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Siame 
numeryje: 
Skautų akademikų 
„krikštynos". Išvyka 
\ čiuožyklą. Skautės 
Jaunimo centre. 

2psl. 

Maskva tebesikrato 
atsakomybės. Prez. V. 
Adamkaus metinis 
pranešimas: naujas 
požiūris ar 
susirūpinimas. Artėjant 
pergalės sukakčiai. 

3psl. 

Skaitytojų laiškai — 
daugiausia LB ir LF 
temomis. 

4psl. 

Dar skaitytojų laiškų. 
5 psl. 

Žurn. Tomas Brazaitis 
neberašo. Lietuvių 
veiklos ateitis. 
Iškilmės Šv. Vardo 
katedroje. Advokatų 
diskusijos LF ir LB 
įstatų keitimo tema. 

6 psl. 

as 
* Po antradieni j a u pasi

baigusių trejų Nacional inės 
futholo k lubu asoc iac i jos 
(NFKA) Lietuvos A lygos futbo
lo čempionato trečiojo rato 
rungtynių pirmauja Panevėžio 
„Ekranas". Šalies vicečempio
nai „Ekrano" futbolininkai na
muose 2:1 (1:0) įveikė „Šilutės" 
komandą ir, surinkę 9 taškus, 
trim taškais lenkia keturias 
vienuolikes — šalies čempionę 
Kauno FBK „Kaunas" koman
da, dvi Vilniaus komandas — 
„Žalgiri" ir „Vėtrą" bei Klaipė
dos „Atlantą". 

* Lina Stančiūtė sėkmin
gai pradėjo Alabama prasi
dėjusio ITF serijos „Movie 
Gallery USTA Classic" moterų 
teniso turnyro kvalifikacines 
varžybas. Lietuvos tenisininkė 
pirmajame etape 6:4, 6:4 nuga
lėjo amerikietę Stačia Fonseca, 
antrajame — 7:5, 6:4 įveikė ki
tą JAV tenisininkę Mariana Co-
rea ir dėl vietos pagrindiniame 
turnyre susitiks su kanadiete 
Erica Biro. 

* Seš iskart prest iž inių 
„Tour de France" dvirati
ninkų l enktynių nugalėto
jams 33 metų amerikietis Lan-
ce Armstrong pareiškė vasarą 
ketinąs baigti sportininko kar
jerą. 1999-2004 m. „Tour de 
France" lenktynių nugalėtojas 
iš dviračių sporto pasitraukti 
žada liepos mėnesį, po bandy
mo septintą kartą iš eilės lai
mėti šias varžybas. 

Naujausios 
žinios 

* Lietuvos prezidentas 
tikisi, kad naujasis popie
žius bus moraliniu autoritetu 
pasaulio gyventojams. 

* Finansų ministro port
felis gali būti siūlomas J. 
Lionginui. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.652 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Benediktas XVI — naujasis X X I amžiaus popiežius 

m. 
MEį: 

^ 
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Joseph Ratzinger — naujasis popiežius. Reuters nuotr 

Vatikanas, balandžio 19 d. 
(,,Reuters7BNS/ELTA) — Nau
ju popiežiumi antradienio vaka
rą išrinktas vokiečių kilmės 
kardinolas Joseph Ratzinger, 
kuris pasirinko Benedikto XVI 
vardą. Tai pranešė vyriausiasis 
kardinolas diakonas, 78 metų 
Čilės prelatas Jorge Medina Es-
tevez. Po to popiežius Benedik
tas XVI pasirodė Šv. Petro bazi
likos balkone. J is palaimino Šv. 
Petro aikštėje lyjant lietui susi
rinkusius tikinčiuosius. 

Apie tai, kad Katalikų Baž
nyčios kardinolai išrinko pirmą
jį trečiojo tūkstantmečio popie
žių, pirmiausia pranešė iš Vati
kano Siksto koplyčios kamino 
besiveržiantys balti tiršti dūmai 
ir varpų gausmas. Kadangi iš 
pradžių dūmai atrędė pilki, mi
nia sudvejojo, bet paskui metė
si Šv. Petro bazilikos balkono 
link, kurio užuolaidos buvo pra
dengtos ir įvyko pirmas viešas 
naujojo popiežiaus pasirody

mas. 
Ė m u s gaus t i varpams, 

džiaugsmo apimta minia pra
dėjo skanduot i „habemus pa
pam" (lot. tu r ime popiežių). 

115 kardinolų Jono Pau
liaus II įpėdinį pavyko išrinkti 
jau per ketvirtąjį balsavimą. Tai 
laikoma grei tu apsisprendimu. 
Laikydamiesi priesaikos, balsa
vimo rezul ta tus kardinolai tur i 
amžiams išlaikyti paslaptyje. 

Jono Pau l iaus II įpėdinio 
rinkimai buvo vieni trumpiau
sių Bažnyčios istorijoje. Jonas 
Paul ius II naujuoju Katalikų 
Bažnyčios vadovu buvo išrink
tas 1978-aisiais po tris dienas 
trukusios konklavos per aš tun
tąjį balsavimą. Tačiau ne visada 
popiežiai išrenkami taip greitai. 

Ilgiausiai t rukusi konklava 
prasidėjo 1268 m. vidurio Itali
joje ir t ruko dvejus metus devy
nis mėnesius ir dvi dienas. Kar
dinolai n ieka ip negalėjo nu
spręsti, ką išrinkti popiežiumi, 

ir nė vienas kandidatas nesu
rinko reikalingos dviejų trečda
lių daugumos, nors posėdžiau
jantiems dvasininkams ir buvo 
smarkiai sumažintas maisto da
vinys. Tik tuomet, kai įpykę 
žmonės pradėjo ardyti kardino
lų posėdžio salės stogą, jie 1271 
m. rugsėjį popiežiumi išrinko 
Grigalių X, kadangi baiminosi 
artėjančių rudens liūčių ir pot
vynių. 

Trumpiausia konklava vyko 
Romoje 1503 m. spalio 31 d., kai 
po kelių valandų posėdžiavimo 
popiežiumi buvo paskelbtas Ju
lijus II. Taip pat viena iš trum
piausių konklavų istorijoje lai
komas 1939 m. vykęs vyskupų 
susirinkimas, kai po 20 valandų 
vyskupai popiežiumi išrinko Pi-
jų XII. 

Vokiečių kilmės J. Ratzin
ger gimė 1927 m. balandžio 16 
d. Bavarijoje. Nuosekliai kopęs 
bažnytinės hierarchijos laiptais, 
j is net ruko tap t i žymiausiu 

teologijos profesoriumi Vokieti
joje bei Munchen arkivyskupu. 
Nuo 1981 m. iki išrinkimo po
piežiumi akimirkos J. Ratzinger 
ėjo Vatikano tikėjimo doktrinos 
kongregacijos vadovo pareigas, į 
kurias jį buvo paskyręs velionis 
popiežiaus Jonas Paulius II. Ti
kėjimo doktrinos kongregacija, 
be kita ko, yra atsiradusi iš Vi
duramžiais veikusios Inkvizi
cijos. Nors moderniaisiais lai
kais ši institucija su senąja Ink
vizicija nieko bendro neturi, ta
čiau ką tik išrikto Benedikto 
XVI ilgus metus eitos aukštos 
pareigos byloja apie jo griežtas 
pažiūras. 

Iš pradžių, J. Ratzinger bu
vo laikomas vienu svarbiausiu 
kandidatu, tačiau vėliau Vatika
no žinovai jo galimybes vertino 
atsargiau. J ie spėjo, kad griež
tos kandidato pažiūros ir seny
vas amžius neleis jam surinkti 
dviejų trečdalių balsų. 

Nukelta į 5 psl. 

JAV ambasada 
smerkia 

antisemitinius 
pareiškimus 

Vilnius , balandžio 15 d. 
(BNS) — Jung t in ių Valstijų 
ambasada pareiškė smerkianti 
Šiaulių radikalo Mindaugo 
Murzos antisemitinius pasisa
kymus bei „pastangas organi
zuoti lietuvių pasipriešinimą 
bendrapil iečiams ir kaimy
nams, kurių indėlis Lietuvos 
kultūrai amžių tėkmėje yra di
delis". 

„Mes pri tariame Lietuvos 
Vyriausybės stipriai reakcijai į 
M. Murzos nesantaiką kurstan
čius žodžius. Istorijoje yra tra
giškų pavyzdžių, rodančių ko
kia žalinga gali būti toleranci
jos stoka visuomenėje. Todėl ti
kimės, kad toks neapykanta 
persunktas mažumos požiūris 
neras vietos XXI a. Europoje", 
sakoma JAV ambasados pareiš
kime. 

Balandžio pradžioje M. 
Murza Šiaulių miesto savival
dybės salėje nacionaldemokra-
tų susirinkime paskelbė apie 
ketinimus kur t i nacionaldar-
bininkų partiją, kuri, anot jo. 
.kovotų prieš pasaulio žydiją". 

Finansų ministras atsistatydino 

Prezidentas Valdas Adamkus su darbo vizitu vieši Belgijos Karalystėje. Apsilankymo metu jis susitiko su Europos 
komisaru Andris Piebalgs. Susitikimo metu kalbėta apie energijos tilto į Lenkiją statybos problemas. „Baltijos 
šalys tapo Europos Sąjungos narėmis, tačiau jos neturi fizinių jungčių su Vakarų Europos energetikos siste
momis. — apgailestavo Valdas Adamkus. — Tai gali daryti įtaką ne vien ekonominei, bet ir politinei priklauso
mybei". El tos nuotr. 

Vilnius , balandžio 19 d. 
(BNS) — Finansų ministro Al
girdo Butkevičiaus sprendimas 
atsistatydinti yra „pirma rimta 
valdančiosios koalicijos krizė", 
bet ji nebūtinai baigsis koalici
jos griūtimi, sako Kauno tech
nologijos universiteto Politikos 
ir viešojo administravimo insti
tuto (PVAI) direktorius profeso
rius Algis Krupavičius. 

„Tai yra pirma rimta val
dančiosios koalicijos krizė, nes 
finansų ministras visose demo
kratinėse valstybėse pagal savo 
politinį svorį užima antrąją vie
tą po premjero", pažymi polito
logas. 

Tačiau A Krupavičius dėl 
kilusios krizės įžvelgia tiek pa
ties ministro, tiek valdančiąją 
daugumą sudarančių partijų 
vadovų kaltę. 

„Viešai svarstant mokesčių 
reformą finansų ministras už
ėmė ganėtinai pasyvią poziciją. 

ne visada būdavo aišku, kokios 
nuomonės laikosi pats minis
t ras ir ministerija", sakė polito
logas. 

„Tai yra Finansų ministeri
jos atsakomybė, kad šiandien 
nėra aiškaus teisinio įvertini
mo, ar dar vienas mokestis nuo 
apyvartos prieštarautų Europos 
Sąjungos teisei. Tai — tikras 
apsileidimas", pažymėjo jis. 

A. Butkevičius teigia nu
sprendęs atsistatydinti, nes val
dančiosios daugumos Politinės 
tarybos ketinimai dvejiems me
tams įvesti vadinamąjį solida
rumo mokestį nuo apyvartos 
gali prieštarauti ES teisei. 

Tačiau, politologo vertini
mu, už susidariusią krizę atsa
kingas ne tik finansų ministras, 
bet ir valdančiąją koaliciją su
darančių partijų vadovai, kurie 
teikė prieštaringus pasiūlymus. 

J is atkreipė dėmesį į tai, jog 
vienybės Nukelta į 5 psl. 

M. Murzos paskelbtoje dek
laracijoje pasaulio žydai vadi
nami žiauriausiu ir klastin
giausiu europietiškos rasės ir 
visos žmonijos priešu bei visuo
tinio karo kurstytojais. 

Generalinė prokuratūra jau 
pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl 
M. Murzos pareiškimų. 

Parlamentarą! baigė bado akciją 

Vilnius , balandžio 19 d. 
(BNS) — Vilniuje vyksiančio 
NATO šalių užsienio reikalų 
ministrų susitikimo išvakarėse 
prieš buvusių kagėbistų bu
vimą valdžioje protestavę par
lamentarai baigė bado akciją. 
Vienas iš badavusių parlamen
tarų Liberalų demokratų frak
cijos seniūnas Valentinas Ma-
zuronis teigia, kad seimūnai 
nenori, jog jų akcija būtų verti
nama kaip Lietuvos įvaizdžio 
griovimas atvykstančių svečių 
akyse. 

Pas i rašy tame bendrame 
pareiškime badavę parlamen
tarai teigia, kad „valstybės in
teresai, jos autoritetas ir geras 
vardas yra esminė vertybė". 

Seimo narys Petras Gražu
lis, s iekdamas KGB rezervi-
ninkų — užsienio reikalų mi
nistro Antano Valionio ir Vals
tybės saugumo departamento 
vadovo Arvydo Pociaus atsista
tydinimo, bado akciją Seime 
pradėjo kovo 22-ąją. 

Kovo 29 d. prie badaujančio 
P. Gražulio prisijungė Seimo 
Liberalų demokratų frakcijos 
narys Egidijus Klumbys. Ba
landžio 11 d. badaujančių par-
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Petras Gražulis 
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr 

lamentarų gretos pasipildė dar 
dviem Seimo Liberalų demo
kratų frakcijos atstovais — šios 
frakcijos seniūnu Valentinu 
Mazuroniu ir Remigijumi Aču. 

Ilgiausiai badavęs P. Gra
žulis sakė numetęs apie 13.5 kg 
svorio. Kol kas jis nenusprendė, 
a r pasinaudos medikų patari
mais ir atsiguls į ligoninę. 

Diplomatai nepr 
į JAV lietuviai I 

Vilnius, balandžio 19 d. 
(BNS) — Užsienio reikalų mi
nisterijos (URM) Konsulinio de
partamento direktorius Vaido
tas Verba ir JAV ambasadorius 
Lietuvoje Stephen Mull antra
dienį pristatė gaires, kurios tu
rėtų vesti bevizio režimo su JAV 
link. Tačiau nė vienas iš parei
gūnų taip ir nedrįso pasakyti, 
kada lietuviai turėtų tikėtis be
vizio režimo, tik tikino, kad pa
dėtis gerėja, o nuo konkrečių at
sakymų diplomatiškai išsisuko. 

„Stengiamės kalbėti faktų 
ir nuveiktų darbų kalba. Norisi 
tikėtis, kad kelias bus trumpes
nis nei manome", sakė V. Verba. 

V. Verba pristatė, kokius 
darbus Lietuva dar turi nuveik
ti, kad greičiau pasiektų bevizį 
režimą. Jo teigimu, kartu su 
JAV ambasada bus įsteigta nuo
latinė darbo grupė, kuri stebės 
procesą, siūlys naujus projek
tus. 

Vienas pagrindinių tikslų, 
kurį Lietuva turi pasiekti -
įdiegti pasus su biometriniais 
duomenimis. Biometriniai duo
menys - tai pirštų atspaudai, 
specialus veido atspindys. To
kius pasus su biometriniais 
duomenimis turės įsigyti ne tik 
lietuvaičiai, bet ir kitų valsty
bių piliečiai, kurie jau turi gali
mybę keliauti į JAV be vizų. 

Lietuva turės atlikti tyri
mus ir paruošti studiją apie pa
grindines kliūtis beviziam reži
mui gauti. Studija bus pristaty
ta viešai. Taip pat bus rengiama 

ogrtozuoja, kada 
celiaus be vizų 
viešųjų ryšių kampanija, turė
sianti padėti tautiečiams susi
vokti, kokių pažeidimų jie turė
tų vengti, kad greičiau būtų pa
siektas bevizis režimas. 

JAV. savo ruožtu, įsiparei
gojo padėti pasiruošti lietuvių 
pareigūnams, kad šie geriau su
voktų JAV „konsulinį mentali
tetą". Bus rengiama konsulų 
ruošimo programa. Taip pa t 
planuojama rengti bendro dar
bo apžvalgas, kviestis žinovus iš 
JAV. 

Valstybei, norinčiai būt i 
į t rauktai į dvišalę programą, 
JAV įs ta tymai numato tam tik
rus reikalavimus, tarp jų — ne 
didesnis nei 3 procentų neimi-
gracinių vizų neišdavimo rodik
lis tos valstybės piliečiams. 

Taip pat kandidatė į bevizį 
režimą su JAV privalo turėti 
ska i tmenin iu būdu nuskaito
mus pasus , būti politiškai ir 
ekonomiškai stabili ir saugi. 

Pasak S. Mull. Lietuva j au 
beveik a t i t inka visus reikalavi
mus, tačiau neišduodamų turis
tinių vizų skaičius vis dar gero
kai viršija t r is procentus. 

Bevizį režimą su JAV turi: 
Andora, Austral i ja , Austrija. 
Belgija, Brunėjus. Danija, Suo
mija, Pranctizija, Vokietija, Is
landija, Airija, Italija. Japoni
ja, L ich tenš te inas . Liuksem
burgas, Monakas, Olandija, N 
Zelandija, Norvegija, Portuga
lija, S a n Marinas, Singapūras, 
Slovėnija. Ispanija, Švedija, 
Šveicarija, D. Britanija. 

Lietuvos bankai pinigų neplovė 
Vilnius , balandžio 19 d. 

(BNS) — Lietuvos bankai ne
plovė Ukrainos buvusio premje
ro Viktor Janukovič rinkimų 
kampanijos pinigų, teigia Uk
rainos teisėsaugininkai. 

„Nepasi tvir t ino anksčiau 
LTcrainoje skelbta žinia, esą per 
Lietuvos bankus buvo plaunami 
neteisėtai įgyti pinigai. 

Ukrainos vidaus reikalų 
ministerija diplomatiniais ka
nalais perdavė informaciją, jog 
nė vienas Lietuvos bankas ne
vykdė neteisėtų finansinių ope
racijų su Ukrainos bendrovė
mis", atsakė Lietuvos URM ats
tovai. 

Praėjusį penktadienį Lietu
vos URM sekretorius Albinas 
Januška , pakvietęs Ukrainos 
laikinąjį reikalų patikėtinį Lie
tuvoje Oleksandr Kušnir, pa
prašė pateikti išsamią informa
ciją, susijusią su Lietuvos įvar
dijimu Ukrainos vidaus reikalų 
ministro Juri j Lucenko praneši
me apie neskaidrius pinigų per

vedimus iš Ukrainos bendrovių. 
J. Lucenko savo šalies ži-

niasklaidai prėjusią savaitę 
pranešė, kad per praėjusiais 
metais vykusius Ukrainos pre
zidento r inkimus tuometinio 
kandidato į prezidento postą V. 
Janukovič rinkimų kampanijos 
lėšos buvo plaunamos per Lie
tuvos bankus. 

Anot J . Lucenko, V. Janu
kovič rinkimų kampanijai skir
tus 130 mln. JAV dolerių viena
me Lietuvos banke prieš rinki
mus sugebėjo išgryninti vienas 
kandidato atstovas. 

Anot Ukrainos teisėsaugi
ninkų atsakymo Lietuvai, neat
metama galimybė, jog atskiri 
Lietuvos piliečiai yra susiję su 
galimai neteisėtomis finansi
nėmis operacijomis ar privati
zavimu Ukrainos rytinėse srity
se, tačiau jokios galimai netei
sėtai įgytos lėšos nėra pateku
sios į Lietuvą. Tirti tokius atve
jus ateityje žada imtis atitinka
mos Ukrainos institucijos. 

Latviai tebemano, kad estai ir 
lietuviai juos lenkia 

Vilnius , balandžio 19 d. 
(BNS) — Latvijos gyventojai te
bemano, kad estai ir lietuviai 
juos lenkia savo pasiekimais. 
Pusė latvių laikosi nuomonės, 
kad daugiausia laimėjimų po 
nepriklausomybės atgavimo pa
siekusi Baltijos šalis yra Estija. 
Po jos eina Lietuva, kurią pami
nėjo 29 proc apklaustųjų. 

Latvijos laimėjimus pripa
žįsta tik 8 proc. apklaustųjų, 
parode apklausa, kurią vasarį 
surengė Latvijos sociologijos ty
rimų centras SKDS. 

13 proc. nepavadino tokia 
nė vienos šalies. Pusė apklaus
tųjų sėkmingiausia iš Baltijos 
šalių taip pat nurodė Estiją, 
ketvirtadalis — Lietuvą 
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 

Korp! Vytis ir Akademikų 
Skaučių draugovės veikla šiais 
metais prasidėjo tradicinėmis 
„krikštynomis", kurios įvyko 
2005 metų sausio mėnesį. Šiltai 
mus priėmė savo namuose fil. 
Vytenis Kirvelaitis. 

Šventės metu kandidatės ir 
junjorai, norintys stoti į aka
demikų eiles buvo pristatomi 
dabartiniams nariams. Būsi
mieji akademikai buvo apklau
sinėjami norint nutarti, kokie jų 
tikslai, siekiant Akademikų 
organizacijos narystės. Mums 
džiugu, kad dalyvavo keturios 

kandidatės ir du junjorai: Aušra 
Brooks, Aris. Dumbrys, Rūta 
Grigaliūnaitė, Arūnas Karalis, 
A. Strub ir Julytė Vallee. Ka
dangi mūsų studentai išsi
sklaidę po Šiaurės Ameriką, ki
tiems neįmanoma buvo dalyvau
ti šioje šventėje, todėl žadame 
suruošti antras „krikštynas" 
visiems sugrįžusiems iš mokslų. 

Akademikų veikla yra svar
bus skautavimo tęsinys, kuris 
suteikia suaugusiems skautams 
progų lavinti savo protus bei 
skautybės tikslus. Taip pat, 
skautai studentai, kurie pri

klauso šiai organizacijai, su
pranta, kad skautavimas tikrai 
yra gyvenimo būdas, kuris tę
siasi ir baigus gimnaziją. Ragi
name visus vadovus ir skautus 
susipažinti su Akademikų veik
la ir paskatinti pažįstamus 
skautus, gimnazistus ir studen
tus įstoti į Akademikų eiles. 

Norintys sužinoti daugiau 
apie Čikagos Korp! Vytis ir 
ASD akademikų veiklą, galite 
susisiekti su mumis parašyda
mi laišką elektroniniu paštu: 
globėja tevunas@yahoo.com 

Globėja 

fil. Vytenis Kirvelaitis (iš kaires) ir junj. Aris Dumbrys 2005 m. „krikš
tynose". 

Iš kaires: tėvūnas R. Gecevičius, J . Vallee, A. Strub, A. Karalis, R. Grigaliūnaitė, A. Brooks ir globėja O. 
Gecevičienė 2005 m. „krikštynose". 

Kandidatės Julija Vallee ir A. Strub 2005 m. „krikštynose" 

IŠVYKA Į 
ČIUOŽYKLĄ 

Šių metų sausio mėn. 
paskutinį šeštadienį įvyko 
Čikagos „Dubysos" draugovės 
tradicinė metinė čiuožimo išky
la. Skautės, tėveliai ir vadovės 
susirinko Jaunimo centre po 
pamokų ir kartu išvažiavo į 
McKinley parką Western gatvė
je. Ši čiuožykla Čikagos miesto 
pastatyta ir prižiūrima. 

Pasitaikė puiki diena išky
lai, ir visos sesės džiaugėsi 
gamta bei viena kitos draugija. 
Vienos pirmą kartą mokėsi 

čiuožti, kitos gaudė viena kitą, o 
kai kurios išdarinėjo įvairias 
figūras. Nors oras buvo labai 
malonus, sesėm ir jų tėveliam 
buvo smagu pasišildyti sesės 
Marytės paruošta kakava ir 
užkandžiais. 

Žiema jau iškeliavo ir džiu
giai lauksime vasaros, bet ilgai 
prisiminsime šią smagią išvyką 
ir lauksime išvykos į čiuožyklą 
kitais metais. 

sesė Onutė 
junj . Arūnas Karalis 2005 m. „krikštynose". kand. Rūta Grigaliūnaitė 2005 m. „krikštynose" 

.Dubysos" draugoves skautės, vadovff ir U-vohai fmožimo iškylojo 

narna ir vadove 
Lile Kereliene „Dubysos" draugo
vės 2005 čiuožimo iškyloje. 

FILISTERIAI 
KVIEČIA 

VISUS 
Čikagos Filisterių skautų 

skyrius kviečia visus FSS 
narius, ASS narius, jų visų 
šeimas ir svečius, ir visus, 
kurie domisi akademikų 
veikla Lietuvoje. Sueiga vyks 
penktadienį, balandžio 22 d., 
7 v. v. Lemonte, PLC posė
džių kambaryje arba Bočių 
menėje. 

Prelegentai bus Eglė Ver-
seckaitė, Omaha — Vilnius ir 
Vytas Mišelis — Pittsburg. 

Apie dalyvavimą prašo
ma pranešti fil. Justinui 
Kirvelaičiui, tel. 708-301-
0072. 

Lauksime visų, o ypač 
jaunimo. 
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės,-prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Centerfor Health, 
1200 S. York, Bmjst.IL 60126 

630-941-2609 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 
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EUGENE C. DECKER DOS, P.C. 
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JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRt DALLAS PRUNSMS, MD 

MAUNAKV. RANA.MD 
lilinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozes ir gydymo specialistai. 
Eigin: 847-289-8822 

McHenry 815-363-9595 
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DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St.. 
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Tel. 708-423-5155. 

Skautiško jaunimo 
suvažiavimas 

Kviečiame visas vyr. skautes, gintares, skautus vyčius ir 
jūrų būdžius pabendrauti LSS Brolijos ir LSS Seserijos kartu 
ruošiamame suvažiavime š.m. liepos 22—24 d. vyksiančiame 
Camp Sullivan, Tinley Park, IL. Stovyklavietė yra Cook County 
Forest Preserve District Čikagos pietiniame priemiestyje. 
Daugiau informacijos bus suteikta tuntininkams,-ėms per 
skautų organizacijas. 

Jei turite klausimų, skambinkite ps. fil. Alvidai 
Baukutei-Rukuižienei tel. 708-839-9844 arba ps. Viktorui 
Puodžiūnui 630-243-8432. 

Bei pasimatymo gražioje gamtoje. 

Skautės Jaunimo centre 
Sekmadienį, balandžio 10 d. 

dieną, į Jaunimo centrą, po šv. 
Mišių Jėzuitų koplyčioje, atsi
lankė didelis būrys „Aušros 
Vartų/Kernavės" tunto skaučių. 
Jaunimo centras nudžiugo 
matydamas gausų būrį jauni
mo. Prisimenam ankstyvuosius 
laikus, kada Jaunimo centre 
pritrūkdavo susirinkimams 
klasių. Tai buvo skautybės ir 
Jaunimo centro žydėjimo laikai. 

Šiuo metu didžiausią jau
nuolių grupę sudaro šeštadie
ninė lituanistinė mokykla ir 
nedidelės skaučių ir skautų 
skiltys. 

Grįžusios iš pamaldų, skau
tės ir vadovės rinkosi į Jaunimo 
centro mažąją salę sueigai. Ši 
sueiga buvo iškilminga tuo, kad 
buvo duodami įžodžiai. 

Vadovaujant tunto komen-
dantei, buvo įnešta tunto vėlia
va. Pirmą įžodį davė kandidatė į 
jaunesniąsias skautes. Kitos 
penkios kandidatės į skautes 
pasižadėjo tarnauti Dievui, 
Tėvynei, padėti artimui ir 
vykdyti skaučių įstatus. Po 

skaučių įžodžio buvo prieita 
prie skautininkės įžodžio, kurį 
davė vyresnė skautė Aušra 
Jasaitytė-Petry, šiuo metu 
einanti „Aušros Vartų/Ker
navės" tunto tuntininkės pa
reigas. Sesė Aušra yra veikli ir 
darbšti skautė, daug dienų yra 
praleidusi skaučių stovyklose. 
Už atsidavimą jaunimui ir 
skautiškai veiklai jai buvo 
suteiktas paskautininkės laips
nis. 

Įžodžiui vadovavo v.s. Albi
na Ramanauskienė. Sesė Albi
na yra daug nuveikusi Skaučių 
Seserijai ir bendrai Išeivijos 
Skautų sąjungai, be aukštų 
sąjungos medalių, sesei Albinai 
buvo suteiktas „Geležinio Vilko" 
ordinas. 

|žodį davusios sesės tunto 
sesių ir vadovų buvo apdova
notos gėlių puokštėmis, o 
skautės gavo po gražų ir be
sišypsantį .meškiuką". 

Jaunimo centro valdyba 
sveikina davusias įžodį seses ir 
kviečia naudotis gražiomis šio 
centro patalpomis. 

mailto:tevunas@yahoo.com
mailto:a@draugas.org
mailto:a@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://Bmjst.IL
http://6918W.Arch8rAveSt5.5r6
http://www.illinoi8pain.com
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PREZIDENTO 
METIN IS PRANEŠIMAS 

NAUJAS POŽIŪRIS AR SUSIRŪPINIMAS? 
Kaip ir įprasta, prezidento 

me t in i s p r aneš imas a i škus , 
gerai surašy tas , sustruktūruo-
t a s , t va rk inga teksto dra
maturgi ja , gražiai jame dera 
retorinės apeliacijos ir nuosekli 
argumentacija. Suprantama, ne 
p i rmas , o j a u šeštasis. Ar yra 
j ame naujų ženklų politikams ir 
visuomenei? 

Kai kur ių partijų Seime 
a ts tovai iš ka r to netvėrė 
džiaugsmu, kad prezidentas, jų 
supra t imu, pranešime aiškinęs 
vos ne jų r inkimų programą, 
kad valstybės vadovo nuostatos 
a t i t inka partijos siekius. Kiti 
nepatikėjo a rba įtarė save dėl 
prezidento retorinio klausimo 
apie oligarchinio valdymo gali
mas g rėsmes . Žinoma, la iku 
išsakyti pasergėjimai yra pre
ventyvūs, o pavėluoti kelia t ik 
abejones. Tačiau politikai, 
ve r t indami met in ius praneši
mus, papras ta i ieško prezidento 
autori teto paramos, taip grįsda
mi savo politikos ar veiksmų 

svarbumą visuomenės akivaiz
doje. 

Prezidentas drąsiai įgarsino 
esmines dabart ies problemas, 
aiškiai įvardijo strateginius 
Lietuvos siekius, aptarė atskirų 
sektorių reformų būtinybę. Tai 
nuolatinė jo pranešimų nuosta
t a — nesustoti, tobulinti, refor
muoti, skatinti. Žinoma, galima 
pasigesti prezidento reakcijos ir 
aiškesnio vertinimo, kaip vals
tybės institucijos gebėjo atsi
liepti į ankstesnia is metais 
išsakytas jo pozicijas ir kritiką, 
kiek gebėta pajudėti visų geres
nio gyvenimo kūrimo linkme 
sprendžiant esmines problemas. 
Neabejotina, kad prezidentas 
nuosekliai brėžia mūsų valsty
bės raidos kelią, yra nepralen
k iamas moralinis ir politinis 
vadovas. Tačiau tų pačių prob
lemų ir siekių nuolatinis karto
j imas, atrodo, reiškia besikei
čiančių valdančiųjų negebėjimą 
t inkamai reaguoti ir veiksmin
gai keisti padėtį, nes pačios 

problemos įgyja vis grėsminges
nį mastą. Sykiu tai rodo ir insti
tucijų pozicijų išsiskyrimą bei 
skirt ingai suprastus veikimo 
pirmumus. 

Vienu aspektu, atrodo, 
pranešimas yra šiek tiek kitoks, 
netgi naujesnis: jame nebea-
fišuojamos liberaliosios demok
ratijos, liberalizmo nuostatos, 
minima klasikinės politikos 
samprata, ypač paryškintas ver
tybių ir moralinių pagrindų 
imperatyvas politikoje. Todėl 
suprantamas ir toks dėmesys 
regionų tolygiai plėtrai bei 
socialiniam teisingumui. Iš 
tikrųjų tenka pripažinti, kad, 
nepaisant , kokios pakraipos 
bebuvo valdančiosios daugu
mos, Lietuvoje neturėjome 
kitokios politikos — tik libera
lizmą, tik jo diegimą visose sri
tyse, todėl šiandien ir pasigen
dame solidarios, pilietiškos vi
suomenės, brandžios politinės 
kul tūros ir tarnystės dvasia 
grindžiamos politikos. 

Akivaizdu, kad prezidentas 
nuosekliai ryškina esmines 
problemas ir geba įžvelgti nau
jas grėsmes ir iššūkius, kitokius 
jų atspalvius. Tačiau provincijo
je skurdas nemažėja, gilėja savi
valdybių raidos netolygumui dėl 
diferencijuotos valstybės poli
tikos stokos ir labai skirtingo jų 
ekonominio, kultūrinio, intelek
tualinio potencialo. Stiprūs cen
t ra i visada yra dar labiau 
stiprėjantys, o periferija reika
lauja iš esmės naujo požiūrio — 
kitaip visuomenės politinė ne-
branda dar bus ateityje ryškes
nė. Prezidento raginimus priva
lo ne tik išgirsti, bet ir jiems įsi
pareigoti valdžia, kuri stokoja 
meilės ir dėmesio, anot vieno 
poeto, prastam žmogui. Bet ko 
tikėtis, jeigu vienas pagarsėjęs 
socialdemokratai nebijo viešai 
pareikšti: esą labai gerai, kad 
turingiausieji eina į valdžią. 
Tautos išmintis čia labai taikli: 
tur t ingas vargšo neužjaučia. 

V. S tundys 

ARTĖJANT PERGALĖS PARADO 
LIETUVOS BRASTOJE 66-OSIOMS METINĖMS 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

J a u seniai vieša paslaptis, 
kad Antrojo pasaul inio karo 
p radž ia buvo suplanuota ne 
Berlyne, ne fiurerio būstinėje, 
o Kremliuje, asmeniškai daly
vaujant Stalin ir nuolatos palai
kant ryšį su Hitler. Po Rytų 
Europos valstybių teritorijų pa
sidalijimo ak to pasi rašymo 
Stalin paskelbė tostą už savo 
naują sąjungininką — Adolf 
Hi t ler : , ,Aš žinau, kaip vokiečių 
t a u t a myli savo vadą, todėl 
noriu išgerti už jo sveikatą". Ir 
išgėrė, t ikriausiai ir užkando, 
taip kaip ir pridera tokiais 
atvejais. O atsisveikindamas 
su Vokietijos užsienio reikalų 
ministru J . Ribbentrop patiki
no: „Sovietų vyriausybė trak
tuoja naująjį paktą labai rim
tai". J i s galįs duoti savo gar
bės žodį, jog Sovietų Sąjunga 
n iekada neišduosiant i savo 
par tner io . Komunistų vadas , 
ka ip įp ras ta komunis tams , 
melavo. Nusikalstamo suokal
bio par tner i s iš tikrųjų buvo 
išduotas gerokai prieš suokalbį. 
Tik nė vienas agresorių va
deivų dar nežinojo, kada ir 
kaip baigsis ši nusikaltėliška 
k ruv ina avan t iū ra , t apus i 
katastrofa visam pasauliui. 

Kaip re ta pašėlusiai iškal
binga nuotrauka. Draugiškai 
šnekučiuojasi t rys generolai. 
Dešinėje Raudonosios armijos 
kombrigas Sėme Moisejevič 
Krivošejin, sovietų žydas ir 
Vermachto generolas Heinz 
Guderian. Kairėje vokiečių ge
nerolas Mauritz von Wiktorin. 
Pirmieji du, abu tankų jun
ginių vadai, sėkmingai užbaigė 
d rauge suplanuotos agresijos 
kovines operacijas ir dabar , 
būtent 1939 m. rugsėjo 22 d. 
Lietuvos Brastoje, pr iėmė 
raudonarmiečių ir Vermachto 
dalinių karinį pergalės paradą. 
Lenkija nugalėta , jos kariuo
menė sutr iuškinta , o teritorija 
pasidalinta tiksliai pagal slap
tąjį suokalbį. Propaganda būg
nijo, kad Versalio išperos — 
Lenkijos valstybės — daugiau 
nebėra, tad tegyvuoja nacio
nalsocialistų ir socialistų, pra
dėjusių komunizmo „statybą", 
draugystė! 

Vargu a r šis Antrojo pa
saulinio karo pradžios epizodas 
bus paminė tas gegužės 9 d. iš

kilmėse Maskvoje? Bet istorija 
yra tokia, kokia yra. J i atspindi 
to meto tikrovės, kurių nederė
tų pamiršti nei „pergalės" pa
rado Lietuvos Brastoje daly
viams, nei pavergtųjų tautų 
ats tovams, sutikusiems daly
vauti vieno agresorių pergalės 
prieš buvusį sėbrą 60-mečio 
minėjime, nei ki t iems aukš
tiems užsienio svečiams, atvy
kusiems į, Maskvą. Iš tiesų 
sovietų komunistų ir vokiečių 
nacionalsocialistų santykių 
bendros pergalės parado Lie
tuvos Brastoje paminėjimas 
savaip pra tur t in tų iškilmių 
Maskvoje programą. 

Tai būtų puiki proga Ru
sijai, Sovietų Sąjungos istori
nio paveldo perėmėjai, pasekti 
Vokietijos pavyzdžiu — pri
pažinti buvus ne tik nacių, 
bet ir komunistų padarytų 
karo nusikaltimų ir nusikal
timų žmoniškumui su visomis iš 
to išplaukiančiomis išvadomis. 
Demokratijai būdinga laikytis 
bendrų moralinių ir pilietinių 
vertybių teisingumo pagrindu. 
Savaime suprantame, čia ištar
ta siekiamybė aktuali ne tik 
visam demokratijos pasauliui, 
bet labiausia — pačiai Rusijai. 

Sovietų generolas S. Krivo
šejin kalbėdamasis su savo pa
vaduotoju Latyšev apie Stalin 
— Hitler sandėrio reikšmę taip 
pasakė: „Su vokiečiais mes 
pasirašėme sutart į , bet tai 
nieko nereiškia... Dabar pats 
geriausias laikas galutinai ir 
konstruktyviai išspręsti visas 
pasaulines problemas". (Rat-
naja byl, 8) Kaip žinoma, so
vietus ir nacius domino tik sve
timos teritorijos, bet ne jų 
gyventojai ir jų problemos 
Mistinio „komunizmo rojaus" 
kūr imas tebuvo tik skylėta 
skrais tė j au t ada negalėjusi 
paslėpti imperinės politikos 
tikslų. 

Sovietų Sąjungos maršalas 
L. Brežnev savo knygoje 
„Mažoji žemė" (16 p.) aprašo 
savo susitikimą 1940 m. 
Dnepropetrovske su partiniais 
agitatoriais. Ten jį paklausėme: 
„Drauge Brežnevai, mes turime 
aiškinti apie nepuolimą (Susi
tarimas su Vokietija, E S . ) , kad 
tai yra rimta. O kas netiki, tas 
elgiasi kaip provokatorius. Bet 
liaudis mažai tiki. Kaip mums 
elgtis? Aiškinti ar neaiškinti?" 

„Laikas buvo pakankamai su
dėtingas. Salėje sėdėjo nema
žiau 400 žmonių, visi laukė 
mano atsakymo, ilgai galvoti 
nebuvo galima. Būtinai aiškin
ti , — atsakiau aš, — Tol aiškin
sime, kol iš fašistinės Vo
kietijos neliks akmens ant 
akmens". Tokie oberpolitrukų 

""pasakymai nesiderino su 
tuometine oficialiąja propagan
da, liaupsinančia Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos santykių 
pagerėjimų, užkariavus ir pasi
dalijus Lenkiją, tačiau jie aki
vaizdžiai rodė tikruosius impe
rinės politikos siekius. 

Lietuvos Brastos (Brest — 
Litovsk) vardą internete galima 
aptikti daugelyje enciklope
dinių žinynų, kai minima 1918 
m. Sovietų Rusijos ir Vokietijos 
sutartis. Tada Rusija atsisakė 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
kitų teritorijų. Tačiau tuose pa
čiuose informacijos šaltiniuose 
nepavyko rasti net užuominos 
apie Raudonosios armijos ir 

Vermachto jungtinį pergalės 
paradą Lietuvos Brastoje 1939 
m. rugsėjo 22 d. 

Peršasi mintis, kad atitin
kamų „centrų " pastangomis 
buvo laiku pasirūpinta apvalyti 
Vakarų viešąją nuomonę nuo 
istorinės tiesos, kuri galėtų di
sonansu įsiveržti į būsimo 
„pergalės prieš fašizmą" pa
rado Maskvoje fanfarų gaude
sį. 

Praėjusių metų spalio 9 d. 
Kaune konferencijoje „Gink
luoto pasipriešinimo prieš agre
sorius ištakos" buvo vystyta 
išvada, teigianti, kad istorinis 
faktas, kai vienas iš dviejų 
Antrojo pasaulinio karo pra
džioje planuotojų ir genocido 
vykdytojų tapęs nugalėtoju, 
nebuvo teisiamas, o atvirkš
čiai — pats teisė Niurnber
ge savo buvusį sėbrą, anaiptol 
nepaneigia nei teisingumo po
reikio, nei demokratijos parei
gos įvertinti padarytus nusi
kaltimus. 

„Draugiškas trijų generolų pokalbis" — is" kairės: vermachto 
gen. Mauritz von VViktorin ir sovietų generolai — Heinz 
Guderian bei Sėme Moisejevič KrivoSejin. 
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DANUTE BINDOKIENE 

Maskva tebesikrato 
atsakomybės 

Rusijos prezidento sumanymas š.m. gegu
žės 9 d. suruošti didingą pergalės šventę, 
paminint 60 m. nuo II pasaulinio karo 

pabaigos ir nacistinės Vokietijos žlugimo, atro-
-dė tiesiog genialus. J au seniai rusų t au ta turėjo 
progą pažibėti prieš pasaulį. Bet netikėtai į tų 
iškilmių ratus pagalius pradėjo kaišioti „nykš.-
tukai", ir šventės blizgesys gerokai nubluko. 

Tik įsivaizduokit: Baltijos valstybės reika
lauja (ne pageidauja, prašo, bet tiesiog reika
lauja, tarytum kalbėtų su sau lygiais), kad 
Maskva viešai pripažintų šiose valstybėse pus
šimtį metų trukusią sovietų okupaciją ir prisi
imtų atsakomybę už visas jos pasekmes. Sa
vaime aišku, kad toks pripažinimas suteiktų 
buvusioms okupuotoms šalims teisę reikalauti 
ir atlyginimo už patirtus nuostolius. O kas gi 
gali apskaičiuoti, kiek, pavyzdžiui, Lietuvai yra 
vertas apie trečdalio gyventojų praradimas 0 

Kiek vertas Latvijos kolonizavimas, į ištrem
tųjų ar nuo mirties į Vakarus pabėgusių tautos 
vaikų vietą privežant rusų tautybės žmonių, dėl 
kurių iki šiol, net 15 m. praslinkus nuo nepri
klausomybės atkūrimo, susiduriama su įvai
riomis problemomis? Tiesa, Latvijos prezidentė 
(galbūt moteriškos intuicijos dėka) pasižadėjo 
iškilmėse Maskvoje dalyvauti, t ikėdamasi esa
mas problemas su rusakalbiais bent kiek su
švelninti, bet Lietuvos ir Estijos prezidentai 
atsisakė vykti. 

Tas jų akibrokštas ne tik sukėlė karštas 
diskusijas pačioje Rusijoje, bet ryškiais ratilais 
nuvilnijo ir Vakarų pasaulyje. Štai Washington, 
DC, Atstovų rūmų narys John Shimkus (R- IL) 
š.m. balandžio 12 d. įnešė rezoliuciją # 128, 
kuria Rusijos Federacija raginama imtis atsa
komybės už sovietų okupaciją Baltijos valsty
bėse. Kartu su juo aštuoni JAV Kongreso na
riai parėmė šią rezoliuciją: Christopher Cox 
(R-CA), Lloyd Doggett (D-TX), David Dreier 
(R-CA), Jack Kingston (R-GA), Dennis Kucinch 
(D-OH), Thad-deus McCotter (R-MI), James 
McGovern (D-MA), Michael Rogers (R-MI). 
Atkreipkime dėmesį, kad šioje grupėje yra ir 
respublikonų, ir demokratų. Tai pavardės , 
kurias turėtume įsidėmėti ir atsiminti būsi

muose rinkimuose. Kad ši rezoliucija neliko be 
atgarsio Maskvoje, galime spėti iš Rusijos Fe
deracijos tarybos tarptautinio reikalų komiteto 
pirm. Michail Margelov pareikšto pasipiktini
mo. J is stebisi, kad „JAV, buvusi mūsų są
jungininkė antihit lerinėje koalicijoje", gali 
apskritai kalbėti apie bet kokius reikalavimus 
Maskvai. 

Nors kol kas nedaug, bet vienas kitas šia 
tema pasisakymas pasirodo ir amerikiečių ži-
niasklaidoje. Pvz., „The St. Petersburg Times" 
(kovo 11 d.) išspausdino Vladimir Kovalev 
straipsnį, pavadintą „Stuck in Past, Elite won't 
Apologize for S ta l ius Crimes". Jo autorius ste
bisi, kodėl Rusijos politikai yra „užsispyrę", 
kaip mulai ir viską daro, kad tik nebūtų pri
artėta prie susitaikymo su Baltijos valstybėmis. 
Estija, Latvija ir Lietuva turi tik vieną paprasta 
norą — kad būtų pripažinta Josef Stalin nu
sikaltimai, okupuojant šias valstybes. Kitais 
žodžiais tariant, jie Kremliaus prašo vien to, ką 
Vokietija atliko prieš dešimtmečius..." Kovalev 
taip pat stebisi, kad atliktose apklausose apie 
45 proc. Rusijos jaunimo gerbia Stalin, už jo 
tvirtą vadovavimą valstybei. Jie nebūtų priešin
gi, jei Rusija vėl atsidurtų tokios valdžios 
rankose. 

Balandžio 10 d. „Daily Times" išspausdin
tas prof. Vytauto Landsbergio straipsnis, pri
menantis Ribbentrop—Molotov sandėrį 1939 m. 
„Kai du nusikaltėliai tarpusavio sutartį pa
tvirt ina savo aukos krauju, t a s veiksmas 
visiems laikams lieka nusikaltimu, nepaisant, 
kad abu nusikaltėliai netrukus pradėjo į vienas 
kitą šaudyti". 

„Kaip gali Baltijos valstybės džiaugtis per
gale, jeigu II pasaulinio karo pabaiga joms reiš
kė 50 m. okupaciją?" — klausia V. Landsbergis. 

Tačiau Maskva kratosi bet kokios atsa
komybės, kal t indama Baltijos valstybes ne-
kaimynišku elgesiu, o JAV — nosies kišimu į ne 
savo reikalus. Esame dėkingi Kongreso nariui 
John Shimkui už rezoliucijos #128 įnešimą ir 
kitiems atstovams, ją parėmusiems. Tikėki 
mės, kad ir daugiau Kongreso narių į šią akciją 
įsijungs. 

LIETUVIU PASTANGOS PERIMANT 
ŠV. MIKALOJAUS BAŽNYČIĄ 

Kun. E. Paulionis 
Nr.9 

Dabartinis Mohylevo archidiocezijos valdyto
jas J. Eks. kun. vyskupas Niedzialkowskis, kad 
suteikus šv. Stanislovo bažnyčios klebonui galę 
patarnaut i lietuviams vienoje iš sostapilės 
priemiesčių koplyčioje, davė tai bažnyčiai vikarą 
— lietuvį. Tas pats ganytojas, rūpestingas sulig 
pavestos jam avinyčios labo, sudrutino kuningų 
lietuvių ir latvių skaičių Petrapilėje, Rygoje, 
Maskvoje ir daugelyje Mohylevo archivyskupijos 
vietų patarnavimui tų tautų tikintiesiems. Be to 
dabartinis mūsų ganytojas, atsižvelgdamas į 
ateivius, davė klebonus — lietuvius į Tomską, 
Krasnojarską, Irkucką ir įsakė, kad Omsko 
bažnyčioje, Siberijoje, kur šiandien yra daug 
lietuvių, latvių ir vokiečių, tam tikslui skiriami 
kuningai sakytų pamokslus tose kalbose. Žodžiu 
sakant, Mohylevo archidiocezijos ganytojai, 
nepaisant daugybės joje kalbų, kiek galėdami 
stengiasi patenkinti tikinčiųjų reikalus jų prigim
tose kalbose. Tuo tarpu Lietuvos sostapilė, 
Vilnius, neatsižvelgiant į tai, kad gyvenantie ten 
mūsų broliai lietuviai nuo daugelio metų maldau
ja, bet ir iki šiol dar negali išmaldauti sau 
kuningo, bažnyčios, giesmių ir pamokslų lietuvių 
kalboje. 

Neinant į smulkmenišką tokio apverktino 
dalykų stovio priežasčių perkratinėjimą, paste
bėsime tiktai, kad visame tame kalti yra vyres
nieji Vilniaus kuningai, kuriems atrodo, kad 
praeitojo šimtmečio šeštųdešimtų metų sąlygos 
gyvuoja dar ir dabar; didžiumagi jaunesniųjų 
kuningų, dėlei lengvai suprantamų priežasčių, 
seka vyresniųjų pavyzdi ir su atkaklumu atsisako 
išklausyti apsigyvenusių Vilniuje lietuvių mal
davimus, prirodinėdami, kd arba lietuvių ten 
visai nesą, arba kad visi jie kalbą lenkiškai 
Galima dargi pridėti, kad jei lietuvių dalis ir 
ištikrųjų mokėtų lenkiškai, tai juk kiekvienam 
maloniau yra melsties ir klausyti Dievo žodžio 
savo motinos kalboje ir kiekvienas turi prie to 
teisę (Concilium Tridentinum, Sess. XXVI, cap. 
VII). Pagaliaus, kuomet tie argumentai pasirodė 

neteisingi, maldaujančius lietuvius siunčia pas 
pasaulinę valdžią, gi paskui rėkauja į visas 
pasaulio puses, kad mūsų broliai lietuviai, kitų 
papiktinimui, — pasirenka netikusius kelius 
savo tikslui atsiekti. 

Nekaltindami nei vyresniųjų, nei jaunesniųjų 
Vilniaus dvasiškijos atstovų, mes su pasitikėjimu 
kreipiamės į Jūsų Malonybę, nužemintai melsda 
mi ineiti į padėjimą netekusiųjų Vilniuje Dievo 
žodžio savo kalboje, kad atvykstantieji, jieškoda-
mi paguodos pas Aušros Vartų Dievo Motiną, pas 
Lietuvos patrono šv. Kazimiero karstą, ir 
nemokėdami jau šiandien lenkiškai mūsų broliai 
nebūtų priversti grįžti namo, neatlikę išpažinties 
ir nepriėmę šv. Komunijos. 

Pasitikėdami Jūsų Ekscelencijos teisingumui 
ir Tėviškai širdžiai, esame įsitikinę, jog Jūsų 
Malonybė panorėsite atsižvelgti į teisingus 
reikalavimus tų lietuvių, iš kurių tarpo kilo di 
džiuma šios dienos kuningų, apsiausite juo 
globa, kad šiurkščiu atsinešimu į tuos žmones 
negesinus juose tikėjimo ir neiššaukus 
mūsų lenkiškai-lietuviškoje bažnyčioje indyfe 
rentizmo ir bendrą stoką Dievo žodžio. 

Maloningą atsakymą meldžiame siu--

kun. Propolianio, Petrapilėje, Fontanka 
Kun. Konsl Maculeviče. Mohyi. kas 

prelatas. 
Kun J. B. Pranaitis 
Kun K Jaunius. R K. D. Akad. profesoriui 
Kun. J Maculeviče, R K D. Akad. pr 

rius. 
Kun. J. Antanaviče, Seinų kapit pre! 
Kun. K. Propoliams, Archivys 

Sekretorius 
Kun. Kazimior.ss Michalkoviče, Krc 

klebon. 
Kun. Pr. Karevičie, R K D Semin pi 

rius. 
Kun. Ig. Baltrušis, R. K I). Sem. prof 
Kun. Feliksas PoŠk 

Bus d a u g i a u . 
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LIETUVIŲ FONDO PRANEŠIMŲ 

LF IR LB JDOMUS „DRAUGO" LAIŠKŲ SKYRIUS 

LIETUVIŲ FONDO JSTATAI 
METINIAME NARIŲ SUVAŽIAVIME 

Mieli L i e tuv ių fondo 
n a r i a i , 

Artėjant šių metų Lietuvių 
fondo narių suvažiavimui, ži-
niasklaidoje pasirodė klaidi
nanti informacija, kelianti 
abejones ir nerimą. Teigiama, 
jog neva nėra susitarimo tarp 
Lietuvių fondo ir Lietuvių ben
druomenės, nors ir abiejų orga
nizacijų atstovai , per ilgus 
diskusijų mėnesius, susitarė 
dėl beveik 100 pakeitimų LF 
įstatuose. 

Yra teigiama, kad, priėmus 
naujus įstatus, Lietuvių ben
druomenė bus tarsi „išmesta" iš 
Lietuvių fondo veiklos. Tačiau, 
įsigilinus į patobulintus LF 
įstatus, akivaizdu, kad, ir priė
mus įstatų pakeitimus, ben
dradarbiavimas tęsis toliau. LB 
ilgametis dalyvavimas Pelno 
skirstymo komisijoje yra ir to
liau garantuotas, dalyvaujant 
keturiems LF ir trims LB atsto
vams, taip, kaip to reikalauja 
Illinois valstijos įstatymai. Tai 
yra abiejų organizacijų atstovų 
susitarimas, kuris labai aiškiai 
suformuluotas įstatuose. 

LF vadovybė yra nenusi
teikusi veltis į ginčus, dažnai 
prisodrintus asmeniškumo ats
palviu. LF vadovybė stengiasi 
narius informuoti profesiona
liai, atvirai ir objektyviai. Todėl 
jaučiame pareigą savo nariams 
pasakyti ir tai , ko žiniasklaido-
je nematote. Nematote praneši
mo, kad LB pasipriešino LF 
pirminiam pasiūlymui, kad atei
tyje Pelno skirstymo komisijoje 
galėtų dalyvauti ir kitos lietu
viškos organizacijos, ne vien tik 
LB. Apie tai yra sąmoningai 
nutylima. Vardan santaikos ir 
pagarbos mūsų visų bendram 
tikslui, šis Pelno skirstymo 
komisijos sudarymo principas 
nebuvo pakeistas. 

Ypač daug diskusijų ir 
spėliojimų pasigirsta dėl Lie
tuvių fondo uždarymo. Tik LF 
nariai gali priimti tokį spren
dimą. Naujoje LF įstatų redak
cijoje yra aiškiai pasakyta, kad 
LF likvidacijos atveju JAV LB 
aktyviai dalyvauja kartu su LF 
narių išrinkta Patikėtinių tary
ba, sprendžiant LF uždarymo ir 
kapitalo skirstymo eigą. 

Žiniasklaidoje pasirodė net
gi tokie gandai, kad LF narių 
įneštas kapitalas , uždarymo 

atveju, pereis į kitataučių ran
kas. Tai apgailėtinai ne tik 
klaidinantis, neatsargus, bet ir 
šmeižikiškas „šiaudinis bau
bas". Pagal JAV valdžios įstaty
mas, likęs kapitalas gali būti 
perduotas tik organizacijoms, 
kurių tikslai atitinka likviduo
jamo fondo tikslams. Tačiau 
tam, kad LF nariai jaustųsi 
visiškai saugūs, LF inkorpora
vimo akte ir naujai perrašytų 
į s ta tų pačioje pradžioje yra 
labai aiškiai suformuluota, kad 
visais atvejais Fondo kapitalas 
gali būti skirstomas tik toms 
organizacijoms, kurių tikslas 
yra toks pats kaip ir LF — 
l i e t u v y b ė s i š la ikymas . O jei
gu tokių organizacijų JAV tada 
nebūtų, tuomet panašiems tiks
lams Lietuvoje. Tai yra garan
tas, kad LF narių įnašai būtų 
naudojami šiam ir t ik šiam 
tikslui. 

LB pageidavimas turė t i 
veto teisę, ar tai būtų LF 
uždarymo, ar kitu atveju, yra 
tiesiog nepriimtinas. LF yra 
narių organizacija ir tik LF 
nariai , vadovaujantis lygiavos 
ir tur imų balsų proporcingumo 
principu, turi teisę spręsti LF 
likimą ir tik nariai gali tart i 
galutinį žodį. 

Nepaisant kilusių ir vis dar 
tebesitęsiančių aistrų ir nuo
gąstavimų, faktai yra paprasti 
ir labai aiškūs. 

Mieli Lietuvių fondo nariai, 
jeigu Jums rūpi Lietuvių fondo 
ateitis, atvykite balandžio 30-
tąją į Lietuvių fondo narių me
tinį suvažiavimą, išsakykite 
savo LF nario teises, balsuokite 
už perrašytus LF įs tatus, 
atitinkančius šiandieninius LF 
veiklos principus ir užtikri
nančius saugią ir tvirtą šios 
organizacijos ateitį. Negalė
dami patys asmeniškai daly
vaut i suvažiavime, įgaliokite 
kitą fondo narį arba Lietuvių 
fondo vadovybę. 

Nuoširdžiai kviečiame nu
traukti visiškai bereikalingus 
kivirčus ir visų organizacijų 
darbuotojus bei rėmėjus grįžti 
prie bendrų, mus visus vieni
jančių tikslų — lietuvybės iš
laikymo ir tam skirtų užda
vinių bei darbų įgyvendinimo. 

Iki pasimatymo suvažia
vime! 

Arvydas Tamul i s 
LF valdybos pirmininkas 

SKELBIMAI 
IŠNUOMOJA 

For Rent 
2 bdrm. heated apartment 

near Caiifornia & Archer Ave. 
$800/mn. Cal! after 6 p.m. 

312-623-8603. 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg — $620-$650; 

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

Lietuvių fondo vadovai vi
suomenei paskelbė, kad JAV 
Lietuvių bendruomenės vadovy
bė pritarė Lietuvių fondo Tary
bos LF nariams pristatytiems 
įstatų pakeitimams. Bet JAV 
Lietuvių bendruomenės Krašto 
valdybos pirmininkė ir Tarybos 
prezidiumo pirmininkė yra 
pranešusios spaudai, kad JAV 
Lietuvių bendruomenė nepri
ta rė LF Tarybos siūlomiems 
įstatų pakeitimams. Dabar 
skaitome „Drauge", 2005 m. ba
landžio 7 d. laidoje, kad Lietu
vių fondo valdybos pirmininkas 
Arvydas Tamulis, LF įstatų 
komisijos pirmininkas Vytenis 
Kirvelaitis ir LF Tarybos narys 
Saulius Anužis prisipažįsta, 
kad nebuvo JAV bendruomenės 
vadovybės pritarimo siūlo
miems Lietuvių fondo įstatams. 
J ie teigia: 

„Pasitarimų grupė netu
rėjo jokių įgaliojimų sprendi
mus daryti nei fondo, nei LB 
vadovybės vardu, o tik svarstyti 
ir pasiūlyti galimus fondo įstatų 
pataisymus ir papildymus" ir 
tokį pataisytą naujų įstatų pro
jektą pateikti fondo Tarybai..." 

Bendra JAV LB Krašto val
dybos ir LF valdybos pasitarimo 
darbo grupė pateikė projektą 
Lietuvių fondui, kurio taryba 
kovo 2 d. jį atmetė ir sukūrė 
naują LF projektą, kurį LF 
Taryba priėmė ir išsiuntė LF 
nariams. Dabar Lietuvių fondas 
per savo atstovus teisinasi, jog 
nauji LF siūlomi įstatai buvo 
perrašyti tik su „dviem nuo
rodomis". Štai jie vėl prisipažįs
ta, kad jokio susitarimo su LB 
nebuvo. Toliau pasiteisindami 
LF atstovai teigia, kad tos dvi 
nuorodos nebuvo reikšmingos. 
Tai kodėl Lietuvių fondui buvo 
taip būtina įstatus keisti? Tai
gi dar kartą Lietuvių fondo 
atstovai pateikia visuomenei 
neteisingą informaciją: pakei
timų buvo daugiau kaip 10, ir 
jie visi reikšmingi. 

Lietuvių fondo atstovai sa
vo straipsnyje „Drauge" toliau 
teigia, kad „narių teisės ten (LF 
siūlomuose įstatuose) yra aiš
kiai nurodytos ir apsaugotos ir 
kad Lietuvių bendruomenės 
teisės iš jo nėra išbrauktos. Tai 
netiesa, ir mes norime parodyti, 
kaip LF tame siūlomame LF 
įstatų projekte „saugo" narių 
teises: 

1. Panaikina teisę, kad me
tinis suvažiavimas yra vyriau
sias LF organas. 

2. LF Taryba peržiūrės LF 
narių rekomendacijas; neliko 
reikalavimo jų vykdyti. Tai yra 
panaikinimos LF narių teisės 
daryti sprendimus, nes jų nu
tarimai bus traktuojami kaip 
rekomendacijos. 

3. Pagal dabartinius įsta
tus metinis LF narių suvažia
vimas turi vykti pirmąjį metų 
pusmetį, o naujas projektas to 

nereikalauja ir nus ta to , kad 
kvorumą sudaro tik 1/10 fondo 
na rių. 

4. Panaikina Kontrolės ko
misija. 

5. Panaikina Garbės komi
tetą. 

6. Prailgina pirmininkavi
mo trukmės ribojimą: nuo 3 iki 
5 kadencijų iš eilės. 

7. Taisykles nus ta tys LF 
Taryba. Tos taisyklės nusta tys 
visą LF veiklą. LF Taryba nu
tarė pravesti LF narių metinį 
suvažiavimą pagal „ABA Hand-
book for Conduct of Sharehol-
ders; Meetings" (pagal Ameri
kos advokatų asociacijos lei
džiamą akcininkų susirinkimų 
tvarką). Ne pelno korporacijos 
neturi „shareholers" (dalies 
savininkų — akcininkų), t ik 
narius. Ne pelno organizacija 
y r a visuomeninė organizacija, 
ne verslo korporacija. Kiek iš 
LF narių yra susipažinę su t a 
„handbook" ir jos taisyklėmis? 
Pristatymas taisyklių LF na
riams nereiškia narių patvirti
nimo. 

8. LF Taryba neteisingai 
perima LF narių teisę pašalinti 
direktorius. LF nar ia i tur i 
turėti teisę išrinkti ir pašalinti 
direktorius, ne LF Taryba. 

9. Panaikina Lietuvių ben
druomenės teises ir indėlį: 

a. Lietuvių bendruomenės 
padalinių aukos tu rės būt i 
patvirtintos LF. 

b. LB padaliniai praranda 
neapribotas perįgaliojimo teises. 

c. Pelno skirstymo komisijos 
apimtis yra kokybiškai pakeis
ta, žymiai panaikinant LB in
dėlį. 

d. LB pritarimo teisė likvi
davimo atveju yra panaikinta. 

e. LB įstatų pakeitimo pri
tarimas atmestas. 

Lietuvių fondo vadovai sa
vo pranešimu „Drauge" teigia, 
kad JAV LB prezidiumo atlie
kamas esamų įstatų lyginimas 
su LF Tarybos siūlomais įsta
tais „neturi prasmės". Toks 
argumentas yra absurdiškas . 
LF Taryba prašo Lietuvių fondo 
narius priimti naujus įs tatus, 
taigi lyginti galima tik su esa
mais įstatais, o ne su kažko
kiais kitais projektais, kur ie 
neturi jokios galios. Ar Lietuvių 
fondas teigia, kad esami LF 
įstatai jau negalioja? Kaip gali
ma kaltinti visuomenę ir kar tu 
prašyti jos pasitikėjimo? 

Kol kas yra daugiau klau
simų negu atsakymų. 

Lietuvių bendruomenės 
XVTI Tarybos prezidiumas pra
šo Lietuvių fondo nar ius at
mesti LF Tarybos siūlomus 
įstatus. Esami įstatai efektyviai 
mums tarnavo 40 metų. Nėra 
reikalo juos dabar keisti. 

Reg ina N a r u š i e n ė 
JAV LB XVII Tarybos 
prezidiumo pirmininkė 
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ĮVAIRUS 

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

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

* Moteris perka (ieško) darbo 
pagyvenusių žmonių ar vaikų 
priežiūroje. Tel. 708-467-0335. 

* Moteris ieško darbo kas antrą 
savaitgalj nuo penktadienio iki 
sekmadienio lietuvių senelių ar 
vaikų priežiūroje. Galiu dirbti 
darže ir sode. Nuo birželio 1 d. 
galėčiau prižiūrėti 3-7 metų mer
gaitę savo namuose. Tel. 708-
359-9641. 

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

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMTJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviška; 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

SIŪLO DARBA 

WlN0OW WASHERS/GUTT£R CLEANERS 
Mušt have own car. Men & 

Women 1-3 person tearns. Mon-
Sat 7am-5pm, fufl time or part 

time. Make SlOO+per person, PAID 
DAILY. No experience needed, will 
train. Residential only/suburfos & 

city. Come today & start tomorrovv. 
fej1?* TLme. yfoyjffy Cleanina Inc. 
ŠI S f. Colf Rd M208 Aiiington Hts. 

(Arlington Office Sauare) 
!90 to ArTHts.Rd, Nort to Coff, SE 
corner. Across from vafli Produce. 

Ask for Will 

Mes, seni LF ir LB naria i , 
v i suomet tikėjome, t ik ime ir 
t ikėsime, kad LF = LB, ir LB = 
LF. 

Norime vėliau į LF atėju
s iems priminti: 

a. Ir pirmieji 2 milijonai, ir 
vėlesnieji 13 (plius) milijonų 
atėjo iš Lietuvių bendruomenės 
(LB)! 

b . Mums yra nesupranta
mos ir nereikalingos, vėliau į 
L F įsijungusių žmonių, pastan
gos LF atskir t i nuo LB. 

v c. LF s ta tu tas puikiai galio
jo 43 metus — nuo 1962 ligi 
2005. Tas pat s t a tu tas veiks ir 
ateityje. Tai kodėl Jaunesniej i" 
L F vadovai pasišovė jį keisti? 

Mes, pirmieji ir senieji LF 
nar ia i , norime, kad LF ir LB 
dirbtų lygiai taip, ka ip buvo 
darn ia i dirbama 43 metus . 

A n t a n a s K l i m a s 
Rochester, N.Y. 

Q U 0 VADIS, 
DR. A. RAZMA 

„Draugo" š.m. balandžio 13 
d. laiškų ir nuomonių skyriuje 
dr . Antanas Razma Demosteno 
iškalbos stiliumi pavadina laiš
ką: „Quo Vadis Lietuvių fondo 
oponentai". J i s rašo, kad vėl 
prasidėjo Lietuvių fondo ir jo 
vadovybės šmeižtai bei puoli
mai . Kadangi dr. Razma neapi
būdino minėtų šmeižtų ir puo
l imų turinio, ir nenurodo asme
nų bei organizacijų, kurios LF 
puola, tenka suabejoti jų tikru
mu . 

Toliau autorius sumini eile 
faktų, ką Lietuvių fondas per 
40 metų nuveikė, bet nieko 
nemin i apie LF įsisteigimo 
pradžią ir vystymosi eigą. Lie
tuvių fondui pradžią davė 
patr iot iškai nusiteikusi Lietu
vių bendruomenė. Veikdama-
per savo apylinkes ir apygar
das , ji r inko įnašus , pasi
žadėjimus ir fondui per pirmuo
sius dešimtmečius sukaupė 2 
mln. dolerių. Be Lietuvių ben
druomenės įdėto darbo ir rū
pesčių fondą kur ian t , šiandien 
Lietuvių fondas neegzistuotų. 

Savo laiške išvedžiojimus 
dr . Razma baigia šiurpą ke
l iančia is žodžiais: „Lietuvių 
fondo oponentai, k u r einate? 
Ką tuo nori te pas iekt i? Ar 
nor i t e suna ik in t i Lietuvių 
fondą, gal jį padaryt i iždu savo 
t ikslams?" 

Tai ir noriu paklaust i dr. A. 
Razmos: ku r JAV LB Kraš to 
valdybos pirmininkės V. Vėb
rai tės sudarytos grupės ir LF 
valdybos pirm. A. Tamulio gru
pės su ta r tame dokumente įžiū
r i t e Lietuvių bendruomenės 
norą sunaikinti Lietuvių fondą 
ir pasisavinti jo iždą? 

Mestas miglotas kal t inimas 
„LF oponentams" be įrodymų 
y r a tik negatyvi propaganda, 
pa te ik ta prieš LF narių suva
žiavimą. 

V a c y s L a n i a u s k a s 
Palos Hills, IL 

Jei kuris „Draugo" skaityto
jų kartais dienraščio viename 
ar kitame numeryje nieko įdo
maus neranda, tą negalėtų pa
sakyti, paskaitęs „Draugo" laiš
kų skyrių 2005.04.13 laidoje. 
Visi aštuoni laiškai liečia Lie
tuvių fondo santykius su JAV 
LB vadovybe, ateinančio LF 
nar ių suvažiavimo reikalais, 
kurie pernykščiame LF narių 
suvažiavime sukėlė didelę 
audrą. 

— Kam čia minėti pernykštį 
„sniegą"? — sakys flegmatikas. 

Per metus t a s „sniegas" 
turėjo „ištirpti" LF ir JAV LB 
vadovybių susitarimuose. 

Ar buvo susitarta komisi
jose ir vadovybėse? — paklaus 
optimistas. 

— Susi tar imo nebuvo. 
„Sniegas" neištirpo, tik apsi
dengė storesniu „ledo" sluoks
niu Lietuvių fondo viršūnėje, — 
atsako JAV LB Tarybos prezi
diumo pareiškimas ir JAV LB 
Krašto valdybos pirm. Vaivos 
Vėbraitės pareiškimas „Drau
go" 2005.04.02 laidoje. 

Už dviejų savaičių įvyks šio 
pavasario LF narių metinis 
suvažiavimas su pernykščiu su
važiavimo programos punktu. 
Ar su ta r imas ir susi tarimas 
įmanomas abiejų pusių paten
kinimui, nors LF nariai yra ir 
JAV LB nariai, nors LF vyriau
si vadovai yra buvę vyriausi 
JAV LB ir PLB vadai? 

Optimistas Algimantas Ge
čys savo laiške sako: „Taip! Ne 
tik susitarimas yra įmanomas, 
bet jis yra būtinas bei privalus 
tiek JAV LB, tiek LF". 

Didelis optimistas dr. Vy
tautas Bieliauskas laiške negali 
suprasti, kaip gali nebūti tai
kaus LF ir JAV LB bendradar
biavimo, kai abiejų organizacijų 
nariai yra tie patys žmonės — 
Amerikos lietuviai, daug dirbę 
abiejų organizacijų tiems pa

tiems tikslams? 
Lietuvių fondo pradininkas 

dr. Antanas Razma savo laiške 
sako: „Prasidėjo puolimai, 
šmeižtai apie Lietuvių fondą ir 
jo vadovybę". Deja, puolimais ar 
šmeižtais negalime vadinti Al
gimanto Gečio sugestijas a r 
siūlomus LF įstatų pataisymus. 
Puolimais, ar šmeižtais negali
ma vadinti Vytauto Bieliausko 
klausimų: „Kas yra blogo su 
dabartiniais (LF) įstatais? Ne
jaugi LF vadovai nori padaryti 
LF tarsi salą, atskirtą nuo mū
sų visų"? 

Dr. Antano Razmos laiškas 
užbaigiamas nediplomatišku 
pareiškimu: „Ar norite sunai
kinti Lietuvių fondą, o gal jį 
padaryti iždu savo tikslams?" 

Kad JAV LB tikslai y ra 
lietuvybės išlaikymas išeivijoje 
ir kad šiems tikslams skiriama 
visa JAV LB veikla, ją finan
siškai remiant Lietuvių fondui, 
dr. Antanas Razma buvęs JAV 
LB Krašto valdybos pirminin
kas negalėjo pamiršti. To ne
galėjo pamiršti ir buvęs JAV LB 
ir PLB pirmininkas Vytautas 
Kamantas, dabartinis LF tary
bos pirmininkas, kurį geru 
žodžiu laiške mini Vytautas 
Bieliauskas. 

Nenuostabu, kad pavasarį 
atgyja ne tik gamta, bet ir mūsų 
vadovų nervai. Ar jų nurami
nimui vėl reikės dar vienų metų 
„pernykščio sniego" ištirpinimui 
ir susirinkusių „ledų" sulaužy
mui? 

Ar gali įvykti susitarimas 
būsimame LF narių suvažia
vime 2005.04.30 ir pataisytų LF 
įstatų priėmimas, kad nusira
mintų visų vadovų nervai? „Pa
gyvensim — pamatysim", — 
atsakys senas bendruome-
nininkas, vienas Lietuvių fondo 
steigėjų. 

Bronius J u o d e l i s 
Darien, IL 

PER ATGAILĄ ATNAUJINAME RYŠĮ 
SU DIEVU 

Skaitant Aurelijos Astraus
kaitės laišką „Draugo" dienraš
tyje, pavadintą „Išpažintis sve
tur", matyt i , kad ji nori su 
kunigu išsikalbėti ir, kad jai 
būtų duota atit inkama atgaila. 
Greitą išpažinties atlikimą 
pavadino „konvejeriumi". Iš
pažinties eina asmenys, nu
traukę ryšius su Dievu skirtin
gais sielos išgyvenimais. 

Pagal Vatikano II susi
rinkimą, išpažintį galima atlik
ti taip: eiti į klausyklą arba į 
išpažinčiai skirtą kambarį, kur 
asmuo kalbasi su kunigu „akis į 
akį". Tas užima daugiau laiko, 
bet duoda galimybę išsikal
bėjimui. Atrodo, kad Aurelijai 
tinka asmeniškas pokalbis. 

Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijoje yra keturios 
klausyklos ir ant vienos užrašas 
„kalbame lietuviškai". Parapijai 
priklauso ir angliškai kalbantys 
žmonės, jie naudojasi kitomis 
klausyklomis. 

Po išpažinties kiekvienas 

turi atlikti atgailą, kad atnau
jintų ryšius su Dievu. Užduotos 
atgailos dydis nebūtinai reiškia 
nusikaltimo dydį, bet atgaila 
duoda asmeniui pagalvoti, ko
dėl jis nutraukė ryšį su Dievu, 
ir suteikia galimybę apsvarsty
mui, kaip išvengti nuklydimų 
gyvenime. 

Bažnyčia džiaugtųsi, jeigu 
būtų daugiau asmenų, kaip 
Aurelija Astrauskaitė, kuri 
gerai supranta maldos reikšmę, 
įsigilina į savo vidinius sielos 
jausmus ir išeina iš Dievo namų 
patenkinta, nes savo sieloje 
rado Dievo ramybę. 

Kunigas, davęs išrišimą, 
greičiausiai pasakė, „eikite ra
mybėje". Asmeniui, klūpančiam 
klausykloje ir meldžiantis, ku
nigas norėdamas grąžinti į 
žemišką aplinką, turbūt pasakė 
„goodbye", o galėjo pasakyti : 
„Dievo palaima telydi jus"... 

An tanas P a u ž u o l i s 
Chicago, IL 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS SIŪLO D A R B A 

GREIT PARDUODA 
Jrįį-z:— Landmark 
l^™*8* ' properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0206 
Pager 630-314-4330 

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

R e i k a l i n g a auk lė 
2 vaikams, 2 metų ir 6 mėn. 

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

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

Positions available in VVisconsin, 
Indiana, and Colorado. 

Experienced Cariegivers only. 
Driving skills and good Engltsh 
reouired, Call 262-675-8044 

ĮVAIRUS STASYS CONSTRUCTION 

Noriu susitikti mokslo drauges. 
su kuriomis mokėmės Lazdijų 

gimnazijoje 1944 metais. 
Prašau skambinti Elenai 

Talandytei 708-447-6784. 
Palikite žinutę. 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

„soffits", „decks", „gutters",ploksti 
ir „shingle" stogai: cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą 
S. Benetis. tel. 630-241-1912 

Tai - }ūs% laikraštis 
D A I L V 

mailto:sl.glinberg@hosp.wisc.edu.com
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EUROPA 

PARYŽIUS 
Europos Sąjungos konstitu

cijos atmetimas susilpnins Eu
ropos balsą tarptautinėje areno
je ir pradžiugins JAV neo kon
servatorius, prancūzų studen
tams pareiškė Bendrijos užsie
nio politikos vadovas Javier So-
lana. Prancūziją slegia ypatinga 
atsakomybė užtikrinti, kad Eu
ropos steigiamosios sutarties at
naujinimas būtų sėkmingas, sa
kė J. Solana, įsijungdamas į 
įtemptą agitacinę kampaniją li
kus šešioms savaitėms iki svar
baus referendumo. Visos pasta
rojo meto viešosios nuomonės 
apklausos rodo, kad prancūzai 
gali atmesti šį dokumentą. ES 
užsienio politikos vadovas at
metė galimybę rengti naujas de
rybas dėl konstitucijos ir ją pa
taisyti, jei Prancūzijos rinkėjai 
nepritars šiam dokumentui. 

Prancūzų policijos pareigū
nų sulaikyta jauna moteris pri
sipažino praėjusią savaitę atsi
tiktinai sukėlusi gaisrą Pary
žiaus viešbutyje. Iš visų žuvu
siųjų, pusė aukų yra vaikai. Ši 
moteris, viešbučio naktinio sar
go draugė, buvo sulaikyta pir
madienį ryte. Policija pranešė, 
kad gaisro viešbutyje „Paris-
Opera" aukų skaičius savaitgalį 
padidėjo iki 22. Dar 50 žmonių, 
tarp jų — JAV, Portugalijos, Se
negalo, Dramblio Kaulo Kranto, 
Tuniso ir Ukrainos piliečiai, bu
vo sužeisti. Tiek aukų pareika
lavusio gaisro Prancūzijos sosti
nėje seniai nebuvo. 

ROMA 
Italijos premjero Silvio Ber-

lusconi Vyriausybės šią savaitę 
laukia balsavimas dėl pasitikė

jimo, sako partijos vadovai, o 
antroji jo netvirtos koalicijos 
partnerė ėmė svarstyti, ar reik
tų t rauktis . Jeigu S. Berlusconi 
pralaimės ketvirtadienio balsa
vimą, jo Vyriausybė žlugs ir bus 
surengti pirmalaikiai rinkiniai. 
Sunkioje padėtyje S. Berlusconi 
a ts idūrė po to, kai centristų 
Krikščionių demokratų sąjunga 
(UDC) pasitraukė iš Vyriausy
bės. Jo padėtis dar pablogėjo, 
nes kita jo koalicijos partija, 
daug didesnis Nacionalinis al
jansas , ta ip pat pradėjo svars
tyti , a r j a m irgi nereikėtų pasi
t raukti . 

PRAHA 
Du krizės ištiktos Čekijos 

koalicinės Vyriausybės minis
t rai — transporto ministras Mi-
lan Šimonovski ir aplinkos mi
nistras Libor Ambrozek — atsis
tatydino iš savo postų Krikščio
nių ir demokratų sąjungos ir 
Čekoslovakijos liaudies partijos 
(KDU-ČSL) vadovybėje. Šis 
žingsnis gali padėti šaliai iš
vengti pirmalaikių rinkimų. M. 
Šimonovski ir L. Ambrozek taip 
pat pasitraukė iš KDU-ČSL vi
cepirmininkų postų, kad būtų 
įvykdyta sąlyga, jog naujoje Vy
riausybėje nebūtų nė vienos iš 
trijų koaliciją sudarančių parti
jų vadovų. 

muo, kuriam pateikti kaltini
mai dėl 2001 m. rugsėjo 11-osios 
atakų prieš JAV. Jis kaltinamas 
rezges sąmokslą su „ai Qaeda" 
įvykdyti šiuos teroristinius ak
tus. Už visus keturis kaltini
mus, dėl kurių jis planuoja pri
pažinti savo kaltę, Z. Moussa-
oui gresia mirties bausmė. 

JAV Senatas pareikalavo, 
kad prezidento George W. Bush 
administracija tiksliau apskai
čiuotų išlaidas karui Irake ir Af
ganis tane ir nereikėtų skirti 
skubių papildomų lėšų šiems 
tikslams. JAV Kongreso aukš
tieji rūmai balsų dauguma priė
mė nutarimą, kurioje Baltie
siems rūmams rekomenduoja
ma jau nuo artimiausio šalies 
valstybinio biudžeto pristatymo 
įtraukti tikslias išlaidas karo 
veiksmams Irake ir Afganis
tane. Šis nutarimas pridedamas 
prie įstatymo projekto, numa
tančio skirti papildomai 81 
mlrd. dolerių karinėms operaci
joms šiose dviejose šalyse finan
suoti. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Kalt inamasis Zacarias 

Moussaoui galbūt j au šią 
savaitę numato prisipažinti 
kal tu dėl savo vaidmens ren
giant rugsėjo 11 d. išpuolius, jei 
teisėja nustatys, kad jis yra pa
kalt inamas, pranešė dienraštis 
„The Washington Post". Pran
cūzijos pilietybę turintis Z. 
Moussaoui yra vienintelis as* 

TEHRAN 
Irano valdžia pranešė, kad 

pietvakarinėje dalyje per arabų 
sukeltus neramumus buvo su
imta maždaug 200 žmonių. Taip 
pat uždaryta ten veikusi „ai Ja-
zeera" televizijos atstovybė, ku
ri, pasak pareigūnų, kurstė et
ninę nesantaika rajone. Netoli 
Irako sienos esančiame Ahvaz 
mieste iraniečiai arabai padegi
nėjo ir daužė policijos automobi
lius, pastatus. Neramumus su
kėlė padirbtas laiškas, kurį ne
va parašęs aukštas pareigūnas 
ir kuriame žadama iškeldinti 
etninius arabus. 

Benediktas XVI — naujasis XX amžiaus popiežius 
Atkelta iš 1 ps l . 

J. Ratzinger yra seniausias 
kardinolas, paskelbtas popie
žiumi nuo Klemenso XII, kuris 
taip pat tapo popiežiumi būda
mas 78 metų amžiaus 1730 m. 
J. Ratzinger yra pirmasis vokie
čių tautybės popiežius nuo Vik
toro II, popiežiavusio nuo 1055 
iki 1057 m. 

Prie J. Ratzinger išrinkimo 
negalėjo neprisidėti ir tas fak
tas, kad jis taip pat ėjo ir Kar
dinolų susirinkimo dekano pa
reigas, kurios būtent jį įgaliojo 
vadovauti Jono Pauliaus II lai
dotuvėms. Vatikano žinovai pri
mena, kad J. Ratzinger suma
niai pasinaudojo jam teisėtai 
priklausiusiais įgaliojimais ir, 

sakydamas kalbą prieš prasi
dedant konklavai, glaustai iš
dėstė galimą savo popiežiavimo 
programą. Minėtoje kalboje J. 
Ratzinger paragino visus pa
saulio katalikus nesitaikstyti su 
vis labiau įsigalinčiu reliatyviz
mu, o tikėjimo dalykuose nie
kuomet nesivaikyti madų. 

Kaip pabrėžė buvęs „The 
Tablet" vyriausiasis redaktorius 
John Wilkins,_ vis dėlto apie 
naujojo popiežiaus būsimus dar
bus negalime spręsti iš to, kaip 
jis elgėsi būdamas kardinolas. 
Pasak J . Wilkins, naujos parei
gos dažnai pakeičia žmones, to
dėl koks iš tiesų popiežius bus 
Benediktas XVI, dar pamatysi
me. 

Pirmąją staigmeną J. Rat
zinger jau pateikė. Pasak Vati
kano žionovų, jo pasirinktas po
piežiškasis vardas - Benediktas 
XVI - yra gana netikėtas. Pa
skutinysis popiežius Benediktas 
valdė nuo 1914 iki 1922 m. Jis 
garsėjo tylumu, uždarumu ir 
minios baime, tačiau buvo labai 
geras diplomatas, nors ir nesėk
mingai stengėsi užbaigti Pirmą
jį pasaulinį karą. 

Vienas įdomiausių jo bio
grafijos faktų yra tas, kad Bene
diktas dėjo tiek daug pastangų 
organizuodamas humanitarinę 
pagalbą karo nukamuotai Tur
kijai, kad Istambul centre jo 
garbei turkai yra pastatę pa
minklą. 
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Finansų ministras atsistatydino 

Atkelta iš 1 psl. 
dėl mokesčių reformos nebuvo ir 
Lietuvos socialdemokratų parti
joje (LSDP), kurios narys yra A 
Butkevičius, ir kuriai vadovau
ja premjeras Algirdas Brazaus
kas. 

Partijos frakcijos seniūnas 
Juozas Olekas ir dalis frakcijos 
narių pasisakė už progresinius 
mokesčius, o socialdemokratų 
ministrai ir premjeras — už mo
kesčių mažinimą, neatsižvel
giant į gaunamas pajamas. 

Nepaisant finansų ministro 
atsistatydinimo, A. Krupavi
čiaus nuomone, valdančiosios 
koalicijos žlugimas yra mažai ti
kėtinas, nors socialdemokratai 
ir gali svarstyti pasitraukimo 
galimybę. 

„Realistiškiausias scenari
jus — įvyks ministrų pasikeiti
mas ir krizė turėtų užsibaigti. 
Tačiau krizės priežastis — mo
kesčių reforma — niekur ne
dings ir ją vis tiek reikės vyk
dyti", pažymėjo A Krupavičius. 

A Krupavičiui pritaria ir 
politologas Lauras Bielinis, 
teigdamas, kad ministro spren-

'. dimas atsistatydinti nesuteikia 
pagrindo prognozuoti, kad val

dančioji koalicija artimiausiu 
metu ims byrėti. Jo nuomone, A 
Butkevičiaus žingsnis gali būti 
spaudimo Darbo partijai prie
monė arba liudyti Socialdemo
kratų partijos vidaus krizę. 

„Žinoma, finansų ministro 
postas — vienas svarbiausių, A 
Butkevičiaus vaidmuo šioje Vy
riausybėje buvo kertinis, tačiau 
dėl jo atsistatydinimo visai ne
būtinai turėtų prasidėti koalici
jos griūtis. Gali būti, kad minis
tro atsistatydinimas — tai bū
das sustiprinti spaudimą koali
cijos partnerei — Darbo parti
jai. O jeigu ministro sprendimas 
atsistatydinti ir jo pozicija nesu
tampa su kitų socialdemokratų 
nuomone, tai tenka kalbėti apie 
Socialdemokratų partijos vi
daus krizę", sakė L. Bielinis. 

Politologo teigimu, valdžios 
nesutarimus dėl mokesčių refor
mos lemia finansinių grupių įta
ka valdančiosios koalicijos par
tijoms. 

„Mokesčių reformos vykdo
mos siekiant subalansuoti eko
nominius ir socialinius santy
kius. Mokesčių sistemos keiti
mas daro poveikį ūkio subjek
tams, o Lietuvoje ji keičiama 

taip, kad matyti tų ūkio subjek
tų sąsajos su mokesčių reformą 
vykdančiomis politinėmis gru
pėmis. Ši valdančioji koalicija 
buvo sudaryta 'iš išskaičiavimo'. 
Ją sudarančios partijos siekė 
valdžios ir tarpusavio paramos 
šiam siekiui — kitokio bendro 
pagrindo dabartinė valdančioji 
dauguma neturi. Tai patvirtina 
ministro A Butkevičiaus atsis
tatydinimas", pažymėjo L. Bieli
nis. 

Pats A. Butkevičius tvirtino, 
kad atsistatydinimo pareiškimą 
parašęs dėl jam parodyto koali
cijos partnerių nepasitikėjimo. 

„Pamačiau, kad yra labai 
didelis pasipriešinimas iš koali
cijos partnerių. Man su premje
ru kovoti prieš partnerius gana 
sudėtinga. Supratau, kad tai 
galiu suprasti kaip nepasitikė
jimą finansų ministru", sakė A. 
Butkevičius. 

Ministras sakė manąs, kad 
koalicija dėl jo atsistatydinimo 
nesubyrės ir tvirtino, kad prem
jeras nebeperkalbės jo pakeisti 
savo sprendimo. Pasak A But
kevičiaus, premjeras A. Bra
zauskas įkalbinėjo jį neskubėti 
ir neatsistatydinti. 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Dievas mūsų prieglauda ir stiprybė, veikiausioji pa
galba varguose. 

A t A 

Prelatas dr. 
JUOZAS PRUNSKIS 
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Mirties sukaktį minint šv. Mišios bus aukojamos ba
landžio 26 dieną, antradienį 8 vai. ryte, Palaimintojo Jur
gio Matulaičio bažnyčioje, Lemonte ir šv. Mišios bus auko
jamos Lietuvoje, prelato tėviškės parapijos bažnyčioje, 
Daugailiuose. 

Maloniai prašome prisiminti prelatą savo maldoje, o 
galinčius maloniai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose. 

S e s u o O. G a r u n i e n ė su še ima 

m, mipmcmes^ 
k®mwtonii 

PRASIMANYMAI 
NEPASIDARYS TIESA 

J a u daug metų esu PLB 
fondo bei PLB valdybos 
iždininkas ir Lietuvių fondo 
narys, todėl nustebau, skaity
damas gandus, prasimanytus 
dalykus ir netiesą apie Pasaulio 
lietuvių bendruomenės fondą 
(PLBF) Algimanto S. Gečio 
laiške 2005 m. kovo 30 d. 
J>rauge". 

Netiesa, kad PLB fondas 
buvo įkurtas 1997 m., kaip rašo 
A. Gečys. Fondas buvo įkurtas 
1979 m. kovo 30 d. ir įregistruo
tas Illinois valstijoje, kaip pelno 
nesiekianti korporacija. J i 
veikia savarankiškai jau 26 
metai, panašiai kaip PLB, JAV 
LB, Lietuvių fondas, Vydūno 
fondas, Ateitininkų šalpos fon
das ir daug kitų lietuvių institu
cijų. 

Netiesa, kad PLB fondą 
tvarko devyni, save pasiskyrę, 
direktoriai. Pagal PLB valdybos 
patvirtintus PLB fondo įstatus, 
penkis direktorius anksčiau 
paskyrė buvusios PLB valdy
bos, o keturi buvo vėliau pa
kviesti pagal PLB valdybos 
pakeistus PLBF įstatus. Rašo
ma nesąmonė, kad „PLB fondo 
direktorius gali būti pašalintas, 
jei nedūduoji į tą pačią dūdą". Ir 
rašoma netiesa, kad tą galima 
daryti pagal PLB fondo inkorpo
racijos dokumentus. Dar nei 
vienas direktorius nebuvo pa
šalintas, nes ir taip nėra žmo
nių, sutinkančių dirbti neleng
vą lėšų telkimo darbą. 

Netiesa, kad „PLB fondo 
valdyme aukotojai rolės neturi". 
Kiekvienas aukotojas, ats iųs
damas savo auką, nustato, kam 
ta auka turės būti atiduota. 
Todėl PLB fonde buvo keli tuzi
nai atskirų fondelių su 
aiškiomis instrukcijomis, kam, 
kiek ir kaip tos aukos turi būti 
panaudotos. PLB seimuose, 
spaudoje ir „Pasaulio lietuvyje" 
buvo skelbiamos gautos aukos 
ir kam jos buvo išmokėtos. 

Netiesa A. Gečys rašo, kad 
PLB seimo renkama kontrolės 
komisija PLB fondo knygų nere
vizuoja. Prieš kiekvieną PLB 

seimą jos buvo pateiktos tikri
n imui PLB kontrolės komisi
joms. Kodėl A. Gečys j au „už
miršo", kad 2000 metais, kai jis 
pa t s buvo PLB kontrolės komi
sijos pirmininkas, susipažino su 
mano pristatytomis PLBF iždo 
knygomis, padėkojo už mano 
„pavyzdingą darbą ir pasiauko
jimą", ir pasirašė PLB KK aktą, 
kur is buvo išspausdintas PLB 
seimo leidinyje. Kiekvienais 
metais PLBF iždo knygas labai 
detaliai patikrina amerikiečių 
CPA firma, kuri siunčia savo 
r apo r tu s Illinois ir Michigan 
valstijų Attorney General įstai
goms ir IRS. Tuos raportus taip 
pa t gavo PLB kontrolės komisi
j a ir PLB valdyba. 

Nebuvau paskut in iame 
PLB seime, tai nemačiau, kaip 
ten „žaibavo" dėl PLB fondo 
pava ldumo. Skaičiau seimo 
posėdžių protokolus, ir ten 
mačiau , kaip A. Gečys tas 
pačias netiesas apie PLB fondą 
i r jo direktorius neteisingai 
skelbė. Ir ką bendro su PLBF 
tu r i A. Gečio minimi KGB re
zervo karininkai? 

Neteisingai A. Gečys kalti
na , kad yra kažkaip išsisukinė-
j ama , kad PLB fondo sekreto
rius Jonas Treška, jr. spaudoje 
rašo apie mano, kaip PLB 
valdybos ir PLB fondo iždininko 
dvigubas pareigas. Taip, aš tur
būt geriau, negu kas nors kitas, 
žinau apie abiejų iždų padėtį ir 
finansuojamus projektus. Ar tai 
nė ra geras ryšys tarp abiejų ins
t i tucijų? Aišku, man būtų 
lengviau, jei kas nors paimtų 
bent vienas pareigas, bet, gaila, 
pas mus yra daugiau rašančių 
kritikų, negu sutinkančių dirbti 
darbininkų. 

Neteisingai ir piktai A. 
Gečys rašo apie jo prasimanytą 
PLB fondo aroganciją PLB 
valdybos atžvilgiu. Ir netiesa 
rašoma apie išsigalvotą šantažą 
bei lėšų telkimą. Po PLB seime 
i r po seimo pravestos A. Gečio 
bei jo rėmėjų akcijos prieš PLB 
fondą pras imanytais kalt ini
mais , ir JAV LB KV pirmininko 

PADĖKA 
A t A 

PRANĖ LOZAITYTĖ 
MASILIONIENĖ 

Mirė 2005 m. balandžio 3 d., sulaukusi 91 metų. 
Palaidota balandžio 6 d. Šv. Kazimiero lietuvių ka

pinėse. 
Mūsų gili padėka kun. Antanui Gražuliui, p. V. Mom-

kui, p. F. Stroliai ir visiems apsilankiusiems šermenyse 
bei palydėjusiems velionę į Amžino poilsio vietą. Ačiū D. 
Petkui, Šarūnui, už laidotuvių organizavimą. Širdingas 
ačiū už aukas ir aukojusiems šv. Mišioms už a.a. Pra-
nutės sielą. 

P r a n u t ė s še ima 

A t A 
Dr. ONAI GUTAUSKIENEI 

mirus, vyrą VYTAUTĄ, dukteris MILDĄ ir 
VIDĄ, sūnų AUDRIŲ, visus artimuosius ir jų 
šeimas, nuoširdžiai užjaučiame. 

Petkūnų šeima 

Prenumeruokime ir skaitykime 
„DRAUCĄ"! 

DRAUGĄ" atminkime savo testamente. 

A. S. Gečio neteisingo skundo 
JAV LB Garbės teismui prieš 
PLB fondo pirmininką Vytautą 
Kamantą, PLB fondas ir jo var
das buvo viešai suterštas. Tą 
mačiau iš sumažėjusių aukų 
PLB projektams remti. Bendru 
PLB valdybos i r PLB fondo 
pirmininkų sutarimu 
(Gabrieliaus Žemkalnio ir V. 
Kamanto) ir mano pritarimu 
2004 m. rudenį aukų vajų ofi
cialiai vedė PLB valdyba, o 
aukos atėjo mano adresu į PLB 
valdybos iždą. Taip tikėjomės 
gaut i daugiau aukų. PLBF 
pirmininkas V. Kamantas 
dirbo, paruošė ir išsiuntė PLB 
valdybos pirmininkui PLBF 
aukotojų adresų lipinukus, 
todėl vajaus laiškai aukotojams 
atėjo.iš Vilniaus. 

Nereikia A. Gečiui skleisti 
gandus, kada galima pasitikrin

ti faktus. PLBF pirmininkas 
Vytautas Kamantas praėjusių 
metų rudenį oficialiai pranešė 
r a š tu PLBF direktoriams ir 
PLB valdybos pirmininkui G. 
Žemkalniui, kad jis pasitraukia 
iš PLBF pirmininko pareigų ir 
prašė visų surasti kandidatus 
pirmininko ir kitų valdybos 
narių pareigoms. J is pasi
traukia ir iš direktoriaus pa
reigų, kai baigiasi jo kadencija. 
Iki dabar neatsirado nei vieno, 
kuris norėtų tokį sunkų, nedė
kingą ir didelį darbą dirbti ir 
skaityti a r klausyti tokių 
šmeižtų, kokius anksčiau skel
bė ir dabar toliau jau an t r i 
metai kartoja A. Gečys. Tačiau 
dažnai kartojamas prasimany
mas nepasidarys tiesa. 

J u o z a s L u k a s 
Grand Rapids, MI 

DĖL POPIEŽIAUS 
KILMĖS ŠAKNŲ 

JDraugo" Nr. 68 (2005.04. 
07) pirmajame puslapyje rašo
ma, kad lenkai nenori, jog 
istorikai tirtų popiežiaus lietu
viškos kilmės šaknis. 

Lenkai linki, kad tos šaknys 
visuomenei liktų uždengtos su 
mistika. 

Čia mums kyla įdomus 
klausimas: „kodėl ir ko lenkai 
siekia, t a s šaknis dengdami 
paslaptinga mistika? 

Istorijos dr. Algimantas Ka
tilius tokį lenkų elgesį įtaria. 

nes čia dvelkia drumzlinos 
intrigos apraiška. 

Atrodo, kad lenkai t a ip 
elgiasi, nes nori slėpti faktą, jog 
popiežiaus senelė buvo žydė, 
kilusi iš senos žydų giminės 
Khazar. J i buvo motina Emi
lijos, kuri 1920 metų gegužės 18 
d. pagimdė būsimąjį popiežių 
Joną Paulių II 

Kun. d r . E u g e n i u s 
G e r u l i s 

Naperville. IL 

KVATOT AR RAUDOT > 

Kiek mes nekalbėtume, ne
rašytume, neaimanuotume, ne
pašieptume, pagaliau, nepasi
juoktume dėl lietuvių kalbos 
taršos Lietuvos spaudoje, vis tik 
ji ne tik nenyksta su pavasario 
sniegu, anaiptol — klesti ir lyg 
donelaitiški pavasario vabalai, 
lenda net pas mus, ne bet kur, 
bet tiesiog į pačią dienraščio 
„vitriną" — pirmąjį puslapį. J au 
mus baigia įpratinti visokie 
dažni „bereliai" ir jiems pa
našūs „tarptautiniu" skydu 
prisidengę, Lietuvos „imi
grantai", tačiau vis tiek, it elek
tros smūgiu iki pat kulnų 
nutrenkė Rolando Pakso ne
kaltumo „prezumpcija", o štai 
dabar „štilis" vėl sukrėtė tarsi 

žemė drebančiu papur tymu! 
Kaip Vilniaus oro uoste vo
kiškieji „reisai" išstūmė lietu
viškus skrydžius (o „Reise" net 
nereiškia skridimą, bet kelio
ne), taip „štilis", vokietės „Stil-
le" pagimdytas, išalkūniavo 
daug gražesnę, švelnesnę, 
t rumpesnę , o svarbiausia — 
savą lietuvišką „tylą". J a u 
tikrai baigiame grandyti sta
tinės patį dugną! Ar ne laikas 
redaktoriui aštria p lunksna 
bakstelti į pašonę tiems visiems 
nelegaliems atėjūnams, kad jie 
išnyktų, kaip akis graužiantys 
dūmai? 

S tasė E. S e m ė n i e n ė 
Baraboo, WI 

http://1907.XII.22
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Čikagoje ir apyiinkėse TARP MŪSŲ KALBANT 
Petras Petnttis 

Gerbiamieji Lietuvių Fondo nariai 
Maloniai kviečiame Jus dalyvauti Lietuvių Fondo metiniame 

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

Dalyvaukite ir pasisakykite už sugrįžimą prie to, kas jungia 
mus visus — už sugrįžimą prie svarbiu lietuvybės išlaikymo darbų 
— balsuojant už pristatytus įstatymus. 

Jeigu negalite asmeniškai dalyvauti, įgaliokite kitą suvažia
vime dalyvaujantį Lietuvių Fondo narį arba vieną iš Lietuvių Fondo 
vadovybės narių, atsiųsdami įgaliojimą į Lietuvių Fondo raštinę, 
14911-127th Street, Lemont, IL, 60439. SK. 010983 

MININT VIOLETOS KAROSAITES 
mirties šešiol iktas met ines , 
kartu pr is imenant jos tėvus a.a. 
Vytautą ir Oną Karosus, šven
tos Mišios bus aukojamos 
balandžio 24 d., sekmadienį , 
10:30 v.r. tėvų jėzuitų koplyčio
je. Visi kviečiami dalyvauti ar 
bent pasimelsti už jų sielas. 

AUTOBUSAS | BALETĄ „Gi -
selle", balandžio 20 d. išvažiuo
ja iš Pasaulio lietuvių centro 
11:30 v.r. 

PARODYDAMAS PASITIKĖJIMĄ 
Lietuvių fondu, V y t a u t a s J . 
Graužinis, Elgin, IL, asme
niškai įteikė LF valdybos pir
mininkui Arvydui Tamul iu i 
1,200 dol. čekį. LF vadovybė 
dėkoja gerbiamam Graužiniui 
už dosnumą ir pasitikėjimą. 

MOTINOS DIENOS PROGA, 
balandžio 30 d., 6:30 v.v. Jau
nimo centro didžiojoje salėje 
vyks miuziklas „Gyvenimo 
kelias". Miuziklą atl iks debiu
tuojantys aktoriai , šokėjai ir 
dainininkai. Po spektaklio visus 
linksmins da in in inkas J o n a s 
Domarkas. Vietas prašome re
zervuoti tel.: 708-228-3157 ir 
312-804-5012 (vietų skaičius 
ribotas). 

LIETUVOS BALETO ŽVAIGŽDĖ 
Mindaugas Baužys, šiuo metu 
šokantis su Boston baleto 
grupe, šoks „Giselle" balete su 
Salt Creek baleto grupe. 
Pasirodymas vyks balandžio 23 
d., 7 v.v. ir balandžio 24 d., 2 
v.p.p. College of Du Page 
McAninch Arts Center , 425 
Fawell Blv., Glen Ellyn, IL. Dėl 
bilietų skambinti tel. 630-942-
4000. 

BILIETUS Į „CAVALLERIA RUS-
TICANA" OPERĄ dar galima įsi
gyti „Seklyčioje", 2711 W. 71st 
Street, Chicago, nuo 9 v.r. iki 4 
v.p.p. ir šeštadienį nuo 10 v.r. 
iki 2 v.p.p., tel. 773-476-2655. 
Bilietų kasa prieš spektaklį , 
sekmadienį, balandžio 24 d.. 
Mortono mokyklos vestibiulyje, 
2423 So. Austin Blvd., Cicero, 
bus a t ida ry t a nuo 1 v.p.p. 
Valdybos pirmininkas Vaclovas 
Momkus operos lankytojus 
prašo apsirūpinti bilietais iš 
anksto. Kaip papras ta i , pas
kut inėmis minu tėmis prieš 
spektaklį, prie kasos susidaro 
kamštis , p r i t rūks t a laiko ir 
pageidaujamų bilietų pasirin
kimui, be to, spektaklis pra
sidės 3 v.p.p. punktualiai . Dėl 
informacijos skambinkite pir
mininkui, tel. 773-925-6193. 

GEGUŽĖS 8 D., SEKMADIENI, 3 
v.p.p. Šventojo Vardo katedroje, 
Čikagoje vyks lietuviškos eku
meninės pamaldos, skirtos karo 
aukų ir visų dėl Lietuvos 
nepriklausomybės nukentė
jusių a tmin imui . Dalyvaus 
lietuvių visuomenės organizaci
jos, institucijos ir parapijos. 
Visas organizacijas prašome 
prisidėti ir remti šių pamaldų 
organizavimą, su vėliavomis 
dalyvauti liturgijos procesijoje 
a ts tovaujant lietuvių visuo
menę. Visus chorus prašome 
sutartinai dalyvauti bendromis 
giesmėmis. Šiai Atminimo ir 
Maldos dienai paskirkime ypa
tingą pagarbą, dalyvaukime 
šiose pamaldose ir paraginkime 
kifkvieną lietuvį šią datą 

TOMAS BRAZAITIS 
NEBERAŠO 

paženkl in t i de ramu sus ikau
p imu. Daugiau informacijos 
ALTo tel. 773-735-6677, faks. 
773-735-3946 , arba e -paš tu : 
AltCenter@aol.com. 

BALANDŽIO 23 D., ŠEŠTADIENĮ, 
nuo 1 v.p.p. iki 2:30 v.p.p. Bočių 
menėje, PLC, Lemonte, įvyks 
apva laus stalo advokatų dis
kusijos, kuriose dalyvaus advo
kata i : Povilas Žumbakis, Algi
m a n t a s Kėželis, Regina Naru-
šienė ir vienas iš Lietuvių fondo 
tarybos narių advokatų. Dis
kusijos nagrinės Lietuvių fondo 
siūlomus įstatus. Visuomenė ir 
spaudos atstovai kviečiami 
dalyvauti . 

ŠEŠTADIENJ, GEGUŽĖS 14 D., 
Ateitininkų namuose, nuo 6 v.v. 
iki 11:30 v.v. vyks a.a. Shelly 
Rėkla i t ienės pr is iminimo va
k a r o n ė . A.a. Shelly, Povilo 
Rėklaičio žmona, mirė 35 metų, 
nuo melanomos vėžio. Aukos 
pa rems Povilo 4 vaikučius ir 
dal is aukų bus sk i r t a mela
nomos tyrinėjimams. Prisimi
nimų vakaronėje bus vakarienė, 
saldumynų stalas, veiks baras , 
g i tara gros Povilas Strolia, vyks 
varžytinės. Dėl bilietų kreiptis į 
Deana Stankaitienę, tel . 630-
734-9293. 

FAUSTO STROLIOS KŪRYBOS 
koncertas ruošiamas gegužės 15 
d., sekmadienį. 11 v.r. šv. Mi
šios Pal. Jurgio Matulaičio mi
sijos bažnyčioje, visos Mišių 
dal ių giesmės reprezentuos 
Faus to Strolios kūrybą. 12:30 
v.p.p. koncertas Pasaulio lietu
vių centro Lietuvių fondo salėje. 
Į muzikinį F. Strolios koncertą 
per Danguolę Griganavičienę 
bilietus jau užsakė buvę Uchtės 
gimnazijos mokiniai. Kviečiami 
visi. 

AUTOBUSAS Į „CAVALLERIA 
Rust icana" spektaklį, sekma
dienį, balandžio 24 d., iš 
Marąuet te Parko išvažiuos 1:15 
v.p.p. nuo Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčios, 69th Str. ir 
Washtenaw; už 15 min. sustos 
ir pa ims keleivius Brighton 
P a r k e , prie Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčios, 
44th Str. ir California. Valdybos 
pirmininkas Vaclovas Momkus 
kviečia ir prašo, norinčius 
pasinaudoti autobusu, iš anksto 
registruotis „Seklyčioje", 2711 
W. 71st Str. , Chicago, tel. 
773-476-2655. Bilieto kaina 5 
dol. asmeniui. Autobusas išvyks 
laiku. 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIO 
„Grandis" metinis koncertas su 
kapela „Sodžius" vyks Jaunimo 
centro didžiojoje salėje, sekma
dienį, gegužės 22 d. Pradžia 3 
v.p.p. Po koncerto pasivaišin
sime, pasidžiaugsime jaunųjų ir 
vyresniųjų šokėjų gabumais ir 
t a d a kviesime apsi lankiusią 
publiką įsijungti į folklorinius 
šokius, kuriuos praves „Gran
dies" mokytojai. Tai 46-ųjų 
„Grandies" veiklos metų pabai
gos šventė, kurią gražiai pra
t u r t i n s „Sodžiaus" kapela. 
Bilietus galima įsigyti iš anks
to, skambinant Onutei Smil-
gienei, tel. 708-226-9482. 

LEMONTO SOC. REIKALŲ SKYRIUS 
organizuoja autobusą į „Caval-
leria Rusticana", balandžio 24 
d., ir j „Žuvėdrą" gegužės 1 d. Į 

Seniai (gana seniai), vieną 
vakarą gurkšnodami kavutę, 
šnekėjome apie mūsų išeivijoje 
besireiškiančias teisybes ir ne
teisybes. Vienas iš mūsų maž
daug ta ip išs i tarė: „Kas per 
bala, kad mūsų pinigingos insti
tucijos remia studijuojančius 
griežtuosius mokslus ir nerodo 
deramo dėmesio studijuojan
tiems li teratūrą bei žurnalis
tiką". 

Kaip žinia, lietuvių išeivijo
je yra šimtai gydytojų, inžinie
rių, verslininkų, o žiniasklaido-
je (spaudoje, radijo ir TV sri
tyse) vos vienas ki tas profesinio 
lygio lietuvių tautybės, ar bent 
lietuvių kilmės žmogus. 

Vienas tokių buvo Tomas 
(Tom) Brazaitis ankstyvesniųjų 
lietuvių ateivių atžala. Tomas 

Brazaitis, gimęs ir augęs Cle-
veland, beveik 30 metų vadova
vo Cleveland „Plain Dealer" 
dienraščio Washington, DC, 
biurui. J i s a i nekartą „Plain 
Dealer" puslapiuose kėlė oku
puotos ir atgimusios Lietuvos 
klausimus. Jis buvo naudingas 
ir reikalingas. Tomas Brazaitis, 
pakirstas vėžio ligos, š.m. kovo 
29 d. iškeliavo į anapus. 

Jam mirus, „Plain Dealer" 
dienraštyje buvo parašyta: 
„Tom Brazaitis, a provacative, 
elegant writer, who was t h e 
heart and soul of The Plain 
Dealer's' Washington bureau 
for nearly 30 years , died 
Wednesday, after a long strug-
gle with kidney cancer..." 

Brazaičiai, o t a ip pat ir 
Greičiai (Regina Greičiūtė -

DAILĖS KONKURSAS 

Skelbiamas jaunųjų dailininkų konkursas, skirtas 
Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 15-os metų sukakčiai 
paminėti. 

Konkurso organizatoriai: JAV LB Kultūros taryba i r 
Čiurlionio galerija Čikagoje. 

Tema — „Atgimusi Lietuva". 
Technika įvairi: tapyba, aliejus, tušas, akvarelė, grafika, 

tempera ir kt . 
Konkurso dalyviai: išeivijos ir Lietuvos jaunimas nuo 12 

m. iki 18 m. ir nuo 18 m. iki 25 m. amžiaus. 
Konkurso darbų atsiuntimo terminas iki 2005 m. l ap 

k r i č io 1 d. 
Darbai bus premijuojami: pirmoji premija 300 dol.; dvi 

antrosios premijos po 200 dol. ir trys trečiosios premijos po 
100 dol. 

Konkursui kūrinius siųsti Čiurlionio galerijos adresu: 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636 USA. 
Kartu su darbu atsiųsti trumpą autoriaus biografiją. 

Darbo kitoje pusėje užrašyti vardą, pavardę, amžių ir nuorodą 
„Dailės konkursui". 

Kilus klausimams, kreiptis į Laimą Apanavičienę 
Čiurlionio galerijos adresu arba e-paštu laimaa@hotmail.com 

Marija R e m i e n ė 
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininkė 

1 

L I E T U V I Ų DAILĖS M U Z I E J U J E , L e m o n t e 
vyksta lietuvių dailininko - tapytojo 

ir skulptor iaus - P a u l i a u s K a n t o iŠ New York 
p a r o d a „Corning Home" (Sugrįžimas). 

Visi mielai kviečiami apsilankyti. 

Muziejus dirba: šešt. — sekm.. 11 v.r. — 2 v.p.p. 

operą autobusas išvyksta 1:30 
v.p.p., į „Žuvėdrą" - 2:30 v.p.p. 
iš Pasaulio lietuvių centro. 
Autobuvo vietas užsisakyti gali
ma telefonu 708-346-0756. 
Kaina 10 dol. žmogui. 

„LIETUVIAI AMERIKOJE" -
fotoparoda, vyksianti balandžio 
22 d., penktadienį, 7:30 v.v. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre. Parodos autorius foto
menininkas Jonas Kuprys. Ar 
mes esame lietuviai, gyvenan
tys Amerikoje? Jei taip, ši paro
da apie mus. Atvykite ir įsi
tikinsite. Lauksime visų! 

|AV LB VIDURIO VAKARŲ apy
gardos valdyba kviečia visus į 
apygardos suvažiavimą, kuris 
įvyks šeštadienį, balandžio 23 
d., 9 v.r., Pasaulio lietuvių cen
tro Bočių menėje. Lauksime 

JAV LB apylinkių valdybų, JA1 

LB Tarybos narių ir visų ap} 
gardos narių, kuriems rūpi JA1 

LB veikla. Dėl informacijo 
skambinti Aušrelei Sakalaite 
tel. 630-243-6302. 

Korteles 
skambinimui į Lietuvą 

nusipirksite „DRAUGE" 

mailto:AltCenter@aol.com
mailto:laimaa@hotmail.com


Tomo Brazaičio motina) buvo 
vieni iš tų, kurie anksčiau 
steigė lietuviškas organizacijas 
ir jose gyvai reiškėsi. Jie rū
pinosi lietuvių namų ir bažny
čių statybomis. Greičių šeima 
pasižymėjo muzikalumu. Re
gina Greičiūtė (Brazaitienė) 
ilgokai vargonavo Cleveland 
Dievo Motinos parapijos baž
nyčioje. Jos brolis (smuikinin
kas) grojo simfoniniuose orkes
truose. Kitas brolis buvo medi
cinos gydytojas. Galima teigti, 
kad Greičiai-Brazaičiai vietos 
lietuvių visuomenėje dažnai 
užimdavo iškiliausias vietas. 

Tomas Brazaitis mokslinosi 
katalikiškose mokyklose. Bai
gęs pradžios mokslus, lankė St. 
Joseph aukštesniąją mokyklą. 
Jis buvo pavyzdingas mokinys 
ir geras sportininkas. Jo portre
tas ir dabar kabo mokyklos 
„Hali of Fame" patalpose. 

Vėlesnėms studijoms pasi
rinko John Carroll universi
tetą. Studijuodamas žaidė uni
versiteto krepšinio komandoje. 
Tąsyk jo pavardė, pabrėžiant jo 
lietuviškąją kilmę (kaip dabar 

Tomas Brazaitis. 

Ilgausko pavardė) dažnai buvo 
minima miesto ir apylinkių 
žiniasklaidoje. Būtina pami
nėt i , kad Brazaičiui nebuvo 
svetima ir Cleveland LSK 
„Žaibo" krepšinio komandos 
apranga. 

Baigęs karinę tarnybą lei
tenanto laipsniu, reporteriavo 
„East Cleveland Leader" laik
raštyje. Paskui buvo vienas iš 
pagrindinių redaktorių Colling-
wood spaudos leidykloje. Šiai 

leidyklai priklausė trys regio
niniai laikraščiai. Paskui įsi
darbino „Plain Dealer" dienraš
tyje. Iš pradžių dirbo redakcijo
je, o vėliau buvo paskirtas dien
raščio Washington biuro ve
dėju. Be pagrindinio darbo, 
kiekvieną sekmadienį užpildy
davo „Plain Dealer" skaitytojų 
dėmesio sulaukusią skiltį. 

Tomui Brazaičiui, brendu
siam lietuviškoje aplinkoje, 
nebuvo svetimi lietuvių pagrin
diniai siekiai. Jisai lankydavosi 
Washington veikiančioje Lietu
vos Respublikos ambasadoje. 
O, rašydamas „Plain Dealer" 
dienraštyje, nepraleisdavo pro
gos paminėti lietuviškojo pa
saulio svarbesniuosius įvykius. 

Tomas (Tom) Brazaitis mi
rė ir buvo palaidotas Washing-
ton, DC. Liūdi velionio žmona 
Eleonor Clift, „Newsweek" žur
nalo redakcijos narė. Liūdi ben
dradarbiai, skaitytojai ir gimi
naičiai. Liūdime ir mes. 

(Naudotasi „Plain Dealer" ir 
Ingridos Bublienės, Lietuvos Res
publikos garbės konsulės, informa
cija) 

L I E T U V I Ų VEIKLOS ATEITIS 
Pasikalbėjimas su LF Ta

rybos nariu ir „Amerikos šir
dies sąjungos" (American Heart 
Association) vicepirmininku 
Marium Kasniūnu. 

— Kada įs i jungėte į LF 
veiklą? 

— Aš dvi kadencijas buvau 
išrinktas LF Kontrolės komisi
jos nariu. Praei tais metais 
buvau išrinktas į LF Tarybą. 
Tai jau treti metai, kai aktyviai 
dirbu su LF. 

— Kodėl įstojote į Lie
tuvių fondą? 

— Jau gana ilgai žinojau 
apie LF ir jo gerus darbus. Kai 
mano trys vaikai paaugo ir 
pradėjo lankyti l i tuanis t ines 
mokyklas, aš įsijungiau į darbą 
su mokyklomis. Pirmiausia 
buvau „Žiburėlio" mokyklos 
pirmininkas, taip pat įsijun
giau į Lietuvių Montessori 
draugiją. 

Po to buvau Maironio li
tuanist inės mokyklos tėvų 
komiteto pirmininku. Tuo laiku 
teko spręsti problemą, ką dary
ti su labai greitai augančia 
mokykla, kuriai reikėjo naujų 
klasių. Pasaulio lietuvių centre 
buvo vietos, taigi, pradėjome 
ieškoti piniginės pagalbos. 
Sudarėme pianą pastatyti sep
tynias klases. Tėvai labai gau
siai atsiliepė į prašymus, tačiau 
stambesnė pagalba atėjo iš LF. 
Tada ir pajutau, kaip ši organi
zacija rūpinasi lietuvių jau
nimu ir jam padeda. Su LF 
pagalba mes greitai pastatėme 
septynias klases ir didesnis 
skaičius vaikų galėjo lankyti 
bei tęsti mokslą lituanistinėje 
mokykloje. 

Dar vėliau, įsijungiau kaip 
direktorius į Dainavos stovyk
los tarybą. Stovyklai reikėjo 
pagalbos įvairiems pataisy
mams. Vėlgi, LF atsiliepė į 
mūsų prašymus ir parėmė 
stovyklos remontą. Aš buvau 

rr labai dėkingas LF už pagalbą. 
Vėl pajutau LF rūpestį padėti 

y lietuvių jaunimui. 
Galiausiai, panorau ir pats 

prisidėti prie LF darbų. Iš 
vienos pusės, kadangi dirbu 
profesinį darbą su ne pelno 

Marius Kasniūnas. 

siekiančia organizacija ir turiu 
patirt ies, o taip pat ir dėl to, 
kad norėjau savo darbu 
padėkoti LF už pagalbą lietu
vių jaunimui bei kitiems. 

— Kokia y r a Jūsų pro
fes inė patirtis? 

— Aš užimu Senior Vice-
Pres ident pareigas American 
Hear t Association organizacijo
je . American Heart Association 
yra didžiausia JAV ne pelno 
siekianti sveikatos organizaci
ja. Čia dirbu jau virš 13 metų. 

— Kaip te pat irt i s 
n a u d i n g a LF? 

— American Heart Asso
ciation surenka apie 600 mili
jonų dolerių per metus. Ši orga
nizacija laikosi labai aukštų 
etikos standartų, išdalindama 
pinigus moksliniams širdies 
ligų tyr imo darbams. Mano 
darbas reikalauja, kad aš 
dirbčiau drauge su šios organi
zacijos valdybomis ir jos taryba, 
kurios yra sudarytos iš sa
vanorių. 

Mūsų organizacija ir LF 
yra panašios savo įsikūrimu, 
istorija, augimu bei plėtimusi 
Amerikoje. Asociacija taip pat 
renka pinigus įvairiais būdais, 
juos investuoja, turi savo gaires 
ir į s t a tus , nurodančius, kad 
pinigai būtų naudojami tik 
širdies ligų moksliniams tyri
mams ir visuomenės informa
vimui. Kaip ir Lietuvių fonde, 
American Heart Association 

taryba yra sudaryta iš ne
apmokamų savanorių, kurie 
tiki mūsų organizacijos tik
slais. Mūsų organizacija dirba 
jau virš 90 metų. 

— Kaip J ū s ų pat ir t i s 
naudinga l i e tuv iu v isuo
menei? 

— Man rūpi, kad mūsų 
vaikai turėtų užtikrintą lietu
višką veiklą savo gyvenime. 
Mano visuomeninė veikla yra 
skirta padėti organizacijoms, 
kurios, kaip aš tikiu, galės tuo 
pasirūpinti. 

— Kaip ver t inate LF 
veiklą dabar ir ko t ikitės iš 
LF ateityje? 

— Mano nuomone, LF yra 
stipri organizacija, kuriai rūpi 
lietuviška veikla. Kai pasi
žiūriu į visus LF Tarybos ir 
Valdybos narius, ypatingai 
tuos, kurie dirba 40 ir daugiau 
metų, aš regiu tą nepa
vargstantį pasiryžimą tobulinti 
ir auginti LF, — ne dėl 
asmeninės garbės, tačiau tam, 
kad padėti išlaikyti lietuvišką 
veiklą. Tai mane verčia labai 
gerai vertinti LF ateitį. 

— Je igu LF nariai Jums 
a t s ius tu savo įgal ioj imus, 
kaip balsuotumėte dėl LF 
įstatu? Kodėl? 

— Kadangi man yra svar
bus lietuviškas mano vaikų 
auklėjimas, man yra labai svar
bus ir organizacijų, padedančių 
lietuviškai veiklai, likimas. 
Todėl aš labai rūpestingai seku, 
kad bent kokie pakeitimai būtų 
daromi tik tam, kad užtikrintų 
pagalbą mūsų jaunimui tolimo
je ateityje., 

Aš asmeniškai balsuosiu už 
įstatų priėmimą. Žinau, kad 
mano darbovietėje įstatai taip 
pat buvo keičiami per organi
zacijos gyvavimo istoriją, nes, 
organizacijai augant, taip pat 
reikėjo patobulinti ir įstatų 
kalbą. Todėl lygiai taip pat aš 
vertinu ir LF įstatų patiksli
nimus — manau, kad jie tik 
pasitarnaus bendram lietuvių 
visuomenės labui. 

Kalbėjosi 
Vaida Maleckaitė 

T - ~ ~ ~ ^ ~ ~ ~ 

SKELBIMAI 
Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 
Tel.: 708-237-0788 

ToO free 24 hr. 888-T7&6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

„Draugo" tktfbtmų skyrius 
Tel. 1 m-S«S-*50© 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
T e l . 312-580-1217 

135 S LaSaūe #2300 Otcss. E, ffHB 
(ralimos konsukacno" Šeštadieniais 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
DARIUS R DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Rastines Čikagoje ir 

Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 




