, nes 
buvo Reagan vyriausybės Sau
gumo tarybos narys. Jo knyga: 
„At the Abyss: An Insiders 
History of the Cold War" atiden
gia retai kur skaitytų detalių 
apie įvairias intrigas ir gudry
bes, kur ių pagalba pasaulis 
pagaliau atsikratė baisios sovie
tų atominio karo grėsmės. Ma
nau, kad tai turėtų būti įdomu 
ir lietuviškos spaudos skaityto
jui. 

Reed, kuris yra buvęs ir 
Amerikos Karo aviacijos sekre
toriumi, savo knygoje atsklei
džia įdomias paslaptis apie inci
dentą, kuris įvyko aštuntame 
XX amžiaus dešimtmetyje. Jis 
parodė, kaip. nugalint sovietus, 
buvo svarbus Amerikos tech
nologiškas pranašumas tame 
grėsmingame atominiame ..žai
dime", kuris, ačiū Dievui, nieka
da neįkaito iki karšto karo 

Neseniai įvykusiame pasi
kalbėjime su spaudos atstovais 
Reed aiškino, kad. vedant šal
tąjį karą, mes išmokome dvi pa
mokas, kurios dar ir šiandien 
yra svarbios. Pirmoji pamoka — 
visuomet stebėk, kas darosi 
kitame pasaulyje, neleisk atsi
rasti naujiems Stalinams ir hit-
leriams Antroji — nenusileisk 
priešui technologijoje' 

Pagal niekur viešai ne
skelbtą dokumentą, vadinamą 
Farewell dokumentu. Amerika 
„leido" sovietams pavogti tyči
niai melagingas kompiuterių 
programas, kurios po ilgo laiko 
privedė prie didžiules naftos 
vamzdyno nelaimės „Mes nie
kada nebūtume pardavę tokių 
tyčiniai klaidingų ir teršaliniai 
klastingų programų, — tvirtina 
Reed, — jeigu sovietų slaptoji 
policija. KGB. pati nebūtų 
bandžiusi vogti mūsų tech
nologijos. Kaip tu man. taip aš 
ir tau", — sako Reed. 

Kai sovietai 1985 m. supra
to, kas atsitiko, jie negalėjo nu
spręsti, kada ir kitos jiems iš 
Amerikos pramones vogtos 
kompiuterių programos gali pri
vesti prie dar didesnių nelai
mių. Sovietams tada paaiškėjo, 
jog tai buvo gerai užmaskuota 
amerikiečių apgaule, bet jie 
negalėjo niekam skųstis, nes tai 
parodytų, kad jie buvo tas pro
gramas pavogę. 

Kissinger „detente" politika prezidentui 
Reagan neatrodė tinkamas ir Amerikai 

saugus kelias į taiką su sovietais. 

tuvais. Sovietai žinojo, kad tokie 
Amerikos lėktuvai skraidė virš 
Sovietų Sąjungos teritorijos, bet 
nesiskundė, nes. jei skųstųsi, 
pasaulis būtų žinojęs, kad sovie
tai dar neįstengė jų numušti, 
kol pagaliau jiems pavyko 
1960.05.01 pašauti kpt. Gary 
Powers 60.000 pėdų aukštyje 
skrendantį lėktuvą. Ta proga 
naudodamasis. Chruščiov tuo
met atsisakė numatyto Paryžiu
je susitikimo su prezidentu 
Eisenhovver. 

Kai prezidentas Nixon. ragi
namas ir stumiamas valstybės 
sekretoriaus Henry Kissinger, 
pradėjo vadinamąją „detente" 
(priešiškumo sumažinimo) poli
tiką, buvo manyta, kad ilgainiui 
tokia prekybos ir investicijų 
politika paveiks sovietų eko
nomiką taip. kad bus galima pa
siekti ir politinio susitarimo bei 
taikios abiejų pusių santarvės. 

Deja, sovietai galvojo kitaip. 
Brežnev 1972 m. komunistų 
partijos suvažiavime taip sakė: 
„Mes, komunistai, kurį laiką 
galime eiti kartu su kapitalis
tais. Mums juk reikia jų pa
skolų, jų žemės ūkio dirbinių bei 
jų technologijos. Bet mes turime 
ir toliau vykdyti savo milita-
rinės galybės stiprinimo planą. 
Ir. taip sustiprėję, po maždaug 
dešimt metų mes tada galėsime 
vel grįžti prie savo agresyvios 
politikos, kurios pagalba nuga
lėsime Vakarus. Panašiai kaip 
kadaise Chruščiov kažkada 
grasino palaidosiąs Ameriką". 

Kissinger „detente" politika 
prezidentui Reagan neatrodė 
tinkamas ir Amerikai saugus 
kelias į taiką su sovietais. Jei jis 
ir abejojo, tai tos abejonės visai 
pranyko, kai 1981.07.19 Kana
dos sostinėje Ottawa naujasis 
Amerikos prezidentas susitiko 
su Prancūzijos prezidentu Fran-
cois Mitterand. Ten Reagan 
sužinojo, jog prancūzams buvo 
pavykę užverbuoti vieną Mask
vos KGB agentą, kurio užda
vinys buvo kaip nors išvogti 
Vakarų valstybių technologijos 
paslaptis. 

Dėkingas, kad Mitterand 
leido ir amerikiečiams susi
pažinti su tuo užverbavimu. 
Reagan tuo labai susidomėjo ir 
jau po kelių savaičių visi tie 
jautrūs bei reikalingi dokumen
tai buvo CIA rankose Pradėjo 

technologijos, radaro, kompiu
terių, mašinų gamybos ir pus
laidininkių paslaptis bei pa
siekimus. Po „detente" prie
danga, vadinamąja „taikos 
tiltų" statyba, sovietai per savo 
agentus ir su pačių amerikiečių 
pagalba, buvo pasisavinę nau
jausias žemės ūkio, aviacijos, 
branduolinės energijos, kompiu
terių bei aplinkos apsaugos 
technologijas. Vykstančiose ta
riamai draugiškose mokslinėse 
konferencijose sovietai pasis
tengdavo infiltruoti savo mok
sliškai parengtus KGB agentus, 
kurių vienintelis tikslas buvo 
išgauti iš kartais naivių ame
rikiečių mokslininkų kuo dau
giau vertingos mokslinės infor
macijos. Tame _Farewell" 
raporte yra sakoma, kad net 
sovietų kosmonautai, dalyvavę 
bendruose „Apollo/Soyuz" erd
vės skrydžiuose, buvo KGB 
agentai. „Farevvell" raportas ne 
tik nurodė ištisą eilę sovietų 
agentų, bet ir pateikė sąrašą 
technologijos sričių, kur sovietai 
ypatingai norėjo pasinaudoti 
naujausiais amerikiečių pasie
kimais. 

Tam raportui atsiradus Va
šingtone. Reagan jį perdavė CIA 
vadovui Bill Casey. kuris turėjo 
sudaryti planą, kaip tą naujai 
įsigytą informaciją kuo tinkamiau
siai panaudoti. Kai 1981 metų 
rudenį valstybinės Saugumo 
tarybos patarėjui dr. Gus Weiss 
buvo leista susipažinti su 
„Farevvell" raportu, jis pasiūlė 
genialų planą apgauti sovietų 
žvalgybą. „Mes dabar žinome, 
ko sovietai trokšta, tai jiems 
duokime, — ramiai dėstė Weiss, 
— tik neužmirškime pridėti ir 
to. ko jie nesitiki ir nelaukia". 
Aišku, jo planas buvo surašyti 
sovietų trokštamas kompiuterių 
programas taip. kad jos atro
dytų visiškai patikimos, bet ir 
su vadinamaisiais ilgalaikio 
neveiksmingumo kompiuterių 
„bugs". 

Casey priėmė Weiss planą 
1981 m gruodį, ir jau kitą mė
nesį prezidentas Reagan entu
ziastiškai patvirtino planą sku
biam vykdymui Saugantis ir 
galimų savųjų išdavimo. į tą 
lemtingą susirinkimą nebuvo 
pakviesti nei vienas buvusios 
„detente" pasekėjų 

Jau po kelių mėnesių i Su 

vietų Sąjungą pradėjo plaukti 
kompiuterinės ir elektroninės 
dalys bei atit inkamos, klastin
gai užprogramuotos, programos. 
Nors sovietai rūpestingai tikri
no visas mikroschemas, tačiau 
nerado nieko įtartino. Pradžioje, 
ir gana ilgą laiką, viskas veikė 
kuo puikiausiai, kol kompiute
rizuoti ir automatizuoti fabri
kai, erdvės gynimo sistemos ir 
karinė pramonė nepradėjo vis 
dažniau strigti, kartais ir labai 
pragaištingai. 

Vienas pačių didžiausių 
sovietų to meto projektų buvo 
naftos ir dujų gamyba Sibire bei 
jų perdavimas per Kazachstaną, 
Rusiją ir Rytinę Europą į kieta 
valiuta tur t ingas Vakarų val
stybes. Tokiam didžiuliam pro
jektui reikėjo modernesnės 
kompiuterizacijos. Kai ameri
kiečiai atsisakė pagelbėti, sovie
tai siuntė KGB agentus į Ka
nadą, kur, pagal slaptą susita
rimą su kanadiečiais, Amerikos 
CIA sugebėjo į komplikuotas 
naftos ir dujų perdavimo sis
t emas , kontroliuojančias tūk
stančius pompų, turbinų ir vož
tuvų sistemas, inkorporuoti pro
gramas , kurios po tam tikro 
laiko buvo programuotos „išeiti 
iš rikiuotės". Pompų greičiai 
pakito, vožtuvai leido spaudi
mams pasiekti daug didesnius 
spaudimus negu galėjo išlaikyti 
vamzdžių sandaros ir suvirini
mai. Viso to pasekmė buvo 
didžiulis nebranduolinis sprogi
mas, kuris buvo matomas net iš 
erdvėlaivio. 

Sovietai pagaliau suprato, 
kad jie vogė suklastotą tech
nologiją. Jų elektroninė pramo
nė knibždėjo įvairiais virusais ir 
amerikiečių pasėtais „bugs", o 
ekonomika buvo sužlugdyta, 
nes niekas negalėjo būti tikras, 
kad ir kitos pramonės sistemos 
nebuvo kontroliuojamos apgau
lingai iškreiptų programų. 1986 
metų spalio 22 d. uždarame 
Politbiuro posėdyje Gorbačiov 
išvadino amerikiečius bandi
tais, o Reagan — melagiu. Pas
kutinės Sovietų Sąjungos dienos 
praėjo Gorbačiov nežinant, kiek 
daug buvo pažeista sovietų pra
monė, nei kiek buvo pažengusi 
Reagan s tumiama strateginė 
gynybos iniciatyva, kitaip dar 
vadinama „žvaigždžių karu". 

Jei kas norėtų paaiškinti, 
kas galutinai sužlugdė Sovietų 
Sąjungą, nebūtų lengva pirštu 
durti į vieną, viską apimantį at
sakymą. Ar tai buvo Gorbačiov 
klaidos, ar Reagan „žvaigždžių 
karo" grėsmė, ar popiežiaus 
Jono Paul iaus II suprat inga 
diplomatija, ar sovietų pavergtų 
tautų dainuojančios revoliucijos 
— sunku pasakyti. Pagal Thom 
Reed knygą, labai didelę įtaką 
turėjo ir sovietų vogtos, bet CIA 
tikslingai suklastotos, kompiu
terines programos. 

DANUTE BINPOKIENE 

Pirma būtina nužmoginti 

Š
iuo metu Amerikoje tebesklando kalbos, 
kaltinimai ir pasipiktinimas amerikiečių 
karių, kalėjimo prižiūrėtojų Irake, nežmo

nišku elgesiu su belaisviais. Kaltininkus žada
ma nubausti ir tuo parodyti irakiečiams, kad 
tokio elgesio Amerika netoleruoja. Bet tuo pačiu 
stengiamasi rast i atsakymą į klausimus: kodėl 
jauni amerikiečiai kariai taip žiauriai elgėsi? 
Kas atsitiko demokratiniame krašte gimusiems 
ir augusiems jaunuoliams, kurie, a ts i radus pro* 
gai, visiškai atsisakė savo vertybių ir žmonišku
mo? 

Ar atsakymus apskritai bus galima rasti? 
Turbūt tuos klausimus daug amžių ir daugelio 
tautų žmonės klausė, į juos atsakymų ieškojo, 
ir nerado. 

Įdomią teoriją, kurią galbūt čia galima pri
taikyti, pateikia „The New York Times" dien
raštis gegužės 18 d. laidoje. Teigiama, kad skriaudos 
tam tikram visuomenės sluoksniui — rasiniam, 
religiniam, tautiniam — visuomet prasideda 
asmenų nužmoginimu. Tai įvyksta, kuomet 
žmogus stipresniojo, galingesnio, tuo metu val
dančiojo, pasąmonėje p ra randa savo 
žmogiškumą, su juo pradedama elgtis, kaip su 
daiktu ar gyvuliu. Jį galima niekinti, pažemin
ti, kankinti a r nužudyti. Tuos veiksmus at
liekantis nebejaučia sąžinės priekaištų, nesi
jaučia darantis kažką bloga. O jeigu dar į tai įsi
jungia kerštas, pavydas ar neapykanta, auka 
praranda galimybę apsiginti ar sulaukti pasi
gailėjimo. 

Ką reiškia žmogaus (ar jų grupės) nužmogi
nimas, vadinant jį pažeminančiu vardu, gerai 
žinome ir iš Lietuvos istorijos. Penkiasdešimt 
metų — pirmosios ir antrosios bolševikų oku
pacijos laikotarpiu — tam tikri Lietuvos gyven
tojų sluoksniai buvo nužmoginami, visų pirma 
iš jų at imant kilnesnę ar apskritai teigiamą 
tapatybę. Iš NKVD, KGB kaltinamųjų doku
mentų žinome, kad partizanai — Lietuvos lais
vės gynėjai — buvo vadinami banditais, plėši
kais, niekšais, išdavikais; inteligentai — para
zitais, išnaudotojais; pasiturintys ūkininkai — 
buožėmis; vienuolės — prostitutėmis; dvasinin
kai — mulkintojais... Visų tų nužmogintųjų 
laukė sunaikinimas: areštai, kankinimai, trem

tis, nužudymas pačiais žiauriausiais būdais. 
Tiesiog neįmanoma įsivaizduoti, kaip tardyto
jai, kankintojai, žudikai galėjo atlikti tokius 
baisius veiksmus, kurių negalėtume pavadinti 
net žvėriškais, nes tai įžeistų žvėris, niekuomet 
tyčiomis nedarančius kitiems skausmo. 

Kryžiuočiai pagonių lietuvių nelaikė žmo
nėmis, tad be atodairos žudė; romėnai visų kitų 
tautų gyventojus vadino barbarais; ispanai už
kariautojai Pietų ir Vidurio Amerikos vietinius 
gyventojus kankino ir žudė, nes „laukiniai, 
nebuvo žmones"; Afrikoje baltieji gaudė vergus 
ir juos pardavinėjo ne tik Amerikos kolonijoms, 
bet ir Europoje, ir kitur. Kad nekiltų priekaištų 
dėl baisaus elgesio su vergais, jiems taip pat 
buvo atimtas „žmogaus statusas". Vergas buvo 
darbo galvijas, įrankis, kurį galima plakti, par
davinėti, išnaudoti, užmušti... Net ir praėjusio 
šimtmečio pirmojoje pusėje, kai vergija Ameri
koje buvo seniai panaikinta, ypač pietinėse vals
tijose juodosios rasės amerikiečiai buvo dis
kriminuojami, skriaudžiami, už menkniekius 
minia jiems „įvykdydavo mirties bausmę" be 
teismo ar teisingumo. 

Atimti žmogui, rasei, tautybei garbingą var
dą visuomet buvo pirmas žingsnis į nužmogini
mą. Amerikiečiai tik pastaraisiais dešimtme
čiais nebedrįsta griebtis tų pažeminančių išsi
reiškimų, kai kalba apie Afrikos amerikiečius, 
meksikiečius, lenkus, italus, vokiečius ar kitus. 
Atvykę į šį kraštą po Antrojo pasaulinio karo, 
lietuviai buvo pašiepiami, vadinant juos „DP". 
Nors iš esmės šios raidės buvo „Displaced Per-
son" santrumpa (išvietintas asmuo), bet netru
kus tapo paniekos išraiška. Metams slenkant, 
vietiniai gyventojai išmoko gerbti lietuvius kaip 
tautinę grupę, ir DP epitetas išnyko. Tad ne
reikia stebėtis, kad kai kurių neseniai iš tėvy
nės atvykusių mūsų tautiečių bandymas su
grąžinti šį pašiepiantį išsireiškimą sukėlė nepa
sitenkinimą... 

Amerikiečiai kariai, be abejo, su jų viršinin
kų pritarimu, t a ip pat turi sukūrę pažeminan
čių epitetų savo priešams, ypač belaisviams ira
kiečiams, juos iškeliant už žmogiškosios 
visuomenės ribų. O tą pirmąjį — žodinį — nu
žmoginimo žingsnį seka ir tolygus elgesys. 

LAVINANT SIELĄ LIETUVOJE 
INDRE THUNELIENE 

Nr.5 

Tarp jo šalininkų yra NATO priešininkai 
Aušrinė ir Rolandas Pavilioniai, žmonos mušimu 
apkaltintas, pasižymėjęs neetiškais pasisaky
mais, V. Šustauskas. Žmonėms didelę įtaką tu
rintis bulvarinis laikraštis „Vakaro žinios" skelbė 
antraštę „Liaudis vers ponus". Tikrai, Lietuvoje 
vidurinės klasės beveik nėra. Yra turčių ir dau
gumoje skurdžių. Atseit sluoksniuojasi į „ponus" 
ir žemę dirbančius „runkelius", o „runkelių" yra 
daugiau ir jų dauguma palaiko Paksą. Panašiai 
skirstėsi reakcija į buvusio LR prezidento V. 
Adamkaus pareiškimą per televiziją — vieni gyrė 
jo santūrumą, ramią laikyseną, apgalvotą žodį, o 
kiti šaipėsi iš jo „poniškumo". 

Miesteliuose ir rajonuose R. Paksas prisistato 
„liaudžiai", kaip vienas iš jų, savas žmogus. (A. 
Adamkienė vis išrenkama elegantiškiausia Lie
tuvos ponia, A. ir V. Adamkai 2003 metų šeima, 
V. Adamkus kaime mažai matytas.) Paklaustas, 
ar t ikrai pasakęs „prišikau ir patapšnojau", 
Paksas tvirtino, kad tai esąs senas žemaitiškas 
išsireiškimas ir jis kalbąs „taip, kaip jūs visi". 

Kitame susitikime kreiptasi į motiniškus 
jausmus — „Jei jūsų sūnus būtų taip apkalba
mas, kaip jus jaustutės?" Ir motinos, ir močiutės 
šluostėsi ašaras. Palangoje Pakso šeima dalyvavo 
Mišiose Kieme moterėlės, besiginčydamos „už" ir 
„prieš", susimušė skėčiais... 

Važinėjant po kaimus, pajutome, kaip giliai 
žmonės įsisąmonįjo. kad tik Paksas gina jų inte
resus. „Nusispjaut man tie dangoraižiai Vilniuje, 
kas man rūpi tas NATO, tos ES?" su pykčiu kalba 
tie, kurių svajone butų turėti karvelę ar vištelę ir 
„kuom apauti vaikus"... Nepaisant, kad „Vilniaus 
prekybos" parduotuvių tinklai („Maxima", „Me-
dia", ..Minima"> plečiasi po Lietuvą, kad Rimi 
parduotuves vilioja, kad pas „Senukus" galima 
rasti visokiausių medžiagų namų remontams, ar 
kad parduotuves „Saulute" daug kur šviečia, ei
linio žmogaus pragyvenimo lygis mažai pagerėjo, 
o tos parduotuvės jam lieka muziejais. Derlinga 
dirva Pakso rinkiminei kampanijai. Paklaustas, 
kaip ilgai jis dar bus prezidentu, sekundėlę 
pagalvojęs, atsake — dar devynerius! Lėnajam gi 
išpranašavo dvi kadencijas. 

Lietuvoje prisimenama JAV prez. Nixon atsi
s tatydinimas ir kad kraš tas nesugriuvo 

Prisimenama prez. Clinton melagystės, bet ši 
istorija buvo apie jo asmenišką, moralinį nuos
mukį. O čia — krašto, valstybes išdavimas. 

Kalbama, kad Rusija turi kelis planus Lietu
vą susigrąžinti į savo įtakos sferą — per „Lukoil", 
„Mažeikių nafta", „Gazprom" dujų tiekimą. Bo-
risov Prezidentūroje. O jeigu Borisov nepasisek
tų, tai kitas planas gali būti per Viktorą 
Uspaskichą (populiariai vadinamu „Agurkiku"). 

Uspaskichas jau yra Seimo narys. Kėdainiuo
se jis turi agurkų įmonę (jo atvaizdas puošia jo 
firmos gaminamų raugintų agurkų stiklainius), 
išmokęs lietuviškai, išsiskyręs su savo ruse žmo
na ir vedęs lietuvę, žadantis Lietuvą padaryti 
klestinčia, kaip padarė, visus įdarbindamas Kė
dainiuose. Iš pradžių Uspaskichas rėmė Paksą, 
paskiau nuo jo pasišalino. įkūrė savo „Darbo" 
politinę partiją. Jis yra vienas iš populiariausių 
asmenybių Lietuvoje, gražios išvaizdos, siūlęs 
Lietuvos rinkimų sistemos pakeitimą, kalbama, 
kad Maskvoje vispusiškai „išdresiruotas" KGB 
mokykloje... Gal tokios užuominos neteisingos, bet šiur
pas krečia, girdint ir stebint Rusijos grįžimą į Lie
tuvą, mokėjimą vėl išnaudoti žmonių skurdą. At
rodo, lyg ir gatvėse dažniau girdima rusų kalba. 

Paksas teigia, kad prieš jį yra sąmokslas tų. 
kurie pralaimėjo rinkimus, nes jis žada išviešinti 
visų jų korupciją, nusikaltimus ir vagystes. 
Tiesiog ryjama Petkevičiaus knyga „Durnių 
laivas". O gal mes per daug įtaringi? Gal Rolan
das Paksas, paprastas, Maskvoje ištreniruotas, 
lakūnas, tik nekalta auka'' Vargiai galima at
sikratyti minties, kad visa maišatis vis tiek kaž
kokiu būdu Rusijos suorkestruota prieš stojimą j 
NATO ar ES? Gal žmones pavargę nuo demokra
tinio materialinio skurdo, nuo vandalizmo ir žu
dynių, pasiilgę tvarkos, patys pmšvsis Rusijos globos. 

Nors buvo įžiebtos eglutes, dailiomis lem
putėmis apšviestos didžiosios gatves, parduotu
vėse kalėdinės prekės ir ..Jingle Bells" garsai. 
Lietuvos politinė padėtis temdė nuotaiką Viltį 
teikė, kad viskas bus išsiaiškinta demokratiniu 
keliu, kad Sakalo komisijas veikla nenueis veltui, 
kad Lietuvos sugebėjimas pačiai apsivalyti nuo 
korupcinių, mafioziniu }takų. nuo „šliaužiančio 
perversmo", bus laikomas pavyzdžiu kitoms vals
tybėms Juk ir Gruzija tvarkėsi B u s daugiau 
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KITU ŽVILGSNIU 
V y t a u t a s V . L a n d s b e r g i s i k i no režisierius) 

Antiestetika meninėje kūryboje 

Žmonės gyvenime elgiasi dve
jopai: daro gražius dalykus 

ir negražius. Jei daro gražius. 
t a rk im bučiuojasi, mylisi, 
meldžiasi, augina vaikus, dirba, 
miega ir t. t. — j tai visada yra 
malonu žiūrėt i Todėl tokie 
poelgiai dažnai tampa meno, o 
tuo pačiu ir gėrėjimosi objek
tais. Tačiau, jeigu žmogus el
giasi negražiai, tarkim — me
luoja, žudo, vagia, tuštinasi, tai 
matyti mene nėra didelis ma
lonumas. Tačiau tai intriguoja, 
tai gali mus pamokyti, kad 
ši taip negražiai , net inkamai 
elgtis yra negarbinga. Pačiame 
tuštinimesi nėra nieko smerkti
no, t iktai šis žmogaus veiklos 
aspektas dažniausiai mene ne
būna viešai demonstruojamas, 
nes tuštinimosi procesas nėra 
tiek estetiškas, kiek kitos žmo
gaus elgsenos formos, atspin
dinčios jo etiką — pvz., meile, 
namų susi tvarkymas, vaikų 
priežiūra ir 1.1. 

Garsaus kino režisieriaus 
P. Pazolinio filme ,.Sodoma ir 
Gomora" yra toks kadras: prie 
gražiai serviruoto stalo iš gražių 
porcelianinių indų valgomos 
žmogaus išmatos. \ visa tai 
žiūrėti t ikrai nėra lengva, bet 
paskui po filmo pagalvoji — o ka 
garsusis menininkas norėjo tuo 
epizodu pasakyti . Gal norėjo 
parodyti, kad visa mūsų mo
dernioji ku l tū ra yra tarsi 
paslėptas išmatų valgymas? O 
gal tiesiog norėjo pasiekti tokį 
fiziologinį rezultatą, kad žiūro-

..Durnių laivas" — irgi yra to
kios pačios prigimties kūrinys. 
nes j ame skaitytojui yra pa
teikiamos savotiškos literatū
rinės išmatos, irgi gražiam inde 
'gražūs knygos viršeliai, gera 
poligrafinė kokybė). Tik šis kū
rinys, skirtingai nuo P. Pazoli
nio, yra. deja, nesąmoningas 
Mūsų rašytojas neturi jokio di
desnio estetinio tikslo, išskyrus 
norą atkeršyti , pažeminti, o 
pats tuo būdu tarsi išgarsėti ar 
pasirodyti geresnis. Tai knygos 
meninę vertę žymiai subana
lina. Aišku, mūsų vadinamasis 
masinės kultūros vartotojas yra 
išsiilgęs išmatų kvapo, tai rodo 
ir dideli bulvarinių dienraščių 
tiražai bei dukart išleista, best
seleriu tapus ir ši V. Petkevi
čiaus knyga. Ką darysi, žmogų 
ne visada traukia, tai kas aukš
ta ir gražu, jam labiau patinka 
tai, kas sava ir įprasta. Muži-
kiškumas, apsitapšnojimas, 
matyt, yra natūralūs tautiniai 
refleksai ir nėr kojų gėdytis... 

Antra vertus, liaudies medi
cinoje egzistuoja toks gydymo 
būdas — gerti savo šlapimą. 
Gal panaši terapinė priemonė 
ir V. Petkevičiaus knygų skai
tymas — juk turėjo Dievas kaž
kokį planą turėti, duodamas 
nelabajam leidimą tokį kūrinį 
rašytojui V. Petkevičiui sudik
tuoti. ..Šėtonas taiso Dievui 
kelius7". — kaip sakoma, tai ai! 
ir šis „durnių" poreikius ati
tikęs kūrinys atliks kokią nors 
kilnią slaptą misiją — pvz.. 

"vą supykintų ir jis nustotų ver- "*kaftytojai pasiilgs gelių kvapų 
tinti tai , ką mato. Gal reži-
sierius paprasčiausiai norėjo 
išmušti žiūrovui primityvią, ste
reotipišką vertinimų skalę: 
gera — bloga, gražu — negražu, 
patiko — nepatiko, estetiška — 
neestetiška. Taigi, šis pavyzdys 
tarsi sakytų, kad mene esama 
atvejų, kai sąmoningai norima 
parodyti ką nors itin ats tu
miančio ir antiestetiško. taip 
siekiant praplėsti stereotipų 
subanalintas ar net užmigdytas 
žiūrovo smegenis. 

Kartais galvon ateina ir 
tokia paika mintis, kad, tarkim, 
rašytojo V. Petkevičiaus knyga 

ir ims sveikti.. Duok Dieve, kad 
tai būtų taip. 

Trečia vertus, žmonijos po
traukis nešvankumams, apkal
boms yra amžinas. J is pasi
reiškia įvairiuose anekdotuose, 
vulgariuose posakiuose, o pas
taruoju metu ypač aktyviai — 
internetiniuose komentaruose. 
Matyt, kad nuodėminga žmo
niškoji prigimtis verčia žmogelį 
laikas nuo laiko išmesti pa
viršiun visokius susikaupusius 
pūlius ir pamazgas... Jei tai 
daroma su humoru ar su peda
gogine intencija — tai gali tapti 
netgi neblogu meno kūriniu. 

Beje, tas pa ts P. Pazolinis 
sukūrė ne tik „Somora ir 
Gomora", bet ir „Evangeliją 
pagal Matą" — vieną skaid
riausių religinio meno pa
vyzdžių. Ar sugebėtų rašytojas 
V. Petkevičius nors trupučiuką 
priartėti prie galimybės kurti 
religinį meną — čia sudėtingas 
klausimas. Nors, kaip sakoma, 
Dievui nieko nėra neįmanomo... 

Nėra temų, apie kurias ga
bus menininkas negalėtų para
šyti. Nes, nesvarbu ką rašai, 
svarbu, kokia intencija tai 
darai. Jei tavo noruos yra gra
žesnio, linksmesnio, sąmonin
gesnio pasaulio kūrimas, gali 
rašyti ir apie antrus galus, ir 
apie durnių laivus. Bet, jeigu 
norisi tiktai pagiriomis išsikeik
ti paskutiniais žodžiais, tai jau 
ne menas, o paprasčiausiai 
alkoholizmas. * Beje. daugelis 
internetinių komentarų 
DELFYJE kaip tik kalba apie 
alkoholio paveiktas rašytojo 
smegenis, kiti dar prisimena jo 
stribinę praeitį. Bet reikalo 
esmė turbūt yra dar paprastes
nė — V. Petkevičius nemyli, 
negerbia savęs kaip Dievo 
kurinio. Ir save, savo gražią 
sielą beviltiškai naikina — tai 
yra pats liūdniausias faktas. 
Gal žmogus neragavo gyvenime 
meiles, tai kas jam beliko — 
degtinė su G. Valiukevičiūte 
Prezidentūroje ir pagiriotos 
apkalbos į kairę ir į dešinę... 

Je i reikėtų kokioj nors 
dokumentinėj prozoj parodyti 
nykų sovietinio nomenkla
tūrinio rašytojo likimą, šis liki
mas — nuo žaismingojo ..Miko 
Pupkaus" iki „Durnių laivo" — 
būtų įtaigus, autentiškas, „pa
remtas tikrais faktais" siuže
tas. Netgi liūdnam filmui išeitų 
nebingas scenarijus. Nors gali
ma tuo ir suabejoti — geriems 
kūriniams labai praverčia hero
jaus savianalizė, atgaila, bandy
mas suprasti — už ką jam tokia 
lemtis. Tad gal koks vaikų rašy
tojas Kostas Kubilinskas, iš
davęs savo draugus partizanus, 
o paskui girtas lodavęs po stalu, 
sakydamas: „aš esu šuo" — yra 
tinkamesnis personažas... 

KOMPAKTINĖ PLOKŠTELĖ — BE KEIKSMAŽODŽIŲ! 

Kompaktiniu diskeliu išleis
tas Andriaus Mamontovo 

kūrinys „Pavasariniai žiedai" 
pasiekė muzikos parduotuves ir 
yra vienas perkamiausių. Nau
joje plokštelėje pirmą kartą 
skelbiami kai kurie reti And
riaus Mamontovo įrašai ir vaiz
do kiipas Originalaus dizaino 
„Pavasarinių žiedų" viršelyje 
yra neįprastas įspėjimas apie 
tai. kad jame nėra keiksma
žodžių. Iki šiol muzikos albu
muose Lietuvoje ir užsienyje 
įspėjama priešingai, kad dainų 
tekstuose keiksmažodžiu esama. 

Šiais metais „Bravo" apdo
vanojimuose nuskambėjusi po
puliarioji Andriaus Mamontovo 
daina ..Pavasariniai žiedai" 
sulaukė didelio dėmesio ir 
pasisekimo. Šis kurinvs 
pasiekė \*r } pozicija „M 1" ir 
„Lalun.r sąrašuose, pakilo iki 
N'r 2 JRadneentro" populiariau
sių lietuviškų dainų sąraše. 
Praėjusia savaitę Andriaus Ma 
montovo viešnages Berlyne 
metu dama „Pavasariniai žie
dai" buvo pristatyta ir Vok i o 
tijos radijo stotyje ...Multikulti" 

N'auiame kompaktiniame 
diske muzikos gerbėjai ras retu 
Andriaus Mamontovo įrašu. 
tarp kur iu gerai muzikos gerbė 
jams žinoma daines „Spalvoti 
sapnai" rad i jo versi ja 
Koncertinis dainos „Rugpjūčio 

žvaigždes" įrašas ypatingas tuo. 
kad jame dalyvavo garsusis 
švedu pianistas Robert Wells ir 
Liepojos simfoninis orkestras. 
Šis kūrinys buvo įrašytas pra
ėjusiais metais Robert Wells 
koncerto „Rhapsody in Rock" 
metu Klaipėdoje. 

Malonia staigmena And
riaus Mamontovo gerbėjams 
taps, iki šiol niekur neskelbtas. 
šio dainininko kūrinys „Ait
varai", ši -daina buvo prašyta 
praėjusiais metais albumo 
..Beribiam danguje" sesijos me
tu, tačiau tik dabar išvys dienos 
šviesa Planuojama, kad būtent 
..Aitvarai" taps kitu Andriaus 
Mamontovo radijo laimėtoju 

Leidžiant kompaktinę plokš 
tele „Pavasariniai žiedai", dalis 
kūrybiniu darbu buvo patikėta 
jauniems menininkams. Kkst 
ravagantišką kompaktinio 
disko viršeli sumaketavo 
dizainerė Deimante Litvinaitė. 

..Pavasarinių žiedų" vaizdo įra
šą sukūrė Lietuvos muzikos 
akademijos studentų kūrybinė 
grupe (režisierė Junona Berz-
nitski). Kompaktinė plokštelė 
yra vienintelė galimybė išvysti 
šj vaizdo įrašą, nes jis nebus 
platinamas televizijos stotims. 

..Pavasariniai žiedai" yra 
šeštasis diskas Andriaus Ma
montovo solo karjeroje. Šiam at
likėjui priklauso ir pirmasis 
Ljetuvos muzikos istorijoje iš
leistasis — „Pabėgimas" (1995 
m i Vėliau: „TV daina" (1998 
m.), „Nieko panašaus" — su 
..Skamp" (1998 m.), „No Reason 
vVhy" (2001 m.) Praėjusiais 
imtais prekyboje pasirodęs 
kompaktinis diskas „Kregž-
lutės, kregždutės" tapo auksi
niu Naujojo diskelio leidėjai 
tikisi, kad „Pavasariniai žiedai" 
taip pat bus noriai perkamas ir 
pakartos šią sėkmę. 

Vaidas Stackevič ius 
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Ketvirtosios lietuvių kalbos olimpiados nugalėtojai ir vertinimo komisija š.m. balandžio 24 d. 

KETVIRTOJI LIETUVIŲ KALBOS OLIMPIADA 

Ketvirtoji Karaliaučiaus 
kraš to lietuvių kalbos 

olimpiada organizuota Įsrutyje, 
"kaip ir ankstesnės, balandžio 24 
dieną. } olimpiadą atvyko 26 
moksleiviai iš mokyklų, ku r 
lietuvių kalba dėstoma kaip 
dalykas, ir lituanistinių mokyk
lų bei fakultatyvų moksleiviai. 

Olimpiados tikslas — 
ugdyti teigiamą požiūrį į lietu
vių kalbą, žadinti kalbinio ben
dravimo motyvus, norą kalbėt: 
lietuviškai, patikrinti lietuviš
kų ugdymo įstaigų moksleivių 
kalbėjimo, skaitymo, grama
tikos ir rašybos įgūdžius. Ši. j au 
tradicine tapusi olimpiada, 
skirta lietuvių literatūros pra
dininko, būrų dainiaus Kris
tijono Donelaičio 290-osioms 
gimimo metinėms. 

Olimpiados dalyvius sveiki
no Karaliaučiaus krašto lietu

vių tautinės-kulturinės autono
mijos pi rmininkas Alvydas 
Muliudis, jo pavaduotojas Eu
genijus Čajauskas, srities švie
timo valdybos darbuotoja Irina 
Nikolajevna Margačiova. Tau
tinių mažumų ir išeivijos depar
tamento prie Lietuvos Respub
likos vyriausybės vyriausiasis 
specialistas Alfonsas Kairys. 
Isruties pedagoginės kolegijos 
direktoriaus pavaduotoja Jele
na Anatoljevna Komarnickaja. 
Karaliaučiaus krašto lietuvių 
kalbos mokytojų sąjungos ir 
olimpiados organizacinio komi
teto pirmininkas Aleksas Bart-
nikas. Tautinių mažumų ir išei
vijos departamento vyriausias 
specialistas A. Kairys pažy
mėjo, kad 2004-ieji ne tik K. 
Donelaičio metai. Šie metai — 
tai kalbos ir knygos metai, 
sukanka 100 metu. kai buvo 

atgauta lietuviška spauda. Tai 
ir Lietuvos globėjo šv. Kazi
miero metai. A. Kairys perdavė 
departamento generalinio di
rektoriaus Antano Petrausko 
sveikinimus olimpiados daly
viams. Olimpiados dalyviams 
sveikinimus perdavė ir Kara
liaučiaus srities gubernatorius 
V. Jegorov. Isruties pedago
gines kolegijos direktoriaus pa
vaduotoja E. A. Komarnickaja. 
sveikindama olimpiados daly
vius, pasidžiaugė, kad olimpia
da organizuojama jų mokykloje 
ir joje dalyvauja Isruties mok
sleiviai, besimokantys lietuvių 
kalbos. 

Olimpiados dalyviai su
skirstyti į 2 grupes I grupė — 
mokyklų, kur lietuvių kalba 
dėstoma kaip dalykai, mok
sleiviai. II grupė — lituanis
tinių mokyklų ir fakultatyvų 

moksleiviai: I pogrupis — 1-2 
mokymosi metai, II pogrupis — 
3-4 mokymosi metai. 

I grupėje dalyvavo 6 mok
sleiviai. Prizininkais t apo 
Kristina Grybaitė (Ragainės 
2-oji vidurinė mokykla, moky
tojas Jonas Glinskis), Romas 
Grublys (Ragainės 1-oji vidu
rinė mokykla, mokytojas Jonas 
Grublys) ir Darius Vabalas 
(Karaliaučiaus 35-asis licėjus, 
mokytoja Tatjana Golota). 

II grupės pirmojo pogrupio 
nugalėtojai — Vitalija Genytė 
(Būdviečių vidurinė mokykla, 
mokytoja Ksavera Butautienė), 
Irutė Kazaitytė (Naujosios 
vidurinė mokykla, mokytoja 
Aldona Bursteikienė) ir Aliona 
Sionkina (Pilkalnio v idur inė 
mokykla, mokytojas Anatolijus 
Galčevskis). 

Šiemet, kaip sakė Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento vyriausiasis specialistas 
A. Kairys, olimpiadoje dalyvavo 
mažiau moksleivių, bet jų žinių 
lygis geresnis. Nugalėtojai buvo 
apdovanoti Pagyrimo raštais ir 
medaliais. Visi dalyviai gavo 
dovanėles, jiems buvo orga
nizuota ekskursija. 

Olimpiadai lėšas skyrė Ma
žosios Lietuvos lietuvių draugi
ja, Mažosios Lietuvos lietuvių 
fondas bei Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentas. Tokios 
olimpiados skatina moksleivių 
domėjimąsi Lietuva, norą 
mokytis lietuvių kalbos. 

Emil i ja A l g a u d ė 
B u k o n t i e n ė 

Kraupiško vidurinės 
mokyklos lietuvių kalbos 

fakultatyvo mokytoja 

Ne tik Karaliaučiaus 
krašte, bet ir 
Amerikoje lietu
viukai uoliai mokosi 
lietuviu kalbos, kad 
ju lietuviškumas 
neišnyktų svetimoje 
aplinkoje. 
Lietuviškosios 
Maironio mokyklos 
mokiniai iš 
Maspeth, NY, atlieka 
programą, Švenčiant 
Motinos dieną. 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS SIŲSKITE 

SAUGU, GREITA IR PATIKIM A 

8801 S 78thAve. BRiDGEVIEVV. il_ 60455 
Tel. 708-599-9680: 800-775-7363 

2719 W 71st St, CHICAGO. IL 60455 
Tel. 773-434-7919 

PASLAUGOS 

*» £ » Š i l d y m a s 
^*8& Š a l d y m a s 

6556 S. Kectzie Cricago. !L 60629 
Prekyba instafevrnas. aptarnavimas 
— beensed — Bonded— Insured 

C 7 dienos 
fM*r vavai t * 

773-778-4007 
773-531-1833 

Plauname, atnaujiname 
DEKUS 

aparatūros pagalba. Lakuojame. 
Tel. 708-415-1343. 

GERA NAUJIENA AMERIKOS LIETUVIU 
TELEVIZIJOS ŽIŪROVAMS! 

Sustiprėjo WFBT-TV 23 Čikagos kanalo, per kurį trans
liuojamos lietuviškos televizijos laidos, siuntimo signalas, 
todėl žymiai pagerėjo vaizdo ir garso kokybė, jei žiūrite 
kanalą per anteną. 
Be to. žiūrovai, kurie turi Comcast skaitmeninę kabeline 
televiziją ir gyvena Čikagoje, nuo šiol lietuviškas laidas gali 
žiūrėti per 223 kanalą. Jei vis dar negalite žiūrėti šio kana
lo, skambinkite Comcast ir sakykite, kad norite matyti 
VVFBT-TV 23 kanalą. 

Tie, kurie prenumeruoja WOE kabeline televiziją, lietu
viškas laidas gali matyti per 17 kanalą Čikagoje ir 19 
kanalą priemiesčiuose, o turintieji RCN kabeline televiziją, 
lietuviškas laidas gali matyti per 14 kanalą tiek Čikagoje, 
tiek priemiesčiuose 
Praneškite šias žinias draugams ir pažįstamiems, kurie iki 
šiol lietuviškos televizijos negalėjo žiūrėti visai arba 
nežiūrėjo del silpnesnio signalo 

Žiūrėkite Amerikos Lietuvių Televizijos laidas 
ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 8 v.v. 

per WFBT Čikagos 23 kanalą. 
MOsu telefonas 708-839-9022 

—>:• 1 STATYBOS, 
REMONTO 
DARBA! 

Contractor 

Žilvinas Vencius 
Albert Setevi 
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CONSTRUCTlON 

Work: $12 SKKJaiKS: 
815-272 5195 

Cell/fax: 815 74+ 
£ M į 773-581 5920 

www /ik onstmction.com 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU- SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Oit Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienc 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOI IS 
3208 1/2 West 95th St.. 

F.vergreen Park. II. 60X05 
Tel. 708-424-8654 773-581 -8654 

IŠNUOMOJA PARDUODA 

VACATION IN 
KINNEBUNK. MAINE! 

Franci sean fJuest House 
Near Monasterv. Beach & Shops 

( all: 207-967-4X65 
u u \>. franciscan2uesth0use.com 

OAK LAVVN : 
PARDUODAMAS 

2 mieg. „condo**, II aukšte,: 
su 2 mašinų garažu. 
Tel. 708-499-2653. i 

k J: 

\VfM<dridgc išnuomojami 
-2 miec. naujai suremontuoti 

hutai. 1 miec. $607; 
2 mieg. — 5682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

DĖMESIO! H M M 
Nmnia l atvykote. irtkote darbo ar buto. 

tačiau «ket*h iaftraityk- brangiai kamuoja? 
Ne bėda DRAUGAS įtnu fkeftSima Sipauv 
dim nemokamai. Tereikia P—ta—bkaį tel. 
m S85 9SO0 ar užnikti i DRAUGO admirtJv 

tradi* adresu 4S45 W. 61 St.. O * ago, 
S.60A29 

Remkite ir p la t ink i te katal ik išką spaudą 

D 
I M I HTHUANIAN WOKI D WIDE DAtlY 

http://onstmction.com
http://franciscan2uesth0use.com


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Reuters AP. tnterfax. ITAR-TASS, BNS 

imių agentūrų pranešimais) 

EUROPA JAV 

LONDONAS. 
Tėvų teisių gynimo grupė 

trečiadienį prisiėmė atsakomy
bę už įvykį Britanijos parlamen
te, kai į ministrą pirmininką To-
ny Blair mestas balionėlis su 
purpurinės spalvos milteliais 
pataikė jam į petį ir dėl to buvo 
evakuoti Bendruomenių rūmai. 
Parlamentarai puolė valyti nuo 
T. Blair kairiojo peties purpuri
nės spalvos miltelius, o ant ba
lionėlio, kuris atsitrenkęs į mi
nistrą pirmininką nukrito ant 
grindų, mėtė popierius. Pasak 
liudininkų, kažkoks jaunas vy
ras įėjo į lankytojų galerijos da
lį, skirtą itin svarbiems asme
nims, ir metė į premjerą balio
nėlį su dažais. Bendruomenių 
rūmų pirmininkui Michael Mar
tin nut raukus posėdį ir nuro
džius visiems išeiti iš salės, par
lamentarai vienu metu pakilo iš 
savo vietų. Dėl įvykio. įvykusio 
Bendruomenių rūmuose, suimti 
du vyrai. Šiuo metu jie yra areš
tinėje. Vėliau Bendruomenių 
rūmų pirmininkas pranešė, kad 
į premjerą mesti milteliai buvo 
nekenksmingi ir rūmai atnauji
no darbą. Tėvų teisių gynimo 
grupė ..Fathers 4 Justice" prisi
ėmė atsakomybę už išpuolį 
prieš premjerą, išsklaidydama 
būgštavimus dėl teroro atakos. 
Grupės atstovas sakė. kad du 
jos nariai, artėjant birželio 20 d. 
pažymimai Tėvo dienai, su
rengė protestą, reikalaudami ly
gių teisių tėvams. 

BRIUSELIS. 
Europos Komisija <EK) tre

čiadienį, kaip ir buvo Tikėtasi. 
atšaukė prieš penkerius metus 
paskelbtą genetiškai pakeisto 
maisto draudimą ir pritarė 
Šveicarijos bendrovės prašymui 
leisti importuoti genetiškai pa
keistus kukurūzus. Abejonių dėl 
komisijos sprendimo nebuvo. 
EK seniai ragino leisti auginti 
genetiškai pakeistus grūdus, 
nors ES piliečiai ir nėra labai 
palankūs šio maisto atžvilgiu. 

NEW YORK. 
Praėjusių metų pabaigoje 

JAV armijos pareigūnai mėgino 
apriboti Tarptautinio Raudono 
Kryžiaus komiteto (TRKK) dar
buotojų vizitus į Abu Ghraib ka
lėjimą, kai ši pagalbos organiza
cija karinei vadovybei Baghdad 
pateikė ataskaitą, kurioje buvo 
rašoma apie nederamą elgesį su 
kaliniais, trečiadienį rašo „The 
New York Times". Po dviejų ne
tikėtų apsilankymų Abu Ghraib 
TRKK darbuotojams lapkritį 
parengus ataskaitą, kurioje ra
šoma apie kalinių kankinimo 
atvejus viename iš kalėjimo 
skyrių, JAV kariškiai nurodė 
tikrintojams, kad šie turėtų iš 
anksto tartis dėl vizitų. Šiame 
kalėjimo skyriuje su kaliniais 
buvo elgiamasi blogiausiai. 
TRKK inspektoriai savo akimis 
matė ar girdėjo pasakojant to
kius atvejus, kai nuogai išrengti 
kaliniai dienų dienas buvo lai
komi visiškoje tamsoje betoni
nėse kamerose ar buvo verčiami 
dėtis ant galvų moteriškus apa
tinius ir žygiuoti, o tuo metu bu
vo fotografuojami. Pentagon ka
tegoriškai neigė šią savaitę žur
nale ,,The New Yorker" pa
skelbtą informaciją, kad ira
kiečių kalinių kankinimai yra 
dalis slapto plano, kurį leido 
JAV gynybos sekretorius Do-
nald Rumsfeld ir kuriuo siekta 
sugriežtinti tardymo metodus, 
kad būtų veiksmingiau kovoja
ma su plintančiu sukilimu Ira
ke. 

WASHINGTON, D.C. 
JAV prezidentas George 

Bush pasiūlė Federalinio iždo 
banko vadovui Alan Greenspan 
pasilikti šiose pareigose penktai 
ketverių metų kadencijai. JAV 
prezidentas pažymėjo, kad 78 
metų A. Greenspan veikla, sie
kiant užtikrinti sparčią ekono
mikos plėtrą, yra puiki. A. 
Greenspan kadencija baigiasi 
birželio 20 dieną. A. Greenspan 
kandidatūrą turi patvirtinti Se

natas. Manoma, jog šis klausi
mas bus svarstomas per pirmą
sias dvi birželio savaites. Ne
mažai stebėtojų mano. jog A. 
Greenspan pasitrauks iš eina
mų pareigų savo noru 2006 m. 
vasarį, kai pasibaigs jo. kaip Fe
deralinio iždo banko valdytojų 
tarybos nario, kadencija. 
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BESIDŽIAUGIANT IR PAGERBIANT 

AZIJA 

NEW DEHLI. 
Indijos Kongreso partija tre

čiadienį vedė derybas dėl naujo
sios vyriausybės suformavimo 
su buvusiu finansų ministru 
Manmohan Singh. kuriam siū
loma užimti ministro pirminin
ko postą. Kuklumu pasižymin
tis M. Singh, laikomas Indijos 
laisvosios rinkos reformų pradi
ninkas, yra realiausias kandi
datas vadovauti didžiausiai pa
saulio demokratinei valstybei, 
kai antradienį premjerės posto 
atsisakė per pasikėsinimą nu
žudyto buvusio ministro pirmi
ninko Rajiv Gandhi našlė So
nia. Šiuo žingsniu S. Gandhi 
siekia apsaugoti savo Kongreso 
partiją nuo puolimo dėl jos ita
liškos kilmės. Tuo tarpu įtakin
giausi Kongreso partijos nariai 
pasitraukė iš savo postų parti
jos vadovybėje, siekdami įtikinti 
S. Gandhi dar kartą apmąstyti 
savo sprendimą atsisakyti pa
reigų. Tačiau trečiadienį ji dar 
kartą atmetė partijos vadovų 
prašymą pakeisti nuomonę. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD. 
JAV specialus karo teismas 

trečiadienį už Abu Ghraib kalė
jimo kalinių žeminimą skyrė Je-
remy Sivits didžiausią galimą 
— vienerių metų laisvės atėmi
mo bausmę ir atleido iš karinės • 
tarnybos. Baghdad po tris su 1 
puse valandos trukusio teismo 
posėdžio karo teisėjas pulkinin
kas James Pohl taip pat nurodė 
24 metų jaunesnįjį puskarininkį 
J. Sivits pažeminti trim laips
niais — iki eilinio. 

Prasiskolinęs iiberakentristas traukiasi iš Europarlamento rinkimų 
Viln ius , gegužės 19 d. 

(BNS) — Būsto paskolos bankui 
negrąžinantis ir dėl to pastogės 
galintis netekti parlamentaras 
liberalcentristas Jonas Cekuolis 
pareiškė nekandidatuosiąs į Eu
ropos Parlamentą. 

..Norėčiau padėkoti partijos 
kolegoms už paramą ir suprati
mą, be* kiekvienas turime būti 
atsakingas už savo veiksmus. 
Tikiu, kad Liberalų ir centro są
jungos ir be manęs gali laimėti 
r inkimus į Europarlamentą", 
teigiama trečiadienį išplatinta
me J. Čekuolio pranešime. 

J.Cekuolis Liberalų ir cent
ro sąjungos sąraše į Europos 
Parlamentą įrašytas penktuoju 
numeriu. 

Anot Seimo nario. ..kiek
vienas politikas turi suvokti, 
kad jam keliami kur kas aukš
tesni reikalavimai nei kitiems 
piliečiams". 

Pabrėždamas, jog sąžinin
gai dirbo Seime ir jo delegacijo
je Europos Taryboje. J. Cekuolis 
teigia, jog jo patiriami sunku

mai yra susiję tik su jo asme
niniu gyvenimu. 

..Atsiradusias problemas ti
kiuosi sėkmingai įveikti ir ne
nuvilti žmonių, kurie manimi ti
kėjo ir tiki", rašo J. Cekuolis. 

Trečiadienį po pietų VRK 
patenkino J. Čekuolio prašymą 
išbraukti jį iš kandidatų sąrašo. 

Parlamentaras tvirtino ne
jautęs partijos vadovų spaudi
mo pasitraukti. 

Antradienį Liberalų ir cent
ro sąjunga (LCS) įpareigojo J. 
Cekuolį parduoti savo automo
bilį ir gražinti skolas bankui, įs
pėdama, jog priešingu atveju jis 
bus išbrauktas iš partijos kandi
datų į Europos Parlamentą są
rašo. 

Spaudoje spėta, jog parla
mentarui finansinių problemų 
galėjo kilti dėl pomėgio lošti 
azartinius žaidimus. 

J. Cekuolis žurnalistams 
trečiadienį teigė, jog gandai 
apie jo potraukį azartiniams lo
šimams yra perdėti, o finansi
nių problemų kilo paėmus ke

lias paskolas iš karto. 
Pasak jo. tai atsitiko dėl jo 

„per didelio optimizmo būti 
plaštake". 

..Jaučiuosi nesmagiai, jau
čiuosi kaltas", sakė parlamenta
ras, bet pažymėjo, jog eidamas 
Seimo nario pareigas nepažeidė 
įstatymų, nepadarė jokių veiks
mų, kurie galėtų tapti Specia
liųjų tyrimų tarnybos (STT) dė
mesio objektu. 

J. Cekuolis dėl šios istorijos 
teigė neketinąs pasitraukti nei 
iš Seimo, nei iš Seimo delegaci
jos Europos Tarybos Parlamen
tinėje Asamblėjoje (ETPA) va
dovų. 

..Tai priklausys nuo to, kaip 
man seksis gyvenime", sakė vie
nas jauniausių parlamentarų, 
paklaustas, a r dalyvaus kituose 
Seimo rinkimuose. 

Šią savaitę žiniasklaida 
pranešė, jog J.Cekuolis ne
trukus gali atsidurti gatvėje, 
nes jo butas, negrąžinus bankui 
paskolos, bus parduotas iš 
varžytinių. 

"Fejerverkų ugnimis ir 
gatvių linksmybėmis Europos 
Sąjunga šeštadienį sutiko 10 
naujų narių. Joms įstojus, že
mynas, kuris buvo padalytas 
kelis dešimtmečius, vėl susivieni
jo" — (DELFi internete tinklas). 

Lietuvai tapus Europos Są
jungos nare, tą istorinį įvykį 
pažymint, naujai išrinktoji LB 
Brooklyn/Qweens apylinkės 
valdyba sekmadienį, gegužės 2 
d. pakvietė vaišėms. Vaišės įvy
ko Apreiškimo parapijos že
mutinėje salėje, Brooklyn, NY. 

Pasivaišinus apylinkės pir
mininkė Vida Jankauskienė vi
sus pasveikinusi ir t rumpai 
pažvelgusi į šio nepaprastai 
svarbaus Lietuvai įvykio reikš
mę, pakvietė sugiedoti Lietuvos 
himną. Garsiai nuskambėjus 
valio... valio... su dideliu susi
domėjimu buvo žiūrima ryšium 
10-ties valstybių, jų tarpe ir 
Lietuvos, priėmimu į ES, iš 
įvairių TV kanaluose rodytų 
vaizdų ir iškilmių Dubline 
(Airijoje) sudaryta garsinė vaiz
dajuostė. Ją paruošė valdybos 
visuomeniniams reikalams na
rys Raimundas Sližys. 

Kadangi, pagal lietuvišką 
paprotį, tą sekmadienį buvo 
švenčiama Motinos diena, ne
buvo pamirštos ir čia esančios 
motinos. Šeštadieninės lietu
viškos Maironio mokyklos mo
kiniai Matas Sližys ir Lukas 
Kubilius padeklamavo moti
noms skirtus eilėraščius. Po to. 
prie jų prisijungus dar gan 
jauno amžiaus broliams Simui 
ir Lukui Lorams, jie savo, o ir 
visas ki tas motinas gėlėmis 
apdovanojo. Gėles parūpino 
Vytautas Čereška. 

Kadangi-į namus nesku
bant, buvo peržiūrėta is praėju
sios vasaros Vilniuje įvykusios 
dainų šventės paruošta garsinė 
vaizdajuostė. 

O sekmadienį, gegužės 9 d., 
Amerikoje švenčiant Motinos 
dieną, tuojau po 10 vai. ryto Ap
reiškimo bažnyčioje, Brooklyn, 
NY, kun. Vytauto Volerto ir 
kun. Jono Dielinikaičio lietu
viškai aukotų šv. Mišių, pager

biant motinas, parapijos salėje 
vaišes ir programą surengė 
lietuviškos Maironio mokyklos 
Maspeth, NY, tėvų komitetas 
(pirmininkė Valdonė Gaubienė). 

Pasivaišinus, mokyklos mu
zikos mokytojai Gintarei Bu
kauskienei vadovaujant, patys 
jauniausi mokyklos mokinukai, 
savo angeliškai švelniais bal
seliais ir šviesiais, linksmais 
veideliais padainavo eilę seno
viškų vaikiškų dainų. Buvo iš
girsta: „Grūdu, grūdu čiulki-
nėlį", „Bū, bū aš jaučiukas", 
„Virė, virė košę". „Tili, rili dūda", "Oi 
tu kiški žvairy", „Oi tu bitaite" 
ir „Turėjo bobutė žilą oželį". 

Dainų intarpuose savo mo
tinoms jausmus ir padėką vienu 
sakiniu išreiškė Gintas Sa
vukynas: ačiū tau už visas be
mieges naktis, kai tu mane 
slaugei; Dainius Šidlauskas: 
ačiū tau už visą suteiktą meilę; 
Rytis Sidabras: ačiū tau už visą 
suteiktą rūpestį ir džiaugsmą; 
Antanas Mockus: ačiū tau už 
kiekvieną akimirką, praleistą 
kartu; Vainius Glinskis: ačiū 
tau už kiekvieną ašarą, išlietą 
dėl manęs; Niką Norvilaitė: ačiū 
tau už kiekvieną man padova
notą šypseną ir apkabinimą; 
Aistė Skardžiūtė: ačiū tau už 
kiekvieną saulės spinduliuką 

mano gyvenime. Visi kartu 
sušuko: ačiū tau už gyvenimą — 
ačiū, ačiū, ačiū! 

Po to ant choro laiptelių 
sustojo vyresnių klasių moki
niai. Jie, G. Bukauskienei paly
dint fortepijono muzika, dainuo
ja romantinio pobūdžio dainas: 
„Ant Nemuno kranto", „Tylūs 
armonikos tonai", „Neskambink 
tu man, sese" ir „Laukuose dobi
las raudonas". 

Visi atlikėjai susilaukė itin 
didelės plojimų gausos. 

Plačiau apie motinas pasi
sako Ema Gaubaitė: „...Jeigu 
vieną dalyką išmokau iš savo 
motinos, tai stiprybės ir už
sispyrimo. Jinai daug dirba ir, 
net augindama mane, išreiškia 
šiuos bruožus. J inai visą laiką 
žino, ko iš manęs nori: kaip 
kambariai turi būti sutvarkyti 
ir kiek turėčiau mokytis, grįžus 
namo. Be jos aš nebūčiau tokia, 
kokia esu dabar. J i mane iš
mokė apie gyvenimą ir dėl to aš 
jai esu labai dėkinga. Mamos 
meilė tai nuostabus nesi
baigiantis dalykas". 

Emilija Guobytė skaito: 
„Guliu lovoje, snūduriuoju. 
Nesinori keltis, laukiu, kol ateis 
mama ir mane pažadins. Po 
kelių minučių įeina mama, švel
niai mane paliečia ir liepia 

keltis (...) Mamos apibrėžti neį
manoma, bet gal ir nereikia. 
Kam reikia apibrėžti tai . kam 
nėra lemta būti ap ibrėž tam. 
Mama yra savita kiekvienam. 
J inai apsikenčia su visokiais 
„mamsejimais", pagamina pus
ryčius, pažadina ryte (...) Kar
tais mama gali išgąsdinti, o kar
tais tiesiog juoktis. Mama yra 
mama ir šis žodis t u r ė t ų 
pasakyti viską". 

Tai tik pora pasisakymų. Jų 
buvo ir daugiau. 

Tuomet visi mokiniai pa
sklido po salę ir visas motinas pa
sveikino, joms padovanodami po di
delę, raudoną, ant ilgo koto rožę. 

Pabaigai buvo parodyta, da
lyvaujant Maironio mokyklos 
mokiniams, Mindaugo Blauz-
džiūno susukta, itin linksmo po
būdžio vaizdajuostė „Vilkas ir 
ožiukai". 

Ta pačia proga tenka paste
bėti, kad ką tik išėjo iš spaudos, 
mokyklos tėvų komiteto pastan
gomis sudaryta virimo knyga. 
Knygą, taip pat ir vaizdajuostę 
buvo galima įsigyti. 

Besiskirstant į namus, šalia 
padėkos Maironio mokyklos 
mokytojams, mokiniams ir tėvų 
komitetui, linkėjome darbingos 
ir šviesios ateities. 

P . Pa lys 

Motinos dieną vyresniųjų Maironio lit. mokyklos klasių mokiniai atlieka programą. Skaito Vainius Glinskis prie 
mikrofono). 

Lietuvos kamerinis orkestras grįš i Filharmoniją 
Viln ius , gegužės 19 d. 

(BNS) — Nuo Lietuvos naciona
linės filharmonijos (LNF) atsi
skyręs Lietuvos kamerinis or
kestras (LKO) greičiausiai grįš į 
Filharmoniją, o vietoje 44 metus 
jam vadovavusio ir dėl konflikto 
pasitraukusio Sauliaus Sondec
kio bus ieškoma naujo dirigen
to. 

Šias išvadas pateikė trečia
dienį posėdžiavusi vyriausybės 
darbo grupė, praėjusią savaitę 
sudaryta spręsti Lietuvos ka
merinio orkestro (LKO) ir jos 
buvusio vadovo S. Sondeckio 
konfliktą. 

Komisija išklausė LKO ar

tistų nuomonės, artimiausiomis 
dienomis savo nuomonę turėtų 
pateikti ir S. Sondeckis. 

Pasak premjero Algirdo 
Brazausko, po trečiadienį vyku
sio pokalbio su muzikantais ta
po aišku, kad reikia ..spręsti iš 
orkestro pasitraukusio S. Son
deckio padėties klausimą", taip 
pat ieškoti būdų ..pasirašyti tai
kos sutartį" S. Sondeckio iškel
toje byloje dėl orkestro atsisky
rimo nuo LNF sąlygų bei skelbti 
konkursą naujo vadovo parei
goms. 

Premjero teigimu, teisiškai 
šių metų kovo mėnesį atskira 
viešąja įstaiga tapusio orkestro 

grįžimas į Filharmoniją yra 
įmanomas, juolab kad to pagei
dauja didžioji kolektyvo dalis. 

A. Brazauskas patikino, kad 
muzikantų likimas tikrai bus iš
spręstas. 

Pasak posėdyje dalyvavusio 
LKO obojininko Eugenijaus 
Paškevičiaus. LKO išlaikys sa
vo meninę kokybę ir be S. Son
deckio. ..Pasaulyje egzistuoja 
tokia praktika, kad orkestrams 
vadovaujantys dirigentai kei
čiasi kas kelerius metus, su ko
lektyvais pasirašydami sutartis 
tam tikram laikui. Tai sudaro 
galimybę keistis ir eiti į priekį", 
sakė ohojininkas. 

Mylimai sesutei 

AtA 
Dr. TAURUTEI AUGUNAITEI 

mirus Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame mūsų 
mielą ALGJ AUGŪNĄ. 

Čelsava ir Tadas Aleksoniai 
Liucija Beržinskienė 
Jūratė Brazauskaitė 

Birutė ir Antanas duriai 
Vandelinas Domanskis 

Stasys Giedrikis 
Kęstutis Miklas 

Roma ir Jonas Mildažiai 
Meilutė ir Petras Ruliai 

Alicija ir Henrikas Soliai 
Gražina ir Jonas Stankūnai 

Angelė ir George Zarr 

AtA 
KRISTINAI SENULIENEI 

SMILGEVIČIŪTEI 
mirus, jos dukrai SIGUTEI, sūnui MINDAU
GUI, seserims JANINAI PETRUŠIENEI, ONAI 
ŽOLYNIENEI ir ELENAI MIKNIENEI bei jų 
šeimoms, reiškiame gilią užuojautą. 

Vandelinas, Jonas ir Rimas Domanskiai su 
šeimomis 

i 

AtA 

DANUTĖ VIKTORIENĖ 
RAPŠYTĖ 

Po ilgos ir sunkios ligos mirė 2004 m. gegužės 16 d. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžyje. 
Amerikoje išgyveno 54 metus. 
Nuliūdę liko: brolis Vilius, sūnūs Algis su žmona Hol-

li, Rimas su žmona Sherry, Audrius su žmona Lidija, 
duktė Daiva su vyru Tim, ir anūkai Alicija, Karina ir Vi
lius. 

Velionė pašarvota penktadienį, gegužės 21 d. nuo 3 
v.p.p. iki 8 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Ave.. Lemont, IL. (arti Derby Road). 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 22 d. Iš laidoji
mo namų 9:30 vai. ryto velionė bus atlydėta į Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto 
bus aukojamos šv. Mišios užjos sielą. 

Laidotuvės privačios. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šv. Mišiose užjos sielą. 

Nuliūdę: sūnūs, duktė ir jų š e i m o s 

Laidt. direkt. Donald M. Petkus. 
Tel.800-994-7600: www.petkusfuneralhomes.com 

Buvusiam Jaunimo centro darbuotojui 

AtA 
ALDONUI VAITKEVIČIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną REGINĄ, 
sūnų ALGIMANTĄ, dukrą DAIVĄ su šeima ir 
kitus artimuosius. 

Jaunimo centro valdvba ir taryba 

> i 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

GEGUŽES 31 D. - ATMINIMO 
dieną (Memorial Day), pirma
dienį, 10:30 v.r., Šv. Kazimiero 
kata l ikų kapinėse, Čikagoje 
vyks pamaldos lietuvių kalba. 

DIDŽIAUSIAS ATMINIMO DIENOS 
paradas vyks šeštadienį, gegu
žės 29 d. Eitynės prasidės Sta-
te/Randolf Street ir tęsis iki 
Van Buren. Fotoparodos bus 
eksponuojamos: Daley Civic Cen-
ter ir Cook County Building. 

GEGUŽĖS 21 D., PENKTADIENĮ, 
6 v.v. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje įvyks Mar-
ąuet te Parko Lietuvių namų 
savininkų org. susir inkimas. 
Visi nariai ir gyvenantys šiose 
apylinkėse lietuviai kviečiami 
dalyvauti. 

ANTANAS MOCKUS, BUVĘS 
Kolumbijos sostinės Bogotos 
meras , Melbourn mieste vei
kiančių Baltijos prekybos rūmų 
(the Baltic Chamber of Com-
merce) kvietimu, lankosi Aust
ralijoje. Gegužės 4 d., Melbour-
no universi tete jam buvo 
surengtas priėmimas-pietūs. 
Gautos pajamos skiriamos Vil
niaus ir Melbourno universitetų 
studijų mainų programai. 
Antanas Mockus, anksčiau pro
fesoriavęs Kolumbijos univer
sitete ir du kar tus išrinktas Bo
gotos meru, neatmeta galimy
bės kandidatuoti į Kolumbijos 
valstybės prezidento postą. 

MIRĖ BORISAS BORjERAS -
dailininkas, žurnalistas, foto
grafas. Velionis studijavo Kau
ne veikusioje Meno mokykloje. 
Nuo 1929 m. reiškėsi spaudoje 
karikatūromis ir šaržais. Bend
radarbiavo „Lietuvos aide", 
..Kuntaplyje", „Dienoje" ir kt. 
Sukūrė daugiau nei 5,000 
darbų. Dalyvavo užsienio vals
tybėse rengiamose parodose. 
Atstovavo Lietuvą ta rp tau t i 
nėse lengvosios atletikos varžy

bose su Latvija ir Estija. Rinko 
archyvinę medžiagą iš išeivijos 
lietuvių gyvenimo. Gyvenda
mas Australijoje daugiausiai 
dirbo komercinio meno srityje. 

KVIEČIAME VISUS Į FILISTERIŲ 
birželio vakar ienės klubo 
sueigą, penktadienį, birželio 4 
d., 7 v.v. Akademikai filisteriai 
ruošia ypatingą Vakarienes 
klubo sueigą, kur bus galima 
paragauti žymios Čikagos viri
mo mokyklos paruoštus valgius 
„The Dining Room at Kendall 
College". Apie dalyvavimą 
prašau pranešt i fil. Andriui 
Kudirkai tel. 708-422-7972, 
arba: kud i rka@uic .edu . 

GEGUŽĖS 23 D., SEKMADIENĮ, 
nuo 9 v.r., Jaunimo centro ka
vinėje, JC Moterų klubo šei
mininkės visus kviečia pasi
vaišinti skaniais mieliniais bly
nais su obuolių uogiene. Savo 
atsilankymu paremsite Jauni
mo centrą. 

ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS #3 
kuopos susirinkimas įvyks ge
gužės 22 d., šeštadienį, 3 v.p.p. 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje. Svarbūs reikalai bus 
aptariami. Prašome visas nares 
dalyvauti. 

KARTU SU XII LIETUVIŲ 
tautinės šokių šventės atidary
mu birželio 30 d. Daley Plaza, 
yra organizuojama mugė, kurio
je pasirodys taut inių šokių 
grupės, bus demonstruojami 
lietuviški rankdarbiai, bus gali
mybė lietuviams verslininkams 
parodyti ir parduoti lietuviško 
meno prekes. Norintys šioje 
mugėje dalyvauti, gali teirautis 
šventės rengimo komiteto vice
pirmininkės Marijos Meškaus-
kaitės, tel. 312-226-5705. Iškil
mingas atidarymas įvyks 12 v. 
Dalyvaus Lietuvos Respublikos, 
JAV Lietuvių Bendruomenės ir 
miesto valdybos nariai. 

,Draugo" knygynėlyje 

ONA NARBUTIENĖ 

KAZIMIERAS VIKTORAS BANAITIS 

Banaitis mirė 1963 m. Kalėdų 
rytą Brukline. Beveik dvide
šimt sunkių metų, praleistų 
emigracijoje, buvo kupini tik 
vieno tikslo - ištikimai tarnau
ti savo idealams, nepasiduoti 
supančiai masinės kultūros 
aplinkai, kurti, neatsižvelgiant 
į sveikatą, gyvenimo sąlygas, 
menkas savo muzikos realizavi
mo galimybes. Gyvenimo pa
baigoje yra prasitaręs: „Labiau 
nei žmonos ir šeimyninio 
gyvenimo troškau rašyti 
muziką. Užvis labiausiai!". 

Šioje knygoje surinkta in
formacija iš K. V. Banaičio 
gyvenimo: publicistika, laiškai, 
kūrinių sąrašai, straipsniai... 

Vienišas žmogus, svetimas 
jį supančiam Amerikos 
pasauliui. Kazimieras Viktoras 

Knygos kaina 10 dol. No
rintieji įsigyti i*ią ar kitas kny
gas, skambinkite į „Draugo" 
knygynėli, tel. 773-585-9500. 

SKELBIMAI 
• PIGIAUSIA — NE PATIKIMIAUSIA! Kortelės dažnai nesu
veikia. Paskutinės minutės nutrupa. O kaip su bendrovėmis, 
kurių centrinės net ne JAV ir siūlo „ypatingus įkainius"? 
Dažniausiai tai prastas intemetinio tipo. o ne telefoninis ryšys. 
Protingas vartotojas renkasi amerikiečių firmą (įst. 1993 m.) LIT-
COM J Lietuvą iš namų ar mobilaus telefono TIK 11,9 et., o JAV 

- 4,9 et. Jokių mėnesinių mokesčių, jokių papildomų kodų. 
Išklotinę gaunate su savo vietine sąskaita Regis t ruoki tės 
l i e tuv i ška i 708-386-0556. Taupykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio' Jkainis galioja tik naujiems klientams' 

N a m a m s p i rk t i p a s k o l o s 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokejimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės j 
Mutual Federal S a v i n g s , 
2212 West O r m a k Road . 
Tel . (773) 847-7747 

Nepraraskime tikėjimo vertybės, ji pasitarnauja 
mūsų dvasinei gerovei... 

Gediminas Jankūnas , pa
šventintas kunigu 2003 m. 

rugpjūčio 23 d. Panevėžio Kris
taus Karal iaus Katedroje, at
vyko į Čikagą prieš savaitę, 
gegužės 10 d. ir bus iki birželio 
4 d. Apie savo kelionės tikslą 
papasakojo pats kunigas. 

- G e d i m i n a i , a r J ū s ų 
a t v y k i m o t iks las y p a t i n g a s , 
a r t i e s i o g a t v y k o t e p a v a 
d u o t i L i e t u v o n i š v y k u s i o 
a t o s t o g a u t i k u n . R i m v y d o 
A d o m a v i č i a u s ? 

- Svarbiausias tikslas -
aplankyti Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapiją - j a u kaip ku
nigas, pasveikinti , ka r tu su 
žmonėm pasimelsti. Na, ir, žino
ma, pavaduoti kun. Rimvydo. 

- Gegužės 30 d. Švč. 
Mergelės Mar i jos G i m i m o 
parapijoje n e b u s e i l inė . Kuo 
gi ji b u s ypa t inga? 

- Taip jau parapija yra nu
sprendusi, kad gegužės 30 d. aš 
aukosiu iškilmingas šv. Mišias 
ir teiksiu specialų naujai įšven
tinto kunigo palaiminimą. Tai 
bus centrinė diena parapijoje. 
Po to bus pietūs salėje ir paben
dravimas. 

- Su šia parapija J ū s susi
jęs jau senokai. Būdavote čia ir 
kuomet mokėtės teologijos JAV 
Mandelain seminarijoje? 

- Tuometinis Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos kuni
gas Mykolas Jakai t is paėmė 
mus į savo globą, taip glau
dėmės prie Marąuette Parko 

parapijos. Kai prieš porą metų 
mane pašventino diakonu, kar
dinolas paskyrė mane Mar
ąuette Parko parapijon diakono 
tarnystei. Taip visi 4 metai susi
ję su Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapija. 

- Ga l p a p a s a k o t u m ė t e 
t r u m p a i a p i e savo d a r b ą 
L ie tuvo je? 

- Esu Panevėžio vyskupijos 
Jaunimo centro kapelionas. Dir
bu su jaunimu 3 dienas per sa
vaitę. Pagrindinis tikslas, paro
dyti jaunimui, kad bažnyčia jais 
rūpinasi , juos evangelizuoti. 
Kitas 4 dienas esu Kupiškio 
Kristaus Žengimo į Dangų para
pijos vikaras, ir 1 dieną einu į 
mokyklą dvyliktokams dėstyti 
tikybos. Turiu gana daug 

pareigybių, todėl išvažiuoti iš 
Lietuvos labai sudėtinga. Mat 
mane pavaduoti turės net 6 
kunigai dėl skirtingų darbų, 
kuriuos dirbu. 

- Ką norėtumėte palinkėti 
parapijiečiams, pažįstamiems? 

- Palinkėjimas Marąuette 
Parko ir kitų parapijų lietu
viams neprarasti tikėjimo ver
tybės, ji padeda išsaugoti dva
sinę šviesą ir šilumą, kurie pasi
tarnauja mūsų dvasinei gerovei 
nesvarbu kokioje šalyje 
begyventum. 

Dėku i , kunige , už apsi
l a n k y m ą redakc i jo je i r už 
poka lb į . O skaitytojus kvie
čiame atvykti gegužes 30 d., 
10:30 v.r. į Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijoje vyksiančias 

. 

Gediminas Jankūnas. 

iškilmingas šv. Mišias, kurias 
aukos Gediminas Jankūnas . 

Kalbėjosi Vital i ja 
P u l o k i e n ė 

-
. ': • 

KOMP. VLADO JAKUBENO 
GIMIMO ŠIMTMEČIO SUKAKTIS 

Šiemet Lietuvos muzikinėje 
padangėje suspindės dvi 

žvaigždės — kompozitorių Vlado 
Jakubėno (1904.05.15—1976.12.-
13) ir Balio Dvariono (1904.06-
19—1972.08.23). Kaip iš šių da
tų galima suprasti, šiais metais 
sueina 100 metų nuo jų gimimo. 
Ir šios sukaktys bus plačiai 
atžymėtos mūsų tėvynėje. 

Lietuvoje išleistame 2004 
metų „Muzikos kalendoriuje", 
kurį sudarė žinomas muzikolo
gas Vaclovas Juodpusis, pirmo
je vietoje išskirtinai pristato
mas V. Jakubėnas, nors šis dau
giau negu ketvirtį amžiaus 
praleido išeivijoje ir sovietiniais 
metais tėvynėje buvo pamirš
tas. 

Šio leidinio įžangoje visas 
puslapis yra pašvęstas šiam 
kūrėjui. Ten telpa V. Jakubėno 
1938—aisiais paskelbtų minčių 
i š t rauka ir Fausto Strolios 
t r umpas Čikagoje ilgą laiką 
gyvenusio sukaktuvininko, kaip 
muzikos recenzento ir kritiko, 
pristatymas. Taigi V. Jakubė
nas nebuvo vien tik kompozito
rius, bet ir muzikos kritikas, 
publicistas, pianistas bei peda
gogas. Ir dėl to jis užsitikrino 
pirmaujančią poziciją. 

Yra smagu, jog dabar Lie
tuvoje V. Jakubėnas vis labiau 
„įsipilietina", nežiūrint, kad tė
vynėje jo kūryba ilgą laiką buvo 
„išguita", nes jis pats savo gim
tinę ka ro metais apleido, o to
kius tarybinė valdžia laikė 
„tėvynės išdavikais". Ir tik Lie
tuvai atgavus nepriklausomy
bę, V. Jakubėno muzika vėl 
pradėjo skambėti, buvo leidžia
mi jo kūrybos sąsiuviniai, kri
tikos straipsnių r inkiniai , 
monografija ir kt. 

Tai vis nuopelnas 1981 
metais Čikagoje įsteigtos komp. 

V. Jakubėno draugijos ir 1992 
m. įkurto šios draugijos sky
riaus Lietuvoje. Šių vienetų dė
ka šio kūrėjo vardas ne tik kad 
nebuvo užmirštas, bet jis labiau 
suspindėjo (tas, deja, pasakyti
na tik apie veiklą Lietuvoje, nes 
Amerikoje, dėl suprantamų prie
žasčių šis darbas nebuvo ir ne
bėra toks, kokio buvo tikėtasi). 

Komp. Vlado Jakubėno 
draugija (Vladas Jakubėnas 
Foundation. Inc.) Čikagoje per 
savo daugiau negu 20 metų 
tebesitęsiančią veiklą yra ne
maža nuveikusi. Ji surengė 
įvairių renginių bei finansiškai 
rėmė savo skyriaus Lietuvoje 
darbus. Pažymėtinas yra kom
pozitoriaus 90-ties gimimo me
tinių Čikagoje koncerto surengi
mas, o taip pat ir šio 100-sioms 
metinėms skirto minėjimo su
ruošimas. Visiems atliktiems 
darbams išvardinti reikėtų 
pašvęsti nemaža vietos. 

Čikagoje dar tebegyvena 
nemaža mūsų tautiečių, kurie iš 
arti stebėjo V. Jakubėno veiklą, 
gėrėjosi jo kūriniais dar jam 
gyvam esant. Čia yra įsikūrusių 
gal šimtas jo buvusių mokinių, 
kurių dalis ir šiandien daugiau 
ar mažiau reiškiasi muzikinėje 
veikloje. Iš tokių gal žinomiau
sias yra Alvydas Vasaitis, Čika
gos lietuvių operos meno vado
vas ir ilgametis jos dirigentas. 

Gaila, kad negailestinga 
mirtis vis retina V. Jakubėno 
bendražygius ir gerbėjus. Ta
čiau likusieji turėtų būti ak
tyvesni ir galėtų stengtis, kad 
šio daug nusipelniusio kūrėjo 
kūrinai plačiau skambėtų ir jo 
darbai būtų neužmiršti . Jo 
vardo draugijos vadovai tikisi 
daugiau dėmesio ir pagarbos 
šiam lietuvių tautai nusipelniu
siam vvrui. 

Čiurlionio galerijoje, JC 

Gegužės 21 d., penktadienį, 7:30 v.v. Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje įvyks dailininkės Sigitos Šulaitytės meno pa
roda, kurioje bus pristatomi keli darbu ciklai: konceptualioji 
abstrakcija ir metaforinis realizmas (su siurrealizmo elementais). 
Visi mėgstantys meną, kviečiami atvykti ir susipažinti su talentin
ga dailininke Sigita Šulaityte bei jos menu. 

Tokiomis mintimis pasitin
kame V. Jakubėno kurinių kon
certą Čikagos Jaunimo centre. 
J is įsirikiuoja į visą eilę pana
šių renginių Lietuvoje, kurie 
buvo pradėt i gegužės 12 d. 
Vilniuje, o tada ėjo per Biržus, 
vėl Vilnių, Klaipėdą ir Kauną. 

Tegu komp. Vlado Jakubė
no kūryba dar ilgus metus 
skamba ne tik Čikagoje ir ki
tuose JAV miestuose, bet ir tė
vynėje Lietuvoje ir kituose 
pasaulio kraštuose! 

E d v a r d a s Šulai t is 

APIE V. JAKUBĖNĄ IR J O 
KŪRYBĄ LIETUVOS 

SPAUDOJE 

V. Jakubėnas — nepapras
tai įdomi mūsų kultūros as
menybė, labai ryški savotiška 
ir gili. Lietuvoje jis buvo labai 
gerai žinomas tol, kol joje gy
veno ir aktyviai reiškėsi. Pa
kanka pavartyti Pirmosios 
nepriklausomybės laikų Lietu
vos žurna lus ir pamatysime 
daugybę V. Jakubėno straips
nių. Daugiausia jų skirta mu
zikinei kritikai. Apskritai tar
pukaryje jis, ko gero, buvo pats 
profesionaliausias muzikos kri
tikas. 

Pokario metais man besi-

Komp. Vladas Jakubėnas ir Jeronimas Kačinskas 

mokant Kaune, dabartinėje J. 
Naujalio muzikos mokykloje 
'pradėjau 1949 m.1. V. Jakubė
ną pažinojo visi mokytojai, nes 
jis iš Lietuvos buvo išvykęs tik 
1944 m. vasarą. Mokytojai 
mums pasakojo dar visai ne
senos praeities įdomybes, ne 
kartą užsimindami ir apie V. 
Jakubėną. Daugelio kauniečių 
šeimose buvo išlikę Židinio, 
Naujosios Romuvos žurnalų 
komplektų, taip pat ir prieška
rinių laikraščių. Juos skaityda
mi stebėdavomės polemiška V. 
Jakubėno straipsnių dvasia. Tai 
buvo mums geros gilaus ir 
glausto sudėtingų muzikos 
reiškinių nagrinėjimo pamokos. 

Ar paseno V. Jakubėno ra
šiniai, nuostatos, požiūris, ar 
tai jau istorija, vakarykštė die
na? 

Nemanau. V. Jakubėno ži

nios buvo enciklopediškos, tad 
ir jo publikacijos dabartiniams 
studentams — muzikologams 
galėtų būti puikiu pavyzdžiu, 
kokios aukštos profesinės kul
tūros reikia muzikos kritikui. 

Ar Lietuvoje dažnas reiš
kinys, kad pats kompozitorius 
būtų apdovanotas ir lengva 
plunksna, pagaliau, kad jis 
veržtųsi reikštis muzikos kri
tikos ar muzikologijos dirvo
nuose? 

Muzikui tai visada didelė 
rizika. V. Jakubėnas buvo labai 
sąžiningas, gilus žmogus: Jeigu 
jau reikšdavo savo nuomonę, tai 
giliai apgalvojęs. Todėl retai 
kas įsižeisdavo. Dažniausiai 
visi gerbė ir vertinojo nuomonę. 

(Ištraukos iš pasikalbėjimo su 
prof. Petru Kunca, „Mokslo 

Lietuva" 2004 m. balandžio 22 d.) 

AKIMIRKOS IŠ UNION PIER, MICHIGAN, LIETUVIU GYVENIMO 

Metalo skulptūros 
menininkas iš Cleveland, 
Ohio, Marius Narbutaitis 
pasakojo apie savo meną 
Virginijai Jokubauskienei 
ir Dainai Rudaitienei 
„Lietuviu meno parodos" 
atidarymo vakarą, 
balandžio 23 d. „Gintaras 
Resorl" vasarvietėje, 
Union Pier, Michigan. 

Ginto Juodgudžio nuo
traukos. 

Buvo smagu pašokti 
grojant brolių 
Švabu ansambliui 
Union Pier, 
Lietuvių draugiįos 
metiniame susi
tikime „Pavasario 
šokiai", gegužės 1 
d., „Gintaras 
Resort" vasarvietėje. 

Iaima Svabas-Petronis koncertavo kartu 
su broliais Švabais „Gintaras Resort" 
vasarvietėje, Union Pier, gegu/rs 1 d. 
Lietuviu draugijos „Pavasario šokiu" 

susitikime. 

mailto:kudirka@uic.edu



