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Šiame 
numeryje: j 
Cape Cod, MA, Palm 
Beach, FL, ir k i tur — 
lietuviai švenčia savo 
tėvynės šventes. 

2 psl. 

Tikrovė i r gražūs 
žodžiai prezidento 
kalboje. Apie naujus 
„Sodros" pažymėjimus. 
Popiežių siuvėjas. 
Laisvė, tai gyvas 
atsakomybės jausmas. 

3psl. 

A.P.P.L.E. - nesenkanti 
gaivaus šaltinio 
versmė. Kaip mes 
išvijome žiemą. 

4 psl. 

Kas yra laimė? 
5 psl. 

Naujas „Draugo" 
administratorius. 
Lietuviškos Mišios 
Berverly Shores, IN. 
Motinos dienos pietūs. 
Ar jau įsigijoje J . Aisčio 
„Raštų" III tomą? 

6 psl. 

as 
* Pergalingai ITF serijos 

„Bankplus/USTA Womens 
Challenger of Jackson" mo
terų teniso turnyrą Minnesota 
valstijoje pradėjo Lina Stan-
čiūtė. Pirmajame turnyro rate 
Lietuvos tenisininkė 6:4, 1:6, 
7:5 įveikė turnyro favoritę dvi
dešimtmetę amerikietę Ashley 
Harkleroad. 

* Surinkęs 5.5 taško iš 9 
galimų, l ietuvis Šarūnas 
Šulskis Jungtinių Arabų Emy
ratų sostinėje vykusiame VII 
tarptautiniame „Dubai Open" 
šachmatų turnyre, užėmė 44-ą 
vietą tarp 149 dalyvių. 

* Visi Toljati „Lada" ko
mandos ledo ritulininkai, 
tarp jų ir lietuvis Dainius 
Zubrus, už sėkmingą pasirody
mą Rusijos ledo ritulio aukš
čiausioje lygoje bus apdovanoti 
iškovotų sidabro medalių spal
vos „Lada Kalina" automobi
liais. Iškilmingą apdovanojimo 
ceremoniją numatytą surengti 
rugpjūčio mėnesį, per tradicinį 
„Lada" taurės turnyrą. 

* Sulaukęs 97 metų am
žiaus mirė buvęs Prancūzi
jos futbolo rinktinės saugas 
Lucien Laurent — pirmojo įvar
čio autorius pasaulio futbolo 
Čempionatų istorijoje. 1930 m. 
Urugvajuje pirmą kartą su
rengtose planetos futbolo pir
menybėse Prancūzijos rinktinė 
4:1 nugalėjo Meksikos koman
dą. Pirmojo įvarčio autoriumi 
nugalėtojų gretose tapo L. Lau
rent. 

Naujausios 
žinios 

* Lietuva padės Ukrai
nai siekti ES ir NATO narys
tės, Kijeve teigia A.Valionis. 

* vyriausybė skyrė pini-
įu Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos 60-mečio minėjimui. 

* Kauno apskrityje užre-
gi«*ruoti pirmieji erkinės 
Laimo ligos atvejai. 

V a l i u t u s a n t y k i s 
1 USD — 2.668 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

„Rzeczpospolita": Maskvos • v -w 

Vilnius , balandžio 13 d. 
(ELTA) — Vienintelis pasaulio 
vadovas, kuris, nors buvo lau
kiamas, neatvažiavo į Jono Pau
liaus II laidotuves, buvo Vladi-
mir Putin. Rusijos prezidentas 
šiuo savo poelgiu pašalino savo 
šalį iš valstybių, branginančių 
velionio popiežiaus įkūnytas 
vertybes, bendrijos. Maskva dar 
kartą parodė, kad nenori būti 
priskiriama Vakarų civilizacijai, 
kad j i tebeieško sau ypatingos 
vietos pasaulio geopolitiniame 
žemėlapyje, rašo Lenkijos dien
raštyje „Rzeczpospolita" apžval

gininkas J a n Skorzynski. 
Anot jo, demonstratyvus V. 

Putin nebuvimas Šv. Petro aikš
tėje yra ir neoimperinės Rusijos 
politikos krypties įrodymas. Ne 
pirmas ir ne paskutinis. 

Dar vienas mėginimas at
kurti po Sovietų Sąjungos žlugi
mo prarastą įtaką yra karo pa
baigos 60-osioms met inėms 
skirtų iškilmių scenarijus. 
Triukšmingai pr is imindama 
pergalę prieš nacistinę Vokie
tiją, Maskva ilgisi savo didžiau
sios galybės dienų, galybės, ku
ria iki šiol didžiuojasi daugelis 

rusų. Šiame kontekste grįžta ir 
Stalin — nugalėjusio Hitler ir 
išgelbėjusio tėvynę — figūra. 

Nepriklausomai nuo to, ar 
jau paruoštas Stalin su Roose-
velt ir Churchill paminklas bus 
pastatytas Volgograde (buvusia
me Stalingrade), sovietų galy
bės kūrėjo reabilitavimas Rusi
joje jau prasidėjo, pažymi Len
kijos laikraščio apžvalgininkas. 

Rusai nesuvedė sąskaitų su 
savo komunist ine praeitimi. 
Kremliaus valdžios elitą sudaro 
žmonės, kurie susiformavo So
vietų Sąjungoje, nepažįsta ir ne-

Vakarams 
supranta liberalios demokrati
jos. Kviesdama į iškilmes Šiau
rės Korėjos diktatorių ir laisvojo 
pasaulio vadovus, statydama į 
vieną gretą Baltarusijos tironą 
ir demokratiškus Prancūzijos. 
Lenkijos ir Vokietijos politikus, 
Maskva demonstruoja savo po
žiūrį į žmogaus teises. Ir taip 
pat parodo, kur ji ieško naujų 
sąjungininkų. 

Iškilmių dalyviai iš Vakarų 
turi rasti būdą parodyti savo 
skirtingą poziciją. Tiek Stalin, 
tiek Kim Dzong II atžvilgiu, pa
žymi J. Skorzynski. 

Prezidentas ragina tobulinti vaikų globos sistemą 
Vilnius, balandžio 13 d. 

(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus pasigenda aiškios po
litikos paramos šeimai srityje ir 
ragina tobulinti vaikų globos 
sistemą. 

Šias problemas šalies vado
vas aptarė susitikime su socia
linės apsaugos ir darbo minis
tre Vilija Blinkevičiūte ir vaiko 
teisių apsaugos kontroliere Ri
mante Šalaševičiūte. 

„Prezidento nuomone, rei
kia tobulinti pačią vaikų globos 
sistemą, nes dideliuose vaikų 
namuose išaugę mažieji žmo
nės ir peržengę savarankiško 
gyvenimo slenkstį, praktiškai 
neturi jokių praktinių gyveni
mo įgūdžių ir labai sunkiai in
tegruojasi į bendruomenę", sa
kė prezidento atstovė spaudai 
Rita Grumadaitė. 

V. Blinkevičiūte džiaugėsi, 
kad prezidentas domisi vaikų 
globos institucijų padėtimi. 

„Jei mes tikrai kartu dirb
sime, tai mes iš tikrųjų galime 
pasiekti rezultatų", sakė ji. 

Prezidentas V. Adamkus priėmė socialinės apsaugos ir darbo ministrę V. Bli 
gos kontrolierę R. Šalaševičiūte. 

nkevičiūtę (v) ir vaiko teisių apsau-
Tomo Čern iševo (ELTA) nuotr. 

Komisijai į tar imų sukėlė dosniausias rėmėjas 
Vilnius , balandžio 13 d. 

(ELTA) — Vyriausioji rinkimų 
komisija (VRK), suabejojusi, ar 
320,000 litų Liberalų demokra
tų partijai paaukojęs verslinin
kas nepažeidė įstatymų, nu
sprendė neskubėti dalyti politi
nėms partijoms numatytų biud
žeto išmokų. Bendrovės „Mini
jos nafta" generalinis direkto
rius Thom Milės Haselton per
nai liberaldemokratams perve
dė 320,000 litų. 

J i s tapo dosniausiu ne tik li-
beraldemokratų, bet ir visų par
tijų rėmėju praėjusiais metais. 

Pasak VRK pirmininko Ze
nono Vaigausko, manoma, kad 
Lietuvos pilietybę turintis vers

lininkas aukojo ne savo, o ketu
rių skirtingų bendrovių pinigus. 

Praėjusių metų gegužę T. 
M. Haselton liberaldemokra
tams pervedė'50,000 litų. birželį 
— 70,000 litų, rugpjūtį ir rug
sėjo pradžioje, prieš pat įsigalio-
jant Politinių partijų ir politinių 
kampanijų finansavimo bei fi
nansavimo kontrolės įstatymui, 
— po 100,000 litų. 

Nuo 1999 m. sausio 12 d. iki 
2004 m. rugsėjo 10 d. galiojęs 
Politinių partijų ir politinių or
ganizacijų finansavimo įstaty
mas teigė, kad partija per me
tus iš vieno fizinio asmens gali 
gauti ne didesnę kaip 500 MGL 
(62.500 litų) auką. Naujasis Po

litinių partijų ir politinių kam
panijų finansavimo bei finansa
vimo kontrolės įstatymas šią su
mą apribojo iki 300 MGL. 

VRK nusprendė atlikti pa
pildomą šio atvejo tyrimą ir iš
mokas partijoms padalinti 
penktadienį, paskutinę įstaty
mo leidžiamą dieną. Penkta
dienį į VRK posėdį numatoma 
pakviesti ir Liberalų demokratų 
partijos atstovus. 

Z. Vaigauskas teigė dar ne
galįs įvertinti, ar liberaldemo-
kratai šiurkščiai pažeidė įsta
tymą. „Įstatymų leidėjas yra 
palikęs VRK spręsti, kas yra 
šiurkštus pažeidimas, tačiau 
nenurodė kriterijų", sakė jis. 

Pirmųjų „Knygų pavasario" leidinių skaitytojai 
ieškojo medžiuose 

Vilnius, balandžio 13 d. 
(ELTA) — Trečiadienį sostinės 
Stanislavo Moniuškos kiemely
je jaunieji dailininkai ir akto
riai surengė instaliaciją „Me
džio knygos", taip paskelbdami 
apie artėjantį „Knygų pavasa
rį". 

8-ojoje knygų mugėje nau
jausius leidinius pristatys apie 
30 leidyklų. Pirmąją mugės die
ną — penktadienį su skaityto
jais bendraus leidyklos „Saulės 
delta" autoriais, Kuršėnų kraš
to žmonės pakvies į „Kuršėnų 
enciklopedijos" sutiktuves. Si
gitas Birgelis iš Punsko prista
tys parodą ir fotoalbumą „Jot-
vos pakrašty". 

Pirmosios „Knygų pavasa
rio" dienos vakare apie teigia
mas ir neigiamas Lietuvos na
rystės Europos Sąjungoje puses 
diskutuos politikai Romualdas 
Ozolas, Bronius Genzelis, filo
sofas Vytautas Rubavičius, isto
rikas Eugenijus Jovaiša. Akto
rių grupė „Be grimo" publikai 

Surengę instaliaciją „Medžio knygos" jaunieji dailininkai ir aktoriai pa
skelbė apie artėjantį „Knygų pavasarį". TomoČerni**vo<ELTA) nuotr 

primins romansų skambėjimą, 
vaidins scenos vaizdelius. 

Šeštadienį mugės lankyto
jai turės retą progą susipažinti 
su Korėjos kultūra ir šio krašto 
pasakomis. Leidykla „Kalendo
rius" drauge su „Knygų pava
sario" lankytojais švęs savo 10 

metų jubiliejų, o poetas Rim
gaudas Graibus — pristatys po
ezijos rinktinę „Baltas lietus". 

Pavargusius nuo knygų,-
Lietuvos muzikos ir teatro aka
demijos studentei pakvies į fil
mą „Vagis", kurį sukūrė pagal 
Jono Biliūno apsakymą. 

Rusų 
mokslininkas 

gina Ignalinos 
jėgainę 

Vilnius, balandžio 13 d. 
(BNS) — Lietuva galėtų ir to
liau naudoti Ignalinos atominę 
elektrinę (IAE), o ją uždaryti 
nuspręsta dėl Vakarų šalių 
spaudimo. 

Tai per Seimo IAE regiono 
problemų komisijos posėdį tvir
tino buvęs Rusijos atominės 
energetikos ministras Jevgenij 
Adamov, rašo dienraštis „Lie
tuvos žinios". 

J. Adamov šiuo metu vado
vauja mokslo tyrimo institutui, 
jo specialistai suprojektavo va
dinamuosius RBMK reakto
rius, tarp jų — ir veikiančius 
Černobylio atominėje jėgainėje. 

Vykdydama stojimo \ Euro
pos Sąjungą sutartį Lietuva 
praėjusių metų pabaig ; r su
stabdė pirmąjį reakton ir įsi
pareigojo po 5 metų Si bdyti 
ir antrąjį. 

Pasak i. Ada™"v ' 
pasidavė Vakarų šalių spau
dimui uždaryti IAE. o Rusija 
nusprendė pratęsti kai kurių 
šalies atominių jėgainių su Čer
nobylio tipo reaktoriais darbą. 

Kai kurie Lietuvos energe
tikai ir politikai mano, kad rei
kia derėtis su Europos Komi
sija dėl galimybės pratęsti IAE 
darbą. Premjeras Algirdas Bra
zauskas neseniai pareiškė, kad 
Lietuva negalėtų stabdyti an
trojo IAE bloko, jei iki to laiko 
nebus užbaigtas elektros tiltas 
į Lenkiją. 

Tuo tarpu buvusio derybi
ninko su ES Petro Auštrevi-
čiaus nuomone, politizuoti 
mokslininko vertinimai neturė
tų daryti įtakos Lietuvos apsi
sprendimui stabdyti IAE 

Prezidentas ketina Seimui teikti 
Archyvų įstatymo pataisas 

Vilnius , balandžio 13 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus ketina teikti Seimui 
daug diskusijų sukėlusio Doku
mentų ir archyvų įstatymo pa
taisas. 

Su šalies vadovu trečiadienį 
susitikę Pilietinės visuomenės 
instituto atstovai bei moksli
ninkai įteikė prezidentui dau
giai' nei 500 kultūros, mokslo, 
visuomenes ir meno veikėjų pa
sirašytą laišką, kuriuo paragino 
jį pateikti Seno tais 
įsigaliojusio Dokumentų įr ar
chyvų įstatymo pataisas. 

Taip pat jie prezidentui pri
statė, jų pačių parengta? kon
krečias šio įstatymo pataisas, 
kuriomis raginama įteisinti kuo 
platesnį priėjimą prie valstybės 
archyvuose esančių dokumentų, 
uždrausti naikint i Lietuvoje 
veikusių SSRS specialiųjų tar
nybų ir kitų represinių struk
tūrų dokumentus. 

Prezidento patarėja kultū
ros ir mokslo klausimams Irena 
Vaišvilaitė teigia, kad šalies va
dovas susipažins su šiomis pa
taisomis ir ketina kreiptis į Sei
mą. 

Anot jos, prezidentas Sei
mui pataisas pateiks artimiau
siu metu. 

I. Vaišvilaitės teigimu, ša
lies vadovas sutinka su mokslo 
ir visuomenės atstovų siūlomo
mis įstatymo pataisomis. 

Anot mokslo ir kultūros vei
kėjų, nuo šių metų įsigaliojusios 
Dokumentų ir archyvų įstatymo 
pataisos šiurkščiai pažeidžia pi
lietinės visuomenės teisę į isto
rinę atmintį ir daro gėdą de
mokratinei Lietuvos valstybei. 

Dabar galiojantis įstatymas 
numato priėjimo prie Ypatinga
jame archyve saugomų doku
mentų 70 metų apribojimą, bet 
gavę specialius leidimus juos 
gali tyrinėti mokslininkai. 

Maldininkai jau gali aplankyti 
popiežiaus kapą 

Vatikanas, balandžio 13 d. 
(,,Reuters"/AFP/BNS) — Šimtai 
maldininkų anksti trečiadienį, 
penkios dienos po popiežiaus 
Jono Paul iaus II laidotuvių, 
pradėjo lankyti jo kapą. 

Po Sv. Petro bazilika esanti 
kriptų, kur palaidoti popiežiai, 
zona lankytojams buvo uždary
ta nuo pat penktadienį įvykusių 
popiežiaus laidotuvių. 

Ji vėl buvo at idaryta trečia
dienį 7 vai. ryto vietos laiku, ir 
eilėje jau laukė mažiausiai 500 
žmonių, norinčių aplankyti Jo
no Pauliaus II kapą. 

„Noriu pasimels t i prie 
Šventojo Tėvo kapo, — sakė iš 
Jono Pauliaus II gimtosios Len
kijos atvykęs tėvas Leszek. dar 
prieš aušrą laukęs kelių šimtų 
žmonių eilėje. — Labai sunku 
taikyti jo mokymą mūsų gyveni
me, todėl noriu prašyti jo pagal
bos". 

Šaltinis Vatikane praėjusią 
savaitę sakė, jog Italijos pa
reigūnai paprašė kelias dienas 
laikyti kriptas uždarytas , nes 

baiminosi, kad kitaip iš Romos 
neišvyks ją paralyžiavusios 
žmonių minios, kurios buvo su
sirinkusios į laidotuves. 

Italų kilmės prancūzė Gra-
ziella Valmori, kuri atvyko 4 
vai. 15 min., eilėje laukė pirmo
ji-

„J is buvo toks geras, jis viso 
to nusipelnė", sakė G. Valmori, 
kuri į Romą atvyko praėjusią 
savaitę, kad galėtų pasižiūrėti į 
bazilikoje pašarvotą popiežių, ir 
dar kuriam laikui pasiliko norė
dama pamatyti jo kapą. 

Popiežius palaidotas žemė
je, o jo kapą dengia balto mar
muro antkapis, ant kurio auksi
nėmis lotyniškomis raidėmis 
užrašyta „IOANNES PAVLVS 
PPII" ir jo 26 metus trukusio 
popiežiavimo pradžios bei pa
baigos datos. 

Kiek žemiau yra išraižytos 
raidės X ir P — Kristaus mono
grama. 

Vatikano pareigūnai nurodė 
žmonėms nenešti prie kapo gė
lių a r plakatų. 

Liberalcentristai: medikų algų 
didinimas neišgelbės sveikatos 

apsaugo; 

Valdo Kopi" 

Vilnius, balandžio 13 d. 
(BNS) — Medikų atlyginimų 
didinimas neišgelbės neefekty
vios sveikatos apsaugos siste
mos, lai gali p fik priva
čios iniciatyvos išplėtimas šioje 
srityje. 

Tai sakė opozicinės Libera
lų ir centro sąjungos atstovai. 

„Atlyginimų kėlimas medi
kams nėra problemos sprendi
mas iš esmės. Tai dykumos lais
tymas", teigė Liberalų ir centro 
frakcijos seniūno pavaduotojas 
Eligijus Masiulis. 

sistemos 
„Sveikatos apsaugos siste

ma yra ištikta moralinės, vady
binės ir finansinės krizių", pa
žymėjo spaudos konferencijoje 
dalyvavęs Vaikų psichiatrijos ir 
socialinės pediatrijos centro ve
dėjas Dainius Pūras. 

Liberalcentristų nuomone, 
sveikatos apsaugos sistemą bū
tina reformuoti, suteikiant gali-

ą plėsti privačią mediciną. 
Liberalcentristai siūlo įtei-

privatų sveikatos draudi-
dą. privačias antrinio ly-
•dicinos paslaugas, padi

dinti medicinos paslaugų įkai
nius iki realaus dydžio, tęsti gy
dymo įstaigų pertvarką, padidi
nan t atskaitymus į Privalomąjį 
sveikatos draudimo fondą 
(PSDF;. 

„Turėdami galimybių susi
mokėti už kokybiškesnes pa
slaugas, pacientai dabar to ne
gali daryti", pažymėjo E. Ma
siulis. 

Prezidentas Valdas Adam
kus antradienį Seime per
skaitytame metiniame praneši
me pažymėjo, jog valstybės ga
limybės finansuoti visas svei
katos priežiūros paslaugas yra 
ribotos, todėl nebus išsiversta 
be konkurencijos ir privačios 
iniciatyvos. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
CAPE COD, M A 

LIETUVIAI ŠVENČIA 
NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENĄ 
Lietuvos nepriklausomybės 

87-os metinės Cape Cod apy
linkėje buvo paminėtos kovo 6 
d. jaukioje Our Lady of the 
Assumption (Švenčiausios Mer
gelės Marijos Ėmimo į Dangų) 
bažnyčioje, Osterville, MA. 
Pasirinkta data kartu atšvęsti 
Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją. 
Kun. Philip Davignon su vikaru 
aukojo šv. Mišias už Lietuvą ir 
jos žmones. Pamaldose dalyva
vo apylinkėje gyvenantys lietu
viai ir jų svečiai. Mišių aukas 
nešė Regina Petrutienė ir Linda 
Brenneman, abi pasipuošusios 
lietuviškais tautiniais rūbais. 

Po Mišių bažnyčios salėje 
susirinko apie 50 žmonių ofi
cialiajai ir kultūrinei minėjimo 
programai. Prisijungė ir kle
bonas su vikaru. Iždininkė Vida 
Morris, talkininkaujant Aure
lijai Borges, rinko aukas ir soli
darumo įnašą iš besirenkančių 

Trečiosios kartos lietuvaitė Linda 
Brenneman Cape Cod LB suruoš
toje šventėje. 

Bill T w e e d y nuotr. 

dalyvių. Apylinkės pirmininkas 
Algirdas Dapkus trumpai visus 
pasveikino ir buvo pagerbti 
žuvusieji už laisvę bei sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai. 
Aurelija Borges perskaitė kun. 
Stasio Ylos maldelę į Lietuvos 
kankinius. Vida Morris per
skaitė gubernatoriaus Mitt 
Romney proklamaciją. Lietuvių 
bendruomenės rezoliucijų san
trauką pristatė vicepirmininkas 
Eugenijus Užpurvis. Rezoliu
cijos išsiųstos JAV prezidentui 
George W. Bush, senatoriams 
Ted Kennedy ir John Kerry, 
atstovui Delahant, Lietuvos 
Respublikos ir Rusijos Fede
racijos ambasadoriams, taip pat 
Pasaulio paveldo (World Heri-
tage) centro UNESCO direkto
riui ir Baltic 21 Unit/CBSS sek
retoriui bei LB Krašto valdybai. 

Vėliau pirmininkas visiems 
pristatė Reginą Petrutienę, kuri 
pradėjo eiti Lietuvių fondo 
atstovės pareigas Cape Cod 
apylinkėje. Ji tarė trumpą žodį. 

Meninę minėjimo programą 
atliko Linda Brenneman, apy
linkės garbės narės Rūtos 
Prouty duktė, kuri šiuo metu 
užima direktorės pareigas vie
noje New Hampshire mokyklo
je. Linda pasidalino savo 
įspūdžiais iš kelionių ir jos 
darbo A.P.P.L.E. organizacijoje 
Lietuvoje. Ji keletą kartų lan
kėsi senelių tėvynėje, susipaži
no su Lietuvos kasdienybe, 
kultūra, papročiais ir tradici
jomis. Lietuvoje Linda mokė 
anglų kalbos, turėjo progos ben
drauti ir susidraugauti su vie
tiniais mokytojais. Jos rūpestis 
ir didelis noras yra puoselėti, 

Cape Cod, MA, LB apylinkės ruoštoje Lietuvos Nepriklausomybės šventėje — iš kairės: LB XVII Tarybos narys 
Česlovas Mickūnas, Cape Cod LB apylinkės pirm. Algirdas Dapkus, LB Bostono apygardos ižd. Vytautas Žiaug-
ra, pramonininkas Romas Bričkus, šventės paskaitininkas Laurynas Misevičius. 

Bill Tweedy nuotrauka 

ugdyti etninį ir kultūrinį savo 
šaknų pažinimą, protėvių ver
tinimą ir pasididžiavimą. įsigi
jusi kankles Lietuvoje, Linda 
išmoko jomis groti. Publika 
žavėjosi jos nuoširdžia meile 
Lietuvai ir džiaugėsi turėdama 
progą išgirsti kanklių raudą. 

Pagrindiniu kalbėtoju į 
Cape Cod buvome pasikvietę 
jaunesnės kartos atstovą Lau
ryną Misevičių iš Bridgeport, 
CT. Atvykęs iš Lietuvos, Lau
rynas baigė magistrantūrą 
Bridgeport universitete ir yra 
aktyvus Lietuvių bendruo
menės narys. Jo pastangų dėka 
2003 m. buvo atkurta Brid
geport apylinkės LB, kur jis pir
mininkauja nuo jos įsteigimo. 
2004 m. Laurynas tapo LB 
Krašto valdybos narys. Jo parei
gos — vicepirmininkas sporto 
reikalams. Laurynas aktyviai 
bendradarbiauja JAV lietu
viškoje spaudoje. 

Pasirinkta kalbos tema: 
„Naujųjų ateivių įnašas ir veik
la". Kalboje paminėtos prie
žastys, kurios įtakojo emigran
tus palikti tėvynę ir atsirasti 
svetimuose kraštuose. Pirmos 

bangos lietuviai, ypač vyrai, 
plaukė į Ameriką, norėdami 
išvengti caro kariuomenės prie
volės. Kiti —- jauniausi ūki
ninkų sūnūs, nepaveldėję že
mių, ieškojo ekonominės gero
vės JAV ir kitose šalyse. Šie 
emigrantai būrėsi kartu, steigė 
bažnyčias ir lietuviškas organi
zacijas palaikyti ne tik ryšį tar
pusavyje, bet ir išlaikyti lietu
vybę. Antroji banga — tai 
„dipukai" (displaced persons). 
DP kartais buvo vadinami 
„dievo paukšteliais" (straipsnio 
autorės močiutės citata). Jie 
paliko tėvynę po Antrojo 
pasaulinio karo, gelbėdamiesi 
nuo grėsusios nelaisvės Sibire 
ar net mirties. Šios grupės lietu
viai vargo Vokietijos stovyklose, 
o vėliau kėlėsi į JAV, Pietų 
Ameriką, Kanadą, Angliją ar 
Australiją. Jie jungėsi į jau 
esančių tautiečių gretas. Šiems 
labiausiai rūpėjo leisti vaikus į 
mokslus, padėti Lietuvai ir kiek 
galima išlaikyti lietuviškumą — 
kalbą ir papročius. Po neprik
lausomybės atgavimo emigruoja 
trečioji banga. Juos motyvuoja 
noras geriau gyventi. Atvykę 

randa kai kur stagnuojančias 
organizacijas ir pavargusius 
senstančius antrabangius. Lie
tuviškos veiklos dirva išdžiū
vusi, ir šie ateiviai laukiami 
kaip lietutis viskam atgaivinti. 
Jaunieji lietuviai, atnešdami 
naujų idėjų ir lietuviškos dva
sios, laukiami dalyvauti ir 
vadovauti lietuviškose organi
zacijose. Kai kurie naujai atvy
kusieji labai noriai ir energingai 
darbuojasi. Laurynas pabrėžė, 
kad šie trečiabangiai greitai pri
tampa svetimoje šalyje, įsigyja 
gerus darbus ir sėkmę. Minė
jimo dalyviams buvo įdomu 
klausyti šio, visuomeniškai ir 
patriotiškai nusiteikusio, jau
nesnės kartos atstovo. 

Kaip įprasta, puikios šei
mininkės sunešė įvairaus mais
to vaišėms. Regina Dapkienė ir 
Nijolė Užpurvienė paruošė sta
lus ir kavutę. Minėjimo dalyviai 
ir svečiai besivaišindami malo
niai pabendravo su bičiuliais, 
pažįstamais. Lauryno Misevi
čiaus pastangomis, veikė lietu
viškų prekių stalas, tad norin
tys įsigijo knygų ar kitų gėrybių. 

Aurelija Nijolė Borges' 
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PALM BEACH, FL 

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimas 

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimas vasario mėn. 
16 d. jau yra tapęs tradicija 
Juno Beach mieste, i kurį 
susirenka lietuviai iš visos pietų 
Floridos. Ta proga visuomet yra 
keliama Lietuvos vėliava ir 
kiekvienam pietų Floridos lie
tuviui tai yra didelė šventė. 

Iš Šiais metais, nors ir po 
pernykščių uraganų, prie Juno 
Beach miestelio savivaldybės 
susirinko daug tautiečių. JAV 
LB Palm Beach apylinkės 
pirm. Kęstutis Miklas, pagerb
damas svečius amerikiečius, 
pradėjo savo kalbą angliškai. 
Jis prisiminė, jog prieš 87 metus 
Vilniuje susirinko 20 Lietuvos 
tarybos narių, kurie, nebijodami 
vokiečių kariuomenės, paskelbė 
Lietuvos nepriklausomybę. 

Per 22 nepriklausomybės 
metus Lietuva labai daug 
pasiekė, tačiau Antrasis pa
saulinis karas viską sugriovė. 
Lietuva buvo okupuota sovietų, 
vokiečių, ir vėl sovietų. Ketvir
tadalis Lietuvių tautos žuvo 
Sibiro koncentracijos lage
riuose, kalėjimuose. Tėvynėje 
kovoję partizanai buvo žiauriai 
nukankinti, sušaudyti. Kęstutis 
Miklas prisiminė, jog ir jo Tėvas 
buvo išvežtas j Sibirą, kur žuvo. 

Po žiaurios sovietų okupaci
jos Lietuva 1990 metų kovo 
mėn. 11 d. vėl tapo laisva, o 
praėjusiais metais tapo NATO 
ir Europos Sąjungos nare, tad 
Lietuvos laisvė dabar yra šių 
organizacijų saugoma, ir ateitis 
yra geresnio gyvenimo viltis. 

Supažindinti su dabartiniu 
Lietuvos gyvenimu Kęstutis 
Miklas pakvietė pagrindinį šios 
dienos kalbėtoją, buvusį Lietu

vos Seimo narį, Lietuvos finan
sų ministrą, Vytautą Dudėną. 

Vytautas Dudėnas kalbėjo 
apie Lietuvos evoliuciją nuo 
1990 m. nepriklausomybės at
gavimo iki šių dienų. Jis pri
minė, jog Lietuvos atsiskyrimas 
nuo Sovietų sąjungos nebuvo 
lengvas, nes reikėjo išgyventi 
sovietų ekonominę blokadą ir 
priešintis populiariam Vaka
ruose ir Amerikoje Sovietų 
sąjungos vadovui Gorbačiov. 
1991 m. sausio mėn. 13 d. so
vietų tankai pradėjo triuškinti 
Lietuvos žmones. 14 lietuvių 
žuvo ir 700 buvo sužeista. 

Islandija buvo pirmoji pa
saulio valstybė, kuri pripažino 
Lietuvos Nepriklausomybę. Tik 
po sovietų valdžios pasikeitimo 
Maskvoje, Lietuvos nepriklau
somybė buvo pripažinta ir kitų 
pasaulio valstybių. 

Vytautas Dudėnas nurodė, 
ką Lietuva pasiekė per 15 
Nepriklausomybės metų. O ke
lias nebuvo lengvas. Lietuva 
turėjo pereiti į laisvos rinkos 
ekonomiką, atlikti komplikuotą 
privatizacijos programą, sukur
ti naują administracijos, banko 
ir pinigų sistemą, išugdyti 
naują diplomatų ir kariuo
menės kartą, sukurti naują 
teisės ir valstybės valdžios sis
temą, reikalingą nepriklauso
mai valstybei. 

Lietuva turėjo du pagrin
dinius tikslus: tapti NATO ir 
Europos Sąjungos nare. Ir vėl 
kelias nebuvo lengvas. Kad tai 
pasiektų, Lietuva turėjo pasi
rašyti su kaimyninėmis valsty
bėmis, tarp jų ir Rusija, sienų 
sutartis. Lietuvos kariuomenė 
turėjo dalyvauti taikos misijose 

Kosove, Irake ir Afganistane. 
Visa tai atlikusi, Lietuva 2004 
m. kovo mėn. tapo lygiateise 
NATO nare. 

Įstodama į Europos Sąjun
gą, Lietuva turėjo įvykdyti 
griežtas sąlygas: įvesti konsti
tucinę demokratiją, turėti rin
kos ekonomiką, demokratišką 
teisės sistemą, turėti skaidrią 
administraciją, vadovautis žmo
gaus teisių įstatymais, paklusti 
Europos Sąjungos vidaus valdy
mo nuorodoms. 

Visa tai įvykdžius, Lietuva 
pagaliau buvo priimta į Euro
pos Sąjungą ir yra viena iš 25 
valstybių, kuriai šiandien yra 
garantuotas saugumas ir su
teiktos didžiulės galimybės to
liau siekti ekonominio ir kul
tūrinio gyvenimo plėtros. 

Vytauto Dudėno paruošta 
kalba susirinkusių buvo labai 
šiltai sutikta. Po to žodį tarė 
ir Juno Beach meras, Robert C. 
Bloomąuist. Jis savo kalboje 
priminė karą Irake, ragino 
lietuvius laikytis tradicijos 
kiekvienų metų vasario mėn. 
16 d. iškelti Lietuvos vėliavą 
prie miestelio rotušės. 

Susirinkę sugiedojo JAV ir 
Lietuvos himnus, V. Dudėnas, 
lydimas mero Bloomąuist ir 
Kęstučio Miklo bei tautiniais 
drabužiais pasipuošusių lietu
vaičių, iškėlė Lietuvos trispalvę. 

Po oficialios minėjimo da
lies, susirinkę turėjo retą ma
lonumą išgirsti pietų Floridoje 
viešinčią solistę prof. dr. Aldoną 
Vilčinskaitę iš New York valsti
jos. Prof. Vilčinskaitė muzikines 
studijas baigė Lietuvoje, vėliau 
dar mokėsi pas žinoma Bolshoi 
teatro Maskvoje muzikos prof. 

Švenčiant Lietuvos Nepriklauso
mybės švente Juno Beach, FL, pro
gramą at l ikusi solistė prof. dr. 
Aldona Vilčinskaitė. 

Iriną Archipovą, ir visoje 
Europoje pagarsėjusį belcanto 
technikos profesorių Christo 
Brimbarov. Bulgarijoje prof. 
Aldona Vilčinskaitė tęsė mu
zikos studijas ir įsigijo daktaro 
laipsnį. Į JAV Aldona Vilčins
kaitė atvyko 1991 m. ir apsi
gyveno New York apylinkėse. 
Jinai buvo vizituojanti profe
sorė Columbia universitete, ir 
profesorė bei artist in residence 
Kings kolegijoje Briaircliff 
Manor, NY. Jinai taip pat turi 
savo studiją ir yra instruktorė 
NWCA, Mount Kisco, NY. 

Prof. Vilčinskaitė dalyvauja 
ir spaudoje. Jinai yra išvertusi 
daug įdomių straipsnių iš anglų 
kalbos ir paskelbusi juos Lie
tuvos spaudoje. „Muzikos ba
ruose" yra išspausdintas jos 
ilgas straipsnis apie žinomą 
Amerikos lietuvį dain. Arnoldą 
Vokietaitį. Klasikinės muzikos 
stočiai WMNR prof. Adona 
Vilčinskaitė paruošė 4 valandų 
pokalbį apie Lietuvos operos 
istoriją, minėjo ir pirmąjį Lie
tuvos operos pastatymą, „Tra
viatą" su sol. Adele Galauniene 
ir Kipru Petrausku. 

Prof. Vilčinskaitė yra daly
vavusi daugelyje koncertų 
Lietuvoje, Europoje ir JAV. Yra 
sukūrusi Violetos partiją opero
je „La Traviata", ir Donna 
Anna — „Don Giovanni". Pietų 
Floridos lietuviai turėjo progos 
išgirsti su dideliu įsijautimu ir 
vaidybiniu talentu, puikiai 
techniškai atliktų dainų: Alek
sandro Kačanausko „Tėviškės 
vaizdelis" (ž. K. Binkio), Juozo 
Karoso harmonizuotą liaudies 
dainą „Putinėli, raudonasai". 
Po šių dainų prof. Vilčinskaitė 
padainavo itališkai D. Maggio-
rani „Tu nuostabus", P. Sirig-
nano „Arietta". P. Tosti „Ma-
rechiare". Taip pat dainavo R. 
Sieczynskio „Viena, svajonių 
mieste", Irving Berlin „Lop
šinę", Rozalindos dainą iš J. 
Strauso operetės „Šikšnospar
nis". Prof. Vilčinskaitei akom
panavo maestro muz. Liudas 
Stukas. Publika solistei plojo ir 
plojo, ir visi buvo nepaprastai 
patenkinti išgirdę tokią kul
tūringą, puikią lietuvę solistę, 
prof. dr. Aldoną Vilčinskaitę. 

J.E. vysk. Paulius Baltakis, 
kuris lankėsi pietų Floridoje, 
taip pat dalyvavo vasario 16 d. 
Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjime. 

Nuotaikinga „Dainds" 
choro gegužinė 

Vasario mėn. 20 d. sekma
dienį, Carlin parke, Gumbo 
Limbo paviljone, įvyko „Dai
nos" choro gegužinė. 

„Dainos" choras yra Palm 
Beach apylinkės pažiba. Chorui 
šiuo metu vadovauja muzikė 
Renata Armalaitė, choro valdy
bą sudaro: Vincas Šalčiūnas — 
pirm. Algis Augūnas — iždi
ninkas, Dalia Augūnienė — 
sekretorė. 

„Dainos* choro repeticijos 

vyksta kiekvieną ketvirtadienį 
nuo 2 iki 4 vai. p.p. Juno Beach 
Metodistų bažnyčios patalpose. 
Už patalpas reikia mokėti, be 
to, dar yra ir kitų išlaidų, tad 
tam ir buvo suruošta gegužinė. 
O be to, norisi ir pasižmonėti, 
susitikti su pažįstamais, pa
dainuoti. 

„Dainos" choro gegužinė 
praėjo labai sėkmingai. Dalia 
Augūnienė ir Vanda Ma-
jauskienė vadovavo šeiminin
kėms, gaminusioms skanius 
lietuviškus patiekalus. Lote
rijai vadovavo Ona Rušėnienė. 
Barui vadovavo ir aukojo 
Jonas Stankūnas, kavą virė ir 
aukojo Jonas Garla. Dainoms 
vadovavo ir akordeonu pagrojo 
Vytautas Daugirdas. Visi dai

navo, šnekėjo, bendravo. Choro 
valdybos pirm. Vincas Šalčiū-
nas dėkojo choro vadovei muz. 
Renatai Armalaitei, choristams 
ir visiems, prisidėjusiems prie 
gegužinės ruošos. 

Šv. Kazimiero šventė 

Kovo mėn. 6 d. St. Jude 
bažnyčios koplyčioje, prel. 
Kontautas aukojo šv. Mišias, 
skirtas Šv. Kazimierui, Vyčių 
globėjui, pagerbti. Per Mišias 
giedojo sol. Ona Jameikienė,jai 
akompanavo muz. Liudas Stu
kas. „Dainos" choras giedojo 
giesmę Šv. Kazimierui. Po šv. 
Mišių Vyčių 153 kuopos nariai 
susirinko Marc's Chophouse 
praleisti kartu porą valandų. 

Nepriklausomybes šventf nroga pakeliama 
trispalvė. Iš kairės: buvęs Lietuvos Seimo narys, finansų ministras 
Vytautas Dudėnas ir Juno Beach meras Robert C. Bloomąuist. 
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GALVOS SKAUSMAS DĖL NAUJŲ SODROS PAŽYMĖJIMŲ DRAUGAS, 2005 m. balandžio 14 d., k e t v i r t a d i e n i s 

KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Daugelis Lietuvos gyventojų 
domisi, kaip ir kam bus išduo
dami naujos formos valstybinio 
socialinio draudimo (SODROS) 
pažymėjimai. Kaip jau žinome, 
nuo sausio 1-osios pradėti iš
davinėti naujos formos valsty
binio socialinio draudimo pa
žymėjimai. Draudėjams ir ap
draustiesiems dėl to dažnai 
atsiranda daug problemų. Ta 
proga pakalbinome SODROS 
Visuomenės informavimo sky
riaus atstovą Nerijų Mal iu
kevičių. 

P i r m e n y b ė 
pradedantiesiems darbą 

Mūsų pašnekovas pirmiau
sia priminė, kad valstybinio 
socialinio draudimo pažymėji
mas yra svarbus dokumentas, 
patvirtinantis apdraustam as
meniui suteiktą socialinio 
draudimo numerį. Pastarasis 
naudojamas, norint identifi
kuoti asmenį SODROS ap
draustųjų įskaitos informacinė
je duomenų bazėje ir gauti 
informaciją apie jo sukauptą 
valstybinio socialinio draudimo 
stažą, draudžiamąsias pajamas. 
Šios informacijos prireikia ap
draustiesiems, skiriant ir 
mokant valstybinio socialinio 
draudimo išmokas. 

Pasidomėjus, kokia tvarka 
išduodami naujos formos so
cialinio draudimo pažymėjimai, 
N. Maliukevičius patvirtino, 
kad pirmiausia šie pažymėjimai 
išduodami asmenims, prade
dantiems darbinę veiklą ir iki 
tol neturėjusiems valstybinio 
socialinio draudimo pažymė
jimų. Pagrindas išduoti šį pažy
mėjimą, yra draudėjo užpildytas 
priėmimo į darbą pranešimas 
(forma la SD) ir pristatytas į 
SODROS skyrių, asmens pasas 
ar kitas dokumentas, įrodantis 

asmens t apa tybę , fotografija 
(30x40 mm). 

„Naujame pažymėjime yra 
asmens nuotrauka ir įrašomi šie 
duomenys: socialinio draudimo 
numeris , apdraustojo vardas , 
pavardė, asmens kodas gyvento
jų registre. Šių duomenų reikia 
kreipiantis į sve ika tos prie
žiūros įstaigą, Darbo biržą ar 
kitas institucijas", — naująją 
tvarką aiškino pašnekovas. 

Darbdavių funkci jos 
a t s iradus n a u j i e m s 

p a ž y m ė j i m a m s 

Pasak Nerijaus Maliukevi
čiaus, nors ir a t s i rado nauji 
socialinio draudimo pažymėji
mai, tačiau dar galioja ir senieji, 
bet šių pildymas nuo sausio 1 d. 
nutrauktas . Vadinasi, darbda
viai ar jų įgalioti asmenys dar
buotojams pažymėjimuose ne
daro įrašų apie priėmimą ar 
atleidimą iš darbo, neįrašo 
duomenų apie draudžiamąsias 
pajamas bei sumokėtas 2004 m. 
valstybinio socialinio draudimo 
įmokas. 

„Be abejo, darbdaviui padi
dėja atsakomybė už SODROS 
skyriams laiku pateiktą tikslią 
informaciją. J u k apdraustojo 
draudžiamosios pajamos, drau
dimo s tažas pa tv i r t inami tik 
duomenimis, esančiais apdraus
tųjų įskaitos informacinėje 
duomenų bazėje, kuri sukaupia
ma iš darbdavių pa te ik tų 
ataskaitų. Norime priminti , kad 
apie priėmimą į darbą SODROS 
skyriams darbdavia i privalo 
pranešti tą pačią dieną. Jeigu 
asmuo, pr i imamas į darbą, turi 
pažymėjimą (nesvarbu, senos 
formos ar naujos), būt ina įrašyti 
pastarojo numerį- Apie asmens 
atleidimą iš darbo privaloma 
pranešti per 3 dienas", — pri
minė SODROS atstovas. 

O, jeigu darbuotojas dirba 
keliose darbovietėse, kiekviena 

jų, pa sak N. Maliukevičiaus, 
tur i pate ikt i informaciją apie 
priėmimą ir atleidimą iš darbo. 
Be to, ne vėliau, kaip per 3 die
nas , darbdavia i tur i pateikt i 
informaciją apie nemokamų 
atostogų apdraus ta jam sutei
kimą a rba nut raukimą, apie 
tėvynės ar motinystės atostogų 
vaikui iki vienerių metų 
pr iž iūrė t i suteikimą bei jų 
nu t rauk imą , ta ip p a t apie 
atostogų motinai ar tėvui vaikui 
prižiūrėti, iki šiam sukaks treji 
metai suteikimą arba nutrau
kimą. Ketvirčiui pasibaigus (ne 
vėliau kaip iki kito ketvirčio 
pirmo mėnesio paskutinės dar
bo dienos), prieš 15 dienų, 
pateikiama forma 4 ir informa
cija apie kiekvienam apdrausta
j am suskaičiuotas draudžia
mųjų pajamų bei socialinio 
draudimo įmokų sumas. 

SODROS pažymėj ime 
n e b e b u s svarbių d u o m e n ų 

Iš pašnekovo sužinojome, 
kad nuo sausio 1 d. valstybinio 
socialinio draudimo pažymė
jimuose nebebus duomenų apie 
apdraustojo draudos stažą, 
d raudž iamąs ias pajamas. O 
kaip apdraustasis galės sužinoti 
šią svarbią informaciją, — 
pasiteiravome SODROS atstovo. 

„Apdraustasis asmuo turi 
teisę savo SODROS skyriuje 
sužinoti savo draudos stažo bei 
draudžiamųjų pajamų duome
nis, kuriuos informacinėje duo
menų bazėje sukaupiame pagal 
darbdavio pateiktą informaciją. 
Pastaroji suteikiama apdraus
tajam pa te ikus pasą bei so
cialinio draudimo pažymėjimą. 
Nuo šių metų tokią informaciją 
toks asmuo galės gauti bet ku
riame savo ter i tor iniame 
SODROS skyriuje", — sakė N. 
Maliukevičius. 

Pasak pašnekovo, 2004 m. 
duomenis piliečiai galės gauti 

NAUJAJAM POPIEŽIUI JAU 
SIUVAMI IŠKILMINGI 

DRABUŽIAI 
Kardinolai praėjusią sa

vaitę pradėjo ruoštis naujojo 
popiežiaus rinkimui. Kas juo 
taps, niekas nežino, bet siuvėjas 
jau dirba išsijuosęs, kad, dar 
neprasidėjus slaptai konklavai, 
drabužiai būtų pasiūti. 

Akmenimis grįstoje gatvelė
je už Romos Panteono siuvėjas 
Filippo Gammarelli jau dygs
niuoja paskutines drabužio, be 
kurio pirmadieninis susirinki
mas negalėtų prasidėti, siūles. 
Tai bus ypatingas baltas apda
ras, kurį vilkėdamas pasauliui 
pasirodys naujasis popiežius. 
Beje, ir F. Gammarelli suprati
mo neturi, kokio sudėjimo bus 
Bažnyčios vadovas, taigi jam 
teko siūti iš karto tris apdarus 
iš šilko ir vilnos — mažą, 
vidutinį ir didelį, kad tiktų ir 
liesiausiam, ir stotingiausiam 
kardinolui. 

„Tris komplektus tur ime 
įteikti Vatikanui dar iki kon
klavos pradžios. Paskui beliks 
tik laukti, kad pamatytume 
vienu jų pasipuošusį popiežių 
Šv. Petro bazilikos balkone", — 
pasakojo F. Gammarelli, atsto
vaujantis jau penktai garsiųjų 
Romos siuuvėjų kartai. J is dar 
paaiškino, kad pataisyti drabu
žį bus galima tik vėliau, kai 
popiežius grįš į rezidenciją Vati
kane. 

Gammarelli, matyt, pri
klauso aukščiausiam siuvėjų 
elitui pasaulyje. Nedidelės siu
vyklos durys iš akmenimis grįs
tos aikštės niekada neatsivėrė 
priimti užsakymų nei anglų 
kostiumams, nei JAV milijar
dierių smokingams. Nuo pat 
įkūrimo dienos 1788 metais 
nedidukė siuvykla, užversta 
Damasko šilko ritiniais, apsiri
boja tik Romos Katalikų Baž

nyčios aukštųjų asmenų aptar
navimu. Čia t a m s a u s medžio 
spintose laikomos mitros, arno
tai, stulos, kamžos, romėniškos 
apykaklės, ryškia i raudonos 
puskojinės. Savaitės pabaigoje 
siuvyklos lange čia kurį laiką 
bus pakabinti treji popiežiaus 
apdarai; vienas platesnis tiktų 
Milano kardinolui Dionigi Tet-
tamanzi, o k i tas , s iauresnis, jo 
varžovui dėl sosto Camillo 
Ruini. 

Čia gaminių įsigyja ne tik 
popiežius, bet ir kardinolai, ar
kivyskupai. Pavyzdžiui , nese
niai Ispanijos kardinolas Anto-
nio Maria Rouco Varela atidžiai 
rinkosi vynuogių lapais išsiu
vinėtą arnotą iš lentynose su
dėtos krūvos, o j a u n i kuni
gai užėję siekė pabučiuoti jo 
žiedą. 

Anglų vyskupai pirko ba
tus, o neseniai paski r tas JAV 
arkivyskupas buvo užėjęs pasi
matuoti jam siuvamo drabužio. 
Delegacija iš Gabono už kelis 
tūkstančius eurų pirko vaivo
rykštės spalvų arnotus . 

Reuters -ELTA 

tik po vasario 15 dienos, kai bus 
iki galo susistemintos iš 
draudėjų gautos praėjusių metų 
ataskaitos ir tam parengta 
programinė įranga. 

Į gydytojus galės ime 
kreipt is 

Daug kam aktualu ir tai, ar 
bus mokestis imamas už pa
žymėjimo išdavimą. N. Maliu
kevičiaus teigimu, toks mokes
tis nebus imamas, už pažymėji
mo išdavimą pirmą kartą 
pradėjusiam dirbti asmeniui, jei 
anksčiau toks dokumentas ne
buvo išduotas. Mokestis neima
mas ir už senos formos draudi
mo pažymėjimo keitimą į naujos 
formos, jeigu asmuo pateikia 
senos formos draudimo pažy
mėjimą. 

„Mokestis neimamas, jeigu 
pažymėjimas keičiamas dėl 
pasikeitusios pavardės, vardo, 
asmens kodo, taip pat jeigu 
draudimo pažymėjimas tapo 
netinkamas naudoti arba pa
žymėjime yra netikslių įrašų. 
Na, o 5 litų mokestis imamas už 
draudimo pažymėjimo keitimą 
tuomet, kai asmuo jį praranda, 
taip pat keičiant senos formos 
draudimo pažymėjimą į naujos 
formos draudimo pažymėjimą, 
jeigu asmuo nepateikia senos 
formos pažymėjimo. Dėl socia
linio draudimo pažymėjimo ga
lima kreiptis į savo teritorinį 
SODROS skyrių", — teigė 
Nerijus Maliukevičius. 

Baigiant pokalbį, pasido
mėjome ir apie gyventojų skun
dus, esą, naujajame pažymė
jime, nesant duomenų apie 
dabartinę veiklą, apdraustasis 
žmogus negali kreiptis į gydyto
jus. Pasak N. Maliukevičiaus, 
čia jokių problemų nėra, nes 
Ligonių kasos privalo gauti visą 
informaciją apie apdraustųjų 
asmenų priėmimą ir atleidimą 
iš darbo. 

Laisvė — tai gyvas 
atsakomyb 

1993 m. rugsėjį, būdamas 
neetat inis „Tremtinio" kores
pondentas, gavau akreditacijos 
kortelę. Lydėjau Pontifikatą ir 
rašiau reportažus. „Jo asmeny
bė mane žavi seniai. Šios pro
gos nepraleisiu. Tai mano šan
sas. Tik ar sugebėsiu pažvelgti 
į įvykius dvasios, širdies proto 
akimis? „Svarbiausia — Jisai 
Kristaus pasiuntinys", — pasa
kė kun. V. Aliulis. Neginčiju, 
bet svarbumo seką pratęsčiau. 
J is iš tiesų yra Pomntifex Ma
žrimus! Pats didžiausias mora
linis autoritetas šių dienų pa
saulyje. J i s net ne lenkas, ne 
lietuvis ir ne Wojtyla. J i s mūsų 
visų sąžinė ir Dievo balsas", — 
iš t raukėlė iš to meto dieno
raščio. 

Kelios mintys iš mano re
portažo („Tremtinys" Nr. 18, 
1993 m. rugsėjis). „Neužtenka 
vien prisiderinti prie pasikeitu
sios visuomeninės padėties: ge
riau būtų nuoširdžiai atsivers
ti ir, jeigu būtina, netgi atsily
ginti", — priminė Jonas Paulius 
II. Tai ak tua lu ir šiandien 
mums visiems, bet labiausiai 
— valdžios pareigūnams. 

„Po kiekvieno reikšmingo 
visuomeninio pasikeitimo žmo
gaus elgesys ir siela būna žaiz
dota", — kalbėjo Šventasis Tė-

es jausmas 
vas arkikatedroje. Didžiuma 
okupacijos metais padarytų 
žaizdų apsitraukė randais. Da
lis dar tebesopa. Kai kurie la
bai skaudžiai. 

„Doras žodis neatsiejamas 
nuo tiesos, o ši savo ruožtu nuo 
teisingumo. (...) Kažin ar mes 
šitai taip aiškiai suvoktume, jei 
nebūtume paveikti Jono Pau
liaus II asmenybės šviesos? Jo 
Šventenybės vizitas buvo iš tie
sų reikalingas, kad suvoktume 
tų pačių žodžių, bet visai skir
tingų sąvokų kontrastą". Pasta
rųjų metų vidaus gyvenimo 
įvykiai parodė, kad žodžio ir 
veiksmo vienybės problema di
delei daliai politikų ir pareigū
nų dar vis tebėra kietas riešutas. 

„Šis kelias nėra lengvas, 
— mat laisvė iš kiekvieno pa
reikalauja gyvo atsakomybės 
jausmo ir nuoširdžios savitarpio 
pagarbos", —kalbėjo Jono Pau
liaus II Vingio parke. Savo 
mintis jis mėgindavo pabrėžti 
pakartodamas. Šią aukštojo Sve
čio frazę turėtume kartoti ir 
mes ne vieną kartą, o pirmiau
sia mūsų rinkti tautos atstovai. 

Vien šios kelios citatos ir pa
mąstymai rodo, kad Jonui Pau
liui II užbaigus žemiškąją kelio
nę, jo palikimas lieka neatsieja
ma mūsų gyvenimo savastimi. 

Š.m. balandžio 17 d. Arizonos 
Amerikos Lietuvių klubas ruošia
si paminėti savo 50 metu veik
los jubiliejų. Šventė vyks Mari-
nette Recreation Center audito
rijoje, Sun City, AZ. Ta proga 
ruošiamasi išleisti klubo istori
jos prisiminimų knygą, o klubo 
nariai rūpinasi bilietų platini
mu ir svečių sukvietimu, kad 
šventė tikrai butu šventiška. 
Nuotraukoje iš kaires sėdi: klubo 
sekretore FJaine Hilton, pirmi
ninkė Jean Pike patikėtinis 
John Macy: stovi: Aldona ir dr. 
Rimantas Vaitkai, kurie ruošia 
sukaktuvini klubo leidinį 

DANUTE BINDOKIENE 

Tikrovė ir gražus 

JAV prezidentai paprastai apžvalginį 
pranešimą padaro metų pradžioje. Tuomet 
pasidžiaugiama teigiamais valstybės gy

venimo bruožais, parodomi neigiamieji ir siūlo
ma, ka ip juos panaikinti. Tai veiklos gairės, tu
rinčios paskatinti ne tik valdžios sluoksnius, 
bet ir piliečius darbuotis bendrai gerovei. 

Lietuvos prez. Valdas Adamkus taip pat 
naudojasi šiuo apžvalginiu metodu prabilti apie 
opiausias valstybės problemas ir kviesti į dar
bą, kad jos būtų pašalintos. Pirmosios kadenci
jos metu jis padare penkis metinius praneši
mus. Šiemet pirmąsyk kalbėjo Seime balandžio 
12 d. 

Prezidentas žodžių į vatą nevyniojo (kri
tikai kaltina, kad jis viską mato pernelyg .juo
dai") i r sakė tai, ką reikėjo pasakyti, tačiau 
pranešimo pabaiga nuskambėjo viltingai: „Ti
kiuosi, kad dirbsime kartu, kad bendram dar
bui kviesime bei telksime įvairių pažiūrų ir įsi
tikinimų Lietuvos žmones, kad kursime savo 
valstybę, kaip laisvų ir atsakingų piliečių są
jungą. ... Nenuvertinkime laimėjimų ir 
mokykimės iš klaidų. Išlikime sąžiningi sau, 
savo laikui, savo tautai. Išlikime sąžiningi Lie
tuvai". 

Prezidento kalba buvo ilga, kruopščiai 
paruošta ir įtikinančiai perskaityta. Joje iškelti 
trys pagrindiniai iššūkiai, į kuriuos kvietė 
kreipti dėmesį, juos nugalėti, nes nuo to gali 
priklausyti tautos ir valstybės ateitis. 

Pirmas: „politinis susvetimėjimas, pilieti
nės ir politinės brandos stoka"; antras: „kliūtys 
sparčiai ekonominei plėtrai ir iš to kylanti so
cialinio teisingumo bei solidarumo stoka"; 
trečias: „tautos nykimas, lydimas nevaldomų 
demografinių ir emigracijos procesų". 

Prezidentas pastebėjo, kad „daug žmonių 
yra nusivylę politika". Jie įsitikinę, kad visi val
dininkai yra sukčiai, žiūri tik savo naudos, 
nekreipia dėmesio į eilinio piliečio reikmes, 
todėl būtina aršiau kovoti su korupcija, įteisin
ti tiesioginius merų rinkimus, įgyvendinti so
cialinį teisingumą, pertvarkant sveikatos ap
saugos sistemą, kurią prezidentas vadina „ab
surdiška". Socialinė rūpyba negali būti grin
džiama vien pašalpomis: reikia padėti žmogui 

pasikeisti, sustiprinti jo savarankiškus ge
bėjimus pačiam spręsti problemas. „Kartais 
susidaro įspūdis, kad politikams net ir patogiau 
laikyti žmones priklausomus nuo valdžios dali
jamų pašalpų ir per rinkimus vilioti rinkėjus 
pažadais jas didinti". Prezidentas siūlė labiau 
išplėtoti socialines paslaugas, neįgaliųjų ir se
nelių slaugą, vaikų priežiūrą, rizikos grupių 
šeimų mokymus, vaikų teisių apsaugos sis
temą... 

Kalboje skirta vietos ir užsienio politikai: 
santykiams su kaimynais, ypač Latvija, Balta
rusija. Nepamiršta pabrėžti pareigos aktyviau 
ir nuosekliau rūpintis išeivija, valstybei finan
suojant švietimo, kultūros informacinius pro
jektus, kurie užsienio lietuviams padėtų iš
saugoti lietuvybės dvasią ir perduoti ją jau
nimui. Jis ilgėliau stabtelėjo prie šiandieninės 
emigracijos problemos, vadinamojo „protų 
nutekėjimo", pažymėdamas, kad dabar vyksta 
Lietuvos tuštėjimo metas, ypač iš provincijos. 
Gabūs, jauni žmonės emigruoja, valstybė 
praranda daug darbo rankų, j aunų protų. 
Mažėja gimstamumas; didoka Lietuvos gyven
tojų dalis sparčiai sensta. Je i nebus imtasi 
priemonių šiam vyksmui pakeist i , tautos 
demografijos prognozės neatrodo šviesiai. 

„Protų nutekėjimą" galima sustabdyti, jei 
pasinaudotume kitų šalių pavyzdžiu, skatinant 
gabiausius mokslininkus pasilikti Lietuvoje, o 
išvykusius pakviesti grįžti atgal. „Tam būtini 
atviri ir nešališki konkursai, kuriuose galėtų 
dalyvauti, svetur mokslus baigę ar išvykę. 
Lietuvos specialistai. Tam būtina finansavimo 
sistema, kuri skatintų sveiką ir sąžiningą kūry
binę konkurenciją, padėtų išsaugoti gabiausius 
asmenis Lietuvos mokslui, Lietuvos valstybei". 
Beje, ta tema daug diskutuota XII Mokslo ir 
kūrybos simpoziume, vykusiame Lemont, IL, 
bet Lietuva, atrodo, į padarytas išvadas bei siū
lymus nekreipė daug dėmesio. Ir šią vasarą 
Lietuvoje vyksiančiame XIII M. ir K. simpo
ziume bus gvildenamos tos pačios temos, bet 
mūsų tautai reikia ne žodžių, o konkrečių 
darbų. Visgi prasminga, kad prezidentas vals
tybės problemas supranta ir į jas atkreipia 
dėmesį. 

LIETUVIŲ PASTANGOS PERIMANT 
ŠV. MIKALOJAUS BAŽNYČIĄ 

Kun. E. Pauiionis 
Nr. 5 

General-gubernatorius sušuko: 'Kaip jūs 
drįstate mane pertraukti! Ir rankomis skeryčioti. 
Aš įsakysiu j u s visus čia surišti, surišti, surišti', 
šaukė kaskar t vis smagiau. Taip tai buvo priimta 
lietuvių deputacija, kuri tik išėjus ant gatvės, 
šiek tiek atsipeikėjo ir vėl ėmė orientuoties, kas 
čia atsitiko". 

„Tuo tarpu lietuviai, belaukdami savo prašy
mo išpildymo, nutarė kaip sakant imti sau 
bažnyčią. Kaip jau minėjome, lietuviai buvo 
apsistoję ant mažai lankomos ir tuo laiko be galo 
apleistos mažos bažnytėlės žydų gyvenamoje 
dalyje — Šv. Mikalojaus, kuri buvo po priežiūra 
Šv. Jono klebono ir kur ateidavo mišių laikytų 
sekmadieniais Rasų kunigas su vargonininku. 
Ton ta i bažnytėlėn ir susitarė lietuviai pradėti 
vaikščioti sekmadieniais šventų giesmių giedotų. 
Kadangi bažnytėlė būdavo ir sekmadieniais apy
tuštė i r niekas niekuomet ten negiedodavo, tai 
lietuvių būreliui niekas nekliudydavo giedoti; tik 
Rasos vargoninkas bandydavo užmušti jų balsus 
vargonų ūžimu, kad ir nieko nereikė vargonais 
groti. Tų giedojimų sutvarkyme beveik daugiau
sia pasidarbavo pats geras giesmininkas Me
čislovas Stankevičius, kuris ateidavo čia kunigui 
bažnyčioje patarnauti. (...) Taip pradėjo lietuviai 
giedoti ir misijonierių bažnyčioje, kur vis daugiau 
ėmė rinkties lietuvių apie tuos giedojimus suži
noję. Atėjus gavėniai, lietuviai pradėjo giedoti čia 
graudžiuosius verksmus. Bet dabar lenkų dva
siškoji vyresnybė ne juokais susirūpino, nusigan
do. Kun. Kontrimas gavo šį kartą dar smagiau 
barti, gi Stankevičių pats vyskupas įsakė jam nuo 
zakristijonavimo atstatyti. Kun. Kontrimas taip 
ir turėjo padaryti". 

Ir šis Lietuvoje išaugęs vyskupas sufraganas 
Liudvikas Zdanavičius Lietuvos sostinėje Vil
niuje 1897 m. liepos mėnesį atvykusiai keturių 
lietuvių Kulvos parapijos delegacijai, dalyvaujant 
kunigams Kalvių klebonui Ignui Šoparai (1864— 
1931 XII15) ir Felicijonui Šakėnui (g. 1816 m.. 
įšv. 1842 m.), prašiusiai paskirti lietuvį kunigą ir 
leisti melstis bažnyčioje gimtąja lietuvių kalba, 
davė jiems nuostabų atsakymą lenkiškai: „Mano 
mielieji, jei nemokate ir nesuprantate lenkiškai 
— tai nedidelis dalykas — neikite nei į bažnyčią. 

nei išpažinties, aš uždarysiu jūsų bažnyčią, o pa
rapijiečius prijungsiu prie kitos parapijos — štai 
bus užbaigta". Paskui, kreipdamasis į kunigą 
Igną Šoparą, pridėjo: „Jei kunigas dar kartą drįsi 
kalbėti su žmonėmis lietuviškai, tai aš tau atim
siu kunigystę". Vėliau kunigas Jonas Šopara 
parašys: „Toks Administratoriaus, tuomet kan
didato į vyskupus (regimai į vyskupą ordinarą. V. 
P.) — pasielgimas ir atsakymas didžiai pažeidė 
mus, kaip stabu ištiko, o man, tada dar jaunam 
kunigui, visai nepratusiam ir niekuo nepra-
sikaltusiam. ypač į galvą giliai įsidėjo". Vėliau 
kunigas Ignas Šopara rusų valdžios už tariamą 
antirusišką veiklą buvo uždarytas į Lukiškių 
kalėjimą (1910.IX.2), bet surinkus 5,000 rublių 
iki teismo paleistas. Teismas daug kartų posė
džiavo ir galų gale 1915 m. kunigą išteisino. Šis 
Vilniaus vyskupystės valdytojo labai negražus 
išsišokimas buvo dažnokai primenamas XX amž. 
pirmųjų dešimtmečių ir vėliau lietuvių spaudoje. 
Vyskupui sufraganui Liudvikui Zdanavičiui 
nieko neišėjo ir su jo noru tapti Vilniaus vyskupu 
ordinaru, jis taip ir mirė vyskupystės valdytoju 
sufraganu (1896.XII.26). J au tuomet buvo daug 
prašyta ir daug maldauta įvesti į kurią nors 
Vilniaus bažnyčią l ietuviškas pamaldas, bet 
prašymai liko neišklausyti. Antai 1901 m. kovo 
22 d. prašymas buvo įteiktas į Mohilevą nuvyku
sios lietuvių delegacijos, Mohilevo arkivyskupijos 
valdytojui vyskupui Karoliui Antanui Niedzial-
kovvskiui (1846—1911), nes Vilniaus vyskupystė 
priklausė Mohilevo arkivyskupijai. 

Arkivyskupui Niedzialkovvskiui jis buvo dele
gacijos įteiktas 1901 m. kovo 22 dieną. Tai buvo 
dar prieš keturis mėnesius nuo pirmojo lietuvių 
giedojimo Šv. Mikalojaus bažnyčioje, 

įteikto prašymo svarbesni skirsniai: 
„Vasarop praslinkusiųjų metų mūsų Vys

kupystės ganytojas vyskupas Zvierovičius (Žvėre-
vičius) palaimino mus, Vilniaus gyventojus, 
Rymo katalikiškos tikybos lietuvius, atsakymu, 
kame žadėjo 'savo laike' išpildyti mūsų ilgamotinį 
ir nuožmiausią meldimą— daleisti vienoje iš Vil
niaus bažnyčių dadėtiną dievmaldystę (pamok
slus, giesmes ir kitas maldas) mūsų prigimtoj 
lietuviškoj kalboj. Bus daug i au . 

http://1896.XII.26
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Poetas Justinas Marcinke
vičius yra švelniai papriekaiš
tavęs, kad mes vieni kitiems 
per mažai pasakome gerų žo
džių, kad abejingai praeiname 
pro žydintį rugį, pro giedantį 
paukštį. Taip pat ir pro ver
kiantį vaiką. 

Ir iš tiesų, skubėdami ir 
besimurkdydami kasdienybės 
darbų verpete, neretai pamirš
tame savo žmogiškąją prieder
mę — parodyti bent kiek geru
mo. Manau, teisingas principas 
— jei turi pasakyti ką gero, 
būtinai tai padaryk! Tačiau 
pasakyti būna nelengva, kar
tais varžo amžius, padėties, 
lyties ir kiti skirtumai. O štai 
parašyti kas ki ta . Taipgi ir 
rašau. 

Atkūrus nepriklausomą 
Lietuvos valstybę, pastebimi 
esminiai pokyčiai specialiojo 
ugdymo ir socialinės integraci
jos srityse. Neįgalių vaikų, 
paauglių, jaunuolių integracija 
į bendrojo lavinimo mokyklas, 
nevyriausybinių organizacijų 
kūrimasis, veikla, profesiona
lios patirties perėmimas iš už
sienio neabejotinai susiję su 
bendrija „Amerikos mokytojai 
— į talką Lietuvos mokyklai" 
(AP.P.L.E.). Šios bendrijos veik
la labiausiai lėmė naują spe
cialiojo ugdymo situaciją Lie
tuvoje. Ilgametis A.P.P.L.E. 
ekspertas prof. Kari Janowitz 
pastebėjo didelius poslinkius 
Lietuvoje: nebeliko „nemokyti-
nų" vaikų, sparčiai mažėja neį
galių vaikų specialiosiose inter
natinėse mokyklose, jiems su
daromos galimybės ugdytis ben
drojo lavinimo mokyklose, gėrė-
ja pedagoginių ir psichologinių 
tarnybų veikla nustatant vaikų 
specialiuosius ugdymo (si) por
eikius. Išanalizavę neįgaliųjų 
vaikų ugdymą, ekspertai siūlė 
pedagogams aktyviau ieškoti 
veiksmingesnių būdų, ugdant 
visuotinės ir stiprios negalės 
mokinius. Nesvarbu, kokia bū
tų šių mokinių negalė: intelekto 

ar elgesio, judėjimo ar klausos, 
regos ar kuri kita. Visi jie tu r i 
teisę pagal savo galias gauti 
kokybišką pagalbą ir išsilavini
mą vieningoje, atviroje, visiems 
vaikams skirtoje mokykloje. 
Tokios mokyklos vertę, teigia 
ekspertas, lemia ne t ik jos ga
limybės kvalifikuotai integruo
tis ir darniai ugdyti visus moki
nius, bet ir keisti dar ne retą 
diskriminacinį požiūrį į neįga
liuosius. Ir tai tiesa. Pokyčiai 
būtini, nes per 50 sovietinių 
sistemos metų neįgalių vaikų 
esminės problemos buvo iš
kreiptos. Pagrindinis dėmesys 
buvo sutelktas į jų sutrikimus, 
bet ne į jų galias. 

Atsižvelgdamas į šiuos pa
stebėjimus ir seminaro dalyvių 
lūkesčius, Kauno apskri t ies 
specialiųjų pedagogų ir tėvų 
draugijos A.P.P.L.E. skyr ius 
kar tu su prof. Kari Janowitz 
nutarė, jog A.P.P.L.E. 2004 m. 
seminarus skirs vaikų, turinčių 
įvairių raidos sutrikimų, moky
mo strategijų ir technologijų 
klausimams nagrinėti. 

2004 m. į seminarus Skuode 
(vadovė Janina Vencevičienė), 
Ventoje (Julijona Leonaitienė), 
Kėdainiuose (Aleksandra Sun 
Vilen), Kaune (Dalia Sinke
vičienė, Vilija Gečienė, Regina 
Kulbokienė), Alytuje (Lionė 
Buinickienė), Simne (Elena 
Dainauskienė) atvyko 767 mo
kyklų vadovai, mokytojai, spe
cialieji pedagogai, logopedai, 
psichologai, socialiniai darbuo
tojai, gydymo priežiūros spe
cialistai, apskričių vadovai, 
švietimo ir ugdymo skyriaus 
darbuotojai, spaudos ir televi
zijos atstovai. Dėstytojus ir 
klausytojus Kaune pagerbė 
A.P.P.L.E. 2004 prezidentė dr. 
Irena Ross, atvykusi į seminaro 
atidarymą. Su džiaugsmo gai
dele teigė, kad jai malonu 
matyti tokį gausų smalsių 
mokytojų būrį, siekiantį susi
pažinti su JAV specialiojo ugdy
mo strategijomis ir technologi

jomis, diskutuoti, pasidalyti 
pažangia darbo patirt imi. Dės
tytoja Katie Hoyle, kuriai pri
tarė Vitas Underys, dainavo 
apie tai, kad meilė gali nutiesti 
tiltą tarp dėstytojų ir klausyto
jų, tarp įgaliųjų ir neįgaliųjų. 
Baigusi dainuoti, Katie reto
riškai paklausė: „Ar nematote, 
kad jau laikas tai daryti?" 

Per penkių dienų semi
narus su mokytojais ir kitais 
specialistais dirbo aukštos kva-
lifkacijos dėstytojai: dr. prof. 
Anita Scarborough, dr. prof. 
Kari Janowitz, dr. prof. Denis 
Shaw, Katie Hoyle, Vitas 
Underys. Visi jie t u r i didelę 
mokslinio ir praktinio darbo 
patirtį. 

Paskaitose ir praktiniuose 
darbuose dėstytojai dalijosi 
savo sukaupta pat i r t imi , pa
žiūrų sistema, vertybėmis. Jie 
ne tik teikė žinias, bet mokė 
klausytojus ieškoti informaci
jos, kritiškai ją apmąstyti, mokė 
pagrįstais duomenimis išreikšti 
savo nuomonę, o svarbiausia, 
būti pasiruošusiems visą gyve
nimą mokytis. 

Pirmųjų seminarų pradžio
je ir dalyvavę įstaigų vadovai, 
ir pedagogai tarsi tikėjosi gauti 
jau parengtus sprendimus, re
komendacijas. Tačiau lektoriai 
manė, kad jog tik padės pedo-
gams formuluoti sprendimus. 
Jie skatino klausytojus daugiau 
pasitikėti vidinėmis galimy
bėmis, daugiau ieškoti, išban
dyti nauja. Tokie darbo būdai 
privertė pedagogus „pakilti" 
virš savo daro patirt ies ir ją 
padaryti analizės objektu. 

Apibendrindamas dėstyto
jų darbą, apibūdinčiau juos 
kaip dinamiškus, aukštos pro
fesinės kompetencijos asme
nybes, pateisinančias mokyto
jų lūkesčius. 

Apie 2004 metų seminarus 
rašė Skuodo, Alytaus laikraš
čiai. Įdomiai seminarus parodė 
Kėdainių (2 laidos) ir Kauno 
televizijos stotys. Televizijos 
laidose kalbėjo ir dėstytojai, ir 
seminaro dalyviai. Dėstytojai ir 
klausytojai tur in ingai leido 
laisvalaikį. Jie praturtėjo ben
draudami su kunigu tėvu Sta
nislovu iš Paberžės, lankėsi 
Klaipėdos jūrų muziejuje, ža

vėjosi Ventos regioniniu parku, 
Metelių draustiniu. 

Kam teko mokytis kompiu
terinio raštingumo, su didele 
meile ir dėkingumu prisimena 
Amandą ir Algirdą Muliolius. 
Įgimtas ir išpuoselėtas, meile 
ataustas požiūris į žmogų, di
delė inteligencija, kai neskai
čiuojamos darbo valandos, kai 
nepaisoma šaltos žiemos sąlygų 
specialiose internatinėse mo
kyklose, padėjo A. ir A. Mulio-
liams nuveikti reikalingus dar
bus. Visi kompiuterio raštingu
mo renginiai — šiuolaikinio 
mokymo pavyzdys. Pedagogai 
dirbo mažomis grupėmis. 
Kiekvienas iš jų mokymuisi 
turėjo atskirą kompiuterį ir 
Amandos Muliolienės darbo 
kompiuteriais vadovėlius: 
„Microsoft Office pamokų cik
las" ir „Interneto pradžiamok
slis" Nuo 2001 m. iki 2005 m. 
beveik 500 specialiųjų interne-
tinių mokyklų pedagogų ir dar
buotojų išmoko dirbti kompiu
teriu. Klausytoja susipažino su 
kompaktiniais ir vaizdo diskais, 
skeneriais, garso plokštelėmis, 
skaitmeniniais mikrofonais. 
Kursų dalyvė rašė: „Labai mus 
sujaudino tas Amandos ir Al
girdo mokėjimas prieiti prie 
kiekvieno, sugebėjimas klau
sytis, ir išgirsti, tas tikrasis 
bedravimas, kurio kiekvienam 
mūsų vertėjo pasimokyti. Mes 
tai pastebėjom. Ačiū už su
venyrus — jie vieni iš bran
giausiųjų". Už puikų darbą 
Microsoft bendrovė ir žurnalas 
„Educational Technology and 
Learning" išrinko Amandą 
Ohio valstijos iškiliausia tech
nologijos mokytoja, o Lietuvos 
Respublikos prezidentas Valdas 
Adamkus apdovanojo Didžiojo 
Kunigaikščio Gedimino ordino 
pirmojo laipsnio medaliu (2001 
m.). 

Audronė Gelažytė-Messick 
per A. ir A. Muliolius Kauno 
apskirties specialiųjų pedagogų 
ir tėvų draugijos A.P.P.L.E. 
skyriui padovanojo 15 kompiu
terių. Kiekviena specialioji 
internat inė mokykla, kurioje 
vyko seminarai dar gavo 
finansinę parmą kompiuterinių 
tinklų plėtotei. Esame nuo
širdžiai dėkingi už tokią didelę 

Vaikučiu choras dainuoja „Boružėle septyntaške" Seattle, WA, 
Nepriklausomybės Šventės minėjime. Kairėje — choro vadovas Artūras Balk. 

I 

lietuvių ruoštame 

L. Podgorny nuotr. 

ir prasmingą dovaną. 
2005 m. kovo 21 d. Kauno 

apskrities specialiųjų pedagogų 
ir tėvų draugijoje bus atidaryta 
prof. K. Janowitz vardo bibliote
ka, skirta specialiesiems peda
gogams, logopedams, sociali
niams darbuotojams. Joje su
kaupto naujausios knygos, žur
nalai ir vaizdajuostės apie spe
cialiųjų poreikių vaikų moky
mą, lavinimą ir vertybių siste
mos formavimą. Daugiau kny
gų dovanojo pats prof. Kari 
Janowitz. šešerius metus pro
fesorius bibliotekai prenu
meruoja keturis leidinius: „To
day", „Exceptional children*. 
„Teaching exceptional chil-
dren", „Education and Training 
in Mental Retardation and 
Developmental Disabilities*. 
Dėstytojos Marilyn Deasy, 
Jūratė Krokytė, Ritonė Rudai-
tienė, Anita Scarborough, Den-
nisi Shawm, Vitas Underys ir 
kt. nuolat papildo knygų fon
dus. Bibliotekoje yra daugiau 
kaip 100 vaizdajuosčių aptė 
JAV specialiųjų poreikių vaikų 
ugdymo praktiką. Šios bib
liotekos fondas, ypač knygų ver
timais, anotacijomis naudojasi 
Kauno. Alytaus, Tauragės 
Šiaulių, Marijampolės, Klai
pėdos apskričių pedagogai, lo
gopedai, tėvai, auginantys neį-

ROCHESTER. NY 

Kaip mes išvijome žiemą 
Jeigu žiema niekur neina, 

tai Užgavėnių persirengėliams 
JB Letskavos duokit blynų ir 
kakavos, jeigu blynai nemaišyti 
prašom pinigus krapštyti..." 
Tokiomis dainomis prasidėjo 
2005 m. vasario 6 dieną šven
čiamos Užgavėnės, Lietuvių 
bendruomenėje St. George 
Church, 545 Hudson Ave., 
Rochester, NY, kurias surengė 
lietuvių jaunimo „Trečiosios 
bangos ateiviai" Rochesteryje. 

Tokia šventė Rochesterio 
lietuvių bendruomenės istorijo
je buvo surengta pirmą kartą. 
Šioje didžiulėje šventėje dalyva
vo vieni iš garbingiausių ir 
svarbiausių Užgavėnių perso
nažų tai — raguotasis, klastin
gasis velnias (Gediminas Juodei-
kis), lašiniais, dešrom apsi
karstęs Lašininis (Skirmantė 
Juodeikytė-Philippone), suly
sęs bei silkėm aplipęs Kanapi
nis (Motiejus Reimeris), mela
gis piršlys (Reda Butauskaitė-
Juodeikis), senmergė jaunoji 
(Dainius Jasinevičius), užsi
laikęs jaunikis (Sandra Sau-
kaitė), alkani , sušalę per-

sirengėliai (Balys ir Kristijonas 
Mockevičiai, Laura Kmitaitė, 
Raimondas Kmitas), šiukšles 
renkantis ir maisto prašantis 
ubagas (Vaidas Jasinevičius), 
iškalbingosios čigonės (Regina 
Juodeikienė, Irmunda Bergoltz, 
Izolda Saukienė, Alma Jasine-
vičienė), rūpestingasis daktaras 
(Virginija Mockevičienė), links
mieji, nenuilstantys muzikantai 
(Janina Jakubauskienė, Zeno
nas Jasinevičius) ir apie 130 
bendruomenės narių (ne vien 
tik lietuvių ar kalbančių lietu
viškai), kurių dėka šventė įgavo 
nesibaigiančių linksmybių bei 
geros nuotaikos dvasią. 

Rochesterio lietuvių ben
druomenės Užgavėnių puotoje 
buvo vaišinamasi sočiausiais 
Užgavėnių patiekalais — šiupi
niu, kugeliu ir įvairiais. labai 
gardžiais blynais. 

Visus sočiai prisikirtusius 
sergėjo mūsų šventės daktaras, 
kuris vaišino „liekarstva" (lietu
viška degtinaite) — vaistu nuo 
visų ligų. Visą šį nuostabų 
maistą šiai pirmai ir didžiulei 
šventei gamino ir ruošė besibu-

Rnehester. NY, ir apylinkes lietuvių šventėje buvo labai linksma. 

riantys į vieną komandą lietu
vių jaunimo „Trečiosios bangos 
ateiviai", bet daugiausiai darbo 
įdėjo Virginija Mockevičienė. 

Užgavėnės neįsivaizduo
jamos ir be vaidinimo persiren
gus gyvuliais, svetimais žmonė
mis bei demonais, žiemos — 
Lašininio kovos su pavasariu — 
Kanapiniu vaizdavimo, laidotu
vių, vestuvių inscenizacijų, 
laistymosi vandeniu , įvairių 
žaidimų, būrimų. Mūsų šventė
je kiekvienas asmeniškai galėjo 
išsiburti savo ateitį — šį darbą 
iš visos širdies darė mūsų šven
tės pačios gražiausios, iškal
bingiausios damos — čigonės. 
Gaila, bet mūsų šventė dide
lėmis lenktynėmis bei slidinėji
mais rogutėmis š įkart tikrai 
negalėjo pasigirti, bet Užga
vėnių spektaklis galėjo varžytis 
net su pačiu Oskaro Koršunovo 
teatru. Įdomiausia spektaklio 
dalis buvo kova tarp Lašininio 
ir Kanapinio. 

Kanapinis visai grūmoda
mas, keiksnodamas, kiek įma
nydamas stengėsi išvyti Laši
ninį lauk. Ilgą laiką Kanapinis 
su Lašininiu stumdėsi, grūmojo 
vienas kitam, kol galų galiau
siai netikėtai įsiveržė vestuvių 
ceremonija ir nut raukė jų kovą. 
Čia Kanapinis sulaukė pagal
bos iš Piršlio, kuris tuo metu 
piršo senmergei jaunajai užsi
laikiusi jaunikį. Piršlys supykęs 
už sutrukdytas piršlybas grei
tai surengė teismą. Piršlys su 
Kanapiniu pasitelkė į pagalbą 
visus šventėje esančius žmones. 
Taigi, kurie norėjo, kad grei
čiau baigtųsi žiema visi garsiai 
šaukė: — JŽiema, žiema, bėk iš 
kiemo. Žiema, žiema, bėk iš 
kiemo!" Lašininis, nesulaukęs 
nė vieno jį palaikančio žmo

gaus, išbėgo lauk šaukdamas ir 
grasindamas, kad jis dar sugrįš 
per Velykas ir dar parodys 
Kanapiniui kaip iš jo tyčiotis. 
Išviję Lašininį lauk, toliau visi 
pratęsė linksmybes vestuvių 
puotoje, žaidė įvairius žaidi
mus, dainavo dainas, kartu su 
jaunaisiais šoko vestuvinį šokį, 
polkas, ratelius. Tokio akty
vaus žmonių įsijungimo į šven
tės šurmulį dar neteko matyti. 
Labai džiugu buvo žiūrėti ir 
kartu sutrypti ne vieną ratelį 
ne tik su nenuilstančiu jau
nimu, bet ir šiek tiek vyresnio 
amžiaus žmonėmis. Mūsų šven
tėje tikrai netrūko šokančių ir 
besilinksminančių, tad visiems 
linkime gerų įspūdžių atei
nančiais metais, ir įspūdingų 
kelionių, bei laukiam kitais 
metais visų sugrįžtant, su dar 
didesniu entuziazmu, noru pa
silinksminti. Kas žino, gal 
kitais metais Užgavėnes švęsi
me taip kaip Lietuvoje, o jos ten 
švenčiamos lauke, prie laužų, 
su slidinėjimais ir įvairiomis 
varžybomis. 

Kaip Rimas A Cesonis po ren
ginio pasakė: „Niekada dar ne
mačiau tokios linksmos šventės". 

Užgavėnės Rochesteryje 
sukėlė tikrai daugelio žmonių 
norą aktyviau dalyvauti Lietu
vių bendruomenės veikloje bei 
prisijungti prie lietuvių jauni
mo „Trečiosios bangos ateivių". 
Netgi dvi mažytės mergaitės 
pasakė: „Mes nieko nesupran
tam lietuviškai, mes norim iš
mokt šios kalbos". Tikrai dau
gelis bendruomenės narių po 
šventės gyrė ir dėkojo už links
mas ir nuostabias Užgavėnes. 
Norim ir mes Jums visiems 
pasakyti ačiū už dalyvavimą 
bei gerus žodžius. Jūsų paska

tinti mes dabar planuojam visi 
susiburti ir sudaryti vieną 
stiprią, tvirtą, ilgalaikę bei 
lietuviškų papročių kupiną 
komandą. Tad visus norinčius 
ir turinčius idėjų prašom pri
sidėti prie mūsų, rašyti komen
tarus, pasiūlymus lietuvių jau
nimo „Trečiosios bangos atei
viai" ei. paštas: 

Lj_3ba@yahoo.com 
Straipsnį ruošė: kol kas 

besikuriantys į vieną komandą 
lietuvių jaunimo „Trečiosios 
bangos ateiviai". 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS 

S* 
STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 9Sth St, 

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

SIŪLO DARBĄ 

R e i k a l i n g a a u k l ė 
2 vaikams, 2 metu ir 6 mėn. 

amžiaus, su grįžimu, Madison, 
VVisconsin. Skambinkite 
Simone 608-233-9757 

tarp 5 ir 9 vai vakaro arba 
sl.glinberg@hosp.wisc.edu.com 

HELP VVANTED 
LABORER / AIR DUCT 

CLEANER'S ASSISTANT 
Some English Necessary. 

$9.00/hour. 
708-450-8212 

galius va ikus . Ypač aktyvūs 
skaitytojai — Vytauto Didžiojo 
universiteto socialinių mok 
fakulteto s tudenta i . 

Prie bibl iotekos veikia 
šeimų, auginančių neįgalius 
vaikus, k l u b a s ,,Šeimos — 
šeimoms, auginančimos negalės 
vaikus". 2004 m. pavasarį vyko 
tėvų konferencija, kurioje kal
bėjo prof. K Janovvitz U 
„Šeimų, auginančių negalės 
vaikus, psichologinis portret 
Apie šį pokalbį motina, augi
nanti sūnų, kur iam diagnc^ 
tas Dauno s indormas , sakė: 
„Ačiū profesoriau, už tas gra 
žias va l andas , ka i leidote 
mums pajust i savąją vertę . 
Tvirtai pasakys iu : mes ti
kėjomės, bent j au vylėmės, kad 
kalbėsite t ik Jūs . . . Tačiau J ū s 
padarėte ku r k a s geriau: leidote 
pajusti, kad mes šį tą žinome, šį 
tą galime, sugebame, išmano
me, mokame, padarome..." Tėvų 
prašymu, profesorius, viešė
damas pavasa r į Lietuvoje, 
numato su ja is dar knrtą susi
tikti. 

A.P.P.L.E. bendrijos dėsty
tojų p a s k a t i n t i , pradėjome 
patys rengti ir publikuoti lei
dinius: „Normalizacija ir inte
gracija: iš k u r ateini ir kur eini" 
(2000 m.), „Specialusis ugdy
mas ir vadovavimas" (2002 m.) 
„Vadovavimas ir socialinis dar
bas kaitos sąlygomis" (2002 m.) 

„Veiksminga pagalba neįga
liam vaikui ir jo šeimai" (2002 
no.) „Kasdieninio gyvenimo įgū
džių plėtra" (2002 m.) ir kiti. 
Gavus mater ia l inę pagalbą, 
n u m a t o m a išleisti metodinę 
priemonę, skirtą tėvams: „Kas
dieninio gyvenimo įgūdžių plė-

(II sąsiuvinys). Šis leidi
mas, aiškinantis, kad tėvai — 
pagr indinia i vaiko ugdytojai, 
ypač svarbus tėvams. 

ikiame 2005 m. vasaros. 
Tikimės, kad atvyks tie patys 

tojai, taip pat tų profesorių 
ir prakt ikų , kurie pasiryžę 
padėti mums spręsti problemą: 
„Vaikų, turinčių elgesio, emo
cijų, ir socialinės raidos su
trikimų, ugdymo strategijos ir 
technologijos". 2006 m. norė
tume, kad dėstytojai pasidalytų 
mint imis tema: „Specialiųjų 
poreikių mokinių pasiekimų ir 
pažangios kokybės įvertinimas". 

Nuoširdi padėka ir pagarba 
A.P.P.L.E. f inansiniams ir 
mora l in iams rėmėjams Ame
rikos žemyne. 

Gerb. A.P.P.L.E. bendrijos 
nariai ir rėmėjai, kuo geriausios 
J u m s kloties, sėkmės, sveika
tos, meilės. Svieskite mums. 
Šildykite mus. Būkite neiš
senkančio šaltinio versme. 

A lg i rdas Gr igon i s 
A.P.P.L.E. bendrijos adresas: 
A.P.P.L.E. P.O. Box 617, 
Ducham, CT 06422 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS IŠNUOMOJA 

V I D A M . tš* 
SAKEVICIUS ™ 

Real Estą te C.onsultar i t 
N e k i l n o j a m o j o t u r t o 

p i r k i m a s , pa rdau imas 
7 0 8 - 8 8 9 2148 

VVoodridge išnuomojami 
1 -2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S620-S650; 

2 mieg. — $710-5750. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

PASLAUGOS 
I š n u o m o j a m a s 

3 kamb. 1 mieg. butas. 
$430 per mėn. 

Tel . 708-275-2070 

mailto:Lj_3ba@yahoo.com
mailto:sl.glinberg@hosp.wisc.edu.com


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Ratiters, *F>, fe*erfW, ITAR-TASS, BNS 

EUROPA 

GENEVA 
Mirtinai pavojingas gripo 

virusas, kuris kartu su įprastais 
testų rinkiniais buvo išsiuntinė
tas i laboratorijas visame pa
saulyje, pasklidęs galėtų sukelti 
pandemiją, tačiau tokia tikimy
bė yra maža, pranešė Pasaulinė 
sveikatos organizacija (PSO). 
Mokslininkai sakė, kad šis vi
rusas, nuo kurio 1957 m. mirė 
1-4 mln. žmonių, buvo išsiųstas 
maždaug 3,700 laboratorijų, 
daugiausia — JAV. Laboratori
jose, kurioms šiuos virusus 
Amerikos patologų institutas 
atsiuntė per klaidą, dirba pa
tyrę žmonės, be to, dauguma šių 
laboratorijų jau perspėtos apie 
pavojų, todėl tikimybė, kad kas 
nors užsikrės, yra nedidelė. 

KIJEVAS 
Ukrainos ministrė pirmi

ninkė Julija Tymošenko nus
prendė atidėti suplanuotą vizitą 
į Maskvą, nes Rusijos prokura
tūra pareiškė, kad vis dar tebe
galioja paskelbta premjerės 
tarptautinė paieška. Rusijos vy
riausioji karinė prokuratūra jau 
kelerius metus t i r ia Gynybos 
ministerijos pareigūnų korupci
jos bylą ir anksčiau pareiškė no
rinti apklausti šioje byloje J. Ty
mošenko. Savo ruožtu Rusijos 
užsienio reikalų ministerija pa
reiškė, kad kliūčių J. Tymošen
ko vizitui į Maskvą nėra. Rusi
jos ir Ukrainos užsienio reikalų 
ministerijų vadovai ketina ap
svarstyti premjerės vizito ati
dėjimą telefonu artimiausiomis 
dienomis. 

VARŠUVA 
Lech Walęsa pareiškė keti

nantis pasitraukti iš „Solidaru
mo" — pirmosios komunistinia
me bloke nepriklausomos profe
sinės sąjungos, kurią Lenkijoje 
pats įkūrė prieš 25 metus. „Mes 
nuėjome į skirtingas puses. Jau 
nebesame gera komanda, šian
dien nusprendžiau, kad mums 
reikia išsiskirti. Padarysime tai 
be pykčio, po iškilmių, kurios 

įvyks rugpjūtį ir bus skirtos 25-
osioms 'Solidarumo' metinėms 
paminėti", sakė L. Walęsa. — 
Sąjungoje įvyko kartų pasikei
timas. Nuėjo jau trys kartos, 
tarp jų ir manoji. Aš jaučiuosi 
vis mažiau reikalingas", tvirtino 
61 metų L. Walęsa. 

JAV 

NEWYORK 
Jungtinių Tautų generalinis 

sekretorius Kofi Annan paskyrė 
Latvijos prezidentę Vairą Vike-
Freiberga pasiuntine, kuri, ren
giantis J T Generalinės Asam
blėjos susitikimui rugsėjį, padės 
skleisti jo idėjas dėl JT refor
mos. Be V. Vike-Freiberga, to
kiais pasiuntiniais K. Annan 
balandį paskyrė Airijos užsienio 
reikalų ministrą Dermot Ahern, 
buvusį Indonezijos užsienio rei
kalų ministrą Ali Alatas, buvusį 
Mozambiko prezidentą Joaąuin 
Chissano ir buvusį Meksikos 
prezidentą Ernesto Zedillo. 

George W. Bush administra
cija skatina islamiškąjį teroriz
mą, su tarptautine bendruome
ne nesugebėdama užmegzti 
rimto dialogo, pareiškė rašyto
jas Salman Rushdie. Autorius, 
kuriam Irano dvasininkas Ru-
hollah Khomeini už „šventva
gišką" romaną „Šėtoniškos ei
lės" 1989 m. paskelbė mirties 
nuosprendį, pažymėjo, kad vie
našališka JAV politika privertė 
prieš jas atsisukti ne tik prie
šus, bet ir sąjungininkus. S. 
Rushdie, einantis Amerikos ra
šytojų organizacijos (PEN cen
tro) prezidento pareigas, šią sa
vaitę New York surengė tarp
tautinį literatūros festivalį ir ti
kisi, kad šis renginys padės at
kurti pasaulio šalių dialogą. 

WASHINGTON, DC 
Prezidento George W. Bush 

iškeltasis kandidatas į JAV am
basadorius Jungtinėse Tautose 
(JT) John Bolton per svarstymą 
Senate antradienį buvo vaiz
duojamas kaip baugintojas, ku

ris stengėsi priversti vieną ana
litiką pakoreguoti žvalgybinę 
medžiagą dėl Kubos ginklų taip, 
kad ji atitiktų jo kalbą. Carl 
Ford, anksčiau vadovavęs Vals
tybės departamento žvalgybos 
ir tyrimų skyriui, sakė, kad J. 
Bolton sukūrė slogią atmosferą, 
kai užsipuolė analitiką, kuris 
atidėjo jo kalbos patvirtinimą 
dėl išpūstos informacijos apie 
Kubos ginklus. Nepaisant to, 
respublikonai per balsavimą 
Senato užsienio reikalų komi
tete t ikriausiai patvir t ins J . 
Bolton paskyrimą. 

Kas yra laimė? 
DRAUGAS, 2 0 0 5 m. ba l andž io 14 d., k e t v i r t a d i e n i s 

Tęsinys iš balandžio 6 d. 5 psl. 

AZIJA 

JAKARTA 
Indonezijoje po vidutinio 

stiprumo žemės drebėjimų virti
nės prabudo antras ugnikalnis, 
todėl šalyje vis labiau nuogąs
taujama, kad salyne veikiančios 
geologinės jėgos gali išprovo
kuoti naują katastrofą. 2,076 m 
aukščio Tangkuban Perahaus 
ugnikalnis, esantis netoli Ban-
dungh miesto Java saloje, praė
jusią naktį pradėjo busti, todėl 
mokslininkai padidino pavojaus 
laipsnį ir uždraudė būti kalno 
viršūnėje aplink atvirą kraterį-
Dieną prieš tai daugiau kaip 
25,000 gyventojų buvo evakuoti 
nuo Indonezijos Sumatros salo
je esančio Talang ugnikalnio, 
kuris spjaudosi karštais pele
nais, šlaitų. 

ARTIMIEJI RYTAI 

DUBAI 
Irake įkaitu laikomas ame

rikietis trečiadienį per „Al Jaze-
era" televiziją kreipėsi į JAV Vy
riausybę ir paprašė pradėti de
rybas su jo pagrobėjais dėl jo gy
vybės. Filmuotoje medžiagoje 
matomas, kaip manoma, pirma
dienį pagrobtas, pagal sutartį 
Irake dirbęs vyriškis. Rankose 
jis laiko savo pasą, o šalia stovi 
kaukėti pagrobėjai. įkaitas pa
ragino JAV administraciją pra
dėti derybas su Irako sukilėliais 
ir išgelbėti jam gyvybę. 

Vyriausybė netoleruos tautinę nesantaiką kurstančių išpuolių 
Vilnius, balandžio 13 d. 

(BNS) — Vyriausybė tikina ne
ketinanti toleruoti Šiaulių na-
cionaldemokratų išpuolių, ska
tinančių nacionalinę ir tautinę 
nesantaiką. 

„Praėjusį sekmadienį Šiau
lių miesto savivaldybės salėje 
nacionaldemokratų renginio 
metu paskelbtą deklaraciją, 
propaguojančią antisemitines 
idėjas, laikome šiurkščiausiu 
žmogaus teisių pažeidimu ir nu
sikaltimu demokratijai", rašo
ma premjero Algirdo Brazausko 
pasirašytame Vyriausybės pa
reiškime. 

Spaudos teigimu, nacional
demokratų vadovas Mindaugas 
Murza šiame renginyje paskel
bė deklaraciją, kurioje pasaulio 
žydai vadinami žiauriausiu ir 

klastingiausiu europietiškos ra
sės ir visos žmonijos priešu bei 
visuotinio karo kurstytojais. 

Taip pat jis paskelbė apie 
ketinimus įkurti „Vieningąją 
nacionaldarbininkų partiją", 
kuri kovotų prieš „pasaulio žy-
diją". Deklaracijoje žadama 
„pasaulio žydiją nustumti į isto
rijos šiukšlyną". 

Vyriausybė taip pat paragi
no Generalinę prokuratūrą ir 
Valstybės saugumo departa
mentą (VSD) skubiai atlikti na
cionaldemokratų išpuolių iki
teisminį tyrimą, kad šios provo
kacijos organizatoriai būtų pa
traukti atsakomybėn pagal Lie
tuvos įstatymus. 

„Turi būti apskritai spren
džiamas tokios politinės organi
zacijos, skleidžiančios tautinę 

nesantaiką, veiklos teisėtumo 
klausimas", teigiama pareiški
me. 

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas taip pat pasmerkė 
tokius pareiškimus bei pareiš
kė, kad tautinės nesantaikos ir 
ksenofobijos kurstymui atkirtį 
turėtų duoti pati visuomenė. 

,Aš, reaguodamas į šituos 
pasakymus, į tautinės nesantai
kos kurstymo faktą, atkreipiau 
dėmesį, kad pati visuomenė ne
begali būti pakanti. Ji turi kal
bėti, piktintis, reikšti savo pozi
ciją, nes tai nėra pavienis atve
jis. Mes matome, kad vis daž
niau kartojasi tokie pareiški
mai, ir jei nebus traukiama tei-
sinėn atsakomybėn — tai mes 
galime turėti liūdnų pasekmių", 
sakė parlamento vadovas. 

Politikai ir pareigūnai saugomi netinkamai 

Vilnius, balandžio 13 d. 
(ELTA) — Generalinė prokura
tūra neketina atlikti ikiteismi
nio tyrimo dėl nepasitvirtinu
sios informacijos, esą nusikals
tamo pasaulio atstovai rengėsi 
pasikėsinti į policijos generalinį 
komisarą Vytautą Grigaravičių 
bei parlamentarą Alvydą Sadec-
ką. 

Nors šis pavojaus signalas 
buvo melagingas, teisėsaugos 
institucijų vadovai pripažįsta, 
kad iškilus realiai grėsmei ša
lies politikai ir pareigūnai sau
gomi netinkamai. 

Trečiadienį Seimo Teisės ir 
teisėtvarkos komitetas, į posėdį 
pasikvietęs kelis aukštus teisė
saugos pareigūnus, aiškinosi, 
kaip užtikrinama politikų bei 
kitų asmenų apsauga ir tiriama 
informacija apie jiems iškilusią 

galimą grėsmę. 
Pasak komiteto vadovo Ju

liaus Sabatausko, žiniasklaido-
je paskelbus informaciją apie iš
kilusį pavojų policijos generali
niam komisarui ir parlamenta
rui, buvo pasielgta netinkamai. 

„Kai kyla grėsmė bet ko
kiam pareigūnui, pirmiausia at
liekamas tyrimas, išaiškinama, 
kas grasino. Priešingu atveju 
daroma žala visai teisėsaugos 
institucijų sistemai ir visuo
menei, nes sudaromas nesau
gios visuomenės įspūdis ir suke
liamos prielaidos abejoti dėl to
kios informacijos tikrumo", pa
žymėjo J. Sabatauskas. 

Norint išvengti panašių ne
susipratimų ateityje. Teisės ir 
teisėtvarkos komitetas paprašė 
Generalinės prokuratūros atlik
ti patikrinimą, kaip į viešumą 

pateko operatyviniai duomenys. 
„Tikimės, kad panašų tyrimą 
atliks ir Vidaus reikalų ministe
rija, — teigė J. Sabatauskas. — 
Nuolat nuteka informacija, kuri 
vėliau nepasitvirtina". 

Tačiau, pasak generalinio 
prokuroro pavaduotojo Gintaro 
Jasaičio, ikiteisminiai tyrimai 
dėl tariamų grasinimų nebus 
pradėti. „Procesinių pagrindų 
pradėti ikiteisminį tyrimą dėl 
grasinimų generaliniam komi
sarui šiandien nėra. Tą patį ga
liu pasakyti ir apie Seimo narį", 
po posėdžio teigė pareigūnas. 

Anot G. Jasaičio, pagrindas 
pradėti ikiteisminį tyrimą atsi
rastų, jei patys asmenys pa
teiktų skundą dėl nusikalsta
mos veikos padarymo arba įga
liotas pareigūnas praneštų apie 
padarytą nusikalstamą veiką. 

Ką juokimasis turi bendro 
su laime? 

Juokas turėtų būti viena 
sunkiausių mūsų elgesio keis
tenybių išaiškinti, bet taip nėra. 
Juokas turi labai daug gerų 
savybių. Kas gali būti geriau 
širdžiai negu juokas? 

Kas gali geriau pakelti sa
vijautą negu juokas? 

Kas gali geriau pagyvinti 
pasikalbėjimą negu juokas? 

Šiame žiauriame pasaulyje, 
kas daugiau kaip juokas gali 
palengvinti mūsų egzistavimą 
ir mus pragiedrinti? 

Mes retai juokiamės vieni 
patys, dažniausiai juokiamės 
būdami žmonių grupėse. Juo
kas yra kalbėjimo įrankis, te
palas kalbai, signalas bendra
vimui su kitais. 

Moterys daugiau juokiasi, 
kai yra šalia vyrų, kurie joms 
patinka. Vyrai daugiau pajuoki-
na, moterys daugiau reaguoja 
ir juokiasi. Nebūtinai turi kas 
nors būti juokinga, kad žmonės 
juoktųsi. Juokas riša žmones 
grupėje be žodžių vartojimo ir 
yra labai užkrečiantis. Tėvai 
patiria didelį džiaugsmą, kai 
vaikai juokiasi, kvatojasi, ne
reikia žodžių bendravimui. 

„Gydytojams nereikia sa
kyti, kad juokas mus gerai 
veikia, mes visi tą žinome". 

Mokslininkai pastebėjo, kad 
juokas uždaro kortisolio čiaup-
tuką — pagrindinį įtampos hor
moną. 

Žmonės, kurie daug juo
kiasi (linksmi, laimingi?) turi 
mažesnį kraujo spaudimą, 
mažiau įtampos, mažiau šir
dies plakimo sutrikimų ir, svar
biausia, mažiau pakartotinų 
širdies priepuolių. 

„Juokas yra vidinis spor
tavimas", geriausias būdas 
išbudinti plaučius ir pagreitinti 
kraujo apytaką. 

Šypsena nereiškia, kad mes 
esame laimingi, bet parodo 
mandagumą. 

Net kūdikiai šypsosi, kai 
nepažįstamas žmogus įeina į 
kambarį. Prof. Keltner specialy
bė yra šypsenų analizė. Jis nu
statė dvi šypsenų rūšis: man
dagumo šypseną, kuri nėra 
širdinga, vartojant tik burnos 
raumenis. Antra rūšis yra ro
danti tikrą laimę ir džiaugsmą. 
Jos dirbtinai negalima parodyti. 
Širdinga šypsena paveikia rau
menis aplink akis ir akys 
matomai susiaurėja. 

Tikroji teisybė apie 
pinigus 

Po Antrojo pasaulinio karo 
amerikiečiai buvo apklausinėti 
apie laimę ir vienas trečdalis 
pasisakė esą „labai laimingi". 
Tie patys klausimai pateikiami 
ir dabar, bet rezultatai lieka tie 
patys, ta pati horizontalė linija 
kaip ištempta virvė. Kliniška 
depresija dabar pasitaiko 3 — 
10 kartų dažniau negu prieš 
dvi generacijas. Laimė iš pinigų 
užima 14 vietą mūsų gyvenime. 

Uždarbiams kylant ligi 
50,000 į metus, šiek tiek kyla ir 
pasitenkinimas gyvenimu, po to 
jokio dramatiško kilimo nėra. 

Pačių didžiausių Amerikos 
milijonierių apklausinėjimai 
parodė, kad jie tik mažytę 
dalelę laimingesni, negu eilinė 
publika. Žmonės, lipdami aukš
tyn uždarbio laiptais, žiūri ne į 
ką jie turi, bet ko dar neturi, 
lygindami save su turtinges
niais. Visada galvoja, kad jiems 
reikia daug geriau gyventi. 
Žmonės kreipia dėmesį į 
negatyvią dalį, o ne į pozityvią. 

Daugeliui turėjimas daug 
pinigų, turto nepadeda jausti 
laimę, bet veda į depresiją. Ar 
mano namas man yra patogus 
gyventi ir turi viską, ko man 
reikia? Ne tas svarbu. Klau
simas lieka: ar mano namas 
geresnis, didesnis ir gražesnis. 

negu mano kaimyno? 

Ką duoda vedybinis 
gyvenimas? 

Nesvarbu, ką mes žinome 
ir esame įstikinę, per amžius 
skaitydami ir girdėdami apie 
vedybinį gyvenimą, jis mums 
beveik nieko negarantuoja — 
nei laimės, nei sveikatos. 2003 
m. baigta plati pasaulinė ap
klausa konstatuoja, kad vedy
bos mus nepadaro nė kiek 
laimingesniais. Prieš vestuves 
laimės jausmas pakyla, per ves
tuves dar šiek tiek padidėja, o 
po dvejų metų vėl pasidaro 
toks, kokį turėjai būdamas 
viengungis. Vėl kyla klausimas, 
jau kartą užsimintas šiame 
straipsnyje, ar vedybos padaro 
laimingesnių, ar laimingesni 
žmonės vedasi? 

Kaip ten bebūtų, bet iš viso 
pasaulio apklausos rodo, kad 
vedę žmonės „švariau" gyvena. 
Jie turi geresnę sveikatą, ma
žiau rūko, mažiau geria, ma
žiau turi galvos skausmų ir psi
chologinių įtampų. Vedybos 
daugiausia padeda t iems, 
kurie neturi draugų ir nepri
tampa prie visuomenės. Vedę 
jie turi su kuo bendrauti. 

Šio straipsnio autoriui 
„Time" žurnale atrodo, kad 
geriausios vedybos pasiseka 
tiems, kurie kaip lietuviai sako, 
„nėra susitupėję", ir iš vedy
binio gyvenimo nieko daug nesi
tiki ir negauna. 

Žmonės, kurie turi didelius 
reikalavimus viens kitam vedy
biniame gyvenime, dažnai su
daro ir programą nesantaikai 
bei kivirčams, kas neneša 
laimės. 

Kylant nesutarimams tarp 
žmonos ir vyro, moterys dau
giau nukenčia ir nuoskaudą 
ilgiau atsimena. 

Ką bendra turi laimė 
su gyvenimo vieta 

pasaulyje? 

Po ilgų ir nuodugnių tyri
nėjimų, apimančių visą pasaulį, 
buvo prieta viena išvada: 
žmonės yra laimingi ten, kur 
gyvena, savo aplinkoje. Va
dinasi, žmonės prisitaiko prie 
žiauraus klimato, turtingesnės 
aplinkos, Kalkutos elgetyno, ir 
daugelio kitokios priespaudos 
bei nepatogumų. 

Nuostabu pastebėti, kad 
apie 60 proc. žmonių, gyve
nančių Kalkutoj, patys vargin
giausi pasaulyje, be švaraus 
vandens, padoraus maisto ir 
medicininės priežiūros, yra 
laimingi. Japonai, kinai, ko
rėjiečiai, daugiausia dėmesio 
kreipia į blogiausias savo gy
venimo dalis ir atsiranda lai
mės piramidės apačioje. 

Pietų Amerikos gyventojai, 
Puerto Rico, Ispanijos ir Ko
lumbijos piliečiai yra pripažinti 
patys laimingiausi pasaulyje. 
Jie žiūri į gyvenimą pozityviai 
ir mato saulėtąją gyvenimo 
pusę. 

Automatiški ledams daryti 
šaldytuvai ir kabelinė televizi
ja turi labai mažai įtakos 
laimingam gyvenimui. 

Tarptautinėse universitetų 
studentų apklausose Amerika 
užėmė 8-tąją vietą ir jų vado
vai buvo šiek tiek nusivylę, tuo 
tarpu Slovėnija, gavusi tuos 
pačius rezultatus, labai džiau
gėsi. 

Lietuva, užėmusi paskutinę 
vietą, turbūt buvo „savižu
diškai" nusiteikusi, kaip visada. 

„Time" žurnalo straipsniai 
yra gana smulkmeniški ir api
mantys visas laimės rūšis bei 
formas. Čia pateikiu labai 
sutrumpintą vertimą, išryški
nant pagrindines mintis ir tu
rinį. 

Pabaiga. 
Vertė 

R. Povilaitis, D.D.S. 
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STEFANIJA GRYBAUSKIENĖ 

MIRONAITĖ 
Mirė 2005 m. balandžio 11 d., sulaukusi 83 metų 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Rokiškio apskrityje, Kuodiškių kai

me. Gyveno Chicago, IL, Marąuette Parko apylinkėje. 
Nuliūdę liko: sunūs dr. Vytenis Grybauskas su žmona 

Loreta ir dr. Arvydas Grybauskas su žmona Margaret; 
anūkai Algis, Saulė, Rimas, Christopher, Anne ir Peter 
Grybauskai. Liūdi a.a. brolio Vlado šeima Sibire ir kiti gi
minės Lietuvoje bei Amerikoje. 

Velionė buvo a.a. Algirdo Grybausko žmona ir a.a. dr. 
Onos Mironaitės sesuo. 

A.a. Stefanija bus pašarvota ketvirtadienį, balandžio 
14 d. nuo 4 v. p.p. iki 9 vai. v. Petkus Lemont laidojimo 
namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. 

Laidotuvių dieną, penktadienį, balandžio 15 d. visus 
prašome susir inkti 10 vai. r. Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo bažnyčioje, kur, atsisveikinus su a.a. Stefanija, 10:30 
vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašome aukoti „Vaiko vartai į mokslą" 
beglobių vaikų paramos fondui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Liūdintys sūnūs su še imomis . 

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

Brangiam sūnui ir broliui 
A f A 

EDVARDUI TUSKENIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame tėvą ANTANĄ, 
mano krikšto dukrą seserį ELENĄ, brolį AL
BERTĄ ir kartu liūdime. 

Valda, Daina ir Linas Paškai 

Pagerino pasaulinį rekordą 
Lietuvos magai brolis bei 

sesuo Arvydas ir Diana Gaičiū-
nai pagerino pasaulinį užsi-
šaldymo rekordą, ledo luite iš
stovėję 63 valandas ir 31 mi
nutes. Balandžio 3 d. Lietuvos 
magai paliko Palangoje, skvere 
prie jūros tilto, pastatytą ledo 
luitą, kuriame išbuvo nuo ket
virtadienio vakaro. Išlipę iš ledo 
luito Diana ir Arvydas iškart 
buvo palydėti į šalia skvero 
stovėjusį renimacijos automo
bilį, kur juos apžiūrėjo medikai. 

Lietuvos magai pralenkė 
vieną žymiausių pasaulio magų 
David Blane, kuris 2000 metais 
nustebino pasaulį New York 
centre užsišaldęs didžiuliame 

ledo luite ir be maisto išbuvęs 
šiek tiek ilgiau nei 61 valandą. 
Beje, pirmą kartą užsišaldymo 
rekordą pasiekė moteris. 

Arvydas ir Diana, magijos 
teatro „DiArchy" nariai, yra 
trečios ka r tos cirko art istai . 
Šeimos dinastiją pradėjo sene
lis 1935 metais privačiame lie
tuviškam cirke „Oktavįja". Ar
vydas ir Diana nuo ankstyvos 
vaikystės gastroliavo po pasaulį 
su tėvais profesionaliais cirko 
ar t i s ta is , pagrindines cirko 
magijos paslaptis išlaikydami 
tik tarp šeimos narių. Abu yra 
baigę Maskvos valstybinę cirko 
bei estrados akademiją. 

(Elta) 

Amerikiečiai per mažai miega 
Daugumai amerikiečių mie

go t rūkumas kenkia jų san
tuokai, darbo kokybei ir seksui, 
teigiama neseniai paskelbtoje 
ataskaitoje. Nacionalinio miego 
fondo (National Sleep Founda
tion) atlikta apklausa parodė, 
kad 75 proc. suaugusiųjų kanki
na miego problemos — dažnas 
prabudimas vidury nakties ar 
knarkimas. Tačiau dauguma į 
tai nekreipia dėmesio. „Pusė 
šalies gyventojų miega gana 
gerai, tačiau kiti susiduria su 
rimtomis problemomis", — sakė 
organizacijos generalinis direk
torius Richard Gelula. Kas tai 
lemia? Apklausus daugiau nei 

1,500 amerikiečių paaiškėjo, 
kad 87 proc. valandą prieš mie
gą žiūrėdavo televiziją, 47 proc. 
mylėdavosi, o 64 proc. skaity
davo. „Tik pusė atsakiusių daž
niausiai galėdavo sakyti gerai 
išsimiegoję", — teigiama prane
šime. Nacionalinis miego fondas 
reguliariai skelbia ataskaitas, 
kurios įrodo, jog amerikiečiai 
nepakankamai miega. 

Organizacija rekomenduo
ja, kad suaugę žmonės miegotų 
nuo 7 iki 9 vai. tačiau, tyrimo 
duomenimis, visuotinė miego 
t rukmė JAV siekia vos 6,9 
valandos. 

(Elta) 

SKELBIMAI 
ĮVAIRUS 

* Vyras ieško darbo savaitga
liais, pagyvenusių žmonių prie
žiūros pakeitime. Vairavimo tei
sės, labai gera anglų kalba. Tel. 
773-220-5670. 

* Vyras ieško darbo ( žalia kor
ta). Siūlyti statybose, senelių ir 
ligonių priežiūroje, turi patirties. 
Vairuoja automobilį. Tel. 219-
983-2760. 

* Moteris, turinti žalią kortą, gerą 
patirtj, rekomendacijas, vairuo
janti, ieško darbo pagyvenusių 
žmonių pnežiūroje. Tel.773-383-
4301. 

* Moteris ieško darbo (žalia 
korta). Siūlyti įvairius variantus. 
Vairuoja automobilj. Tel. 219-
983-2760. 

* Nuo birželio 10 d. iki rugpjūčio 
15 d. galiu pakeisti slaugančius 
ligonius, prižiūrėti senelius ar 
vaikus. Tel. 219-787-8476. 

* 50 m. vyras ieško darbo žmo
nių priežiūroje. Patirtis, rekomen
dacija, automobilis, anglų kalba 
Tel. 708-652-4085. 

I>HA» <» ^** 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 
Nauji žmonės - nauji vėjai • • • 

Gerbiamieji Lietuvių Fondo nariai 
Maloniai kviečiame Jus dalyvauti Lietuvių Fondo met in iame 

narių suvažiavime 2005 m. balandžio 30 d., 9:30 vai. ry to, Pasaulio 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Dalyvaukite ir pasisakykite už sugrįžimą prie to, kas jungia 
mus visus — už sugrįžimą prie svarbių lietuvybės išlaikymo darbų. 
Balsuokite už pristatytus įstatus. 

Jeigu negalite asmeniškai dalyvauti, įgaliokite kitą suvažia
vime dalyvaujantį Lietuvių Fondo narį arba vieną iš Lietuvių Fondo 
vadovybės narių, atsiųsdami įgaliojimą į Lietuvių Fondo rašt inę, 
14911-127th Street, Lemont, IL, 60439. 

Iki malonaus pasimatymo suvažiavime balandžio 30 d . 
SK. 010983 

ŠV. KAZIMIERO KONGREGACI
JOS seserys maloniai kviečia 
visus dalyvauti šv. Mišiose ir 
pasimelsti, kad kongregacijos 
įsteigėja motina Marija Kau
paitė būtų paskelbta palai
mintąja. Šių metų balandžio 17 
d., sukaks 65 metai nuo Marijos 
mirties. Mišios aukojamos šį 
šeštadienį, balandžio 16 d., 9:30 
v.r. seselių motiniškame name, 
2601 West Marąuette Road, 
Chicago. Mišias aukos kunigas 
Joseph McCormic, OSA, kuris 
dirba Catholic Theological 
Union at Chicago. Prašome 
dalyvauti. 

LIETUVIŲ FONDAS PRANEŠA, 
kad studentai Tauras Skrip-
kauskas ir Silvia Skripkaus-
kaitė, Gurnee, IL, papildė Lie
tuvių fondo iždą savo įnašais. 
Ypatingai malonu, kai į Lie
tuvių fondo gretas jungiasi 
jauni žmonės, kurie yra lietu
viškų organizacijų ateitis. 

BALANDŽIO 16 D., ŠEŠTADIENĮ, 
Čikagos lituanistinėje mokyklo
je prasidės naujų mokinių regis
tracija 2005-2006 mokslo me
tams. Registracijos pradžia 9 v.r. 

KUN. ANTANAS GRAŽULIS, SJ, 
aukos šv. Mišias Šv. Onos 
bažnyčioje, Beverly Shores, IN, 
balandžio 17 d., 1 v.p.p. Visi 
kviečiami. 

ŠV. KAZIMIERO SESERŲ RĖMĖJŲ 
draugija rengia „Gamės Bingo 
Party" žaidimų popietę, ba
landžio 24 d., sekmadienį, 2 
v.p.p. Marijos aukštesniosios 
mokyklos patalpose. Įėjimas iš 
kiemo pusės nuo 12 v.p.p. Bus 
galima nusipirkti užkandžių: 
kugelio, dešrelių, pyrago ir 
kavos. Bus parduodami skanūs 
namuose kepti pyragai ir duo
na. Seselės rėmėjos kviečia 
apsilankyti, linksmai praleisti 
laiką draugų tarpe ir paremti 
Šv. Kazimiero seserų vienuoly
no reikalus. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
kviečia visuomenę ir lietuviškas 
organizacijas bei institucijas 
sekmadienį, gegužės 8 d., išeivi
joje prisiminti karo aukas ir 
visus per penkis okupacijos 
dešimtmečius nukentėjusius 
Lietuvos nepriklausomybės 
gynėjus. Tą pačią dieną yra 
švenčiama Motinos diena. Ypa
tingai dera šią dieną prisiminti 
mūsų tautos aukas, nes Lie
tuvoje vykusi priespauda ir 
persekiojimai palietė kiekvieną 
šeimą, ypatingai motinas. Jų 
pasiaukojimas įkvėps daugelį 
ateinančių kartų. Šią dieną 
paskirkime ypatingam atmini
mui, paraginkime kiekvieną 
lietuvį pagal vietos sąlygas ją 
paženklinti derama pagarba ir 
susikaupimu. 

GEGUŽĖS 1 D., 12:30 V.P.P. 
kviečiame į Pal. Jurgio Matu
laičio misijos Lemonte ruošia
mus Motinos dienos pietus 
Pabendrausime su motinomis, 
prisiminsime Amžinybėje esan
čias. Bus trumpa programa, 
pietūs, paruošti Aldonos Šo-
liūnienės ir Antano Andriekaus 
muzika Stalus ir pavienes vie
tas prašome užsisakyti pas Astą 
Reitnerienę, tel. 708-301-1790, 
arba Baniutę Kroniene, tel 
630-968-0184. 

„LIETUVIAI AMERIKOJE" -
fotoparoda, vyksianti balandžio 

Pristatome naują „Draugo" administratorių 
Vytą Paškų 

22 d., penktadienį, 7:30 v.v. 
Čiurlionio galerijoje J a u n i m o 
centre. Parodos autorius foto
menininkas Jonas Kuprys. Ar 
mes esame lietuviai, gyvenan
tys Amerikoje? Jei taip, ši paro
da apie mus. Atvykite ir įsi
tikinsite. Lauksime visų! 

2005 M. BALANDŽIO 30 D., 
Lemonte, vyks metinis LF nar ių 
suvažiavimas. Asmenys, kur ie 
nedalyvaus suvažiavime, p ra 
šomi siųsti įgaliojimus šiems LF 
nariams: 
Teresė Gečienė, 1357 G a n t t 
Dr., Huntington Valley, PA 
19006; 
Dr. P e t r a s Kisiel ius, 1636 S. 
49th Ave., Cicero, IL 60806; 
Regina N a r u š i e n ė , 213 West 
Lake Shore Dr., Cary, IL 60013; 
Nijolė N a u s ė d i e n ė , 13154 
Sparrovv Ct., Lockport, IL 
60441; 
Marija Remienė , 2841 Denton 
Ct., Westchester, IL 60154; 
Bi ru tė Vilut ienė, 1143 South-
view Dr., Schererville, IL 
46375. 
Bi ru tė A. Vindaš ienė , 11129 
Northwest Rd., Palos Hills, IL 
60465. 

BALANDŽIO 17 D., SEKMADIENI, 
tuoj po 9 v.r. šv. Mišių, Šv. 
Antano parapijos pa ta lpose , 
kavinės kambaryje vyks LB 
Cicero skyriaus metinis susi
rinkimas. Jame bus aptar iama 
2004 m. valdybos veikla, iždo 
patikrinimo protokolo skaity
mas, naujos valdybos rinkimai 
bei susirinkimo dalyvių pasiūly
mai ir patarimai. Galima bus 
įnešti solidarumo mokestį . 
Prieš susirinkimą vaišinsimės 
kugeliu, pyragais su kavu te . 
Valdyba kviečia gausiai daly
vauti. 

VAKARAS „SAPNAS" SU daini
ninkais Liveta ir Petru Kaz
lauskais įvyks šeštadienį, ba
landžio 16 d., 7 v.v., Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje salėje. 
Į labdaros vakarą visus maloni
ai kviečia „Saulutė" Lietuvos 
vaikų globos būrelis. 

JAV LB VIDURIO VAKARŲ apy
gardos valdyba kviečia visus į 
apygardos suvažiavimą, kur is 
įvyks šeštadienį, balandžio 23 
d., 9 v.r., Pasaulio lietuvių cen
tro Bočių menėje. Lauksime 
JAV LB apylinkių valdybų, JAV 
LB Tarybos narių ir visų apy
gardos narių, kuriems rūpi JAV 
LB veikla. Dėl informacijos 
skambinti Aušrelei Sakalaitei , 
tel. 630-243-6302. 

VISUOMENINĖ AMERIKOS LIE
TUVIŲ tarybos veiklos konfe
rencija, rengiama ALTo Čika
gos skyriaus, vyks šeštadienį, 
balandžio 16 d., 10 v.r. Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus 
Gintaro salėje (6500 S. Pulaski 
Rd. Čikagoje). Visus kviečiame 
dalyvauti ir pasidal int i savo 
mintimis ir pasiūlymais atei
čiai. Po konferencijos vyks vai
šės. Daugiau informacijos ALTo 
raštinėje, tel. 773-735-6677. 

„ŽUVĖDROS" KONCERTE, KURIS 
įvyks gegužės 1 d., sekmadienį, 
4 v.p.p. Morton mokyklos audi
torijoje, Cicero mieste, matysite 
ne tik Lotynų Amerikos, bet ir 
klasikinius šokius: lėtą valsą, 
lėtą fokstrotą. Vienos valsą ir 
kitus. „Žuvėdros" kolektyvas 
Europoje tiek pat populiarus, 
kiek Airijos „River dance". 

Pirmadienį, balandžio 11d. , 
„Draugo" tarybos pirmininkas 
Juozas Polikaitis pristatė naują 
„Draugo" administratorių Vytą 
Paškų, pakei tus į aš tuoner ius 
me tus redakcijoje išdirbusį 
Valentiną Krumplį. 

Apie patirt į spaudos srityje 
ir planus kalbamės su naujuoju 
admirustratoriumi V. P a š k u m i . 

- Vy ta i , J u s n e a t s i t i k t i 
n a i p a k v i e t ė d i r b t i \ 
l a i k r a š t į i r j į a d m i n i s t r u o t i . 
A r t u r i t e p a n a š a u s d a r b o 
p a t i r t i e s ? 

- Taip . Visą dešimtmetį 
turė jau nuosavą laikrašt į ir 
radijo stotį. Gyvenau Amerikos 
pietuose, Memphis, Tennessee. 
J ame gyvena milijonas žmonių. 
Kai pradėjau verslą, laikraštis 
turėjo 300 prenumeratorių. Per 
beveik dešimtį laikraščio gyva
vimo metų pakėliau laikraščio 
prenumeratą iki 30, 000. 

- K a i p v a d i n o s i l a i k 
r a š t i s ? 

- Laikraščio pavadinimas 
atitiko jo t ikslus. Vadinosi jis 
„South Vine". Išvertus ta i reiš
kia „Pietų vijokliai". Mūsų tik
slas buvo apimti laikraštyje kuo 
daugiau temų, ir kuo daugiau 
bendruomenės pajungti jo skai
tymui. Stengėmės rašyti straips
nius skaitytojams aktualiomis 
temomis, taip pa t ir vaikams. 
Spausdinome straipsnius teisės 
(naujus į s ta tymus, apžvalgas, 
komentarus), buhalterijos, moks

lo pasiekimų, politikos, verslo, 
muzikos temomis ir t.t. Ilgainiui 
l a ik raš t i s taip išpopuliarėjo, 
kad prenumerata ir pardavimas 
siekė 40, 000 egzempliorių. 

- K i e k k a r t u i š e i d a v o 
l a i k r a š t i s ? 

- Tai buvo savaitraštis. Tuo 
laiku savaitraščio apimtis buvo 
50 puslapių. 

- G e r b i a m a s Vyta i , a t s 
k l e i s k i t e m ū s ų ska i t y to j ams 
p a s l a p t į , k a i p p a v y k o i šau
g i n t i l a i k r a š č i o t i r a žą? 

- Tai nėra paslaptis. Jeigu 
dirbi kar tu su savo redakcijos 
kolektyvu, ieškai vis naujų 
būdų tobulėti, domiesi aplinka 
ir naujovėmis - tai ir yra sėk
mės rodiklis. Aš kaip redakto
r ius ir laikraščio savininkas 
domėjausi visomis sr i t imis, 
ta ip pa t ir laikraščio leidyba bei 
jo komercine sėkme. 

- S a k y k i t e , Vyta i , k a i p 
J ū s suž ino jo te , k a s ska i ty to 
j a m s į d o m u , i r k a s n e ? 

- Pradžioje nežinojau. Rei
kėjo padaryti skaitytojų apklau
są ar sociologinį tyrimą. Tada 
nusprendžiau pasinaudoti j au 
žinomu dalyku. Surinkau taip 
vadinamą „Focus group". Pa
kviestieji į susitikimą nežinojo 
kokiu tikslu jie kviečiami. Taigi, 
t ie žmonės atsakinėjo į klau
s imus apie laikraštį . Tada 
papildomai uždavėme klausimų 
apie ta i kas juos domintų, 
kokios informacijos jie ieško 
kitoje spaudoje. Turiu pasakyti, 

Skelbimas 
•PIGLAUSIA — N E 

į PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž-
| nai nesuveikia . Pasku t inės 
minutės nut rupa . O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniaus ia i t a i 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys . Prot ingas 
vartotojas r e n k a s i ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. Į Lietuvą i š namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
ct., o JAV — 4,9 ct. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gaunate su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiaridien su LITCOM* 
Dėmesio! Įkainis galioja t ik 
naujiems kl ientams! 

,DRAUCO" SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 772-SSS-9SOO 

Bilietus į „Žuvėdros" koncertą 
galima įsigyti „Seklyčioje", 
„Lietuvėlėje", PLC, Lemonte 
(sekmadieniais) , Wheeling 
miestelio „Balalaikos" parduo
tuvėje, Lemonto „World Food". 
Bilietų kaina nuo 30 dol. iki 45 
dol. Čekius gal ima rašyt i 
Lithuanian American Commu-
nity, Inc. Ta ip pa t gal ima 
užsisakyti tel.: 630-810-6803, 
arba 630-620-9904. 

AMERIKOS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
sąjungos (ALGS) valdyba malo
niai kviečia J u s dalyvaut i 
ALGS ruošiamame seminare, 
kuris įvyks j au šį šeštadienį, 
balandžio 16 d., 5 v.v., Willow-
brook pokylių salėje, 8900 S. 
Archer Ave., Willow Springs, 
IL. Dalyvaus Lietuvos gydytojų 
sąjungos pirm. dr. Liutauras 
Labanauskas ir ALGS pirm. dr. 
A. Vanagūnas. Maloniai kvie
čiami visi kolegos. 

ALTV - „SVEIKINIMŲ IR PAGEI
DAVIMŲ" KONCERTAS vyksta 
kiekvieną paskut in į mėnesio 
sekmadienį, Amerikos lietuvių 
televizija kviečia žiūrovus 
siųsti sveikinimus draugams ir 
artimiesiems gimtadienių, su
kaktuvių ir kitomis progomis. 
Skambinti tel. 708-839-9022. 
Balandžio 17 d. ALTV kviečia 
švęsti savo 10-metį. Pokylis 
vyks Willowbrook pokylių salė
je. Kviečiami visi rėmėjai , 
dalyviai, d rauga i .Bus nuo
taikinga programa ir šokiai. 

kad tai mums labai padėjo. 
Susidarėme bendrą vaizdą, 
sužinojome skaitytojų porei
kius. 

- Kokie Jūsų d a r b o su 
ko lek tyvu pr inc ipa i? 

- Mano pagrindinis princi
pas - bendras darbas. Tai sėk
mės kelias. Tik visi drauge dirb
dami galėjome pasiekti gerų 
rezultatų. 

- Kodėl, Vytai, p a r d a v ė t e 
t a i p š a u n i a i suk les t ė jus i 
vers lą? 

- Labai paprasta - norėjau 
grįžti į Čikagą. Nebenorėjau 
gyventi pietuose. Norėjau būti 
arčiau tėvų ir draugų. Tai lėmė 
mano apsisprendimą, nors, 
žinoma, buvo gaila. 

- Ką grįžęs ve ikė te? 
- Dirbau buhalterijos, mo

kesčių apskaičiavimo srityje, 
taip pat individualių asmenų 
bei korporacijų buhalteriniais 
reikalais. Toje srityje baigiau 
1976 m. DePaul University Či
kagoje, o finansų reikalų magis
tro laipsnį įgijau Pepperdine 
University Los Angeles, CA. 

Mano tėvas daug metų 
dirbo šioje srityje, ir mes pra
dėjome dirbti kartu. 

Gal p a s a k y t u m ė t e , 
Vyta i , kokios p e r m a i n o s 
l auk ia „Drauge"? 

- Visų pirma aš pats steng
siuosi įsilieti į lietuvių gyve
nimą. Ir, kartu su laikraščiu, 
pakelti visą lietuvybę. 

- Yra uždėtas toks spau-

„DRAUGO" KNYGYNĖLYJE 
Jonas Aistis 
„Raštai I I I" 

Knygos prakalboje rašoma: 
„Tikras is šios knygos kal t i 
ninkas yra Vytautas Sirvydas, 
kuris turėjo laimės ir nelaimės 
porą kar tų pacituoti mano prieš 
keliolika metų paskelbtus 
s traipsnius. Skaitydamas tas 
citatas pagalvojau, kad jos yra 
aktualios ir šiandien. Pradėjęs 
vartyti senus ir vėlesnius perio
dinius leidinius, pastebėjau, 
kad mano straipsniuose yra lyg 
ir bendra mintis, vienas moty
vas, kuris ne tik šiandien, bet ir 
visuomet bus naudingas... Tai 
jau trečia mano, poeto, prozos 
knyga. Mano būtų didelis 
noras, kad jinai būtų lygiai šil
tai priimta, kaip ir kitos mano 
knygos. Man knygą išleisti 
nėra naujiena, garbės taip pat 
užtenka, o medžiagiškos nau
dos nei laukt nelaukiu, dėl to ją 
leidžiu tik įsitikinęs, kad joje 
keliamos mintys yra vertos 
platesnio dėmesio". (1962 m. 
liepos 12 d.) 

Knygos turinys pavadintas 
„Šiapus ir anapus literatūros 
temomis". „Šiapus ir anapus" 
yra Aisčio spaudai galutinai 
parengtas, bet neišleistas eseis
tikos rinkinys. Daugumą į rin
kinį sutelktų straipsnių buvo 
paskelbti periodikoje 1949 -
1962 m., nors, paties Aisčio 
teigimu, penktadalis planuo
jamojo rinkinio turėjo būti 
visiškai naujas. Straipsniai , 
nežymiai pakeisti, išliko paties 
Aisčio rašytame mašinraštyje 
ar laikraščių ir žurnalų iškar-

PRENUMERUOKITE 

„DRAUGĄ" 

pose. Jie sudėti ta tvarka, kuria 
norėta spausdinti. Knygoje 
spausdinamas mašinraščio ar 
iškarpų tekstas, koks jis buvo 
Aisčio sumanytas 1962 m. 

Skaitytojų žiniai: Vytautas 
Sirvydas - „Vienybės" redakto
rius, susirašinėjęs su poetu 
Aisčiu; Poetas Jonas Aistis jau 
buvo išleidęs dvi prozos knygas: 
„Dievai ir smūtkeliai"(1935 m.) 
bei „Apie laiką ir žmones" 
(1954 m.). 

Knygos kaina 20 dol., 
pridedant 8,75 proc. mokestį 
užsisakantiems IL valstijoje. 
Vienos knygos persiuntimo 
kaina 3.95 dol. Teirautis tele
fonu 773-585-9500. 

Taip pat primename skai
tytojams, kad Jono Aisčio kny
gos „Raštai III" sutiktuvės 
įvyks gegužės 22 d., Lietuvių 
dailės muziejuje, PLC, Le
monte. Knygą pristatys profe
sorė Violeta Kelertienė. Visi 
mielai kviečiami dalyvauti. 

Parengia 
Vitalija Pulokienė 

Tel. 
1-77JS8595 

Tai - Jūsų 
laikraštis 

Skelbimas 
Namams p i r k t i paskolos 
duodamos mažais mėnesi
niais į mokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West C e r m a k Road. 
Tel. (773) 847-7747 

Vytas Paškus. 

das , k a d „Draugas" s k i r t a s 
a n t r o s išeivijos b a n g o s 
a t s tovams . Ar J ū s l aužys i t e 
šią nusistovėjusią n u o m o n ę ? 

- Manau, kad yra daug 
įdomių žmonių ir klestinčių 
verslininkų naujai atvykusiųjų 
tarpe. Jiems gali būti įdomus 
bendradarbiavimas su laik
raščiu. Ieškosiu naujų būdų 
dirbti su jais, kur, patikėkite, 
nauda bus visiems - ir mums, 

ir skaitytojams, ir verslinin
kams. 

- Dėkoju už p o k a l b į . 

Naujasis adminis t ra tor ius 
Vytas Paškus tikisi sut ikt i 
„Draugo" 100 metų jubiliejų 
laikraščiui klestint. Kaip sako 
liaudies išmintis: „Nauja šluota 
geriau šluoja". Tikėkimės! 

Vi ta l i ja P u l o k i e n ė 

AMERIKOS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ SĄJUNGOS 
(ALGS) VALDYBA 

maloniai kviečia J u s į pobūvį, vyks i an t į 
šeštadienį , ba landžio 16 d.. 

Čikagos pr iemies ty je Willow Spr ings , 

Willowbrook Ballroom, 8900 South Archer A v e n u e . 

Pobūvio p r o g r a m a : 

5 v.p.p. - Registracija. 
5:30 v.p.p. - Prelegentai dr. Liutauras Labanauskas ir 

dr. Loreta Leščinskienė skaitys paskaitą, tema: „Lietuvos gydy
tojų sąjungos veikla po organizacijos atkūrimo 1989 metais". 

6:30 v.v. - Medicinos pulsas. Prelegentai: Edis Razma - pul
monologija; Rimas Gilvydis - radiologija; Vytas Saulis - greito
sios pagalbos medicina. 

7 v.v. - ALGS pirmininko pranešimas ir diskusijos. 
Prof. Arvydas Vanagūnas. 

8 v.v. - Vakarienė. 

Maloniai kviečiame visų specialybių gydytojus, farma
cininkus ir kitus sveikatos darbuotojus bei jų šeimas, draugus ir 
pažįstamus Į pobūvį. 

Klausimas skyreliui „Jūsų požiūris" 
Artėja Lietuvių fondo metinis suvažiavimas, kuriame bus priimti ir 

patvirtinti nauji įstatai. Kaip žinome, įstatai sukėlė daug ginčų tarp LF 
ir JAV LB. Siektas taikus ir protingas susitarimas, atrodęs pasiektas, 
vėl prasiveržia nepasitikėjimo šūksniais. 

Lietuvių fondas teigia susitaręs su Lietuvių bendruomene dėl naujų 
įstatų. Lietuvių bendruomenė, savo ruožtu, tai neigia. 

Gerbiami skaitytojai, kaip jūs manote, ar įmanomas LF ir JAV 
LB tarpusavio taikus bendradarbiavimas? 

D Taip D Ne 

Kaip, jūsų nuomone, būtų galima suderinti visiems lietuviams labai 
svarbią veiklą? 

Komentarus siųskite į redakciją iki balandžio 25 d., adresu: 
4545 West 63rd Street.Chicago, IL 60629., 
arba e—pastų: redakcija@draugas.org. 

Rcmkife ir p lat ink i te katalikiška spaudą 

DRVK. 
I WIOI Ū * H V 

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas 
Čikago je p r a n e š a , kad balandžio 10 d., Lietuvos Respublikos 
generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius dalyvavo 
„Tarptautiniame festivalyje", kurį organizavo JAV Illinois valsti
jos valstybinių mokyklų apygarda nr. 39. Festivalyje, vykusiame 
Čikagos priemiestyje, buvo pristatyta 18 valstybių, iš kurių kilę 
moksleiviai mokosi apygardos mokyklose. 

Festivalio metu įrengtuose stenduose moksleiviai, jų tėveliai 
bei artimieji supažindinti su pristatomų valstybių istorija, papro
čiais ir gamta. Generalinio konsulato įrengtas Lietuvos stendas 
supažindino lankytojus su Lietuvos gamta, lietuviškais valgiais, 
tautiniais kostiumais. Festivalyje dalyvavęs generalinis konsulas 
A. Daunoravičius kalbėjo apie turizmo Lietuvoje galimybes. 

LR gene ra l i n io k o n s u l a t o Čikago je p r a n e š i m a s 
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