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Šiame 
numeryje: 
Lietuviškųjų mokyklų 
mokytojų konferencija. 
Toronte (Canada) 
paminėta spaudos 
atgavimo sukaktis. 

2 psl. 

Ar priimsite pakeleivį? 
Svarbus pranešimas 
Lietuvos piliečiams 
balsavime prezidento 
ir Europos Parlamento 
klausimais. 

3 psl. 

Po suvažiavimo: 
Lietuvių fondo vadovų 
pasisakymai. 

4 psl. 

„Jaunimo" muzika. 
5 psl. 

JAV LB mini spaudos 
atgavimo sukaktį. 
Knygos apie mokyt. 
Juozą Masilionį 
sutiktuvės. „Grandis" 
šoks savo jubiliejaus 
šventėje. 

6 psl. 

Sportas 
* Madride v y k s t a n č i a m e 

v a n d e n s s p o r t o š a k ų Euro
pos č e m p i o n a t e trečiadienį 
Vytautas J a n u š a i t i s 200 m 
kompleksinio plaukimo finale 
finišavo sep t in tas . Lietuvos 
plaukikui pavyko aplenkti tik 
rumuną Cezar Badit. 

* Antradienį p irmosiose 
Latvijos v y r u krepš in io pir
menybių finalo rungtynėse 
nugalėtojo titulą ginanti Kęs
tučio Šeštoko „Ventspils" ko
manda namuose 94:78 įveikė 
du lietuvius savo gretose turin
čią vicečempione Rygos „Skon
to" komandą ir pirmauja žaidi
me iki keturių pergalių 1:0. Re
zultatyviausiai nugalėtojų gre
tose žaidęs K. Šeštokas pelnė 
25 taškus. 10 taškų ..Skonto" 
komandai pelnė Rytis Vaišvila. 

* L ie tuvos a lp in i s tų eks
pedic i ja T i b e t e sava i tga l į 
ket ina kopti į S is ia Pangma 
(8,027 m) viršūnę. Trečiadienį 
po pusryčių link pirmosios štur-
minės stovyklos leidosi trys iš 
septynių lietuvių — Eugenijus 
Šimaniauskas. Mindaugas Les-
kauskas ir Saulius Rudnickas. 
Ketvirtadienį ši trijų alpinistų 
grupė kils į antrąją šturminę 
stovyklą, o penktadienį įkurs ir 
trečiąją š turminę stovyklą. Pla
nuojama, jog šeštadienį šie trys 
lietuviai š turmuos kalno viršū
nę. Kita keturių alpinistų gru
pė — Saulius Vilius, Algirdas 
Kumža. Vytas Gaučys ir Arvy
das Jonait is — link viršūnės 
pajudės viena diena vėliau ir 
Sisia Pangmą šturmuos sekma
dienį. 

Naujausios 
žinios 

E u r o p o s P a r l a m e n t o 
r ink imuose da lyvaus ianč ios 
partijos bur ta i s i š t raukė są
rašų numerius. 

Kandidata is į prezi
d e n t u s u ž r e g i s t r u o t i V. 
Adamkus ir P Auštrevičius. 

* Vyriausioji r inkimų ko
misija p r a š y s G e n e r a l i n ę 
prokuratūrą išsiaiškinti, a r A. 
Pilvelis neklastojo rėmėjų pa
rašų. 

A. Paulauskas: jei Lietuvai nereikėtų prezidento, ieškotume karaliaus 
Vilnius , gegužės 12 d. 

(ELTA) — Prezidentas turi būti 
padorus, sąžiningas, nepaper
kamas, intelektualus. 

Tokios valstybės vadovui 
būtinos, tvirtą etinę nuostatą, 
nepriekaištingą reputaciją, iš
mintį bei sveiką protą liudi
jančios savybės buvo išvardin
tos trečiadienį Prezidentūroje 
vykusioje diskusijoje. 

Neabejota ir Prezidento ins
titucijos reikalingumu, tačiau 
apie valstybės vadovo rinkimo 
būdo keitimą kalbėta itin atsar
giai. Didžioji dalis diskutavu
siųjų pritarė tam. kad bent šiuo 

metu nederėtų atimti visuotinės 
prezidento rinkimų teisės. 

Laikinojo valstybės vadovo 
Artūro Paulausko paskatintoje 
diskusijoje apie tai. kokio prezi
dento Lietuvai reikia ir Prezi
dento institucijos vietą valsty
bės valdžių sistemoje, dalyvavo 
Seimo frakcijų atstovai, istori
kai, politologai, menininkai, 
studentų ir moksleivių organi
zacijų atstovai, verslininkai, 
mokslininkai, kultūros ir meno 
atstovai iš įvairių Lietuvos 
miestų, regionų. 

Pasak A. Paulausko, su
rengti tokį pokalbi paskatino vi

suomenėje prasidėję svarstymai 
apie prezidento vietą ir vaidme
nį, siūlymai keisti valstybės va
dovo rinkimo būdą. didinti jo ga
lias ar net išvis atsisakyti šios 
institucijos. 

Tokie svarstymai suakty
vėjo po beveik pusmetį trukusio 
prezidentinio skandalo, pasibai
gusio Rolando Pakso atstatydi
nimu iš prezidente posto,.ir ar
tėjant pirmalaikiams valstybės 
vadovo rinkimams. 

Kitas dalykas, skatinantis 
diskusijas apie Prezidento insti
tuciją, yra pasikeitusios politi
nės sąlygos Lietuvai tapus Eu

ropos Sąjungos ir NATO nare. 
„Girdžiu, kad reikia stip

raus prezidento, kuris galėtų 
paleisti Seimą, girdžiu kalbant, 
kad prezidentas pakels pensi
jas, girdžiu kalbant, kad prezi
dentą reikia rinkti Seime, kad 
visuotiniai rinkimai y r a pa
senęs dalykas", priminė visuo
menėje sklandančias priešta
ringas nuomones pradėdamas 
diskusiją A. Paulauskas. 

Profesorius Egidijus Alek
sandravičius diskusijoje atkrei
pė dėmesį į tam tikrą prieštara
vimą, glūdintį tarp prezidento 
galių, užfiksuotų Konstitucijoje, 

tiesioginio jo rinkimo būdo. 
..Galios nedidelės, o tikėji

mas simboline, visuotinai ren
kama figūra — milžiniškas", sa
kė E. Aleksandravičius. 

Profesoriaus nuomone, 
svarstytinas klausimas, ar ne
pasekus latvių ir estų pavyzdžiu 
valstybes vadovą - rinkti parla
mente. 

Su istoriku E. Aleksandra
vičiumi, kad tiesioginiai rinki
mai ir nedidelės prezidento ga
lios kelia problemų, sutiko pro
fesorius. Seimo narys Just inas 
Karosas. 

Nukelta į 5 psl. 

„Vilniaus banko" žinovai: Lietuva — ekonominės plėtros pirmūnė Europoje 
Vilnius , gegužės 12 d. 

(BNS) — Skandinavijos SEB 
grupei priklausančio didžiausio 
komercinio ..Vilniaus banko" ži
novai teigia, kad laisva prekyba 
Europos Sąjungoje 'ES) ir didė
jant i gyventojų gerovė taps di
desniu postūmiu Lietuvos eko
nomikai nei struktūriniai ES 
fondai. 

„Rekordiški naujųjų ES na
rių ekonomikos augimo tempai 
valstybėms senbuvėms naudin
gi-

Naujų ES narių ekonomika 
plėtojasi tokiais tempais, kokių 
senoji ES nematė jau gerą de
šimtmetį, o šiuo aspektu pasta
raisiais metais Lietuva užima 
pirmūnės vietą", sakė Vilniaus 
banko prezidento patarėjas Gi-
tanas Nausėda, trečiadienį pri
statydamas naujausią banko ži
novų parengtą Lietuvos ma
kroekonomikos apžvalgą. 

1995-2003 m. realaus Lie
tuvos bendrojo vidaus produkto 

<BVP) vidutine phetra 3 procen
tiniais punktais viršijo ES vals
tybių senbuvių vidurkį ir 1.6 
proc. punkto — naujų narių de
šimtuko vidurkį. 

2004, 2005 ir 2006 metais. 
Vilniaus banko skaičiavimais, 
valstybes BVP turėtų išaugti 
atitinkamai 6.8 proc., 6.8 proc. 
ir 6.5 proc.. o einamosios sąs
kaitos deficitas sieks atitinka
mai po 6.0 ir 5.8 proc. BVP 

Pasak G. Nausėdos, jei ES 
senbuvių realaus BVP lygis vie
nam gyventojui ateityje nesi
keistų, o Lietuvos ekonomika 
augtų vidutiniu 2003 m. tempu 
<9 proc. per metus), prireiktų 
apie 18 metų. kol Lietuva pa
siektų ES senbuvių lygį. 

Kadangi Vakarų Europos 
ekonomika nuosaikiai augs. pa
sivyti ją galima tikėtis maždaug 
po 25-28 metų. teigiama „Vil
niaus banko" žinovų parengtoje 
Lietuvos makroekonomikos ap
žvalgoje. 

Seime — prekybininkų ir 
par lamentarų derybos 

V i l n i u s , g e g u ž ė s 12 d. 
( B N S ) — S e i m u i n e s u t i k u s 
šve ln in t i b a u d ų už alkoholio bei 
r ū k a l ų p a r d a v i m ą n e p i l n a m e 
č i a m s , p r ekyb in inkų ir pol i t ikų 
de rybos n e n u t r ū k o — t reč iad ie 
nį dėl naujų p a t a i s ų p rekyb i 
n i n k a i t a rės i su valdančiojo su
s iv ieni j imo p a r t n e r i a i s — so
cia l l ibera la is i r soc ia ldemokra
t a i s . 

L ie tuvos p rekybos įmonių 
są jungos v y k d o m a s i s d i r e k t o 
rius G e d i m i n a s Žižys t reč iad ie 
nį S e i m e sus i t iko su sociall ibe
r a l ų frakcijos s e n u m u Alvydu 
R a m a n a u s k u i r E k o n o m i k o s ko
m i t e t o p i r m i n i n k u , tos pačios 
f rakc i jos n a r i u Vaclovu K a r 
b a u s k u i bei s o c i a l d e m o k r a t ų 
frakcijos s e n i ū n e I r e n a Š i au 
l iene . 

S u s i t i k i m u o s e G. Zižys tei
gė re ika lavęs , k a d p a r l a m e n t a 
ra i p r i imtų „ te i s i ška i t e i s inga i 
su fo rmuluo ta s p a t a i s a s " . 

„Tebūn ie b a u d a , b e t n u o 
t a m t ik ros iki t a m t ik ros sumos . 
Tegu b ū n a ir le id imo a t ė m i m a s . 
b e t ši gr iežč iaus ia b a u s m ė už 
paka r to t i n į a lkohol io a r r ū k a l ų 

pardavimą nepi lnamečiu i tur i 
būt i taikoma tik n u s t a č i u s sun
kinančias bei n e r a d u s lengvi
nančių aplinkybių", kalbėjo G. 
Žižys. 

Antradienį S e i m a s a tmetė 
Alkoholio bei Tabako kontrolės 
įstatymų pa ta i sas , kur iomis bu
vo siūloma n e a t i m t i le idimo 
prekybai alkoholiu bei t abaku 
antrą kartą per m e t u s pažeidus 
įstatymą. 

Balsuojant dėl š ių pata isų 
susivienij imo p a r t n e r i ų nuo
monės visiškai i šs i skyrė . 

. .Nesup ran t ama , kodėl po 
pateikimo nebuvo gal ima pri
tar t i mūsų pa ta i soms" , teigė so
cialliberalas Vaclovas Karbaus-
kis. 

Tuo t a r p u soc ia ldemokra tų 
frakcijos sen iūnė I r e n a Šiaulie
nė pareiškė, kad socialliberalai 
pirmieji su laužė pažadą „ne
skubėti su pa ta i somis" . 

I. Šiaul ienė ir G. Žižys neigė 
Seime sk landanč ias kalbas , kad 
prekybininkai soc i a ldemokra 
tams už į s ta tymo pa ta i sas y ra 
pažadėję dosnią p a r a m ą pe r 
rinkimus 

Laikinasis prezidentas Arturas Paulauską- d . susitikęs su generaliniu 
prokuroru Antanu Klimavičiumi paprašė Cieneralinės prokuratūros kon
troliuoti smurtinio išpuolio, įvykdyto traukinyje Maskva-Kaliningradas 
prieš Lietuvos parciįrune. tyrimą. Generalinis prokuroras tikisi, kad. ben
dradarbiaujant su Rusijos pareiirunais. įvykis bus ištirtas, o nusikaltėliai 
— nubausti Mylcotr>Amt»nj»(ELTA raotr 

Lietuvos makro< jmikos apžvalgos autoriai (iš ka i rės ) : Vilniaus banko vyriausioji finansų žinove Aigė Bud
rytė. Vilniaus banko prezidento patarėjas dr. Gitanas Nausėda ir Vilniaus banko prezidentas Julius Niedvaras. 

Valdo Kopūs to <:ELTA> nuotr 

C. Petrikui gali būti 
pritaikyta liudytojų 
apsaugos programa 

Vilnius, gegužės 12 d. 
(BNS) — Lietuvos policija 
svarsto galimybę pritaikyti JAV 
sulaikytajam bankrutavusio 
EBSW susivienijimo preziden
tui Gintarui Petrikui liudytojų 
apsaugos programą, siekiant 
išvengti pasikėsinimo į jį. 

Tai trečiadienį susitikęs su 
Tėvynės sąjungos-konservato
rių frakcijos atstovais sakė ge
neralinis policijos komisaras 
Vytautas Grigaravičius. 

V. Grigaravičius pažymėjo, 
jog sulaikius G. Petriką 1996 
m. areštinėje jis buvo sumuš
tas. Pritaikius jam švelnesnę 
kardomąją priemonę, jis pasi
slėpė JAV. G. Petrikas sulaiky
tas gegužės 3 d., Los Angeles. 

Sulaikytasis stos prieš JAV 
teismą, kuris svarstys Lietuvos 
prašymą išduoti įtariamąjį Lie
tuvai. Kai teismas nuspręs jį iš
duoti, G. Petrikas bus perduo
tas Lietuvos teisėsaugos žinion 
ir išsiųstas į Lietuvą. 

Jeigu išdavimo procesas už
truks, jį Lietuvos pareigūnai 
ketina apklausti JAV. 

Tėvynės sąjungos-konser-
vatorių frakcija pasiūlė Seime 
sudaryti komisiją, kuri galėtų 
ištirti EBSW susivienijimo ir 
vienos iš dabartinės valdančio
sios Socialdemokratų partijos 
pirmtakių — tuometinės Lietu
vos demokratinės darbo parti
jos (LDDP) — atstovų Seime ir 
Vyriausybėje ryšius. 

Frakcijos seniūnas Andrius 
Kubilius žurnal is tams teigė 
manąs, jog ši komisija turėtų 
apklausti ir G. Petriką. 

Darbo partija Europarlamente 
žada taisyti Lietuvos derybininkų 

klaidas 

Vidaus reikalų ministras ket ina 
sugriežtinti sienos kontrolę 

Vilnius, gegužės 12 d. 
i BNS) — Darbo partijos kandi
datai į Europos Parlamentą ža
da taisyti Lietuvos derybininkų 
dėl narystės Europos Sąjungoje 
esą padarytas klaidas. 

Trečiadienį Darbo partijos 
iškelti kandidatai į Europos 
Parlamentą pristatė savo pro
gramą bei tikslus. 

Pirmuoju numeriu partijos 
sąraše įrašyta Pasaulio bankui 
dirbanti ekonomistė Ona Juk
nevičienė teigė, jog išrinkta į 
Europarlamentą pirmiausia 
siektų ištaisyti derybose dėl sto
jimo į ES Lietuvos padarytas 
„klaidas". 

„Norėčiau paminėti keletą 
problemų, kurias matau jau da
bar. Lietuvai esant Europos Są
jungoje, ir kurios yra dėl to. kad 
mūsų vyriausybė, eidama de
rėtis dėl sutarties su Europos 
Sąjunga, padarė klaidų arba 
neišsiderėjo to. ką norėjo išsi
derėti", sakė O. Juknevičienė. 

Anot jos. į EP išrinkti Darbo 
partijos atstovai atnaujintų de
rybas dėl pridėtinės vertės mo
kesčio sumažinimo būtiniau
sioms prekėms, taip pat steng
tųsi skatinti Lietuvos regionų 
plėtrą, reikalautų, jog Lietuvos 
institucijos ir pareigūnai at
siskaitytų už ES lėšų panaudo
jimą bei atnaujintų derybas del 
laisvo darbo jėgos judėjimo. 

Tačiau Darbo partija pirma
laikiuose Lietuvos prezidento 
rinkimuose remia buvusį vy
riausią euroderybininką Petrą 
Auštrevičių 

Paprašyta paaiškinti, kaip 
dera toks partijos pasirinkimas 
su kritika Lietuvos euroderyhi-
ninkams, O Juknevičiene leido 
suprasti, kad atsakomybė užjos 
minimas euroderybininkų 
..khuda:-'" tenkanti įvairioms de
rybų nuostatas formavusioms 
ministerijoms ir žinyboms, o ne 

asmeniškai P. Auštrevičiui. 
O. Juknevičienė taip pat 

teigė, jog ir įstojus į ES derybos 
ir toliau gali vykti. 

„Manau, kad atnaujinti de
rybas yra įmanoma. Priklauso 
tiktai nuo ryžto. noro. sugebė
jimų ir ėjimo į teisingus žmo
nes", ryžtingai dėstė ekonomis
tė. 

Aukštas Lietuvos Užsienio 
ministerijos pareigūnas, neno
rėjęs skelbti savo pavardės, tei
gė, kad O. Juknevičienės sam-
provimai diplomatams sukėlė 
„nusistebėjimą ir juoką". 

„Darbo partija eina buvusio 
prezidento Rolando Pakso pra
mintu keliu — per praėjusią 
rinkimų kampaniją R. Paksas 
visus gąsdino atnaujinti dery
bas su ES dėl Ignalinos atomi
nės elektrinės. Tai grynakraujis 
lietuviškas populizmas", sakė 
diplomatas. 

Anot pareigūno, pretenden
tė į EP „visiškai nesupranta, ką 
daro europarlamentarai, kokie 
jų įgaliojimai ir funkcijos", o ži
nių apie EP spragas galima už
pildyti iš „tam tikrų knygų". 

Diplomatas taip pat teigė, 
kad pažadais taisyti derybi
ninkų klaidas Darbo partija tie
siogiai kenkia savo remiamam 
kandidatui į prezidentus — P. 
Auštrevičiui. 

..Vyriausiasis euroderybi-
ninkas buvo asmeniškai ir tie
siogiai atsakingas už derybų re
zultatus", sakė diplomatas. 

Antruoju numeriu partijos 
sąraše įrašytas Arimas D< 
žadėjo, jog išrinktas i EP sieks 
skurdo ir nedarbo mažinimo bei 
ragins vystyti regioninę poli
tiką. 

Darbo partijos įkūrėjas ir 
pirmininkas Viktoras Uspaski-
chas. kalbėdamas apie partijos 
iškeltus kandidatu-- j Europos 
Parlamentą. N u k e l t a i 5 psl. 

Virgilijus Bulovas 
Sau l i aus Venckaus 'EI-T.-V nuotr 

Vilnius, gegužės 12 d. 
BNS) — Vidaus reikalų minis

tras Virgilijus Bulovas ketina 
sugriežtinti Lietuvos piliečių 
pasų kontrolę valstybės pasie
nyje su Baltarusija ir Rusijos 
Federacijos Karaliaučiaus sriti
mi. 

Tai ministras sakė po Sei
mo Nacionalinio saugumo ir gy
nybos komiteto posėdžio, kuria
me susilaukė priekaištų dėl 
naujosios pasų kontroles tvar
kos. 

Žiniasklaidos teigimu, ge
gužės l-ąją Lietuvai tapus Eu
ropos Sąjungos 'ES) nare. pa
sieniečiai nebetikrina. ar sieną 
kertantys Lietuvos piliečiai įra
šyti į ieškomų asmenų įskaitą. 

Balandžio 28 d. V. Bulovo 
pasirašytame įsakyme nustaty
ta, jog Lietuvos ir kitų ES vals
tybių, taip pat Islandijos, Nor
vegijos. Lichtenšteino ir Švei
carijos piliečiams, taikoma mi
nimali kontrole, išskyrus tuos 
atvejus, kai kyla Įtarimų, jog jų 
vykimas per sieną yra neteisė
tas. 

Ministras ketina pataisyti 
savo įsakymą nustatydamas. 
jog išsamus patikrinimas butų 
taikomas Lietuvos piliečiams, 

ntienis išorinėmis ES e 
nomis tapusias Lietuvos sienas 

su Rusijos Karaliaučiaus sriti
mi ir Baltarusija. 

Kol kas neaišku, ar išsa
mus patikrinimas bus taikomas 
ne tik Lietuvos, bet ir visiems 
Europos Sąjungos piliečiams 
kertantiems šias sienas, ar tai 
neprieštaraus ES aktams. 

Ministras žurnalistams tei
gė, jog tokia tvarka negali būti 
apskųsta ES institucijoms, nes 
ji būtų taikoma ne „100 procen
tų", bet tik tais atvejais, kurie 
atitiks rizikos kriterijus. 

Šiuos rizikos kriterijus tu
rės nustatyti Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos vadas. 

V. Bulovas teigė, jog pa
sienio kontrolės sugriežtinimo 
pageidauja „operatyvinės tar
nybos". 

„Operatyvinės tarnybos 
mano. kad reikia tikrinti visus 
Lietuvos piliečius", sake minis
tras. 

Lietuvos piliečių pasų kon
trolės sustiprinimui pritaria ir 
politikai. 

..Mes manome, jog reikės 
sustiprinti tiek Lietuvos, tiek 
kitų ES piliečių kontrolę", sake 
Nacionalinio saugumo ir gyny
bos komiteto pirmininkas Alvy
das Sadeckas. 

„Tai yra mūsų valstybes 
saugumo klausimas", teigė ko
miteto narys Algis Kašėta, siū
lęs griežtinti nuo gegužes 1-
osios sušvelnintą kontrolę 

Komiteto posėdyje V Bulo
vui priekaištauta, jog jis nesu
derino savo įsakymo su jį turin
čiomis vykdyti tarnybomis 

Opozicinės Tėvynės sąjun-
gos-konservatorių frakcijos at
stovai pasiūlė sieną kertančius 
traukinių keleivius tikrinti su 
ginkluota palyda ir piktinosi, jų 
nuomone, vangia vidaus reika
lų ministro reakcija į Lietuvos 
pasienietės užpuolimą. 

Sienos kontrolės klausimai 
svarstyti praėjus dienai po pa
sienietes užpuolimo. 

http://VVWW.DRAUGAS.ORG
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

SECAUCUS, NJ 

LIETUVOS VYČIŲ 
CENTRO VALDYBOS 

SUVAŽIAVIMAS 
Lietuvos Vyčių centro val

dybos ir komitetų pirmininkų 
posėdis š.m. balandžio 17 d. 
vyko Secaucus, Nevv Jersey. 
Dalyvavo 27 nariai ir svečiai iš 
Illinois, Michigan. Nevv Jersey, 
New York, Connecticut. Ohio ir 
Pennsylvania valstijų. Suva
žiavimą globojo 90 kuopa, vei
kianti Kearny, NJ. Posėdis vyko 
Lietuvių klubo salėje. 

Prieš pradedant posėdį, se
selė kazimierietė Johanna 
Shainauskas iš Čikagos sukal
bėjo maldą. 90 kuopos vardu 
pirmininkas John Nakrosis pa
sveikino visus dalyvius. Po
sėdžiui vadovavo centro valdy
bos pirmininkė Agnės Mic-
kunas. 

Valdybos narių ir komitetų 
pirmininkų pranešimai buvo 
išdalinti visiems dalyviams. 
Vyko ateities darbų svarstymai. 

Iždininkė Elena Nakrosis 
išsamiai apibudino apie LV 
ruošiamą 2005 m. birželio mėn. 
Skandinavijos kraštų ekskursi
ją — plaukiojimą (cruise). Kai
na asmeniui nuo 2,140 iki 2.490 
dol., neskaitant skrydžio lėktu
vu. 

LV teisinio patarėjo Sau
liaus Kuprio atsiųsti sprendi
mai ir juridiniai siūlymai apie 
organizacijos narys tės porei
kius ir sporto programos at
gaivinimo apdraudimą buvo 
ilgai svarstomi 

Buvo užsiminta vadinamoji 
organizacijos ..socialinė narys
tė", kad nariais galėtų tapti ne 
tik lietuviai ar kata l ikų ti
kėjimą išpažįsta žmonės. Šis 
klausimas bus dar sprendžia
mas kuopose ir apygardose. Yra 
sudarytas komitetas (centro 
valdybos dvasios vadas prelatas 
dr. Juozas Anderlonis, pir
mininkė Agnės Mickunas ir 
sekretorė Bernice Aviža), kuris 
nustatys galimybes asmeniui 
tapti organizacijos lygiateisiu 
nariu. 

Numatytas ketvirtasis or
ganizacijos padalinys — Šiluvos 
Mergelės fondas — yra ruošia
mas inkorporacijai, kad šio 
padalinio aukos taip pat būtų 
nurašomos nuo federalinių 
mokesčių, kaip ir Pagalba Lie

tuvai, Šv. Kazimiero gildija ir 
LV fondas. Šis padalinys bus 
įsteigtas iki š.m. vasaros 
metinio suvažiavimo seimo. 

91-asis metinis Lietuvos 
Vyčių suvažiavimas seimas 
vyks 2004 m. rugpjūčio 4-7 d. 
Crowne Plaza viešbutyje. Se
caucus, New Jersey. Jį globos 
Kearny 90-ta kuopa. Suvažia
vimo komiteto kopirmininkai 
yra Elena ir John Nakrosis. 
Registracijos kaina 195 dol. 
asmeniui (iki liepos 1 d.) ir 225 
dol. asmeniui (po liepos 1 d.). Į 
registracijos kainą įeina auto
buso transportacija. ketvirta
dienio pietūs, ketvirtadienio 
susipažinimo vakaras, šeštadie
nio vakaro pokylis ir sekmadie
nio pusryčiai. Jaunų vyčių (iki 
18 m. amžiaus) registracija yra 
80 dol. Anksčiau atvykusiems da
lyviams yra ruošiama prieš 
suvažiavimo seimo dienos eks
kursija į Ellis Island ir pa
matyti Laisvės statulą <Statue 
of Liberty). Kaina asmeniui 50 
dol., įskaitant pietus ir trans
portacija. LV Lietuvos reikalų 
komiteto pirmininkas Jonas 
Mankus praves diskusijų būrelį 
apie dabartinius įvykius Lie
tuvoje. 

Robert A. Martin. Vidurio 
Amerikos apygardos pirminin
kas, pranešė, kad Lietuvos 
Vyčių žinutės, rengimų kalen
dorius, kuopos ir vietovės, orga
nizacijos padaliniai, fotografjios 
ir įvairybės yra jau kompiuteri
zuotos pasaulio plačiajame tin-
klalapyje (vvorld wide web site) 
www.kii ightsofl i thuania.com 
Nuo š.m. vasario mėn. pradžios 
jau 7,981 susidomėjusių aplan
kė tinklalapį. 

Uždarymo posėdžio maldą 
sukalbėjo seselė Johanna 
Shainauskas 

Aukotos šv. Mišios Our 
Lady of Sorrows bažnyčioje. Po 
Mišių centro valdyba susirinko 
Lietuvių klube vakarienei. 

Kitą centro valdybos posėdį 
numatyta šaukti š.m. rugpjūčio 
4 d., trečiadienį vakare (per 
91-ąjį seimo suvažiavimą), 
Crowne Plaza viešbutyje, 
Secaucus. New Jersey. 

Regina -Juškai tė-Švobienė 

Lituanistinių mokyklų mokytojų konferencijos dalyviai prie Atsimainymo parapijos, Nevv York. NY, 2004 m. 
balandžio 18 d. 

Lit. mokyklų mokytojų konferencija 
Šių metų balandžio 18 d. 

lietuvių Atsimainymo parapijos 
salėje įvyko mokyklų vedėjų bei 
mokytojų, ne tik iš Naujosios 
Anglijos, bet ir iš toliau, konfe
rencija. Šiai konferencijai va
dovavo Nevv York Maironio mo
kyklos vedėja, sumani ir darbšti 
Audra Lukoševičiūtė su savai
siais mokytojais. Šioje konferen
cijoje dalyvavo per 20 mokytojų, 
atstovavusių Bostono, Nevv 
Britain, Philadelphia. Washing-
ton, DC, Elizabeth. NJ, Mari-
land, Atlanta. GA.. lituanisti
nėms mokykloms. Konferencija 
pradėta punktualiai 8 45 ryto ir 
baigėsi 4 v.p.p. 

Pranešėja šiai konferencijai 
buvo pakviesta iš Cleveland. 
Irena Giedrienė, pedagogė, 
daug metų dirbanti litua
nistinėje mokykloje ir įvairiose 
amerikiečių mokyklose Ji ne 
tik pristatė pagrindinius peda
goginius ir psichologinius prin
cipus, įpindama humoro, bei 
juos pademonstruodama. Daly
viai nepajuto, kad skirtas laikas 

baigiasi ir tur ime skubėti šv. 
Mišioms, kurias aukojo vysku
pas P. Baltakis, OFM. 

Po šv. Mišių visi skubėjome 
vėl į parapijos salę tęsti savo 
pradėtą darbą. Mokytojus vaiši
no New York mokyklos tėvų 
komitetas skaniom bandelėm ir 
gardžiais pyragais su kava. 
Pasivaišinę vėl sėdome prie 
darbo. Violeta Razgaitienė įdo
miai ir vaizdžiai pristatė knygą 
- „Lietuvos istoriją". Tai kom
paktinis diskas, kur vaikams 
būtų žymiai įdomiau mokytis, 
skirtas vyresnioms klasėms nuo 
7-12. 

Vyskupas P. Bal takis , 
atvykęs į konferenciją, t rumpu 
žodžiu visus pasveikino ir pa
dovanojo po medalį, išleistą Lie
tuvos Krikšto minėjimo proga. 
Ses. Margarita Bareikaitė (JAV 
LB Religinių .reikalų tarybos 
pirmininkė) buvo pakviesta 
pasidalinti mintimis apie religi
jos mokymo svarbą lituanistinė
je mokykloje. J i sakė, jeigu 
vaikai nemokės l ietuviškai 

maldų, kaip Tėve mūsų ir kitų, 
tai vargu ar tiems jaunuoliams 
rūpės lietuviškos parapijos. 
Žinome, kad be lietuviškų para
pijų bei organizacijų vargiai 
išliks ir lietuvybė Amerikoje. 
Seselė Margarita paminėjo, kad 
šie metai Lietuvos kardinolo A. 
Bačkio paskelbti Šv Kazimiero 
metais. Trumpai supažindino ir 
su buvusia Lietuvos Sibiro 
kankine Adele Dirsyte, Sibiro 
maldaknygės autore ir visoms 
dovanojo jos trumpą biografiją. 
Be to , a t e i n a n t y s meta i bus 
p a s k e l b t i XX J a u n i m o me
t a i s . 

Visi dalyviai buvo konferen
cija patenkinti, jautėsi pratur
t int i naujomis mintimis bei 
maloniu tarpusavio bendra
vimu. Buvo gera matyti, jog 
lituanistinį darbą tęsia nauji, 
jauni ir pajėgūs asmenys, kurie 
taip nuoširdžiai rūpinasi priau
gančių kartų lietuvišku auk
lėjimu. 

Dalyvė S i m o n a 

VVORCESTER, MA 

Šv. Kazimiero parapijos metinė 
šventė 

Lietuvos V v. ių suvaž i av ime i^ kairės): p i rmas is i en t ro valdybos viccpirm 
Brian Johnson ir L ie tuvos Vyr iausybės medal iu apdovanotas Lie tuvos 
Vyčių Vidurio Amer ikos a p y g a r d o s pirm Robcrl A Mar t in 

L. M i s e v i e i a u s n u o t r a u k a 

Kovo 7 d. šventėme Lietu
vos jaunimo ir mūsų parapijos 
globėjo šv. Kazimiero šventę. 10 
vai. ryto šv. Mišias aukojo kleb. 
kun. Ričardas Jakubauskas , 
kartu su juo buvęs ilgametis 
parapijos vikaras kun. Jonas 
Petrauskas, MIC. Klebonas pa
sakė ir pamokslą. Gražiai giedo
jo parapijos choras, vadovauja
mas vargonininkės Edith Ro-
berts. Po Mišių sugiedota 
„Šventas Kazimierai". Sekma
dieniais prieš Mišias gieda 
.Graudžius verksmus" — 
Gavėnia. 

I vai. p.p. Maironio parko 
didžiojoje salėje vyko tradiciniai 
parapijos pietus. Juos ruošė 
parapijos taryba. Visus svečius, 
kurių buvo gausiai prisirinkę, 
pasveikino trumpu žodžiu pietų 
vedėjas Petras Molis, pareikš
damas, kad šv. Kazimieras yra 
vienintelis mūsų tautos šventa
sis. Sveikino visus Kazimierus 
ir Kazimieras Jiems giedojome 
„Ilgiausių metų..." 

Vaišinomės Maironio parko 
virtuves personalo paruoštais 
pietumis, prieš valgant maldą 
sukalbėjo kleb. kun. R. Jaku
bauskas Dėkojo visiems parapi
jiečiams, kurie prisidėjo ir 
prisideda prie parapijos darbų 
Ypač primine tuos. kurie įkure 
parapiją, dirbo ir yra iškeliavę į 
Amžinybe, bet jų darbo rezul
tatai liko Dalyvavo parapijoje 
dirbę kunigai Alfonsas Vo-
lungis. Albinas Yankauskas 
Paskutinis vikaras, prieš para
pijai grįžtant į kunigu pašau 

liečiu vadovavimą, kun. Jonas 
Petrauskas. MIC, iš Mariana-
polio. Thompson, CT, ilgus me
tus dirbo Šv. Kazimiero parapi
joje ir buvo visų mylimas. Visi 
gyvieji ir mirusieji kunigai , 
parapijiečiai pagerbti susikau
pimo minute. Taip pat viešėjo 
kun. Izidorius Sadauskas , SDB. 
iš Lietuvos, Nek. Marijos Pra
sidėjimo vienuolijos iš Putnam, 
CT, provincijole seselė Paulė 
Savickaitė, seselės Oliveta ir 
Judita, keletas kunigų iš ap
linkinių nelietuvių parapijų. 
Dalyvavo ir Maironio parko 
pirm Kazys Adomavičius su 
žmona Terese, bei visų kar tų 
parapijiečiai ir neparapijiečiai. 

Visą savo gyvenimą pašven
tęs, kol sveikata leido, parapijai 
ir lietuviškoms organizacijoms, 
Stephen VValinsky Sr., ir Ameri
kos Lietuvių Romos Katalikių 
moterų sąjungos 5-tos kuopos 
pirmininkė, sekmadienių kavu
čių koordinatorė ir paslaugi ki
tuose darbuose Aldona Jakniū-
naitė buvo apdovanoti ypatinga 
dovana. 

Parapijos tarybos vicepirm. 
Frank Statkus kalbėjo angliškai 
apie šv. Kazimierą, tų laiku Lie
tuvą, suteikdamas ir kitų įvai
rių žinių. 

Parapijos choras, vad. Edith 
Roberts, pagiedojo giesmę 
..Šventas Kazimierai" ir pa
dainavo: ..Norėčiau aš keliauti". 
..Pradės aušrele aušti", „Lauk
siu aš tavęs ateinant", „Žemėj 
Lietuvos ąžuolai žaliuos" kartu 
su publika, ir pabaigoje „God 

Bless America" — įsijungė visi. 
Irena Markevičienė yra choro 
programos pranešėja. 

Labai turt ingas buvo lai
mėjimų stalas. Vadovavo Frank 
S ta tkus . Laimė daugeliui 
nusišypsojo. 

Taip ir užbaigėme parapijos 
šventę. Pagerbėme šv. Kazi
mierą. Prisiminėme mūsų di
dingą ir garbingą Šv. Kazimiero 
parapiją, įsteigtą prieš 110 
metų. Daug gražaus lietuviško 
jaunimo kilo iš jos: berniukai 
stojo į tėvų marijonų kongre
gaciją, — mergaitės į Šv. Ka
zimiero kongregaciją. Kiti baigė 
aukštuosius mokslus ir įvairiose 
srityse užėmė atsakingas vie
tas Mūsų bažnyčia praėjusiais 
metais taip puošniai atnaujinta, 
gaila, kad į ją įeiname tik 
savaitgaliais , šiaip šiokiadie
niais šildymo taupymo sumeti
mais ir negausiu pamaldų 
lankytojų skaičiumi laikoma 
užrakyta . meldžiamės salėje. 
Laukiame jos atidarymo, nes 
oras jau palankus. 

Vilniaus arkivyskupas met
ropolitas kardinolas Audrys J. 
Bačkis paskelbė 2004-uosius 
Šventojo Lietuvos globėjo Kazi
miero jubiliejiniais metais . 
Mylėkime ir melskimės, kad šv. 
Kazimieras vėl pasirodytų ant 
balto žirgo ir padarytų tvarką 
ne tik Lietuvoje, bet visame 
pasaulyje Niekada nepamirš
kime mūsų visų dangiškosios 
Motinos Marijos ir mūsų 
mylimo šv. Kazimiero. 

J a n i n a M i l i a u s k i e n e 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (l.'.S.) 
Tik šeštadienio laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
Užsakant \ Lietuva: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$160.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00 
Vyriausia redaktore - Danute Bindokiene 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšel is 
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• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00. šeštadieniais nedirba 
• Redakcija uz skelbimu turinj neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos. 
gavus prašymą, ka nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: administracija@draugas.org 

redakcija@draugas.org 
rastine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org 

Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

1/2 metu 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

3 men. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

$85.00 

„DRAUGO'' SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL. 773-585-9500 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

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

Chicago, lL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Vaianaos paqa: susitarimą 

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

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už pnetnama kainą. 
Susrtanmui kalbėt; anonskai art̂ a lietuviškai' 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Te l . 708-422-8260. 

N/1DAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

TORONTO, CA 

SPAUDOS ATGAVIMO 
MINĖJIMAS 

Toronto Lietuvių namuose 
KLB krašto v. KLB Toronto 
apyl. valdyba ir LN kultūros 
komisija surengė Spaudos at
gavimo šimtmečio paminėjimą. 
Atidaryme kalbėjo dr. Rasa Ma
žeikaite, o Aušra Karkienė pris
tatė literatę Gražiną Ramoš-
kaitę-Gedienę. Antanas Šileika 
pristatė Sigitą Gedą, rašytoją, 
poetą ir „Lietuvos aido" vyr. 
redaktoriaus pavaduotoją. 

Pagrindinę kalbą apie spau
dos atgavimą turiningai pateikė 

G. Ramoškaitė-Gedienė. Sigitas 
Geda paskai tė savo kūrybos, 
pritariant muzikai. 

Meninę dalį atliko trio. 
vadovaujant muzikei Audronei 
Šarpvtei. Atliko L. van Bet-
hov(-n ..Romansas F-dur". A. 
Klef ..Lyriškas eskizas", W. A. 
Mozart ..Duettino aus Titus" ir 
Dvariono „Preliudas". 

Gaila, kad lietingas oras su
trukdė dalyvavimą šiame mi
nėjime. 

S tasys P r a k a p a s 

ST. PETERSBURG, FL 

šaunūs ir ve ik lūs Į uno Rcach, ! I , l i e t uv i a i (iš kaires): dr. 
I ugeni jus ir V i l h e l m i n a Gelgaudai, Ramute M i l da / i enė su vieš
nia iš Čikagos d a i l . Magdalena K S tankūn iene š. m. ankst i 
pavasarį. 
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Lietuvai švenčiant 
priėmimą į Europos 
Sąjungą š.m. gegužės 1 d. 
vyko daug iškilmių, o 
Katedros aikštėje grojo 
karinis orkestras, vad. 
Justino Jonušo. 

Jono Česnavičiaus nuo
trauka. 

Svarbu Lietuvos piliečiams 
Artėjant 2004 m. birželio 13 

d. rinkimams į Europos Parla
mentą ir Lietuvos Respublikos 
prezidento rinkimams, Lietuvos 
ambasadorius JAV V y g a u d a s 
Ušackas atsakė į dažniausiai 
JAV gyvenančių LR piliečių 
užduodamus klausimus dėl bal
savimo rinkimuose. 

— Kaip J A V gyvenantys 
lietuviai gali balsuoti artėjan
čiuose Europos Par lamento 
(EP) ir Lietuvos Respublikos 
(LR) prezidento rinkimuose? 

— Lietuvos Respublikos pi
liečiai, gyvenantys JAV, gali da
lyvauti ir balsuoti rinkimuose į 
Europos parlamentą ir respub
likos prezidento rinkimuose še
šiose Lietuvos Respublikos kon
sulinėse įstaigose, esančiose 
JAV: ambasadoje Vašingtone; 
generaliniame konsulate Čika
goje; generaliniame konsulate 
New York; garbės konsulate Los 
Angeles; garbės konsulate Seat-
tle: garbės konsulate Cleveland 

— Kaip žinot i , ku r io je iš 
iš taigų ba l suo t i? 

— Jus registruojatės ir bal
suojate pagal savo gyvenamąją 
vietą JAV. 

— Kokiose vals t i jose gy
v e n a n t y s l ie tuvia i ba lsuoja 
Čikagoje? 

— LR piliečiai, gyvenantys 
Illinois (IL), Ohio (OH), Michi-
gan (MI), Indiana (IN) ir Wis-
consin <WI) valstijose, balsuoja 
generaliniame konsulate Čikagoje. 

— Kokiose va l s t i j o se 
gyvena tys l ie tuvia i ba lsuoja 
New Yorke? 

— LR piliečiai, gyvenantys 
New York (NY), Connecticut 
(CT), Massachusetts (MA), New 
Jersey <NJ). Rhode Island (RI>. 
New Hampshire (NH), Maine 
(ME) ir Vermont (VT) valstijose, 
balsuoja generaliniame kon
sulate New Yorke. 

— Kur reikia balsuoti kitose 
valstijose gyvenantiems IJR 
piliečiams? 

— LR piliečiai, gyvenantys 
likusiose 37-iose JAV valstijose, 
pvz. Florida (FL). California 
(CA), Virginia (VA) ir kt. bal
suoja LR ambasadoje Vašing
tone. 

— Kam re ikė tų ba l suo t i 
g a r b ė s k o n s u l a t u o s e Los 
Angeles, Sea t t le , C leve land? 

— Garbės konsulatuose Los 
Angeles. Seattle ir Cleveland 
balsuoja tik tuose miestuose ir 
jų apylinkėse gyvenantys LR 
piliečiai. 

California (CA), Vv'ashing-
ton (WA) ir Ohio (OH) valstijose 
gyvenantys LR piliečiai reg
istruojasi ir balsuoja ambasado
je Vašingtone. DC. 

— LR a m b a s a d a JAV 
a k r e d i t u o t a ir Meks ika i . Kur 
t u r ė t ų b a l s u o t i Meks iko je 
gyvenan tys LR pi l ieč ia i? 

— Meksikoje gyvenantys 
LR piliečiai registruojasi ir bal
suoja LR ambasadoje Vašing
tone Ambasadoje registruotis 
turėtų ir Puerto Rico bei kitose 
JAV teritorijose gyvenantys LR 
piliečiai. 

— J e i r i n k i m u d ieną aš 
būs iu Lie tuvoje , k u r tu rė 
čiau ba lsuot i? 

— Yra dvi galimybės. Pir
ma, jei jus gausite rinkėjo pa
žymėjimą ir balsavimo biuletenį 
iki išvykstant į Lietuvą, galite 
balsuoti paštu, dar būdamas JAV 

Antra galimybė — regist
ruotis ir balsuoti Lietuvoje. 

— Kada aš t u r ė č i a u gauti 
r inkėjo pažymėj imą i r bal
savimo b iu le ten į? 

— Tikslią datą šiuo metu 
pasakyti yra sunku. Minėtus 
dokumentus jūs turėtumėte 
gauti gegužes men. pabaigoje. 

— Vadinasi , j e i į Lietuvą 
išvykstu d a r gegužės mėne
sį, tai t u r ėč i au r eg i s t ruo t i s 
ir balsuoti Lietuvoje? 

— Taip. 
— Kur ga lėč iau regist

ruot is i r ba lsuot i Lietuvoje? 
— Lietuvoje turėtumėte re

gistruotis ir balsuoti pagal savo 
gyvenamąją vietą Lietuvoje, ar
ba, jei esate apsistojęs pas gimi
naičius ar pažįstamus. —• turite 
registruotis toje apylinkėje, 
kurios adresu esate apsistojęs. 

— Kaip žinia LR prezidento 
rinkimams gali prireikti dviejų 
ratų. Ar galiu pirmame rate bal
suoti JAV. o antrame — Lie
tuvoje? Arba atvirkščiai? 

— Taip, galite. Tačiau apie 
tai turite pranešti LR kon
sulinei įstaigai JAV, kurioje 
rengiatės balsuoti. 

— Balsuo t i g a l i m a tik 
vieną ka r t ą? 

— Visiškai teisingai. Bal
suoti galima tik vienoje iš įstai
gų, pvz . balsavus LR amba
sadoje Vašingtone, balsuoti ant
rą kartą generaliniuose konsu
latuose Čikagoje ar New Yorke 
negalėsite. 

— Ambasada buvo pra
nešusi , jog r eg i s t ruo t i s gali
ma iki gegužės 12 d. Ką dary
ti t i ems , k u r i e nesuspė jo 
užs i regis t ruot i? 

— Patarčiau paskubėti tai 
padaryti. Tie, kurie nori suspėti 
balsuoti paštu, registruotis tu
rėtų per ateinančias pusantros-
dvi savaites. 

— Kodėl y r a n u s t a t o m a s 
toks l a ikas ba l suo j an t i ems 
paš tu? 

— Paprasčiausiai del to. 
kad rinkimų komisija suspėtų 
suskaičiuoti balsus. Jei jūs 
užsiregistruojate gan vėlai, pa
vyzdžiui, birželio 8 dieną, mes 
jums išsiunčiame rinkėjo pažy
mėjimą ir balsavimo biuletenį. 
Vokas su rinkimų dokumentais 
gali keliauti net keletą dienų ir 
ilgiau. Be to, jūs tą voką turite 
grąžinti į ambasadą ar konsu
line įstaigą (priklausomai nuo 
to. kur esate užsiregistravęs). Tai 
irgi užtrunka keletą dienų. 
Vadinasi, jūsų balsas gali laiku 
ir nepasiekti konsulines įstaigos. 

— Vokas su m a n o balsu 
ambasadą tu r i pas iek t i iki 
birželio 13 d.? 

— Nebūtinai. Jei jūsų bal
savimo vokas paštu vėluos 
keletą dienų, mes vis tiek jį 
skaičiuosime, tiktai jau papildo
mame protokole Tačiau ant 
voko su jūsų balsavimo biulete
niu pašto antspaudas neturi 
būti vėlesnės nei birželio 13 d. 
datos Kitaip — įmetimo vokas 
ir balsas negalios. 

— Vadinasi , jei a š pavė
lavau užs i reg is t ruo t i balsa
vimui p a š t u , t a i t u r ė č i a u 
vieną iš b a l s a v i m o dienu 
atvykti į konsu l inę įs taiga? 

— Teisingai, t.y., pavėlavi
mas užsiregistruoti negali 
atimti iš jūsų teises balsuoti. 
Jus galite balsuoti, net ir pavė

lavęs užsiregistruoti. Tačiau dėl 
to, kad vokas su biuleteniais 
gali nesuspėti „suvaikščioti" iki 
jūsų ir atgal, vėlavimo užsire
gistruoti atveju mes patariame 
asmeniškai atvykti į vieną iš 
balsavimo punktų ir ten bal
suoti. 

— Jeigu mano šeimos narys 
pats negali atvykti balsuoti ir 
pavėlavo balsuoti paštu, ar aš 
galiu atvykti į balsavimo punk
tą ir už juos balsuoti? 

— Negalima. 
—Tai ką gi re ik ia dary t i , 

n o r i n t u ž s i r e g i s t r u o t i bal
savimui? 

— LR pilietis turi pranešti 
ambasadai arba generaliniams 
konsulatams Čikagoje ar New 
Yorke savo asmens kodą. paso 
seriją ir numerį arba asmens ta
patybės kortelės numerį, vardą, 
pavardę, tikslų adresą, kuriuo 
mes galėtume išsiųsti rinkimų 
biuletenius, bei adresą Lietu
voje, jeigu rinkėjas yra jį dekla
ravęs. 

Norėčiau pabrėžti, kad šie 
asmens duomenys yra saugomi 
ambasadoje ar konsulinėse įs
taigose bei Vyriausioje rinkimų 
komisijoje ir naudojami tik rin
kimų metu. tikslinant LR pi
liečių, galinčių balsuoti, sąrašą. 
Jie yra neplatinami ir neskelbiami. 

— Kaip gali užs i r e 
g i s t ruo t i t ie pil iečiai , ku r i e 
d a r to n e p a d a r ė ? 

— Kreipkitės į Lietuvos 
Respublikos diplomatinę atsto
vybę (konsulatą) laiškų, elek
troniniu paštu, faksu ar tele
fonu ir praneškite minėtus savo 
duomenis, kad jus galėtumėme 
įtraukti į rinkėjų sąrašą. 

— Kodėl yra taip svarbu 
pranešti tikslų piliečio adresą? 

— Nes tuo adresu rinkėjams 
bus siunčiamas balsavimo 
biuletenis ir rinkėjo pažymėji
mas. Negavus jų, jūs galėsite 
balsuoti, tik atėjęs balsavimo 
dienomis į vieną iš konsulinių 
įstaigų. Paštu be rinkėjo pažy
mėjimo ir balsavimo biuletenio 
jus balsuoti negalite. 

— J e i g u r i nk imų me tu 
p a s m a n e l a n k y s i s gimi
nai t i s iš Lietuvos, a r j i s galės 
balsuot i JAV? 

— Tiktai tokiu atveju, jei 
nebus balsavęs paštu Lietuvoje. 

— K u r i r k a i p m a n o 
svečias, apsis tojęs pas mane , 
galėtų ba lsuot i? 

— Vėlgi yra du variantai. 
Pirma, jeigu jis suskubs už
siregistruoti ambasadoje ar vie
noje minėtų konsulinių įstaigų 
— mes suspėsime jam išsiųsti 
balsavimo biuletenį ir jis galės 
balsuoti paštu. 

Antras variantas — balsuoti 
rinkimų dienomis. Tokiu atveju, 
rinkimų dienomis (birželio mėn 
2-4 d.. 7-11 ir 13 d.) jam reikėtų 
ateiti į ambasadą ar generalin
ius konsulatus Čikagoje ar Nevv 
Yorke ir pateikti LR piliečio 
pasą bei rinkėjo pažymėjimą, ir 
jam bus leidžiama balsuoti 

— Balsuoti JAV galės ir tie 
lietuviai, kurie į šią šalį atvykę 
tik laikinai padirbėti? 

— Be abejo, jei tik jie yra LR 
piliečiai. Tuo pačiu norėčiau pa
raginti visus LR piliečius nebi
joti registruotis ir balsuoti rin
kimuose. Kaip žinia, rinkiniai 
vyks vasaros metu. kuomet j 
JAV keliems mėnesiams padir-

DRAUGAS. 2004 m. gegužės 13 d., ke tv i r tad ien is 

bėti atvažiuoja daug lietuvių 
studentų, juos taip pat raginu 
balsuoti artėjančiuose rinkimuose. 

— Kaip supratau, balsavi
mas ambasadoje konsulatuose 
vyks ne vieną — b i r že l i o 13 — 
o ke l i a s d i e n a s ? 

— Teisingai. Balsuoti amba
sadoje Vašingtone, ar konsuli
nėse įstaigose Čikagoje, Nevv 
Yorke bus galima 2004 m. birže
lio 2—4 ir 7-11 d. nuo 1 iki 5 vai. 
p.p.; bei birželio 13 d. nuo 7 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. 

— K a d a b u s g a l i m a bal
suot i g a r b ė s k o n s u l a t u o s e ? 

— Garbės konsulatuose Los 
Angeles, Seattle, Cleveland ga
lima balsuoti tik r inkimų — 
birželio 13 dieną, antrojo rato 
Respublikos prezidento rinki
muose atveju, — ir birželio 27 d. 

— Ką d a r , a r t ė j a n t r i n k i 
m a m s , p a t a r t u m ė t e l ie tuvi 
a m s g y v e n a n t i e m s J AV? 

— Pirmiausia, tai nedelsti ir 
kuo aktyviau registruotis ir bal
suoti rinkimuose bei paskatinti 
savo artimuosius, d raugus ir 
bičiulius registruotis mūsų kon
sulinėse įstaigose. 

Antra, jeigu iškyla klausi
mų ar neaiškumų — drąsiai 
skambinti į ambasadą ar vieną 
iš konsulinių įstaigų, kur mūsų 
darbuotojai padės jums rasti at
sakymus, kad galėtumėte pasi
naudoti savo teise ir pilietine 
pareiga — balsuoti visuotiniuo
se rinkimuose. 

— Kaip i r k u r m e s ga l ime 
k re ip t i s , a r b a r a s t i d a u g i a u 
informaci jos? 

— Labai skat inčiau per
skaityti Lietuvos Respublikos 
ambasados Vašingtone arba 
Vyriausios r inkimų komisijos 
(VRK) t inklalapius , kuriuose 
rasite visą pagrindinę informa
ciją dėl artėjančių rinkimų ir 
balsavimo užsienyje. 

LR ambasada Vašingtone: 
www.l t e m b a s s y u s . o r g 

Vyriausia rinkimų komisija: 
wAvw.vrk.lt 

Iškilus klausimams, galite 
skambinti į ambasadą telefo
nais: 202-234-5860, ext. 126, 
121, 129, arba parašyti ei. ži
nutę adresu: 
r ink imai@ltembassyxis .org 

Pranešame, kad balsuoti 
Europos Parlamento ir Respub
likos prezidento r inkimuose 
Lietuvos Respublikos ambasa
doje JAV ir generaliniuose kon
sulatuose Čikagoje ir Nevv 
Yorke galima: 

2004 m. birželio 2-4 d. nuo 1 
iki 5 vai.p.p. (vietos laiku); 

2004 m. birželio 7-11 d. nuo 
1 iki 5 vai. p.p. (vietos laiku): 

2004 m. birželio 13 d. nuo 7 
v. r. iki 8 v.v. (vietos laiku). 

Jeigu vyks pakartotinis bal
savimas Respublikos prezidento 
rinkimuose: 

2004 m. birželio 21-25 d. 
nuo 1 iki 5 vai. p.p. (vietos laiku): 

2004 m. birželio 26 d. nuo 11 
v,r. iki 3 v. p.p. (vietos laiku): 

2004 m. birželio 27 d. nuo 7 
v r iki 8 v. v. (vietos laiku). 

Garbės konsula tuose Los 
Angeles, Seattle ir Cleveland 
balsuoti galima tik rinkimų 
dieną, t.y., birželio 13 d. ir. 
antrojo rato Respublikos prezi
dento rinkimuose atveju — 
birželio 27 d. 

Danutė Bindokienė 

Ar priimsite pakeleivi 

Kalbininkas dr. Petras Jonikas 1987 m. 
išleido stambų ir reikšmingą veikalą — 
„Lietuvių kalba ir tauta amžių būvyje" 

(Lituanistikos instituto leidykla, Chicago, 
Illinois). Nelabai daug dėmesio šis veikalas 
susilaukė tuo metu: net buvo kilęs pavojus, kad 
studija apskritai nebus išspausdinta, nes svar
biosios, mūsų kultūrinę veiklą paprastai re
miančios, institucijos atsisakė jo leidybai skirti 
lėšų. Kodėl? Daugiausia dėl to, kad už paramos 
skyrimą atsakingi asmenys negalėjo suprasti, 
kas tokia knyga domėsis, kam ji reikalinga. 
Tačiau tuometinės Lituanistikos instituto 
pirmininkės prof. Janinos Rėklaitienės ir kai 
kurių kitų lietuvių kalbos mylėtojų dėka. 
veikalas visgi buvo išleistas. Tik Lietuvai 
atkūrus nepriklausomybę galbūt iš tikrųjų įsi
tikinta, kaip vertinga yra prof. P. Joniko knyga, 
nagrinėjanti lietuvių tautos ir kalbos raidos 
kelius, svetimųjų spendžiamas pinkles ir siek
ius sunaikinti lietuvių tautą, visų pirma iš jos 
išplėšiant lietuvišką žodį. 

Šiemet, švenčiant labai svarbią lietuvių 
tautos laimėjimo — spaudos atgavimo — šimt
metinę sukaktį, šis leidinys turėtų būti privalo
mas skaityti kiekvienam lietuviui, juo labiau, 
kad, pasak autoriaus: „Dėl tautinio savo aktu
alumo bei svarbos dalykas stengiamasi dėstyti 
objektyviai, bet populiaresne, platesniajai 
visuomenei taikoma forma". Deja, kuklus kny
gos tiražas jau seniai išsibaigęs (ko neišpirko 
užsienio lietuviai — o tai buvo tik minimumas 
— buvo išsiųsta į laisvą Lietuvą). Bet ne apie 
prof. Petrą Joniką ir ne apie jo knygą „Lietuvių 
kalba ir tauta amžių būvyje" čia užsiminėme. 

Pagrindinis šio veikalo tikslas: nubrėžti 
ryškią liniją tarp kalbos ir tautos sąsajų. Kaip 
išsireiškė JAV istorikas C. J. H. Hayes: 
„Svarbiausias skiriamasis tautybės požymis 
yra kalba, nulėmusi naujųjų laikų tautybių 
atsiradimą, nes kalbos vienodumas padeda kur
tis dvasiniam panašumui, pateikia visą kom
plektą idėjų ir žodžių, o tokios dvasios žmonės 
linkę išugdyti grupės sąmoningumą, pergyventi 
bendro intereso jausmą ir taip sudaryti gentį ar 
tautybę. Be to, gimtoji kalba nutiesia tiltą tarp 

dabarties ir praeities, ir sujungia šios dienos 
tautą su tos pačios grupės senovės pasakų hero
jais" 

Tai iš esmės kalbėjo ir Mikalojus Daukša, ir 
M. Daukantas, ir M. Valančius, ir K. Būga. K. 
Jaunius, J . Jablonskis, J. Basanavičius... Kiek 
kalbininkų ir lietuvių patriotų galėtume 
išvardinti, kurie neatskiriamai tapatino tautą 
bei jos išlikimą, su gimtosios kalbos gyvas
tingumu. Tačiau ir be kalbininkų, be kalbotyros 
mokslo, įrodinėjančio, kokia sena ir svarbi yra 
lietuvių kalba, kiekvienas mūsų tautiet is 
suprato tą reikšmę. Galbūt meile ir pagarba 
gimtajai kalbai yra įspausta (arba bent buvo) į 
mūsų tautos genus, ateina kaip tik iš tų ..amžių 
būvio", iš kurio šaltinių medžiagą savo knygai 
sėmėsi prof. P. Jonikas. 

Kaip kitaip lietuviškas žodis t ir raštas) bu
tų išlikęs, iš visų pusių spaudžiamas, naikina
mas, niekinamas svetimųjų, atmetamas nema
žos dalies ir savųjų? O to išlikimo akivaizdus 
įrodymas yra šiemet švenčiami Kalbos ir kny
gos metai, prisimenant brangiąją sukaktį — 
šimtą metų nuo spaudos draudimo panaikinimo. 

Amerikos lietuviai ne kartą įrodė, kad lietu
viškas žodis ir jo rašytas atitikmuo jiems labai 
svarbus. Deja, nepaisant pastangų ir pasišven
timo jį išlaikyti gyvą kasdienybėje, kitakalbiška 
aplinka neretai jį užslopino ir sunaikino. Bet 
šios svarbios sukakties proga tas lietuviškas 
žodis pas mus vėl atkeliauja: dar kartą pri
minti, pamokyti, pradžiuginti JAV LB Kultū
ros tarybos pastangomis, lietuviško ..Žodžio 
kelią" — iš praeities į dabartį 'kaip minėjo 
istorikas Hayes) nutiesia du dainos ir žodžio 
menininkai iš Lietuvos: akt. Egidijus Stancikas 
ir dainininkas Mindaugas Jankauskas . Kai 
kurie lietuvių telkiniai juos jau mate. girdėjo ir 
buvo sužavėti. Dabar tas ..Žodžio kelias" jau 
beveik atvingiavo iki Čikagos. Ar priimsime 
pakeleivį? O gal mūsų meilė gimtajai kalbai yra 
tik „žodinė" — kartojama lupomis, nejaučiama 
širdyje? Čikagos ir apylinkių lietuvių sekmadie
nį laukia rimtas išbandymas. Ar jie egzaminą 
išlaikys? O gal numos ranka ir sakys: ..Mes ir 
be lietuvių kalbos galime būti lietuviai"... 

SAGUTE 
(Apsakymas) 

ONA MATUIZAITĖ Nr.8 

Albinas glostė jos galvutę, beviltiškai ramin
damas ir guosdamas: 

— Mano brangute, aš tave myliu kaip savo 
sesutę. Aš neturiu sesers ir brolio, esu vienturtis 
sūnus, tu — mano miela sesutė. Tave visada glo
bosiu, saugosiu. Tik neišeik, prašau. Viešpatie, 
pagydyk mano sesutę... 

Laimutė, išgirdusi paskutinius žodžius, silp
nai nusišypsojo, pažvelgė į Albiną dėkingomis 
akimis ir, paskutinį kartą atsidususi, užgeso. 
Mirė atviromis akimis. 

Albinas užspaudė vokus. Gydytojas uždengė 
lavonėlį paklode ir nuėjo kviesti sanitarų. 

Išėjo iš ligoninės prislėgtas, nuo išgyvenimų 
išsekęs, ėjo iš lėto gatve, namo neskubėjo, kelias 
valandas be tikslo vaikščiojo gatvėmis ir mąstė 
apie tą vargšę mergaitę. Jis labai gailėjo ir per
gyveno, kad jo geranoriškos pastangos neišgel
bėjo Laimutei gyvybes. Sugrįžo pavargęs ir liūd
nas. Nusiprausęs vonioje, nuėjo į savo kambarį ir 
krito į lovą. Motina kvietė vakarienės, bet jis 
atsisakė. Apie jo globojišką misiją tėvai nežinojo 
Jis sąmoningai slėpė, žinodamas iš anksto, kad 
pritarimo iš tėvų nesulauks, nors jie buvo jautrus 
žmonės ir geri tėvai, tiesiog būtų neleidę kištis į 
svetimos šeimos reikalus, nes buvo ne jo proble
ma, tai suprato ir pats Albinas, bet jo sąžinė kitką 
kalbėjo, jo sąžinė neleido būti abejingam mylimo
sios sesutei. 

Pagaliau atėjo praregėjimas. Tos mergaitės 
mirtis ir širdgėla užgožė skaudžiai išgyventą 
nusivylimą, išstūmė iš širdies Ivoną-Sagutę. Jis 
jau nebegalvojo apie ją Dabar su grotestiška 
šypsena jis ją retkarčiais prisimindavo ir savimi 
stebėjosi: Dieve, kas gavosi iš to susikurto 
Ivonos-Sagutės portreto, kurį jis išgražino 
visomis dorybės spalvomis, suteikdamas daugybę 
teigiamų savybių, ir staiga šis portretas pavirto 
pelenais. Jis pats sau melavo, susikūręs stabą, o 
iš portreto žiurėjo Gorgone. ant kurios galvos, 
užuot plaukų, raitėsi bjaurios gyvatės Viešpatie, 
nejaugi galima tokiai merginai siūlyti savo ranką 
ir širdį0 Geriau likti vienišam visą gyvenimą, 
negu su tokia beširde surišti savo likimą. Jis tapo 
nesveikos vaizduotes auka 

Kitą dieną studentų kavinėje Albinas susitiko 
su draugais ir pasidalijo su jais apie išgyventą 
įvykį, nes savyje negalėjo ilgiau nešioti 

— Vargšelei taip trūko artimųjų šilumos, 
dėmesio, meilės, užjaučiančio žodžio, bet ne mano 
ir ne svetimų žmonių baltais chalatais. — 
pasakojo Albinas, gurkšnodamas kavą — Net 
seni žmonės bijo mirties, o ketverių metų mer
gaitei sveika sąmone mirti dar sunkiau... 

Daumantas ir Vidas rimtais veidais išklausė. 
Mergaitės likimas juos labai sujaudino ir pri
bloškė, tai buvo matyti iš jų liūdnų akių. 
Jaunuoliai susimąstę kurį laiką tylėjo, širdyje 
gailėjo mažo vaikelio. 

Vidas, baigęs gerti kavą. paklausė 
— Tavo karšta meile, manau, ištirpo kaip 

ledas pavasarį? 
Albinas, nuleidęs galvą, tylėjo Daumantas 

buvo griežtesnis. Jis tarė: 
— Ne Sagutė ji. o Saga blogai prisiūta prie 

krikščioniškos moralės pagrindo Šventame 
Rašte pasakyta: „Mylėk savo artimą, kaip pats 
save". Tai tavo akla meilė nematė chimeros toje 
gražioje mergiotėje ir pakliuvai į absurdo situaci
ja 

Albinas sunkiai atsiduso, patylėjęs ištart . 
— Šita Saga-Chimera manęs vis tiek nepalei

džia Negaliu jos atsikratyti net sapne, ji tiesiog 
prisisiuvo prie mano iškankintos širdies ir 
sužalojo sielą... 

Pabaiga 
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Lietuvių fondo 
gegužės 8 d. 

narių suvažiavimo š.m. 
— ve i dai ir vaizdai. 

Nuotraukos Jono Kuprio. 
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A l g i r d a s O s t i s i r P o v i l a s Ki l ius . 

A l g i r d a s O s t i s . d r . K a / y s A m b r o z a i t i s ir Vy ten i s k i r v e l a i t i s . 

Ads l'(>\il<is /umbakis . tlr. Leonidas Ragas ir dr Stasys 
< i . ' is l .ni tas 

MINTYS PO LF SUVAŽIAVIMO 
— Dr. Antanai Razma, 

kaip v e r t i n a t e tik ką pasi
baigusį Lietuvių fondo 
suvažiavimą? 

— Suvažiavimas praėjo gra
žiai. Mes padarėme viską, kad 
rastume bendrą kalbą su JAV 
Lietuvių Bendruomene ir kad 
suvažiavimas praeitų reikia
mame lygyje. 

Manau, kad praeityje būta 
gražaus bendradarbiavimo, bet 
vėliau Bendruomenė nusišalino 
nuo lėšų kaupimo ir pagalbos 
fondui. Be to, jie savo įstatais 
turi veto teisę net mūsų fondo 
suvažiavimo nutarimams. Tai 
labai varžo mūsų veiklos ir 
sprendimų laisvę. Ir dėl to mes 
privalome keisti fondo Įstatus. 
Mes bandysime gerinti santy
kius su naująja JAV Lietuvių 
Bendruomenės valdyba, kuriai 
pradėjo vadovauti žymiai su-
kalbamesnė Vaiva Vėbraitė, ta
čiau sieksime visais atvejais 
lygiavertiškumo su Bendruo
mene ir jos vadovybe. 

— JAV L B p i rmin inkės 
p a v a d u o t o j a Laima Ka-
rosiene, k a i p ver t inate j au 
praė jus į Lietuvių fondo 
suvažiavimą? 

— Aš taip pat esu fondo 
narė ir man dauguma fondo 
problemų žinomos bei supranta
mos. Mes — bendruomeniečiai 
— labai džiaugiamės, kad nebu
vo svarstytas naujai sukurtas 
Lietuvių fondo statutas, pagal 
kurio naująjį projektą Lietuvių 
Bendruomenė turėjo būti at
skirta nuo fondo. Taip butų 
buvęs pradėtas neregėtas lietu
vių šeimos skaidymas. Mes — 
kaip tas žmogaus kūnas: fondas 
— tai mūsų širdis, o mes — ben
druomenė — kūnas, rankos ir 
kojos. Argi tai gali atskirai eg
zistuoti? 

Vienas žingsnis į suartėjimą 
žengtas, eisime prie naujo — 
glaudesnio bendravimo: atsira
do abiejų šalių pasiryžimo ar
čiau bendrauti ir senąjį bend
ravimą gerinti. 

Lietuvių fondo įstatų 
priežiūros ir kūrimo komisijos 
pirmininko Vytenio Kirve-
laičio nuomonė apie įvykusį 
suvažiavimą: 

— Džiaugiamės, kad šiais 
metais į suvažiavimą atvyko 
žymiai daugiau narių, nei anks
tyvesniais. Rodos, atvyko per 
160 narių: auga susidomėjimas 
fondo veikla. Išaugo įgaliotųjų 
balsų skaičius ir padidėjo iki 
1,500. lyginant su praėjusiu 
suvažiavimu. 

Labai gailiuosi, kad Įstatų 
klausimas atidėtas. Ateityje 
būtina nagrinėti ir pakeisti se
nuosius įstatus, nes buvo įdėta 
labai daug darbo: buvo sukurta 
net dešimt projektų, jie buvo 
svarstyti vienuolikoje posėdžių. 

kol pagaliau buvo atr inktas 
geriausias. 

— Kas i š š a u k ė fondo 
Įs ta tų kei t imo poreikį? 

— Pirma, reikėjo moderni
zuoti ir patogiau sudėlioti visus 
įstatų skyrius, kad lengviau 
skaitytųsi kiekvienam fondo ir 
nefondo nariui. Kad kiekvienas 
lengviau galėtų rasti atsaky
mus į norimus klausimus. 

— Antra, išsaugoti Lietuvių 
fondą. 

— Trečia, kad fondo nariai 
turėtų daugiau teisių į fondo 
valdymą. 

— Ar iš t i k ro j ie ne tu rė jo 
pakankama i te is ių? 

— Manau, jų teisės apri
botos, nes fondo narių suvažia
vimo nutarimus reikia tvirtinti 
kitoje organizacijoje — JAV 
Lietuvių Bendruomenės valdy
boje. 

— Ką padarėte, Jūs — kaip 
teisininkas, kad suvienodin
tumėte visų fondo narių teises 
balsavimo sistemoje? Juk 
nenormalu, kai iš dosnumo ir 
kilnumo galima pasipelnyti: už 
100 dolerių — 1 balsas, o už 
10,000 dolerių — 100 balsų. 
Matote, kaip geradariai pradėti 
graduoti į geresnius ir bloges
nius. Atsirado galimybė sa
vanaudiškumo prielaidoms: di
desnių rinkiminių teisių įgiji
mas suteikė galimybes lengvai 
nukonkuruoti vienabalsius fon
do narius rinkimų metu. Jau 
dabar fonde susikūręs „nepa
keičiamųjų" tarybos ir valdybos 
narių sąrašas, kuris nesikeičia 
keliolika metų. Kur matyta, kad 
vienas fondo narys, įgijęs 5 pro
centus nuo visų balsuotojų, gali 
tapti „ypatinguoju" ir turėti po 
keletą šimtų ar net tūkstančių 
balsų? Fondas — ne privataus 
verslo akcinė bendrove, tai — 
geradarių lietuvių susivieniji
mas, kur šelpėjai galvoja apie 
lietuvybės išsaugojimą ir puo
selėjimą, o ne apie balsus ir no
rą tapti vertingesniais — val-
dingesniais tarp bendraminčių. 

Praėjusiame suvažiavime 
vienas „ypatingasis" galėjo 
turėti nuo 730 iki 1,300 ir dau
giau balsų. O jei jis į valdymo ir 
rinkiminę sistemą įterpė ir savo 
žmoną ar vaikus, tai toji šeima 
savo kolektyviniais balsais 
nesunkiai galėjo patys save 
išsirinkti, nepaisant visų 
suvažiavime dalyvavusių viena-
balsių narių balsavimo. 

— Žmonės, norėdami 
pasireikšti, aukoja didesnes 
sumas pinigų, stengiasi įgyti 
daugiau balsų ir teisių, kad 
galėtų geriau kontroliuoti savo 
įnašų į fondą judėjimą. 

— Bet juk i r d a b a r t i n i a i 
Fondo į s ta ta i sako , k a d 
kiekvienas n a r y s tur i te isę 
pat ikr int i , ka ip buvo p a n a u 

dotos j o d o v a n o s a r pinigai . 
— Leidžia. 
— O gal r e i k ė t ų dėl bal

sav imo s i s t emos suvienodėji
mo, u ž u o t n e t e i s i n g o balsų 
„p i rk imo" , įvest i fondo gar
bės n a r i ų v a r d u s — Fondo 
g a r b ė s ( b r i l i j a n t i n i ų , pla
t i n i n i ų , a u k s i n i ų , s idabr i 
n ių , b r o n z i n i ų ) k a v a l i e r i ų 
v a r d u s i r t a i p iš t ik ro pa
ge rb t i j ų g e r u m ą . Ar neįra
šė te į n a u j u o s i u s Į s t a tus šių 
p a s i ū l y m ų ? 

— Ne. 
Lietuvių fondo Valdybos 

pirmininko P o v i l o Kil iaus 
mintys: 

— Suvažiavimas praėjo sėk
mingai. Tačiau aš tikiu, kad 
šnekėsime su JAV Lietuvių 
Bendruomenės nariais, valdy
ba, keisime mūsų Jstatus. Juos 
reikia keisti. 

— Kaip atsi t inka, kad 
keičiant įs tatus, iškrinta iš tek
sto JAV Lietuvių Bendruomenė, 
— klausia Lietuvių TV kore
spondentas A. Reneck is : 

— Buvo LF valdybos siūly
mas išjungti JAV Lietuvių 
Bendruomenę. 

— O gal reikia palikti galio
jančius LF Įstatus ir susitikus 
su JAV LB vadovais sudaryti 
gerą Bendradarbiavimo sutartį 
ir tęsti toliau taip svarbų lietu
vių visuomenei abiejų lietu
viškų visuomeninių organizaci
jų bendradarbiavimą9 — klau
sia „Draugo" korespondentas 
Alg i rdas V i t k a u s k a s . 

— Buvome susitikę su Vai
va Vėbraite, prasidėjo palankus 
dialogas ir ar bus naujieji mūsų 
Įstatai, ar nebus, mes stengsi
mės bendradarbiauti ir kalbėti, 
kad dėl mūsų negerų santykių 
nebūtų nuskriaustos lietuvybę 
nešančios programos. Fondas 
turi tobulėti, mes turime tai
kytis pagal naujus valstijos ir 
valstybės įstatymus. 

— Kaip fondas remia 
jaunąją kartą? Trečiabangius? 

— Jaunoji kar ta jau atėjo į 
fondo valdybą: dirba jaunas ir 
energingas Ramūnas Astraus
kas. Mes stengiamės pritraukti 
trečiabangius į aukojimo vajus. 
Kalbamės su naujosios XXI 
amžiaus lietuviškos statybos — 
Nauju jaunimo rūmų Lemonte 
statybos projekto autoriais ir 
iniciatoriais ir rengiamės pa
remti šį labai svarbų mūsų jau
nimo užimtumui bei sveikatos 
lavinimui projektą. Laukiame iš 
jų projektinės dokumentacijos ir 
galimus išlaidų paskaičiavimus. 
Matome porą finansavimo ke
lių: per fondo investicijas arba 
metines paskolas. 

Pokalbius įrašė ir pašneko
vus kalbino „Draugo" 

korespondentas 
Alg i rdas Vi tkauskas 

RESTAURUOTA FRESKA 
Panevėžio Kristaus Kara

liaus katedroje prieš Šv. Kazi
miero atlaidus baigta restau
ruoti istorinė freska „Stebuklas 
ties Polocku", vaizduojanti Lie
tuvos globėjo šventojo Kazimie
ro apsireiškimą ir pagalbą lie
tuvių kariams mūšyje ties 
Polocku 

Garsaus XX a. pradžios lie
tuvių dailininko Jono Mackevi
čiaus katedroje nutapyta freska 
„Stebuklas ties Polocku" sim
bolizuoja Lietuvos globėjo šven
tojo Kazimiero pasirodymą lie
tuvių mūšyje su maskviečiais 
XVI amžiuje. Anot legendos, šis 
šventojo pasirodymas išgelbėjęs 
lietuvius nuo pralaimėjimo. 
Freskoje pavaizduotas momen
tas, kai Lietuvos kariai ties 
Polocku stebi šv. Kazimiero pa
sirodymą debesyse. Pasakoja
ma, kad, šventajam nurodžius 
brasta por Dauguvos upę, Lie
tuvos kariuomenė atmušė ru
sus nuo Polocko tvirtovės. 

Vasario 28 d. iškilmingų šv. 
Mišių aukai vadovavo Maskvos 
Dievo Motinos arkivyskupijos 
arkivyskupas T Kondrusiewi-

czius. šv. Mišias aukojo Panevė
žio ordinaras vysk. J. Kaunec-
kas, vyskupas emeritas J. Preik
šas, klebonas dr. Rimantas 
Gudelis Per pamokslą arkiv. T. 
Kondrusiewiczius, remdamasis 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
apaštališkuoju laišku „Novo 
millcnnio ineunte", kalbėjo apie 
šventumo siekimą. Arkivysku
pas akcentavo maldos, atgailos, 
atsivertimo. Eucharistijos. Die
vo žodžio klausymo ir jo skelbi
mo vietą krikščionio gyvenime, 
iliustruodamas herojiškais ti
kėjimo liudijimo pavyzdžiais iš 
Rusijos Bažnyčios gyvenimo. 

Vakare katedros parapijos 
salėje vyko iškilmingas freskos 

pristatymas. Oficialaus priėmi
mo metu Panevėžio katedros 
klebonas R. Gudelis padėkojo 
Kultūros vertybių apsaugos 
departamento restauravimo ta
rybos pirmininkei Daliai 
Krūminienei ir visiems, kurie 
prisidėjo prie freskos restaura
vimo. Panevėžio katedros cent
rinio altoriaus apsidėję esančios 
didžiulės (22x14 m i freskos 
„Stebuklas ties Polocku" restau
ravimo darbams, kurių sąmata 
siekė 260,000 Lt. lėšų skyrė 
Kultūros vertybių apsaugos de
partamentas. Panevėžio miesto 
savivaldybė ir parapijos tikin
tieji. 
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PADĖKA LIETUVIŲ FONDO NARIAMS 

Ačiū už išreikštą pasitikėjimą Jus atstovaut i Lietuvių 
f ondo suvažiavime 2004 m. gegužės 8 d . Jūsų pasit ikėjimas 
buvo išreikštas be asmeninio prašymo, rag in imo ar prievar
tos. Tikiuosi, kad Jūsų neapvyl iau. 

Su pagarba, 
KĘSTUTIS JEČIUS 

PRENUMERUOKITE „ D R A U G Ą " Į M e t a m s JAV — 100 d o l . 
M e t a m s t i k šeš tad ien io 

laida 6 0 dol. 
Metams tik „Bičiulystės 

laida 4 0 dol. X> ^°l 
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SKELBIMAI 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS SIŲSKITE 

TIK PER \TUWpC 
ESįSmssijotp. 

SAUGU, GREITA IR PATIKIMA. 

8801 S 78thAve, BRIDGEVIEVV. IL 60455. 
Tel. 708-599-9680; 800-775-7363 

2719 W71stSt, CHICAGO. IL 60455. 
Tel. 773-434-7919 

PASLAUGOS PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSl RANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Acemas Frank Zapolis (versle 49 mėtau 
O * Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaittenc 
kalba lietuviškai. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208 1/2 West 95th St.. 

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

Plauname, atnaujiname 

aparatūra 
Tel. 

DEKUS 
s pagalba. Lakuojame. 
708-415-1343. 

KVIEČIA 

ZIL 
CONSTKUCTlON 

STATYBOS, 
REMONTO 
DARBAI 

Work: 312-38Ji-8088; 
Contmctor 8is-272-si93 

Cell/fax: 815-744-
ŽHvinas Vencius 53&>. 773-581-5920 
Albert Seievi www.zitconstruction tom 

Čikagoje vieši įžymi Lietuvos aktorė 
OLITA D U T \ R T \ I T Ė . 

Gegužės 15 d. 7:30 v.v. Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje iv \k>, jov spektak

lis ..Intymi išpažintis." Autorius I. 
Bergmanas. Re/. V.V. Landsbergis. 

Po spektaklio aktorė padainuos keletą 
..žiauriu *" romansų. Bus vaišės, muzi
ka ir. jeigu publika pageidaus, šokiai. 

Bilietai parduodami ..Lietuvėlėje" 
..Seklyčioje. ..Lithuanian Plaza 

Bakery & Deli". 
Rengia teatras-studija „Kaukė" 

SIŪLO DARBA 

Š i l d y m a s 
Š a l d y m a s 

6556 S. Kectae Očago. IL 60629 
Prekyba, instaiavrras, aptarnavimas 
— Licensed — Bonded— insured 

773 7784007 
773 531 1835 

Careg ive r j o b for live-in 

position in VVisconsin. 

SS a n d DL helpful. 

Cal! G r e g 262-657-8044. 

IŠNUOMOJA 

„DRAUGO" SKELBIMŲ 
SKYRIUS 

TEL. 773-585-9500 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. I mieg.— $607. 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

GERA NAUJIENA AMERIKOS LIETUVIU 
TELEVIZIJOS ŽIŪROVAMS! 

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

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

Žiūrėkite Amerikos Lietuvig Televizijos laidas 
ke*virtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 8 v.v. 

per WFBT Čikagos 23 kanalą. 
Mušu telefonas 708-839-9022 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Reuters, AP. !ntertax. ITAR-TASS BNS 

žmių agentūOĮ pranešimais) 

EUROPA 

MASKVA. 
Rusijos prezidentas Vladi-

mir Putin pasirašė įsaką paskir
ti vyriausybės ministru pirmi
ninku Michail Fradkov. Anks
čiau trečiadienį Valstybės Dū
ma davė sutikimą prezidentui 
patvirtinti M. Fradkov vyriau
sybės vadovu. Po patvirtinimo 
M. Fradkov pareiškė, kad gali 
pasikeisti vyriausybės struk
tūra ir personalo sudėtis, bet šie 
pasikeitimai bus nedideli. Tre
čiadienį Rusijos prezidentas per 
susitikimą su I i . Fradkov para
gino siekti , kad vyriausybės 
s t ruktūra būtų veiksmingesnė. 
M. Fradkov pažymėjo, kad vy
riausybės darbas bus tęsiamas 
atsižvelgiant į Dūmos pastabas. 

Irake pagrobti įkaitais du 
Rusijos bendrovės „Interener-
goservis" darbuotojai šiuo metu 
yra gyvi ir sveiki, pranešė ben
drovės generalinis direktorius 
Aleksandr Abramov. Jis išsa
miau nekomentavo situacijos 
dėl įkaitų, pažymėdamas, kad 
„tai gali pakenkti jų išlaisvini
mui". Tarp pagrobtų Irake — 
27-erių metų Aleksandr Gordi-
jenka ir 33-ejų metų Andrėj 
Meščeriakov. Pasak A. Abra
mov, jie buvo pagrobti įkaitais, 
nes nepaklausė patarimo nie
kur nesustoti kelyje iš Baghdad 
į energetikos objektą. 

1 JAV I 
WASHINGTON, D.C. 
JAV armijos generolą, dėl 

kurio antimusulmoniškų pasta
bų atliekamas tyrimas. JAV pa
reigūnai susiejo su skandalu dėl 
nederamo elgesio su irakiečių 
kaliniais, o tai. kaip įspėjo žino
vai, gali sukelti naują pasipikti
nimo bangą užsienyje. Senate 
vykstančiuose svarstymuose dėl 
belaisvių žeminimo skandalo 
antradienį buvo pareikšta, kad 
JAV generolas leitenantas Wil-
liam Bovkin. evangelikas, dėl 

kurio pastabų, esą musulmonai 
garbina „stabą", o ne ..tikrą 
Dievą", atliekamas tyrimas, 
praėjusią vasarą Pentagon 
aukšto rango civiliam pareigū
nui pateikė pasiūlymus, kaip 
apklausas atliekantys kariuo
menės pareigūnai iš irakiečių 
kalinių galėtų išgauti daugiau 
žvalgybinės informacijos. Kriti
kai užsiminė, kad šie pasiūly
mai prilygo aukšto rango pa
reigūno palaiminimui imtis sek
sualinio ir fizinio smurto prieš 
kalinius, galbūt siekiant prieš 
apklausas „apdoroti" sulaiky
tuosius, nors Pentagon tai kate
goriškai neigia. Kongreso narių 
padėjėjai ir Amerikos arabų bei 
musulmonų grupes įspėjo, kad 
bet kokios galimos W. Boykin 
sąsajos su skandalu gali paska
tinti naujus būgštavimus tarp 
arabų ir musulmonų užsienyje, 
kad JAV karas su terorizmu iš 
tiesų yra karas su islamu. 

JAV prezidentas George W. 
Bush antradienį įvedė ekonomi
nes bausmes Sirijai, kurią JAV 
kal t ina parama teror is tams, 
siekiais įsigyti masinio naikini
mo ginklų ir nesugebėjimu už
kirsti kelio ekstremistams pa
tekti į kaimyninį Iraką. Šiuo sa
vo žingsniu, kuris nėra netikė
tas, tačiau turi daugiau simbo
linę reikšmę. G. W. Bush. pava
dinęs Siriją „nepaprasta ir ypa
tinga grėsme". įvedė šaliai vir
tinę bausmių. įskaitant drau
dimą įvežti į ją gaminius iš JAV. 
išskyrus maisto produktus ir 
vaistus. Be to. dėl bausmių bus 
nutrauktos bankininkystės ope
racijos su Sirijos komerciniu 
banku. įšaldyti teroristine veik
la įtariamų ar su masinio nai
kinimo ginklų kūrimu susijusių 
Sirijos piliečių ir juridinių sub
jektų aktyvai bei uždrausti Si
rijos lėktuvų skrydžiai į ir iš 
JAV" 

su irakiečių kaliniais, trečiadie
nį paskelbė pradėję tyrimą dėl 
skundo, kuriame teigiama, kad 
JAV kariai ir Afganistane nede
ramai elgėsi su kaliniais. JAV 
ambasada Kabul pranešė, kad 
vienas afganų policijos pareigū
nas, kurį, kaip nurodoma. 2003 
m. amerikiečiai laike Gardez 
mieste ir Bagram bazėje, tvirti
na, jog būdavo išrengiamas nuo
gas, fotografuojamas, spardo
mas ir „seksualiai išjuokia
mas". Šis skundas labai nepa
lankus Afganistane dislokuo
toms JAV vadovaujamoms pajė
goms, kurioms nebuvo taip prie
šinamasi, kaip Irake. Kiek kali
nių laikoma Bagram bazėje ir 
kas jie tokie, neaišku. Dviejų 
kalinių, kurie 2002 m. gruodį 
mirė amerikiečių sulaikymo j 
centre, mirties aplinkybių tyri 
mas dar nebaigtas. 

ARTIMIEJI RYTAI 

L AZIJA 

KABUL 
JAV kariškiai, kurie sten

giasi suvaldyti krizę dėl elgesio 

BAGHDAD. 
„Al Qaeda" vadovas Irake 

nupjovė galvą civiliui ameri
kiečiui ir pažadėjo keršydamas 
už Irako kalinių „šėtonišką pa
žeminimą" JAV kariškių kalėji
muose žudyti toliau, antradienį 
skelbiama viename isiamistų 
tinklalapvje. Jame galima pa
žiūrėti prastos kokybės filmuotą 
medžiagą, kurioje matyti oran
žiniu kombinezonu vilkintis vy
ras — surištas ir sėdintis ant 
baltos plastikinės kėdės tuš
čiame kambaryje. Vėliau mato
si, kaip jis klūpi ant grindų, o už 
jo stovi penki kaukėti vyrai. 
„Mano vardas yra Niek Berg, 
mano tėvo vardas yra Michael. 
Turiu brolį ir seserį — David ir 
Sarah". sako surištas vyras, ku
ris priduria, kad yra iš Phila-
delphia. Vienas kaukėtas vyras 
perskaito pareiškimą, kuriuo 
ragina musulmonus keršyti dėl 
to. kad JAV kariai Abu Ghraib 
kalėjime žemino irakiečių kali
nius. Tada kaukėti vyrai pri
spaudžia amerikietį prie grindų 
ir perrėkdami jo klyksmus šau
kia „Dievas yra didis", o vienas 
jų peiliu nupjauna jam galvą. 

A. Paulauskas: jei Lietuvai nereikėtų prezidento, ieškotume karaliaus 
Atkel ta iš 1 psl . 

Tačiau, anot J. Karoso, tu
rint galvoje visuomenės politinę 
brandą, keisti valstybės vadovo 
rinkinių tvarką butų pernelyg 
rizikinga, tai atvertų didžiulę 
erdvę politiniams žaidimams. 

„Šiandien siūlyti receptą, 
neatsižvelgiant į realybę, labai 
pavojinga", sake J. Karosas, pa
stebėdamas, kad „griovys ta rp 
'elito' ir runkelių' labai gilus". 

Beje. „elito" ir „rankelių" 
terminai kartu su atsiprašymo 
žodžiai? buvo pakartoti ne kar
tą. Šios visuomenę skirstančios 
sąvokos, panašios į vartotas fa
šistiniais Mussolini laikais Ita
lijoje, diskusijos vedėjo prof. Le

onido Donskio nuomone, turi 
būti „sukompromituotos ir pa
mirštos". 

Politologas Lauras Bielinis 
diskusijoje taip pat labai abejojo 
valstybės vadovo rinkimo Seime 
perspektyva. Anot jo. dabar 
esanti rinkimų sistema turėtų 
likti. 

Grįsdamas savo nuomonę. 
L. Bielinis siūlė modeliuoti si
tuaciją, kuo gali baigtis tokie 
rinkimai, kai, sakykim. Seime 
daugumą turi Darbo partija ir 
liberaldemokratai. 

Apibendrindamas diskusi
jos dalyvių mintis, jos organiza
torius A. Paulauskas sakė. kad 
Prezidento institucija Lietuvoje 

turi išlikti. 
„Jei Prezidento neliktų, pri

eitume prie išvados, jog Lie
tuvai reikalingas karalius", sa
kė A. Paulauskas. 

Pasak laikinojo valstybės 
vadovo, prezidento galia — jo 
moralinis autoritetas, o pagrin
diniai uždaviniai — siekti san
tarvės tarp valdžios institucijų, 
krizių atveju — tarti savo. kaip 
moralinio autoriteto, žodį. 

L. Donskis. kaip vieną svar
biausių dabarties tikslų, įvardi
jo Lietuvos sugrąžinimą į politi
nių ginčų atmosferą, siekį pra
dėjusiai busti pilietinei visuo
menei neleisti vėl nugrimzti į 
miegą. 

Darbo partija Europarlamente žada taisyti Lietuvos derybininkų klaidas 
Atkel ta iš 1 psl . 
pabrėžo, jog jie yra ne „žmonės, 
sėdėję šiltuose politikų postuo
se, o dalyvavę įvykių sūkuryje". 

„Šie žmonės iš tikrųjų stovi 
ant žemes, yra neatitrūkę nuo 
realaus gyvenimo ir galės at
nešti daugiau naudos, žinodami 
kas iš tikrųjų vyksta, kaip gyve
na žmones. Šiandien toli gražu 
ne visi politikai sugebės atsa
kyti į klausimą, kaip gyvena 
žmones Lietuvoje. 

Darbo partijos Europos Par
lamento sąraše nėra politikų. 
Šiame sąraše — kvalifikuoti 
įvairiausių sričių profesionalai. 
patyrę derybų žinovai", aiškino 
Darbo partijos vadovas. 

Tuo tarpu Darbo partijos 
pirmininkai pareiškus, kad jo 
partijos kandidatų į Europos 
Par lamenta sąrašo apskritai 
norą politikų. Lietuvos politolo
gai svarstą, ką tai turėtų reikš
ti. 

Pasak Vilniaus universiteto 

Tarptautinių santykių ir politi
kos mokslų instituto (TSPMI) 
docento Vytauto Radžvilo. tai. 
kad į politinę instituciją — Eu
ropos Parlamentą <EP) atrenka
mi ne politikai, rodo Darbo par
tijos neatsakingumą ir neprofe
sionalumą. 

..Kita vertus, turėdami 
omenyje ilgametę Darbo parti
jos vadovo veiklą, negalime vi
siškai atmesti prielaidą, jog tai 
yra sąmoninga ir tyčinė atran
ka. Norima į EP siųsti politikos 
nemokšas, kurie ne tik nesuge
bėtų atstovauti Lietuvos tiks
lams, bet nebūtų pajėgus net jų 
suvokti", sake V. Radžvilas. 

Anot politologo, balsuoti EP 
Darbo partijos ..ne politikams" 
vis tiek reikės, ir, matyt, kažkas 
kitas turės už juos priimti poli
t inius sprendinius, kaip bal
suoti. 

Anot TSPMI dėstytojo poli
tologo Lauro Bielinio. V Uspas-
kichas. kalbėdamas apie politi

kų nebuvimą politinės partijos 
kandidatų sąraše, apskritai ne
susigaudo, kas yra politika, ir 
rodo savo neišprusimą. 

„Tokiu būdu jis mėgina pri
traukti visuomenės dėmesį. Jis 
skelbia nuostatą, kad visi politi
kai yra susitepę, kad reikia nuo 
politikos nutolusių žmonių. 
Taip jis dar labiau viską supai
nioja", mano politologas. 

Savo ruožtu Lietuvos teisės 
universiteto Politologijos kated
ros vedėjas profesorius Vygan
das Paulikas teigė net negalįs 
patikėti, kad partijos vadovas 
gali kalbėti tokias nesąmones 
apie ..ne politikus — žinovus" 
rinkinių sąrašuose. 

..Žmogus nežino, ką kalba. 
Rinkti į Europos Parlamentą ne 
politikus? Nesąmonė. Trūksta 
žodžių. 

Bot kuris vyresniųjų klasių 
moksleivis pasakytų, kad į par
lamentus renkami politikai", 
stel>ejosi V. Paulikas. 

, Jaunimo" muzika: 
nuo globalinių problemų 

iki pop-kultūros 
Norint suspėti su jaunimu, reikia juos 

išklausyti ir girdėti, ką jie klauso 

DRAUGAS, 2004 m. gegužės 13 d., k e t v i r t a d i e n i s 

Tomas Butvilas 
Šiaulių universiteto 

doktorantas 

Apie muziką, kaip atskirą 
meno formą, yra prirašyta 
daugybė knygų, straipsnių, 
veikia net atskiri muzikologijos 
inst i tutai ar depar tamentai , 
ruošiantys naujus specialistus 
šioje srityje. Rodos, ką ir bebūtų 
galima pridurti. Pati sąvoka 
„muzika" (mousike, gr.) senovės 
Graikijoje apjungė visus menus, 
kuriuos globojo vyriausiojo 
dievo Dzeuso bei a tmint ies 
deivės Mnemozinės dukterys — 
mūzos. Muzika yra apibrėžiama 
kaip menas, derinantis garsus 
su asmeniniais kūrėjo išgyveni
mais, kurie, savo ruožtu, turėtų 
kelti estetinį pasigėrėjimą. 
Tokios sąvokos kaip klasikinė 
muzika, postmoderni muzika, 
eksperimentinė muzika, džia
zas, repo stilius, techno, hausas, 
pop muzika ir begalės kitų jau 
nebestebina šiandieninio žmo
gaus — būtų jis jaunas ar bran
desnio amžiaus. 

Galima drąsiai teigti, jog 
muzika su įvairiausiomis savo 
atmainomis šiandien jau yra 
nebeišvengiama būtinybė: radi
jo stotys siūlo įvairaus pobū
džio muziką, interneto pusla
piuose mirga nuorodos į mu
zikos pasaulio įvairenybes, te
levizijos laidos, reklamos ir bet 
kokio masto- viešieji renginiai 
yra pilni muzikos. Nekalbėsime 
apie apskri tai muzikos ir 
muzikai keliamus tikslus, atlie
kamas funkcijas ar galimas 
paskirtis. Verčiau pamėginki
me pažvelgti į vieną, mano ma
nymu, labai svarbią muzikos 
rūšį, aukščiau tik atskirom 
sąvokom užsimintą,—jaunimo 
muziką. Tikiuosi, jog nebūsiu 
pasmerktas dėl tokio grubaus 
muzikos skirstymo, idant, aiš
kumo dėlei, atskirtume disku
tuojamą objektą. 

Kur veda, ir kokius jaunų 
žmonių bendravimo kodus 
skirsto šiandieniniai ,,roko", 
„repo". ..techno" „hauso". „meta
lo", „pop", „hip — hop", „coun-
try" ir kiti muzikiniai stiliai, dėl 
kurių neretai piktinasi vyres
nio amžiaus žmonės, tik kartais 
visame tame teįžvelgdami, anot 
jų, tikrąjį estetizmą? Turbūt 
nemėginsime ir ginčytis dėl 
turimo muzikinio skonio ar 
patir iamų estetinių pojūčių, 
kurie kiekvieno yra išgyvenami 
savitai bei nepakartojamai 
Taigi, ar galime įžvelgti jauni
mo muzikoje kažką, kas turėtų 
prasmę ir paliktų nemažai 
klaustukų apie šiandienos pa
saulį. Berods, šiame klausime 
įdėjau ir atsakymą, jog — taip. 
Išties, kone visi jaunimo mu
zikos stiliai koduoja savyje tam 
t ikras esamos realybės ap
raiškas ir mėginimus tam 
priešintis arba pritarti. 

Štai garsus amerikiečių 
„reperis" Eminem savo dainose, 
neretai imdamasis ir brutalių 
„lingo" priemonių, išreiškia sa
vo skaudžios vaikystės dėl sek
sualinio išnaudojimo patirtį 
dainose „Cleanin Out My Clo-
set" bei „The Way I Am". Kitoje 
dainoje „The Real Slim Shady" 
Ennnem dainuoja apie suvieno
dėjusių žmonių visuomene, 
kurioje visi pasiduoda paviršu
tiniškumo bangai ir daro tai, 
kas daugelio laikoma „cool" — 
..tiesiog joga" Jo daina „Lose 
Yourseir leidžia pažvelgti į tai. 
jog gyvenime pasitaikančios 
įvairios galimybes turėtų būti 
labai vertinamos ir nevertėtu 

savuosius principus kelti 
aukščiau visko, o po to gailėtis, 
jog buvo praleista puiki gyve
nime proga išbandyti kažką 
naujo. 

„Repas", kaip j au nusis
tovėjęs muzikinis stilius, labiau 
išreiškia gyvenimo gatvėje 
kultūrą, įvairių gaujų Ameri
kos (ir ne tik) didmiesčiuose 
karus, dominuojančią šiuolai
kinių gangsterių (gangs-
tas/vvankstas, amer.) konstruo
jamą „gero gyvenimo" idėją bei 
iškelia egzistuojančios tarpu
savio bendravimo formas, ku
rių laikymasis garantuoja 
priėmimą bei „savųjų" globą. 
Daugelis „repo" atlikėjų (kaip 
Wu Tang, 50 cents, Ludacris, 
Nelly, Kelly R„ P. Diddy, Snoop 
Dogg, NAS, Busta Rhymes, 
Usher, Chingy, G—Unit, D12, 
Dr. Dre, Obbie Tryce ir kt.) taip 
pat kuria savitą kalbinę 
manierą, keisdami ir darkyda
mi nusistovėjusias gramatines 
taisykles, taip sukurdami nau
jus atskiros grupės savitus 
kalbinius kodus, kurie tik jiems 
vieniems yra suprantami. Šian
dien amerikiečių jaunimas, 
norėdamas išreikšti pritarimą 
arba susižavėjimą kažkuo, jau 
nebesako „cool" 'jėga), tačiau 
vartoja tokius „repo" kultūrai 
būdingus išsireiškimus, kaip 
„fresh", „tight" a r „heezy— 
for—sheezy" (reiškiančius tą 
patį — susižavėjimą arba pri
tarimą kažkam/dėl kažko). 
Reperių dainose, turbūt labiau 
nei bet kurių kitų atliekamose 
dainuojamuose tekstuose, atsi
spindi požiūrio į korumpuotų 
valdininkų atliekamus, „neš
varius darbelius" grynumas, 
pvz.. 2 Pac daina „Thug Na-
ture" („Nusikaltėlio prigimtis". 

Nepaisant vien tik reperiš-
kai kultūrai būdingų atributų, 
šis muzikinis stilius palaipsniui 
ima patirti pop — kultūros įta
ką, kuri, kiek švelnesnėmis for
momis, taip pat mėgina perteik
ti jaunų žmonių požiūrį į šian
dienos pasaulį ir į tai, prieš ką 
išties reikėtų protestuoti. Štai 
grupės „The Black Eyed Peas" 
dainoje „Where is the Love?" 
(„Kur yra meilė?") iškeliami 
beprasmių karų, žudymų, mir
ties, apleistų vaikų, farizie
jiškumo klausimai; gražiai per
teikiama mintis apie tai, jog ne 
visi žmonės daro tai , apie ką 
kalba ar viešai propaguoja. 
Kitame grupės kūrinyje „Shut 
Up" („Nutilk") galima įžvelgti 
tam tikras lygių teisių ir gali
mybių tendencijas, kuomet 
merginos neturėtų kęsti savo 
draugužių nepriimtiną elgesį ar 
manieras bei nutraukti drau
gystę savo iniciatyva. Tokiu bū
du jauniems žmonėms savita 
kalba ir tik jiems aiškiais priėji
mais bandoma perteikti savęs 
vertingumo, orumo ir pagarbos 
svarbą. 

Jdomiai savo požiūrį į šian
dienos socialinę realybę pertei
kia garsi pop „dievaitė" Britney 
Spears, sukūrusi kiek futuris
tinį vaizdo klipą savo dainai 
„Toxic" („Nuodingas"). Geriau 
įsižiūrėjus ir įsiklausius dainos 
žodžius butų galima šį muzikinį 
kurinį suskirstyti į keletą 
struktūrinių dalių: 1. vartoto
jišką kultūrą; 2. mote
rų/merginų emancipaciją „aklą 
prisirišimą". 3. pop — kultūros 
neišvengiamus komponentus — 
fetišus; 4 bejausmiškumo kultą 
„Eųuilibrium" fone. 

Trumpai pamėginkime per
žvelgti šias minėtas dalis, neat
metant ir tos galimybes, kaip 

A f A 
JONAS VIZGIRDA 

Mirė 2004 m. balandžio 7 d., sulaukęs 91 metų. 
Gimė Sintautuose, Lietuvoje. Gyveno Montrealyje, 

Čikagoje ir Seminole, Floridoje. 
Nuliūdę liko: žmona Juzefą, dukra Joana, žentas 

Stein Jacobsen, krikšto duktė Bernadeta Kuncevičius, se
suo Zosė Rickienė, brolis Juozas Vizgirda su šeimomis bei 
daug giminių, draugų ir pažįstamų. 

Gedulingos šv. Mišios buvo a tnašautos Aušros Vartų 
bažnyčioje Hamiltone. A. a. Jonas buvo palaidotas Šv. 
Jono kapinėse, Mississauga, Ontario, Kanadoje. 

Nul iūdę ž m o n a , d u k t ė i r ž e n t a s 

Nepamirštama mokytoja 
Mokytojos Stasės Matu

lionienės žodžiai skambėjo Kau
no 5-ojoje vidurinėje mokykloje 
daugiau nei 20 metų. Atrodo, 
kad poetas pacituotus žodžius 
tiesiog dedikavo šiai puikiai 
lietuvių kalbos ir l i teratūros 
Mokytojai, kuri ne tik skiepijo 
meilę gimtajai kalbai, bet buvo 
darbštumo, kuklumo, žmoniš
kumo įsikūnijimas. Ji spindu
liavo meilę ir dėmesį kiekvie
nam. Galbūt todėl dar dabar, 
atvykę į kasmetinius baigusiųjų 
mūsų mokyklą susitikimus, su 
ilgesiu Jos ieško žilagalviai 
buvę Jos mokiniai. Deja, pasku
tiniame susitikime Ji jau nebe-
dalyvavo. „Perduokite, kad visų 
labai pasiilgau ir visus labai 
myliu", - tai paskutiniai Jos 
žodžiai, suskambėję lyg atsi
sveikinimas telefono ragelyje. 

Mokytoja Stanislavą Stefa
nija Grybinaitė-Matulionienė 
gimė 1914 m. gegužės 23 d. 
Vilkaviškio rajone, Gražiškių 
kaime, mokytojų šeimoje. 
Kauno Vvtauto Didžiojo univer
siteto Humanitarinių mokslų 
fakulteto Filologijos skyriuje 
studijavo lietuvių kalbą ir lite
ratūrą bei prancūzų kalbą. Jį 
baigusi, dirbo Raseinių, Pa
nevėžio II mergaičių gimnazi
jose. Kauno 5-ojoje vidurinėje 

mokykloje pradėjo dirbti 1944 
m. ir dirbo, kol išėjo į užtar
nautą poilsį. 1963-1964 m., 
negailėdama savo jėgų ir ener
gijos, paraleliai dar dėstė lietu
vių kalbą ir literatūrą neaki
vaizdinėje mokykloje. Meilę 
lietuvių kalbai ir l i teratūrai ji 
perdavė savo anūkei Indre i , 
kuri pasuko močiutės pėdomis 
ir giliai l iūdi, netekusi pa
tarėjos. 

Slinks metai. Skubės pir
myn dienų karavanai. Mokyk
los muziejus pasipildys da r 
vienu aplanku su liūdnu užrašu 
„Buvo". Buvo, bet lieka neuž
miršta širdyse tų. kuriuos mokė 
ir auklėjo. 

Mirtis - tai slenkstis, bet ne 
pabaiga. 

Brangiausi žmonės ima ir 
palieka, 

Tačiau nuo jų nusidriekia 
šviesa 

Ir atminty gyva išlieka... 

Musų miela mokytoja ir 
auklėtoja S. Matulionienė pa
laidota Kaune. Petrašiūnų ka
pinėse 2004 m. kovo 31. 2004 m. 

A u š r a B u l o t i e n ė . 
buvusių Kauno 5 - Vinco 

Kudirkos vid. m—los mokinių ir 
auklėtiniu vardu 

pastebi filosofas G. Pavalkis, jog 
šių dainų ir vaizdo klipų kūrė
jai bei gamintojai galbūt ir ne
turėjo tokio tikslo koduoti ar 
kaip kitaip struktūruoti savo 
kūrinių. Taigi dainos „Toxic" 
vaizdo klipe akivaizdžiai galima 
stebėti vartotojiškos kultūros 
apraiškas, kuomet lėktuve yra 
aptarnaujami keleiviai, rodos, 
turint tik vieną tikslą — jų 
mokami pinigai. Kitas dainos 
aspektas — šiuolaikinės mergi
nos/moters emancipuotumas ir 
nepriklausomumas nuo priešin
gos lyties atstovų — galima 
viskas, kas tik suteikia malonu
mo tenkinant savo užgaidas, 
arba. . Galima ir kita šio aspek
to interpretacija — mergi
na/moteris daro bet ką, kad tik 
išlaikytų „mylimąjį", net jei šis 
ir būtų „nuodingas". Ne paslap
tis, jog tokios „pop" daininin
kes kaip B. Spears, Ch. Aqui-
lera. Pink, K. Mynoąue ar kitos 
išties diktuoja šiandienos jau
nimo madas jų laisvalaikio lei
dimo kultūroje. Galima teigti, 
jog amerikietiškoji „loose" (lais
vumo) tradicija sėkmingai ski
nasi kelią ir senosios Europos 
žemyne: „cargo" stiliaus kelnes, 
sportiniai bateliai, trumpos ar
ba apdribusios T-shirt (marški
nėliai) ir „full cap" — kepure 
nuo saulės (gali ir nebūti) — vi
sa tai pop-kulturalizmo butini 
dėmenys. Garsus režisierius 
Kurt Wimmer filme „Eųuilib-
rium" („Pusiausvyra") mėgina 
perteikti bejausmes visuomenės 
idealų gyvavimo modelį, kuris 
galiausiai neatlaiko žmogiškos 

jutimo prigimties ir jos rezisten
cijos. Panašias tendencijas gali
ma stebėti ir Britney dainoje 
„Toxic", kuomet viskas atlieka
ma „šaltai" ir neparodant nei 
menkiausios abejonės dėl siek
tino tikslo. Futurist inis vaizdo 
klipas suponuoja Hi—Tech 
'aukštos technologijos i pergale 
prieš tyrą autentiškumą dviejų 
žmonių bendravime. 

Neminint jau kitu garsių 
ar mažiau ryškesnių jaun imo 
muzikos atstovų, „dievų" ir 
„dievaičių" pas tebėt ina . jog 
būtent muzika lieka vieninteliu 
s t ipr iu ginklu, kuriuo j a u n i 
žmones mėgina stoti prieš vi
suomenėje nusistovėjusias blo
gybes, ke is t inus bendravimo, 
problemų sprendimo budus 
Evanescence dainoje ..My i mmor-
tal" • „Mano nemirtingasis" •. pa
našiai kaip ir The Rasmu at
l iekamuose kuriniuose. at
sispindi net liūdesio bei rezig
nacijos apraiškos — du mylin
tys žmonės nepakelia šio laik
mečio „judėjimo pirmyn" ir 
niveliacijos tempo bei krypties 

Šalia smagių šlagerių, už
stales dainų, galvos lingavimo 
„low ride" stiliumi. ..repo" neš
vankybių ar naktiniuose klu
buose mušančio ritmo su ..re-
mix" pagalba išmestais damos 
žodžiais yra kažkur tekstai su 
prasmes ilgesiu ir bandymais 
ieškoti t i nkamu a t sakymų 
savoms jaunatviškoms proble
moms, idant nebutr. taip liūd
na" kaip Mi-chael Andrews 
dainoje ...Mad World" („Pamišęs 
pasaulis")... 



6 DRAUGAS, 2004 m. gegužes 13 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE 

SVČ. MERG. MARIJOS Nekalto 
Prasidėjimo parapijos 90 metu 
jubiliejaus rengimo komitetas 
praneša, kad jubiliejaus banke
to bilietai jau visi išparduoti ir 
ragina norinčius važiuoti auto
busu už 3 dol. skubiai apie tai 
pranešti Evelinai Oželienei, t ei. 
773-254-7553. Autobusas išvyks 
nuo bažnyčios tuoj po 2:30 v.p.p. 
jubiliejinių šv. Mišių ir grįš dar 
prieš 10 v.v. 

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

ČIKAGOS PRIEMIESTYJE, PLC 
Lemonte, gegužės 30 d. įvyks 
literatūros popietė, skirta poe
tui Bernardui Brazdžioniui ir 
rašytojui Jurgiui J anku i pa
gerbti. Programą atliks Toronto 
„Aitvaro" ir Hamiltono „Auku
ro" teatralai: Daiva Botyrienė, 
Ramūnė Jonaitienė, Aušra 
Karkienė, Algirdas Kynas ir 
Joana Kuraitė-Lasienė, Maryte 
Kalvaitienė, Kęstas Keparutis 
ir Alina Žilvytienė. Scenarijų 
paruošė ir programai vadovauja 
Ramunė Jonaitienė. Čikagos ir 
apylinkių lietuviai džiaugiasi, 
kad užsimezgė ar t imas ben
dradarbiavimas su Kanados 
kultūrininkais. Kviečia JAV LB 
Kultūros taryba. 

BIRŽELIO 5 D., ŠEŠTADIENĮ, 7 
v.v.. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd.. 
Čikagoje, vyks dailininko 
Ernesto Zvaigždino tapybos 
parodos atidarymas. Dailinin
kas gimė Klaipėdoje, tačiau 
pastaruoju metu gyvena Flo
ridoje. Parodoje eksponuojami 
darbai - tai improvizacija Flo
ridos dvasia. Lankytojai galės 
pasigėrėti aliejinės tapybos dar
bais, kurių dauguma yra šiek 
tiek suabstraktinti pajūrio pei
zažai. Paroda veiks iki liepos 17 
d Telefonas pasiteiravimui 
773-582-6500. 

A.A. ONOS SILIŪNIENĖS, buvu
sios ilgametės čikagietės, Či
kagos lietuviams gerai pažįsta
mos, palaikai bus laidojami š.m. 
gegužės 15 d., šeštadienį. 10 v.r. 
Šv. Kazimiero kapinėse, sekcija 
62. bl. 9, kapas 3. Visi ją prisi

menantys, o ypač Čikagos lu-tu-
vių skautija, kviečiami palydėti 
garbingą Velionę į Amžinybę. 
Skautai prašomi atvykti unifor
muoti. 

DĖMESIO VISI MICHIGAN ežero 
pakrantės miestelių (Beverly 
Shores, Union Pier, Michigan 
City. New Buffalo...) gyventojai. 
Jūsų patogumui, bilietai į XII 
Lietuvių tautinių šokių šventę 
(liepos 3 d., ..Allstate'" Arena. 
Rosemont. ILi dabar parduoda
mi „Mildas Corner Market", 
9901 Tovvnline Rd.. Union Pier, 
Michigan. Taip pat organizuoja
mas 56 vietų autobusas, kuris 
vyks į šventę iš Michigan City, 
Indiana, liepos 3 d. 11 v.r. (12 
v.p.p. Michigan laiku). Bilietai 
20 dol. asmeniui parduodami 
..Mildas Corner Market". No
rintieji prašomi registruotis iki 
birželio 13 d., tel. 269-469-9880. 

GEGUŽĖS 16 D., 3 V.P.P. 
•Jaunimo centre įvyks paminėji-
mas-koncertas „Žodžio kelias", 
skirtas lietuviško spaudos 
žodžio draudimo panaikinimo ir 
išlaisvinimo 100-mečiui Prog
ramoje yra patys reikšmin
giausi istorijos faktai, apžvel
giant lietuviško žodžio lenkini
mo sudėtingą etapą, rusinimą ir 
absurdišką įsakymą - draudi
mą spausdinti knygas lietu
viškomis raidėmis. Programą 
sudarė žinomas aktorius Egi
dijus Stancikas. Bilietai gauna
mi „Seklyčioje". Vaikams iki 12 
metų įėjimas nemokamas. 

TĖVAI JĖZUITAI NUOMOJA 
rimtiems vyrams kambarius . 
Virtuvė ir dušai bendri. Kam
bariuose praustuvai. Tel. 773-
737-8400. 

KOMP. VL. JAKUBĖNO kurinių 
koncertas įvyks gegužes 23 d., 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je. Čikagoje. Čia kartu bus pa
minėtos ir šio Čikagoje 1976-
aisias m. mirusio žymaus kom
pozitoriaus, muzikos kritiko, 
publicisto, pianisto ir pedagogo 
100-osios metinės. Pagrindinę 
koncerto dalį išpildys „Daina
vos" ansamblio choras, kuriam 
vadovauja muz. Darius Poli-
kaitis. Bus ir vokalistų bei inst
rumentalistų. Koncerto pra
džioje trumpai apie šį daug lie
tuvių muzikai nusipelniusį as
menį kalbės muz. Faustas 
Strolia. 

JAV Lietuvių 
Bendruomenės 

KULTŪROS TARYBA 

Marija Remienė, pirmininkė 
mremiene@aol .com 

2 8 4 1 D e n t o n C t . , VVestchester, IL 6 0 1 5 4 
L i thuan ian - A m e r i c a n C o m m u n i t y Cu l tu ra l Counc i l TEL./FAKSAS. 708-562-1448 

JAV LB mini spaudos atgavimo 
šimtmetį 

Gegužės 6 d., penktadienį, suėjo lygiai šimtas 
metų, kai 1904 m. buvo panaikintas lietuviško 
spausdinto žodžio lotyniškais rašmenimis 

draudimas. Lietuvoje ne tik tas penktadienis, bet 
v i sas savai tgal is buvo skir tas šiam svarbiam 
minėjimui; vyko koncertai, kalbos, susirinkimai. 

JAV LB Kultūros tarybos suorganizuoti spaudos 
minėjimai prasidėjo balandžio 20 d. Programa pava
dinta „Žodžio kelias" atkeliaus į Čikagą gegužės 16 d. 
Tą dieną bus proga apmąstyti mūsų tautos nueitą 
kelią nuo Lietuvos ir Lenkijos valstybes galutinio 
žlugimo 1795 metais iki 1990 m kovo 11-osios. Mūsų 
tautos istorija patvirtino teiginį, jog. jei žūva valstybė, 
ji gali atgimti; jei žūsta tau ta , ji žūsta amžiams. 

Gegužės 16 d., sekmadienį, 3 vai. p. p. Jaunimo 
centre koncertinė programa susidės iš dviejų dalių. 
Pirmoje dalyje kalbės Rūta Kuncienė, istorike, baigusi 
Vilniaus universitetą, dirbusi Lietuvos istorijos ir 
etnografijos muziejuje numizmatikos skyriaus vedėja. 
Nuo 1993 m. gyvena JAV. Jos parengta knygą 
„Lietuvos pinigai", išspausdinta Vilniuje, 1995 m. 

Rūta Kunc ienė dėstė lietuvių kalbą Lemonto 
Maironio aukštesniojoje lituanistinėje mokykloje. Yra 
išspausdinusi straipsnių „Drauge". Parengė ir skaitė 
pranešimą Karaliaus Mindaugo 750-ųjų karūnavimo 
metinių minėjime — koncerte. Yra JAV LB Kultūros 
tarybos narė. Nuo 2003—2004 mokslo metų dėsto 
istoriją Čikagos Pedagoginiame lituanistikos insti-

Egidijus Stancikas ir Mindaugas Jankauskas. 
Nuotr. E. Vodopalienės. 

tute. Nuo š.m. gegužės mėn. 2 d. išrinkta šio instituto 
direktore. 

Egidijus Stancikas, Kauno dramos teatro akto
rius, skaitovas, renginių organizatorius ir vedėjas, 
retorikos dėstytojas Telšių kunigų seminarijoje ir 
Kauno aukštesniojoje katechetų mokykloje, aktorinio 
meistriškumo dėstytojas Lietuvos kūno kultūros 
akademijoje, baigęs KTU vadybos magistratūrą, 
kryptingas ir labai atsakingas žmogus. 2003 m. 
sukūręs programą „Kelias į karūną", skirtą karaliaus 
Mindaugo 750 metų karūnavimo ir Lietuvos valstybės 
įkūrimo jubiliejui. JAV LB Kultūros tarybos kvietimu 
aktorius atvyksta su programa, skirta lietuviško 
spaudos žodžio draudimo panaikinimo šimtmečiui. 
Menininkas puoselėjo viltį apžvelgti visą per 500 metų 
nueitą lietuviško rašytinio žodžio kelią. Programą 
pavadino „Žodžio kelias". Egidijus Stancikas perskaitė 
visus akademiko Zigmo Zinkevičiaus „Lietuvių kalbos 
istorijos" tomus, visą įmanomą medžiagą apie 
knygnešius ir viską sutraukė į valandos rėmus. 

Antroje programos dalyje — muzikinę programos 
dalį ruošia jaunas talentingas ir perspektyvus daini
ninkas Mindaugas Jankauskas, tenoras. Jis yra 
Lietuvos Muzikos akademijos Dainavimo katedros 
studentas. Dainavimo paslapčių semiasi iš savo dėsty
tojos, lektorės, žinomos scenos primadonos Sabinos 
Martinaitytės. Solistas Mindaugas Jankauskas yra 
paruošęs ne vieną programą ir koncertuoja kartu su 
žinomais atlikėjais. Solistas M. Jankauskas 2001 m. 
tapo respublikos konkurso „Sidabriniai balsai" laurea
tu. Jis yra aplankęs daugelį Europos šalių: Vokietiją, 
Belgiją. Italiją, Lenkiją, Angliją, Vengriją, Rusiją, 
Olandiją. Studijavo pedagogiką ir vargonininkavimą. 
Gavęs diplomą, tobulinosi ir mokėsi solinio dainavimo 
Vokietijoje, o ten laisvą laiką išnaudojo savo profesi
niam tobulėjimui. Vokietijoje jis dirbo muzikos moky
tojų katalikų mokykloje, o taip pat mokėsi grigalinio 
giedojimo. Auditorija Lietuvoje žino ne tik jo balsą, bet 
ir gebėjimą groti įvairiais instrumentais. 

Šiais metais prisiminkime ir pažinkime mūsų tau
tos istoriją. Džiaugiamės, kad mes. būdami toli nuo 
Tėvynės, kalbame, rašome gimtąja kalba, kad 
išlaikėme tą nedidelę salelę tautų okeane, kuri va
dinasi LIETUVYBĖ. 

J A V LB Kultūros t a r y b o s info. 
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LIETUVIŠKOJO ŠVIETIMO DARBŠČIOJI BITELĖ — A.A. MOKYT. JUOZAS 
MASILIONIS IR KNYGA APIE J} 

Juozas Masilionis 

Kažkok iu 
likimo pokštu, 
labai dažnai, 

l a s m e n y s , 
kurie formuo
ja ir auklėja 

į v i s u o m e n ę , 
! būna mažiau

siai įvertina
mi. Vieni iš jų 

— mokytojai. Gyvenime už sa
vo labai ypatingą ir svarbų 
darbą jie mažai atlyginami, jų 
profesija skaitoma neprestiži-
ne, o mirę greit pamirštami. 

Prisimindama savo tėvus-
mokytojus, su malonumu daly
vavau mokyt. J. Masilionio gy
venimo ir pedagoginių darbų 

MARIA PAPPAS SUKVIETĖ ETNINIŲ BENDRUOMENIŲ MOTERŲ 
ORGANIZACIJAS 

Etninių bendruomenių moterų organizacijų atstovės buvo susirinkusios Cook County iždininkės 
Maria Pappas kvietimu. Moterys, anot Maria Pappas, šiais laikais „dirba" namų šeimininkių darbą, ir, 
tuo pačiu metu, eina i kitus darbus. Taip pat jos siekia išsilavinimo, tam kad ateityje galėtu pasiekti 
daugiau. Etniniu bendruomenių moterys taip pat rūpinasi savo kultūrų ir kalbos išlaikymu. 

Susitikime dalyvavo ( ikagos lietuviu moteni klubo atstoves. K kairės Pat Michalski. iždininkės 
pavaduotoja; (.ecelia Matui, Ircne Buchbinder, (ienevieve Mahiska ir Cook County iždininke Maria 
Pappas 

apžvalginės knygos „Būk, bite
le" sutiktuvėse š.m. balandžio 
23 d. Jaunimo centro kavinėje. 
Knygos autorius kun. K. Amb
rasas, SJ. Knyga išleista Lie
tuvoje labai pat raukl ia i , daro 
rimto mokslinio leidinio įspūdį. 
Turbūt, ir pa t s a.a. Masilionis 
būtų ja patenkintas , nežiūrint, 
kad visada buvo kuklus ir ne
mėgo apie savo darbus kalbėti. 
Viršelyje jo, dar j auno , nuo
trauka, giliu akių žvilgsniu pa
traukia skaitytoją. Kaip Velio
nio sūnėnas Arūnas Pemkus 
įžvalgiai pasakė — „iš tų akių 
ėjo šviesa". Labai daug Čikagos 
lituanistinių mokyklų mokinių 
ir mokytojų tą šviesą gavo iš 
mokyt. Juozo. J i s tą lietuvišku
mo šviesą gausiai dal ino ir 
todėl, štai, ilgam pasilieka su 
mumis šioje knygoje. 

Kun. Antanas Gražulis , SJ, 
atstovaudamas šio leidinio su
darytoją kun. K. Ambrasą, SJ, 
galbūt, t inkamiausia i apibūdi

no mokytojo profesiją, kaip Die
vo dovaną ir tautos turtą. „Jei 
tauta turi gerus mokytojus, jos 
ateitis šviesi. Mokytojai — ge
rumo žinios skleidėjai ir jaunų 
sielų formuotojai". Toks buvo 
mokytojas, aukšto lygio peda
gogas a.a. Masilionis, darbštus 
kaip bitelė. Todėl ir jo darbų 
rinkinys t inkamai pavadintas 
— „Būk, bitele". 

Ilgametis mokytojas Jonas 
Kaval iūnas pasidžiaugė, kad 
jau ir Lietuvoj kalbama apie 
lietuvių kalbos mokymą-mo-
kymąsi išeivijoje, nes, iš tik
rųjų, išeivija šia linkme yra 
daug padariusi , nekalbant jau 
apie Pedagoginį lituanistikos 
institutą, lituanistines mokyk
las ir knygleidybą. Meilė Lie
tuvai — pagrindinis motyvas, 
kuris virš 50 metų puoselėjo ir 
išlaikė lietuvių kalbą svetur. 
Tie lituanistiniai darbai — au
dinys Lietuvai, kuriame ir Juo
zas Masilionis įaudė žymų. ne
pamirštamą raštą savo peda-

goginiais-lituanistiniais dar
bais (redagavo išsamų leidinį 
„Panevėžys", „Lietuviškas švie
t imas Š. Amerikoje" — bendra
autorė Stasė Petersonienė, iš
samūs gausūs konspektai li
tuanist inių mokyklų mokyto
jams; 25 m. vadovavo lituanis
tinių mokyklų mokytojų suvažia
vimams „Dainavos" stovykloje). 

Mokyt. Kavaliūnas pareiškė 
didelę padėką Pranei Masilio-
nienei už Velionio Juozo peda
goginių darbų ir raštų surinki
mą bei pastangas juos Lietuvoje 
išleisti. 

Šioje vakaronėje prisimini
mus apie mokyt. Masilionį, kaip 
„Laiškų lietuviams" konkursu 
vedėją ir kalbos žinovą, pa
pasakojo Aldona Jurku tė . 
Neseniai iš Lietuvos atvykusi 
mokyt. Elena Slabokienė, nors 
asmeniškai mokyt. Masilionio 
nepažinusi , bet papasakojo 
esanti labai sudominta jo peda
goginiais darbais, jo darbštu
mu, jo ištverme. 

Žmona Prane Masilionienė 
nuoširdžiai padėkojo visiems 
susirinkusiems prisimint, pa
gerbt mokyt Juozą, o ypač pa
sidžiaugt jo. „darbščiosios bi
telės" suneštu lituanistiniu me
dum į dailų „korį"" — turiningą 
knygą — paminklą Pedagogui 
iš pašaukimo. Su senuoju 
romėnu Horatio verta Juozui 
Masilioniui pasakyt — „exegi 
monumentam aere perennius". 
Apie patį leidinį. ..Būk, bitele", 
be abejo, pasisakys pedago
gikos žinovai. 

Vakaronės svečiai, dau
giausia mokytojai, ilgai nesi-
skirstė. pasidalindami prisi
minimais apie Juozą Masilionį, 
apie mokytojavimą šeštadie
ninėse mokyklose ir vartydami 
„Būk, bitele" I ši knyga greit bus 
gaunama ..Draugo" knygyne) 
bei vaišindamiesi gausiais už
kandžiais iš lietuviškojo „An
tano kampo". 

Nijolė Jankutė 

SKELBIMAI 

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

• PIGIAUSIA — N E PATI
KIMIAUSIA! Kortelės dažnai 
nesuveikia. Paskut inės minu
tės nutrupa. O kaip su ben
drovėmis, kurių centr inės net 
ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniaus ia i ta i 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Protingas varto
tojas renkasi amerikiečių fir
mą (įst. 1993 m ) LITCOM. Į 
Lietuvą iš namų a r mobilaus 
telefono TIK 11,9 c t , o JAV — 
4,9 ct. Jokių mėnesinių mo
kesčių, jokių papildomų kodų. 
Išklotinę g a u n a t e su savo 
vietine sąskaita Regis truo
k i t ė s l i e t u v i š k a i 708-386-
0556. Taupykite šiandien su 
LITCOM! Dėmesio ' įkainis 
galioja tik nauj iems klien
tams! 

„Grand ies" studentu ir veteranų ratelių šokėjai, šoke III Pasaulio lietuvių dainų šven
tės šokių d iena praėjusią vasara, 45-erių metu jubiliejiniame koncerte atliks naują įdomią, 
anksčiau nematytą programą. 

Koncertas įvyks šeštadieni, gegužės 15 d., Mothcr McAuley gimnazijos auditorijoje. 
3737 VV'est 99th Street, ( h k a g o , H. 60655. Pradžia 6:30 v.v. Telefonu bilietus galima 
užsisakyti per Dainą Siliunicne 630-852-3204, arba Klzyte I.ietuvninkicnc 630-257-861. 

Nuotr . V. Smilgio. 
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