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„Aušros V a r t ų -
Kernavės" t u n t o šv. 
J u r g i o d ienos sueiga. 
Ta rp tau t in i s skautų 
seminaras Latvijoje. 

2psl. 

Apklausai pasibaigus . 
Europos Lie tuvių 
ku l tū ros c e n t r a s . 
Lietuvių fondo būst inę 
ap lankius . 

3psl. 

Skaitytojų la iškai ir 
komen ta ra i LF/LB 
nesu ta r imų temomis. 

4 psl. 

Laiškų i r komen ta rų 
tęsinys. 

5 psl. 

Lietuvių o p e r a kitais 
meta i s švęs pusės 
šimto metų sukaktį . 
JAV LB Kul tū ros 
t a ryba skelbia premijų 
komisijų p i rmin inkus . 
Tomo Venclovos 
poezijos v a k a r a s . 

6 psl. 

Sportas 
* Antradienį trečiosiose 

Lietuvos mote rų krepšinio 
lygos (LMKL) mažojo finalo 
rungtynėse Kauno „Laisvė" 
90:46 sutriuškino Kauno 
„LKKA-Kauno" komandą bei 
iškovojo bronzos medalius. Re
zultatyviausiai nugalėtojų ko
mandoje žaidė Asta Daujadienė 
(22 tšk.), Jolanta Marmienė (19 
tšk.) ir Jovita J utėlytė (10 tšk). 

* Portugal i joje vykusio
se „Olhao Grand Prix" spor
t inio ėjimo varžybose Sonata 
Milušauskaitė greičiausiai įvei
kė moterų 10 km distanciją. 
Nugalėtojos laikas — 45 minu
tės ir 21 sekundė. Kristina Sal-
tanovič. atsilikusi 2 sekundė
mis, šioje rungtyje užėmė an
trąją vietą. 

* Ant ros iose JAV NBA 
Rytų konferencijos ketvirt
finalio rung tynėse Indiana 
„Pacers" svečiuose 82:79 nu
galėjo Boston ..Celtics" krep
šininkus bei išlygino serijos iki 
keturių pergalių rezultatą 1:1. 
Pirmąsias rungtynes Boston 
savaitgalį „Pacers" pralaimėjo 
82:102. 28 taškus nugalėtojams 
pelnė Reggie Miller. 20 — Ste-
phen Jackson, 13 — Jemaine 
O'Neal. Tuo tarpu Vakarų kon
ferencijos ketvirtfinalyje antrą 
nesėkmę iš eilės patyrė Dalas 
„Mavericks" krepšininkai, na
muose 111:113 turėję pripažinti 
Houston „Rockets" pranašumą. 
..Rockets" krepšininkai pir
mauja serijoje 2:0. 

Naujausios 
žinios 

* P r e z i d e n t a s r a g i n a 
opoziciją pa remt i Vyriausy
be, liberalcentristai kalba apie 
valdžios performavimą. 

* P a r l a m e n t a r a s Vytau
tas Čepas ne t radic inės sek
sua l inės or ientaci jos žmo
nes pavadino „visuomenėje pa
sitaikančiomis anomalijomis". 

* Šiauliai saugumą n o r i 
didint i ES p a r a m o s lėšomis. 

Valiutu santykis 
1 USD — 2.657 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

A. J. Bačkis: Dievas pasirinko šiuo m e t u 
t inkamiausią žmogų 
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Audrys Juozas Bačkis 

Vi ln ius , balandžio 26 d. 
(ELTA) — Vilniaus arkivysku
pas metropolitas kardinolas Au-
drvs Juozas Bačkis su viltimi ir 

Valdo Kopūsto 'ELTA) nuotr 

pasitikėjimu žiūri į naująjį po
piežių Benediktą XVI. teig
damas, kad jis užtikrins pirm
takų pradėtų darbų tęstinumą 

ir paisys vertybių, o ne atskirų 
nuomonių. 

„Susitikimuose, posėdžiuo
se, kuriuose dalyvavo Šventasis 
Tėvas, įsitikinau, kad Dievas 
parinko šiuo metu tinkamiausią 
žmogų. Benediktas XVI padės 
Bažnyčiai eiti atsinaujinimo ke
liu ir skelbti pasauliui tikrąsias 
vertybes", teigė iš Romos grįžęs 
kardinolas A. J. Bačkis. 

Vilniaus arkivyskupas teigė 
esąs dėkingas prezidentui Val
dui Adamkui ir Almai Adam
kienei, kad dalyvavo Jono Pau
liaus II laidotuvėse ir Benedikto 
XVI inauguracijoje, pakvietė 
Šventąjį Tėvą į Lietuvą. 

„Manau, kad šiandien po
piežius dar negali atsakyti, ar 
mus aplankys. Aš asmeniškai 
Benedikto XVI paprašiau palai
minti Lietuvą ir pažadėjau, kad 
už jį melsimės", sakė kardino
las, pridurdamas, jog popiežiui 
reikia laiko pradėti eiti savo pa
reigas ir perimti atsakomybę. 

Vis dėlto dvi Benedikto XVI 
kelionės jau numatytos: viena į 
Vokietijos mieste Koln vyksian
čias Pasaulio jaunimo dienas, 
kita — į Eucharistinį kongresą 
Italijoje. 

Kardinolas A. J. Bačkis pri
siminė konklavą, kurioje jam 
teko dalyvauti pirmąjį kartą. 
Kaip vieną įspūdingiausių paty

rimų kardinolas minėjo 115 kar
dinolų giedotą Šventųjų litani
ją, kai einantys į konklavą dva
sininkai visos Dangaus Bažny
čios vardu šaukėsi Dievo palai
mos. 

„Popiežiumi išrinktas kar
dinolas Joseph Ratzinger prašė 
palaikyti jį maldomis, bendru 
darbu, sakydamas, kad vienas 
tos naštos nepakels", prisiminė 
Vilniaus arkivyskupas. 

Kadinolo teigimu, vienybę 
su popiežiumi Bažnyčios ben
druomenė paliudijo jau per Be
nedikto XVI inauguracijos iškil
mes. 

„Tokiais atvejais įprasta, 
kad ištikimybę Šventajam Tė
vui pareiškia visi kardinolai, ta
čiau šį kartą paklusnumą jam 
išreiškė ir vyskupai, kunigai, 
vienuoliai, pasauliečiai", prisi
minė A. J. Bačkis. 

Tiems, kurie matė ar gir
dėjo tiesioginę popiežiaus inau
guracijos transliaciją įsiminė 
homilijos vieta, kurioje Bene
diktas XVI kalbėjo apie realia-
tyvizmo diktatūrą. 

„Kai kurių ausyse tas žodis 
sunkiai nuskambėjo, bet aš ma
nau, jog tai labai teisinga min
tis, — sakė kardinolas. — Baž
nyčia suteikia žmonijai tikrą 
vertybinį pagrindą, o popie
žiaus, N u k e l t a į 5 psl . 

Libera lcent r is ta i : L ie tuva i re ik ia t i k profesional ios ka r iuomenės 
Vilnius, balandžio 26 d. 

(BNS) — Seimas antradienį ne
pritarė opozicinės Liberalų ir 
centro frakcijos siūlymui svars
tyti galimybę pereiti Lietuvoje 
prie visiškai profesionalios ka
riuomenės 

Liberalcentristai siūlė ne
svarstyti Vyriausybės pateikto 
nutarimo projekto dėl ribinių 
kariuomenės struktūrų dydžių 
šiems metams ir planuojamų 
2010-aisiais. 

Liberalcentristų nuomone, 
kariuomenės pertvarkymo pla
nuose numatytas šauktinių 
skaičiaus mažinimas nėra pa
kankamas, jų būtina visiškai 
atsisakyti ir pereiti prie profe
sionalios kariuomenės. 

„Tik 4 šalyse iš 26 dabarti
nių NATO narių po 3 metų iš
liks šauktinių kariuomenės. 
Daugelis NATO šalių arba atsi
sakė, arba už 2-3 metų atsisa
kys šauktinių", teigė Seime li-
beralcentristas Algis Kašėta. 

Valdančiosios daugumos at
stovų nuomone, toks siūlymas 
nėra savailaikis, bet to. norint 
visiškai atsisakyti šauktinių 
reikėtų keisti Konstituciją. 

Savo idėjas dėl kariuomenės pertvarkymo liberalcentristai išdėstė ir prezidentui. Nuotr.: prezidentas V. Adam
kus (k) sveikinasi su Seimo Liberalų ir centro sąjungos frakcijos atstovais — R. Šukiu. G. Steponavičiumi, V Bo
gušiu. Mykolo Ambrazo 'ELTAi nuotr 

V. Andriukaitis generalinį 
prokurorą ketina paduoti į teismą 

V. Gedvilas — Seimo pirmininko 
pavaduotojas 

Vilnius, balandžio 26 d. 
(BNS) — Korupcija įtartas bu
vęs Seimo narys socialdemokra
tas Vytenis Andriukaitis ketina 
generalinį prokurorą Antaną 
Klimavičių paduoti į teismą už 
garbės ir orumo įžeidimą. 

I teismą generalinį prokuro
rą V Andriukaitis ketina pa
duoti už tai, kad. jo tvirtinimu, 
A. Klimavičius dar prieš prasi
dedant ikiteisminiam tyrimui 
dėl galimos korupcijos yra vie
šai pareiškęs, jog jei būtų teisė
jas — parlamentarą nuteistų. 

Taipogi buvęs parlamenta
ra s reikalaus, jog ikiteisminis 
tyrimas dėl jam pareikštų įtari
mų kyšininkavimu būtų pradė
t a s iš naujo. 

Kaip sakė V. Andriukaitis, 
jis sieks, jog būtų pakeisti iki
teisminio tyrimo nut raukimo 
pagrindai ir pripažinta, jog jis 

nepadarė veikos, turinčios nusi
kaltimo ar baudžiamojo nusi
žengimo požymių. 

Generalinė prokuratūra iki
teisminį tyrimą dėl V. Andriu
kaičiui pareikštų įtarimų kyši
ninkavimu nutraukė remdam
asi tuo, jog nebuvo surinkta pa
kankamai kaltę pagrindžian
čių duomenų. 

Pirmadienį Generalinė pro
kuratūra pranešė, kad Vilniaus 
miesto 2-ojo apylinkės teismo, 
kuriam V. Andriukaitis buvo ap
skundęs jam nepalankų proku
rorų sprendimą, teisėjo nutarti
mi nusta tyta , kad pagrindas 
ikiteisminiam tyrimui nutrauk
ti taikytas teisingai. 

Generalinė prokuratūra 
neigia žiniasklaidoje pasiro
džiusius pranešimus, esą Vyte
nis Andriukaitis pasiekė pirmą
ją pergalę teisme. 

Vi ln ius , balandžio 26 d. 
(BNS) — Darbo partijos frakci
jos narys Vydas Gedvilas pa
tvirtintas Seimo pirmininko pa
vaduotoju. 

Seimas 88 balsais „už". 12 
„prieš" slaptu balsavimu prita
rė Seimo pirmininko Artūro 
Paulausko į savo pavaduotojus 
pateikto V. Gedvilo kandidatū
rai. 

Seimo pirmininko pavaduo
toju 45 metų V. Gedvilas pa
tvir t in tas tam, kad galėtų 
užimti jau keletą mėnesių be 
vadovo dirbančio Europos rei
kalų komiteto (ERK) pirminin
ko postą. 

Pagal Seimo Statutą, ERK 
vadovu turi būti vienas iš Seimo 
pirmininko pavaduotojų. 

vienas svarbiausių parla
mentinių komitetų be vadovo li
ko dar vasario mėnesį, kuomet 

iš jo pirmininkų suabejojus su
gebėjimais užimti šias pareigas 
atsistatydino Valstiečių ir Nau
josios demokratijos frakcijos na
rys Alfredas Pekeliūnas. 

Norėdami išlaikyti A. Peke
liūną Seimo pirmininko pava
duotojo poste, „valstiečiai" at
sisakė kandidatuoti į ERK pir
mininko postą, kuris jiems ati
teko pagal pradinį valdančio
sios koalicijos susitarimą. 

Seimo pirmininko pavaduo
toju išrinktą V. Gedvilą patvirti
nus ir ERK pirmininku, jis tu
rės atsisakyti Švietimo, mokslo 
ir kultūros komiteto (ŠMKK) 
pirmininko posto. Numatyta, 
kad vadovavimą ŠMKK V. Ged
vilas perleis kolegei iš Darbo 
partijos Audronei Pitrėnienei. 

Darbo partija jau turi vieną 
Seimo pirmininko pavaduotojo 
postą — Viktorą Muntiana 

A. Sabonio nekilnojamasis turtas 
— apl inkosaugininkų akiratyje 

Vi ln iu s , balandžio 26 d. 
(BNS) — TV3 „Žinių" teigimu, 
legendinio krepšininko Arvydo 
Sabonio ir buvusio Neringos 
mero, o dabar Seimo nario Sta
sio Mikelio nekilnojamasis tur
tas aplinkosaugininkams sukė
lė įtarimų. Aplinkos ministerija 
tiria, kaip draustinyje, ant Kur
šių marių kranto, galėjo išdygti 
p rabangūs A. Sabonio butų 
kompleksai ir S. Mikeliui prik
lausantys statiniai . 

Detaliajame plane buvo tei
giama, kad vietovė, kurioje iš
dygo poilsio namams „Ąžuoly
nas" p r ik lausan tys s tat iniai , 
turė tų tapti patogiu užutekiu 
jacht ininkams su jachtų klubu, 
viešbučiu ir kavinuke. Vėliau 
poilsio namai, kurių daugumą 
akcijų turi S. Mikelis, statinius 
perpardavė, todėl surasti tikrą
jį pažeidėją sudėtinga. 

A Saboniui priklausantys 
butų kompleksai turėjo tapti 

Arvydas Sabonis 
Tomo černiševo (ELTA; nuotr. 

nedideliais namukais jachti
ninkams, tačiau dabar ant na
mų kabo skelbimas, jog pasta
tai parduodami. Tikėtina, kad 
jei ne tokie planai, leidimas sta
tyboms būtų vargiai išduotas. 

Spėjama, kad vandens tu
rizmo plėtra prisidengia ne vie
nas prabangių pastatų Kuršių 
nerijoje savininkas. 

Seimas: pasaulinio karo pabaigos 
negal ima vadint i t i k pergale 

V i l n i u s , balandžio 26 d. 
(ELTA) —Likus vos daugiau nei 
dviem savaitėms iki pergalės 
prieš nacistinę Vokietiją Antra
jame pasauliniame kare 60-me-
čio minėjimo, Seimas pareiškė 
negalintis pergale vadinti to, 
kas pratęsė kitų valstybių oku
paciją ir buvo nesuderinama su 
demokratiniais jų lūkesčiais. 

Antradienį parlamento pri
imtame pareiškime „Dėl An
trojo pasaulinio karo pabaigos 
Europoje pasekmių vertinimo" 
ta ip pat teigiama, kad Lietuva 
pripažįsta pergalės prieš naciz
mą istorinę reikšmę, ir ragina
ma atsisakyti kaltintojų pozici
jos. 

Už Užsienio reikalų komite
to parengtą pareiškimo projek
tą balsavo 74 parlamentarai , 
prieš — 1; 2 Seimo nariai susi
laikė. 

Pareiškime teigiama, kad 
Antrojo pasaulinio karo pabaiga 
buvo vienos didžiausių civiliza
cijos blogybių — nacizmo — su
triuškinimas. Tačiau tai parei
kalavo milijoninių, pirmiausia 
Sovietų Sąjungos, aukų: žuvo 
milijonai ir ki tų valstybių pilie
čių. Kare ypač nukentėjo žydų 
t a u t a , pa tyrus i brutal iausią 

nacių genocidą. Į karo sūkurį 
buvo įtrauktos ir skaudžiai nuo 
jo nukentėjo Baltijos valstybės. 
Pergalė prieš nacius Lietuvai ir 
kitoms Baltijos valstybėms lė
mė dešimtmečius trukusią oku
paciją bei jos skaudžias pasek
mes. 

Anot pareiškimo, karo pa
baigos paminėjimas visų pirma 
yra įsakmi pareiga prisiminti 
žuvusiuosius, kurių dauguma 
niekuo nekalti. „Raginame vi
sus politikus įvykusio karo te
mos nenaudoti savo interesams 
ginti. Teisėjų ir kaltintojų pozi
cija čia netinka ir neleistina. At
laidumas, pakantumas, susitai
kymas ir istoriškai teisingas 
Antrojo pasaulinio karo pasek
mių įvertinimas — geriausias 
įrodymas, kad iš karo pasimo
kyta", sakoma pareiškime. 

Pareiškime taip pat pažy
mima, kad atėjo laikas „visoms 
geros valios valstybėms, kartu 
ir Rusijai, šiandien siekiančiai 
artėti prie susivienijusios ir de
mokratinės Europos, matyti ir 
pripažinti tiek nacizmo sutriuš
kinimo, tiek Baltijos valstybių 
okupacijos aspektus, pagerbti 
ne t ik nacizmo, bet ir bolševiz
mo aukas". 

Cannes kino festivalyje Lietuvai 
atstovaus du filmai 

Cannes /Vi ln ius , balandžio 
26 d. (ELTA) — Pirmą kartą 
Lietuvos kino istorijoje garsia
j ame Cannes kino festivalyje 
Prancūzijoje bus pristatyti net 
du lietuvių režisierių filmai. 

Programoje ..Kino krit ikų 
savaite" bus rodomas Arūno 
Matelio dokument in is filmas 
..Dešimt minučių prieš Ikaro 
skrydį", o programoje ,,Dvi reži
sierių savaitės" vyks Šarūno 
Barto vaidybinio filmo ,,Septyni 
nematomi žmonės" premjera. 

Abi minėtos Cannes kino 
festivalio programos — „Kino 
kritikų savaite" ir „Dvi režisie
rių savaitės" yra labai vertina
mos kino pasaulyje ir buvo įkur
tos prieš keletą dešimtmečių 
Prancūzijos kino kritikams ir 
kūrėjams užprotes tavus , kad 
Cannes festivalyje atsiranda vis 
daugiau komercijos. 

Šiose programose rodomi 
filmai nedalyvauja konkurse 
del pagrindinio „Auksinės pal
mės šakeles" apdovanojimo, ta
čiau konkuruoja dėl ..Auksines 
kameros" ir kitų prizų. 

„Septyni nematomi žmo
nės" yra Lietuvos („Kinemos 
grupė"). Prancūzijos („Gemini 

Films"), Portugalijos („Mandra-
goa Filmes") ir Olandijos <„Roa-
ring Films") bendros gamybos 
filmas, sukurtas Lietuvoje ir 
LTcrainoje, Kryme. 

..Septyni nematomi žmo
nės" yra trečiasis Š. Barto fil
mas, atrinktas į Cannes festiva
lį. Festivalio programoje „Ypa
tingas žvilgsnis" 1996 m. buvo 
rodomas šio režisieriaus filmas 
„Mūsų nedaug", o 1997 m. — 
filmas ..Namai". 

Programa „Tarptautinė kri
tikų savaitė", kurioje bus rodo
mas A. Matelio filmas „Dešimt 
minučių prieš Ikaro skrydį", 
skiriama naujų Europos Sąjun
gos šalių filmams, sukurtiems 
iki šalių įstojimo į ES. 

Lietuvių režisierių filmų ro
dymo garsiausiame pasaulio ki
no festivalyje istorija siekia 
1966 m., kai Cannes jaunimo 
filmų festivalyje dalyvavo reži
sieriaus Arūno Žebriūno filmas 
. .Paskutine atostogų diena", 
pelnęs Didįjį prizą. 1981 m. į 
konkursinę programą buvo at
r inktas Almanto Grikevičiaus 
filmas ..Faktas', o jame vaidi
nusi aktore Jelena Solovej pel
nė komisijos prizą. 
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j .v .s . I r ena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 

„AUŠROS,, VARTŲ/ KERNAVĖS 
TUNTO Sv. JURGIO DIENOS 

SUEIGA 

/ / 

Gražiąją, saulėtą balandžio 
10 d. „Aušros Vartų/Kernavės" 
tunto sesės susirinko prie 
Jaunimo centro koplyčios. Pas
kui tunto vėliavą sesės rikiuotė
je žygiavo koplyčion dalyvauti 
Mišiose. Štai pradžia ypatingos 
sueigos. 

Po šv. Mišių, sesės susi
rinko į Jaunimo centro mažąją 
salę. Pagal vyr. sk. Alinos Mei-
lytės švilpuką, sesės susirikia
vo. Visos kartu sušuko tunto 
šūkį: „Ranka rankon mes kartu, 
žengiam skautišku keliu". Net 
ir pačios jauniausios paukštytės 
įsijungė skardžiais balsais į šį 
šūkį, nepasiduodamos vyresnio
sioms. Šioje sueigoje dalyvavo 
arti 50 skaučių ir skautininkų. 

Tada sesė Alina pakvietė 
LSS Seserijos vidurio rajono 
atstovę sesę s. Rūtą Kirkuvienę 
perskaityt i LSS Seserijos įsaky
mus, kur ie skelbė, kad sesė vyr. 
sk. Rita Stončienė apdovanoja
ma P a ž a n g u m o žymeniu, 
Elzbieta Lietuvninkienė — už 
Nuopelnus žymeniu, o vyr. sk. 
vsl. A u š r a J a s a i t y t ė - P e t r y , 
Žibutė Pranckevičienė, Asta 
Šepetys, Da ina Siliūnienė ir 
Stefutė Utz keliamos į paskau-
tininkių laipsnį. Skautininkės 
laipsnis sute ikiamas ps. Onutei 
Utz—Gecevičienei. 

Būsimosios paskautininkės 
buvo apsup tos visų sueigoje 
dalyvavusią skautininkų/skau-
t in inkių. Įžodį pravedė sesė 

Albina Ramanauskienė. Šiame 
rate buvo jaučiama didelė meilė 
skautavimui. Visos vyr. skau
tės, pakeltos į paskautininkių 
laipsnį, pasižadėjo dirbti Die
vui, tėvynei ir artimui, būti 
pavyzdžiais jaunesniesiems 
skautams ir skautėms, ir dirbti 
skautybės gerovei. 

Paskui sesė vyr. sk. vsl. 
Lina Rauchaitė perskaitė A u š 
ros Vartų/Kernavės" tunto įsa
kymus. Po to pati jauniausia 
paukštytė Ugnė Dinsmonaitė, 
išėjusi trečiąjį patyrimo laipsnį, 
davė paukštyčių įžodį. Paukš
tyčių įžodį pravedė sesė ps. 
Asta Šepetys. 

Baigusios antrojo patyrimo 
laipsnio pirmąją dalį, šios sesės 
davė skaučių įžodį: Alena 
Pranckevičiūtė, Audra Siliū-
naitė, Alisa Strikaitė ir Alicija 
Viktoraitė. Įžodį pravedė sesė 
Lina. 

Į paski l t ininkės laipsnį 
buvo pakelta Dalia Stropienė, o 
į vyr. skiltininkės laipsnį — si. 
Lina Rauchaitė. 

Po visų apeigų prityrusios 
skautės , vadovaujamos sesės 
vyr. sk. vyr. si. Vanesos Ka-
šelionytės-Sandoval, paruošė 
įdomų žaidimą jaunesnioms 
skautėms. Sueigą pabaigė 
linksmai. Tikrai pajutome, kad 
„Aušros Vartų/Kernavės'' tun
tas yra viena didelė skautiška 
šeima. 

ps. A u š r a J a s a i t y t ė -
P e t r y 

AVK tunto tuntininkė 

Sesės , g a v u s i o s gel tonus kaklaraiščius (iš ka i r ė s ) : Alena Pranckevičiūtė, 
A u d r a S i l i ū n a i t ė , Alicija Viktoraitė ir Alisa S t r ika i t ė . 
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pcs.es, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health, 
1200 S. York, Bnhurst, IL 60126 

630-941-2609 

EDMUNDAS VT2NAS, MD„ S.C. 
VIDAUS LIGLĮ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 516 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

V1DASJ.NEMICKAS,M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSK3S, MD 

MAUNAK V. RANA MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
Ek Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

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

jetuviarrs sutvarkys Sarte už onesnama kaina. 
Susterinui kabet angHskai arba lietuviška!. 

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

Chicago, IL 
Tel. 70&422-8260. 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIU UGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

.Draugo" skelbimų skyrius 
Tel. 1-773-585-9500 

DR. TOMAS ZUBiNAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oa'K Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

ps. A u š r a J a s a i t y t ė - P e t r y s u dukre le , 
k iuku Tėr iuku . 

p a u k š t y t e Ol iv i ja i r s ū n e l i u , vi l - U g n ė D i n s m o n a i t ė 
įžodžio m e t u . 

p a u k š t y č i ų sesė R ū t a K i rkuv ienę prisega sesei Ri ta i Stončienei Pažangumo žymenį. 

DEMESK>' DEMESKM 
Neseniai stvykote. ieskc*e darbo ar buto. 

tašau skelbtis hfcmštyje brangiai kainuoja? Ne bėda. 
DRAUCAS jūsų skelbimą išspausdins nemokamai. 

Tereikia paskambinti tel. 773-58S-9S00 ar užsukti f DRAUGO 
adrnkiistradJEi adresu 4545 W. 63 St., Chicago, 160629. 

TARPTAU I I N I i V ! 1E SEMINARE LATVIJOJE 
Išvyka į LSGCO (Latvian Scout and Guide Central Organfzation) 

seminarą Latvijoje „Žvilgsnis į ateitį" 
Seminaras vyko 2004 m. 

gruodžio mėn. 18—21 dienomis 
Latvijos mieste Jekabpils, 
Krustpils. vid. mokykloje. Se
minare dalyvavo penkių Balti
jos šalių — Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Lenkijos, Baltarusijos 
atstovai iš skautų organizacijų 
'Baltarusija — stebėtojai). 

Lietuvos skaučių seserijos 
skautų grupei vadovavo vy
riausioji LSS skautininke Stefa 
Gedgaudienė. Iš Ukmergės da
lyvavo jaunesnieji skautų va
dovai — Rasa Žemaitytė, Šarū
ne Bagdonaitė, Živilė Mockutė 
ir Regimantas Verbickas; iš 
Šiaulių — Inga Antanavičiūtė; 
Diana Abramavičiute ir Agnė 
Karpytė iš Radviliškio. Iš Kau
no m. vyr. skaučių d-vės .Auš
ra" vyko vyr. skautės Aldona 
Gladutytė-Aglinskienė ir Olga 
Žilinskienė. 

Seminarą vedė vadovės 
Antra Laitane ir Rudite Ur-
bacane. Kiekviena diena turėjo 
pagrindinę temą. Programa tu
rininga, įdomi, patraukli, jau
natviška. 

Pirmoji —gruodžio 18-oji, 
s eminaro d i ena . Šeštadienis. 
Atidarant seminarą, vadovės 
Antra ir Rudite pasidžiaugė, 
jog seminaras vyko šventinėje 

nuotaikoje. J i s vyko anglų, 
latvių kalbomis, re tkarč ia is 
buvo verčiama į rusų kalbą. Tą 
dieną atvykusiems dalyviams 
reikėjo pat iems vesti seminarą. 
Užduotis: per 10 minučių pri
valėjo nupieš t i savo šalies 
žemėlapį, pažymėti svarbiau
sius šalies miestus, apibūdinti 
jų reikšmę, taip pat pažymėti 
miestą iš kurio atvyko. Rei
kalinga buvo suteikti žinias 
apie ku l tū r in ius , švietėjiškus 
renginius, festivalius ir pana
šiai. 

Mūsų jaunosios vadovės 
nupiešė skaut išką ženklelį 
„Budėk" ir lietuvišką trispalvę 
su paa išk in imu ką reiškia 
spalvos. Geltona spalva tai sau
lė, žalia — mūsų žemė, raudona 
— kraujas, pralietas už laisvę. 
Žemėlapyje įklijavo gražias , 
spalvotas miestų nuotraukas, 
Stelmužės ąžuolą, Trakų pilį, 
Kernavę. Buvo suteiktos žinios 
apie mies tus , pilis, Senąjį 
ąžuolą, taip pat apie kultūrinis 
šventinius renginius. Kiekvie
nos šalies atstovės—ai, supa
žindino su savo kraštu, kultūra. 
Latvių Krustpils mokyklos 
kapela pagrojo latvių liaudies ir 
kalėdines giesmių melodijas 

Vakare didž. salėje vyko 

ta rp tau t in i s vakaras . Disku
sijos: ki tam padėdamas dau
giausia gauni, skautų esmė — 
draugystė visame pasaulyje, 
pažinimo esmė, papročių paži
nimas. Tokiomis temomis 
diskutavo jaunimas. 

G r u o d ž i o 19-oji d i e n a . 
S e k m a d i e n i s . 

Ryte vyko praėjusios savai
tės dienos įvertinimas. Buvo 
svarstoma, kas svarbiausia, ko 
dar reikia, kad būtų geriau. 
Vėliau — išvyka, pasivaikščioji
mas po Jekabspils miestą. Me
ditacija Šv. Nikalojaus cerkvė
je . Dalyviai gavo užduotis. 
Viena grupė turi išmatuoti tilto 
ilgį, esantį ant Dauguvos upės, 
kita grupė turėjo atrasti di
džiausią piniginę mieste. Pa
sirodė, jog tai buvo didžiulė, 
senovinė piniginė, iškalta iš 
akmens vienoje gatvėje. 

Po pietų vėl rinkomės į 
seminaro salę. Buvo kalbama 
apie ruošiamą įdomybių — 
„Didžioji adresų" knygą. Ji dar 
neužbaigta. Kita tema: „Mūsų 
skautiškų kelionių žemėlapis". 
Dalinosi Talino, Islandijos, Da
nijos aplankymu, įspūdžiais. 
Kiek naudos, pažinimo davė tos 
išvykos. Buvo sudarytos kelios 
darbo grupės. Jos mokėsi karpy

mo, tautinių ornamentų pieši
mo, žvakidžių, indelių iš dirb
tinio pluošto darymu. 

Vakare tema: „Adventinis 
laikotarpis mūsų širdyje". Apie 
tai daug kalbėjo atvykęs pas
torius. Lenkijos skautės pasi
dalino su visais dalyviais at
sivežtais kalėdaičiais (plotke-
lėmis). Atvyko iš Rygos skautė 
ir skautas, atveždami iš Betlie
jaus šventą taikos ugnelę. Iš 
Austrijos į Šiaulius, iš jų į Rygą. 
iš Rygos į Jekabspils. Vyriau
siems vadovams buvo įteiktos 
žvakės. Vėliau prisidegėme visi, 
ir pridegėm žvakeles, ant 
gražaus kelmo, šaknimis dailiai 
sutvarkytomis į viršų. Ant tų 
šaknelių buvo pritvirtinti 
indeliai — žvakidės. Gražus, 
skaut iškas laužas originaliai 
padarytas. 

Sugiedojome kalėdines gies
mes anglų ir latviu kalbomis. 
Gavome atspausdintus lapelius 
su giesmių gaidomis ir žodžiais 
„Tyli naktis". Šventiška prieš
kalėdinė nuotaika, adventinis 
susikaupimas. 

Stebėjo, užrašė — 
metraštininke iš LSS vyr. 

skaučių d-vės „Aušra" 
Olga Žilinskienė 

Bus daugiau. 

SUSITIKIME SKAUTŲ SUVAŽIAVIME 
Kviečiame visas vyr. skautes, gintares, vyčius ir būdžius pabendrauti kartu Brolijos ir Seserijos 

ruošiamame suvažiavime šią vasarą, liepos 22-24 dienomis, Camp Sullivan, Tinley Park, IL. 
Stovyklavietė įsikurs Cook County Forest Preserve District Čikagos pietiniame priemiestyje. 
Tolimesnė informacija bus pateikiama tuntininkams—kėms ir per tinklalapį: wsvw.budek.org ir 
sekite „Suvažiavimas 2005". 

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

Iki pasimatymo gražioje gamtoje! 
Rengė ja i 

U n i o n Pier, Mi . „ P a l a n g o s l a ivo" jūrų šk;n>ui i šky lavę Nei* BuffaJo 
— Mich igan e ž e r o p a k r a n č i ų apsaugos — p a r e i g ū n a i s 

M i. uristo su I S ( oast Ciiiard 

o h j n s o n o n u o t r . 

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://pcs.es
http://www.illinoispain.com
http://wsvw.budek.org
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EUROPOS LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRAS 
PASITARIMAS HIUTTENFELDE 

2005 m. vasario 27 d. am
basadoriaus Evaldo Ignatavi
čiaus iniciatyva, Hiuttenfelde 
įvyko posėdis, kai kurioms svar
bioms Europos lietuvių veiklos 
problemoms aptarti . Ambasa
dorius pakvietė savo kolegas, o 
Vokietijos LB valdyba - Euro
pos LB pirmininkus bei kitus 
suinteresuotus asmenis ir rūpi
nosi techniniu posėdžio rengimu. 
Atvyko nemažas būrys dalyvių. 

Ambasadorius E. Ignata
vičius pasveikino atvykusiuo
sius ir nubrėžė šios sueigos tik
slą: ap tar t i lietuvių raiškos 
Europoje suaktyvinimo gali
mybes. Konkrečiai siūlė svars
tyti Europos lietuvių kultūros 
centro kūrimo ir vaikų vasaros 
stovyklų rengimo galimybes bei 
tos veiklos finansavimo klau
simus. Smarkiai didėjantis lie
tuvių išeivių skaičius reikalauja 
stiprinti esamas ir kurti naujas 
veiklos struktūras. 

Kadangi Hiuttenfeldas su 
savo lietuviška sodyba, pas
tatais, Vasario 16-osios gimna
zija, Lietuvių kultūros institutu 
ir Vokietijos LB būstine pre
tenduoja į tokį Europos lietuvių 
kultūros centrą, trumpai buvo 
pris tatyta , koks darbas čia 
atliekamas. Gimnazijos direkto
rius Andrius Šmitas aptarė 
Vasario 16-osios gimnazijos 
darbą, kuris nesiriboja vien 
mokyklai tipišku mokymu ir 
auklėjimu, bet apima ir Lie
tuvos vardo garsinimą bei jos 
kultūros skleidimą visame 
regione. Turimi geri santykiai 
su vokiečių visuomene ir val
džios atstovais leido tai sėkmin
gai atlikti tiek Lietuvai esant 
pavergtai, tiek jos išsilaisvini
mo metu, tiek leidžia ir dabar, 
Lietuvai esant laisvai. 

Lietuvių kultūros institu
tas, apie kurį pranešė jo vedėjas 
dr. Vincas Bartusevičius, taip 
pat telkia lietuvius kultūros 
darbuotojus, renka ir saugo 
lietuvišką archyvinę medžiagą, 
išlaiko centrinę lituanistinę bib
lioteką, kita vertus, kreipiasi į 
vokiečių visuomenę ir jos kul
tūros darbuotojus, ruošdamas 
bendras konferencijas su vo
kiečių, lietuvių išeivių ir Lie
tuvos mokslo žmonėmis, leis
damas lietuviškos tematikos 
leidinių serijas vokiečių kalba. 
Vokietijos LB valdyba telkia 
lietuvius Vokietijoje, koordinuo
ja ir planuoja jų veiklą, atsto
vauja jų interesams valdžios 
įstaigose ir atlieka įvairų kitą 
informacinį darbą. 

Taigi Hiuttenfeldas jau yra 
lietuvių kultūros centras Vo
kietijoje. Remiantis tuo, kas jau 
yra, darbą galima lengvai plėsti 
į visas puses, suburiant dau
giau pajėgų ir pinigų. Veiklos 
kryptis, kaip iki šiol, galėtų būti 
dviguba: 1) kurti Lietuvos įvaiz
dį užsienio šalyse, skleisti lietu
vių kultūrą, plėsti lietuvių ir 

vokiečių bendradarbiavimą kul
tūros srityje; 2) stiprinti užsie
nio lietuvių organizacines struk
tūras , jaunosios kar tos lietuvy
bės išlaikymo p a s t a n g a s ir 
išeivijos ryšį su istorine tėvyne. 

Diskusijose, kuriose kalbėjo 
beveik visi dalyviai, buvo aptar
t a s labai p l a tu s problemų 
laukas - siekiąs nuo teorinių 
vizijų kūrimo reikalavimų iki 
labai konkrečių veiklos detalių 
ir pinigų telkimo aptar imo. 

B e n d r o s p a d ė t i e s anali
zė. Buvo pastebėta, kad prieš 
svarstant konkrečią veiklą rei
kėtų atsakyti į k laus imus, kas 
yra Lietuva Europos Sąjungoje 
ir ko ji siekia, kaip mes galime 
išlikti saviti, kas yra lietuviškas 
identitetas? Ar pakanka klum-
pakojo, ar reikėtų ko daugiau? Į 
tuos klausimus posėdžio daly
viai negalėjo leistis. Viena, tai 
išsamesnių svars tybų pačioje 
Lietuvoje reikalas. Antra, Pa
saulio LB savo raišką pakitu
siomis sąlygomis svars to iš 
esmės ir žada a te inanč iame 
PLB Seime priimti a t i t inkamus 
nutarimus. Tačiau buvo pasida
lyta nuomonėmis apie išeivijos 
padėtį, atsižvelgiant į naujųjų 
išeivių bangą. 

Padėtis nėra visur vienoda. 
Problemų yra įvairių. Naujieji 
lietuviai ateiviai da r neidenti
fikuoja savęs kaip išeiviai (pvz., 
Airijoje). Bet ir Beneliukso ša
lyse, kur vien Europos struk
tūrose j au dirba keli šimtai as
menų, nejuntama poreikio bur
tis į bendruomenę, nors žmonės 
stengiasi pala ikyt i ryšius su 
tautiečiais. 

Naujieji ateiviai dažnai 
atvyksta su savotiška tautišku
mo ir valstybingumo sąmone. 
Daug kas išvyksta , kadangi 
gyvenimas .Lietuvoje yra sun
kiai pake l i amas , daug kas 
mano, jog anksčiau buvo viskas 
geriau. Kitur vengiama burtis į 
bendruomenę, kadangi bijomasi 
mafijos poveikio. Taip pat nėra 
įpratę dirbti visuomeniniu 
pagrindu, kuo betgi remiasi 
beveik visas išeivių bendruo
meninis gyvenimas. 

Suvažiavimo dalyvių buvo 
ypač pas iges ta a t i t inkamo 
dėmesio jaunimui , kurio dalis 
mielai jungiasi į bendrą veiklą. 
Kita apleista grupė yra studen
tai, kur ia is t a i p pa t reikėtų 
daugiau rūpint is , rengti suva
žiavimus. Tikimybė, kad jie 
kada nors grįš į Lietuvą, yra 
didesnė. Buvo įžvelgtas reikalas 
ruošti žmones, ypač jaunimą, 
bendruomeniniam darbui, tam 
rengiant specialius kursus ir 
seminarus . Dabar daug kas, 
nuo mažens organiškai neįau
gęs į visuomeninę veiklą, pa
prasčiausiai nemoka dirbti 
organizacijose. Pas iges ta Vo
kietijoje taip pa t Lietuvos turiz
mo ir informacijos centro, kuris 
galėtų dirbti kul tūros centre. 

Šiuo metu dažnai ir privačiu pofaAfą tema sukasi apie Lietuvių 
fondo bei Lietuviu bendruomer i vMJtarimus. Lietuvių klube, 
St. Petersburg, FL, (if kairės) rimtai diskutuoja čikagietis, 
Lietuvos Respublikos garbės konsulas Vaclovas Kleiza, Albinas 
kamavįf 'nn i< st iVrcrv": ' ; ; : ' \\^- / . t jMr.nk.is .i it 't:ivr,k', 
inrlndiĮii r.iilii'i "•-įlendi u-- ui lc- | . i \ i n t r r M 1. 

Elvyros Vodopalienės nuotr. 

S u t a r i m a s . Atsakant į 
pagr indinius šiam suvažia
vimui keltus klausimus bendra 
nuomonė buvo tokia: 

1. Vaikų vasaros stovyklos 
yra reikal ingos ir rengtinos. 
Nors išeivių daug, vis tiek jie 
atvykę pa tenka į svetimą ap
linką. Į Vokietiją atvyksta vedy
bų tikslais ypač didelis skaičius 
moterų su savo nepilnamečiais 
vaikais. J ie atsiduria mišriose 
šeimose. Reikia ištirti, ar vaikų 
stovyklos j a u yra paklausios. 
Vokietijos LB turi ilgą tokių 
stovyklų rengimo tradiciją. 

2. Būt ina stiprinti lietuvybę 
užsienyje, reikia skleisti lietu
višką ku l tū rą gyvenamajame 
kraš te visomis priemonėmis. 
Europos lietuvių kultūros cen
t ras t am labai praverstų. Ben
dra nuomonė buvo, kad Hiut
tenfeldas tokiam centrui būtų 
ideali vieta t iek geografiniu 
požiūrių, t iek turimomis pa
talpomis. Čia būtų galima plė
toti įvairialypę veiklą pagal 
nustatytus prioritetus ir turi
mas lėšas. Be to, buvo keliama 
mintis, kad laikui bėgant tokie 
ar panašūs centrai turėtų būti 
kuriami ir kituose lietuviškos 
išeivijos centruose (pvz., Londone). 

3. Dėl finansavimo dalyviai 
nieko konkretaus negalėjo pa
sakyti. Nurodyta t ik tai, kad 
veikla darosi vis sudėtingesnė ir 
savanorišku darbu sunkiai įvei
kiama. Reikėtų ją profesiona-
lizuoti. Tai nereiškia, jog visas 
darbas turėtų būti apmokamas, 
tačiau bent viena kita jėga. Apie 
ją teiktųsi, kaip iki šiol, sava
noriški padėjėjai, bendruo
menės darbuotojai. 

Buvo nurodyti ir Europos 
programų pinigai, per šias pro
gramas būtų galima tam tik
riems projektams gauti lėšų. 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas galėtų irgi pa
remt i . Tačiau neatrodo, kad 
būtų tikslinga centro finansavi
mą grįsti vien projektų finan
savimo metodu, nes (jei ir rastu
me mums tinkamų, jiems pa
rengt i ir atsiskaityti vieno 
apmokamo tarnautojo neužtek
tų. Europos kultūros centrą 
reikėtų remti kaip instituciją iš 
anksto žinoma suma. Projektų 
finansavimas galėtų būti tik 
ka ip papildomas būdas pini
gams telkti. 

(V. B.) 
„Vokietijos LB valdybos infor

macija", 2005 m. kovas 

LF BŪSTINĖJE 
APSILANKIUS 

Kaip buvo iš anksto sutarta 
su LF pirmininku Arvydu Ta
mulių ir LF administratore 
Laima Petroliūniene, balandžio 
19 d. LF narys Vytautas Maciū

n a s atvyko į LF būstinę Le-
monte, s iekdamas susipažinti 
su LF procedūromis, kurios 
naudojamos užtikrinti teisėtą 
aktyvių LF narių sąrašo suda
rymą, jų balsų skaičiaus nus
tatymą ir, kiek įmanoma vienos 
dienos apsilankymo metu, pa
tikrinti jų įgyvendinimą. 

Pažiūrėjus įvairius LF do
kumentus , išklausius LF pa
reigūnų Arvydo Tamulio ir 
Laimos Petroliūnienės paaiš
kinimų, Vytautas Maciūnas 
paruošė šią santrauką: 

1. Lietuvių fondas išduoda 
akcijas už grynus pinigus, už 
paaukotą kilnojamą ir nekilno
jamą turtą. Kilnojamo ir nekil
nojamo tu r to įvertinimą tvirti
na Lietuvių fondo Taryba ir 
pagal ^vertintą sumą įrašo bal
savimo teises. Liko nepasiaiš
kinta, ar Lietuvių fondo vadovy
bė priima visų narių siūlomą 
kilnojamą ar nekilnojamą turtą 
ir kokiu būdu LF vadovybė 
įvertina išlaidas, ryšium su kil
nojamo ir nekilnojamo turto iš
laikymu, prieš sudarant įvertini
mą, pagal kurį išduodamos ir bal
savimo teises LF suvažiavime. 

2) Lietuvių fondas išduoda 
akcijas savo organizuojamų 
pramogų metu, neatskaitant 
pramoginio įvykio išlaidų nuo 
gautos 100 dol. sumos. Tačiau, 
pagal federalinių mokesčių 
inspekcijos reikalavimus, LF 
išduoda atskirą lapelį už gautą 
sumą LF pobūvių metu, ku
riame nurodoma, kad tik dalis 
sumos gali būti nurašyta nuo 
federalinių mokesčių. LF parei
gūnai t ikina, kad visoje Ame
rikoje galima įsigyti LF akcijas 
panašiomis sąlygomis ir nesu
tinka, kad tai sudaro akcijų 
balsų nelygybę. 

3) Lietuvių fondo sąrašuose 
nėra pažymėta, ar akcijos yra 
išduotos už grynus pinigus, ar 
už kito pobūdžio turtą. Nepa-
žymėtina, ar akcijos išduoda
mos specialiomis sąlygomis LF 
pobūvių metu. 

4) Lietuvių fondo pareigū
nai negalėjo pristatyti LF orga
nizacijos atliktą išduotų narių 

DANUTE BINDOKIENE 

Apklausai pasibaigus 

balsavimo teisių reviziją. Jų 
nuomone tai būtų naudinga, bet 
neturėjo įrodymų, ar tai buvo 
iki šiol padaryta. 

5) Lietuvių fondo pareigū
na i aiškino, kad LF Taryba 
netvirtina narių teisių perdavi
mo kitam nariui. Tai atlieka 
pati LF administratorė. Vytau
t a s Maciūnas paprašė, kad jam 
būtų parodytas patvirtinamasis 
LF administracijos dokumentas 
dėl vienos ankstyvesnės LF 
teisių perdavimo bylos. LF 
administratorė tikino, kad toks 
dokumentas yra, bet patvirtini- | 
mo dokumentai nusiųsti į ar
chyvą, ir kad šios revizijos metu i 
neįmanoma parodyti. LF pa- | 
reigūnai pažadėjo pasiaiškinti j 
ir pranešti V. Maciūnui, ar | 
reikiamas dokumentas yra LF i 
archyve. 

6. Vytautas Maciūnas pa
prašė, kad jam būtų parodyta 
nekilnojamo turto įvertinimo 
dokumentas, kurio pagrindinu, 
V. Maciūno teigimu, buvo išduo
ta per 500 LF akcijų. LF pa
reigūnai tikino, kad paprašyto 
nario įnašo įvertinimo nėra, nes 
įnašas buvo padarytas grynais 
pinigais, bet reikiami dokumen
ta i , kurie galėtų paaiškinti 
aplinkybes, yra archyve ir kad 
šios revizijos metu neįmanoma 
parodyti. LF pareigūnai pažą- į 
dėjo pasiaiškinti ir pranešti V. | 
Maciūnui, ar reikiami doku- | 
mentai yra LF archyve. 

7) Vytautas Maciūnas pa
klausė, kokia LF įnašų suma 
susidaro iš palikimų. LF parei
gūnai paaiškino, kad tokia su
vestinė informacija nėra paruoš
ta, bet tikino, kad, įdėjus darbo, 
būtų dar galima nustatyti. 

8) LF pareigūnai paaiškino, 
kad LF Taryba tvirtina tik 
nario įstojimą į LF. Visi papil
domi to nario įnašai į LF pri
imami be naujo LF Tarybos 
tvirtinimo, neskiriant, ar tą įna
šą suteiktų asmuo, ar organi
zacija. 

Pa s t aba : Lietuvių fondo 
administratorė už savaitės 
pranešė Vytautui Maciūnui, 
kad iš LF archyvų buvo atnešta 
jam pažadėta dokumentacija ir 
ją bus galima LF įstaigoje 
patikrinti. 

Paruošė V. M. 

Vėliausioji „Draugo" apklausa pasibaigė 
šio mėnesio 25 d. Jos tema: Lietuvių fon
do ir Lietuvių bendruomenės nesutari

mai, artėjant LF narių suvažiavimui. Kaip visi 
pastebėjome tiek LF, tiek LB skuba pasisakyti 
rūpimais klausimais ir į savo pusę patraukti ne 
tik visuomenę, bet ypač jos balsus, t.y. nega-
linčiųjų suvažiavime dalyvauti įgaliojimus. 

Nevadintume šios akcijos kova tarp „fon-
dininkų ir bendruomenininkų", bet visgi tai 
savotiškos grumtynės, kurios — tikėkimės — 
užsibaigs su LF narių suvažiavimu. Kas gi čia 
kaltas, kieno pusėje teisybė? Galbūt abiejų: ir 
Lietuvių fondo, ir Lietuvių bendruomenės, pri
klausomai, kaip į šį reikalą žiūrima ir jo eiga 
interpretuojama. 

LB visiškai teisi, priskirdama sau didelę 
dalį nuopelnų dėl sėkmės, kuriant Lietuvių 
fondą. To fakto negali paneigti ir LF vadovybė, 
nes jis akivaizdžiai patvirtintas dviejuose stam
biuose Lietuvių fondo istorijos tomuose ir 
anuometinių dalyvių (jų dar pakankamai turi
me) atmintyje. Dr. A. Razma vertas pagarbos už 
mestą iššūkį: kurkime milijoninį fondą, kuris 
remtų lietuvišką veiklą JAV-se. Bet vien idėjos, 
nors ji būtų pati geriausia, nepakanka. Net ir 
daigiausia sėkla neišaugs tvirtu augalu, nepra-
žydės ir neatneš vaisių, jei ji nenukris į derlingą 
dirvą, nebus prižiūrima, laistoma ir globojama. 
Turime visi, taigi ir LF vadovybė, pripažinti, 
kad Lietuvių bendruomenė tikrai daug prisidėjo 
prie pasėtosios LF sėklos virtimo tarpiai augan
čiu medžiu, kurio vaisiai daugiau kaip 40 m. 
palaiko lietuviškosios veiklos gyvybę. 

Teisi ir LF vadovybė, tvirtinanti, kad per 
daugiau kaip keturias dešimtis metų daug kas 
pasikeitė ir ne viskas, kas anuometiniuose 
įstatuose įrašyta, atitinka šių dienų reikalavi
mus. Lietuvių fondas su apie 15 mln. dol. kapi
talu jau nėra ta nedrąsi sėkla, prieš 40 metų 
mesta į lietuviškąją dirvą. 

„Draugo" apklausa parodė, kad didžioji 
lietuvių visuomenės dalis visgi nelabai supran
ta, dėl ko tie LF ir LB nesutarimai. Nei gausūs 
abipusiai pareiškimai, nei laiškai tiksliai 
padėties nenušvietė, nors vis kartojami tie 

patys argumentai. Redakciją nustebino paly
ginti menkas atsakovų skaičius. Kai vyko ap
klausa dėl Lietuvos prezidento vykimo į iš
kilmes Maskvoje ar KGB archyvų išviešinimo, 
buvome verste užversti atsakymais, tad buvo 
logiška manyti, kad lygiai taip pat lietuviškajai 
visuomenei rupi pasisakyti LF bei LB ištikusių 
nesutarimų reikalu. Deja, taip neįvyko. Pagrin
dinis įspūdis, kurį susidarėme iš gautųjų 
atsakymų — kone visiška apatija. Kai kas 
parašė savo patarimus, kaip ši painiava galėtų 
būti išnarpliota ir ar apskritai galima ją 
išnarplioti, bet dauguma tik numojo ranka: 
koks skirtumas, kas šiandien laimės ar pra
laimės, po kelių mėnesių šurmulys vėl pasikar
tos. Taip buvo pernai, taip yra šiemet, taip bus, 
ko gero, ir kitą pavasarį-•• 

Nemaža dalis atsakiusiųjų pareiškė pasi
piktinimą ir Lietuvių fondu, ir Lietuvių ben
druomene, priskirdami kivirčo židinį tik ke
liems asmenims, nors iš esmės tai klaidinga. Ne 
pasipiktinimų ar apatijos šiuo metu reikia, o 
konkrečių sprendimų bei atsiradusių sprūdžių 
išlyginimo. Tai, be abejo, turės padaryti LF 
narių suvažiavimas. Linkime susirinkusiems 
išminties ramiai reikalą apsvarstyti ir išspręsti. 

Tokiai padėčiai susidarius, akivaizdžiai 
pasitvirtina lietuviškos spaudos aktualumas ir 
vertė, kai abi pusės ja pasinaudoja savo 
nuomonėms išreikšti, mintims išsakyti ir opo
nento teigimams paneigti. Būti „kovos lauku" 
yra nelengva ir didelio malonumo nesudaro, bet 
„Draugas" stengiasi išlaikyti pusiausvyrą ir 
nepasiduoti spaudimams šlietis prie vienos ar 
kitos pusės. 

Pavasaris — audrų metas. Kilę vėjai nu
šluoja apsnūdimo dulkes, priverčia atsibusti 
naujai veiklai. Taip yra gamtoje, taip ir žmonių 
visuomenėje. Praėjus Lietuvių fondo suvažia
vimui, netrukus pamiršime buvusį įsisiūba
vimą, vėl galėsime grįžti prie laikinai atidėtų 
darbų, kurių svarbiausias: išlikti lietuviais, 
gyvenant toli nuo savo tėvynės. Ši veikląyra ir 
LB, ir LF pirmenybių sąraše, o tai jau bendro 
sėkmingo darbo pradžia. 

LIETUVIŲ PASTANGOS PERIMANT 
ŠV. MIKALOJAUS BAŽNYČIĄ 

Kun. E. Pauiionis 
Nr. 14 

Nuo tada Šv. Mikalojaus bažnyčia tapo pri
pažintas Vilniaus lietuvybės centras ir ištisą 
šimtmetį ji tas centras ir buvo. 

Dvylikos Vilniaus apaštalų kuopos vaidmuo, 
a tgaunant Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčią 
lietuviams yra didžiulis, bet negalima pamiršti ir 
kitų lietuvių grupių, kaip Petrapilio lietuvių 
kunigų akademikų, bei pavienių asmenų pas
tangų. Šis klausimas nėra giliau tyrinėtas ir čia 
galimi netikėtumai. Kaip vienas tokių yra dabar 
užtiktas dr. Jono Basanavičiaus rankraštis, kurį 
sudaro keturi raštai: lenkų kalba aprašomas 
lietuvių delegacijų apsilankymas pas vyskupus 
sufraganą Liudviką Zdanavičių ir ordinarą 
Steponą Aleksandrą Žvėrevičių, rusų kalba lietu
vių raštas vyskupui Steponui Žvėrevičiui, ir pas
tarojo atsakymas Dr. -Jonui Basanavičiui ir lietu
viškai apie lenkų kalbos įsigalėjimą Lietuvos 
bažnyčiose. Tiesa, tie rašyti pareiškimai buvo 
parašyti j au vėliau — Jonui Basanavičiui su
grįžus iš Bulgarijos (1905.08.01) į Vilnių. 

Pirmasis raštas čia pateikiamas: 
(Dr. J. Basanavičiaus rankraštis) lenkų kalba. 
„Valdant vyskupui Zdanavičiui (1895—1897), 

Vilniuje buvo išrinkta (tai įvyko 1896 m.) dele
gacija pas diecezijos valdytoją su prašymu, kad 
vienoje, nors ir pačioje mažiausioje Vilniaus 
bažnytėlėje, būtų įvesti pamokslai bei papildomos 
Mišios lietuvių kalba. Vyskupas delegaciją nu
siuntė pas generalgubernatorių, o pats nuskubėjo 
pas satrapą, kad jį nepalankiai nuteiktų prieš 
turinčią atvykti delegaciją. Tačiau Oževskis lietu
vius priėmė labai maloniai ir pasiuntė juos tą 
klausimą aptarti pas savo sekretorių Sudejkiną. 
Generalgubernatorius siekė patirti, ar nebūtų 
galima lietuvių judėjimo panaudoti kovojant su 
lenkiškumu. Iš Sudejkino žodžių buvo aišku, jog 
valdžia lietuvius parems, kad tik šie atsisakytų 
lenkiškumo ir lietuvių kalbos reikalautų ne 
vienoje, o visose Vilnaus bažnyčiose. 

Vyskupo sostą užėmus Žvėrevičiui, lietuviai 
nuvyko pas jį (1898 m. rugsėjo 4 d.) su tuo pačiu 
prašymu. Pateikia tokius argumentus; kad daug 
miesto tarnautojų ir daug kareivių, juolab iš 
Žemaitijos, nesupranta lenkų kalbos, kad keletas 
lietuvaičių mirė ligoninėse be išpažinties, nes 

joms nesurastas kunigas — lietuvis, o lenkiškai 
ligoninės nemokėjo; kad daug mažesnė vokiečių 
kolonija turi Šv. Onos bažnytėlę su vokiškais 
pamokslais: kad lietuviškų pamokslų įvedimas 
nebus jokia naujove, nes lietuvių kalba buvo ap
robuota (kaip tinkama) ritualui bei dar prieš 50 
metų vienoje Vilniaus bažnyčių vyko papildomos 
Mišios ta kalba: kad tikinčiųjų religingumui būti
na, jog būtų lietuviška bažnyčia, į kurią lietuviai 
galėtų kreiptis visais reikalais, kaip pvz., išpažin
tis, iškvietimas pas ligonį; kad lietuviai nebūtų 
priversti vaikščioti iš bažnyčios į bažnyčią, kol 
pagaliau suras kunigą, mokantį lietuviškai, nuo 
kurio malonės dar ir priklauso, išklausyti ar ne
išklausyti išpažintį, eiti ar neiti pas ligonį, nepri
klausantį jo parapijai: kad, pagaliau, kiekvienam 
yra brangi kalba, gauta su motinos pienu, ir kad 
ta kalba jis įprato klausytis Dievo Žodžio bei kal
bėtis su Dievu maldoje nuo pat vaikystės. 

Vyskupas Žvėrevičius ginčyti šių tiesų 
nebandė, bendrai atsakė, kad pats apie tai galvo
jąs ir prašąs lietuvių, jog tą klausimą patikėtų 
jam ir laikui. Lietuviai laukė kantriai. Po metų 
savo prašymą pakartojo. Vyskupas atstovus vel 
išlydėjo su viltimi, prašydamas kantrybės, o be to 
užsimindamas, kad netikįs, jog atsirastų daug 
lietuvių, siekiančių to, ko prašo delegacija, kad 
tie tarnai, sargai yra patenkinti ir nė nemąsto 
apie permainas. Pas vyskupą atvyko keturi lietu
viai iš žemutiniu visuomenes sluoksnių, tačiau 
kapelionas ar vyskupo sekretorius neprileido 
prasčiokų pas ekscelenciją (kas. tiesą sakant, ne
trukdo vyskupui Žvėrevičiui dažnai kartoti: „pas 
mane ir mažiausieji gali lengvai patekti". Po ilgo 
bevaisio laukimo lietuviai įsitikino, kad vyskupas 
delsimu nori juos nuvarginti ir atmušti norą nuo 
tolesnių siekimų, todėl pareiškė, jog pateiks pra
šymą raštiškai, nors jiems ir nemalonu reikalą 
stumti oficialiu keliu, nes butų mieliau tai su 
tvarkyti privačiu būdu. kuris labiau atitinka-
tykius tarp vaikų ir tėvo arba ganytojo ir jo ave-
lių. Prašymą pateikė lietuvių kalba. Vyskupo sek 
rotoriaus Rohuševičius lietuviams pasako, jog į 
prašymą nebus galima atsižvelgti, nes jis para 
sytas ne oficialia, o priedo — nesuprantama kalba, o 
jiems neprivalu ieškoti vertėjo. Bus daugiau. 
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KO VIS DĖLTO SIEKIA 
ALGIMANTAS GEČYS? 

2005 m. balandžio 13 d. 
„Draugo" numeryje Algimantas 
Gečys pasiūlė pakeisti šešis (6) 
punktus LF įstatų naujoje 
redakcijoje ir kartu su JAV LB 
vadovybe paskelbė ultimatumą 
Lietuvių fondui. 

Nuo praeito suvažiavimo, 
atrodo, įvyko teigiamas pasi
keitimas LF ir LB santykiuose. 
Pasikeitė bendravimo tonas, 
buvo stengiamasi užmiršti as
menines ambicijas, daugiau dė
mesio buvo skiriama dalyki
niam, konstruktyviam dialogui. 
Deja, visa ta i tęsėsi neilgai. 
Perskaičius A. Gečio straipsnį 
pajunti, jog kritika yra pikta, 
persipynusi asmeniškumu, o 
visos šios kritikos esmė yra ne 
keičiamuose įstatuose, bet as
menyje, k a s dalyvavo įstatų 
ruošime. Tikriausiai daugelis 
atsimena tą negražią, per spau
dą plačiai išgarsėjusią, istoriją, 
kaip tuometinis JAV LB Krašto 
valdybos pirm. A. Gečys padavė 
V. Kamantą į Garbės teismą 
vien dėl to, kad V. Kamantas 
išreiškė savo nuomonę dėl LB 
kišimosi į LF veiklą ir į keičia
mus įstatus. Ne tik padavė į 
teismą, bet ir pats pasiūlė baus
mę, o po to galų gale tą skundą 
atsiėmė, nes LB Garbės teis
mas, ir pa t i „bausmė" neturi 
jokio įstatyminio pagrindo. 

Iš tikrųjų, nėra svarbu, kas 
ruošė keičiamus LF įstatus. A. 
Gečio siūlymai Lietuvių fondui 
yra nepriimtini, nes jie papras
čiausiai prieštarauja Illinois 
valstijos įstatymams. 

Atsakymai į A. Gečio rei
kalavimus: 

1. LF likvidavimas (XV-4 
straipsnis). Siūlo įrašyti žodį 
„Lithuanian" į tą paragrafą, 
kuris nurodo, kad LF likvidaci
jos atveju turtas atitektų lietu
viškom organizacijoms. Gal A. 
Gečys nežino, o gal tiesiog pri
miršo, kad LF Inkorporavimo 
dokumente, įregistruotame Illi
nois valstijoje, yra sakoma: 
„The objective of the Corpo
ration iš to perpetuate Lithua
nian culture heritage by apply-
ing the capital and net income 
of the Corporation to literary, 
educational and charitable uses 
within and vvithout if U.S."? 
Toliau kitame LF Inkorporavi
mo dokumento punkte yra rašo
ma, kad LF likvidacijos atveju 
turtas būtų perleidžiamas to
kioms organizacijoms: „only if 
the purposes and objectives of 
such corporationare similar to 
the purposes and objectives of 
the Corporation". Norėčiau 
atkreipti dėmesį į tai, kad lei
dimą perduoti likviduojamą 
turtą išduoda IRS flnternal 
Revenue Service), remdamasi 
korporacijos „Articales of In-
corporation", o ne įstatais. 

2. Į LF įneštas turtas pri
klauso LF nariams ir tik nariai 
gali spręsti, kaip turtas būtų 
likviduojamas. Kodėl JAV LB 
Taryba nori turėti išimtines 
teises, juo labiau, kai beveik 
pusė LB Tarybos narių nėra LF 
nariai9 

3. Komitetai — mėgstama 
A. Gečio diskusijų tema. Į tai 
yra trumpas ir aiškus atsaky
mas — „Illinois General Not For 
Profit Act" aiškiai nusako visų 
komisijų sudėtį: „Each commit-
tee shal have two or more direc-
tors, a minority of its member-
ship shall be directors and all 
committee members shall serve 
at the pleasure of the board". 
Gal A. Gečys siūlo nesilaikyti 
Illinois valstijos įstatymų? 

4. A. Gečys nori, kad LF 
suvažiavimo metu būdų varto
jamos „Roberts Rules of Order", 
teigdamas, kad LF nėra akci
ninkų korporacija. Taip, LF 
nėra akcininkų („stock hold-
ers"), tačiau yra „shareholders" 
korporacija. Pirma, „Roberts 
Rules of Order" LF negali būti 
naudojamos, nes kiekvienas LF 
narys tur i skirtingą balsų 
skaičių. Antra, „Roberts Rules 
of Order" yra parašyta: JProxy 
voting is not permitted in ordi-
nary deliberate" assemblies 
(one person one vote) unless 
federal, statė or other laws to 
the society reąuire it". 

5. A. Gečys siūlo, jog būtinai 
reikia įrašyti, kad „Metinis LF 
narių susirinkimas yra vyriau
sias LF organas". Metinis 
susirinkimas teisiškai negali 
sudarinėti jokių komisijų ar pri
iminėti nutarimų. Šiuos klau
simus sprendžia tik LF Taryba 
ir ji tik gali pateikti metiniam 
tvirtinti atitinkamus dokumen
tus. LF narių teisės susirinkimo 
metu labai tiksliai yra išvar
dintos įstatų rV-1 straipsnyje. 

6. A. Gečys, atrodo, nepa
sitiki jokiomis „Certified Public 
Accounting" (CPA) firmomis ir 
siūlo toliau turėti tik LF 
Kontrolės komisiją. Pagal Illi
nois valstijos įstatymus Kontro
lės komisijos nėra patvirtintos 
tikrinti korporacijų finansinių 
dokumentų. Pagal dabartinius 
įstatymus, LF finansinius doku
mentus privalo tikrinti CPA fir
mos. Tai yra neatsakinga kriti
ka, kadangi už finansinius pa
žeidimus LF atsakytų JAV įsta
tymų tvarka ir, nemanau, kad 
už rastus finansinius pažei
dimus LF Kontrolės komisija 
prisiimtų atsakomybę. Aš lin
kęs abejoti, ar Kontrolės komi
sijos nariai yra užtektinai susi
pažinę su painiais ir nuolatos 
keičiamais IRS ir Illinois valsti
jos įstatymais. LF nėra visuo
meniniais pagrindais veikianti 
organizacija, kad į tokius da
lykus galima būtų „žiūrėti pro 
pirštus". 

Visi šie klausimai jau buvo 
detaliai išgvildenti prieš praeitą 
LF narių suvažiavimą. Kodėl 
tas pats vėl kartojasi šiais 
metais? Ar čia yra nesuvoki
mas, kas yra LF veiklos įsta
tyminis pagrindas, ar tai yra 
tiesiog subjektyvi pykčio iš
raiškos forma, kuri labai klaidi
na visuomenę ir labai kenkia 
mūsų visų bendram tikslui — 
lietuvybės išlaikymui? 

Povi las Kil ius 

„Draugo" š.m. balandžio 23 
d. laidoje išspausdintas Arvydo 
Barzduko pareiškimas „Kodėl 
pasirašiau keturių Pasitarimų 
grupės nar ių paaiškinimą?". 
Skaitytojui neužsimindamas 
kas jį, Pasitarimų grupėje bu
vusį JAV LB atstovą, verčia dėl 
pasirašymo aiškintis (savirekla
ma? graužiant i bendruome-
nininko sąžinė? jam segama 
parsidavėlio etiketė?), A. Barz
dukas jau pirmajame sakinyje 
atsako į klausimą: „Pasirašiau, 
t ikėdamas, jog ramus ir sai
kingas fondo įs tatų projekto 
pakeitimų paaiškinimas padės 
užbaigti tą, be reikalo iš ribų 
išėjusį Tcarą' tarp kelių JAV 
Lietuvių bendruomenės žmonių 
ir Lietuvių fondo". Skaitau ir 
netikiu! Kelių... žmonių? Treti 
metai rašalas liejasi spaudoje, 
analizuojami praeityje JAV LB 
ir LF iniciatorių padaryti susi
tarimai, skelbiami gausūs abie
jų institucijų vadovybių pareiš
kimai, pasirašinėjama po petici
jomis, o A. Barzdukui visa tai 
„karas" ta rp „kelių žmonių"! 

Toliau rašomos A. Barzdu
ko panegirikos Lietuvių fondui. 
Gėrisi jis LF daugelio metų sėk
minga veikla, didžiuojasi turi
momis pažintimis jo vadovybė
je, teigia, kad jį, kaip fondo narį 
ir bendruomenininką, LF veikla 
patenkino. Skaitytoją, tačiau „iš 
vėžių" savotiškai išmuša kitas 
A. Barzduko prisipažinimas: 
„Kadangi fonde neturėjau daug 
teisių ('atstovauju' gal 12 balsų) 
ir turėjau pakankamai kitų 
užsiėmimų, į jo (LF) valdymą 
nekreipiau daug dėmesio. Kas 
metai perskaitydavau atsiųstus 
'a taskai t in ius ' pranešimus ir 
savo įgaliojimus persiųsdavau 
fondo sumanytojui, kūrėjui ir 
ilgai j am vadovavusiam dr. 
Razmai". 

Nepaisant prisipažinimo, 
jog neskyręs dėmesio LF veik
lai, A. Barzdukas visgi jaučiasi 
autoritetu kalbėti LF ir JAV LB 
konflikto klausimais. Nepa
teikdamas konkrečių faktų, jis 
kartoja, jo autoritetu suabejoti 
verčiančias frazes: „Kiek girdė
jau...", „...iš tikro nežinau,...", 
„...o gal tokie bendruomenės 
tikri ar įsivaizduoti 'kėslai' 
j iems sudarė pretekstą ben
druomenę iš fondo 'išmesti' ". 
Nepasakant, kada ir kur JAV 
LB vadovai yra teigę. LF esant 
„LB iždu", kas, kur ir kokiame 
kontekste grasino ėjimu „...į 
teismą", A. Barzduko išvados 
tik paliudija faktą, kad ne tik 
LF, bet ir JAV LB veiklai jis 
neskyręs reikiamo dėmesio. Iš 
Pasitarimų grupės nario norė
tųsi tikėtis daugiau, negu fak
tais nepatvir t intų paskalų 
skleidimo! 

Kiek konkrečiau, tačiau be 
šiuo atveju būtinos specifikos, 
A. Brazdukas kalba apie A. 
Gečio prieš „Bendruomenės ir 
fondo veikėją Vytautą Kaman
tą" nukreiptą skundą JAV LB 
Garbės teismui. Šiuo atveju 
mano patikslinimas būtinas, 
nes skundo nebūta tarp dviejų 
eilinių asmenų. Skundą pasi
rašė ir pateikė tuometinis JAV 
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LB Krašto valdybos pirmi
ninkas Algimantas Gečys prieš 
tuometinį JAV LB XVI Tarybos 
narį V. Kamantą. Taigi, LB 
pareigūnas prieš LB Tarybos 
rinkimuose išrinktą atstovą! 
Skunde nusiskųsta, kad „Ka
mantas, neatsiklausęs JAV LB 
Krašto valdybos ar JAV LB 
Tarybos, ragina Lietuvių fondą 
bendradarbiavimą su JAV Lie
tuvių bendruomene nutraukti. 
Toks siūlymas nepasitarnauja 
JAV LB interesams ir berei
kalingai kursto ir priešina lietu
vių išeiviją". Kaip įrodomąją 
dokumentaciją, prie pateikiamo 
skundo prijungiau V. Kamanto 
2001 m. rugsėjo 10 d. laišką LF 
įstatų komisijos pirm. adv. V. 
Kirvelaičiui. A. Barzduko nusi
kals tama tiesai teigiant, kad 
kal t inimai „...buvo tik Gečio 
asmeninės nuomonės ir vaiz
duotės padariniai". Ar reikia 
geresnių įrodymų už rašytą 
laišką ir šiuo metu vykstančią 
visuomeninę krizę? J a u treti 
metai Lietuvių fondo vadovai, 
dabartiniu metu V. Kamantui 
vadovaujant LF Tarybai, naujai 
ruošiamais LF įstatais bando 
atsikratyti daugiau kaip prieš 
40 metų susitarimais įteisintos, 
LF ir JAV LB partnerystės. 
Nepaisant A. Barzduko aiški
nimų, esu linkęs manyti, kad V. 
Kamanto prieš JAV LB nu
kreiptų ketinimų paviešinimu 
pas i ta rnavau bendruomeni
niams interesams. Jei nebūčiau 
paviešinęs, seniai JAV LB būtų 
buvusi iš LF įstatų išskirta. 

Sut inku su A. Barzduko 
teigimais, kad, praėjus 40 metų 
vertėjo įstatus peržiūrėti, pa
tikslinti ir kiek galima per
tvarkyti. Turint gerus norus, o 
ne kelių LF vadovų užsispyri
mą, fonde Įteisinti įsitvirtinusią 
oligarchiją, seniai LF įstatai 
galėjo būti pataisyti ir JAV LB 
Tarybos patvirtinti. Būtų išveng
ta sukelto visuomenės susi
priešinimo, stipriai atsiliepi
ančio į testamentinius paliki
mus LF. LF vadovų prieš kelis 
metus pasirinktas „radikalios 
chirurgijos" metodas, stipriai 
siaurinantis LF narių ir JAV 
LB LF įstatuose turėtas teises, 
verčia suabejoti dabartinių LF 
vadovų pajėgumu jausti visuo
meninį pulsą. Tinkamu to pa
vyzdžiu yra „Draugo" balandžio 
23 d. laidoje išspausdintas pus
lapį užimantis LF narių kreipi
masis į LF vadovybę, pateikian
t is konkrečius pageidavimus, 
kaip dabartinis LF Tarybos pri
imtas įstatų projektas privalėtų 
būti pakoreguotas. Ar panorės 
LF vadovai arti 500 LF narių 
balsą išgirsti? 

Baigiu citata iš balandžio 
23 d. ilgamečio bendruome-
nininko man atsiųsto laiško: 
„Nustebino Arvydo Barzduko 
ilgas pasiteisinimas... Lyg pieną 
paliejusios katės... Kaip atsitin
ka, kai logiškas vyras, būdamas 
toli nuo įvykių eigos ir dėl to 
nesuvokdamas tikrovės, toje lo
gikoje pasimeta... Bet kam tada 
maišytis... Kur galva?" 

A l g i m a n t a s Gečys 
Huntingdon Valley. PA 

Lietuvių bendruomenės na
rys — „pasitarimų grupės" su 
Lietuvių fondo atstovais — 
architektas Arvydas Barzdukas 
2005.04.23 „Draugo" dienrašty
je rašo: „Kadang i Illinois ne 
pelno siekiančių organizacijų 
į s t a t y m a s k a ž k o d ė l sako , jog 
kiekvienam tokios organizacijos 
komitete turi būti mažiausiai 
(ir dauguma) tos organizacijos 
tarybos ar valdybos narių, su
t a r ė m e , jog tiktų, kad fondas 
paskirtų ke tur i s , o bendruo
menė tr is atstovus" (Visi pa
braukimai mano — PŽ). Taigi, 
A. Barzdukas siūlo, kad būtų 
priimti nauji LF įstatai. 

Atrodo, kad Illinois įstaty
mai, ar jų nesupratimas, su
vedžiojo bendruomenės pasita
rimų grupės atstovus. Tik gaila, 
kad suvedžiotas atstovas siūlo 
suvedžioti ir visą plačiąją vi
suomenę. 

Illinois įstatymas (805 ILCS 
105/108.40) (a) dėl komitetų ir 
(d) dėl komisijų yra aiškus: 

(a) organizacijos k o m i t e t a i 
privalo susidėti iš tos organi
zacijos direktorių daugumos. 
Tačiau toliau įs tatymas nurodo, 
kad 

(d) gali būt i skiriamos 
komisi jos , kurių sudėtyje gali 
ir nebūti direktorių (ne tik jų 
daugumos). 

Visa ta i būtų aišku ne t 
pirmų metų teisės studentui. 
Komitetas n ė r a komisija, o 
komisija nėra komitetas. 

Deja, tai nebuvo aišku ben
druomenės atstovams, kuriems 
(spėčiau) nereikėjo advokatų 
patarimų, vykstant tart is dėl 
teisinių dokumentų pakeitimų. 

Jei bendruomenininkai bū
tų pasiruošę t am susitikimui ir 
jei fondininkai būtų supratę, ką 
jie viešai netiksliai skelbia ir 

LF-LB -
BROLIAI-SESĖS 

Veto teisė! Veto teisė! 
Tvirtina LB karštai, 
O Lietuvių fondas sako — 
Teises turi mūs nariai. 

Antri metai tas pat ginčas, 
Ar kada jis užsibaigs? 
Ar visi kartu pražilsim. 
Apkurtę ginčų aidais? 

Baikim ginčus — ir prie darbo 
Laukia svarbesni darbai. 
LF-LB — broli ai-sesės, 
O ne nešantys vaikai. 

L i e p s n o s l a u m ė 
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ilgus me tus naudoja savo įsta
tus , būtų buvę aišku: 

L i e t u v i ų f o n d o v i d a u s 
į s t a t a i ( by - l aws ) b u v o ne te i 
s i n g a i i š v e r s t i i š l i e t uv iu \ 
a n g l u k a l b ą a r b a a t v i r k š 
č i a i . Dėl to posėdžiuose sėdin
tys vyresni fondininkai, skai
t an tys teks tus lietuvių kalba, 
bet besi tar iantys su amerikie
čiais advokatais (arba jaunais 
mūsų advokata is , kurie ne
kreipia dėmesio į lietuviškus 
ver t imus, gal net ir į LF istoriją 
bei tradicijas) taip pat buvo 
suk la id in t i . J iems advokatai 
teisingai patarė, kad komitetai 
privalo būti sudaryti iš fondo 
tarybos narių daugumos. Nei 
vieni, nei kiti, spėčiau, nepaste
bėjo, kad 43 metus Lietuvių fon
das veikė ka r tu su „Pelno 
skirstymo komisija" (ne komite
tu!). Ta tradicija bei įgyvendin
t a s fak tas šiuo atveju yra 
lemtingas. Anglų kalba para
grafas Nr. 35 yra „Other Com-
mittees", o vertimas lietuviškai 
(tiksliai) yra „LF komisijos". 

Yra logiška ir naudinga, 
kad oficialus s tatuto tekstas 
tur i būt i anglų kalba. Tačiau 
mūsų veikloje yra tragiška tai, 
kad tokia kontraversija iškilo 
gal dėl paprasto vertimo... (Nors 
t enka pastebėti visą eilę kitų 
tendencingų LF Tarybos spren
dimų, kur ie rodo, kad gal šis 
„nesusipratimas" nėra toks ne
kal tas , ka ip vertimų klaidos.) 

Toliau rašydamas, A. Barz
dukas a tmeta ir turto išdalini
mo likvidavimo atveju pakei
t imą. Jo manymu, bendruo
menės patvirt inimo nereikia. 
Naujame statute neminima ne 
tik Lietuvių bendruomenės rolė, 
bet netgi lietuvių organizacijos 
(kad joms ati tektų tur tas) . 
Neužsimenama, kad būtų drau
džiama dalinti turtą ne lietu
viškoms organizacijoms (kaip 

buvo ankstyvesniuose s ta tu
tuose). Išdalinti pinigus bus 
galima „panašių tikslų" organi
zacijoms (kaip numatytuose LF 
naujo statutų tiksluose.) 

Jei geranoriški LB atstovai 
būtų bent truputį susipažinę su 
JAV ir Illinois teismų spren
dimų precendentais, j i e nebūtų 
taip ramiai sutikę su šiuo svar
biausiu pakeitimu. LF „tiksluo
se" ši „lietuvių kultūra" ir pan. 
yra įrašyta net kelis kar tus , bet 
amerikiečių teismai ateityje ta i 
gali vertinti, kaip bendrą „et
ninį" tikslą (politiškai priimtą 
supratimą — „politically cor-
rect"). Jeigu teismai ateityje 
priimtų tokį sprendimą, žodis 
„lietuvių" gali labai lengvai tap
ti kita etninė grupė, kaip kad 
pastebėjo prof. V. Bieliauskas, 
kurio straipsnį mini A. Barz
dukas. 

Kiekvienam atvejui ben
druomenės atstovams buvo 
reikalingi tikri specialistai . 
Kaip būtų, jeigu suėję t rys 
advokatai pradėtų projektuoti 
tilto statybą? Spėčiau, kad 
tiltas būtų niekada nepastaty
tas arba dar jį bestatant, su
griūtų. Gerų norų žmonėms ta
riantis dėl teisinių dokumentų 
pakeitimo bei kompetentingų 
teisinių patarėjų, deja, gali būti 
panašiai, kaip advokatams su 
tilto statyba. 

LF siūlomas statuto projek
tas yra netobulas ir turėtų būti 
nepriimtinas bendniomeninin-
kams. Ypač turėtų būti nepri
imtinas LF nariams. Jis tikrai 
būtų buvęs nepriimtinas tiems, 
kurie aukojo ar paliko savo 
palikimus fondui, bet kur ių 
nebėra mūsų tarpe ir nebegali 
balsuoti prieš šį principinį — 
nuo fondo esmės nukrypstantį 
— įstatų keitimą. 

Adv. Povilas Z u m b a k i s 
Lemont, IL 

AR GALIMA PASITIKĖTI LF? 
Naujus LF tarybos pasiūly

tus įs ta tus galima laikyti ban
dymu pagrobti visuomeniniais 
pagrindais sudarytą LF į priva
čias r ankas . Panaikinamos 
JAV LB teisės, nereikalinga 
revizijos komisija, visa LF 
tvarko 18 tarybos narių. 

Prieš 44 metus LF steigė
j ams buvo reikalinga JAV LB 
su 72 apylinkėmis, reikėjo 
darbininkų — aukų rinkėjų, 
reikėjo LB prestižo. Nejaugi 
kas nors tiki, kad be JAV LB 
saugiklio šiandien būtų 15 mln. 

LF? Ar visuomenė būtų pasi
tikėjusi LF steigėjais, nesvarbu 
kokius titulus jie turėjo? 

Bet atrodo, kad ir dabar 
JAV LB yra labai reikalinga. 
LF, kuris visokiais neteisingais 
pranešimais ir propaganda nori 
įtikinti visuomenę, kad buvo 
susitarimas tarp LF ir JAV LB 
dėl naujų įstatų. Jokio susitari
mo nebuvo. Ar gal ima pasi
tikėti LF? 

Birutė Vi lu t i enė 
Schererville, IN 

SKELBIMAI I 
J 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
~ C B ^ — F i r s * l - a ndrnark R e a l t y 

Bus. 773-590-0206 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių jkainavimas ve l tu i 
• Tarpininkaujame gaunan t paskoią 
• Pensininkams nuolaida 

ĮVAIRUS 

* 43 m.vyras ieško darbo žmonių 
priežiūroje su grįžimu namo. 
Angių kalba, automobilis, patirtis. 
Tel. 773-704-2620. 

* 53 m. moter is, kalbanti lietu
viškai, rusiškai, lenkiškai, ieško 
darbo senelių priežiūroje arba 
prie vaikų su gyvenimu. Flori
doje. Miami apylinkėje. Tel. 239-
560-8165. 

* Parduodamas darbas nuo 
birželio 16 d. prižiūrėti močiutę ir 
gyventi kartu. Tel. 630-969-4058. 

* Moteris ieško darbo (nebran
giai) kas antrą savaitgalį nuo 
penktadienio iki sekmadienio 
lietuvių senelių ar vaikų prie
žiūroje. Galiu dirbti darže ir sode. 
Nuo birželio 1 d. galėčiau pn-
žiūrėti 3-7 metų mergaitę savo 
namuose Tel. 708-359-9641. 

ĮVAIRUS 

* Reikalinga moteris, prižiūrėti 
pagyvenusj vyrą ir gyventi kartu. 
Vairuoti, susikalbėti angliškai. 
Tel. 708-655-3428. 

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

* Vyras ieško darbo (žalia korta). 
Siūlyti statybose, senelių ir ligo
nių priežiūroje, turi patirties. Vai
ruoja automobilį. Tel. 219-983-
2760. 

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

* Moteris perka 'ieško) darbo 
pagyvenusių žmonių ar vaikų 
priežiūroje arba prižiūrėti namus. 
Nevairuoja. Tel. 708-467-0335. 



Pasaulio naujienos 
(fteraamis AFP, Reuter* AP, tmerfax, ITAR-TASS, 8*iS 

žinių aganeaų p<w>e*imai$) 

EUROPA 

BRIUSELIS 
Nors ūkio augimas Euro

poje yra vangus, nedarbo lygis 
didėja, o politinis nepasitenkini
mas auga, euro kursas arti
miausiu metu silpti neturėtų, 
mano analitikai. Nuo 2002 m. 
pagrindinių pasaul io valiutų 
krepšelio atžvilgiu euro kursas 
pakilo 21.9 proc., rašo verslo 
dienraštis „The Financial Ti
mes". Vien JAV dolerio atžvilgiu 
euro kursas pašoko 47.3 proc., 
jenos atžvilgiu — 20.1 proc, o 
Didžiosios Britanijos svaro — 
11.1 procento. Dauguma finan
sų analitikų laiko eurą patiki
miausia valiuta. 

KIJEVAS 
Minint Černobylio atominės 

elektrinės katastrofos 19-ąsias 
metines naktį iš pirmadienio į 
antradienį Kijeve buvo laiko
mos gedulingos pamaldos ir de
damos gėlės prie Černobylio 
didvyrių atminimo kalvos Tai
kos prospekte. Gėlių padėjimo 
ceremonijoje nakt į dalyvavo 
miesto meras Oleksandr Omel-
čenko, deputata i , visuomenės 
veikėjai, žuvusiųjų giminės ir 
artimieji. 1986 m. balandžio 26 
d. 1 vai. 23 min. nakties Černo
bylio atominės elektrinės 4-aja-
me energobloke per virtinę šilu
minių sprogimų buvo sugriau
tas reaktorius. Žinovų skaičiavi
mais, į aplinką pasklido 50 mln. 
radioaktyviųjų medžiagų — tai 
prilygsta 500 tokių atominių 
bombų, kokios buvo numestos 
1945 m. ant Hiroshima, sprogi
mui. 

pari, lydėjusį išvaduotą žurna
listę, nepadarė nieko blogo ir 
nebus nubausti . Tačiau Italija 
su šiomis išvadomis, pateikto
mis negalutinėje amerikiečių 
ataskaitoje, nesutinka ir nenori 
jos patvirtinti . Pasak amerikie
čių pareigūnų, viena nelaimės 
priežasčių buvo nepakankamas 
italų ir amerikiečių bendravi
mas. JAV kariuomenės teigimu, 
žurnalistę vežęs automobilis va
žiavo per greitai, nesustojo prie 
patikrinimo posto ir nekreipė 
dėmesio į įspėjamuosius šūvius. 

JAV nerado įrodymų, kad 
Saddam Hussein, vadovavęs 
Irakui iki tarptautinės koalici
jos pajėgų įsiveržimo 2003 m. 
pavasarį , masinio naikinimo 
ginklus paslėpė Sirijoje, sakoma 
specializuotos paieškos grupės 
ataskaitoje. Ginklų ieškojusi 
Irako inspekcijos grupė (IIG), 
kurią sudarė 1,700 specialistų, 
ataskaitoje taip pat nurodė ne
radusi Irako pareigūnų, kurie 
tiesiogiai žinotų apie buvusio 
prezidento Saddam Hussein 
masinio naikinimo ginklų per
kėlimą. 

nisterijos vadovas Sergej Lav-
rov įspėjo šalies regionus neuž-
megzti nesuderintų su Federa
cijos centru ekonominių ir poli
tinių ryšių su Baltijos šalimis ir 
Moldova. Pasak S. Lavrov, Bal
tijos šalys ir Moldova „dažnai 
stengiasi, apeidamos centrą, už
megzti santykius su Rusijos re
gionais, kad įgyvendintų savo 
ekonominius, o kartais ir politi
nius interesus, o tai kenkia Ru
sijos interesams". 

AZIJA 

JAV 

NEW YORK 
Bet kurias Jungtinių Tautų 

(JT) įvestas sankcijas Šiaurės 
Korėjai šios šalies vadovybė ver
tins kaip karinę akciją. Toks 
Pyongyang pareiškimas buvo iš
platintas po to. kai JAV paskel
bė, kad gali pasiūlyti Šiaurės 
Korėjos klausimą apsvarstyti 
Jungtinių Tautų Saugumo Ta
ryboje. Šiaurės Korėjos atstovai 
griežtai įspėjo šią tarptautinę 
organizaciją nedalyvauti spren
džiant branduolinę krizę Korė
jos pusiasalyje. 

WASHEVGTON, DC 
JAV tardytojai nustatė, kad 

amerikiečių kariai, kurie Irake 
nušovė italų agentą Nicola Cali-

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos Užsienio reikalų mi-

BEIJING 
Taivano opozicinės Naciona

listų partijos vadovas Lien 
Chan antradienį atskrido į Kini
jos rytuose esantį Nankin mies
tą, kur pradės savo „taikos ke
lionę" žemyninėje Kinijos daly
je. Tai pirmasis Nacionalistų 
partijos, kuri remia susivieniji
mą su demokratine Kinija, va
dovo apsilankymas žemyninėje 
Kinijoje nuo 1949 m., kai komu
nistų nuversta nacionalistų Vy
riausybė pabėgo į Taivaną. Lien 
Chan, jo žmoną, tris vaikus ir 
kitus jo palydos narius buvę ne
sutaikomi priešai komunistai 
sutiko kaip itin svarbius asme
nis. 

TOKYO 
Japonijos policija, stengda

masi nustatyti didžiausios trau
kinio katastrofos per keturis 
pastaruosius dešimtmečius 
priežastis, atliko kratą bendro
vėje, kuriai priklausė šis trau
kinys, o sielvarto prislėgti 73-jų 
žuvusiųjų artimieji turėjo va
žiuoti į laikiną morgą atsiimti 
palaikų. Tyrimą atliekančius 
pareigūnus šiuo metu labiausiai 
domina tai, kokiu greičiu va
žiavo sausakimšas traukinys, 
kai pirmadienį netoli Osaka 
miesto Japonijos vakaruose jis 
nulėkė nuo bėgių ir rėžėsi į gy
venamąjį namą. 

A. J. Bačkis: Dievas pasir inko šiuo m e t u t inkamiausią žmogų 

Atkelta iš 1 ps l . 
kaip ir kiekvieno brandaus 
krikščionio, pareiga — perduoti 
kartoms Kristaus mokymą". 

Svarstantiems, kokios per
mainos laukia Bažnyčios prie 
Benedikto XVI. kardinolas pri
minė naujojo popiežiaus pažadą 
paisyti ne savo nuomonės, bet 
kartu su visa Bažnyčia įsiklau
syti į Viešpaties žodį ir leisti 
Jam vesti Bažnyčią šios istorijos 
laikotarpiu. 

Kardinolą J. Ratzinger ži-
niasklaida pristatė kaip griežtą 
teologą, atsakingą, nuoseklų 
Bažnyčios doktrinos saugotoją. 
„Tačiau jis taip pat ir labai jau
trios sielos žmogus, mokantis 

įsiklausyti į kitus, o laisvalaikiu 
— mėgstantis skambinti pia
ninu", pridūrė kardinolas. 

Kai kam nerimą sukėlė tai, 
kad J. Ratzinger griežtai pasi
sakydavo gyvybės, šeimos, ki
tais aktualiais klausimais, ta
čiau, A J . Bačkio teigimu, tas 
pačias idėjas atkakliai gynė ir 
popiežius Jonas Paulius II. 

Komentuodamas popiežiaus 
pasirinktą Benedikto — taikos 
popiežiaus — vardą A. J. Bačkis 
prisiminė jo pirmtaką Benedik
tą XV ir benediktinų vienuolius, 
kurių dvasinės regulos pagrin
das — Kristus. 

„Benediktas taip pat yra 
Europos globėjas, o benedikti

nai — pirmieji vienuoliai Euro
poje, ypač daug prisidėję prie 
kultūros kūrimo. Šiais laikais 
tai irgi labai svarbu", pažymėjo 
Vilniaus arkivyskupas. 

Prieš grįždamas į Lietuvą A. 
J. Bačkis aplankė vietą, kur gy
veno šventasis Benediktas ir 
buvo įkurtas pirmasis benedik
tinų vienuolynas ir netyčia su
žinojo, jog ten balandžio 1-2 die
nomis skaitė paskaitą ir Šven
tąsias Mišias planavo aukoti 
būsimasis popiežius. 

A. J. Bačkio žodžiais, sunku 
pasakyti, kaip kelionė į pirmąjį 
benediktinų vienuolyną galėjo 
paveikti tai, kad J. Ratzinger 
pasirinko Benedikto XVI vardą. 

Jukos" siekia „Mažeikių naftos" akcijas parduoti už 900 min. dolerių 

Maskva, balandžio 26 d. 
(BNS) — Žlunganti Rusijos naf
tos bendrovė „Jukos" siekia sa
vąjį 53.7 proc. „Mažeikių naf
tos" akcijų paketą parduoti už 
800-900 mln. JAV dolerių, agen
tūrai „Interfax" pranešė „Ju
kos" artimas informacijos šalti
nis. 

„Vykstančios derybos dėl 
šių akcijų pardavimo rodo, kad 
tokia kaina galimus pirkėjus do
mina. Pigiau vargu ar parduosi
me", pabrėžė jis. 

Derybų partnerių jis neįvar
dijo, bet pabrėžė, jog deramasi 

su keliomis Rusijos ir Vakarų 
bendrovėmis. 

Jo žodžiais, „Jukos", remda
masis „Mažeikių naftos" dabar
tine rinkos kapitalizacija, kuri 
siekia 2 mlrd. dolerių, savąją 
akcijų dalį vertina 1 mlrd. do
lerių minus 100-200 mln. dole
rių, atsižvelgus į „Jukos" finan
sinę padėtį. 

Tuo tarpu agentūros „Inter-
fax" apklausti Rusijos finansų 
anal i t ikai tokią „Jukos" už
siprašytą kainą laiko pernelyg 
didele. 

Anot vieno didžiausių Rusi-

ai 

jos investicinių bankų „Tfojka 
Dialog" analitiko Valerij Neste-
rov, visa „Mažeikių nafta", atsi
žvelgiant į naujos akcijų emisi
jos opciono kainą, verta 870 
mln. dolerių. 

„'Jukos' vargiai ras 'Mažei
kių naftos' akcijų pirkėją už Ru
sijos ribų. o tai reiškia, kad pil
naverčio konkurso nebus. Be to, 
kainą mažina ir šio aktyvo pe
rėmimo iš 'Jukos' rizika. Ma
nau, jog reali kaina neviršys 
500 mln. dolerių", sakė V. Nes-
terov, pridūręs, kad vieninteliu 
pirkėju laikąs „LUKoil". 

Mokesčių re forma palauks premjero 

Vilnius , balandžio 26 d. 
(BNS) — Seimas nepradės 
svarstyti mokesčių reformą api
brėžiančių įstatymų projektų, 
kol iš atostogų Egipte gegužės 
pradžioje negrįš premjeras Al
girdas Brazauskas. 

Seimo pirmininko pavaduo
tojas Česlovas Juršėnas sakė, 
kad antradienį Seniūnų sueigo
je buvo nutar ta nepradėti šių 
projektų svarstyti ir todėl, kad 

Seimas nėra gavęs oficialių iš
vadų dėl verslo mokesčio atitiki
mo Europos Sąjungos teisei. 

Tuo tarpu jis neatmetė gali
mybės, kad trijų mokesčių refor
mai pradžią duosiančių įstaty
mų projektų Seimas imsis jau 
ketvirtadienį. 

Je igu Seimas šią savaitę 
mokesčių reformą apibrėžiančių 
į s ta tymų projektų svarstymo 
nepradės, tai bus galima pada-

DRAUGAS, 2005 m. ba landž io 27 d., t rečiadienis 

KUR EINA LIETUVIŲ FONDAS ? 

ryti beveik po dviejų savaičių, 
nes ateinančią savaitę Seimo 
plenariniai posėdžiai neplanuo
jami, nebent bus sušauktas ne
numatytas Seimo posėdis. 

Vyriausybės vadovas, social
demokratų vadovas A. Bra
zauskas nuo pirmadienio yra 
išėjęs dešimčiai dienų atostogų, 
kurias praleis Egipte. \ darbą 
Vyriausybės vadovas sugrįš ge
gužės 5 d. 

Praėjo metai ir vėl ateina 
Lietuvių fondo visuotinis narių 
suvažiavimas. 2004 m. LF su
važiavime pristatyti nauji LF 
įstatai neatitiko lietuviškos vi
suomeninės bei lietuvybės išlai
kymo veiklai ir įstatų svarsty
mas buvo paliktas dar metų lai
kotarpiui, kad geros valios LF ir 
LB vadai galėtų darniai sutarti 
įstatų prasmę ir reikšmę. 

LF ir LB Krašto valdybos 
pasitarimų komisija dirbo pusę 
metų, bet siūlomą įstatų projek
tą atmetė LF taryba. Kai j au 
nebeliko laiko diskusijoms, tai 
LF vadovybė padarė savo įstatų 
pasiūlymą, išsiuntinėjo LF na
riams kartu su pakvietimu ir 
įgaliojimais, dar ir pranešdami, 
kad šie įstatai geri ir JAV LB. 

Kiekvienas susidomėjęs LF 
naryste, pasidėjęs 44 m. gyva
vusią įstatų mėlyną knygelę, ir 
palyginęs su naujų įstatų pro
jektu, pamatys, jog LB atimtos 
teisės pasisakyti LF veikloje net 
19-oje vietų. 

Senieji įstatai atsirado tuo
jau po LF steigėjų ir JAV LB 
„Geležinio Vilko" fondo susi
jungimo 1961 m„ ir veikė 44 m., 
kol LF vadovybė nepradėjo sta
tyti stebėtinų sąlygų JAV LB. 

Pirmiausia pradėta JAV LB 
kaltinti, jog ji trukdo LF veiklai. 
Kur ir kaip nenurodyta, o LB 
besidairant, nerasta priežasčių. 
Paskui paskirstymo komisijoje 
LF nebenorėjo matyti JAV LB 
tarybos vadovaujančių pirmi
ninkų, kaip antai, Socialinių 
reikalų tarybos, Kultūrinių rei
kalų tarybos, Švietimo reikalų 
tarybos, ir t t . , ir apskritai as
menų, aktyviai dirbančių LB. 
Tada LB pakvietė asmenis, ku
rie aktyviai nedirbo LB vagose. 
Bet jie tikrai nežinojo, kiek lėšų 
reikia JAV LB tarvboms, ir LF 
parama smarkiai sumažėjo. 

LF daugiausia pinigų suren
ka iš JAV LB, nes per 40 m. LB 
propagavo ir rinko LF aukas. 
Dar ir 2002 m. per LF suvažia
vimą JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkas A. Gečys buvo vie
šai paprašytas, kad kviestų LB 
apylinkes rinkti aukas LF ir jis 
mielai sutiko. Taigi, per 44 me
tus JAV LB buvo lygiagretė LF 

par tnerė . Todėl nesuprantama, 
kodėl dabar LF nori nupjauti 
šaką, ant kurios sėdi. 

Visi suprato, kad LF tvar
kys lėšas pagal LF ir LB pa
skirstymo komisijos nutar imus, 
o Lietuvių bendruomenė atliks 
l ietuvybės išlaikymo darbą. 
Šiandien atrodo, jog LF per 44 
me tus dirbę asmenys galvoja, 
kad LF yra jų turtas, kad jie 
gali atmesti JAV LB (t.y auko
tojų teises), ir dalyti tuos sun
k ia i uždirbtus, sutaupytus ir 
lietuvybei paaukotus pinigus, 
ka ip nori i r kur nori, patys 
vieni, o JAV LB, kaip išspaustą 
kempinę, išmesti per langą. 

LF vadovybei ir JAV LB 
vadovybei buvo patikėta, kad 
visi dirbs be atlyginimo, dažnai 
be padėkos, apsimokėdami savo 
kelionių išlaidas. Kas iš šian
dieninės LF vadovybės gali 
pasakyt i , k a d ėjo nuo vienų 
lietuviškų namų iki kitų, rink
dami aukas LF? Tai atliko LB 
apylinkių valdybos ir kiti ben-
druomenininkai. JAV LB pasi
tikėjo LF, o ta ip pat ir aukoto
ja i . Šiandien LF auga paliki
mais, kurių testamentai buvo 
sudaryti anksčiau, negu 2000 m. 

JAV LB nariai aukojo pini
gus lietuvybės išlaikymui JAV 
ir paramai Lietuvoje, o ne 
visam pasauliui. 

JAV šiandien yra daug dau
giau lietuvių negu prieš 1990 m. 
Atsirado daugiau lietuviškų 
mokyklų, daugiau veiklos, ir čia 
reikia daugiau lėšų. 

Mes džiaugiamės, gavę pa
ramos, bet nereikalaukite, kad 
JAV LB, patikėjusi savo aukas 
LF, eitų jų maldauti. Skirstymo 
komisijoje tur i likti vienodas 
skaičius asmenų: 3 iš LF ir 3 iš 
LB. Jeigu LF skiria į paskirsty
mo komisiją savo valdybos arba 
tarybos asmenis, tai ir LB turi 
teisę skirti savo aktyvius vado
vus arba tarybos narius. 

Dėl taikos ir ramybės pali
kime prie senųjų LF įs ta tų 
mėlynoje knygelėje. Patariu LF 
nariams nebalsuoti už naujuo
sius LF įstatus, nes jie veda prie 
LF „privatizacijos". 

B i r u t ė A. V i n d a š i e n ė 
LF narė 

REIKIA DĖMESIO NE TIK LF {ŠTATAMS 
Lietuvių fondo nariams iš

siuntinėtoje informacijoje ryšium 
su metiniu suvažiavimu, LF 
tarybos šulai ne vienoje, bet 
dviejose vietose atkakliai bandė 
įtikinėti, jog taryba priėmė ben
dros LF ir JAV LB pasitarimų 
grupės pristatytus „pakeistus 
bei pagerintus" (LF tarybos 
žodžiai) LF įstatus. Tik JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkei 
Vaivai Vėbraitei paviešinus 
teisybę, paaiškėjo, kas iš tikrųjų 
atsitiko — LF taryba, nepra
nešusi LB, bet nuduodant! kal
banti už ją, pakeitė kelias susi
tar tas nuostatas prieš j as 
pateikiant savo nariams. Kuo
met buvo sureaguota į šį 
neteisingumą, LF taryba, užuot 
pasiaiškinus (jei tai yra įma
noma), pradėjo giedoti j iems 
įprastą mantrą: kaip gali juos, 
tokius geradarius, visai be 
pagrindo užpuldinėti? Arba: 
mes turim teisę daryti pakei
timus, neatsižvelgdami į kitų 
nuomones — šį kartą JAV LB. 
Gal tai ir tiesa, bet tuomet, 
pranešdami savo nariams, bent 
turėtų rašyti teisingai, o ne
dviprasmiškai. Gaila, bet toks 
prašovimas pro šalį nuo iškeltos 
temos prasidėjo praeitų metų 
polemikoje ir tęsiasi šiandien. 

Panašiu būdu yra bandoma 
sudaryti įspūdį, kad LF dabar 
viršija 15 milijonų dol., kai tuo 
tarpu fondo vertė gale 2004 me
tų buvo tik 12 milijonų dol. Tei
sybė, kad per 43 metus nariai 
yra suaukoję 15.7 mln. dol., bet, 
pasižvalgius į praeitų 10-ties 

metų fondo finansines 
apyskaitas, galima matyti nuo
la t didėjantį skir tumą t a rp 
suaukotos sumos ir metinių 
fondo įvertinimų. Tas skirtu
mas pastebimai prasidėjo 1995 
m., kuomet gan didelė pelno 
skirstymui suma turėjo būti 
paimta iš kapitalo (iki to laiko 
atrodo buvo skirstomas tik pel
nas, neliečiant kapitalo, kaip 
kad, berods, kadaise reikalavo 
fondo įstatai). 

Pagaliau 2002 metais priei
t a absurdiškos padėties — tų 
metų apyskaitoje pelnas yra 
9.000 dol. paskirstymas 1,007.000 
dol. ir iš kapitalo paimta 
998,000 dol. padengti t iems 
paskirt iems įsipareigojimams! 
Finansinių apyskaitų įvaduose 
niekur apie tai nekalbama. Tik 
nuo šio fenomeno pradžios 1995 
m. apyskaitose pasirodo žvaigž
dutės — vienais metais vienoj 
vietoj, k i ta is kitoj — su be
reikšmiu paaiškinimu apie me
tų gale nerealizuoto pelno 
(unrealized capital gain) sumas. 
Šiuomi nebūtinai reiškiu prie
šingumą kapitalo panaudoji
mui, tik norėtųsi žinoti, kaip ir 
kodėl LF taryba priėmė tokią 
išvadą. 

Ši padėtis reikalauja palikti 
Kontrolės komisiją veikti toliau 
ir jai suteikti užduotį kasmet 
parašyti išsamią fondo finan
sinės padėties apžvalgą, kurią 
komisijos nariai pasirašytų ir 
butų už ją atsakingi. 

Vida Morris 
Cape Cod, MA 

Af A 
JANINA SKIRGAUDIENĖ 

BORTKEVIČIŪTĖ 
Mirė 2005 m. kovo 31d. , sulaukusi 92 metų. 
Gyveno Detroit, MI ir San Diego, CA. 
Gimė Lietuvoje, Šiauliuose. Baigė Vytauto Didžiojo 

universiteto odontologijos mokslus ir savo srityje dirbo 
Šiauliuose. Amerikoje išgyveno 56 metus. 

Nuliūdę liko: vyras Ignas, dukra Marytė, sūnus dr. 
Jonas Skirgaudas su žmona Pamela, anūkas dr. Mark An
tanas su žmona dr. Kristina Skirgaudas, proanūkai Evan 
ir Elena Jane . Liūdi a.a. brolio Vytauto Bortkevičiaus 
šeima Lietuvoje. 

Palaidota EI Camino kapinėse, Resurrection Garden, 
San Diego, CA. 

Liūdinti še ima 

Mylimai, buvusiai ilgametei Dantų gydytojų 
sąjungos narei ir veikliai pirmininkei 

A f A 
-- d r . ELENAI REPŠIENEI 

mirus, su giliu nuoširdumu užjaučiame liūde
syje likusį sūnų dr. RIMANTĄ, anūkus PAU
LIŲ, JONĄ ir ANTANĄ, pusseserę JANINĄ 
LISAUSKIENĘ ir kitus gimines bei artimuo
sius. 

Dantų gydytojų sąjunga Čikagoje 

Brangiai motinai 

A t A 
ALEKSANDRAI ČEREŠKIENEJ 

Amžinybėn išėjus, nuoširdžiai užjaučiame jos 
dukrą mūsų mielą sesę MILITĄ LAURAITIENĘ 
ir artimuosius. 

Čikagos Kun. Gražinos 
vyr. skaučių būrelio sesės 

KAIP STRATEGIŠKAI 
TVARKYTIS NAMUS 

Laukiate, kol jūsų rašoma
sis stalas bus užverstas popie
riais, ir t ik tada ryšitės tvar
kytis0 Pamirškite, sako eksper
tai, atidėliojimas nieko gero 
nežada. Pasak jų, kad gyventi 
taptų paprasčiau, reikia ieškoti 
kitokių strategijų. 

b e s i s t e n k i t e nuveikti daug 
vienu metu, — pataria eksper
tas Werner Tiki Kuestenma-
cher, parašęs knygą „Kaip 
gyventi lengviau ir paprasčiau". 
— Nėra prasmės užsibrėžti sau 
tikslą susitvarkyti visą kabi
netą ar rūsį vienu kartu. Jeigu 
rezultatų nematyti po 15 mi
nučių, j u m s greitai nusvirs 
rankos". 

Eksper tas siūlo pradėti 
tvarkytis nuo vienos lentynos ar 
spintelės. Rūšiuojant daiktus 
svarbu būti radikaliems. „Išim
kite iš spintelių ar lentynų 
visus daikčiukus ir nedėkite jų 
visų atgal", — rekomenduoja 
jis. 

Populiarus dizaineris Ka-
rim Rashid iš New York 
pataria, kaskar t įsigijus naują 
daiktą, iš namų išmesti vieną 
seną. „Jeigu perkate naują 
kojinių porą, atsikratykite se
nąja. Kiekvienas daiktas šei
mininko bute turi būti šei
mininkui brangus ir vertingas. 
Jei ne, jį reikia išmesti", — sako 
jis. 

Netgi vertingus kolekcinin
kų daik tus reikėtų kar tkar
tėmis peržiūrėti. Ne visi gali 
išlaikyti du namus kaip garsus 
dizaineris Kari Lagerfeld, kuris 
daugelį metų viename name 

gyvena, o kitame laiko savo 
kolekcijas. „Svarbiausia mokėti 
nesusisaistyti su savo labiau
siai mėgstamais daiktais", — 
sakoma britų rašytojos Tamsin 
Blanchard knygoje „Mylėk savo 
namus". Ji siūlo nufotografuoti 
tuos daiktus, kuriems nebelieka 
vietos, ir, jų atsikračius, pa
kabinti nuotrauką ant sienos. 

Dažnai sunkiau susitvar
kyti t a rp savo keturių sienų nei 
darbo kabinete. Namuose mūsų 
niekas nestebi, todėl norisi 
sumesti daiktus tiesiog j kam
pą, tvirtina ir psichologas iš 
Potsdamo. 

Dizainerio K. Rashid nuo-
mone, tų, kurie tvarko savo 
butą bent jau po 10 minučių 
kasdien, namai visada būna 
tvarkingi. „Laikas yra didžiau
sia prabanga XXI amžiuje, -
tvirtina amerikiečių dizaineris. 
— Juo daugiau baldų, drabužių 
ir kitų daiktų jūs sukaupsite, 
tuo daugiau laiko jums reikės 
j iems prižiūrėti. Jei pavyks 
padaryt i savo gyvenimą pa
prastesnį , jūsų gyvenimas 
pagerės iš esmės. Pirkite tik 
geriausios kokybės daiktus ir 
tiktai tuos, kurių jums iš tiesų 
reikia". 

„Visada galima palikti ma
žą patalpėlę įvairiems nerei
kalingiems daiktams, — siūlo 
V. Kuestenmacher. — Tarkime, 
vieną virtuvinę spintelę. Ten 
galite sudėti tuos daiktus , 
kurių, jūsų manymu, gali jums 
dar prireikti ir kurių jus 
nenorite išmesti 

dpa-ELTA 



DRAUGAS, 2005 m. ba landžio 27 d., t r e č i a d i e n i s 

Čikagoje ir apylinkėse 

Visiems mums yra brangi lietuviška kalba, 
lietuviška kultūra, tradicijos... 

Gerbiami Lietuviu Fondo nariai, darykime viską, kad tai 
išsaugotume ir perduotumėme ateinančioms kartoms. Jūsų nesi
baigiantis įnašas į Lietuvių Fondą užtikrina lietuviškos veiklos 
tęstinumą. 

Balsuokime už pristatytus LF įstatus ir už Lietuvių Fondą, 
kuris dar daug metų rems lietuvybės darbus! Atvykite į LF metinį 
narių suvažiavimą š.m. balandžio 30 d. PLC Lemonte. Jeigu 
negalite asmeniškai dalyvauti, raginkite atvažiuojančius balsuoti 
už pristatytus įstatus. 

sk. 010983 

AUTOBUSAI | EKUMENINES 
Lietuvos aukų atminimo pamal
das Šv. Vardo katedroje, ge
gužės 8 d., organizuojami iš 
įvairių Čikagos apylinkių. Auto
busai vyks iš Marąuette 
Park, Brighton Park, Cicero 
bei Lemonto. Norinčius kvie
čiame registruotis iš anksto 
„Seklyčioje", tel. 773-476- 2655, 
ALTo būstinėje, tel. 773-735-
6677 ir Lemonto LB apylin
kės SQC. reikalų skyriuje, tel. 
630-243-8611 arba 630-968-
0184. 

GEGUŽĖS 3 D., ANTRADIENĮ, 7 
v.v. Lituanistikos katedra 
Illinois universi tete Čikagoje 
rengia Tomo Venclovos poezijos 
vakarą. Vakaras įvyks Institute 
for the Humanities, lower level, 
Stevenson Hali, University of 
Illinois at Chicago (east cam-
pus). Daugiau informacijos gali
ma gauti tel. 312-996-4412. 

GEGUŽĖS 21 D., ŠEŠTADIENĮ, 6 
v.v. Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje, 
Brighton Park vyks šventė, 
skirta Lietuvos penkiolikos me
tų nepriklausomybės jubiliejui, 
vienerių metų įstojimo į NATO 
ir Europos Sąjungą sukakčiai. 
Šventėje dalyvaus Lietuvos 
ambasadorius Vygaudas Ušac-
kas. 6 v.v. - kokteiliai, 6:30 v.v. 
- vakarienė, 7:30 v.v. - progra
ma, kurią atliks Algimantas 
Barniškis, veiks baras, šokiai. 
Parapijos adresas: 2745 West 
44 gatvė, Čikaga. Bilietus 
užsisakykite pas Eveliną Ože-
lienę, tel. 773-254-7553, arba 
Salomėją Daulienę, tel. 773-
847-4855. Šventę rengia JAV 
LB Brighton Park apylinkės 
vaidyba ir Lietuvos vyčių 36-oji 
kuopa. 

DVIDEŠIMT TREČIĄ KARTĄ 
vykstančiai LB Kultūros premi
jų teikimo šventei jau sudarytas 
specialus komitetas, siūlysian
tis kandidatus premijoms: 
dailės - Dalia Šlenienė, žurna
listo - Danutė Bindokienė, 
teatralo - Vitalija Pulokienė, 
muziko - Faustas Strolia, radijo 
programų - Algis Zaparackas ir 
tautinių šokių mokytojos - Rasa 
Poskočimienė. Premijų teikimo 
šventė įvyks lapkričio 13 d. 
Čikagoje. Premijų kandidatus iš 
JAV gyvenančių tarpo siūlo 
lietuvių visuomenė. Pasira
šytame laiške reikia siųsti kan
didato vardą, pavardę, adresą, 
telefoną ir trumpą siūlomo kan
didato veiklos aprašymą. Siū
lymus siųsti LB Kultūros tary
bai, adresu: 2841 Denton Ct., 
Westchester, IL 60154 iki 
rugsėjo 1 d. Premijų mecenatas 
- Lietuvių fondas. 

ALDONA AISTIENĖ ATVYKSTA 
į Čikagą ir dalyvaus bei pasi
dalins prisiminimais apie savo 
vyrą, lyriškų eilių poetą Joną 
Aistį, jo raštų knygos sutiktu
vėse gegužės 22 d., sekmadienį, 
12:30 v.p.p. PLC, Lemonte, 
Lietuvių dailės muziejuje. 
Poetas Aistis plačiai paminėtas 
Lietuvoje 2004 metais, jo šimto-
jo gimtadienio proga. Mums 
išeivijoje teko palaukti viene
rius metus. Sutiktuves rengia 
JAV LB Kultūros taryba ir 
kviečia visuomenę apsilankyti 
ir pagerbti iškilų rašytoją ir 
poetą 

Lietuvių opera kitąmet švęs 
pusės šimto metų jubiliejų 

LIETUVIŲ FONDO NAUJAIS 
naria is balandžio mėn . tapo: 
Aušra Diana Černis , dr. Victor 
Černis, Kęstutis ir Izolda Čer-
niai, Mantas Kirvelai t is , Le
monto viešoji biblioteka, Sigita 
Simkuvienė-Rosen, Nar iman
tas V. Udrys, Kovas Ryan 
Užgiris, Šarūnas Sean Užgiris, 
Emma Marija Užgirytė, Eugene 
Vidmantas, V y t a u t ė Žukaus
kaitė, Laima Zavis tauskienė . 
A.a. Liudos Mereckytės -Šu-
kienės atminimą pagerbė Jū
ratė Mereckienė, a.a. dr. Vale
rijos Norvaišienės a tminimą -
įvairūs asmenys. 

MOTINOS DIENOS PROGA, 
balandžio 30 d., 6:30 v.v. Jau
nimo centro didžiojoje salėje 
vyks miuziklas „Gyvenimo 
kelias". Miuziklą at l iks debiu
tuojantys aktor ia i , šokėjai ir 
dainininkai. Po spektaklio visus 
l inksmins da in in inkas Jonas 
Domarkas. Vietas prašome re
zervuoti tel.: 708-228-3157 ir 
312-804-5012. 

ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 14 D., 
Ateitininkų namuose, nuo 6 v.v. 
iki 11:30 v.v. vyks a.a. Shelly 
Rėklaitienės p r i s imin imo va
karonė. A.a. Shelly, Povilo Rėk
laičio žmona, mirė 35 metų, nuo 
melanomos vėžio. Aukos parems 
Povilo 4 vaikučius ir dalis aukų 
bus skirta melanomos tyrinėji
mams. Prisiminimų vakaronėje 
bus vakarienė, saldumynų sta
las, veiks ba ra s , g i ta ra gros 
Povilas Strolia, vyks varžytinės. 
Dėl bilietų k re ip t i s į Deana 
Stankaitienę, tel. 630-734-9293. 

VYKSTA PIPIRŲ RATELIO 
2005-2006 mokslo metų regis
tracija. Užs iėmimai prasidės 
rugsėjo 12 d. ir vyks pirma
dieniais, antradieniais , trečia
dieniais bei penktadieniais nuo 
9:30 v.r. iki 11:30 v.r. Vaikai 
lanko kartu su tėveliais 1 kartą 
per savaitę, Pasaulio lietuvių 
centre. Pri imami vaikai nuo 18 
mėnesių iki 4 metukų. Kreiptis 
į Egidiją Nefiodovienę, tel. 
708-423-5489 ar Elytę Siecz-
kowski, tel. 708-403-7858. Re
gistracija vyks iki rugsėjo 1 d. 

FAUSTO STROLIOS KŪRYBOS 
koncertas ruošiamas gegužės 15 
d., sekmadienį. 11 v.r. šv. Mi
šios Pal. Jurgio Matulaičio mis
ijos bažnyčioje, visos Mišių da
lių giesmės reprezentuos Faus
to Strolios kūrybą. 12:30 v.p.p. 
koncertas Pasaulio lietuvių cen
tro Lietuvių fondo salėje. I mu
zikinį F. Strolios koncertą per 
Danguolę Griganavičienę bilie
tus jau užsakė buvę Uchtės gim
nazijos mokiniai. Kviečiami visi. 

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 
tada kviesime apsilankiusią 
publiką įsijungti į folklorinius 
šokius, kuriuos praves „Gran
dies" mokytojai. Tai 46-ųjų 
„Grandies" veiklos metų pabai
gos šventė , kur ią gražiai 
praturt ins „Sodžiaus" kapela. 
Bilietus ga l ima įsigyti iš 
anksto, s k a m b i n a n t Onutei 
Smilgienei, tel 708-226-9482. 

Šiais metais, jau 49 kartą iš 
eilės, įvyko Čikagos lietuvių 
operos premjera. 

J Morton gimnazijos salę, 
Cicero miestelyje, rinkosi pasi
puošę operos gerbėjai pasižiū
rėt i Pietro Mascagni melo
dramos „Cavalleria Rustica-
na". 

Trumpai apie operą. Veiks
mas vyksta 1890 metais, 
nedideliame Sicilijos miestely
je. Pagrindiniai veikėjai: Tu-
riddu, Liucijos sūnus , kuris 
buvo apgautas savo sužadė
tinės Lolos, nesulaukusios jo 
grįžtant iš kariuomenės ir 
ištekėjusios už miestelio vežiko 
Alfio; Santuca - apgautoji 
Turiddu, kuris žadėjo ją vesti, 
tačiau niekaip negalėjo pa
miršti savo pirmosios meilės 
Lolos; Turiddu motina Liucija 
bei vežikas Alfio. Tai gana 
banali istorija, kur persipina 
neištikimybė, meilė, pavydas 

opera vis dar klesti Čikagoje. 
Daug pastangų, laiko ir finansų 
reikalaujantis renginys, dėka 
vadovų, rėmėjų ir kitų gerada
rių, vis dar tebėra laikomas 
vienu populiariausių metų 
renginiu. 

Čikagos lietuvių operos 
meno vadovas - Alvydas 
Vasaitis, režisierius - Eligijus 
Domarkas iš Lietuvos, chor-
meisterė-choro vadovė - Jū ra tė 
Grabliauskienė, koncertmeis
teris ir chormeisteris - Ma-
nigirdas Motekaitis, orkestro 
vadovas - Charles Stine, apš
vietimą ir scenografiją, j au 
kelis metus iš eilės prižiūri 
Laima Day ir Thomas Rusnak. 
Nereikia pamiršti ir kitų, labai 
svarbių asmenų, nuolat besi
rūpinančių Lietuvių operos 
sėkme: Vaclovo Momkaus, Lie
tuvių operos valdybos pir
mininko ir Juozo Končiaus, 
nuolat rašančio į spaudą apie 

Lietuvių operos klausytojas Stenley Balzekas, Jr. (kairėje). Lietuvių ope
ros meno vadovas ir dirigentas Alvydas Vasaitis bei LR ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas. 

ir... kerštas, pasibaigiantis mir
timi. Pagrindinius»vaidmenis 
sukūrę operos dainininkai buvo 
kviesti iš Lietuvos. Turiddu 
vaidmenį atliko Vytautas Kur-
nickas, Santucos - Nida Gri
galavičiūtė (beje, galima sakyti. 
kad ji j au vietinė atlikėja, mat 
Nida atitekėjo iš Lietuvos ir gy
vena Čikagoje), Liucijos -
Laima Domikaitė, Alfio -
Eugenijus Vasilevskis bei Lolos 
- Genovaitė Bigenytė. Mies
telėnų ir kaimiečių vaidmenis 
atliko Čikagos lietuvių operos 
choras. Šiais metais dar vienas 
choras prisidėjo prie pasirody
mo, atl ikdamas Sicilijos bažny
tinio choro vaidmenį - Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos cho
ras, sugiedojęs didingąjį „Re
gina Coeli". Dekoracijos ir 
kostiumai, kaip visuomet, pro
fesionalūs, at i t inkantys tų 
laikų dvasią ir koloritą. De
koracijas Lietuvių opera kas
met atsiveža iš New York, NY, 
Anthony Stivanello Costume 
Co. 

Iš susirinkusiųjų gausos 
galima spręst i , jog Lietuvių 

operos eigą, repeticijas ir vaid
menų atlikėjus. 

Tarpe operos gerbėjų buvo 
daug garbingų svečių. I operos 
premjerą atvyko LR ambasado
rius JAV Vvgaudas Ušackas su 

Vytautas Kurnickas (viduryje) atliko Turiddu. Liucijos sūnaus vaidim 

sūnum, LR konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravičius su 
šeima, JAV LB Kultūros tary
bos pirmininkė Marija Re
inienė, JAV LB XVII Tarybos 
prezidiumo pirmininkė Regina 
Narušienė ir daugelis kitų. 

Prie įėjimo visi norintys 
galėjo įsigyti programėlę, ku
rioje, be kitos naudingos infor
macijos, buvo spausdinami visų 
rėmėjų vardai ir pavardės, 
įvairių organizacijų sveikini
mai, dalyvių pavardės ir at
liekami vaidmenys, bei operos 
turinys. Visa informacija lietu
vių ir anglų kalbomis. 

Opera praėjo, praėjo ir 
operos dainininkų tradicinis 
pokylis, o mums, aistringiems 
operos gerbėjams, belieka lauk
ti kitų metų ir tikėtis, kad 
penkiasdešimtasis sezonas - ne 
paskutinis, ir kad lietuvių 
opera dar ilgai gyvuos. 

Vital i ja Pu lok ienė 
Dramatiškai atstumtos Santucos. miestietes r 
Nida Grigalavičiūtė (dešinėje). Kairėje motina 

ergaitės vaidmenį sukūrė 
iučija - Laima Domikaitė. 

1 

įsilevskis (viduryje), vaidinęs Alfio, vežiką, vyrų choro apsuptyje. 
Visos nuotraukos Jono Kuprio. 

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

„ŽUVĖDROS" KONCERTE, 
kuris įvyks gegužės 1 d., sek 
madienį, 4 v.p.p. Morton 
mokyklos auditorijoje. Cicero 
mieste, matysite ne tik Lotynų 
Amerikos, bet ir klasikinius 
šokius: lėtą valsą, lėtą fok
strotą. Vienos valsą ir kitus 
„Žuvėdros" kolektyvas Euro
poje tiek pat populiarus, kiek 
Airijos „River dance". Bilietus į 
„Žuvėdros" koncertą galima įsi

gyti „Seklyčioje", „Lietuvėlėje", 
PLC, Lemonte (sekmadieniais), 
VVheeling miestelio „Bala
laikos" parduotuvėje, Lemonto 
„World Food". Bilietų kaina 
nuo 30 dol. iki 45 dol. Taip pat 
bilietus galima įsigyti inter
nete: www.bi l ie tai .com. 

PO „ŽUVĖDROS" KONCERTO 
pigiai bus parduodamas lino
leumas (60x60 pėdų), panaudo
tas tik vieną kartą - sportinių 
šokių koncerte. Norintys įsi
gyti, skambinkite Marijai Re
inienei, tel. 708-562-1448. 

SKELBIKAI 

Gegužės 22 d., 10:30 v.r. šv. Mišių auka kun. Rimvydas 
Adomavičius švęs savo 10 metų kunigystės jubiliejų. 
Visus kviečiame bendrai maldai, prašant Dievo palaimos 
mūsų mylimam kunigui. 

Kun. Rimvydas yra gerai žinomas Čikagos ir apylinkių 
lietuviams. Per keletą metų dirbdamas pastoracinį darbą Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijoje suaugo su šia parapija ir jos para
pijiečiais. Jo jautri paguoda ir pardąsmimo žodis ne vieną stipri
no išlydint savo artimus į Amžinybę. Kunigo nuoširdumą ir 
tėvišką meilę galėjome pajusti dalyvaudami Mišių aukoje, 
atnešdami krikštyti vaikus, ar ateidami santuokos sakramen
tui 

Šia, kunigystės 10-ečio jubiliejaus, proga kviečiame parapi
jiečius ir draugus pagerbti kunigą ir atvykti į šventinius pietus, 
kurie vyks gegužės 22 d., 5 v.v. pokylių salėje. Vietas rezervuoti 
prašom iš anksto, skambinant tel: 708-403-5717, 708-403-7334. 
708-532-6553. 

A d v o k a t a s 
•Jonas G iba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6 2 4 7 S. K e d z i e A v e n u e 
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 
T e l . 773-776-8700 
Tel . : 708 -237-0788 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
D a r b o vai . n u o 8 v.r. iki 5 v.v. 

Š e š t a d . 8 v.r . iki 1 v.p .p . 

A d v o k a t a s 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd„ Chicago, IL 
60629 

T e l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštines Čikagoje ir 

Vvoodridge. 
Te l . 877-Gynejas a r b a 

877-496-3527 

.Draugo *keiblm»| skyrius 
Tel 1 77^ S8S 9500 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

135 S LaSale #2300 Oncagn. n, flrfiOR 
Galimos konsultacijos Šeštadieniais 

..DRAUGAS" Informuoja, ..DRAUGAS" formuoja; 
DRAUGAS" — išeivijos ir Lietuvos Jungti*: 

„DRAUGAS" — lietuvybės švyturys ir sargas! 

http://www.bilietai.com

