***************************MIXED

ABC 6 0 6

THE LIBRARY O F C O N G R E S S
EOROPBAN R E A D I N G ROOM
SERIALS DIVISION
WASHINGTOH
DC
20540-4830
I.,I,HIM,,I.I..I..III,...I..H..!.MH.!I.,,I.I,.I.I...H..I

NEVVSPAPER - D O N O T D E L A Y - Date Mailed 04-28-04

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

PERIODICALS

THE LITHUANIAN VVORLD-VVIDE DAILY

April 29, 2004

Vol. XCV

95-IEJI METAI

KETVIRTADIENIS - THURSDAY, BALANDŽIO - APRIL 29, 2004

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG
Nr. 83
Kaina 50 c.
95th
AIS1MVERSARY

Seime toliau ieškoma būdų, kaip užkirsti kelią R. Paksui į rinkimus
Velykos lietuvių
telkinyje. Brooklyn ir
Queens LB apylinkės
susirinkimas. Neeilinis
įvykis Philadelphijoje.
2 psl.
Kandidatus vertinant.
Papildomas LR
konsulato pranešimas.
Kodėl Tėvynės sąjunga
siūlo du k a n d i d a t u s .
3psl.
Pagalba vaikams
atneša pasitenkinimą.
Los Angeles lietuviai ir
„Lietuvos Vaikų viltis".
4 psl.
Lietuva po egzamino.
5 psl.
JAV LB v a k a r ų
apygardos metinis
suvažiavimas.
Įsijunkite \ diskusiją.
„Intymi išpažintis"
Jaunimo c e n t r e .
Prisikėlimo šventė
Cicero mieste.
6 psl.

Sportas
* L i e t u v o s k r e p š i n i o ly
gos (LKL) č e m p i o n a t o pusfi
nalio antrosiose rungtynėse
antradienį Vilniaus „Lietuvos
rytas" svečiuose po atkaklios
kovos 85:71 įveikė Šiaulių
„Šiaulius" ir žaidime iki trijų
pergalių pirmauja 2-0. Apylygė
kova vyko didžiąją rungtynių
dalį. Rezultatyviausiai nugalė
tojų komandoje žaidė R. Šiškauskas. J i s pelnė 28 taškus.
Po diskvalifikacijos į aikštelę
sugrįžęs Robertas Javtokas su
rinko 18 taškų. Šiaulių ko
mandai 18 taškų pelnė Žydrū
nas Urbonas.
* Lietuvos j a u n i m o (iki
21 m.) futbolo r i n k t i n ė an
tradienį draugiškose rungty
nėse svečiuose nusileido Balta
rusijos futbolininkams 0:1. Vie
nintelį rungtynių įvartį 47-ąją
min. įmušė Nikolaj Jezerski.
* JAV (NBA) d v i d e š i m t
devynių k o m a n d ų t r e n e r i a i
išrinko dvi geriausias 20032004 m. sezono naujokų su
dėtis. Sacramento „Kings" de
biutantas Darius Songaila šioje
apklausoje surinko 3 taškus ir
buvo tarp vienuolikos krep
šininkų, kurie nepateko nei į
pirmąją, nei į antrąją sudėtis.
Tačiau lietuviui pavyko aplenk
ti šešis konkurentus, kurie ga
vo po 1 tašką.
* Dvyliktą
nesėkmę
Prancūzijos v y r ų k r e p š i n i o
č e m p i o n a t o rungtynėse patyrė
bei iš ketvirtosios vietos į penk
tąją nukrito Dainiaus Adomai
čio „Maritime" klubas. Antra
dienį svečiuose „Maritime"
krepšininkai 73:83 pralaimėjo į
ketvirtąją
vietą
pakilusiai
„Basket" komandai. Lietuvis
svečiams pelnė 6 taškus ir po
krepšiais atkovojo 2 kamuolius.

Naujausios
žinios
* Socialliberalų prezi
diumas s i ū l o p r e z i d e n t o rin
k i m u o s e remti ministrę V.
Blinkevičiūtę.
* Lietuvos a m b a s a d o r ė
prie NATO apsilankė Afganis
tane.

V i l n i u s , balandžio 28 d.
(BNS) — Seime ir toliau ieško
ma būdų, kaip užkirsti kelią per
apkaltą nuo prezidento posto
nušalintam Rolandui Paksui
dalyvauti pirmalaikiuose prezi
dento rinkimuose.
Tėvynės sąjungos-konservatorių frakcijos narys Jurgis Raz
ma Seimo posėdžių sekretoriate
užregistravo prezidento įstaty
mo pataisas, uždrausiančias į
prezidentus kandidatuoti asme
niui, kuris buvo pašalintas iš
pareigų ar neteko Seimo nario
mandato apkaltos proceso tvar
ka ir nuo pašalinimo praėjo ma
žiau kaip 5 metai.
Seimui yra pateikta panaši
Konstitucijos 56 straipsnio pa
taisa, kuri draudžia Seimo na
riu rinkti asmenį, nušalintą nuo

pareigų apkaltos tvarka. Toks
draudimas užkirstų kelią kandi
datuoti ir į prezidentus. Seime
kitą savaitę numatoma surengti
pirmąjį balsavimą dėl šios pa
taisos priėmimo.
J. Razma taip p a t siūlo pre
zidento posto siekiantį apkaltos
tvarka nušalintą asmenį, jeigu
j a m būtų leista kandidatuoti,
įpareigoti savo vaizdo ir garso
agitacinėje medžiagoje skelbti
faktą apie nušalinimą.
Taip p a t . konservatoriaus
siūlymu, viešai apie teistumo
faktą turėtų skelbti kandidatai,
kurie po 1990 metų kovo 11osios buvo teismo pripažinti kal
tais dėl nusikalstamos veiklos
arba bet kada buvo pripažinti
padarę sunkų a r labai sunkų
nusikaltimą. Tokius faktus nu

slėpusius kandidatus siūloma
šalinti iš rinkimų kampanijos.
J. Razma teigė, jog tikisi su
laukti šioms pataisoms ne tik
opozicijos, bet ir valdančiosios
daugumos atstovų paramos. J o
nuomone, pataisos galėtų sku
bos tvarka būti priimtos jau kitą
savaitę.
Tačiau t a m kelią gali už
kirsti nepalankios Seimo Teisės
departamento specialistų išva
dos.
Teisės departamento išvado
je pažymima, jog siūlymai nu
statyti papildomus, Konstituci
joje neįrašytus apribojimus kan
didatams į prezidentus, „būtų
diskutuotini konstitucinės as
mens rinkimų teisės ribojimo
požiūriu".
„Projekte siūlomos nuosta

tos konkuruoja su Konstitucijos
normomis ir negalėtų būti įtvir
tintos įstatyme be įsikišimo į
konstitucinį reguliavimą. Todėl
manome, kad Lietuvos Respub
likos piliečių politinės teisės bū
ti išrinktu (pasyvios rinkimų
teisės) apribojimus galima būtų
svarstyti tik Konstitucijos 56
straipsnio 2 dalies pataisų kon
tekste", teigiama Teisės depar
tamento išvadoje.
Apie galimybę priimti įsta
tymų pataisas, kurios galėtų už
kirsti kelią R. Paksui kandida
tuoti į prezidentus, kalbėta per
antradienį vykusį laikinojo pre
zidento Artūro Paulausko, mi
nistro pirmininko Algirdo Bra
zausko i r laikinojo Seimo pirmi
ninko Česlovo Juršėno susitiki
mą.

Prezidentūroje apdovanoti Liet yy;
V i l n i u s , balandžio 28 d. mi mirtino pavojaus sau ir savo
f BNS) — Laikinasis preziden šeimai, Antrojo pasaulinio karo
tas Artūras Paulauskas trečia metais gelbėjo žydus nuo nacių
dienį Žūvančiųjų gelbėjimo kry genocido.
žiais apdovanojo Antrojo pasau
Prezidentūros Baltojoje sa
linio karo metais žydų tautybes lėje susirinkusiems žydų gelbė
žmones nuo nacių genocido gel tojams ir j ų artimiesiems A.
bėjusius asmenis.
Paulauskas sakė, k a d šešių mi
Apdovanojimai prezidento lijonų Europos piliečių žydų su
įsaku suteikti 23 asmenims, ta naikinimas Antrojo pasaulinio
čiau įvertinimo dienos sulaukė karo metais „lieka neištrinama
tik du žydų gelbėtojai — Madas gėdos dėme 20 amžiaus istorijo
Beinaravičius ir Romualdas je, lieka amžinu randu Europos
Daugirda. Apdovanojimus, skir veide".
t u s po mirties, atsiėmė žydų
„Randuota liko i r Lietuva",
gelbėtojų artimieji.
pabrėžė A. Paulauskas.
Kartu jis pabrėžė, kad Lie
J a u mirusiems Zofijai Stas
kevičienei, Adolfui Staškui ir tuva visada prisimins savo ne
Stasei Vaitkaitytei-Ruzgienei tektis, taip p a t ir išgelbėtas gy
skirtus ordinus atsiėmė du jų vybes.
išgelbėtieji — Ida Rozengerdi„Šiandien mes čia, kad pri
naitė ir Jozelis Straubergas.
simintume tuos, kurių pastan
Kaip teigiama prezidento gomis pelenais nuklotuose holopasirašytame įsake, Žūvančiųjų kausto istorijos puslapiuose ži
gelbėjimo kryžiais apdovanoja ba ir auksinės raidės.
mi asmenys, kurie, nepaisyda
N u k e l t a į 5 psl.

Valdančiosios Lietuvos so
cialdemokratų partijos prezidiu
mo posėdyje partijos vadovas A.
B r a z a u s k a s piktinosi, jog R.
Paksui nebuvo užkirstas kelias
dalyvauti rinkimuose.
R. Paksą remiantys liberaldemokratai j a u bando naudotis
faktu, jog R. Paksui norima už
kirsti kelią dalyvauti rinkimuo
se. Partijos vadovas Valentinas
Mazuronis pareiškė, jog prieš R.
Paksą toliau vykdoma „nešvari
akcija".
„Apkaltą Lietuvos žmonių
išrinktam prezidentui pradėju
sios jėgos šiandien karštligiškai
ieško būdų bet kokiomis priemo
nėmis užkirsti kelią R. Paksui
dalyvauti pirmalaikiuose prezi
dento rinkimuose", sakoma par
tijos pareiškime.

žydu geli>£t: ja!

Žūvančiųjų atminimo kryžių įteikimo ceremonija prezidento rūmuose. Pirmas iš dešinės — Vladas Beinaravičius,
vienas iš dviejų gyvų likusių apdovanotųjų žydų gelbėtojų.
Valdo Kopūsto .ELTA) nuotr.

Lietuva tobulins
tautinės
santaikos apsaugą
V i l n i u s , balandžio 28 d.
(BNS) — Lietuva stengsis ne
atsilikti n u o kitų ES šalių, to
bulindama savo įstatymus i r
teisės a k t u s , kurie užkirstų ke
lią tautinės neapykantos, anti
semitizmo, rasizmo bei kseno
fobijos kurstymui.
Tai sakė trečiadienį Seimo
valdybos sudarytos naujos dar
bo grupės teisės aktams dėl at
sakomybės už nesantaikos, a n 
tisemitizmo, rasizmo ir kseno
fobijos kurstymą tobulinti gru
pės vadovas, Seimo Žmogaus
teisių komiteto pirmininkas
Gediminas Dalinkevičius.
„Mano manymu, šiuos tei
sės a k t u s šiandien galima
griežtinti. Pasaulio valstybių
vadovai gana rimtai šneka apie
ksenofobiją, ir šis reiškinys y r a
pavojingas", telefonu sakė G.
Dalinkevičius. dabar Berlyne
dalyvaujantis
tarptautinėje
konferencijoje apie antisemitiz
mą.
Anot j o , Prancūzijoje įsta
tymai j a u yra sugriežtinti. Apie
tai kalba Švedija ir Didžioji
Britanija.
„Jei nusikaltime yra įro
doma antisemitizmo, rasizmo
sudėtinė dalis, tai tampa sun
kinančia aplinkybe bylos nagri
nėjime", sakė G. Dalinkevičius.
Paklaustas, ar darbo grupė
rengs konkrečias įstatymų pa
taisas, parlamentaras teigė:
„Nedrįsčiau kalbėti apie
baigiamą rezultatą, pirmiausia
mes turime surasti aiškų atsa
kymą: a r gali pas mus tos a p 
raiškos likti prilygintos papras
tiems nusikaltimams". Jo teigi
mu, reikia ieškoti būdų ne t i k
kaip priimti dokumentus, bet i r
kaip juos įgyvendinti.

Valstybės saugumo d e p a r t a m e n t a s paneigė A, Pociaus sąsajas su KGB

Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus trečiadienį lankėsi Vil
niaus Kalvarijų turgavietėje, kur bendravo su vietiniais prekeiviais. Ap
žiūrėjęs įvairias siūlomas prekes, prezidentas nusipirko maišelį bulvių.
Nuotr.: V. Adamkus (d) kalbasi su turgaus prekiautoju.
Tomo Č e r n i š e v o (ELTA) nuotr

V i l n i u s , balandžio 28 d.
(BNS) — Valstybės saugumo de
partamentas (VSD) paneigė žiniasklaidoje trečiadienį pasiro
džiusią informaciją, neva pre
tendentas į VSD vadovus Arvy
das Pocius buvo susijęs su sovie
tiniu Valstybės saugumo komi
tetu — KGB.
Ši struktūra buvo komunis
tinio režimo politinių represijų
įrankis.
Pasak VSD atstovo spaudai
pranešimo, d a r prieš penkerius
metus, priimant A. Pocių į VSD
generalinio direktoriaus pava
duotojus, „ši, j a u tada skleista,
informacija buvo kruopščiai tik
rinama".
„Tada buvo tiksliai nustaty
ta, jog A. Pocius nebuvo KGB
agentas ir nebuvo su šia organi

Skiriasi d i r i g e n t o Sauliaus Sondeckio ir Kamerinio
orkestro keliai
Vilnius, balandžio 28 d.
(BNS) — Saulius Sondeckis tre
čiadienį Panevėžyje paskutinį
syk diriguoja prieš 44 metus
įkurtam Lietuvos kameriniam
orkestrui (LKO) — dėl konflikto
su muzikantais profesorius pa
reiškė nutraukiąs bendravimą
su šiuo kolektyvu ir pradedąs
„kitą etapą".
Skyrybų noras yra abipusis
— orkestrantai kaltina S. Son
deckį intrigomis ir savivale.
Kaip sakė S. Sondeckis, jis
ryžosi šiam žingsniui, įvertinęs
orkestrantų nepasitenkinimą
vykdoma LKO reorganizacija.
„Tegul jie dabar gyvena kaip iš
mano, kuria naują orkestrą,
naują jo įvaizdį", kalbėjo diri
gentas.
S. Sondeckis pridūrė, kad
savo muzikinės veiklos apskri
tai jis nenutraukia, ketina di

zacija susijęs kokiais nors kitais
įsipareigojančiais ryšiais", ra
šoma pranešime.
Tuo tarpu dienraštis „Lietu
vos žinios" paskelbė, kad neat
metama galimybė, kad A. Po
cius, prieš ketverius metus bu
vęs tarp pretendentų į generali
nio prokuroro postą, šio posto
nepasiekė kilus įtarimams, esą
jis galėjęs priklausyti KGB at
sargai.
Pats A. Pocius, antradienį
prisistatydamas Seimo na
riams, neigiamai atsakė į klau
simus dėl galimo bendradarbia
vimu su KGB.
2000-aisiais, svarstant, kas
taps generaliniu prokuroru vie
toj Kazio Pėdnyčios, tarp galimų
kandidatų į šį postą buvo mini
ma ir A. Pociaus pavardė. Ta

čiau į šį postą jis nebuvo paskir teiktas atsargos majoro laips
nis.
tas.
Dienraščio straipsnyje pažy
Tuo metu žiniasklaidoje pa
sirodė informacija, esą A. Pocius mima, kad, prieš trejus metus
negalėjo tapti generaliniu pro paviešinus šią informaciją. A.
kuroru dėl įtarimų anksčiau ga Pocius tuo metu jos oficialiai ne
lėjus priklausyti KGB atsargai. paneigė.
Tai esą patvirtina archy
To nepadarė ir tuomet nau
viniai dokumentai, liudijantys, joji j o darbovietė — Generalinė
kad A. Pocius, dirbdamas Mari prokuratūra.
A. Pocius dienraščiui antra
jampolės prokuratūroje, sutiko
būti į t r a u k t a s į KGB atsargą dienį griežtai neigė galimas sa
vo sąsajas su KGB.
„ypatingajam laikotarpiui".
„Neturiu jokių sąsajų, tai
A. Pocius esą nepriklausė
kadriniams struktūros darbuo netiesa, gandų lygis", sakė A.
tojams, tačiau, dienraščio „Lie Pocius.
Laikinojo prezidento atsto
tuvos žinios" šaltinių teigimu.
Generalinėje prokuratūroje jis vas spaudai Arvydas Žilinskas
buvo vadinamas „Majoro" pra dienraščiui sakė, kad A. Pau
lauskas informacijos apie gali
varde.
N e p a t v i r t i n t a i s duomeni mas A. Pociaus sąsajas su KGB
mis, j a m K G B galėjo būti su neturi.

Laikinojo prezidento
malonės
nesulaukė nė
vienas nuteistasis

Artistų laiške ministrei tei
riguoti kitiems kolektyvams,
ruošti naują orkestrą.
giama, kad orkestre kuriama
Kultūros ministrė iki šiol „psichologinio spaudimo ir bai
V i l n i u s , balandžio 28 d.
nėra gavusi S. Sondeckio pra mės atmosfera bei tendencingai
(BNS) — Prezidentūroje trečia
pateikiama Kultūros ministeri
šymo atleisti iš darbo.
dienį posėdžiavusi Malonės ko
Praėjusią savaitę nuo Lie jos nuostata dėl susidariusios
misija svarstė 45 nuteistųjų
tuvos nacionalinės filharmoni situacijos". LKO muzikantų tei
prašymus, tačiau nė vienas jų
jos atsiskyrusio orkestro muzi gimu, iš Filharmonijos išeiti jie
malonės nesulaukė.
kantai kreipėsi raštu į kultūros buvo priversti „dėl orkestro va
Malonės komisijai pirmą
ministrę Romą Žakaitienę, ku dovybės rezgamų intrigų", be to,
kartą vadovavo laikinasis pre
riame išdėstė savo nepasitenki jų nuomonės atsiklausta nebu
zidentas Artūras Paulauskas.
nimo S. Sondeckiu priežastis: vo.
Prezidento kanceliarijos va
orkestrą atskyrus nuo filharmo
Trečiadienį orkestrantai iš
dovas
Andrius Meškauskas po
nijos, LKO vadovybė turėjo iš platino d a r vieną 24 parašais
posėdžio sakė. kad tai pirmas
karto įdarbinti muzikantus įs patvirtintą kreipimąsi, kuriame
kartas, kuomet Malonės komi
teigtoje savarankiškoje įstaigo teigia, kad padėtis dar labiau
sija nepasigaili nė vieno nuteis
je, tačiau to nepadarė.
paaštrėjo.
tojo.
Kamerinis orkestras, kuria
„Kasdien patiriame psicho
Andriaus Meškausko teigi
me iš viso groja 28 muzikantai, loginį spaudimą ir moralini
mu, šį kartą tarp prašytojų bu
galutinai nuo Filharmonijos at smurtą, grasinimus (ir ne tik
vo ypatingai daug reridvvistų
siskyrė šių metų kovą. Oficialiai tiesioginio darbo metu), taip pat
buvo įdarbinti tik meno vadovas nuolat grasinama finansinėmis l bei žmogžudžių, kurif
dento malonė paprastai nesu
S. Sondeckis, direktorė Audra bausmėmis", tvirtina orkestro
teikiama.
muzikantai.
Keniausytė bei buhalterė.

henį prasidėjo t.ietuvos ir Vokietijos policijos pareigūnų akcija po
Lietuva „Saugesnis miestas — saugesnis gyvenimas". Prevencinės infor
macijos rinkinį po didžiuosius Lietuvos miestus vežios iš Vokietijos at
siųstas 16.5 m ilgio policijos vilkikas, sveriantis per 22 tonas ir turintis
konferencijų salę su modernia vaizdo aparatūra Numatoma, kad šis vil
kikas aplankys Alytų. Kauną, Panevėžį, Šiaulius ir Klaipėda Pirmasis
v
susitil
i
n surengtas Vilniuje. .
Nuotr.: Policininkai bendrauja su vaikais sostinės Katedros aikštėje
Mykolo AmbruzoKLTA) ntiotr
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LIETUVIŲ TELKINIAI
PHILADELPHIA, PA

VELYKOS LIETUVIŲ
TELKINYJE

V

Jungtinis choras atlieka m e n i n ę programą P h i l a d e i p h i a , P A , Lietuvių B e n d r u o m e n ė s r u o š t a m e Lietuvos
Nepriklausomybės šventės paminėjime.
K. R a z g a i č i o nuotr.

Neeilinis įvykis

S

v. Andriejaus lietuviškos
parapijos klebonas kun.
Petras Burkauskas ir
parapijos komitetas Atvelykio
sekmadienį, balandžio 18 d., po
lietuviškų šv. Mišių, sukvietė
visus parapijiečius į tradicinį
lietuviškų Velykų stalą. Para
pijos komiteto pastangas įverti
no gausiai susirinkę visų kartų
ir bangų parapijiečiai bei jų
draugai. Renginio organizavi
mui vadovavo parapijos komite
to pirm. Jono Puodžiūno deši
nioji (ir kairioji) ranka, jo visų
darbų talkininkė Angelė Puo
džiūnienė su gausia komiteto
narių ir parapijiečių talka. Ma
tant kiek darbo ir širdies į para
pijos reikalus įdeda Angelė ir
Jonas Puodžiūnai, niekas neat
sisako jiems padėti. Užtat, visų
bendros pastangos ir šį kartą
atnešė gražius rezultatus.
Atvelykio šv. Mišias ir Ve
lykų stalo renginį praturtino
svečių kunigų iš Lietuvos para
pijoje apsilankymas. Mišias
koncelebravo Telšių vyskupijos
seminarijos rektorius kun. An
tanas Lapė, Klaipėdos Šv. Juo
zapo darbininko parapijos kle
bonas kun. Saulis Damašius ir
tik prieš mėnesį kunigu įšven
tintas Marius Venskus. J a u 
niausiam iš visų dalyvavusių
dvasininkų, kunigui Venskui
teko perskaityti dienos Evan
geliją ir pasakyti pamokslą,
įpindamas švelnaus jumoro ir
privesdamas Evangeliją prie
mūsų laikais visų pareigos liu
dyti prisikėlusį Kristų, j a u n a s

kunigas nustebino savo įtiki
nančiu, p a t r a u k l i u iškalbingu
mu. Mišių pabaigoje, klebonas
kun. B u r k a u s k a s paprašė kun.
Venskų suteikti jam, klebonui,
savo palaiminimą, nes naujai
įšventinto kunigo palaiminimas
suteikia y p a t i n g ų Viešpaties
malonių. Daugelis parapijos
šeimų pasekė kun. Burkausko
pavyzdžiu ir prašė kun. Venskų
juos palaiminti.
Velykų stalo renginio metu
parapijos komitetas pasveikino
kleboną kun. Petrą Burkauską su jo kunigystės 25 metų
jubiliejumi. Apjuosė Lietuvoje
išausta juosta, kurioje įausti žo
džiai: „Sveikiname kun. Petrą
su 25 metais Kristaus vynuogy
ne". Saldumynų stalą puošė tor
tas taip pat su 25 metų sveiki
nimu. Vaišėse taip pat dalyva
vo Vilkaviškio vyskupijos gar
bės k a n a u n i n k a s msgr. Leonas
Peck —Peciukevičius, kuriam
buvo sugiedota „Ilgiausių me
tų" švenčiant 89-tąjį gimtadienį.
Msgr. Peck y r a dosnus Vilka
viškio vyskupijos ir daugelio
kitų gerų darbų rėmėjas, ir ne
paisant gilaus amžiaus, dauge
lio parapijų kunigų pavaduoto
jas bei talkininkas.
Kun. P e t r a s B u r k a u s k a s
yra klebonu dviejų
Philadelphijos
lietuviškų parapijų —
Šv. Andriejaus ir Šv. Kazimiero.
Neapeidamas nei vienos iš jo
vadovaujamų parapijų, kun.
Burkauskas savo
kunigystės
jubiliejų oficialiai švęs ten, kur
prieš 25 metus priėmė kunigo

šventimus iš tuometinio Philadelphijos kardinolo Krol. Būtent
Censtachovos Mergelės Marijos
šventovėje — National Shrine
of Our Lady of Czestochowa
— Doylestown, PA. Kun. P. Bur
kauskas, trečios kartos Ameri
kos lietuvis, buvo įstojęs į Pau
linų vienuolyną, pasiryžęs būti
tik paprastu broliu vienuoliu,
visai nesitikėdamas tapti ku
nigu. Viešpaties planai kitaip
suklostė jo gyvenimą. Ne tik
tapo kunigu, bet, paprašęs atlei
dimo nuo vienuoliškų
įžadų,
tapo ir dviejų lietuviškų parapi
jų klebonu. Daugiau apie kuni
go Burkausko asmenį ir jo veik
lą parašysime po jo kunigystės
jubiliejaus šventės, kuri įvyks
gegužės 1 d. (šeštadienį), 3:30 vai.
p.p., aukščiau minėtoje šven
tovėje. Po iškilmingų sukaktu
vinių šv. Mišių, kun. Burkaus
k a s kviečia į priėmimą šven
tovės valgykloje.
Visi, kurie stebime šio kuni
go ganytojišką ir lietuvišką
veiklą, raginame visus rytinio
pakraščio lietuvius, kurie ka
daise dalyvavo kun. Burkausko
ruoštose Maldos dienose už
Lietuvą Censtachovos šventovė
je, atvykti į jo šventę, pasvei
kinti ir padėkoti už visas jo
pastangas Lietuvai ir lietuvy
bei. Šventovės adresas: Natio
nal Srine of Pur Lady of Czestochowa, Ferry Road, Doylestown, PA. Nurodymus ir žemė
lapį į šventovę galima rasti tinklapyje: w w w . c z e t o c h o w a . u s
Teresė Gečienė

elykų šventės š.m. ba Kvietė kan. B. Talaišį sukalbėti
landžio 11 d. St. Peters- maldą ir palaiminti gausius val
burgo lietuviškame tel gius. •
kinyje pradėtos 1 v. p.p. Šv. Jė
Vietoje anksčiau tradicinio
zaus Vardo bažnyčioje, Gul- margučių
ridinėjimo,
įvyko
fport. šv. Mišias aukojo kan. margučių muštynės. Per 200
Bernardas Talaišis ir kun. dr. dalyvavusių mušėsi kiekvienas
Matas Čyvas. Prasmingą, šv. su kiekvienu, stalo laimėtojai
Velykoms pritaikytą pamokslą su kitų stalų laimėtojais ir t.t.
pasakė kun. B. Talaišis. Šv. Mi Stipriausio margučio savinin
šių metu giedojo Lietuvių klubo kas Romas Stadalnikas laimėjo
choras. Bažnyčioje dalyvavo butelį šampano.
ypatingai daug tikinčiųjų, daug
Pirm. A. Kamiene perskaitė
jaunų tautiečių, su jaunomis gautus sveikinimus iš LR am
šeimomis, tas duoda daug vilčių basadoriaus Vygaudo Ušacko ir
ilgam lietuvių telkinio išsilaiky anksčiau čia apsilankiusios
mui. Po pamaldų visi nuvyko į Sigitos Borisienės iš Lietuvos.
Lietuvių
klubo
velykinius Paskirta margučių marginimo
pietus.
konkurso komisija išrinko 3
Nuvykę pastebėjome velyk- pintinėles su gražiausiai išmar
iškai papuoštą sceną, o prie jos gintais margučiais. Pirmą pre
gausybę margučių. Tokio dide miją laimėjo Nina Liubinienė,
lio margučių skaičiaus gal ne antrą Birutė Mikalauskienė ir
buvo ankstesnėse Velykose. trečią — Birutė Kasperavičienė.
Daug darbo valandų pašventę ir Joms buvo įteiktos numatytos
meniškų gabumų turintieji, premijos.
įgalino suruošti tokią gražią
Pirm. A. Kamiene dėkojo
parodą.
Nijolei ir Kostui Dimams už
Lietuvių klubo pirm. Angelė skaniai pagamintus šaltus ir
Kamiene, pradedant iškilmin karštus pietus. Daliai ir Anta
gus velykinius pietus, sveikino nui Adomaičiams už gražų salės
susirinkusius su pavasario papuošimą, o valdybos narėms
švente — Velykomis. Minėjo, už puikų maisto patiekimą. Vi
kad esame susirinkę į mūsų siems taip gausiai atsilan
klubą iš įvairių kraštų, net yra kiusiems tautiečiams linkėjo
atvykusių iš tėvynės Lietuvos. laimingo gyvenimo su džiaugs-
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mo spindulėliais. Kvietė ne
pamiršti Lietuvių klubo ir daly
vauti ruošiamuose renginiuose.
Linkėjo, kad ši Prisikėlimo
šventė mus visų „bangų" tau
tiečius dar arčiau sujungtų
mūsų visų bendram tikslui —
lietuvybės išlaikymui.
J u o z a s Šulaitis
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AKIU UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
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DR. T O M A S ZUBINAS
D A N T Ų GYDYTOJAS
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DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
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NEW YORK, N Y

BROOKLYN-OJJEENS LB APYLINKĖS METINIS SUSIRINKIMAS

P

ačios didžiausios iš trijų
New Yorke veikiančių LB,
Brooklyn-Queens
apylinkės
metinis susirinkimas, po Ap
reiškimo bažnyčioje lietuviškai
kun. Jono Dielininkaičio atna
šautų Mišių, įvyko Žemutinėje
parapijos salėje sekmadienį,
balandžio 25 d.
Prieš susirinkimą visi buvo
pavaišinti Reginos Kubilienės
paruoštais skaniais užkandė
liais, karšta kavute ir kitais
skanėstais.
Susirinkimą atidaręs (ir to
liau vadovavęs), pirmininkas
Jonas Kunca, pasveikinęs ir
pasidžiaugęs gausiai atsilankiu
siais, pakvietė tylos minute
pagerbti tuos, kurie metų bėgy
je iškeliavo į amžinybę.
Po to kun. J. Dielininkaitis
maldos žodžiu kreipėsi į Ga
lybių Viešpatį, maldaudamas Jo
gailestingos globos ir palaimos
besidarbuojantiems lietuviškoje
veikloje
Praėjusių metų metinio su
sirinkimo protokolą perskaitė
Edmundas Adomaitis. Kostui
Norvilai padarius pastabą dėl
neteisingai
užrašytų
poros

pavardžių, protokolą patvirti me jokių „krislų" nerasta, per
nus, susirinkusius pasveikino skaitė K. Bileris.
naujoji NY apygardos pirminin
Sporto ir sportininkų rei
kė Ramutė Žukaitė. Nustebusi kalais kalbėdama. Atletų klubo
šiame susirinkime m a t y d a m a pirmininkė Aldona Augylienė
mažai „treciabangių",
pasi nusiskundė nepavydėtinomis
džiaugė Lietuvai įstojus į sąlygomis, nes n e t u r i m a tin
NATO, o už savaitės tapsiančia kamų patalpų, kur būtų galima
ir Europos Sąjungos nare, visus treniruotis, o taip pat ir stoka
kvietė atvykti į apygardos ren lėšų. Vyksta pasiruošimas pa
giamą, gegužės 1 d. pokylį.
minėti Atletų klubo 100 metų
Vyko pranešimai. Kaip ir sukaktį. Byla su tėvais pran
dera, pirmasis pranešimą pa ciškonais dar tebesitęsianti.
darė apylinkės pirmininkas J.
Kultūros reikalų vedėja Ra
Kunca. Prisipažino, jog apylinkė mutė Česnavičiene, plačiau nu
gausesne veikla nepasižymė švietusi vykstantį Valdovų rū
jusi, tačiau, glaudžiai bendra mų statybos vajų (iki šiol su
darbiauta su apygardos valdy rinkta 3,630 dol), kalbėjo ir
ba, t a l k i n a n t ir r e m i a n t jos apie įvyksiantį Lietuvių fondo
veiklą. Pastaruoju laiku vykdo susirinkimą, kuriame bus bal
mas Valdovų rūmų statybos suojamas Lietuvių Bendruome
vajus.
nei nepalankus įstatų pakeiti
Itin darbšti iždininkė Re mas.
nata Alinskiene, pasidžiaugusi
Ypač kruopščiai paruoštą
narių uolumu, užsimokant soli išsamų pranešimą padarė litua
darumo mokestį, pranešė, kad nistinės Maironio mokyklos
pajamų t u r ė t a 962.42 dol., o vedėja Audrė Lukoševičiūtė.
išlaidų — 1,226 70 dol. Kasoje Džiugu buvo išgirsti, kad mo
yra 4,082 65 dol
kykla gausėja mokinių skaičiu
Kontrolės komisijos (Kęs mi. Dabar mokyklą lanko 74
tutis Bileris. Kostas Norvilą ir mokiniai. Šiais metais, pirmą
Sofija Skornikione) aktą, kuria k a r t ą nuo 1992 m., bus vėl

išleista abiturientų laida.
Socialiniais reikalais besi
rūpinanti, Vida Jankauskienė
kalbėjo apie „Proxy" svarbą.
„Proxy", tai aktas, kada žmogui,
atsiradus tokiame stovyje, jam
pačiam nebepajėgiant daryti
sprendimų, tai padaryti įgalio
jamas kitas asmuo. Paaiškino ir
apie galimybę, kurių pajamos
esančios ribotos, gauti „Food
Stamps". Abiem atvejais ji ga
lėtų parūpinti ir reikiamas for
mas.
Priartėjus prie rinkimų, į
valdybą reikėjo išrinkti (ar per
rinkti) 4 narius. Rinkimuose
dalyvauti teisę turėjo 45 nariai.
Anksčiau kandidatus į valdybą
„sumedžioti" buvo gan neleng
va. Teko maloniai nustebti!
Kandidatų, be jokių atsikalbinė
jimų, atsirado net 7. Slaptu bal
savimu, pagal daugumą balsų,
išrinkti: Raimundas Sližys — 41
balsas. Viktorija Čereškienė —
30 balsų, Irena Matelienė — 23
balsai ir Renata Alinskiene —
23 balsai Bet, pastarajai apsi
galvojus ir iš valdybos pasi
traukus, į jos vietą atėjo Josephina Senken — 21 balsas.

L i e t u v i ų klubo (St. P e t e r s b u r g . FL) v e l y k i n i a m e r e n g i n y j e s v e č i a m s p a t a r n a u j a (iš k a i r ė s ) : Albinas K a r n i u s ,
A l d o n a Andriulienė, G r a ž i n a C i b i e n ė ir klubo p i r m . A n g e l ė K a m i e n e .
J u o z o Š u l a i č i o nuotrauka.

Mandatų komisijai (Algir
das Česnavičius ir Kęstutis
Augylis) skaičiuojant balsus,
buvo proga kalbėti apie „Lie
tuvių radijo" laidą, kuri iki šiol
buvo LB NY apygardos globoje.
Laidai vadovauja dr. Giedrė
Kumpikaitė. Visų nuostabai, be
jokio paaiškinimo laidos metu
pasigirdo, o ir bažnyčios lanksti
nuke rašoma, kaip anksčiau
buvo prašoma, čekius rašyti
„The Lithuanian
American
Community" vardu ir siųsti
apygardos kasininkui, dabar
nurodomas
kitas
vardas:

„Lithuanian Citizen Club" ir
naujas adresas. Daug kas tuo
reikalu teiravosi ir pasisakė (R.
Žukaitė, R. Česnavičiene, V.
Jankauskienė, A. Augylienė, K.
Norvilą), bet nieko konkretaus.
Gaila, kad į susirinkimą neatvy
ko laidos vedėja dr. G. Kum
pikaitė Jos paaiškinimo buvo
pasigesta. Kažin, ar tik šis rei
kalas nesudarys nepageidauja
mo erzeliuko 9
Susirinkimas,
užsitęsęs
daugiau kaip pora valandų,
buvo užsklęstas, giedant Tautos
himną.

Susirinkimą uždarius, val
dyba posėdžiavo ir pareigomis
pasiskirstė taip: Vida Jankaus
kienė — pirmininkė, Jonas
Kunca
— vicepirmininkas.
Viktorija Čereškienė — sekre
torė, Josephina Senken —
kasininkė, Irena Matilienė —
socialiniai reikalai, Raimundas
Sližys
—
visuomeniniai
reikalai, Ramute Česnavičiene
— kultūros ir švietimo reikalai.
Kontrolės komisija dar
metams pasilieka ta pati.
P. Palys
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Kandidatus vertinant...
Būrelis lietuvių NATO
plėtros iškilmėse š.m.
kovo 29 d. VVashington,
D.C. Iš kairės: Romas
Nelsas, Liuda Rugienienė,
Algis Rugienius, Birutė
Vilutienė, Mykolas
Pakštys, Audronė
Pakštienė, Algimantas
Gečys, Teresė Gečienė,
Angelė Nelsienė.
Jono Urbono nuotrauka.

LR KONSULATAS PRANEŠA
Kokiais atvejais užsienyje gyvenantys lietuviai turi deklaruoti savo
pajamas ir mokėti mokesčius Lietuvoje
Remiantis Mokesčių inspek
cijos prie LR Finansų ministeri
jos
informacija,
teikiame
paaiškinimą kokiais atvejais
užsienyje gyvenantys lietuviai
turi deklaruoti savo pajamas ir
mokėti mokesčius Lietuvoje.
Pagal 2003 m. sausio 1 d.
įsigaliojusio Lietuvos Respub
likos
gyventojų
pajamų
mokesčio įstatymo (2002 m.
liepos 2 d. Nr. DC-1007, toliau
— GPMĮ) n u o s t a t a s pajamų
mokestį Lietuvoje nuo visų tiek
Lietuvoje, tiek užsienio valsty
bėse gautų pajamų privalo
mokėti tik nuolatiniai Lietuvos
gyventojai. Jie taip pat turi pa
teikti metinę pajamų mokesčio

deklaraciją Lietuvos mokesčių tisai arba su pertraukomis 280
arba daugiau dienų vienas pas
administratoriui.
Nuolatiniu Lietuvos gyven kui kitą einančiais mokestiniais
toju yra laikomas fizinis asmuo, laikotarpiais ir viename iš šių
kuris t e n k i n a GPMĮ 4 straip mokestinių laikotarpių išbūna
Lietuvoje ištisai arba su per
snyje n u s t a t y t u s kriterijus:
1) kuris mokestiniu laiko t r a u k o m i s 90 arba daugiau
tarpiu Lietuvoje t u r i nuolatinę dienų.
Remiantis GPMĮ nuostato
gyvenamąją vietą;
mis,
nuolatinių Lietuvos gyven
2) kurio asmeninių, sociali
tojų
iš
šaltinio užsienio valsty
nių arba ekonominių interesų
bėje
gautos
pajamos pagal mo
buvimo vieta mokestiniu laiko
kesčio
mokėjimo
Lietuvoje tvar
tarpiu yra veikiau Lietuvoje nei
ką
yra
priskiriamos
B klasės
užsienio valstybėje;
pajamoms.
Šios
klasės
pajamas
3) kuris mokestiniu laiko
gavę
gyventojai
privalo
jas
tarpiu ištisai a r b a su pertrau
deklaruoti
ir
nuo
jų
sumokėti
komis Lietuvoje išbūna 183 ar
pajamų mokestį Lietuvoje.
daugiau dienų;
Metinę pajamų mokesčio
4) kuris Lietuvoje išbūna iš

deklaraciją Lietuvos mokesčių
administratoriui
nuolatiniai
Lietuvos gyventojai turi pateik
ti iki gegužės 1 d. kalendorinių
metų, einančių po mokestinio
laikotarpio, p e r kurį gautos
pajamos. Pagal pateiktą dekla
raciją apskaičiuotas pajamų
mokestis į Lietuvos Respublikos
biudžetą turi būti sumokėtas
taip pat iki šios datos.
Papildoma informacija dėl
pajamų deklaravimo ir mokes
čių mokėjimo Lietuvoje tvarkos
pateikta Mokesčių inspekcijos
prie LR Finansų ministerijos
tinklalapyje: w w w . v m i . l t

H^^^l

KODĖL TĖVYNES SĄJUNGA SIŪLO DU
KANDIDATUS?
P o l i t i n i ų įvykių apžvalga
ANDRIUS KUBILIUS
Valdas A d a m k u s negali
pralaimėti
Nepaisant mūsų
aiškių
nuostatų, prieš savaitę išdės
tytų Tėvynės sąjungos prezidiu
mo posėdyje, kai kam dar kyla
neaiškumų dėl mūsų pozicijos:
kodėl Tėvynės sąjunga remia du
kandidatus - V. Adamkų ir P.
Auštrevičių. Mūsų pozicija lieka
nepakitusi. Mūsų logika remiasi
keliais principais, kurių pirma
sis: R. Paksas negali dar kartą
laimėti. Todėl reikia tartis t a r p
partijų dėl kiek galima didesnės
paramos vienam ar kitam kan
didatui, arba minimaliam kan
didatų skaičiui Mes pasiūlėme
dvi kandidatūras, kurios, mūsų
manymu, galėjo būti paremtos
ir kitų partijų. Kitas dalykas reikalingas žmogus, galintis tin
kamai atlikti prezidento darbą.
Ir šiuo atveju, abi kandidatūros
- ir V. Adamkaus, ir P. Auštrevičiaus, mūsų įsitikinimu, ne
turi konkurentų, lyginant juos
su kitais kandidatais. Viena
pagrindinių prezidento funkcijų
yra laisvai bendrauti su valsty
bių vadovais ir a t k u r t i su
griautą valstybės autoritetą. O
tokiam bendravimui reikalingas
geras kalbų mokėjimas, ypač
anglų kalbos. Šiuo požiūriu, iš
visų šiandien įregistruotų kan
didatų, kaip mums žinoma, tik
V. Adamkus ir P. Auštrevičius
gali pademonstruoti šią savybę.
Anglų kalba jiems yra įrankis,
kurį jie laisvai naudoja.
Dar vienas dalykas: jeigu V.
Adamkus dalyvauja
rinkimuo
se, jis negali pralaimėti. Kai
kam Lietuvoje norėtųsi, kad jis
dalyvautų ir dar kartą pra
laimėtų. Tokiu būdu būtų su
griautas Lietuvai labai reikalin
gas Valdo Adamkaus autoritetas.
Pabrėžčiau, kad pirmajame
rinkimų rate dalyvaus tik vie

nas remiamas k a n d i d a t a s : tas,
kuris t u r ė s daugiau galimybių
laimėti. Tai aiški aksioma. Kan
didatas atsiimti savo kandida
tūrą gali likus 15 dienų iki pir
mojo rinkimų rato. ir tai vienas
iš kandidatų p a d a r y s . Sprendi
mus darys patys k a n d i d a t a i , ne
partijos, jie ir t a r s i s t a r p savęs.
Manau, kad abu laikysis tos pa
čios pozicijos, kad toliau turi da
lyvauti tas, kuris t u r i daugiau
galimybių laimėti ne tik pirma
jame, bet ir a n t r a j a m e rate. Val
dą Adamkų kai kurie iš daly
vaujančių kandidatų yra pasi
ruošę pulti žymiai labiau negu
Petrą Auštrevičių, t u r i m e ir tai
įvertinti. Yra d a u g veiksnių,
kuriuos turėsime įvertinti.
Dabar rinksime parašus už abu
kandidatus ir atidžiai stebėsime
visuomenės nuomonių kaitą. Tarsimės su k a n d i d a t a i s ir juos re
miančiomis partijomis, ir sieksi
me geriausio, atsakingo sprendi
mo. Tokia mūsų veiksmų logika.
Apie v i s u o m e n ė s n u o m o n ę
Mes atidžiai stebime nuo
monių kaitą ir nuolat atliekame
apklausas. Nepasiduodame eu
forijai dėl vienokių ar kitokių
gaunamų visuomenės nuomo
nės tyrimų rezultatų, t a m e tar
pe ir dėl palankių V. Adamkui.
Prieš praėjusius rinkimus jau
buvome pasidavę tokiai eufori
jai ir žinome, kokį gavome re
zultatą. Mūsų analizė rodo, kad
šiuose rinkimuose visuomenės
nuomonė gali labai dinamiškai
keistis, ir todėl t u r i būti atidžiai
stebima. R e m i a n t i s tuo, turi
būti daromos atitinkamos išva
dos. Turime atkreipti dėmesį į
tai, kad pastarosios Baltijos ty
rimų apklausos, k u r i a s praėju
sios savaitės pabaigoje skelbė
liberalcentristai, rodo. jog V.
Adamkus prieš R. Paksą pirma
jame rate laimėtų santykiu
38:16 proc. Kai k a m tai atrodo

įspūdingas pranašumas, bet tu
riu priminti, kad praėjusių rin
kimų pirmajame rate V. Adam
k u s prieš R Paksą pirmavo
panašiu santykiu - 36:19 proc.
Taigi, yra apie ką pagalvoti.
Mūsų tyrimai rodo, kad R.
Paksas gali ir nepakliūti į ant
rąjį ratą, ir V. Adamkui gali
tekti susirungti su kurios nors
iš kairiųjų k a n d i d a t ų - Č.
Juršėnu ar K. Prunskiene. Mū
sų analizė sako, kad tai būtų
mažiau palankus A. Adamkui
variantas. Ir dar sykį turiu pri
minti mūsų aksiomą: V. Adam
kus, dalyvaudamas rinkimuose,
neturi teisės jų pralaimėti. To
dėl turėsime labai atidžiai ste
bėti situaciją ir besikeičiančias
visuomenės nuotaikas.
Tuo tarpu visuomenės para
ma P. Auštrevičiui nuosekliai
auga. Jeigu balandžio 6 d. ap
klausoje jo galimybės įveikti R.
Paksą buvo 26:26 proc. tai. pra
ėjusios savaitės duomenimis,
rungtynės tarp P. Auštrevičiaus
ir R. Pakso baigusi 38:19 proc.
P. Auštrevičiaus naudai.
K a i p v e r t i n t i D a r b o partijos
paramą?
Kai kam kyla neaiškumų,
kaip čia išeina, kodėl Petrą
Auštrevičių remia ir tėvynės
sąjunga, ir Darbo partija. Iš to
bandomi daryti priekaištai tiek
P. Auštrevičiui, tiek mums: ko
dėl TS susidėjo su Darbo parti
ja? Mes manome, jeigu už P.
Auštrevičių pasiruošę balsuoti
Darbo partijos rinkėjai, yra
stiprioji P. Auštrevičiaus pusė
Plati rinkėjų parama - nuo de
šiniųjų iki Darbo partijos rin
kėjų, kurie taip pat yra Lietuvos
Respublikos piliečiai, - yra P.
Auštrevičiaus privalumas, kuo
nelabai gali pasigirti kiti šian
dien žinomi kandidatai. O dėl
Darbo partijos vadų 9 Mūsų kri
tiškas požiūris į jų veiklą ir

planus žinomas. Tačiau tai, kad
gerą daiktą geru pavadina tie,
kurių mes nemėgstame, daikto
nepadaro blogu. Jeigu šią gerą
dieną gera pavadins ir V. Uspaskich, nuo to gera diena ne
pablogės ir mūsų nuomonė apie
V. Uspaskich nepagerės. Aišku,
kad mes nebūsime jokiose koali
cijose su Darbo partija, skirtin
gai nuo kitų partijų.
Mūsų parama pradiniame
tarpsnyje dviems kandidatams
supainioja mūsų oponentus, ir
tai yra taip p a t gerai - nežinia
kurį šiandien pulti labiau. Tai
irgi naudinga situacija.
Dėl kreipimosi į t e i s m ą
Mes esame iš principo pa
sirengę ginčyti Vyriausios rin
kimų komisijos sprendimą R.
Paskui suteikti teisę kandi
datuoti, nes manome, kad prezi
dento rinkimai turi vykti skaid
rioje konstitucinėje aplinkoje.
Teisininkai ginčijasi, ar žmo
gus, kuriam buvo pareikšta
apkalta ir kuris sulaužė prie
saiką Konstitucijai, gali kandi
datuoti. Atsakymas turi būti
nedviprasmiškas, ir jį turi duoti
ne VRK ar partijos, o Vyriau
siasis administracinis teismas.
Kreiptis į teismą, ginčijant
vieną ar kitą VRK sprendimą,
galima tik remiantis įstatymo
nustatyta tvarka. Įstatymas nu
mato, kad tai gali padaryti par
tijos, kurios iškėlė kandidatą
(mes nesame iškėlę), arba kan
didatų patikėtiniai. Mūsų tei
sininkai sako. kad asmenys
tampa kandidatais tik po to, kai
jie įregistruoja 20,000 jį remian
čių piliečių parašų. Pagal tokią
juridinę logiką mes turime dary
ti pauzę ir rinkti parašus. Juos
pateikus VRK, mūsų patikėti
niai galės kreiptis į teismą, skųsdami vienokį ar kitokį VRK spren
dimą. Galimas daiktas, skųsime R.
Pakso registravimą kandidatu

iemet rinkiminiai metai ir JAV, ir Lietu
voje. Kiekvienas mąstantis žmogus
svarsto kandidatų į prezidentus teigia
mybes ir neigiamybes, atsižvelgiant į j a m svar
bias vertybes.
JAV prezidentiniai kandidatai George W.
Bush ir John Kerry nė vienas nėra idealus, bet
šiuo istoriniu momentu jų pozicijos moralės
klausimais, labiau negu jų politiniai žygiai,
tikriausiai nulems, kuris bus išrinktas. JAV yra
atsidūrusi moralinėje krizėje, o tėvynė Lietuva
taip pat. Taigi kandidatų pasirinkimas šiuo
metu itin reikšmingas.
Prieš 4 metus 57 proc. praktikuojančių ka
talikų JAV balsavo už George W. Bush, nes
jiems buvo priimtinas jo moralinis konserva
tyvumas, jo pasisakymas už tradicines verty
bes. Ir dabar JAV katalikų balsai jam yra svar
būs. John Kerry yra airis katalikas, tačiau jo
moralinės pozicijos kyla iš liberalinės ideologi
jos, ir tuo jis atsiduria gana kraštutinėje kairėje.
Opiausi JAV balsuotojų rūpesčiai yra šie:
Irako karas, abortų ir eutanazijos klausimai bei
vienalytės santuokos. Katalikų Bažnyčia šiais
klausimais yra aiškiai pasisakiusi: ji laiko abor
tus, eutanaziją ir vienalytes santuokas morali
niu blogiu, prieš kurį katalikams reikia kovoti,
nedarant jokių kompromisų. Kitaip griaunami
visuomeninės moralės pamatai.
John Kerry yra viešai pareiškęs: „Tikiu
Bažnyčia (Katalikų) ir ją didžiai vertinu, bet
galvoju, jog Bažnyčia neprivalo duoti nurody
mus politikams". Bostono (iš kur Kerry yra kilęs)
arkivyskupas Sean O'Malley yra griežtai pa
skelbęs, jog politikai, kurie palaiko abortų lega
lizavimą, tegu nedrįsta eiti prie komunijos ka
talikų bažnyčiose (tai praktiška ekskomunika).
Dabartinis Kerry nusistatymas ataidi John
Kennedy 1960 m. rinkimų kontroversijas. Tuo
metu Pietų valstijų baptistų suvažiavimas
(Southern Baptist Convention) pravedė rezoliu
ciją, išreiškiančią rimtas abejones, ar katalikui
iš viso dera kandidatuoti į JAV prezidentus, nes
jis privalo vykdyti svetimo autoriteto nurody
mus. Kennedy į tai atsakė: tikiu Amerika „kur
bažnyčios ir valstybės atskyrimas yra absoliutnc ir Vnr ir>V<= hafrnvčios hierarchas negali
įsakyti prezidentui (jei jis būtų katalikas), kaip
jis privalo elgtis ir kur joks protestantų pasto
rius negali įsakinėti savo parapijiečiams, kaip
jie turi balsuoti".

Š

Čia reikia pabrėžti, jog Katalikų Bažnyčia
niekuomet neįsakinėja politikams, nei kitiems
visuomenės veikėjams, tačiau ji turi šventą pa
reigą skelbti ir palaikyti bendražmogiškas ver
tybes bei moralės pagrindus, o politikai ir val
dytojai iš savo pusės turi į tai atsižvelgti. Jeigu
jie propaguoja moralei priešiškas pozicijas, ne
gali save skelbti esą tikinčiais ir ištikimais
Bažnyčios nariais.
Kennedy savo minėtu pareiškimu 1960 m.
sudarė tam tikrą, gana pavojingą, precedentą.
Prieš 32 metus, 1928 m. prezidentiniuose rin
kimuose kandidatavo katalikas Alfred E.
Smith, kuris taip pat buvo smarkiai puolamas
dėl to, kad jo tikėjimas buvo laikomas nesuderi
namu su JAV demokratiniais principais. Tai ki
lo iš Amerikos protestantų priešiškumo Ka
talikų Bažnyčiai ir, aplamai, visiško jos moky
mo nesupratimo. Tuomet Smith pareiškė savo
poziciją žurnale „Atlantic Monthly": „Tikiu
Dievo garbinimu pagal Katalikų Bažnyčios
tikėjimą bei praktiką. Pripažįstu, kad mano
Bažnyčios institucijos negali kištis į JAV Kons
titucijos vykdymą nei į šio krašto teisėtvarką.
Tikiu absoliučia sąžinės laisve visiems žmo
nėms ir į visų tikėjimų lygybę... įstatymų aki
vaizdoje, tai esant teisėtumo, o ne kieno nors
malonės reikalu. Tikiu absoliučiu Bažnyčios ir
Valstybės atskyrimu..." Smith
rinkimus
pralaimėjo.
Dabar štai turime priešingą situaciją: kata
likas Kerry eina prieš Katalikų Bažnyčios mo
ralės nuorodas, o protestantas Bush palaiko
biblinę moralę. Ir Lietuvoje turime prieštaringą
situaciją, kuri į Lietuvos būsimus rinkimus įneš
nemažai sumaišties. Lietuvos katalikai turės
daryti sunkius sprendimus, o jų skaičius nėra
taip didelis, nei taip įtakingas, kaip mes čia
išeivijoje norėtume manyti.
Lietuvos moralinėje sumaištyje suskamba
laisvės kovotojo, prel. Alfonso Svarinsko žo
džiai, tik kažin, ar yra ausų, kurios jų klausys:
„Neužtenka užsirašyti kataliku, bet reikia
apsispręsti būti sąmoningu kataliku, o ne šiau
diniu, drungnu... Priešingu atveju būsi piktas
Bažnyčios griovėjas. Artimiausioje ateityje
laukia svarbūs rinkimai... Užkirskime kelią
įvairiems atėjūnams ir perėjūnams. Nejaugi 53
metus trukusi kruvina bolševikinė okupacija ir
dabar politinė — dvasinė krizė Lietuvoje dar
mūsų nepamokė?"

BALSAI IS TOLIMO UŽSIENIO
,Amerikos balso" ir „Laisvosios Europos" lietuviškų laidų misijai baigiantis
ĮONAS CESNAVICIUS
Nr.5
Respublikonas Kongreso narys (Elan Shmit)
iš Kalifornijos, priminė Kongreso priimtą rezoliu
ciją, raginančią grąžinti laisvę Lietuvai, Latvijai,
Estijai ir nurodančią, kad reikia skatinti pasaulio
nuomonę Baltijos valstybių atstatyme. De
mokratas (Henric Roys) iš Wisconsin pasakė, kad
lietuviai, t u r ė d a m i 720 metų valstybingumo
istoriją, gali būti laikomi viena seniausių valsty
bių Europoje, ir todėl suprantama, kodėl jie sie
kia laikytis savo kultūrinių bei ekonominių pozi
cijų kaip laisva tauta. Demokratas (Ray Magou)
priminęs, kad Vakarų valstybės daugelyje tautų
Afrikoje, Azijoje ir kitose pasaulio dalyse yra su
teikusios laisvę ir nepriklausomybę, ragino rei
kalauti, kad komunistų kolonijinė imperija
panašiai suteiktų laisvę Lietuvai, Latvijai, Estijai
ir kitoms pavergtoms tautoms. Toliau senatorius
(Brook) sakė: „Nuo pat 1940-ųjų metų birželio
mėnesio visi JAV prezidentai: Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson ir Nixon
paskelbė, pakartojo ir naujai patvirtino krašto
politiką nepripažinti Kremliaus diktatorių įvyk
dyto Lietuvos okupavimo. (Iš viso pareiškimus
padarė 90 Kongreso narių)".

Radijo transliacijos iš esmės buvo skirtos
klausytis. Tačiau ir tas tiesioginis užsienio radijo
stočių klausymasis tuometinėmis sąlygomis ne
visuomet buvo visiems įmanomas dėl minėto so
vietinio radijo piratavimo oro bangomis — slopin
tuvų („glušilkų"). Reikėjo dar didelės kantrybės,
užsispyrimo ir žinių iš radijo srities (bangų sklidi
mo, akustikos, priėmimo laiko ir aplinkos įverti
nimo). Svarbesniems tekstams, skelbiamiems
dokumentams atkurti jau neužtekdavo vienkar
tinio įrašo. Radijo transliacijų įrašus reikėdavo
daryti keletą kartų skirtingu laiku ir skirtin
gomis bangomis.
Nors radijo bangas slopintuvai drumstė visu
pajėgumu ištisą parą, visgi pavykdavo susirasti
bangą ir laiką informacijai išklausyti. Tas smal
sumas buvo tiek prigijęs, kad vieną ar kitą dieną
nepasiklausius užsienio radijo, lyg ir savijauta
pablogėdavo. Visuomenė „šviesia komunizmo
ateitimi" jau netikėjo. Tačiau imperijos karine
galia nacionalbolševikai ir vietiniai kolaborantai
dar didžiavosi ir tą galią kaip įmanydami saugo
jo.
Per užsienio žiniasklaidą buvo įdomu susi
Bolševikinės imperijos kūrėjai n e n u m a t ė , pažinti su pasaulyje, ypač pačioje sovietų imperi
kad teks susidurti su tokiu radijo skleidžiamos joje vykstančiais procesais, faktais ir jų inter
informacijos s r a u t u . Politinių, teisinių, istorinių, pretacija. Lietuvių emigracijos politinių ir
ekonominių ir statistinių žinių bei duomenų visuomeninių organizacijų veikla, disidentų
srautas skverbėsi per sovietinio lagerio užkardas, pareiškimais okupuotoje Lietuvoje. Ir tai, kaip
griaudamas melagingą komunistinę propagandą Vakarų, bent jau oficialiosios institucijos, veikėjai
ir jos dogmas. Ta informacija okupuotos Lietuvos sugeba įvertinti realų gyvenimą sovietų imperijo
ir visiems totalitarinio režimo gyventojams turėjo je. J a u vien tai, kad ne Vakarai, bet sovietai išti
didžiulės įtakos, formuojant politines nuotaikas. sus dešimtmečius slopino polemiką arba oficialią
Plačiajai visuomenei užsienio radijo laidos buvo informaciją, rodo. kad ta pusė nesugebėjo atremti
bene vienintelis langas į Vakarus. Tačiau tokią savo poziciją viešoje diskusijoje. Reikia pastebėti,
informaciją perteikti garso įrašais ir ypač rašy kad kiekvienas užsienio radijo laidų klausytojas
tine forma buvo nepaprastai rizikinga Tačiau norom ar nenorom tapdavo tos ideologines
rašytinė forma turėjo kitą vertingą praktinę polemikos dalyviu, bent jau savo aplinkos lyg
reikšmę: užfiksuotus faktus ir sukauptas žinias, menyje. Iš viso to buvo matyti, kad valdžios skel
esant galimybei, paskui buvo galima perteikti
biamos dogmos atitrūkusios nuo realaus gyveni
žodžiu ar rašytine forma, nenurodant šaltinio
mo.
Bus daugiau
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PAGALBA VAIKAMS ATNEŠA PASITENKINIMĄ
Tai pakeitė ir mano, taip pat visos Los Angeles lietuvių visuomenės gyvenimą

Danguolė Navickienė

DANGUOLE NAVICKIENE
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ei prieš dvylika metų bū
tumėte manęs paprašę su
kurti komitetą, kuris su
rinktų arti pusės milijono dole
rių, pagydytų
keliasdešimtį
vaikų Kalifornijoje, pastatytų
modernų pediatrinį nudegimų
centrą Vilniuje ir išvystytų įta
ką vaikų gydymui Lietuvoje, aš
būčiau atsisakiusi toliau kal
bėti.
Atsitiko kitaip. Buvau pap
rašyta suorganizuoti komitetą,
kuris prižiūrėtų tris mergaites
iš Lietuvos, jas gydant Los
Angeles Shriners ligoninėje.
Dabar, praėjus dvylikai metų,
Los Angeles „Lietuvos Vaikų
vilties" komitetas yra surinkęs
beveik pusę milijono dolerių,
finansavęs keliasdešimties vai
kų gydymą Los Angele, suda
ręs gydymo sąlygas šimtams
vaikų moderniame nudegimų
centre Vilniuje, turi įtaką vai
kų gydymui Lietuvoje. Skyrius
bando neatsilikti nuo „Lie
tuvos Vaikų
vilties" centro
veiklos Čikagoje. Turime pa
saulinio masto profesionalus
medicinos srityje mūsų padė
jėjų tarpe, daugelis net ne lietu
viai.

Kas atsitiko? Grįžkime ke
letą metų praeitin, prieš Lie
tuvai atgaunant nepriklauso
mybę 1990 metais. Tuo metu
mūsų visuomenėje buvo prasi
dėjusi stagnacija. Mūsų pabė
gėlių tėvų sukurta, didele dali
mi nuo pasaulio izoliuota vi
suomenė buvo pradėjusi po
truputį iširti. Nemažai mano
kartos žmonių jau buvo dingę iš
mūsų tarpo, nes nematė reikalo
atidėti
neišvengiamai artė
jančią tautinę mirtį.
Mes dalyvavome begali
niuose minėjimuose, dalyvavo
me begalinėse demonstracijo
se, paskelbdavome metines re
zoliucijas, daugumą jų neįgy
vendinamų. Visa tai buvo ap
raiškos visuomenės, kuri nori
išlaikyti ryšį su praeitimi.
Daugelis mūsų, kurie neapleidome tos visuomenės, ten
likome vedami lojalumo bei
kaltės jausmų, nenorėjome, ap
leisti Lietuvos, kada jai buvo
ypač reikalinga mūsų meilė ir
parama. Jautėme, kad ta mūsų
pareiga remti visuomenę, ku
riai gresia išnykimo pavojus.
Nors ir likome visuomenės na
riais, darėmės vis piktesni, kad,
save paskelbę vadais, individai
mus stūmė į veiklą, kuri neat
nešė jokių konkrečių rezultatų.
Turiu pripažinti, kad buvo
organizacijų ir individų, jų tar
pe JAV Lietuvių Bendruomenė,
Amerikos Lietuvių taryba, Bal
tų laisvės lyga, kurie, dirbdami
už mūsų uždaros visuomenės
ribų, pajėgė daryti įtaką Ameri
kos politiniams veiksniams ir
išlaikė gyvą Lietuvos, Latvijos
ir Estijos vaizdą jų sąmonėse.
Atėjus lemiamam momentui

atsiskirti nuo Tarybų Sąjungos,
ši politinė sistema
mūsų
neapvylė.
Labdaros
organizacijos,
kaip BALFas, Lietuvos Duk
terys ir „Birutietės", dirbo ir
tebedirba, kad sumažintų tau
tiečių skurdą, tačiau jų našta
yra žymiai per didelė.
Kada pasaulio visuomenė
pripažino Lietuvos laisvę 1991
metais, a t s i r a d o galimybės
prasmingai veiklai Lietuvos
labui. Salia nedaugelio organi
zacijų ir individų, kurie supra
to kritišką padėtį ir bandė Lie
tuvai padėti, ką mes kaip vi
suomenė veikėme? Komitetai,
įsteigti Lietuvai padėti, užsiim
davo diskusijomis, be jokių
konkrečių rezultatų. Supratau,
kad diskusijos buvo tapusios jų
tikslu, o ne būdu tikslo siekti.
Mes ir toliau kalbėjome, nieko
neveikėme. Prisimenu susirin
kimą, k u r i a m e visą valandą
diskutavome apie paminklo,
pažymėti atgautą laisvę, staty
bą. Paminklas būtų kainavęs
šimtus tūkstančių dolerių. Tuo
tarpu Lietuva maldavo popie
riaus!
Tuo metu patyriau savo as
meninį persiorientavimą. Grupė
Los Angeles ateitininkų susi
tiko su Viktoru Naku, pava
duotoju naujai paskirtam Lie
tuvos ambasadoriui. Jis kalbėjo,
kokia skurdi Lietuvos ambasa
da ir kaip sunku jai efektyviai
veikti. Pripuolamai pastebėjo,
kad jie net neturi padoraus
kompiuterio. Man to užteko. Pa
jutau šaltą pykčio šiurpulį.
Pykau ant savęs ir ant visų tų
komitetų, kurie vis galvojo apie
pyragus, kai Lietuvai reikėjo

LOS ANGELES LIETUVIAI STIPRIAI
REMIA „LIETUVOS VAIKŲ VILTĮ"
L

osangeliečių šūkis yra pa
remti Vaikų nudegimo cen
tro statybą Vilniuje ir tęsti
nudegusių vaikų gydymą Los
Angeles mieste. „Lietuvos Vai
kų vilties" Los Angeles sky
riaus
pirmininkė
yra
Danguolė Navickienė.
Pažymėtini Los Angeles
..Lietuvos Vaikų vilties" naudai
jau atlikti darbai. Jau atidary
tas praplėstas nudegimų cent
ras Respublikinės Vilniaus uni
versitetinės Vaikų ligoninės
traumotologijos skyriuje.
Šio centro praplėtimą fi
nansavo Julijos ir Emilio Sin
kių šeima iš Santa Monica. CA.
Anksčiau remontuotos nu
degimų centro dalies mecena
tai yra Aušra Bulotienė, savo
a^a vyro karininko Antano Bu
lotos prisiminimui; Los Angeles
Lietuvių tautinių namų pirmi
ninkas Jonas Petronis ir a^a
Juozas Kaributas.
Detroite pagydyta mergai
te su „Apert Syndrome" (sme
genų ir kaukolės deformacija),
prisidedant Detroito lietuviams.
Surinkta 7,000 dol. išlaikyti vilnietę Ingą Lizdenytę
šiaurinėje Kalifornijoje, kol
protezistas Jon Batzdorff ir kiti
amerikiečiai profesionalai ne
mokamai jai pritaikė protezus
ir gydė fizine terapija.
Finansuota Jon Batzdorff
kelione j Lietuvą kartu su grįž
tančia Inga Lazdenyte. Jis ten
nuvežė Los Angeles „Lietuvos
Vaikų vilties" nupirktos ir
amerikiečių
firmų
aukotos
įrangos, lankė reabilitacijos
centrus, mokė lietuvius protezistus naujausios technologiĮOS, naudojant Ingą, kaip pa
vyzdi Taip pat pagydė k. ris
Lietuvos gyventojus, praradu
sius kojas, jų tarpe dvejų metų

Taduką Sajenko. Jo tėvai Vy
tautas ir Daiva sukūrė nepa
prastai gražų ir jaudinantį pa
dėkos filmuką Los Angeles lie
tuviams.
Kalifornietis, plastikos chi
rurgas dr. Jonas Domanskis,
Los Angeles „Lietuvos Vaikų
vilties" bendradarbis ir patarė
jas, kelintą kartą lankė Lietu
vą, konsultavo ir darė operaci
jas. Žada atidaryti kabinetą sa
vo veiklai Vilniuje ir kviečia vi
sus amerikiečius plastikos chi
rurgus vykti į Lietuvą, naudotis
tomis patalpomis, gydant nude
gusius vaikus.
Šiais metais planuojami
atlikti kiti darbai: tobulinti
technologiją, nupirkti medici
ninės įrangos, kompiuterių. Nu
pirkti ligoninei ir pacientams
vaistų, kurių negalima gauti
Lietuvoje. Duoti chirurgams sti
pendijas stažuotėms į užsienį,
tobulinti žinias.
Vienas jaunas neurochirurgas jau priimtas stažuotei į

Detroito Providence ligoninę.
Detroitiškiai vėl sutiko talki
ninkauti.
Dar vis atgabenti tuos vai
kus gydymui į Ameriką, kurių
negali pagydyti Lietuvoje. To
liau
bendradarbiauti su Jon
Batzdorff ir dr. Jonu Domanskiu, padedant Lietuvos vaikams.
Lietuvos garbės generali
nis konsulas Kalifornijai Vy
tautas Čekanauskas įteikė Los
Angeles „Lietuvos Vaikų vil
ties" padėkos lenteles, Jon Batz
dorff ir dr. Jonui Domanskiui.
Konsulas įteikė ir Respub
likinės Vilniaus universiteto
Vaikų ligoninės padėkos raštą,
naujausiam mecenatui, Los An
geles Lietuvių tautinių namų
pirmininkui Jonui Petroniui.
Tęsime ir toliau išvardin
dami daugelio aukotojų pavar
des, kurių šimtinės ar tūkstan
tinės padės išlaikyti šį kilnų
gydymo — šalpos darbą Lie
tuvos vaikams.
Vytautas Šeštokas

duonos. Mes, patenkindami sa
vo egoizmą, kalbėjome apie di
delius projektus, o Lietuvai
reikėjo daug smulkios pagal
bos. Tas pyktis mane privertė
daryti tai, ko aš niekada nebu
vau anksčiau dariusi — elgetauti.
Pirmas telefono skambutis
buvo sunkiausiais, tačiau nie
kas neatsisakė padėti. Pati la
bai nustebau, kai laike kelių sa
vaičių į Lietuvos amabasadą at
vyko kompiuteris su visomis
vėliausiomis programomis.
Tuo metu man pasidarė
aišku, kad Lietuvai reikalinga
įvairi labdara — socialinėje,
mokslo, medicinos ir kitose sri
tyse. Turėjome tą darbą nedel
siant pradėti. Pasirinkti pro
jektus, kurie yra įgyvendinami.
kur rezultatai yra aiškūs.
Atėjus prašymui iš JAV LB
Socialinių reikalų tarybos „Lie
tuvos Vaikų vilties" komiteto
įsteigti komitetą priežiūrai trijų
mergaičių su „scoliosis", mes
tam darbui jau buvo pasiruošę.
Tuo metu neturėjau jokio su
pratimo kiek tai pakeis mano
gyvenimą, o taip pat ir visos
Los Angeles lietuvių visuomenės.
Pradėjome su maža grupe
moterų iš kelių Los Angeles
moterų organizacijų, kurios
atvyko į pirmą susirinkimą.
Suradome butą, žmonės suau
kojo baldus, indus, patalynę.
Nustebome visuomenės dosnu
mu. Beveik nejučiomis, mūsų
vyrai įslinko į mūsų posėdžius
ir pasiliko. Sekmadieniais po
šv. Mišių rinkdavome aukas.
Norėjome būti savarankiški, ta
čiau pradžioje Čikagos „Lietu
vos Vaikų vilties" centrinis ko
mitetas padėjo su vaikų ir moti
nų kelione. Buvo nelengva, nes,
pradėjus atsivežti nudegusius
vaikus, mūsų finansiniai reika
lavimai labai padidėjo. Nudegę
vaikai čia išbūdavo metus ar
daugiau, kartais juos reikėdavo
atsivežti net kelis kartus. Pra
dėjus ruošti metinius koldūnų
pietus, aukos padidėjo ir mes
tapome finansiškai savarankiški.
Kodėl norėjome būti finan
siškai nepriklausomi nuo mūsų
Čikagos centro. Juk esame ta

pati organizacija, su tais pačiais
tikslais. Tam turime bent dvi
priežastis. Pirma — tai
na
tūralus pasidalinimas darbo
sritimis. Mes pradėjome spe
cializuotis nudegusių vaikų gy
dymu, o Čikagos skyrius dirba
ortopedinėje srityje. Per ilgą
gydymą mes taip pat išvystome
stiprius emocinius ryšius su sa
vo pacientais. Toks darbo pasi
dalinimas mums leidžia laisvai
pildyti mūsų
reikalavimus.
Antra priežastis atnešė mums
tiesiog negirdėtus rezultatus.
Kalifornijos lietuviai pasisavimo šį projektą. J a u t ė , kas šis
projektas jiems priklauso ir
prisiėmė atsakomybę už jo
priežiūrą. Tai žymiai padidino
paramą mūsų veiklai.
Per eilę metų mes dosniai
remdavome politinę ir labdaros
veiklą, su centrais Čikagoje ar
rytiniuose Amerikos pakraščiuose.
Tai mums atnešdavo inte
lektualinį, bet ne emocinį, pasi
tenkinimą. Mes tik laikraš
čiuose skaitydavome, kas daro
ma su mūsų aukomis. Pas mus
atvykus mūsų mažiems ligoniukamsirjų įsiliejimas į mūsų
visuomenę laike jų gydymo, rė
mėjai mato, kas pasiekiama su
jų aukomis.

S

i veikla nepaprastai pavei
kė mūsų visuomenę. Žmo
nės, visuomeninėje veikloje anks
čiau nedalyvavę, pradėjo mums
padėti. Jie pradėjo lankyti
mūsų vaikus ligoninėje, raminti
motinas laike operacijų. Kiti
nuperka vaikams batus, atveža
maisto, nuveža į Disneylan.
„Lietuvos Vaikų viltis" tapusi
jų projektu.
Priėjome išvados, kad reikia
pastatyti modernų nudegimų
gydymo centrą Lietuvoje. Toks
centras
patobulintų
vaikų
gydymą, sumažintų nudegimų
randus, išgelbėtų
gyvybes.
Kalifornijos lietuviai vėl mus
įgalino tai pasiekti. Atsirado
stambių aukotojų ir dabar mes
turime modernų
nudegimų
gydymo centrą Vilniaus univer
sitetinėje Vaikų ligoninėje.
Mums pradėjus plėstis į
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STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMLJ, SVEIKATOS IR
GYVYBES DRAUDIMAS

SAUGU, GREITA IR PATIKIMA.
8801 S 78thAve, BRIDGEVIEVV. IL 6045J
Tel. 708-599-9680; 800-775-7363
2719 W71stSt, CHICAGO, IL 60455.
Tel. 773-434-7919
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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 skaitmeninę kabeline
televiziją ir gyvena Čikagoje, nuo šiol lietuviškas laidas gali
žiūrėti per 223 kanalą. Jei vis dar negalite žiūrėti šio kana
lo, skambinkite Comcast ir sakykite, kad norite matyti
VVFBT-TV 23 kanalą.
Tie, kurie prenumeruoja WOE kabelinę televiziją, lietu
viškas laidas gali matyti per 17 kanalą Čikagoje ir 19
kanalą priemiesčiuose, o turintieji RCN kabelinę televiziją,
lietuviškas laidas gali matyti per 14 kanalą tiek Čikagoje,
tiek priemiesčiuose

Žiūrėkite Amerikos Lietuvių Televizijos laidas
ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 8 v.v.
per WFBT Čikagos 23 kanalą.
Mušu. telefonas 708-839-9022

kimas yra Lietuva. Mes pažįs
t a m e jos žmones, žinome jų
reikalavimus. Tačiau meilė
mums padeda ištesėti.
Daugumai Lietuvos gyven
tojų labdara yra vis d a r sun
kiai suprantama. Tas jausmas
buvo pas juos sunaikintas kovo
je už išlikimą. Jie dažnai klau
sia, kodėl mes tai darome,
kodėl padedame visai nepažįs
tamiems žmonėms? Meilė ne
gali būti išmokyta, ji turi dvelk
ti žmogaus širdyje. Tačiau ge
ru pavyzdžiu įmanoma žmones
paveikti. Mes matėme pasikei
timus vaikų ir net jų mamų
tarpe. Pabuvę mūsų tarpe, jie
labai pasikeitė. Kai kurie iš jų
pirmą kartą pamatė, kaip žmo
nės t u r i vienas su kitu elgtis.
Gydant ligonius, netikėtai pa
siekėme dar vieną tikslą —
tobuliname jų charakterius.

Kodėl t o k i a
nepaprasta
p a r a m a ? Mes pagaliau išsivystėme į visuomenę iš savęs rei
kalaujančią aiškių rezultatų.
N e s ė d i m e ir n e v e r k i a m e dėl
Lietuvos v a r g ų . Mes e s a m e
pasiruošę padėti ten, k u r mūsų
pagalba labiausiai reikalinga.
Jeigu parodysime aiškius rezul
t a t u s , m ū s ų rėmėjai padės
Plačiau žiūrint, galima
m u m s ir toliau pasiekti tikslus. teigti, kad labdara, kuri duoda
Dabar norėčiau pasidalinti žmonėms darbus, gydo ligonius
keliomis mintimis apie labdarą
ir sukuria galimybę jiems
Šis žodis reiškia daryti gerus patiems tą darbą toliau tęsti,
darbus. Kodėl mes tai darome?
stiprina tautą.
1. Blogai jaučiamės, jei ne
darome.
aigdama norėčiau sustoti
2. G e r a i
j a u č i a m ė s , jei
prie žodžio „nepriklauso
darome.
mybė". Nepriklausomybė ne
3. J a u č i a m e pareigą daryti reiškia vien tik politinės lais
gerus d a r b u s .
vės. Šis žodis taip pat reiškia
Tie motyvai, nors ir kilnūs, laisvę nuo skurdo, skausmo,
turi vieną t r ū k u m ą — mes čia tamsumo. Jis taip pat reiškia
kalbame tik apie save. Tobules laisvę nuo baimės, skausmo,
ne motyvacija būtų žmogaus s k u r d o tamsumo. Jis reiškia
meilė. Todėl m a n yra artimes savigarbą, viltį. Mes dažnai
nis lotynų žodis „caritas", reiš girdime, kad Lietuvos jaunimui
kiantis meilę, ar graikų žodis t r ū k s t a patriotizmo, kad daug
„filantropija", reiškiantis žmo jų apleidžia Lietuvą. Kraštas be
nijos meilę.
vilties ir savigarbos, šiais inten
Ironija t a m e , kad mes, pa syvios globalizacijos
laikais,
galvoję, kodėl leidžiame pinigus yra kraštas be ateitis. Aš galiu
ir laiką
padėti Lietuvai, nu j u m s drąsiai teigti, kad jūsų
s t e m b a m e , kad tai daryti mus meilė ir parama Lietuvai, ypač
stumia ne vien tik emocijos, bet sukuriant pajėgias ir savaran
ir intelektas. Taip, mes mylime kiškumą ugdančias labdaros
Lietuvą, kuri yra jos žmonės. organizacijas, atneš Lietuvai
Tačiau, siekiant principo, kad viltį ir pasitikėjimą savimi. Ji
t u r i m e mylėti visą žmoniją, mes taps ir išliks visaverte nare
t u r ė t u m e mylėti ir padėti pasaulio visuomenėje.
kiekvienam vargstančiam žmo
Paskaita, skaityta S a n Die
gui. Čia intelektas apsprendžia
go, CA LB apylinkės r u o š t a m e
mūsų elgesį. Turime veikti taip.
Lietuvos Nepriklausomybės
kad pasiektume
geriausius
šventės paminėjime
rezultatus. Tad aiškus pasirinš.m. k o v o 7 d.

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS SIŲSKITE

Praneškite šias žinias draugams ir pažįstamiems, kurie iki
šiol lietuviškos televizijos negalėjo žiūrėti visai arba
nežiūrėjo dėl silpnesnio signalo.

Vienas iš svečių stalų ankstesniuose Los Angeles
pietuose

kitas, tai y r a ne ortopedines ir
n u d e g i m ų gydymo sritis, vi
suomenė m u s ir toliau remia.
Remia ne vien pinigais. Pasi
žymėję medicinos specialistai,
kaip dr. Kay, dr. Domanskis, dr.
Grossman, dr. Jackson ir protezisto Jon Batzdorff, m u m s yra
daug padėję praeityje, padės ir
ateityje. Kūrybingi žmonės,
įskaitant ir nelietuvius, ieško
prasmingu būdų mums padėti
ir mes p a s i n a u d o j a m e
šia
vertinga parama. Esame net įstei
gę .,ad-hoc" komitetą Detroite.

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

STATYBOS,
REMONTO
DARBAI
Contractor

COWSTRUCT
tucrioN

Work: S12 388-8088;
815-272-5193
Cell/fax: 815-7445360; 773-581-5920

Žilvinas Vencius
www /koo*ruction tom
Afoert Selevi

Šildymas
Šaldymas
6656 S. Ked«eCricago.Le0829
Prekyba, nstaiavrnas, aptarnavimas
— Licensed — Bonded— Insurod

(

7 dtr

775 7 7 8 4 0 0 7
773-531-1833

SIŪLO DARBA
Installers vvanted windows,
d o o r s , aluminum siding.
Experienced only
708-645-0055
SPA CONSTANTINE
REIKALINGI
• manikiūristai

•masažistas-terapistas
•odos priežiūros specialistas/estetikas
Tel. 708-945-8051, Conie.
SEMI-TRAILER MECHANIC.
Busy fleet shop needs experienced
semi-trailer mechanies Third shift
positions open. Good pay and benefits. Mušt be able to read and speak
English. Call for appointment.
773-379-9711, ext 117.

IŠNUOMOJA
VVoodridge išnuomojami
1-2 mieg. naujai suremontuoti
butai. 1 mieg.— $607;
2 mieg. — $682.
" Tel. 630-910-0644, Janą.
APT. FOR RENT
3 rms., 1 bdrm.. 2nd floor. appliances, coin-laundry. owner heated.
$350 per month + 11/2 security.
71 st. & Spaulding. 773-581-7883.
IŠNUOMOJAMAS 2 mieg.

„DRAUGO" SKELBIMU
SKYRIUS
TEL. 773-585-9500

NAMAS arti 55 PI ir Longdale
( 3700 W). Svetaine, valgomasis,
virtuve, neįrengtas rusvs. kiemas, 2
automobiliu rara/a*. Tel. 773-4434433, 630-241-7292 < m o b . )
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Pasaulio

naujienos

(Rermarilis AFP. Reuters, AP. iftfeffeuc, ITAR-TASS BNS
žinių agerrtOaĮ pranešimais)

EUROPA
JUNGTINĖS TAUTOS.
Jungtinės Valstijos jau tre
čiadienį gali pasiekti didelę per
galę Jungtinių Tautų (JT) Sau
gumo Taryboje dėl naujo nutari
mo, kuriuo siekiama užkirsti ke
lią teroristams įsigyti masinio
naikinimo ginklų. Dviem są
jungininkėms pavyko įveikti ki
tų Tarybos narių iš pradžių
griežtą nepritarimą
plačios
apimties nutarimui, kuriame
kalbama apie teisinius visų J T
narių įsipareigojimus. Diploma
tų teigimu, dabar nutarimo ST
nelinkęs paremti tik Pakista
nas, kurio vyriausiasis bran
duolinės programos mokslinin
kas vasario mėnesį prisipažino
perdavęs branduolines paslap
tis Iranui, Libijai ir Siaurės
Korėjai. Tačiau, jei Pakistanas
susilaikys, 15 valstybių Tarybo
je dokumentui patvirtinti už
teks ir keturiolikos balsų. JAV
paragino surengti balsavimą šią
savaitę, mat gegužės mėnesį
Pakistanas turėtų perimti pir
mininkavimą Saugumo Tary
bai.

gūnų, tarp jų — dabartinio ge
neralinio prokuroro atsakomybę
už nepriklausomų žurnalistų ir
politikų dingimą. Baltarusijos
p a r l a m e n t u i siūloma „atlikti
nepriklausomą tyrimą". Kol šie
reikalavimai nebus įvykdyti,
pažymima dokumente, ETPA
laiko esant netikslinga Baltaru
sijai grąžinti 1996 m. sustabdy
tą specialiai pakviestosios vals
tybės teisinę padėtį. „Baltaru
sijoje faktiškai nebeliko nė vie
nos nepriklausomos žiniasklaidos priemonės", pareiškė savo
pranešime juridinių klausimų ir
žmogaus teisių komisijos atsto
vas Christos Purgurides. „Tai
totalitarinis režimas, kur nuolat
pažeidžiamos žmogaus teisės,
kuriam nėra vietos demokratiš
kų valstybių šeimoje", mano jis.

ZURICH.
Kelionių paklausa Europo
je, palyginti su rekordiškai
prastais praėjusių metų rezul
tatais, pastebimai atsigavo —
per pirmus keturis šių metų mė
nesius, palyginti su atitinkamu
2003 m. laikotarpiu, kelionių
užsakymų padaugėjo net 25
proc., skelbia Šveicarijoje įsikū
rusi t u r i z m o grupė „Kuoni".
Anot
pasaulinės turizmo gru
STRASBOURG.
pės,
sparčiausiai
kelionių užsa
Europos Tarybos Parlamen
kymų
padaugėjo
Skandinavijos
tinės Asamblėjos (ETPA) posė
valstybėse
ir
Prancūzijoje
—
dyje trečiadienį
pasibaigus
svarstymams dėl ži niasklaidos atitinkamai 41 proc. ir 40 pro
priemonių padėties Baltarusi centų. Šveicarijoje kelionių pa
joje ir dingusiųjų be žinios šioje klausa padidėjo 24 proc., o Di
valstybėje buvo priimti du džiojoje Britanijoje sausio-ba
griežti nutarimai. Pirmame nu landžio mėnesiais užsakytų ke
tarime pareikšta, jog būtina pa lionių padaugėjo 19 proc. paly
daryti Baltarusijos įstatymų pa ginti su pirmais keturiais pra
taisas, „kad būtų nutrauktas ži- ėjusių metų mėnesiais. Rimta
krizė, kurią išprovokavo ūkio
niasklaidos priemonių persekio
nuosmukis. SARS protrūkis ir
jimas". Joje pažymima, jog Bal
karas Irake, turizmo verslą ali
tarusijos valdžios veiksmai pa
no beveik iki praėjusių metų pa
žeidžia šios valstybės konstitu
baigos.
cijos principus dėl žodžio lais
vės. Baltarusijos valdžia taip
pat pažeidžia Europos žmogaus
MASKVA.
teisių sutartį ir kitas tarptauti
Rusijos Valstybės Dūmai
nes normas'", teigiama ETPA do susirūpinimą kelia Latvijos val
kumente. Antrame nutarime džios politika dėl tautinių ma
dėl dingusių be žinios žmonių žumų. Trečiadienį deputatai
Baltarusijos valdžiai siūloma priėmė pareiškimą ..Dėl Latvi
nustatyti aukšto rango parei jos valdžios atsakomybės už

ALGIMANTAS ZOLUBAS

nuolatinį žmogaus teisių pažei
dimą", kuriam buvo pritarta
vienbalsiai. Pareiškime atkrei
piamas dėmesys į tai, kad Lat
vijoje maždaug pusė milijono
gyventojų, kaip ir anksčiau, ne
turi Latvijos pilietybės, o pagal
šios valstybės įstatymą „Dėl
valstybės kalbos", priimtą 1999
m., 36 proc. gyventojų gimtoji
rusų kalba tapo užsienio kalba.
Kaip pabrėžiama pareiškime, į
vyriausybės programa „Visuomenės integracija Latvijoje"
faktiškai nukreipta prievarta
asimiliuoti tautines mažumas.
Valstybės Dūma mano, jog Lat
vijos vadovybė, nekreipdama
dėmesio į tautinių mažumų tei
ses, „sėja savo valstybėje tauti
nę nesantaiką ir padeda uždelstinio sprogimo miną būsimų
kartų taikiam gyvenimui, san
tykių regione pastovumui".

ARTIMIEJI RYTAI
FALLUJAH-NAJAF
Apsiaustame Fallujah mies
te trečiadienį amerikiečių pajė
gos surengė naują ataką tame
pačiame rajone, kurį praėjusią
naktį bombardavo JAV karo lėk
tuvai. „Nuolat girdėti sprogi
mai. Panašu į artilerijos ugnį.
JAV jūrų pėstininkai šaudo iš
automatų", pasakojo vienas liu
dininkų. Jis pridūrė, kad virš
Fallujah skraido JAV karo lėk
tuvai, tačiau iš jų nešaudoma.
Praėjusios nakties antskrydžiai
surengti netrukus po to, kai an
tradienį vakare iš granatsvai
džių ir šautuvų buvo apšaudyti
JAV jūrų pėstininkai. Tuo tarpu
pasitraukus Ispanijos kariams.
JAV armija prie įvažiavimo į
Najaf ir Kufa miestus trečiadie
nį įrengė patikrinimo postą. Du
JAV tankai ir kariai užtvėrė
šiuos miestus jungiantį kelią ir
tikrina automobilių, vykstančių
iš Kufa į Najaf, kuriame įsitvir
tinęs dvasininkas Moųtada ai
Sadr, dokumentus. Pirmadienio
naktį prie įvažiavimo į Kufa per
JAV pajėgų atakas žuvo 64 M.
ai Sadr ištikimi kovotojai.

Prezidentūroje apdovanoti žydų gelbėtojai
Atkelta iš 1 psl.
Raidės, kuriomis išrašyti var
dai bebaimių Lietuvos žmonių,
išdrįsusių pasipriešinti nacių ir
jų parankinių nusikalstamoms
užmačioms", kalbėjo A. Pau
lauskas.
Lietuvos žydų bendruo
menės pirmininko pavaduotoja
Maša Grodnikienė ceremonijoje
sakė, kad žydai gerbia ir atsi
mena savo gelbėtojus, o nuo
1953 metų memoriale Izraelyje

įrašomos pasaulio teisuolių
pavardės ir jiems pasodinamas
ąžuolas.
„ J ū s gelbėjote Lietuvos pi
liečius, savo kaimynus, pažįsta
mus, o dažnai — ir nepažįsta
mus žmones. J ū s gelbėjote Lie
tuvos garbę", skė M. Grodnikie
nė.
Ceremonijoje dalyvavęs vy
riausiasis
Lietuvos rabinas
Chaimas Buršteinas sukalbėjo
maldą už 6 mln. žuvusių savo

tautiečių.
Apdovanojimai įteikti mi
nint Antrojo pasaulinio karo holokausto aukų atminimo dieną
— Katastrofos dieną.
Prezidentūroje Žūvančiųjų
gelbėjimo kryžiaus apdovanoji
mai už žydų gelbėjimą nuo na
cių paprastai teikiami du kar
tus per metus — balandį ir rug
sėjį, kuomet minima Lietuvos
žydų genocido diena. Juos jau
gavo šimtai žmonių.

Politologų požiūriu, socialliberalams atėjo sunkių galvosūkių metas
Vilnius, balandžio 28 d.
(ELTA) — Lietuvos politologai
laikinojo valstybės vadovo Ar
tūro Paulausko ir Naujosios są
jungos dabartinę politinę padėtį
vertina kaip sudėtingą.
Anot Vilniaus universiteto
Tarptautinių santykių ir politi
kos mokslų instituto dėstytojo
Alvido Lukošaičio, sociallibera
lai dabar ..sprendžia lemtinga
rebusą dėl partijos perspekty
vų".
Kaip tvirtino A. Lukošaitis,
ne tik Lietuvoje, bet ir kitose po
sovietinėse valstybėse esama į
Naująją sąjungą panašių parti
jų — „trečiųjų kelių", „naujinu
sąjungų" ir ..naujųjų demokra
tijų".
Politologo teigimu, dabarti
nė Naujosios sąjungos padėtis
rodo, kaip sunku tokioms parti
joms įsitvirtinti tarp politinės
rinkos pirmūnių.
,.Kai tokios partijos įsistei
gia ir pirmąkart dalyvauja rin
kimuose, jas lydi sėkmė, bet an
trieji rinkimai joms būna labai
sunkūs", pažymėjo A. Lukošai
tis.
Jo žodžiais, Artūro Paulaus
ko ir jo įsteigtos partijos reputa
cija 1998-2000 m. buvo abejoti

v

na, tačiau ilgainiui A. Pau
lauskas tapęs solidžiu ir atsa
kingu valstybininku.
„Jis sugebėjo principingai
elgtis prezidentinio skandalo
istorijoje. Jei ne jis, per prezi
dentinį skandalą viskas galėjo
baigtis blogiau", teigė politolo
gas.
Pasak jo, dabartinė A. Pau
lausko padėtis — politinio įdir
bio ir visuomenės nuomonės
santykis — primena Vytauto
Landsbergio padėtį 1991-1993
m.
,,A. Paulauskas sulaukė ati
tinkamo visuomenės vertinimo
— žiaurios kritikos, atmetimo
reakcijos. J i s dabar išgyvena
panašią į V Landsbergio politi
nę autobiografinę dramą", tvir
tino A. Lukošaitis.
J o nuomone, šiemet spren
džiamas A. Paulausko vadovau
jamos partijos likimas.
„Naujosios sąjungos, kaip
parlamentinės partijos, gali ne
likti ketveriems metams. Lietu
vos demokratinė darbo partija
(LDDP) po triuškinamo pralai
mėjimo 1996 m. atsigavo. Tėvy
nės sąjunga (TS) po panašaus
pralaimėjimo 2000 metais išlai
ko gyvybingumą

Po egzamino

Socialliberalai, kitaip nei
LDDP ir TS, daugumos Seime
nesudarė, nebuvo pagrindinė
sąjungos partnerė", pažymėjo
politologas.
Kaip teigė Vytauto Didžiojo
universiteto Politikos mokslų ir
diplomatijos instituto direkto
rius Antanas Kulakauskas, A.
Paulauskas ir jo vadovaujama
partija pastaruoju metu ..nutolo
nuo sąjungos partnerių ir pri
artėjo prie centro dešinės".
Savo ruožtu istorikas ir po
litologas Česlovas Laurinavi
čius įžvelgia socialdemokratų
nesiskaitymą su sąjungos part
neriais — socialliberalais ir
mano. kad prezidento rinki
muose galėtų savarankiškai da
lyvauti Naujosios sąjungos kan
didatas.
..Socialdemokratai nesitarė
su sąjungos partneriais dėl kan
didato prezidento rinkimuose. O
juk per prezidentinę krizę A.
Paulauskas ir socialliberalai
atlaikė didžiausią puolimą.
Dabar jiems reikia rūpintis
partijos įvaizdžiu, ir neturėčiau
priekaištų galimam sociallibe
ralų sprendimui kelti per rinki
mus savo partijos kandidatą",
tvirtino C. Laurinavičius.

Kam rupi ir valstybės liki
mas, išgyveno daugiau kaip
metus trukusią nežinią, pavojų
Lietuvai nebūti priimtai į euroatlantines struktūras, atlaikyti
nelengvą, pavadintą demokrati
jos egzaminu, išbandymą. Ar
buvome egzaminui pasiruošę,
ar deramai jį laikėme?
Jei valstybę sudaro pilietinė
visuomenė, jei valdžia renkama
daugumos valia ir jei ta daugu
mos valia yra gera, turėjome iš
sirinkti gerą prezidentą. Tačiau
kažko pritrūko. Buvo išrinktas
po įvairias partijas ir postus val
katavęs, aiškiai prorytietiškos
orientacijos, pilnas ambicijų asmuo.
Ko gi pritrūko visuomenei?
Visuomenei pritrūko pilietišku
mo, gebėjimo tvarkyti valstybės
reikalus, orientuotis politikoje.
Ne iš blogos valios, o iš neiš
manymo, formalių piliečių dau
guma išrinko netikusį valstybės
vadovą. Tik iš kur to išmanymo
visuomenė galėjo semtis, jei jos
pilietiniam ugdymui valstybė
nerodė jokio dėmesio. Jei prieš
prezidento, Seimo, savivaldybių
rinkimus visuomenei būtų aiš
kinamos renkamųjų teisės, pa
reigos ir galios, visuomenė ne
sektų paskui populistus pažadų
žarstytojus. Jei rinkėjai susi
pažintų su Respublikos Konsti
tucija, populizmui neliktų arba
liktų mažai vietos. Tačiau dau
guma rinkėjų
Konstitucijos
nėra matę. nes jos nerasi kny
gynuose, spaudos kioskuose.
Mokyklose pilietinio ugdy
mo programose numatytas pa
viršutiniškas moksleivių su
pažindinimas su Konstitucija, o
kas supažindina rinkimų teisę
turinčius piliečius? Jiems jokios
mokyklos nėra, todėl politiškai
neišprusęs pilietis patiki nepa
matuotais, nerealiais pažadais,
leidžiasi mulkinamas. Taigi vi
suomenė, tiksliau - apmulkin
toji jos dauguma, išrinkdama
prezidentu Rolandą Paksą, de
mokratijos egzamino neišlaikė.
Ne bloga daugumos valia tai
lėmė (kas gi nori sau blogo?), o
nesusivokimas, dėl kurio visuo
menės negalima kaltinti, kaip
nekaltiname ligonio; ligonį rei
kia gydyti, tikrą pilietį - išsiug
dyti. Jei visuomenė, vaizdžiai
tariant, yra pasiligojusi, išrink
tųjų, žiniasklaidos priedermė ją
„gydyti." Ką gi veikė Seimo na
riai, žiniasklaida, kai rusišką
laumžirgį su erelio atvaizdu pa
sikinkęs, R. Paksas prieš prezi
dento rinkimus siautėjo po Lie
tuvą, mulkino žmones? Jie

tūnojo, siekė vertinimų, gėrėjosi
savo populiarumu.
Nepaneigiama valdžių kaltė
- Lietuvoje įteisintas socialinis
neteisingumas. Socialinis netei
singumas yra ne tik šalies bėda
ir gėda, bet ir paskata populiz
mui t a r p t i . Netektų su populis
tais kovoti, jei nebūtų tiek pa
žemintųjų ir nuskriaustųjų, jei
j i e m s n e r e i k ė t ų vaduotojų ir
gelbėtojų.
Ne garbingai ir ne oriai lai
kėsi daugelis Seimo narių, kai
vyko prezidento apkalta bei bal
savimas dėl jos; daugelio elge
sys svyravo t a r p demagogijos ir
papirkinėjimo bei primityvaus
sukčiavimo, o dalis Seimo narių
iš balsavimo pasitraukė — ne
tik Seimo nario, bet eilinio
piliečio valstybei reikšmingu
momentu priedermės neatliko
(rinkėjai jų pavardes artėjančių
r i n k i m ų akivaizdoje
turėtų
įsiminti, už juos nebebalsuoti).
J e i visuomenės elgesį dar
galima pateisinti teisinio išpru
simo stoka, tai Seimo nario ne
susivokimo t v a r k a n t valstybi
nius reikalus atleisti negalima.
Tokio nesusivokimo, žaidimo
demokratijos klystkeliuose apstu. Antai Konstitucija nu
s t a t o prezidento nušalinimui
reikalingą balsų normą - 3/5
nuo visų Seimo narių (85). Šiuo
metu Seimo narių tėra 137. Va
dinasi, būtinų nušalinti balsų
skaičius turėtų būti 82, tačiau
kažkodėl vis reikalauta 85-ių.
Kitas, akibrokštu vadinti
n a s , nesusipratimas yra nuos
tata, k a d apkaltos būdu nušal
intas prezidentas galėtų daly
vauti ateinančiuose prezidento
rinkimuose. Valdininkui, nuša
l i n t a m dėl piktnaudžiavimo
tarnybine padėtimi, neleidžia
ma užimti atsakingų pareigų, o
štai nušalintam prezidentui, aukš
čiausią atsakomybę turinčiam
valdininkui, nuostata neva ne
turi būti taikoma. Kur logika,
k u r piliečių lygybės prieš įsta
tymą principas, kur moralė?
(Jei reikia kokį įstatymą taisyti,
tai atlikti būtina nedelsiant,
netūpčioti, nelaukti kol R.
P a k s a s užsiregistruos Vyriau
sioje rinkimų komisijoje kaip
k a n d i d a t a s į prezidentus, įgis
neliečiamumo teisę, užkirs ke
lią
prokuratūrai
tirti
jo
nusikaltimus).
Visišku nesusipratimu lai
kytinas svarstymas, ar priklau
so prezidentinės socialinės ga
rantijos apkaltos būdu nušalin
tam R. Paksui. Reikalas, pasiro
do, t a s , kad kai kam neaišku,
k a i p s u p r a s t i pačių k u r t a m e

AtA
SYLVIA JANKAUSKIS
Mirė 2004 m. balandžio 8 d.
Nuliūdę liko: anūkas Thomas su žmona J a n e t Usellis.
A. a. Sylvia priklausė Lietuvos Vyčiams.
Velionė pašarvota ketvirtadienį, balandžio 29 d. nuo
12 v. p.p. iki 6 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236
S. Roberts Rd. (8000 W.). Hickory Hills, IL.
Laidotuvės įvyks penktadienį, balandžio 30 d. Iš laido
jimo namų 9 vai. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukoja
mos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
N u l i ū d ę artimieji
Laidot. direkt. Lack & Sons. Tel 708-430-5700

PADĖKA
AtA
ADELĖ PABRĖŽA
Mirė 2004 m. balandžio 7 d. Palaidota balandžio 16 d.
Nuoširdžiai dėkoju visiems, dalyvavusiems laidotu
vėse, kunigui Markus, pasakiusiam pamokslą, laidotuvių
direktoriui Ron Lack už visas atliktas paslaugas.
A d v o k a t a s J o n a s Gibaitis

«

Vilniuje, einant iš Pilies gatvės i Šv. Onos bažnyčią, senoje
Bernardinų gatvelėje plevėsuoja „Šekspyro" viešbučio vėliavos.
Smalsumo vedami, pasikeikite j antro aukšto senovišką anglu
barą pailsėti ir pabendrauti ypatingoje aplinkoje.
Mcdical Technologies nuotr.

įstatyme parašytą nuostatą
„kadenciją baigęs". Visiems
aišku, kad R. Paksas kadencijos
nebaigė, kad tik penktadaliu jos
pasinaudojo (labiausiai asmeni
nei naudai), prezidentine insti
tucija sukėlęs šalies sumaištį,
supriešinęs visuomenę. Taigi
nesamam prezidentui, likusiam
tik jo vardui, visiems aišku,
jokios išskirtinės socialinės
garantijos ir privilegijos nega
limos. Visiems aišku, tačiau
valdžioms, įjunkusioms į privi
legijas, - dar neaišku.
Džiaugtis reikia, kad po
prezidentinės krizės ir skan
dalų atslūgo įtampa, tačiau
džiaugsmas dėl išlaikyto de
mokratijos egzamino, nublanks

ta, jei dar kalbėta apie galimybę
susikompromitavusiam R. Pak
sui dalyvauti prezidento rinki
muose, jei Seimui dar neaišku,
ar R. Paksas kadenciją baigė,
jei balsavimas dėl apkaltos pa
rodė, kad nemažai daliai Seimo
narių trūksta pilietiškumo, jei
nors ir nedidelė jų dalis yra
paperkama, sukčiauja. Pamoka,
žinoma, buvo gera, tačiau ar pa
sitarnaus ji ateičiai, ar išrink
tieji ir naujai renkamieji įsisą
monins, kad tautos ir jos valsty
bės reikalai yra svarbesni už as
meninius, kad valdžioje esan
čioje dėmesio centre turi būti
eilinio piliečio ugdymas, o pir
mučiausia — jo būtis, socialinis
teisingumas piliečių atžvilgiu.

LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI
AUKOJO:
$200 Benediktas Dapkus, Colchester, CT; Raminta Vaitėnaitė Jacobs, La Grange, IL (viso $600).
$50 Salome Nyerges, Santa Monica, CA (viso $750).
$25 Aldona ir Jaunutis Dagiai, Beverly Shores, IN (viso
$220); Aldona Jesmantas, Riverside, IL (viso $128):
Emilija ir Antanas Paužuolis, Chicago, IL (viso $150);
Aleksandras Petrauskis, Euclid. OH (viso $75); Bi
rutė Razminas, Oak Lawn,IL (viso $450).
$20 Valdemarą Rašytinis. Chicago, IL (viso $385).
P a g e r b d a m a a.a. Vaclovo Mitkaus atminimą, Stasė
Žemgulienė, New Buffalo, MI, skiria $50 Lietuvos Parti
zanų globos fondui.
L i e t u v o s Partizanų globos fondas širdingai dėkoja
visiems aukotojams už dosnias aukas.
a.a. Vaclovo Mitkaus našlei bei artimiesiems reiškia
me nuoširdžiausią užuojautą.
Lietuvos Partizanų globos fondas, 2711 W. 71st St.,
Chicago, IL
=£.

PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS
PATARNAVIMAIS
Dienraštis ..Draugas" spausdinamas modernioje, savoje spaus
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnės spaustuves visoje
Amerikoje. ,,Draugo" spaustuvė spausdina lietuviškas knygas.
žurnalus, laikraščius, programas, pakvietimus, plakatus, bilietus,
reklamines brošiūras, vokus su adresais, paruošia oficialiu laišku
popierių su siuntėjo, organizacijų adresais, pasirinktais šūkiais
Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio ..Draugo"
spaustuve negalėtų atlikti.
Kiekvienas spaudos darbas, duotas ..Draugo" spaustuvei, yra
parama dienraščiui. .Draugas" turi atlikti daug papildomų
spaudos darbų, kad galėtų išsilaikyti ir daryti pažangą.
Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų
lietuviškų draugijų vadovybę pasinaudoti ..Draugo" spaustuves
patarnavimu Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti,
ką mūsų spaustuve gali Jums suteikti
Remkite ..Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyvenimą
išeivijoje — duokite spaudos darbus ..Draugo" spaustuvei
Juk ..Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir
organizacijas, todėl nėra kito tokio, išeiviją jungiančio, veiksnio, kaip
„Draugas" Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės
Valentinas Krumplis — DRAUGAS
4545 W. 63 Street; Chicago, IL 60629

L

Tel.: 773-585-9500; Fax: 773-585-8284
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DRAUGAS, 2004 m . b a l a n d ž i o 2 9 d., k e t v i r t a d i e n i s

JAV LB vakarų apygardos šuva

APYLINKĖSE

ELZBIETA KLEIZIENĖ šiuo metu
guli Šv. Kryžiaus ligoninėje.
„Draugo" dienraščio kolektyvas
linki gerb. Elzbietai kuo grei
čiau pasveikti.

vių kultūrą tėvynėje ir pasauly
je. Bilietus g a l i m a
įsigyti
„Seklyčioje", 2711 W. 71st S t ,
Chicago, o taip p a t ir Jaunimo
centre prieš koncertą.

LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ demo
kratų rėmėjai, susirinkę balan
džio 22 d., ryšium su naujo LKD
pirmininko Lietuvoje išrinki
mu, apsvarstė naujas galimybes
ir išsirinko naują valdybą.

GEGUŽĖS 7 D., 7:30 V.V., EI

GĖLIŲ IŠPARDAVIMAS IR do
vanos Motinos dienos proga! Šį
šeštadienį, gegužės 1 d., 9 v.r.
Pasaulio lietuvių centre vyks
gėlių, suvenyrų ir dovanėlių
pardavimas. Visi krepšeliai - 15
dol., dovanėlės - 3-25 dol. Ruo
šia Nerijos tunto Jūrų skautės.
KORP! GIEDRA METINĖS šv

Mišios įvyks šeštadienį, gegužės
1 d., 8 v.r. Palaimintojo Jurgio
Matulaičio koplyčioje, Lemonte.
Po to pusryčiai ir pabendravi
mas Algirdo ir Ramintos
Marchertų namuose.

Barčo, 1035 N. Ashland Ave,
Chicago, vyks Akademikų filis
terių v a k a r i e n ė s klubo susi
rinkimas. Mašinas galima bus
statyti aikštelėje Cortez gatvėje
ir m a ž e s n ė s e g a t v e l ė s e . Jei
nedalyvausite, p r a n e š k i t e bro
liui A. Kudirkai tel. 708-4227972,
arba
e-paštu:
K u d i r k a @ u i c . e d u , iki antra
dienio, gegužės 4 d. Taip pat
pranešame apie ypatingą birže
lio 4 d. išvyką į Kendall College
(Gourment Cooking School),
Evanston, IL. P r a š o m e vietas
rezervuoti iš anksto.
GEGUŽĖS

15 D., 7:30 V.V.,

J a u n i m o centro didžiojoje salėje
įvyks aktorės iš Lietuvos Olitos
D a u t a r t a i t ė s s p e k t a k l i s „In
tymi išpažintis". Autorius - I.
Bergmanas, režisierius - V. V.
spektaklio
JAUNIMO CENTRO KAVINĖJE Landsbergis. Po
gegužės 2 d., sekmadienį, po šv. aktorė padainuos keletą roman
Mišių, 11:30 v.r. vyks autoriaus sų. Bus vaišės, muzika ir, jei
Algimanto Balčio pristatymas, publika pageidaus, šokiai. Bi
tema „Rytų vakarų intelektų lietai parduodami „Lietuvėlė
sugretinimas,
atsispindintis je", „Seklyčioje", „Lithuanian
vaizduose Algimanto Balčio kū Plaza Bakery & Deli" ir „At
ryboje". Maloniai kviečiame lantoje". Rengia „Teatras-studija Kaukė".
dalyvauti.
ŠV. KAZIMIERO KONGREGACIJOS

seserys maloniai kviečia daly
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti,
kad kongregacijos
įsteigėja
Motina Marija Kaupaitė būtų
paskelbta palaimintąja. Mišios
bus šį šeštadienį, gegužės 1 d.,
9:30 v.r., seselių motiniškame
name, 2601 West Marquette
Rd., Chicago. Mišias aukos
vyskupas Gustavo
GarciaSiller, M.Sp.S., mūsų vikariate
5, Čikagos vyskupijos paskirtas
vyskupas. Vyskupas Gustavo
Garcia-Siller labai domėjosi
mūsų apylinkės reikalais ir pa
rėmė Motinos Marijos beatifika
cijos bylą. Prašome dalyvauti.
LIETUVIŲ OPEROS pavasario
šventė nesibaigė su ^Truba
dūro" opera, ją puoš d a r vienas
neeilinis kultūrinis renginys puikus koncertas šį sekmadienį,
gegužės 2 d., 3 v.p.p., Jaunimo
centre, Čikagoje. Programoje
girdėsime svečius dainininkus
iš Lietuvos, operos chorą ir
vietinius solistus. Pasistenkime
nepraleisti šio kultūrinio ren
ginio, atvykime pabendrauti su
Lietuvių opera, o svečiams so
listams palinkėkime, kad grįžę
Lietuvon savo daina keltų žmo
nių nuotaiką, dvasią - garsintų
ir skleistų dainos meną ir lietu

ŠVČ MERG. MARIJOS NEKALTO
Prasidėjimo parapija, 2745 W.
44th St., Chicago, gegužės 16 d.
švęs 90 metų jubiliejų. Esantieji
ir buvusieji parapijiečiai kvie
čiami vieningai dalyvauti šioje
šventėje. Iškilmės prasidės šv.
Mišiomis 2:30 v.p.p. bažnyčioje.
Vaišės ir programa vyks New
Martiniąue, 8200 S. Cicero
Ave., Burbank, IL. Pradžia 5
v.v. Kaina 35 dol. Bus auto
busas, kuris nuveš ir parveš
norinčius dalyvauti bankete.
Kaina 2 dol. Dėl informacijos ir
bilietų s k a m b i n k i t e Evelinai
Oželienei tel. 7 7 3 - 2 5 4 - 7 5 5 3 ,
arba Marijai Kincienei, tel.
773-927-4990. Norintieji pro
gramos leidinyje skelbti savo
verslą a r sveikinti jubiliejaus
proga,
prašome
skambinti
anksčiau nurodytais telefonais.
GEGUŽĖS 1 D., ŠEŠTADIENĮ, 6
v.v., Šaulių namuose, 2417 W.
43rd St. Čikagoje, vyks Lie
tuvos Šaulių sąjungos 85 metų
įkūrimo ir 50 metų atkūrimo
sukakties minėjimas - banke
tas. Bus trumpa programa, va
k a r i e n ė , šokiams gros Algi
manto Barniškio grupė. Vietas
užsisakyti tel.: 7 7 3 - 434-3713,
773-582-1076. Visi kviečiami į
šią šventę.

Visi žinome, kad žiniasklaida, o ypatingai
spauda
milžiniška
informacijos jėgainė, ne
tik atspindinti kultūrinį
bei politinį bendruo
menės gyvenimą, bet ir
galinti formuoti skaity
toju nuomone.
Kaip tik dėl tos prie
žasties spauda turi būti
- nepriklausoma!
Klausimas j u m s , m i e l i s k a i t y t o j a i :
„Ar etiška yra tai, kad Lietuvoje, respublikinės spaudos leidinių
redaktoriai kandidatuoja į LR prezidentus? Ar toks laikraštis netaps
šališkas - tribūna vienai ar kitai politinei partijai, arba sau asmeniškai,
remti?"
Atsakymus siųskite paštu, faksu 773-585-8284, arba e-paštu:
redakcija@draugas.org. (nuomonių telefonu nepriimame). Jūsų
nuomones kartą per savaite bus spausdinamos naujame skyrelyje
„Diskusija".
D€MESK>« D€MESJO«
•^t-M-ntai atvykote, ieškote darbo ar buto, tačiau skelbtis laflcraštyje
t i n g i a i kainuoja? Ne bėda. ORAUCAS JŪSŲ skefcimą išspausdms
rK-mr* MIML Tereikia paskambinti t e l 773-585^9500 ar užsukti i DRAUGO
administracija adresu 4545 W. 6 3 S t , Chicago, H. 60629.
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aulėtą šeštadienio dieną
(2004.04.25) Pasaulio lie
tuvių centro Bočių menėje
įvyko J A V LB Vidurio vakarų
apygardos metinis suvažiavi
mas, dalyvaujant apylinkių
a t s t o v a m s , apygardoje esan
tiems JAV LB Tarybos nariams
(dalyvavo visi dešimt) ir sve
čiams: generaliniam Lietuvos
konsului Čikagoje Arvydui
Daunoravičiui ir ALTo pirm.
Sauliui Kupriui. Suvažiavimui
pirmininkavo apygardos pirm.
Aušrelė Sakalaitė, prisidedant
ir kitiems apygardos valdybos
nariams.
Suvažiavimo dalyviams pri
stačius valdybos narius ir daly
vaujančius J A V LB Tarybos
narius, sveikinimo žodį tarė ge
neralinis konsulas A. Daunoravičius, dėkodamas už JAV LB
pastangas padėti Lietuvai įstoti
į NATO bei E S , primindamas,
kad ateityje išeivija negali
užsidaryti tik savų problemų
sprendimų rate, bet ir toliau
talkinti Lietuvai jos problemų
sprendimuose. ALTo pirm.
Saulius Kuprys linkėjo JAV LB
ir toliau tvirtai stovėti lietuvy
bės išlaikyme išeivijoje. Pri
ėmus praeitų metų suvažiavimo
protokolą bei papildžius darbot
varkę, buvo apygardos valdybos
pirmininkės pranešimas apie
valdybos metinę veiklą, kuri
buvo šakota, net dalyvaujant
Vilniuje ir PLB seime. Apygar
dos iždo pranešimą davė ižd.
Vytautas Senda. Finansai buvo
tvarkomi labai gerai, ką patvir
tino Kontrolės komisijos pirm.
Mindaugo Baukaus praneši
mas.
Apylinkių pranešimai
Negalint suvažiavime daly
vauti Brighton Parko apylinkės
pirm. Salomėjai Daulienei, jos
pranešimą perskaitė valdybos
narys Vyt. Senda. Apylinkė turi
170 narių. Metinė veikla buvo
labai aktyvi. Pajamos gausios,
kuriomis paremta spauda, kul
tūrinė veikla, lituanistinės mo
kyklos ir labdara.
Marąuette Parko apylinkės

p r a n e š i m ą padarė valdybos
pirm. Antanas Rašymas. Apy
linkė atkurta šių metų pradžio
je. Didelė veikla d a r neišsivystė,
b e t daug darbų numatoma
atlikti 2004 metais.
Cicero apylinkės pranešimą
davė valdybos pirm. Mindaugas
B a u k u s . Valdyboje 9 nariai
Veikla vyksta sklandžiai ir joje
dalyvauja visi apylinkės nariai.
Buvo suruošti trys didesni ren
giniai. Vasario 16 proga Krašto
valdybai surinkta ir pasiųsta
1,900 dol.
East Chicago apylinkės pra
nešimą davė Birutė Vilutienė.
Išsikėlus iš apylinkės lietu
viams, beliko tik Vasario 16 mi
nėjimai, kartu su ALTo skyriu
mi.
East St. Louis apylinkės val
dybos pranešimą raštu atsiuntė
pirm. Vytautas Grybinas. Veikla
vyksta
dalyvavimu
ame
rikiečių parodose, tuo garsinant
Lietuvos vardą. Rašte buvo
stipriai pasisakyta prieš Lietu
vių fondo vadovybės nesiskai
t y m ą su JAV L B vadovybe.
siekiant JAV LB išmetimo iš
Lietuvių fondo.
Lemonto apylinkės metinės
veiklos pranešimą padarė pirm.
Nijolė Nausėdienė, pasidžiaug
d a m a , k a d apylinkė y r a di
džiausia apygardoje, veikla vyk
s t a žiemą ir vasarą, ypač su So
cialinių reikalų skyriaus pagal
ba. Veikla yra aprašoma „Drau
go" puslapiuose ir apie ją visi
žino.
Iš kitų apylinkių pranešimų
nebuvo gauta. Tik iš spaudos ži
nome apie Waukegano apylin
k ė s veiklą.
Padaryti Šv. Kazimiero ka
pinių komiteto pirmininko Al
gio Regio ir kapinių sklypų sa
vininkų draugijos pirm. Birutės
M a t u t i e n ė s pranešimai. Abu
p r a š ė aktyvesnio apygardos
narių dalyvavimo akcijoje, kad
kapinių žemė nebūtų parduo
dama ar išnuomojama. Tuo rei
k a l u pasisakė A n t a n a s Paužuolis ir kiti.
Paskutiniu metu vykdomą
Lietuvių fondo akciją JAV LB
išmetimui iš LF ir prieš 43
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metus padarytų bendrų susi
tarimų
laužymą
referavo
Birutė Vilutienė, kartu su dau
guma suvažiavimo dalyvių
smerkiant neteisėtas LF va
dovybės p a s t a n g a s išjungti
JAV LB dalyvavimą Lietuvių
fonde, kas sėkmingai vyko per
43 metus, k a r t u vykdant lietu
vybės išlaikymą išeivijoje. Tuo
reikalu vienbalsiai buvo priim
ta rezoliucija, kuri, kartu su
kitomis rezoliucijomis, bus
paskelbta lietuvių spaudoje.
Tautinių šokių šventės ruo

Kun. K. Trimakas kalbėjo apie
Kristaus nukryžiavimo eigą ir
Prisikėlimą, kuris yra mūsų
tikėjimo pagrindas. Kvietė visus
kartu
atnaujinti
tikėjimo
pažadus bei padaryti savo gy
venimą dvasiniai geresnį. Dė
kojo chorui už puikų velykinių
giesmių atlikimą.
Pamaldų
dalyviai pritarė plojimu.
Buvo atvykusių ir iš toli
mesnių miestelių. Tikėtina, jog
visi dalyviai j a u t ė tikrą Pri
sikėlimo džiaugsmą. Persitvar
kiusią choro valdybą sudaro: B.
Bikulčius — pirmininkas, Mi
kalina Bikulčienė — iždininkė,
Gintarė J a n u s — gaidų tvarky
toja. Šia proga prašome visus,
norinčius giedoti, įsijungti į
chorą.
V.M.

Marija Rermnė, pirmtntnkė
mremier>e©80i.com
2 8 * 1 Denton Ct. Westchester, IL 60154
Lithuanian - American Communtty Cuitoral Council TEL/FAKSAS. 706-562-1448

Bendruomenės
KULTŪROS TARYBA

Keliauja per Amerikos žemę lietuviškas žodis.
Mokydamas mažuosius ir primindamas suau
gusiems nelengvus istorinius laikotarpius, kuomet
jis buvo draudžiamas, persekiojamas ir niekinamas.
Programoje„Žodžio kelias", kurią sukūrė ir
režisavo Kauno dramos teatro aktorius Egidijus
Stancikas, skamba lietuviško žodžio, liaudiškos
dainos ir liaudies muzikos pynė. Programoje
girdėsite „ O i ant kalno", G. Vilčiausko aranžuotas
lietuviu liaudies dainas: „ A r t i pagoju", „Kur aisiu,
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JAV LB Vidurio vakarų apygardos vaidyba metiniame suvažiavime Pasaulio lietuvių centre. Iš kairės: pirm.
Aušrelė Sakalaitė. Mindaugas Baukus. Rita Šakėniene. Vytautas Senda, Ona Venclovienė ir Bronius Bikulčius.
B r . J u o d e l i o nuotr.

jAvLietuvių

JAV LB Kultūros tarybos pranešimas

•

JAV LB Vidurio vakarų apygardos 2004 m. metinio suvažiavimo dalyviai Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.

PRISIKĖLIMO ŠVENTĖ CICERO
elykos Šv. Antano parapijo choro
ruošiami
tradiciniai
je praėjo iškilmingoje nuo velykiniai pusryčiai, kuriuos
taikoje. Prisikėlimo šv. Mišiose t a i p išradingai paruošė cho
lietuvių bažnytinis choras gie ristės. Dalyvavo buvusi choro
dojo įspūdingai. Tamsioje baž vadovė Giedrė, dr. Petras Kisie
nyčioje, Marijus Prapuolenis, lius ir kiti choro mecenatai.
įsijausdamas sugiedojo įžangos Choro pirmininkas Bronius
giesmę „Exultate". Kun. dr. Bikulčius pasveikino susirinku
Kęstučiui Trimakui įnešant sius su šv. Velykomis ir padėko
šviesos žvakę, įsijungė choras jo už atsilankymą. Jonė Bobisu „Linksma diena mums nušvi nienė, padėkojusi visiems rėmė
to...". Visi pamaldų dalyviai j a m s , per daugelį metų parė
turėjo po žvakutę ir ėjo procesi musiems chorą, įteikė gėlę buv.
joje. Mišių eigoje, choras giedojo vargonininkei Giedrei, paruošu
„Gloria" (Gedimino Šukio). M. siai chorą Velykų šventės gies
Prapuolenis ir Rima Žukaus mėms.
kaitė giedojo psalmes ir duetu
Velykų dienos Mišiose var
„Resucito". Taip pat su choru, gonavo nuolatinė lietuviškų Mi
vargonuodama Giedrė Sokienė šių vargonininkė Jūratė Grabsolo puikiai atliko „Laudate liauskienė. Aleliuja" solo pui
Dominum".
kiai pagiedojo neseniai iš Lie
Po prisikėlimo Mišių, buvo tuvos atvykusi J u r g a Čepkutė.
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aisiu", „ A i , Ąžuolai", „EI jauga, jauga", „Povinėjo
povelė", „ U ž jūrelių, už marelių", „jonai Starkau,
g a - g a - g a " , „ O i tu sakai, sakalėli", „Anoj pusėj
Dunojėlio"; ir instrumentalinius kūrinius: J. Švedo
„ M a n e motulė barė", „Raliavimas", skambės M. K.
Čiurlionio „Preliudai", O. Urbonaitės „Melodija" ir
„Sapnagių polka" - atlieka dainininkas Mindaugas
Jankauskas.
Kalbėkime, dainuokime ir širdyje nešiokimės
savo gimtąja kalbą - lietuvišką, juk ji per šimt
mečius skynėsi sau kelią i šviesą - žodžiu, raštu ir
daina. Mylėkime ir puoselėkime ją, o svarbiausia,
išlaikykime gyvą sau ir ateinančioms kartoms.

šos pranešimą padarė Antanas
Rašymas, visus kviesdamas į
loterijos bilietų platinimą ir
laiškų siuntimo talką š.m. ge
gužės 15 d., 9 vai. ryte, seklyčioje".
J a u n i m o rūmų statybos
reikalu prie PLC kalbėjo Rimas
Dirvenis, neatvykus pirm. dr.
Donatui Siliunui. Neįvyko ir
n u m a t y t a s Čikagos J a u n i m o

centro pranešimas, neatvykus
LTSC pirm. dr. Jonui Račkauskui.
Klausimuose ir diskusijose
dalyvavo dauguma suvažiavimo
dalyvių, ypač LF įstatų pakeiti
mo reikalu.
Suvažiavimas buvo užbaig
tas su giesme „Lietuva brangi",
jį pradėjus Lietuvos himnu.
Br. J u o d e l i s

„Draugo" knygynėlyje
Vladas Žukas
„MARIJOS IR JURGIO ŠLAPELIŲ LIETUVIŲ
KNYGYNAS VILNIUJE"
V
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Ž U K A S

Marijos ir J u r g i o

ŠLAPELIŲ
lietuvių k n y g y n a s
Vilniuje

tew«į

Mokslo ir enciklopedijų lei
dybos institutas Vilniuje, 2000
m. išleido Vlado Žuko knygą,
skirtą knygotyrą studijuojan
čiam jaunimui, istorikams ir
visiems kitiems skaitytojams,
besidomintiems Vilniaus pra
eitimi, lietuvių buvimu jame.
Marijos ir Jurgio Šlapelių
knygynas keturiasdešimt me
tų buvo lietuvių knygyninkystės centras dažnų okupacijų
niokojamame Vilniuje. Remda
masis archyvine medžįaga ir

kitais šaltiniais autorius at
skleidė knygyno savininkų vi
suomeninį bei kultūrinį darbą,
knygyno įkūrimą bei veiklą knygų leidybą, reklamą bei pla
tinimą Lietuvoje ir kitose šaly
se įvairiais istorijos tarpsniais.
„Pirmiausia noriu padėkoti
tėvams, Marijai ir Jurgiui Šla
peliams, kad m u s - dvi dukras
Laimutę ir Gražutę ir sūnų
Skaistutį - užaugino, išmoks
lino, kad išmokė mylėti Lietuvą
ir lietuvišką knygą. Jiems pa
garba! Ir visų mūsų trijų vardu
padėka!", - rašo Gražutė Šlapelytė-Sirutienė padėkos žodyje.
Knygos kaina 15 dol., pri
dedant 8.75^ mokestį užsisa
kantiems IL valstijoje. Vienos
knygos persiuntimo kaina 3.95
dol., už kiekvieną papildomą
knygą - 1 dol. mokestis. Jsigyti
norimų knygų galima „Draugo"
knygynėlyje, adresu 4545 West
63rd. Street, Chicago, IL 60629.
Teirautis telefonu 773-5859500.
Parengia
Vitalija P u l o k i e n ė

SKELBIMAI
N a m a m s p i r k t i p a s k o l o s duodamos mažais mėnesiniais įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais. Kreipkitės \ Mutual Federal
S a v i n g s , 2212 West C e r m a k R o a d . T e l . (773) 847-7747
• PIGIAUSIA — N E PATIKIMIAUSIA! Kortelės dažnai nesu
veikia. Paskutinės minutės nutrupa. O kaip su bendrovėmis,
kurių centrinės net n e JAV ir siūlo „ypatingus įkainius"?
Dažniausiai tai prastas internetinio tipo, o ne telefoninis ryšys.
Protingas vartotojas renkasi amerikiečių firmą lįst. 1993 m.) LITCOM I Lietuvą iš namų a r mobilaus telefono TIK 11,9 ct., o JAV
— 4,9 ct. Jokiu mėnesinių mokesčių, jokių papildomų kodų.
Išklotinę gaunate su savo vietine sąskaita R e g i s t r u o k i t ė s
l i e t u v i š k a i 708-386-0556. Taupykite šiandien su LITCOM'
Dėmesio! Jkainis galioja tik naujiems klientams!

