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Siame 
numeryje: 

Skautai paminėjo 
Klaipėdos dieną. 
Vydūno fondas jau 
sukaupė pusę mln. dol. 
LSS Atlanto rajono 
vadovų posėdis. 

2 psl. 

Už aplaidumą galėsime 
kalt inti tik save. Laikas 
registruotis r inkimams. 
„Mes ir Lietuva". 

3psl. 

Skaitytojai pasisako 
rūpimais klausimais 
laišku, nuomonių ir 
komentarų skiltyse. 

4 psl. 

„Draugas" nori 
pagerbti geriausius lit. 
mokyklų mokinius. 

5 psl. 

„Trubadūras" ir 48-asis 
Lietuvių operos 
sezonas. Koncertas 
Motinos dienai. 
Čikagos pietvakarių 
LB kviečia \ pobūvį. 

6 psl. 

Sportas 
* Vokietijoje vykus i ame 

i6-ajame t a r p t a u t i n i a m e bė
g ime Korschenbroich miesto 
gatvėmis moterų 5 km nuotoly
je lietuvė Inga Juodeškienė 
užėmė šeštąją vietą. Nugalėjo 
čekė Petrą Kaminkova. J i nuo
tolį įveikė per 16 min. 12 sek. I. 
Juodeškienė nuo nugalėtojos 
atsiliko 27 sek. 

* Geriausia Lie tuvos 
BMX dvirat ininkė Vilma 
Rimšaitė, atstovaujanti švei
carų komandai ..One", Prancū
zijoje įvykusiose Europos čem
pionato pirmųjų dviejų ratų 
varžybose elito grupėje užėmė 
devintąją ir trečiąją vietas tarp 
26 dalyvių. 

* Antradienį įvyko UAB 
„Arvydo Sabonio 'Žalgirio' 
krepšinio centro" valdybos 
posėdis, kuriame naujuoju val
dybos pirmininku bei „Žalgirio" 
prezidentu išrinktas Arvydas 
Sabonis. Valdybos pirmininko 
pareigose A. Sabonis pakeitė 
Mindaugą Plūką. 

Pirmadienį Prancūzi
joje prasidėjo 36-oji „Semai-
ne Olympiąue Francaise de 
Voile" buriavimo regata, kurio
je 89-ios „Europe" klasės bu
riuotojos varžosi dėl likusių 
penkių kelialapių į Atėnų olim
pines žaidynes. Sėkmingai var
žybas pradėjo ir vienintelė re
gatoje atstovaujanti Lietuvos 
atstovė Gintarė Volungevičiūtė. 
22-jų metų buriuotoja iš Lie
tuvos pirmajame plaukime bu
vo 14-a, o antrame užėmė 13-ą 
vietą ir, surinkusi 27 balus, po 
dviejų plaukimų su dviem 
Prancūzijos sportininkėmis da
lijasi 21-23-ą vietas. 

Naujausios 
zmios 

R. Paksas davė parodymus valstybės saugumui 

* V. Putin pasirašė Lietu
vos ir Rusijos sutartį dėl in
vesticijų skatinimo ir abipusės 
apsaugos 

* Lietuvos eksportas 
pernai išaugo 9.1 proc.. už
sienio prekybos deficitas su
mažėjo 1 8 proc. 

* Laikinajam preziden
tui talkins vienuolika pata
rėjų. 

Vilnius, balandžio 27 d. 
(BNS) — Nuo prezidento parei
gų per apkaltą nušalintas Ro
landas Paksas antradienį Vals
tybės saugumo departamente 
(VSDį davė liudytojo parody
mus ikiteisminiame tyrime dėl 
valstybės paslapties išviešini
mo. 

,,Aš atsakiau į užduotus 
klausimus ir, manau, pareigū
nai patenkinti", po maždaug dvi 
valandas trukusios apklausos 
sakė R. Paksas. 

VSD atstovas spaudai Vy
tautas Makauskas žurnalis
tams sakė, kad R. Paksas atsa
kė į visus jam pateiktus klausi
mus, susipažino su protokolais 
ir juos pasirašė. V. Makausko 

Išduoti parašų 
rinkimo lapai 
V. Adamkui ir 

V. Tomkui 
Vilnius, balandžio 27 d. 

(BNS) — Vyriausioji rinkimų ko
misija (VRK) antradienį nu
sprendė išduoti parašų rinkimo 
lapus pirmalaikiuose preziden
to rinkimuose siekiantiems da
lyvauti kadenciją baigusiam 
prezidentui Valdui Adamkui ir 
dienraščio „Respublika" leidė
jui ir vyriausiajam redaktoriui 
Vitui Tomkui. 

VRK vienbalsiai atmetė 
Australijoje gimusio verslinin
ko Juozo Petraičio argumentus, 
jog Konstitucija draudžia asme
nims kandidatuoti prezidento 
rinkimuose du kartus iš eilės. 

V. Adamkus prezidento rin
kimuose kandidatuoja trečią 
kartą. Jį remia opozicinės Li
beralų ir centro sąjunga bei Tė
vynės sąjunga. 

teigimu, tai greičiausiai vienin
telė ir paskutinė VSD apklausa, 
kadangi į visus pareigūnų klau
simus R. Paksas atsakė. 

VSD tiria, kaip pernai spa
lio pabaigoje į žiniasklaidą pate
ko slapta pažyma apie grėsmes 
valstybiniam saugumui bei kaip 
slapta informacija, kurią VSD 
pateikdavo Prezidentūrai apie 
bendrovių privatizavimą ir ki
tus dalykus, nutekėdavo pašali
niams asmenims. 

Kaip yra sakęs buvęs VSD 
vadovas Mečys Laurinkus, nusi
kaltėliai, naudodamiesi tarpi
ninkais, tokiais, kaip verslinin
kė Renata Smailytė, „bandė 
praeiti į Prezidentūrą, kad turė
tų įtaką teisėsaugai, turėtų pri

ėjimą prie informacijos, o svar
biausia — priėjimą prie tech
nikos priemonių". 

Prieštaringos reputacijos 
verslininkė Renata Smailytė 
liudydama Seimo specialiajai 
tyrimo komisijai šiemet sausį 
patvirtino, kad Prezidentūroje 
nesyk buvo susitikusi su tuome
tiniu prezidentu R. Paksu. 
Susitikimai esą vykdavo ne tik 

jos, bet ir paties prezidento 
kvietimu. 

Pastarąjį kartą R. Smailytė 
su prezidentu teigė susitikusi 
pernai gegužės 22 d. Tą pačią 
dieną M. Laurinkus prezidentui 
asmeniškai pateikė įslaptintą 
pažymą apie alkoholio ben
drovės „Stumbras" privatiza

vimą. 
Pirmąją pažymą šiuo klau

simu M. Laurinkus prezidentui 
pateikė pernai gegužės 2 d., tre
čiąją — tų metų gegužės 26 d. 

Pernai lapkritį posėdžiavusi 
Seimo laikinoji komisija dėl ga
limų grėsmių valstybiniam sau
gumui nustatė, jog gegužės 26 
d. R. Smailytė informavo 
„Stumbro" privatizavimu suin
teresuoto susivienijimo „MG 
Balti" atstovą Valdą Sutkų apie 
slaptos VSD pažymas ir jų turinį. 

Komisija taip pat nustatė, 
jog R. Smailytė su Rusijos pilie
čiu Anzori Aleksentjev-Kikališ-
vili, kuris į tariamas ryšiais su 
rusų mafija, aptarinėjo VSD va
dovo pakeitimą. 

Lietuvos gyventojai pasigenda 
saugumo 

Vilnius, balandžio 27 d. 
(BNS) — Daugiau nei pusė Lie
tuvos gyventojų pasigenda sau
gumo, rodo sociologinė apklau
sa. 

Gyventojų nuomonės tyri
mas „Požiūris į viešojo saugu
mo institucijas" balandžio pra
džioje atliktas Vidaus reikalų 
ministerijos prašymu, Jungti
nių Tautų vystymo programos 
lėšomis. Apklausą atliko visuo
menės nuomonės ir rinkos tyri
mų centras ..Vilmorus". 

Pagal tyrimą, net 31 proc. 
apklaustųjų sakė, kad jaučiasi 
greičiau nesaugūs nei saugūs ir 
22.7 proc. — nesaugūs. Saugūs 
jaučiasi 16.4 proc. apklaustųjų, 

greičiau saugūs nei nesaugūs — 
23.8 proc. 

Paklausti , kaip vertina vie
šojo saugumo institucijų — Poli
cijos depar tamento , Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos, Fi
nansinių nus ika l t imų tyrimo 
tarnybos, Priešgaisrinės apsau
gos ir gelbėjimo departamento, 
Vadovybės apsaugos departa
mento — darbą, 84 proc. ap
klaustųjų ger iaus ia i įvertino 
Priešgaisrinės apsaugos ir gel
bėjimo depar tamento darbą. 

Apklaustųjų nuomone, di
džiausią įtaką minėtųjų tarny
bų veiklai tur i pareigūnų kvali
fikacija ir institucijos darbo or
ganizavimas. 

Socialdemokratai kol kas nesutaria 
su socialliberalais dėl bendro 

kandidato 

Lietuvoje su darbo vizitu vieši Nyderlandų Karalystės ministras pirmininkas J a n Peter Balkenende. 
Vizitas į Baltijos valstybes vyksta prieš Nyderlandams perimant pirmininkavimą Europos sąjungai 
2004 m. antroje pusėje. Nuotr.: Nyderlandų Karalystės premjeras Jan Peter Balkenende (k) ir laiki
nasis Lietuvos prezidentas Artūras Paulauskas. Vaido Kopūsto m __o_. 

Vilnius, balandžio 27 d. 
(ELTA) — Socialdemokratai kol 
kas sako neišgirdę a i škaus 
partnerių socialliberalų atsaky
mo, kaip jie elgsis pirmalaikiuo
se prezidento rinkimuose. So
cialliberalai teigia svarstantys 
visus galimus variantus. 

„Trečiadienį partijos prezi
diumo posėdyje pasir inksime 
vieną iš kelių variantų. Arba 
kelsime savo kandidatę rinki
muose — Viliją Blinkevičiūtę, 
arba nekelsime jokio kandidato 
ir tokiu atveju apsispręsime, 
kurį jau iškeltą kandidatą re
miame", antradienį po pasitari
mo su socialdemokratų vado
vais sakė socialliberalų frakci
jos Seime seniūnas Alvydas Ra
manauskas. 

Pasak A. Ramanausko, dėl 
kitų kandidatų rėmimo partijos 

vadovybės narių nuomonių taip 
pat yra įvairių. Vieni yra už tai, 
kad socialliberalai keltų vieną 
kandidatą, kiti — už paramą 
net keliems kandidatams, dar 
kiti mano, jog nereikia remti nė 
vieno. 

Socia ldemokrata i savo 
ruožtu ragina socialliberalus 
paremti bū ten t jų iškeltą kandi
datą Česlovą Juršėną . 

A. P a u l a u s k o nuomone. 
Naujoji sąjunga, užuot kėlusi 
savo kandidatą prezidento rin
kimuose, verčiau galėtų parem
ti vieną iš j a u iškeltų kandida
tų. 

A. Pau lauskas asmeniškai 
yra paskelbęs apie savo paramą 
kadenciją baigusiam preziden
tui Valdui Adamkui, pridurda
mas, jog čia svarbesnė būtų ir 
visos partijos parama. 

Seimas pradėjo svarstyti A. 
Pociaus kandidatūrą 

Valstybės kontrolė kalt ina žemės ūkio rūmus lėšų švaistymu 

kandidatas šį postą 
rtamento vadovas Mečvs Laurinkus k ir 

Arvvdas Pocius 

Vilnius, balandžio 27 d. 
(BNS) — Seimas antradienį 
pradėjo svarstyti laikinojo pre
zidento Artūro Paulausko pa
siūlytą Arvydo Pociaus kandi
datūrą į Valstybės saugumo de
partamento vadovus. 

Seimas bendru sutarimu 
pritarė kandidatūrai po pateiki
mo. Artimiausiu metu ją svars
tys parlamentinės frakcijos. 

Pristatydamas kandidatą, 
laikinojo prezidento atstovas 
Darijus Beinoravičius pažymė
jo, jog A. Pocius turi „organiza
cinio darbo patirties", išmano 
Valstybės saugumo departa
mento veiklą. 

46-eri ų metų A. Pocius nuo 
1999 m. eina Valstybės saugu
mo departamento generalinio 
direktoriaus pavaduotojo parei
gas. Jis turi Valstybės saugumo 
departamento vyresniojo vals
tybės patarėjo tarnybinį laipsnį. 

Pats kandidatas pažymė
jo, jog po teisės studijų Vilniaus 
universitete visą laiką dirbo tei
sėsaugos sistemoje. 

Mykolo Ambrazo ' ELTA I nuotr 

Prieš pereidamas į Valsty
bės saugumo departamentą jis 
dirbo Marijampolės rajono apy
linkės vyriausiuoju prokuroru. 

Kandidatas į Valstybės sau
gumo departamento vadovus 
parlamente teigė manąs, jog 
valstybės saugumo tikslai tu
rėtų būti užsienio žvalgyba ir 
kontržvalgyba, kova su tarptau
tiniu terorizmu, valstybės pa
slapčių apsauga, investicijų į 
valstybiniam saugumui svar
bius objektus skaidrumo užtik
rinimas. 

A. Pocius pažymėjo, jog Lie
tuvai tapus visateise Europos 
sąjungos ir NATO nare prade
damas ..naujas etapas", kurio 
metu reikės artimiau bendra
darbiauti su partneriais šiose 
struktūrose. 

A. Pocių skirti Valstybės 
saugumo departamento vadovu 
siūlė ligšiolinis Saugumo ge
neralinis direktorius Mečys 
Laurinkus. 

Seimas antradienį pritarė 
pastarojo atleidimui. 

Vilnius, balandžio 27 d. 
(BNS) — Valstybės kontrolė at
likusi tyrimą nustatė, kad Že
mės ūkio rūmai nepagrįstai da
lijo šimtus tūkstančių litų vals
tybės paramos, o Rūmų darbuo
tojai bei vadovai gaudavo perne
lyg didelius atlyginimus ir pikt
naudžiavo privilegijomis. 

Atlikusi patikrinimą ir įver
tinusi Žemės ūkio rūmams 
<ŽŪR) skirtų valstybės lėšų pa
naudojimą. Valstybės kontrolė 
nustatė, kad didžiąją dalį šių lė
šų ŽŪR išmokėjo atlyginimams 
bei nepagrįstai suteikė paramą 
kooperatyvams ..Saulučių ag
roservisas" ir ..Grikštaičiai". 

Didžiąja dalį valstybės biu
džeto lėšų (80 proc.) Rūmų ad
ministracija panaudodavo darbo 
užmokesčiui ir „Sodros" įmo-' 
koms. nors jos Seimo buvo skir
tos žemdirbių savivaldos insti
tucijos funkcionavimui, o ne 
darbo užmokesčiui. Todėl audi

toriai nustatė, kad jos panaudo
tos ne pagal paskirtį. 

ŽŪR neigia Valstybės kon
trolės išvadas bei savo atsako
mybę už neteisėtai išdalytus pi
nigus kooperatyvams. 

„Rūmai turėjo teisę tik 
skirstyti, o kontroliuoti pri
valėjo a t i t inkamos valstybės 
institucijos. Esame labai dėkin
gi Valstybės kontrolei už išaiš
kintus du iš 72 paramą gavusių 
kooperatyvų, kurie paramą ga
vo apgaulės būdu", ŽŪR prane
šime teigė pirmininkas Jonas 
Ramonas. 

Anot jo. tokia Valstybės kon
trolės nuostata susijusi su T 
oaa vasarą prasidėjusiu puolimu 
prieš žemdirbių savivaldą. 
..Imtasi dar vienos drausmi
nančios priemonės. Ataskaitos 
išvadas galima vertinti kaip 
šališkas, nes jos padarytos 
remiantis tik dalimi doku
mentų, ignoruojant kitą jų dalį. 

todėl su išvadomis nenorime 
sutikti", sakė J. Ramonas. 

Valstybės kontrolės praneši
me pažymima, kad dalis ŽŪR 
darbuotojų už papildomus dar
bus gaudavo priedus prie atlygi
nimų, lygius arba net didesnius 
nei pagrindiniai atlyginimai. 
Dalis darbuotojų dirbo ir pagal 
autorines sutartis. 

Palyginus teikiamų konsul
tacijų kainas nusta tyta , kad 
biudžetinėse įstaigose vienos 
konsultacijos darbo užmokesčio 
kaštai yra 50-88 litai, o Žemės 
ūkio rūmuose — 220-275 litai. 

Tikrintojai nurodė, kad gru
pinių konsultacijų dokumen
tacija yra nepatikima ir tai ke
lia abejonių, ar tokios konsulta
cijos buvo teikiamos. 

Tikrintojų nuomone, netau
piai buvo panaudota dalis lėšų, 
skirtų apmokėti pokalbius mo
biliaisiais telefonais. Pavyz
džiui. Rūmų pirmininkui J. Ra

monui priklausė keturi tarnybi
niai mobilieji telefonai, kuriems 
apmokėti kas mėnesį buvo ski
riama po 1,000 litų. 

Tokius pa t pokalbių mobi
liaisiais telefonais limitus turėjo 
dar devyni ŽŪR darbuotojai. 

Taip p a t nus ta ty ta , kad 
ŽŪR žemės ūkio kooperatinei 
bendrovei „Grikštaičiai" nepa
grįstai išmokėjo beveik 699,000 
litų paramos investiciniam pro
jektui įgyvendinti, nors nebuvo 
gavę iš bendrovės ilgalaikio tur
to pirkimą patvirtinančių doku
mentų. 

Daug pažeidimų rasta iš
tyrus paramos skyrimą koope
ratyvui „Sau luč ių agroservi
sas", kur iam ŽŪR išmokėjo apie 
40.000 litų. 

Pas ta ra i s ia i s metais ŽŪR 
gaudavo nuo 3.227 milijonų iki 
3.993 milijonų litų pajamų, di
džioji dalis lėšų gaunama iš val-
stvbės. 

Premjeras piktinasi Specialiųjų 
tyrimų tarnybos įsismarkavimu 

Vilnius, balandžio 27 d. 
(BNS) — Premjeras Algirdas 
Brazauskas mano, kad galimos 
korupcijos sveikatos apsaugos 
ministerijoje bylą tirianti Spe
cialiųjų tyrimų tarnyba pasku
bėjo imtis „drastiškų veiksmų" 
įtariamųjų atžvilgiu, iki galo 
neišsiaiškinusi bylos aplinky
bių. 

A Brazauskas kategoriškai 
paneigė prielaidas, esą jo ap
linkos žmonės gali būti susiję su 
skandalu. 

„Ne mano aplinka, ir čia vi
siškai netinka šie žodžiai. Mano 
aplinkos žmonės čia nedalyva
vo, taip pat ir vyriausybės kanc
leris Zenonas Kaminskas. Šis 
sandoris, kiek man žinoma, bu
vo pradėtas 2001 m., iki vyriau
sybės formavimo, tai nieko ben

dra neturėjo su vyriausybe, su 
jos nariais", sakė A. Brazaus
kas. 

Z. Kaminskas, prieš tapda
mas 2001 m. vasarą suformuo
tos Algirdo Brazausko vyriausy
bės kancleriu, vadovavo medici
nos įrangos bendrovei „Lime-
ta". kuri pateko į skandalo sū
kurį-

„Noriu pasakyti, kad tos 
institucijos pirmiausia turi ge
rai išsiaiškinti, o paskui pradėti 
visokius drastiškus veiksmus", 
sakė A. Brazauskas. 

A. Brazauskas , neslėpda
mas emocijų, teigė ..nemanąs, 
kad buvęs ministras arba mi
nisterijos sekretorius yra kokie 
žmogžudžiai, kuriuos pirmiau
sia reikia sodinti, pirmiausia 
reikia išsiaiškinti". 

las Šias pareigas pavesta eiti uostamiestyje jau 10 metų dirbančiam vers
lininkui Marko I.'ribe. Pirmuoju Jungtinės Karalystės garbės konsulu Lie
tuvoje paskirtas M. l'nbe prieš dešimtmetį atvyko į uostamiestį ir jkure 
čia tarptautine kalbų mokyklą. Nuotr.: Prisaikdintąjį Didžiosios Britani
jos garbes konsulą M. Uribe (k) sveikina Jungtinės Karalystes ambasado
rius Colin Roberts Romando Žiubrio (ELTA) nuotr. 
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SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-7089 

ČIKAGOS SKAUTAI 

Klaipėdos minėjin 
Jūrų skautų Klaipėdos die

nos minėjimas įvyko 2004 m. 
sausio 11 d. Minėjimas pra
sidėjo 9 v.r. su šventom Mišiom 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
bažnyčioje. Po Mišių susirinko 
apie 130 jūrų skautų ir skau
čių, įspūdingai išsirikiavę nau
jame pastatytame laive, kuris 
užėmė beveik visą Sporto salės 
ilgumą. Taip pat susirinko ne
mažai tėvelių ir kitų svečių. 
Salė buvo pilna. 

Po visų raportų, šūkių ir 
patikrinimų, prasidėjo minėji
mas. Jūrų skautų komendan
tas, j .b . Just inas Jonušas pa
kvietė brolį Viktorą Martinką 
ir sesę Dalią Vitkienę pravesti 
garbingą Klaipėdos minėjimą. 

„Seniai seniai Lietuvoje 
Klaipėdos kraštas buvo užgrob
tas vokiečių. Jis buvo visai ne
prieinamas lietuviams. Jo iš
laisvinimas įvyko 1923 metais 
sausio 15 dieną. Pagaliau Klai
pėda, arba Mažoji Lietuva, kaip 
ji tada buvo žinoma, buvo pri
jungta prie Didžiosios Lietuvos. 
J i net turėjo savo vėliavą. Jos 
spalvos buvo žalia, balta ir 
raudona. Klaipėda buvo labai 
naudinga Lietuvai, nes ten 
vienintelis Lietuvos uostas, iš 
kur laivai gali išplaukti į 
Baltijos jūrą. Turėti uostą — 
tai kelias į pasaulį. Taigi, labai 
svarbus turtas . 

Dešimt metų vėliau iš to 
paties uosto Klaipėdoj išplaukė 
jūrų skautų burlaivis, pavadin
tas 'Budys'. Tame laive trys 
drąsūs jūrų skautų jūreiviai 
išplaukė pasidžiaugti geru vėju 
Baltijos jūroje. 

Tą naktį, jiems jūroje be
plaukiant, staiga iškilo baisi 
audra. Bangos kėlė laivą aukš
tyn. Vėjas smarkiai pūtė. Buvo 
sunku laivą valdyti. Žaibai 
trankėsi aplink! Trys jūreiviai 
bandė visomis jėgomis išsigel
bėti iš baisios audros. Vis tiek 
nakties tamsumoj sudužo bur-

Šiuo vaizdeliu ir žvakučių u ž d e g i m u š.m. s a u s i o 1 1 d . v y k u s i o j e K l a i p ė d o s 
Dienos sueigoje, buvo page rb t i Balti jos jū ro je a u d r o s m e t u ž u v ę p i rmie j i 
t rys jūrų skau ta i . 

la iv is 'Budys" i r ž u v o p i r m i t r y s 
jūrų skautai, narsūs jūreiviai. 
Jie ir dabar tebemiega Baltijos 
jūros gilumoj Jų pavardės: bro
lis Jasiukevičius, brolis Šidlaus
kas ir brolis Amulevičius. 

Todėl dar ir šiandien jūrų 
skautai ir skautės duoda įžo
džius visuomet prie vandens. Ir 
todėl jūrų skautam yra didelė 
garbė tapti juru budžių". 

Broliui Viktorui beskaitant, 
vaikai nuleido atsparą burlaivį. 
Juru budžiu rankose — trys 
žvakutės. Jų spalvos žalia, bal
ta ir raudona, buvo uždegtos 
žuvusiems jūreiviams. Sesė Da
lia pravedė maldą, dėkodama 
už Klaipėdos krašto išvadavimą 
ir grįžimą prie Lietuvos. Taip 
pat prašė Dievo, kad sujungtų 
mūsų brolių ir sesių meilę, 
stiprintų mūsų dvasią ir suteik
tų amžiną ramybę mūsų miru
siems jūreiviams, ir visiems, 
laisvės kovose žuvusiems. Atmi
nimui baigiantis laikas išklau
syti įsakymų ir įžodžių! Jnešim 

vėliavas! 
„Nerijos" t u n t o į sakymus 

gražiai perskai tė g.v.v. Audrė 
Kapačinskaitė. 

„Lituanicos" t un to į'saky-
mus aiškiai perskai tė j . s . kand. 
Aras Vitkus. 

Tik kai visi galvojo, kad jau 
viskas baigiasi, įlipo į laivo denį 
j . s . fil. Rūta Kirkuvienė ir per
skaitė L.S.S. į sakymus . Šios 
sesės buvd pakel tos paskau-
tininkės laipsniu: g.v.v. Rima 
Jokubauskienė, g.v.v. Kristina 
Jonušaitė, g.v.v. Vilija Kielienė, 
g.v.v. Onu tė Savickienė ir g.v.v. 
Dalia Vi tk ienė . Nustebintos 
sesės sus i r i nko duoti įžodj 
viduryje paskau t in inkų / skau-
t ininkų r a to , k u r j . p . s . Vija 
Paulienė pravedė jaut rų įžodį. 

L inksmai užsibaigė jūrų 
skautų Klaipėdos dienos minėji
mas. Sesės ir broliai išžygiavo 
su šypsena ir puikia skautiška 
nuotaika! 

j . p . s . D a l i a V i t k i e n ė 

Atlan to ra jono vadovų posėdyje, Boston. MA. dalyviai. Pirmoje eil. iš ka i rės : J o a n a Š i m k i e n ė , B i r u t ė Ž i a u g r i e n ė , 
Pau l i t a Al insk ienė , Lina Suba t i ene , Rūta Mickūnienė. Eglė Š u k i e n ė , AR v a d ė N a i d a Š n i p a i t ė ; II ei l . : S t e p a s 
Zabul i s , Da iva Kil iulytė , Algis Ja l inskas , Gin ta ras Taoras , P e t r a s Molis, T o m a s S t u o p i s , R o m a s J u o z e l s k i s . 
S a u l i u s D a m b a u s k a s , AR seserijos atstove Gloria Adomai t ienė , D a n u t ė Di lb ienė ; I I I e i l . : B r o n i u s N a r a s . AR 
brolijos a t s t o v a s V y t a u t a s Dilba. Algis Adomkaitis. Kazys Adomkai t i s (dar da lyvavo I k o n a s B e r n o t a s ) . 

LSS Atlanto rajono vadovų posėdis 
2004 metais kovo 20 d. Lie

tuvių Skautų sąjungos Atlanto 
rajono metinis vadovų suvažia
vimas įvyko šeštadienį. Bostone 

Suvažiavimo tikslas yra 
duoti progą Atlanto rajono vie
tovėm pasidalinti praeitų metų 
žiniomis ir pasiekimais, sus
tatyti planus ateinančiai vasa
ros stovyklai. Dalyvavo asme
nys iš Boston, Hartford ir Wor-
cester, New York, Philadelphia 

Vvashington atstovai negalėjo 
atvykti, bet atsiuntė raštu savo 
veiklos apibūdinimą. 

Vietovės apibūdino savo 
metinę veikla ir pranešė ju
biliejinės stovyklos jaunimo at
siliepimus Išgirdome apie At 
lanto rajono prityrusiu skau
tu/du ir vyrs. skaučių/vyčių 
rudens suvažiavimą — „Susipa
žinkime", ir likom su pilna sau-
įa žinučių apie Atlanto rajono 

L i n k s m a i s k a u t i š k a i n u s i t e i k u s i o s , žygiuoja j ū r ų s k a u t ė s . 

SUKAUPĖ PUSĖS 
MILIJONO KAPITALĄ 

Š.m. balandžio 18 d. Vydū
no fondo tarybos metinio po
sėdžio dalyvius pradžiugino iž
dininko fil. Liūdo Ramanausko 
pranešimas, kad VF finansų-
investicijų komisijos narių: fil. 
Leopoldo von Braun, pirm. Leo
no Maskaliūno, Liūdo Rama
nausko, Algirdo Stepaičio bei 
kapitalo telkimo pirm. fil. Vy
tenio Kirvelaičio sumanumo dė
ka Vydūno fondas j au peržengė 
pusės milijono kapitalą. 

Vydūno fondas, prieš dvejus 
metus šventęs 50 metų jubi
liejų, pagal išgales, tenkina lie
tuvių studentų prašymus gauti 
studijoms paskolas, remia kul
tūrinius jaunimo darbus, skiria 
premijas ir žymenis, pradedan
tiems rašytojams ir pasižymė
jus iems l ie tuviams visuome
nininkams bei mokslininkams, 
remia vertingų knygų išleidi
mą. Lietuvos universiteto stu
dentams įsteigė premijas pen
kių Akademinio Skautų sąjū
džio garbės narių atminimui. 

Valdybos p i rmin inkas fil. 
Ša rūnas Rimas pateikė 2004 
metų finansinę sąmatą ir pra
nešė, kad yra neseniai gautas 
prašymas finansiškai paremti 
Lietuvoje Studentų skautų or
ganizacijos (SSO) projektą, šiais 
metais švenčiant Akademinio 
Skau tų sąjūdžio 80-metį, iš
leisti knygą „Akademinis skau
tų sąjūdis 1924—2004". Laiške 
rašoma: „Kaip galėtumėm ben
dradarbiauti? Mes savanoriškai 
norėtumėm padaryti šį darbą, 

įvairią veiklą. 
Buvo nu ta r t a , kad šios va

saros stovykla vadinsis „Baltija" 
ir įvyks Camp Resolute, Bolton, 
MA. rugpjūčio 15-22 d. Buvo 
aptartos smulkesnės detales ir 
nutar ta , kad registracijos lapai 
bus pr is tatyt i vietovėms, o re
gistracija turėtų būti grąžinta 
stovyklos iždininkui iki birželio 
1 dienos. 

Info 

kadangi tikrai yra daug medžia
gos apie ASS, bet apibendrinto, 
į ateitį orientuoto leidinio ne
turime. Tai būtų SFS įnašas po
puliar inant akademikus, nes 
daugelis iš mūsų yra užsiėmę, 
pradeda dirbti : Lyginant su 
senosiomis knygomis ir spauda 
(„Akademinė Skautija", ASS, 
„Mūsų Vytis"), tai jos daugiau 
skirtos vidiniam mūsų naudo
jimui. Nauja knyga turėtų būti 
orientuota į JAV ir Lietuvos 
akademikų auditoriją, skautiš
kas organizacijas, kadangi ma
nom, kad akademikai horizon
taliai aktualūs visiems skau
tams, vadovams. Yra įvairios 
idėjos, kaip galėtų atrodyti kny
ga, bet manom, kad nemaža da
lis jos būtų skirta atnaujinti 
ASS istorijai bei autoriniams 
straipsniams apie suaugusiųjų 
skautybę". VF valdybos pirmi
ninkas laukia daugiau ir 
smulkesnės informacijos. 

Penki VF tarybos nariai 
baigė 3-jų metų kadenciją. Ta
rybos pirmininkas fil. Leonas 
Maskaliūnas pravedė rinkimus. 
Buvo išrinkti filisteriai Irena 
Kairytė, Sigitas Miknaitis, Rita 
Rašymienė, Ritonė Rudaitienė 
ir Eugenijus Vilkas. 

Knygų leidimo pirmininkas 
fil. Vytautas Mikūnas yra susi
taręs su „Draugo" spaustuve ir 
šiomis dienomis bus išleista 500 
egz. tiražu, 150 puslapių turinti 
skautų šeimos genocido knyga. 
Jai medžiagą rinko v.j.s. Irena 
Regienė, fil. Vytautas Mikūnas 
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ir 15 kitų asmenų. 
Kalėdinių atviručių leidimo 

komisijos pirmininkė fil. Jūratė 
Variakojienė jau susisiekė su 
keliomis dailininkėmis, tačiau 
ieškoma atsiliepti daugiau as
menų, norinčių pristatyti savo 
pasiūlymus ir projektus. 

Konkursų pirmininkė fil. 
Vida Brazaitytė yra gavusi 10 
rašinių, bet du neatitiko kon
kurso reikalavimams. Premijos 
bus įteiktos šį rudenį. 

Įstatų pakeitimo/priėmimo 
komisija: fil. Vytenis Kirvelai-
tis, pirm., Vytenis Lietuvnin
kas, Leonas Maskaliūnas, Sigi
tas Miknaitis ir Šarūnas Rimas 
kovo mėnesį baigė peržiūrėti ir 
kai ką pakeisti Vydūno fondo 
įstatuose, kurie buvo pristatyti 
tarybos posėdžio dalyviams. Po 
įvykusių diskusijų įstatai buvo be 
jokių pakeitimų vienbalsiai priimti. 

VF muziejaus ir patalpų 
komisija: fil. Vytautas Mikūnas, 
pirm., Pijus Bielskus, prof. dr. 
Vytautas Černius, Aleksas Ka
raliūnas ir Algirdas Stepaitis 
kartą savaitėje renkasi VF būs
tinėje, Pasaulio lietuvių centre, 
kur yra tvarkomas fondo ar
chyvas: per ilgą laiką susikau
pusi korespondencija, raštai, laik
raščių iškarpos ir nuotraukos. 

fil. s. Ri tonė Rudai t ienė 

LEMONTO SKAUTAI 

jaunesnieji skautai lenktyniauja 
Lemonto „Lituanicos" tunto 

jaunesnieji skautai , dar vadina
mi „vilkiukais", yra neramaus 
būdo ir linksmučiai. Jeigu kas 
nors yra stebėjęs j aunus vilkus, 
t igriukus, l iūtukus bei kačiu
kus, matė, kad jie visą laiką 
žaidžia, nes jų gyvenimą saugo, 
maitina tėvai ir mamos. Nuo 
šių judruol ių neats i l ieka ir 
..Geležinio vilko" draugovės jau
nesnieji skautai , kuriems vado
vauja draugininkas s. fil. Aldis 
Liubinskas, jam dar talkina sv. 
fil. Linas Paužuolis ir pora tėvų. 

Išsemti „vilkiukų" energiją 
ir patikrinti jų budrumą, kas 
metai yra ruošiamos mažų auto
mobiliukų lenktynės, vadina
mos ,,,Pinewood derby". Antrą 
kartą iš eilės šiam užsiėmimui 
vadovauja sv. fil. Linas Pau
žuolis. ta lkinant jo žmonai Car-
rie ir dar keletui entuziastų, 
kuriems rūpi tėvo ir sūnaus 
bendrystė. 

Lenktynės šiais metais įvy
ko balandžio 17 d. PLC apa
tinėje salėje. Lenktynės pradė
tos skautukams gražiai išsiri
kiavus. Dalyvių skaičių priėmė 
s. fil. Vytenis Lietuvninkas, 
tuntininko atstovas. Norinčių da
lyvauti buvo 25 jaunesnieji 
skautai ir jų tėvai. Porą sa
vaičių prieš tai kiekvienas jau
nesnysis skautas gauna pušies 

medžio gabalą su priedais ir 
patarimų lapą, kaip tas lenk
tynių automobiliukas turi būti 
padarytas. Nuo čia prasideda 
tėvo ir sūnaus bendras kūrybi
nis darbas, kad jų automobiliu
kas išeitų laimėtoju. Kiekvienas 
dalyvis turi įsivaizduoti, kad čia 
vyksta t ikros „Indianapolio 
automobilių" lenktynės. 

Praėjusiais metais šios 
lenktynės vyko jau „21 am
žiaus" technologija. Buvo nu
pirkta keturių linijų iš lentų 
padaryti bėgimui keliai, apie 40 
pėdų ilgio, ir kelio gale kompiu
terinis rodiklis, pažymėti at
važiavimo laiką. Naudojant 
kompiuterį, nereikėjo spėlioti, 
kuris automobiliukas „atskri
do" pirmiau. 

Ne tik lenktynių pasiruoši
mui, bet daug darbo buvo įdėta 
ir prisiminimo „trofėjų" gami
nimui, kuriuos pagamino Linas 
Paužuolis, ta lkinant žmonai 
Carrie. Carrie paruošė prisimi
nimo laikiklius ir padarė trims 
laimėtojams kaspinus. Ji taip 
pat padarė automobiliukų pie
šinius, kad jaunesnieji broliukai 
ir sesutės galėtų nuspalvoti, kai 
jų vyresnieji broliukai buvo 
įnikę į lenktynių stebėjimą. 

Kaip anksčiau minėta, lenk
tynėms ruošėsi ne tik „vilkiu
kai", bet ir jų tėvai, nes kiek

vienas norėjo, kad jo sūnus lai
mėtų. Automobiliukų buvo 
įvairiausių formų, spalvų; vieni 
atrodė kaip vabalai, driežai, 
varlės, bet negalėjo viršyti nus
tatyto svorio. Skautukai turėjo 
išrinkti juokingiausius, neįpras
tai ir geriausiai padirbtus 
mažuosius automobiliukus ir už 
tai gavo gražius kaspinus. 

Automobiliukus lenktynėms 
paleisdavo nuo 4 pėdų aukščio 
bėgimo kelio Paulius Majaus
kas, kurie „skrisdavo" žemyn 
padarydami 40 pėdų ilgio ke
lionę ir būdavo užregistruoti 
kompiuterio, kurį tvarkė Petras 
Blinstrubas. Gintaras Lietuv
ninkas, Aldis Liubinskas ir Li
nas Paužuolis priruošdavo ma
šinėles lenktynėms. Skautai 
Antanukas Paužuolis, Aleksand
ras Strikas ir Albinas Liubins
kas grąžindavo automobiliukus 
kitam ratui. 

Yra įsisenėjęs paprotys, kad 
lenktynininkai vaišinami dešre
lėmis ir suneštais pyragaičiais. 
Maitinimą tvarkė Carrie Pau-
žuolienė, o jai talkino Julija 
Gotceitaitė — Ward ir Linas 
Kelečius. 

Lenktynėms pasibaigus, lai
mėjo vilkiukai Kulbis Kovas už 
automobiliuko neįprastą formą 
ir j am buvo įteiktas žalias 
kaspinas. Luko Kulbio gamybi-
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nė forma atrodė juokingiausia 
ir jis gavo geltoną kaspiną, o už 
geriausiai sukurtą automobi
liuką gavo Vilius Sieczkowski 
ir buvo apdovanotas raudonu 
kaspinu. Galutiniai laimėtojais 
buvo šie jaunesnieji skautukai: 
pirmą vietą laimėjo Vilius 
Sieczkowski, antroji vieta teko 
Giliui Blinstrubui, trečiąją vie
tą nusinešė Povilas Sieczkowski. 

Lenktynėse dalyvavo 25 
jaunesnieji skautai ir kiekvieno 
automobiliukas turėjo padary
ti 18 ratų; tas žaidimas užtruko 
tik 2 valandas. Nelaimėjusieji 
turės atrasti priežastį, kodėl jų 
„automobiliukas" neišvystė 
laimėjimui greičio ir per anksti 
iškrito iš lenktynių. 

Tėvai yra dėkingi lenktynių 
rengėjams už įdėtą organizavi
mo ir pravedimo laiką, sutei
kimą progos praleisti šeštadie
nio popietę su draugovės va
dovais bei sūnų pažįstamais. 
Pasibaigus lenktynėms, pasi
gesta geresnio bendradarbiavi
mo, sutvarkant sale, kurioje 
vyko lenktynės. 

„Senas vi lkas" 
An tanas Paužuol i s 
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LAIKAS 
REGISTRUOTIS 

Rinkimai į Europos Parlamentą 
bei Lietuvos Respublikos 

prezidento postą 
Informuojame, kad š.m. bir

želio 13 d. vyks r inkimai į 
Europos Parlamentą bei į 
Lietuvos Respublikos preziden
to postą. Visi Lietuvos Respub
likos piliečiai, taip pat ir gy
venantys užsienyje, kviečiami 
dalyvauti abiejuose rinki
muose. 

Balsavimą Jungtinėse Ame
rikos Valstijose organizuos 
Lietuvos Respublikos ambasa
da Vašingtone, Lietuvos Res
publikos generaliniai kon
sulatai Čikagoje ir New York, 
bei Lietuvos Respublikos garbės 
konsulatai Clevelande, Los 
Angeles ir Seattle. LR piliečiai 
galės balsuoti paštu arba atėję į 
vieną iš minėtų Lietuvos diplo
matinių bei konsulinių įstaigų. 

Kviečiame visus Lietuvos 
Respublikos piliečius, rinkimų 
dieną būsiančius JAV ir nu
matančius čia balsuoti, iki š. m. 
gegužės 12 d. registruotis bal
savimui pagal Jūsų gyvenamą
ją vietą JAV (žr. s ą r a š ą ) . 
Registruojantis prašome nu
rodyti: vardą, pavardę, asmens 
kodą, LR paso numerį, adresą 
JAV taip pat prašome nu
rodyti, ar ketinate balsuoti 
paštu, ar atvykti į vieną aukš
čiau minėtų Lietuvos diploma
tinių bei konsulinių įstaigų. 

Daugiau informacijos apie 
rinkimus galite rast i LR 
ambasados Vašingtone tinkla-
lapyje w w w . l t e m b a s s y u s . l t 
arba LR Vyriausiosios rinkimų 
komisijos tinklalapyje 

www.vrk. l t . 

LR diplomatinių ir konsu
linių įstaigų JAV, kuriose pa
gal gyvenamąją vietą galima 
registruotis ir balsuoti rinki
muose į Europos Parlamentą 
bei LR prezidento rinkimuose 
sąrašas: 

Apytikriai taip pasibaigė 
Valdo Adamkaus atsiliepimas į 
dr. Kęstučio Girniaus pasiūly
mą Lietuvai prezidento atsi
sakyti. Skubiai iššokęs pareiš
kimu, kad Girniaus mintis 
svarstytina ir sakęs, kad pir
malaikiuose rinkimuose savo 
kandidatūros nekeisiąs, pra
ėjusį šeštadienį Adamkus pa
siskelbė juose dalyvausiąs. Rin
kimuose išlikdamas nepartiniu 
kandidatu, laimėjimo sieksiąs 
Lietuvos suvienijimo bei valsty
bės gero vardo atkūrimo pa
saulyje šūkiu. Tik kažin su 
kuriais kandidatais Adamkus 
varžysis, nes tų pačių tikslų 
sako sieksią ir visi kiti kandi
datai? Tačiau žinomas Lietu
voje politologas, Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų 
instituto docentas Vytautas 
Radžvilas taip sako: „Vienas po 
kito keliami kandidatai į prezi
dentus paiso tik asmeninių 
arba, geriausiu atveju, partinių 
interesų, stokoja valstybinio 
mąstymo ir idėjų, nesivadovau
ja politiniais principais ir neat
stovauja nei kairei, nei dešinei 
(„Delfi" 2004 balandžio 25). 
Politologui pritardamas, galė
čiau tik paklausti, kodėl jau 
keturiolika metų tarp politikų 
vyraujantį šį vyksmą jis tik 
dabar pastebėjo, ir iš savo pu
sės jį patikslinti, kad neparti
niais skelbdamiesi politikai ne 
kokių kitų, bet tik savo in
teresų paiso. 

„Šalyje — lyg bolševikų ir 
nacių įsigalėjimo išvakarėse" — 
sako Vytautas Radžvilas, 

L ie tuvos a m b a s a d a Wa-
sh ing ton D.C. 

2622 16 th Street, NW 
Washington, DC 20009 
Tel: 202-234-5860, 
ext. 121#, 129# 
Fax: 202-328-0466 
E-mail: 

r ink imai@l tembassyus .o rg 
Kviečiami registruotis pilie

čiai, gyvenantys Alabama (AL), 
Alaska (AK), Arizona (AZ), 
Arkansas (AR), California (CA), 
Colorado (CO), Delaware (DE), 
Florida (FL), Georgia (GA), 
Havaii (HI), Idaho (ID), Iowa 
(IA), Kansas (KS), Kentucky 
(KY), Louisiana (LA), Maryland 
(MD), Minnesota (MN), Missi-
sippi (MS), Missouri (MO), 
Montana (MT), Nebraska (NE), 
Nevada (NV), New Mechico 
(NM), North Carolina (NC), 
North Dakota (ND), Oklahoma 
(OK), Oregan (OR), Pennsyl-
vania (PA), South Carolina 
(SC), South Dakota (SD), Ten-
nessee (TN), Texas (TX), Utah 
(UT), Virginia (VA), West Vir-
ginia (WV), VVashington (WA), 
VVyoming (WY) valstijose ir Wa-
shington D.C. 

L i e t u v o s G e n e r a l i n i s 
k o n s u l a t a s Chicago, IL 

211 East Ontario Stret 
Siute 1500 
Chicago, IL 60611 
Tel: 312-397-0382 
Fax: 312-397-0385 
E-mail: 
kons.cikaga@urm.l t 
Kviečiami registruotis LR 

piliečiai, gyvenantys Illinois 
(IL), Ohio (OH), Michigan (MI), 
Indiana (IN) ir Wisconsin (WI) 
valstijoje. 

L i e t u v o s G e n e r a l i n i s 
konsu l a t a s New York. NY 

420 Fifth Avenue. 3rd Floor 

DRAUGAS, 2004 m. balandžio 28 d., t rečiadienis 

ALTo sudaryta delegacija š.m. kovo 30 d. turėjo išsamu 
pasitarimą su JAV Kongreso nariu John Shimkumi. Pasitarimo 
metu aptarta daug klausimu, susietų su Lietuva. Paminėta 
Karaliaučiaus sritis, finansinė JAV parama Lietuvai, paminklo, 
pagerbti komunizmo aukoms VVashington, DC, pastatymas ir kt. 
Nuotraukoje — ALTo delegacija prie JAV Vyriausybės rūmų 
VVashington, DC. Viršuje iš kairės: Juozas Polikaitis, Robert 
Martin, Jr, Kazimieras Oksas, Nerijus Šmerauskas; apačioje: 
Saulius Kuprys, Stasys Dubauskas, Pat Streeter, Edvardas Kuprys, 
Jeronimas Gaižutis, Simonas Girdzijauskas, Evelina Oželienė, dr. 
Jonas Valaitis, JAV Kongreso narys John Shimkus. 

ALTo nuotr. 

New York, NY 10018 
Tel: 212-354-7840 
Fax: 212-354-7911 
E-mail: 
k o n s . n i u j o r k a s @ u r m . l t 
Kviečiame registruotis LR 

pikiečiai, gyvenantys Connecti-
cut (CT), New Hampshi re (NH), 
New Jersey (NJ) , New York 
(NY), Maine (ME), Massachu-
setts (MA). Rhode Island (RI) ir 
Vermont <VT) valstijose. 

G e n e r a l i n i s g a r b ė s kon
su la s Los A n g e l e s , CA 

3236 N. Savvtooth Ct. 
Westlake Village, CA 91362 
Tel: 805-496 -5324 
Fax: 805-496-7435 
E-Mail: 
cg la l i th@gte .ne t 
Kviečiami registruotis LR 

piliečiai, gyvenantys Los Ange
les mieste. 

G e n e r a l i n i s garbės kon
su la t a s C leve land , OH 

18021 Marcella Rd. 
Cleveland, OH 44119 
Tel: 216-486-8692 
fax: 216-486-8612 
E-Mail: 
ibcommo@aol.com 
Kviečiame registruotis LR 

piliečiai, gyvenantys Cleveland 
mieste. 

G a r b ė s konsu l a t a s Seat
t le, WA 

5919 VVilson Ave. 
South, Seattle, 
WA 98118 — 3062, USA 
Tel. 206-725-4576 
Fax. 206-725 -1883 
E-Mail: 
vytasl@grybas.com 
Kviečiame registruotis LR 

piliečiai, gyvenantys Seattle 
mieste. 

MES IR LIETUVA 
Nepriklausoma skiltis 

Prezidento nereikia: BET 
AŠ NORIU JUO BŪTI 

pridurdamas dar, kad „padėtis 
Lietuvoje labai primena tą 
chaosą ir sumaištį, kurie buvo 
Rusijoje 1917 metų vasarą ir 
Vokietijoje — 1932 metų vasa
rą". Šis palyginimas gal šiek 
tiek ir sutirštintas, tačiau tvir
tai pritariu jo teiginiui, kad ši 
maišatis atsirado dėl politinio 
elito pasimetimo ir jo demorali
zacijos. Ir tai yra tiesa, kuriai 
įrodyti pavyzdžių galima pri
skaičiuoti tuzinais. Vienas iš jų 
ir Valdo Adamkaus pasigyri
mas, kad į Prezidentūrą grįžti jį 
paskatinęs socialdemokratų 
partijos pirmininkas premjeras 
Algirdas Brazauskas, kurio 
vadovaujama partija kandidatu 
pasiūlė bendramintį Česlovą 
Juršėną, ir pats premjeras tei
gia, kad sprendimo neatšauk-

-sianti. Tai kurį kandidatą Bra
zauskas galų gale rems: 
Juršėną ar Adamkų? 

0 dar daugiau atrodo susi
painiojęs, per visą Pakso ap
kaltos laikotarpį šiurkščiais 
kaltinimais mėtęsis, konserva
torių vadovas Andrius Kubilius. 

Jis tvirtai pasisakė už Adam
kaus kandidatūrą, bet jį pir
miau iškėlė liberalcentristai ir 
Kubiliui planus supainiojo. Ta
da konservatoriai iškėlė Petrą 
Auštrevičių. Bet jį ta ip pat siūlo 
ir Darbo partija, prieš kurios 
vadovą Viktorą Uspaskichą 
Kubilius dar nesenia i piestu 
stojosi. Pak l aus t a s , kaip čia 
dabar bus, atsakė: nors to žmo
gaus nemėgstam, bet paramą 
priimsim. Nejaugi jis taip grei
tai pamiršo Rolandą Paksą 
išdaviku vadinęs ir iš preziden
to kėdės vertęs už priėmimą 
paramos iš ruso Borisov, o 
dabar pats nesidrovi jos priimti 
iš kito, irgi nežinia, kokius tik
slus turinčio, ruso Ir taip elgtis 
dešiniųjų vadovui visiškai negė
da. „Jeigu tą patį žmogų kelia 
parti ja, kur ia i vadovauja 
rusiško tipo oligarchas, ir parti
ja , kuri visada skelbė savo 
vakariet išką orientaciją, tai 
savaime reiškia, jog kažkas 
negerai" — samprotauja poli
tologas docentas Vytautas 
Radžvilas. 

DANUTE BINDOKIENE 

„Petro Auštrevičiaus daly
vavimas rinkimų eigoje padės 
nukreipti dalį kritikos nuo 
Adamkaus, kuris bus smarkiai 
puolamas, bet neturi teisės 
pralaimėti, nes tai būtų didelis 
smūgis tiek centro dešinei, tiek 
visai Lietuvai" — teisina kon
servatorių rinkiminę taktiką 
eiti į juos dviem kandidatais 
partijos vadovas („Delfi" 2004 
balandžio 26). Pagal jį. social
demokratai kaltina Adamkų už 
pragaištingą „VVilliams Inter
national" atvedimą į naftos sek
torių Lietuvoje, o kitas kairiųjų 
atstovas, Gintaras Didžiokas, 
aiškinąs, jog liberalcentristai 
nori grąžinti Adamkų į Pre
zidentūrą: „kad nieko toliau ne
vyktų, kad toliau nedirbtų Spe
cialių ty r imų tarnyba, ne
dirbtų p r o k u r a t ū r a , kad nu-
gr imstų a tga l dalykai , kurie 
p a s t a r u o j u la iku iškilo į 
viršų". 

Kubiliaus strategija tikrai 
neeilinė: viena savo kandidatą 
atiduoti priešams nukauti, kad 
kitas kandidatas laimėtų. Ir 
taip įteisinti pergalę „neturin
čio teisės pralaimėti" žmogaus. 
kuriam prezidento reikalingu
mas bent jau abejotinas, bet jis 
pats nori juo būti. Vytautas 
Radžvilas teisus: padėtis šalyje, 
kaip bolševikų ir nacių įsi
galėjimo išvakarėse. Kandidatų 
sąrašas ilgėja, politikai painio
jasi. Čia jau nebe prezidento 
rinkimai, bet tautos pasitikėji
mo Paksu referendumas, sako 
žymus politikas Romualdas 
Ozolas. 

Galėsime kaltinti tik save 

Nei pusantro mėnesio neliko iki Lietuvos 
prezidento rinkimų. Kaip jau skelbta, 
jie vyks birželio 13 d. Nepamirškime, 

kad rinkimuose gali dalyvauti ir užsienio lietu
viai, Lietuvos piliečiai. Nuo praėjusių preziden
to rinkimų, be abejo, Lietuvos pasą įsigijo dar 
daugiau mūsų tautiečių, ilgiau gyvenusių 
užsienyje, o taip pat į Ameriką atvyko nemažai 
naujų lietuvių imigrantų. Visi jie taip pat tur i 
teisę balsuoti — rinkti Lietuvos prezidentą. 

Nesakykime, kad „mums vis tiek", kas bus 
išrinktas, nes juk tėvynėje negyvename, galbūt 
niekuomet į ją gyventi negrįšime... Bet Lie
tuvoje gyvena mūsų artimieji — giminės, drau
gai, pažįstami. Lietuvos reikalai mums vi
suomet rūpėjo, ir dabar rūpi — to paneigti ne
galėtume. Liaudies patarlė sako: „Kur pinigas 
muštas, ten ir galioja". Mūsų pačios giliausios 
kilmės šaknys yra įaugusios į Lietuvos žemę ir 
jų niekas, net mes patys, išrauti negali. 

Praėjusių prezidento rinkimų metu Ame
rikoje balsavo tik apie 5,000 Lietuvos piliečių. 
Tai juokingai mažas skaičius, palyginus su 
šiame krašte gyvenančiais mūsų tautiečiais 
(optimistai jų priskaičiuoja netoli milijono). 
Sakykime, kad ne visi lietuviai dėl vienokios a r 
kitokios priežasties yra jau įsigiję Lietuvos 
pasą, o kiti, jo terminui pasibaigus, neatnau
jinę. Tačiau lietuvių Amerikoje tikrai daug ir 
jie, balsuodami rinkimuose, galėtų padaryti 
nemažą skirtumą, gal net nulemti rinkimų 
pasekmes, jeigu tėvynėje balsų skaičius „pa
kibtų ant tvoros". 

Nesakome, už ką balsuoti. Tai kiekvieno as
meninis pasirinkimas. Visgi į savo balso atida
vimą reikėtų žiūrėti labai rimtai. Tai ne tik pa
reiga, bet ir privilegija. Tik demokratinėje sant
varkoje kiekvieno piliečio pasirinkimas yra lais
vas, ir kiekvieno balsas — svarbus. Tyčiomis 
savo balsą atiduoti už „netinkamą kandidatą" 
būtų ir nerimta, ir žalinga tautos gerovei. O 
kandidatuojančių sąraše tokių „netinkamų" 
tikrai šį kartą yra. Iš esmes parinkti tinka
miausią nebus lengva, tad turime gerai pa
svarstyti, prieš pažymėdami kandidato pavardę 
balsavimo lapelyje... 

Šiuo metu balsuoti dar per anksti, bet už

siregistruoti — pats laikas. Malonu, kad Lie
tuvos ambasada Vašingtone nelaukė pasku
tinės minutės ir jau skelbia registraciją. Laiko 
nedaug — tik iki gegužės 12 d. Atkreipkite dė
mesį į šiame puslapyje spausdinamą ambasa
dos pranešimą. Taip pat verta dėmesio, kad iš 
esmės vyks dveji rinkimai — ne tik Lietuvos 
prezidento, bet taip pat į Europos Parlamentą. 
Pranešime pateikiami adresai, telefonai ir kita 
informacija, kaip galima registraciją atlikti ir 
balsuoti. 

Kas kandidatuoja ir kur? Visa lietuviškoji 
žiniasklaida, įskaitant ir dienraštį „Draugą", 
pateikia kiek galima daugiau informacijos apie 
kandidatuojančius. Mums telieka skaityti , 
klausytis ir nuspręsti, už ką balsuosime. Bet, 
kaip minėta, žiūrėkime į šį reikalą rimtai, nes 
nuo išrinkto prezidento daug priklauso ir 
Lietuvos žmonių gerovė, ir užsienio valstybių 
pažiūros į Lietuvą. 

Vykstant buvusio prez. Rolando Pakso 
apkaltai kaip tik tuo metu, kai Lietuvai buvo 
telikę žengti paskutinį žingsnį ir įsijungti į 
svarbiąsias t a rp tau t ines organizacijas — 
NATO, Europos Sąjungą, daugelis rūpinomės, 
kad kažkokiu būdu tas žingsnis nebūtų sukliu
dytas. Tačiau pasiruošimas narystei NATO ir 
ES, atliktas per visus keturiolika nepriklauso
mybės metų, davė norimus vaisius, nepaisant, 
kad „medis, ant kurio tie vaisiai prinoko", buvo 
šiek tiek kenkėjų apniktas. Kultūringai užsibai
gus apkaltos procesui ir be jokių nesklandumų 
Prezidentūroje pasikeitus valstybės vadovams, 
piliečiams tereikia pasirūpinti, kad tokia su
maištis nepasikartotų, juo labiau kad kandida
tuojančių sąraše yra tas pas asmuo, taip „be ce
remonijų" iš Prezidentūros neseniai išprašytas. 

Suprantama, kad dėl paskelbto Lietuvos 
mokesčių įstatymo, kuris iš esmės yra labai 
nepalankus užsienyje dirbantiems Lietuvos 
piliečiams, kai kas galbūt vengs registruotis ir 
dalyvauti rinkimuose. Tai, žinoma, kiekvieno 
sąžinės reikalas, bet šie rinkimai yra ypač svar
būs, tad raginame gerai pamąstyti, ką Lietuvai 
reiškia kiekvieno jos piliečio dalyvavimas. 
Išrinkus netinkamą prezidentą, galėsime kal
tinti tik save. 

BALSAI IS TOLIMO UŽSIENIO 
,Amerikos balso" ir „Laisvosios Europos" lietuviškų laidų misijai baigiantis 

JONAS CESNAViČiUS 
Nr.4 

Reikia pastebėti, kad anais okupacijos metais 
ne mažiau pavojingas buvo ir nemąstantis eilinis 
taut ie t is . Prie plepių šliejosi skundikai ir 
kagėbistai. Dar ir dabar abejoju, ar teisingai 
pasielgiau, nepri imdamas Juozo Bacevičiaus 
pasiūlymo prisidėti prie jo rengto „Lietuvos istori
jos" pogrindinio leidinuko. Nors jis niekuo neišsi
davė apie AB spaustuvę, man platinti pateikdavo 
jos leidinius, patikėjo mašinraščiu perspausdinti 
ir rūšiuoti bei rinkti lietuvių archyvą. Tai, kad jis 
mažai nutuokė, kokios specialiųjų tarnybų nau
dojamų techninių priemonių galimybės ir sekimo 
metodika, man kėlė įtarimą, kad tokius anksčiau 
ar vėliau sučiups. Todėl viską, ką sugebėjau, 
stengiausi atlikti pats. O darbo pakako. Tas, kas 
išsiskirdavo iš „kolektyvo", būdavo uždaras, pra
sitariąs viešai komunistų skelbiamai ideologijai, 
rizikuodavo pakliūti į kagėbistų akiratį. 

Apmąstydamas veiklą į kurią įsi traukiau 
anuomet ir kuri tęsėsi daugelį mano gyvenimo 
metų, dabar nebežinau, kaip ją pavadinti. Kažką 
panašaus carizmo laikais darė knygnešiai, gaben
dami lietuvišką spaudą iš Mažosios Lietuvos. Tai 
religinio turinio ir ūkinės (ar praktinės) paskir
ties l i teratūra, ypač turėjusi paklausą t a r p 
tuometinio Lietuvos kaimo gyventojų, laikraščiai. 
Tuo jie žadino tautinę savimonę, įtvirtino lietu
višką raštą lotyniškomis raidėmis. Knygnešiui 
nereikėjo asmeniškai prisidėti prie draustos lite
ratūros pagaminimo ar kažkokių specifinių tech
ninių sugebėjimų. Didžiausias pavojus jų tykojo 
prie vokiečių Mažosios Lietuvos sienos su Rusija. 
Parsigabentą spaudą reikėjo nepastebimai išda
linti. Ir. deja, ne visada tas darbas būdavo sėk
mingas Žandarmerijos rotmistrų ir vachmistrų 
persekiojami dėl gimtojo žodžio ir rašto, tautinės 
minties ir tikybos, jie pirmieji geležiniais pančiais 
surakintomis kojomis pramynė kelius į Sibirą. 

Sovietų okupacijos laikais iš esmės mažai kas 
pasikeitė. Nepriklausomybės metais sukurta li
teratūra ir mokslas, archyvai ir pokaryje išto-
bulėjusios informacijos pateikimo priemones oku
pantams kėlė nepaprastą grėsmę. Archyvus, 
spaudos fondus j ie kontroliavo. Užrakino, 
sunaikino, nuleido geležinę uždangą .. Ypač 

didelę grėsmę melo imperija įžvelgė užsienio 
trumpųjų bangų radijo stočių veikloje. Kremlius 
jas vadino „užsienio imperialistų" stropiai 
užmaskuota ir koordinuota ideologine diversija ir 
kišimusi į jų „vidaus" reikalus. Mūsų pavergėjai 
užsienio radijo stočių teikiamą informaciją gru
biausiai puolė, dergė melagingais prasimany
mais, klastojo faktus, į stočių darbuotojų kolek
tyvą įdiegdavo sovietinius šnipus (Olegą 
Tumanovą — tuman — rusiškai migla!) 

Sovietiniai ideologinio karo (melo ir dezinfor
macijos) propagandistai, plūsdami užsienio radijo 
stotis, tuo pačiu baugino, gąsdino tų stočių 
klausytojus. Tam tikslui buvo vartojamas visas 
arsenalas sąvokų, kaip: anti tarybininkai , 
„otščipency" („atplaišos"), buržuaziniai naciona
listai, antikomunistai. slaptųjų tarnybų ben
dradarbiai, JAV žvalgybos agentai, nesantaikos 
kurstytojai, visuomenės ir tautos atplaišos, 
žmogžudžiai, išdavikai, psichologinio karo kurs
tytojai, šmeižikai, vlasovininkai, nacionalistai, 
užsienio žvalgybų agentai... 

Kremliui didžiulį susirūpinimą kėlė tai, kad 
tokias informacijos priemones, kaip trumpųjų 
bangų radijas (sparčiai besivystanti mokslo ir 
technologijų pažanga susikirto su ideologija!), 
praktiškai neįmanoma sužlugdyti. Slopintuvai 
nedavė gerų rezultatų ir labai brangiai kainavo. 
Užsienio radijas, ypač stotys „Laisvoji Europa" ir 
„Liberty" (Laisvė) buvo plūstamos, konevei
kiamos ir kaltinamos kaip „pavojingos Europos 
tautų taikos ir saugumo, bendradarbiavimo prie
šininkės". Tik kyla klausimas dėl to „bendradar
biavimo" — kokioje srityje? Gal tautų etninio, 
dvasinio ar kultūrinio genocido0 Rusifikacijos9 

Galėčiau pateikti vieną ankstesnių (1971. 
02.28) mano padarytų „Amerikos balso" garso 
įrašo išklotinės fragmentą apie Vasario 16 posėdį 
Amerikos Kongreso rūmuose: „Jis buvo atidary
tas malda, kurią sukalbėjo vyskupas Antanas 
Deksnys. Po to Atstovų rūmų pirmininkas (Carl 
Albert) pakvietė Kongreso narį (W. Flagg), 
demokratą iš Pennsylvanijos, vesti Lietuvos 
šventės minėjimą 

Bus d a u g i a u 

http://www.ltembassyus.lt
http://www.vrk.lt
mailto:rinkimai@ltembassyus.org
mailto:kons.cikaga@urm.lt
mailto:kons.niujorkas@urm.lt
mailto:cglalith@gte.net
mailto:ibcommo@aol.com
mailto:vytasl@grybas.com
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LsrišlkaJL miacra-iome^ 

Didybės manija skaldo 
LF narius 

Kaip ilgalaikis Lietuvių 
fondo narys (su 12 balsų) gavau 
LF kvietimą į metinį narių 
suvažiavimą 2004.05.08. Prie 
kvietimo pridėtas ir naujų LF 
įstatų projektas, kuriuo būtų 
pakeisti nuo pat LF įkūrimo 
(per 43 m.) galioję ir sėkmingai 
tarnavę įstatai. Naujame LF 
įstatų projekte yra išmestas 
nors ir menkas iki šiol buvęs 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
dalyvavimas Lietuvių fonde. 

Milijoninio fondo iniciato
riai ir JAV LB vadovai 1961. 
03.19 Čikagoje padarė susi
tarimą (protokolas Nr. 5, 
Lietuvių fondo pirmos knygos 
psl. 31-32), kad steigiamas 
vienas bendras Lietuvių fondas 
prie JAV Lietuvių Bendruo
menės. Nauji LF įstatai šį susi
tarimą sulaužo ir JAV LB 
pašalina iš Lietuvių fondo. 
Naujų įstatų projektą paruošė 
LF taryba, kurioje yra du buvę 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos pirmininkai ir 
visa eilė steigiamajame LF ir 
JAV LB susi tar ime dalyva
vusių dabartinių LF tarybos 
narių. 

Kaip suprasti tokį smūgį, 
be jokios priežasties, JAV LB 
tiesiai į veidą buvusių jos 
vadovų rankomis? Kaip patei
sinti 1961.03.19 susitarime da
lyvavusių dabartinių LF tary
bos narių (ir ten nebuvusių) 
rodomą susitarimo laužymą? 
Ar taip, kaip lenkai pateisina 
Vilniaus krašto užgrobimą ir 
Suvalkų sutart ies sulaužymą, 
dėl ko Lietuva buvo nutraukusi 
santykius su Lenkija per 20 
metų? 

Nuo pat įsteigimo LF nebu
vo vienalyte finansinė organi
zacija, kaip dabar sakoma 
Lietuvių fondo reklamoje Lith. 
Amer. TV programoje. Nuo pat 
pradžios, kar tu su JAV LB 
Lietuvių fondas buvo visuome-
ninė-finansinė organizacija ir 
tuo pagrindu ji gavo aukotojų 
„Tax exempt" statusą, kuris 
nėra suteikiamas komerci
nėms, finansinėms instituci
joms JAV. 

Nuo pat Lietuvių fondo 
įsteigimo iki dabar jo narių 
eilėse yra 90 nuošimčių JAV LB 
narių. Visų LF narių sugyveni
mas ir visų pastangos auginti 
Lietuvių fondo kapitalą per 43 
metus buvo darnios ir sėkmingos. 

Per pirmąjį LF dvidešimt
metį 64 JAV LB apylinkės 
surinko (ne iš žydų ar arabų, 
bet iš Amerikos lietuvių) ir įmo
kėjo į LF iždą (iki 1981.12.31) 
1,789.294.31 dol., kai LF pas
tangomis JAV buvo surinkta 
tik 290.998.05 dol., iš viso Ame
rikoje surenkant 2,080,292.35 
dol. LF kapitalą (žiūrėti statis
tiką Lietuvių fondo pirmoje 
knygoje, 80-81 psl.). 

JAV LB per pirmus 20 m. 
sutelkė 86 nuošimčius viso LF 
kapitalo, tuo padėdama finan
sini pagrindą Lietuvių fondui ir 
sudarydama Lietuvių fondui 
Amerikos lietuvių visuomenės 
pasitikėjimo užnugarį, kuris LF 
lydėjo per visus 43 veiklos metus. 

Paskut iniame dvidešimt-
metyje LF lėšų telkimas JAV 
LB apylinkėse iš narių su
menkėjo, kaip kad sumenkėjo 
ir LF vykdomi lėšų telkimo 
vajai, LF kapitalą auginant tik 
stambiais pomirtiniais paliki
mais 2003 m. metiniame LF 
narių suvažiavime LF Lėšų tel-
kim< komiteto pranešime buvo 
'ik ;•< -nir*!::!:); palikimai, nepa
miršit n>-i dolerio LF vajaus 
Buk ), nors LF apyskaitoje buvo 
36 ~v0 dol išleista lėšų telkimo 

Nuo 2003 m. LF narių su
važiavimo iki dabar besireiš
kiantis kai kurių LF vadovų 
nesiskaitymas su JAV Lietuvių 
Bendruomenes vadovybe, labai 
pažeidžianti LF narių-ben-
druomenininkų jausmus LF 
vyriausių vadovų straipsniais 
spaudoje su JAV LB pastangų 
niekinimu, nėra kaip pavadin
ti, — tik kelių LB vadovų ro
doma didybės manija, pasiekus 
15 mln. LF kapitalą. 

Tiek JAV LB vadovybė, tiek 
LF nariai-bendruomenininkai 
linkėjo ir linki Lietuvių fondui 
pasiekti ne tik 20 milijonų, bet 
ir 30 mln. kapitalą, kad jo 
palūkanomis, uždarbiu vis la
biau būtų remiamas lietuvybės 
išlaikymas išeivijoje, ką pagrin
dinai at l ieka JAV Lietuvių 
Bendruomenė. 

JAV LB iš Lietuvių fondo 
laukia ne didybės demonstravi
mo, nesiskaitymo ir susitarimų 
laužymo, bet geranoriško suta
rimo ir pagarbos vienas kitam, 
abiems dirbant tą patį lietuvy
bės išlaikymo darbą išeivijoje, 
teikiant paramą Lietuvai lais
vės ir nepriklausomybės išlai
kyme. 

Bron ius J u o d e l i s 
Willowbrook, IL 

LF nesiruošia 
demokratėti 

Per paskutiniuosius metus 
JAV žiniasklaida atskleidė visą 
eilę skandalų, susijusių su 
firmų vadovybėmis ir jų veiklą 
kontroliuojančiom direktorių 
tarybomis. Jau metai kai En
ron, VVorldcom, Tyco, Martha 
Stewart firmų vadovų pavardės 
ir prieš juos užvestos bylos 
dominuoja amerikietiškujų 
laikraščių pirmuosius pusla
pius. Skaitai ir nenori tikėti, 
kaip įžūliai elgtasi milijonines 
firmų pajamas ir darbininkų 
pensijų fondus eikvojant sau 
mokėti milžiniškas algas, kaip 
vadovų pusvelčiui buvo įgy
jamos firmų akcijos, kaip firmų 
lėšomis išlaidžiai finansuotas 
Sodomos ir Gomoros keršto 
šaukiantis asmeninis gyveni
mas. Tai vykdė nė paprasti 
žmoneliai, bet pramonės bei 
verslo šulai, kuriems ne kartą 
buvo atveriamos ir Baltųjų rū
mų durys. Šiuo metu vykstan
tys teisminiai procesai didelę 
dalį kaltės priskiria firmų di
rektorių taryboms. Tarybose 
vyraujant nerašytam „kolegiš-
kumo principui" (Varnas var
nui akies nekerta!), nekreipta 
dėmesys į pareigūnų vykdomą 
sauvaliavimą, sankcionuota jų 
išlaidi veikla ir prabangus 
gyvenimas. Na, ir patys direk
toriai su malonumu priimdavo 
nuo korporacinio stalo ir jiems 
nubyranti asmeninį laimikį. 
Paskutiniuoju laiku JAV val
džia ėmėsi korporacinę demo
kratiją puoselėjančios veiklos. 
Kad pažaboti korporacijose 
įsipilietinusią korupciją, nepo-
tizmą. nesąžiningą knygvedy-
bą, abejones sukeliančią korpo
racijos direktorių rinkimo tvar
ką, rūpintis taisos procesu stojo 
JAV Kongresas ir JAV federali
nės valdžios Vertybinių popie
rių ir mainos komisija (Securi-
ties and Exchange Commission). 

O kaip su mūsiškuoju Lie
tuvių fondu, turinčiu JAV įsta
tymais įteisintą nepelno korpo
racijos statusą? Nariams at
siųstas naujasis LF įstatų pro
jektas, kurį LF nariai bus pra
šomi patvirtinti š.m gegužės 8 
d Lemont, IL įvyksiančio meti
nio suvažiavimo metu, rodo LF 
stabdant demokratizaciją, žen
giantį „ne į koją" Kai ameri
kietiškos pelno ir nepelno tik
slais veikiančios korporacijos 

stengiasi praverti langus ir 
įsileisti demokratėjimu pa
dvelkiantį vėjelį, LF vadovai, 
keisdami įstatus, ryžtasi dar 
giliau įtvirtinti LF valdančią 
oligarchiją. Skelbdami siekį „... 
kad LF narių nutarimai būtų 
galutiniai ir kad LF vadovybė 
būtų atsakinga tik valdžiai ir 
savo nariams", Lietuvių fondo 
vadovai, po daugiau kaip 40 m. 
bendradarbiavimo, iš naujų 
įstatų šimtaprocentiniai išstu
mia JAV Lietuvių Bendruome
nę, ore „pakabina" LF Pelno 
skirstymo komisijos tolimesnę 
egzistenciją, ryškiai susilpnina 
LF likvidavimo atveju iki šiol 
turėtus LF tur to saugiklius. 
Naujų įstatų projekte sustip
rintai pabrėžiant LF narystę, 
paneigiama LF pradininkų 
turėta vizija, kad LF — tai visos 
lietuviškosios išeivijos finansinė 
institucija ir puoselėjama dva
sia — visų lietuvių nuosavybė. 
Neturiu problemos, kad LF 
veiklos klausimais sprendimo 
teisė yra patikėta įmokėjusiems 
vieno šimto dolerių (100 dol.) 
įnašą. Tačiau LF vadovai ir bal
suojantys LF nariai privalo 
nepamiršti, kad LF tikslas buvo 
būti finansiniu -lietuvybės pa
rėmimo aruodu. LF kūrėjų no
rėta, kad tai būtų atliekama ar
timai bendradarbiaujant su 
JAV Lietuvių Bendruomene, LF 
aukota įamžinant mirusius, 
partizanus, kūrėjus savanorius, 
knygnešius. Atminimo įnašai ir 
į LF atneštas kuklus „našlės 
skatikas", niekad netapęs bal
suojamu įnašu, LF sprendimuo
se privalo turėti moralinę įtaką. 
Būtų klaidinga, jei priimdamas 
nutarimus LF neatsižvelgtų į 
visos lietuvių išeivijos, o tik LF 
narių nuotaikas bei norus. 

JAV valdžia per daugiau 
kaip 40 LF egzistencijos metų 
parodė, kad ji nereikalauja Lie
tuvių fondo šimtaprocentiniai 
įtilpti į tipiškos JAV korporaci
jos rėmus, kodėl tad, atsisakius 
lietuvio advokato, su naujai nu
samdytų amerikiečių advokatų 
talka, LF veržiamasi priimti 
įstatus, kuriuose LF iki šiol 
turėtas užsiangažavimas lietu
vybei ir lietuviškiems tikslams 
LF turto išsaugojimas ryškiai 
pritildytas? Argi LF vadovams 
nėra žinoma, kad JAV yra dau-
giakultūrinis kraštas ir krašto 
įstatymai yra palankūs su tau
tiškumu bei etniškumu susiju
sio paveldo išlaikymui? 

Skaitant LF naujuosius įsta
tus, darosi nepatogu, jaučiant 
dedamas pastangas išsilaikyti 
valdžioje. Nusišypsoti verčia ir 
vietomis perdėtas įstatų biuro
kratizmas. Stebina, kad iš LF 
įstatų yra pašalintas straipsnis, 
draudžiantis LF tarybos ir 
valdybos pirmininkams „...savo 
pareigose būti ilgiau kaip trejus 
(3) metus iš eilės". 

Gal ir gerai, nes pastarai
siais metais LF pirmininkai, 
kad apeitų įstatus, iš pareigų 
pasitraukdavę tris dienas 3 m. 
kadencijos pabaigą, po trijų 
dienų vėl kandidatuodavo ir 
būdavo išrinkti. Kiek anksčiau 
LF kultivuotas pirmininkų pa
reigomis pasikeitimas, daugelio 
pramintas „LF muzikinių kė
džių žaidimu", atrodė, kur kas 
rimčiau. Bent buvo perimamas 
kitas LF postas. Jei nauji įstatai 
bus patvirtinti, žinosime, kad 
pirmininkų kadencija užsibaigia su 
pasitraukimu Amžinybėn. 

Iš naujųjų įstatų dingo nuo
roda, kad „LF tarybos nariai ne
atlyginami" Kodėl? Ar ruošia
masi direktoriams mokėti? Įsta
tuose toliau tebetęsiama demo
kratine nesąmonė: LF direkto
rių tarybos nariui pasitraukus 
ar mirus, likusieji direktoriai į 
jo vietą renka kitą asmenį. 
Demokratijoje paprastai į pasi
traukusiojo vietą kviečiama 
daugiausia balsų gavęs kandi
datas Dabartiniu metu kandi
datais į LF tarybą būtų pasi
aukojančiai su sportuojančiu 
jaunimu veikiantis dr Donatas 
Siliunas, LB tarybos prezidiu
mo narys Gediminas Damašius. 
Pereitais metais šių kandidatų i 

LF tarybą neišrinkimas į 
nepalankią šviesą stato visą LF 
direktorių rinkimų procesą. 

Su nuostaba skaitome nau
juose įstatuose straipsnį, kad 
LF pasiųstas laiškas laikomas 
pristatytu „...dvi dienas po to, 
kai buvo išsiųstas uždarytu, 
adresuotu ir apmokėtu voku per 
JAV paštą (U.S. Mail)". Kai 
šiais laikais pirmos klasės 
laiškas JAV keliauja apie pen
ketą darbo dienų, o laikraštis 
kar ta is ne t ir visą savaitę, 
dviejų dienų terminas pagrįstai 
kelia įtarimą. 

Naujuose įstatuose nerasi
me iki šiol buvusios LF patikė
tinių tarybos (Board of Trus-
tees), kuriai LF likvidavimo ar 
perdavimo atvejais, buvo pati
kėtas LF skirto turto (pagal au
kotojų nurodymus) paskirsty
mas, vykdymas įstatuose įrašy
tos nuostatos, kad „likęs turtas 
būtų perduotas nepriklausomos 
Lietuvos institucijoms arba or
ganizacijoms..." Pagal naujuo
sius įstatus, LF direktoriai re
komenduos, o LF narių susirin
kimas 3/4 susirinkime dalyvau
jančiais registruotais balsais 
patvirtins LF likvidaciją. Kam 
LF tur tas atiteks — nesakoma. 
Vien tik iš įstatų pašalinimas 
LF patikėtinių tarybos ir JAV 
LB tarybos tvirtinimo saugiklių 
privalėtų skatinti LF metinio 
susirinkimo dalyvius įstatų pro
jektą atmesti. Projektą būtina 
grąžinti LF įs ta tų komisijos 
peržiūrėjimui bei papildymui. 
Būtų naudinga, kad į LF įstatų 
redakciją būtų įjungti ir JAV 
LB atstovai. 

Grįžtu 40 metų į praeitį. 
Prieš akis stovi atminty išlikęs 
Philadelphijos LB apylinkės 
pirmininko prof. Jono Puzino 
vaizdas. Jį, neturintį automobi
lio, stebiu vars tant lietuvių gy
venamajame rajone veikiančių 
laidotuvių koplyčių, maisto 
krautuvėlių, aludžių, naujųjų 
ateivių, tada labai dar kuklių, 
„rezidencijų" duris ir renkantį 
įnašus bei pasižadėjimus Lietu
vių fondui. Sugebėjęs bendrauti 
su inteligentais ir mokslo ma
žiau paragavusiais asmenimis, 
prof. Puzinas tikėjo LF idėja ir 
pavyzdingai vykdė jam JAV LB 
centro valdybos patikėtą už
duotį. Jei šiandiena nebūtų Am
žinybėje, prof. Puzinas pagrįstai 
jaustųsi apviltas LF direktorių 
tarybos sprendimų „atsikratyti" 
JAV LB, piktintųsi bandymu 
LF sudėtyje formuoti, save 
aukščiau visų laikantį, priviligi-
juotą luomą. Kai LF paramą 
priimantieji yra statomi į padėtį 
ta r tum j iems būtų teikiama 
asmeninė išmalda, kai jaučia
mas perdėtos pagarbos ir pa
dėkos LF reikalavimas, paga
liau kai išeivijos vienintelis 
dienraštis, dėl jo skiltyse pa
reikšto kritiško žodžio, yra bau
džiamas, apkarpant LF teikiamą 
metinę paramą, statome klausi
mą: „Kur suklysta, LF dedant ilga-
laikius institucinius pamatus?" 

A lg iman ta s Gečys 
Philadelphia, PA 

Prezidento apkalta 
Kaip ir „Draugo" skilti-

ninkas, aš irgi skaitau Lietuvos 
spaudą per internetą. Tačiau 
man atrodė, kad prezidentas 
Paksas buvo kaltas, ypač dėl to, 
kad neatsiribojo nuo savo rėmė
jo Borisov ir vykdė jo nurody
mus, net į savo būrį patarėjų 
pasikviesdamas. Tą kaltę pa
tvirtino ir Lietuvos Konstituci
nis teismas ir Seimas. Perskai
čius paskutinį straipsnį „Drau
ge" „Mes ir pasaulis", 2004 
04.17. suabejojau ir net norėjau 
sutikti, kad gal iš tikrųjų įvyko 
sąmokslas nuversti nuo sosto 
skaidrų kaip krikštolą preziden
tą. Pažvelgiau į buvusio prezi
dento rėmėjų būrį ir ten radau 
Pavilionį, Pavilionienę, Kauno 
Šustauską, Bobelį, Terlecką, 
Šurkų, Ačą. Smailytę ir dar vi
są būrį jo gerbėjų. Net ir Rusi
jos apžvalgininkas Večeslav Te-
tiokin 2004 04.03. „Sovietskaja 
Rossija" rašo, kad Lietuvos vir

šūnėlė nutarė nubausti sukčius 
drausminantį prezidentą. Na, 
jei jau rusas pradėjo ginti prezi
dentą, tai pagalvojau, kad vis 
tik geriau patikėti nuomone 
tokių žmonių kaip prez. 
Adamkus, Landsbergis, Laurin
kus bei Lietuvos inteligentija, 
negu senukų pensininku, ve
damų Šustauskų ir pavilionių, 
ir kitų Pakso gerbėjų Lietuvoj, 
arba rusų korespondentų idė
jomis. Gaila, kad ir šioje pusėje 
Atlanto dar atsiranda suklai
dintų žmonių, kurie tiki pasa
kėlėmis apie neklystantį ir už 
teisybę kovojantį buvusį Lie
tuvos prezidentą Paksą. 

Alg iman tas Damijonai t i s 
ElmhurstJL 

Lietuvos demokratija 
Mane apstulbino B. Nainio 

aprašymas balandžio 17 d. 
„Drauge". Lyginant dabartinę 
Lietuvos demokratiją su sovie
tine ne tik absurdas, bet yra 
šmeižimas visų demokratijos 
principų. Jei B. Nainys nebūtų 
bėgęs į Vakarus prieš antrą so
vietinę okupaciją ir būtų paty
ręs visą „tarybinę demokrati
ją", tai jo nuomone tikrai būtų 
kitokia. 

Irgi, jei jis dabar gyventų 
Lietuvoje ir galėtų patirti jos 
demokratijos aplinką, tai gal ir 
jo nuomonė būtų kitokia. Deja, 
vis vien, kaip ir kitiems (ir 
man), j am lengviau pasilikti 
JAV ekonominiu emigrantu. 

Labai lengva kritikuoti iš 
šono, daug sunkiau lošti aikštėje. 

J o n a s Juozev ič ius 
Madison, WI 

Smerkiu LF elgesį 
Kaip Lietuvių fondo narys, 

gavęs jų skelbimą apie ateinan
tį suvažiavimą ir įstatų pakei
timą, esu žymiai nusivylęs. 
Man atrodo, kad tai yra saujelė 
Čikagos lietuvių „power grob", 
nesiskaitančių su LF pagrindas. 
Aš juos galėčiau prilyginti neva 
tai politinei „mafijai". 

Smerkiu šį poelgį ir, jei man 
būtų galima, savo paaukotus 
pinigus atsiimčiau. 

Kęstut is Česonis 
Baltimore, MD 

Vardan tiesos ir taikos! 
„Tegyvuoja Lietuvių Bend

ruomenė, tegyvuoja Lietuvių 
fondas, tegyvuoja mūsų tauta, 
tegyvuoja mūsų tėvynė Lietu
va!" Šventi žodžiai — paskuti
niai linkėjimai dr. Petro Ki
sieliaus išsamiame straipsnyje 
apie Lietuvių fondo kilmę ir 
praktiką. Visi mūsų padorūs bei 
sąžiningi tautiečiai turėtų po 
jais pasirašyti. 

Dr. P. Kisielius, vienas po
puliariausių Čikagos lietuvių, 
didžiai gerbiamas bei žinomas 
savo idealizmu, altruizmu, giliu 
patriotizmu, sąžiningumu, lie
tuviška veikla, mūsų tautos rei
kalų rėmimu, plačiai atjaučia
mą širdimi, vienas pirmųjų LF 
tūkstantininkų, labai realiai, 
teisingai bei skrupulingai deta
liai išdėstė LF nuklydimus. 
Skaudu įsisąmoninti, jog gar
binga, lietuvių remiama bei pa
sitikėta institucija su savo va
dovybe galėtų taip demago
giškai — savavališkai elgtis, 
sakydama, kad kitų nuomonės 
visiškai nesvarbios, jie daro, 
kaip nori! Ar jau ir mūsų tauto
je atklydo garsusis įžūlus istori
nis nusviedimas: „Po mūsų — 
nors ir tvanas?!" 

Negalėdama dalyvauti su
važiavime, norėčiau, tik kaip ei
linė LF narė (bei 6 savo mirusių 
šeimos narių) užklausti: „Po 43 
m darnaus, taikingo sugyveni
mo bei našaus bendradarbiavi
mo, kaip dera geriems šeimos 
nariams, staiga kam ir kodėl 
šovė laukinė mintis pakeisti 
įstatus visiškai LB nenaudai9'" 
Pagaliau, jei jau tam buvo ruo
šimąsi, reikėjo iš anksto bent 
spaudoje paskelbti — paaiškin
ti, kad mūsų žmones galot-,; 
susipažinti , suprasti Dabar. 

Lietuvoje vyksta daug nauįu statybų, restauracijų ir perstatymų. 
Šis senas, sovietiškas EMMS instituto pastatas Vilniuje „apvelka
mas" moderniomis medžiagomis, o vidus perdirbamas i šviesias, 
patogias įstaigas. Ši pavasarį čia įsikurs „Žirmūnų Verslo cent
ras". Medical Technologies nuotr. 

netgi anglų kalba (ir kam tai 
lietuviškoje organizacijoje?). 
Netgi viena intelektuale, pui
kiai kalbanti angliškai, daugel 
metų dirbanti vadovaujamose 
pareigose įtakingoje bendrovė
je, prisipažino nesupranta jai 
anglų kalba atsiųstų popierių. 

Vaidenasi, tarsi LF visiškai 
at i t rūkęs nuo mūsų visuo
menės, negirdi jos balso, nes 
lietuviškoje visuomenėje vis 
garsiau nusistebėjimą bei neri
mą kelia klausimas, kam LF 
pasamdė amerikietį advokatą 
(turint visą eilę lietuvių profe
sionalų advokatų — vyrų ir mo
terų, vyresnių ir jaunesnių!), 
kuriam mūsų rūpesčiai, lūkes
čiai bei viltys nei šilta, nei šalta, 
visiškai svetimi? (Geriau tuos 
pinigus paaukotų Prisikėlimo 
bažnyčiai užbaigti Kaune ar 
Valdovų rūmams atstatyti 
Vilniuje!). 

Labai lengva, apglėbus pini
gus, juos valdyti, bet labai sun
ku, netekus visuomenės pasi
tikėjimo bei pagarbos, viską vėl 
susigrąžinti, jei iš viso tai 
įmanoma? Be galo svarbu išlai
kyti visuomenės pasitikėjimą 
bei pagarbą — tai pagrindinis 
raktas į garbingą pasisekimą. 

Knieti LF pašnibždėti, gink 
Dieve, nepakartoti pranciškonų 
klaidos („kokį ginklą pakelsi, 
nuo tokio ir žūsi!"). Negai
lestingai nuskriaudę New Yor-

IŠNUOMOJA 

APT. FOR RENT 
3 rms.. 1 bdrm.. 2nd floor. applian-

ces. coin-laundry. ovvner heated. 
S350 per month + 1 1/2 security. 

71 st. & Spaulding. 773-581-7883. 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607; 
2 mieg. — $682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

PASLAUGOS 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas: priestatai: 
keramikos plytelės: ..sidings". 

..soffits"'. ..decks". ,.gutters"'.plokšti 
ir „shingle" stogai: cementas. 

dažvmas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis. tei. 630-241-1912 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis < versle 49 metai i 
Off. Mcr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviukai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

F.vergreen Park. H. 60805 
Tel. 708-424-8654 773-581-8654 

Čikagoje vieši įžymi Lietuvos aktorė 
OI.ITA DAl TARTAITĖ. 

j Gegužės 15 d. 7:30 v.v. Jaunimo cent-
j ro didžiojoje salėje įvyks jos spektak

lis „Intymi išpažintis." Autorius I. 
Bergmanas. Rež. V .V. Landsbergis. 

P<> spektaklio aktorė padainuos keletą 
..žiaurių '* romansų. Bus ^atšės. muzi
ka ir. jeigu publika pageidaus, šokiai 

Bilietai parduodami ..Lietuvėlėje" 
..Seklyčioje. ..I ithuanian Pla/a 

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

ko lietuvius su jų kultūriniu 
veikimu, savanaudiškai atėmę 
Kultūros židinį, jie amžiams 
užteršė savo įvaizdį ir jokia jėga 
neiš t r ins iš jų gyvenimo bei 
veiklos užsitrauktą juodą dėmę 

Filosofai bei išminčiai mus 
moko, jog gyvenime didžiadva
sius asmenybės nusileidžia, o 
t iktai menkaverčiai žmogėnai 
užsispyrę sėti savo ambiciją 
viršūnėje. Lietuviškoji bendruo
menė plati (su naujų ateivių 
prieaugliu vis didėjanti) ir labai 
gausiai priklauso LB, o kurie ir 
neįsijungę, vis tiek reiškia jai 
daug pagarbos, žavisi jos didin
gais lietuvybės darbais, jai pri
taria bei mielai remia. LF, su
kilęs prieš šią garbingą bei ga
lingą organizaciją, atidaro 
„Pandoros skrynią" ir įsigyja 
daug priešiškumo. Ar to LF sie
kia? Mes neturime pamiršti, jog 
ir dabar, ir ateityje dar liks 
gyvas senovės romėnų teisingas 
teigimas, jog žmonių, liaudies 
balsas yra net Dievo balsas: 
„Vox populi — vox dei!" Tad. 
vardan teisingumo ir kaip LF 
narė, tur iu teisę prašyti, kad 
būtų sudaryta speciali komisija 
iš LF ir LB atstovų, kuri per
žiūrėtų įstatus, juos pataisytų 
bei informuotų spaudoje ir t ik 
tuomet —jau kitame suvažiavi
me pristatytų juos balsavimui. 

S t a s ė E. S e m ė n i e n ė 
Baraboo, WI 

SIŪLO DARBA 

SPA CONSTANTINE 
REIKALINGI 
• manikiūristai 

•masa/.istas-terapistas 
•odos priežiūros specialistas/estetikas 

Te l . 708-945-8051 , Conie . 

Ins t a l l e r s wan ted windows. 
d o o r s , a l u m i n u m siding. 

Experienced only 
708-645-0055 

SEMI-TRAILER MECHANIC. 
Busy fleet shop needs experienced 
semi-trailer mechanies. Third shift 

positions open. Good pay and bene-
fits. Mušt be able to read and speak 

Fnglish. Call for appointment 
773-379-9711. ext 117. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
_gjv . _ Landmark 
I ™ * * ' properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

Neseniai 
• tu * - *--- T I I T M I —i i •§ • • •Ai n 

atvyMve, teSKOve aaroo ar 
buto, taSau sfcdbtfc lalcraštyfe 
brangiai kainuoja? Ne beda. 
DRAUGAS p H statuma Ss-

pausdre nemokamai. Terdkia 
paskambinti tel 773-585-9500 
ar užsukti i DRAUGO admMs-

4S45W.63S«, 
Chkaoo, K 60629. 



Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, (ntertax, ITAR-TASS. BNS 

fcoiit agerrtDfų pranešimais) 

EUROPA 

LIUKSEMBURGAS. 
Europos Sąjunga (ES) ir 

Rusija antradienį išsprendusios 
paskutinius nesutarimus pasi
rašė į dešimtį naujų Sąjungos 
narių išplėstą susitarimą dėl 
politinio bei ekonominio ben
dradarbiavimo. ES ir Rusijos 
bendradarbiavimo susitarimo 
išplėtimo į valstybes, gegužės 1 
d. įstojančias į Europos Sąjun
gą, protokolą pasirašė Airijos 
užsienio reikalų ministras Bri-
an Covven, kuris šiuo metu pir
mininkauja ES Tarybai, ES už
sienio reikalų komisaras Chris 
Patten ir Rusijos užsienio rei
kalų ministras Sergej Lavrov. 
Dokumentas pasirašytas po mė
nesius trukusių ginčų, kurie ki
lo Rusijai baiminantis prarasti 
prekybos su artimiausiomis kai
mynėmis privilegijas ir iki pas
kutinės minutės reikalaujant 
garantijų dėl rusakalbių gyven
tojų teisių Estijoje bei Latvijoje. 

BRIUSELIS. 
Libijos vadovas Muamar 

Kadhafi, kuris retai lankosi Eu
ropoje, antradienį atvyko į Briu
selį istorinio vizito, kuris dar 
kartą pademonstruoja, kad jo 
valstybė nusikrato atstumtosios 
padėties. M. Kadhafi, kurio 
dviejų dienų vizitas vyksta su
stiprinto saugumo sąlygomis, 
atvykęs į Europos Komisiją 
spaudė ranką jos pirmininkui 
Romano Prodi. Pirmąjį išban
dymą jo apsaugininkės patyrė 
prie Komisijos pastato, kur bu
vo susirinkusios minios demon
strantų — daugiausia jo šali
ninkų, bet taip pat ir protestuo
tojų. Viena apsaugininke Libi
jos vadovui iš kelio nustūmė 
operatoriaus padėjėją. Stovė
damas šalia R. Prodi Libijos ir 
Europos Sąjungos vėliavų fone 
M. Kadhafi rodė pergalės ženk
lą. Libijos vadovas į Briuselį at
vyko kelios dienos po to, kai 
JAV prezidentas George W. 
Bush paskelbė, kad JAV sušvel
nina beveik du dešimtmečius 

taikytas ekonomines bausmes 
šiai nafta turtingai valstybei. 
Tai pirmoji oficiali M. Kadhafi 
kelionė už Afrikos ir Artimųjų 
Rytų ribų nuo 1989 m., patvirti
nanti, kad jo valstybė vėl tampa 
priimtina tarptautinei bendri
jai. Šie pokyčiai paspartėjo per
nai gruodį, kai buvo paskelbta, 
jog Libija nutraukia pastangas 
įsigyti masinio naikinimo gink
lų. 

VARŠUVA. 
Amerikos lenkai paskelbė 

šūkį: ..George W, Bush, jei nori 
laimėti JAV prezidento rin
kimus, panaikink vizas len
kams", rašo dienraštis „Metro". 
Amerikos lenkų bendruomene 
gali padaryti nemažą įtaką rin
kimų rezultatams — JAV gyve
na 10 milijonų lenkų kilmės 
amerikiečių. Visi jie buvo įpa
reigoti siuntinėti paprastus ir 
elektroninius laiškus dėl vizų 
Lenkijos piliečiams panaikini
mo prezidentui ir lenkų kilmės 
JAV Kongreso nar iams. Šios 
kampanijos organizatorė — JAV 
leidžiamo lenkų laikraščio 
..Nasz Dziennik" redakcija — 
tokį reikalavimą siūlo motyvuo
ti tuo, kad „Lenkija yra pati iš
tikimiausia Amerikos sąjungi
ninkė Europoje ir kad ispanams 
pasitraukus iš Irako lenkai ir 
toliau ištikimai remia ame
rikiečius". Be to. „Lenkijoje nė
ra teroristų, valstybė politiškai 
pastovi, o ekonomika nuolat au
ga". Lenkija jau daugiau kaip 
pusantrų metų kelia klausimą 
dėl JAV vizų panaikinimo savo 
piliečiams, tačiau Amerikos imi
gracinės tarnybos aiškina, jog 
dauguma į JAV atvykusių lenkų 
nepaiso vizų terminų ir nelega
liai dirba. 

itus, antradienį sakė vietos gy
ventojai ir ligoninės darbuoto
jai. Pasak vietos žmonių, po JAV 
pajėgų ir šiitų Mehdi armijos 
susirėmimo iš sraigtasparnių 
buvo paleistos raketos į kovoto
jų patikrinimo postą 10 km į 
šiaurės rytus nuo Najaf. Pasta
tai netoli šio posto, kuriais nau
dojosi kovotojai, buvo smarkiai 
apgriauti. 

KINIJA 

B E I J I N G . 
Daugiau kaip 600 žmonių 

Kinijos sostinėje Beijing pateko 
į karantiną dėl ūmaus kvėpavi
mo takų sindromo (SARS) po 
epidemijos praėjusiais metais, 
kai įvairiose valstybėse nuo šios 
ligos mirė apie 800 žmonių. 
Tarp patekusiųjų į karantiną 
600 žmonių yra 24 valstybinio 
centro ligos plitimui kontroliuo
ti darbuotojai. Šiuo metu Kini
jos valdžia imasi priemonių už
bėgti už akių šio neįprasto plau
čių uždegimo epidemijai, juo la
biau kad per gegužės šventes 
keleivių s rautas traukiniuose, 
lėktuvuose, taip pat automobi
lių keliuose gerokai padidės. 

AFRIKA ^ 

ARTIMIEJI RYTAI j 

NAJAF. 
JAV kareiviai, kuriuos iš oro 

dengė sraigtasparniai, praėju
sią naktį per susirėmimus neto
li Irako Najaf miesto nukovė 
mažiausiai šešis ginkluotus ši-

P R E T O R I A . 
Pietų Afrikos Respublikos 

prezidentas Thabo Mbeki antra
dienį per iškilmingą ceremoniją 
buvo prisaikdintas antrajai pen
kerių metų kadencijai. Kovos su 
apar the idu legenda Nelson 
Mandela, kuris buvo pirmasis 
juodaodis PAR prezidentas, šio
je ceremonijoje dalyvavo kartu 
su maždaug 100 garbingų sve
čių iš užsienio. Prieš 10 metų 
PAR prezidentu buvo prisaikdi
namas jis. Tuo tarpu T. Mbeki ir 
jo Afrikos valstybinis kongresas, 
kuris valstybe valdo nuo 1994 
m., didele persvara laimėjo ba
landžio 14-ąją vykusius trečiuo
sius demokratinius rinkimus. 

R. Pakso ir V. Tomkaus kandidatavimą politologai laiko nepadoriu 
Vilnius, balandžio 27 d. 

(ELTA) — Lietuvos politologai 
vienareikšmiškai smerkia nu
šalintojo valstybės vadovo Ro
lando Pakso ir ..Respublikos" 
dienraščio redaktoriaus Vito 
Tomkaus kandidatavimą pirma
laikiuose prezidento rinkimuo
se. 

Vytauto Didžiojo universite
to Politikos mokslų ir diplomati
jos instituto direktorius Anta
nas Kulakauskas V. Tomkaus 
sprendimą kandidatuoti pirma
laikiuose prezidento rinkimuose 
apibūdino kaip „pusiau chuliga
nišką elgesį". 

„Tai dar vienas pretenden
tas populistas. Galbūt jis užims 
R. Pakso vietą, jei šiam nebus 
leista dalyvauti rinkimuose. Jei 
nebūtų R. Pakso, V. Tomkus 
pretenduotų į tuos pačius rin
kėjus", antradieni tvirtino A. 
Kulakauskas. 

Nušalintojo šalies vadovo 
dalyvavimą prezidento rinki
muose A. Kulakauskas įvertino 
kaip nepagarbą Konstitucijai. 
„Jei laikomės Konstitucijos ir ją 
gerbiame, tai neturėtų būti nė 
kalbos apie R. Pakso kandida

tavimą. Vakarų demokratijai tai 
nesuprantamas dalykas. Jei R. 
Paksas dalyvaus. Lietuvos pa
dėtis pasaulyje pablogės", pa
žymėjo politologas. 

Savo ruožtu Vilniaus uni
versiteto Tarptautinių santykių 
ir politikos mokslų instituto di
rektorius Raimundas Lopata R. 
Pakso ir V. Tomkaus dalyvavi
mą prezidento rinkimuose pa
vadino „absurdo teatru". Jo žo
džiais, po apkaltos R. Paksui vi
siems turėjo būti suprantama, 
kad toks politikas daugiau kan
didatuoti negali. 

R. Lopatos vertinimu, politi
nės partijos, neužkirtusios kelio 
R. Paksui kandidatuoti, elgėsi 
neatsakingai. „Partijų skaičia
vimai — grynai partiniai, joms 
stinga atsakomybės už valsty
bės likimą", teigė jis. Politologo 
nuomone, tik tuo atveju, jei R. 
Paksui bus užkirs tas kelias 
kandidatuoti, atsivers erdvė 
rinkimuose varžytis tikriems 
kandidatams. 

Istoriko ir politologo Česlo
vo Laurinavičiaus tvirtinimu, 
vyriausybės vadovas Algirdas 
Brazauskas ir valdančioji dau-

Generalinis prokuroras pasigenda narkotikų žalos propagandos 
Vilnius, balandžio 27 d. 

(BNS) — Generalinis prokuro
ras Antanas Klimavičius pasi
genda Lietuvoje „agresyvios" 
narkotikų žalos propagandos. 

Anot jo, žiniasklaidoje. taip 
pat ir per visTiomeninį trans
liuotoją, turėtų būti daugiau 
skelbiama informacijos apie 
narkotikų daromą žalą. nes 
nuolat daugėja nusikaltimų su
sijusių su narkotikais. 

„Jeigu visuomeninis trans
liuotojas bent kartą per mėnesį 
parodyta mirštanti narkomaną. 

o ne beprasmiškas žudynes iš 
amerikietiškų filmų, būtų labai 
dėkui", sakė A. Klimavičius. 

Seime pristatydamas Gene
ralinės prokuratūros veiklos 
ataskaitą už praėjusius metus 
A. Klimavičius pažymėjo, jog 
palyginti su 2002 metais pernai 
tyčinių žmogžudysčių skaičius 
išaugo 19 proo., tačiau generali
nis prokuroras neturi tam pa
aiškinimo. 

A. Klimavičiaus teigimu, to
kio padidėjimo negalima paaiš
kinti ir organizuotų nusikal-

guma Seime, tik prasidėjus pre
zidentiniam skandalui, turėjo 
imtis visų įmanomų priemonių, 
kad R. Paksas atsistatydintų. 

Jis a tmetė kai kurių politi
kų bei rinkėjų išreikštus nuo
gąstavimus, esą draudimas R. 
Paksui kandidatuot i varžytų 
tautos demokratinę teisę rinktis 
pačiai. 

„Sakoma — žmonės patys 
pasirinks. Tai gal tegul ir Hen
rikas Daktaras kandidatuoja, o 
žmonės pasirinks patys? Kai 
peršama tokia pasirinkimo 
samprata , išplaunami skirtu
mai tarp gėrio ir blogio princi
pų ", svarstė C. Laurinavičius. 

Politologo požiūriu. Lietu
vos politika stokoja padorumo ir 
supratimo, kad reikia skaitytis 
su morale ir autoritetu. „Atro
do, kad intelektualų žodis nie
ko nebereiškia. Grįžtama prie 
sovietinio mito, kad valstybę ga
li valdyti ir virėja, ir liumpenas. 
Nelieka nei mokymo, nei mora
lės, nei Bažnyčios, nei politikų 
profesionalumo pripažinimo. 
Viską gali lemti įsiaudrinusios 
masės", apgailestavo Č. Lauri
navičius. 

RYTŲ EUROPA IRGI PRIKLAUSO EUROPAI 
Popiežius Jonas Paulius II reikalavo įtraukti Rytų Europos 

tautas į Europos vienijimosi procesą. Vasario 15-ąją, slavų apaš
talų Kirilo ir Metodijaus šventės dieną, popiežius sakė, kad 
esminių ir tvarių vertybių Europos kultūrai sukūrė ir Vakarų, ir 
Rytų krikščionybe. Krikščioniškoji žinia ir šiandien turi būti „že
myno tautų ir viso pasaulio tiesos, teisingumo ir taikos pagrindas". 

Europos civilizacija, pasak Jono Pauliaus II, neįsivaizduojama 
be Europos globėjo Benedikto, tačiau ji sykiu neatsiejama nuo 
Kirilo ir Metodijaus misijinės bei socialinės veiklos. Jie neįkainuo
jamu indėliu prisidėjo prie to, kad Europa kvėpuotų abiem plau
čiais. Popiežius atkreipė dėmesį, kad kelios šalys, kuriose veikė 
abu slavų apaštalai, šiais mėnesiais įtrauktos į vienijimosi pro
cesą. „Tai šalys, turinčios ypač turtingą kultūrinį ir dvasinį pa
veldą, šalys, kuriose krikščionybė, išlaikydama būdingas ypatybes, 
sukūrė ypatingą solidarumo jėgą". BŽ 

PAUKŠČIŲ GRIPAS — BLOGALIZACIJOS 
„PAVOJAUS SIGNALAS" 

Popiežiškosios ligonių pastoracijos tarybos nuomone, paukščių 
gripo grėsmė tarptautinei bendrijai esanti didėjančios globalizaci
jos „pavojaus signalas". Vasario 5 d. Vatikane surengtoje spaudos 
konferencijoje šios tarybos prezidentas kardinolas Javier Lozano 
Barragan pareiškė, jog epidemija Azijoje rodanti, kad ligos sukėlė
jai nepaiso sienų lygiai taip pat kaip ir tarptautinis kapitalas. 
Paukščių gripas moko, kad visi žmonės „sėdi vienoje valtyje, ir 
katastrofos tolimuose kraštuose tais kraštais neapsiriboja". 

Norint sustabdyti tolesnį ligos plitimą, neužtenka medikamen
tų ir skiepų, būtinas dar ir didesnis tarptautinis bendradarbiavi
mas bei veiksmingesnė pasaulinio žmonių judėjimo kontrolė. 
Kontrolė būtina, norint kad neplistų pavojingos ligos, tačiau ši 
kontrolė neturėtų pažeisti emigracijos ir imigracijos teisių. Nauja 
epidemija, pasak kardinolo, rodo, kaip svarbu, kad žmogus 
atsakingai elgtųsi su jam patikėtais kūriniais. BŽ 

GRIEŽČIAU BAUSTI UŽ SMURTĄ MOTERŲ 
ATŽVILGIU 

Vatikano nuomone, už smurtą moterų atžvilgiu per karą būti
na bausti griežčiau. Kovo pirmoje pusėje Niujorke įvykusiame JT 
komisijos moterų padėties pasaulyje klausimais posėdyje Vatikano 
delegacijos vadovė, moralės teologė Marilyn Martone pareiškė, jog 
visur, kur kyla konfliktai, moterys tampa kovotojų aukomis. Pasak 
jos, atėjęs laikas už visus tokius žiaurumus moterų atžvilgiu 
taikyti griežtas bausmes. 

Vatikano atstovė, be to, reikalavo pasmerkti „sistemišką mer
gaičių ir moterų išnaudojimą", skatinamą hedonistinės ir komer
cinės kultūros. „Prekyba moterimis ir vaikais turi liautis". - sakė ji. 

GIBSON FILMAS NE „ANTISEMITINIS" 
Vatikano atstovas spaudai Joaąuin Navarro-Valls nepritaria 

nuomonei, jog Mel Gibson filmas „Kristaus kančia" antisemitinis. 
Kovo 11d. Italijos dienraštyje „II Messagero" paskelbtame straips
nyje Navarro pareiškė, jog filmas yra „evangelijų perteikimas". Jei 
Gibson filmas „būtų antisemitinis, tai tokios būtų ir evangelijos". 
Navarro pabrėžė, kad filme yra daug teigiamų žydų personažų, 
pradedant Jėzumi bei Marija ir baigiant Jėzaus kančios sukrėsta 
minia. 

Kaip argumentą, kad Gibson filmo nevalia laikyti antisemi
tiniu, Navarro nurodė Šventojo Tėvo tylėjimą. Jis matęs filmą jau 
prieš kelis mėnesius, tačiau susilaikęs nuo viešų komentarų. „Jei 
popiežius filmą matė, tai jo vėlesnis tylėjimas labai iškalbingas, -
aiškino Vatikano atstovas spaudai pridurdamas: - Čia nėra nieko 
antisemitiško, priešingu atveju, tai būtų nurodyta". 

Navarro priminė, jog jau Popiežiškosios visuomenės komu-
nikavimo priemonių tarybos prezidentas arkivyskupas John Foley 
Abraham Foxman iš _Anti-Defamation-League" pareiškė, jog 
„Kristaus kančioje" jis neįžvelgęs nieko antisemitiško. Pasak 
Vatikano atstovo spaudai, tokio paties atsakymo susilaukė Romos 
vyriausiasis rabinas Riccardo Di Segni. reikalavęs, kad Vatikanas 
atsiribotų nuo filmo. BŽ, 2004, Nr . 6 
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tėlių siautėjimu, nes vis labiau 
spaudžiami teisėsaugos jie 
kraustosi į užsienį. 

Pasak generalinio prokuro
ro. Skandinavijoje, Lenkijoje ir 
Rusijoje daugėja Lietuvos nusi
kaltėlių įvykdomų nusikaltimų. 

„Kiek pas mus organizuoto 
nusikalstamumo sumažėja, tiek 
užsienyje padaugėja", sakė jis. 

Prokuroras pažymėjo, jog 
dėl pasikeitusios nusikaltimų 
registravimo tvarkos sunku pa
lyginti 2003 ir 2002 metų nusi
kalstamumo statistiką. 

A f A 
Inž. PETRAS BERNOTAVIČIUS 

Mirė 2004 m. balandžio 26 d..Vilniuje, sulaukęs 82 
metų. 

Nuliūdę liko: žmona Rita, sūnūs Marius ir Andrius su 
šeimomis, seserys Julija ir Vladelė bei kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

A f A 
TEOFILĖ MIŠAUSKIENĖ 

GVAZDINSKAITĖ 
Viešpaties pakviesta iškeliavo 2004 m. balandžio 26 d. 

į Amžinuosius Namus, sulaukusi 93 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Gyveno Cicero, Illinois, vėliau Union 

Pier, Michigan. 
Nuliūdę liko brolio sūnus Povilas Gvazdinskas su 

žmona Loreta ir vaikais: Ingrida ir Aleksu bei kiti gi
minės ir artimieji Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionė buvo žmona a.a. Zigmo Mišausko ir motina 
a.a. Raimondo Mišausko. 

Velionė bus pašarvota trečiadienį, balandžio 28 d. nuo 
4 v. v. p. iki 8 v.v. Brady-Gill laidojimo namų koplyčioje, 
2929 W 87th S t , Evergreen Park, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 29 d. 10 vai. 
r. Braidy-Gill laidojimo namų koplyčioje, iš kur a.a. Teo
filė bus palydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž
nyčią, 6900 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL, kųr 10:30 
v.r. bus aukojamos gedulingos Mišios. Po šv. Mišių ve
lionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę g i m i n ė s i r a r t imiej i . 

Petkus ir sūnus laidotuvių direktoriai, 
1-800-994-7600. 

P E R S I U N Č I A M E \ L I E T U V Ą 
. R E M O N T U O J A M E 

P A R D U O D A M E 

P A D E D A M E Į S I G Y T I A U K C I O N U O S E 
T E L : 7 ū B - 4 3 ū - 6 B a D 

Remkite ir plat inkite katalikišką spaudą 

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN WOBID VVIDE DAILY 

„DRAUGAS" NORI PAGERBTI GERIAUSIUS LIETUVIŠKŲ 
MOKYKLŲ MOKINIUS 

Baigiasi l it. mokyklų mokslo metai . Visi džiaugiamės ir d i dž iuo jamės ju mokin ia is , 
kurie savo šeštadienius praleidžia lietuviškoje apl inkoje, mokos i l ietuvių kalbos, 
Lietuvos istori jos, geografijos, l i teratūros ir kitų dalykų. Ž i n o m e , kad visose tose mokyk
lose yra daug gerųjų, pirmaujančiu mokinių, todėl dienrašt is „ D r a u g a s " nor i juos pa
gerbt i , paskelbti ir dar apdovanot i . 

Skiriama viena pirmoji premija — 50 do l . „U.S. Savings B o n d " ; dv i antrosios - po 
25 do l . „U.S. Savings Bond". 

Gali dalyvauti visi lit. mokyklų moksleiviai nuo p i rmos iki deš imtos klasės. 

Kviečiame mokytojus ir tėvus iki šių mokslo metų pabaigos siusti 

„DRAUGO" REDAKCIJAI šia informacija: 

Moksleivio vardas ir pavardė 

Adresas, telefonas 

Mokyklos pavadinimas ir miestas, kuriame ji veikia 

Moksleivio pažymių vidurkis 

Moksleivio lietuviška veikla (kurioms organizacijoms, taut iniu šokiu grupėms, 
chorams, klubams priklauso) 

Mokyklos vedėjo-direktoriaus pavardė 

Asmens, kuris moksleivi rekomenduoja, pavardė, vardas, adresas ir telefonas 

zUm f N u o šiol kor te les 
s k a m b i n i m u i i L ietuva 

nus ip i rks i te „ D R A U G E " ! 

--TT.T18C&K 

Moksleivio nuotrauka (jei pageidausite, bus grąžinama) 

Gerbiami lietuviai, 
Jei žinote koki darbą arba par

duodate savo darbą, 

tel. 773-SSS^4249, rašykite 
darbai&draugas.org 

arba siuskite faksą 773-S8S-
8284 Šiai dienai turime apie 7 

lietuviu, ieškančiu darbo. Sie 

pnemsura •» Umtusasn vusvu^ass* 
Butu mawonw, jet jus paue-
tumete savo tautiečiams 

Įsikurti Amerikoje Ir susirasti 

LaUmlome J&su pasturynuį tr 
paoantos. 
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- / / 48-asis Lietuvių operos sezonas su „Trubadūru 

LB ČIKAGOS PIETVAKARIŲ-
Marąuette Parko apylinkes 
valdyba kviečia visus dalyvauti 
pabendravime, kuris vyks sek
madienį, gegužės 2 d., po 10:30 
v.r. šv. Mišių Marąuette Parko 
parapijos salėje. Bus paminėtas 
Lietuvos įstojimas į Europos 
Sąjungą, dalyvaus Lietuvos 
konsulas, bus pyrago ir kavos. 
Visi kviečiami dalyvauti ir 
atšvęsti šį didelį lietuvių at-
siekimą. 

MARIA GIMNAZIJOJE šeštadie
nį, gegužės 2 d., vyks Moterų 
tradicinės Mišios, kurios pra
sidės 11 v.r., skirtos visoms 
Maria gimnazijos studentų ma
moms, sesutėms ir močiutėms. 
Adresas: Maria High School, 
6727 S. California Ave., Chi-
cago, IL. Tel. 773-925-8686. 

ŽIDINIO PAMALDOS SU ŠV. 
Mišių auka ir rožiniu ruošiamos 
šeštadienį, gegužės 1 d., 6 v.v., 
Jėzuitų koplyčioje prie Jaunimo 
centro Čikagoje. Ta diena yra 
darbininko šv. Juozapo šventė. 
Per jo užtarimą prašysime 
Dievo palaimos mūsų darbams, 
veiklai ir gyvenimui. Visi 
nuoširdžiai kviečiami pamal
dose dalyvauti. 

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS 
Nekalto Prasidėjimo parapija 
kviečia visus, kurie nepriėję pir
mosios komunijos, suaugusių 
katechezei, kuri prasidės ge
gužės pradžioje. Norintieji 
kreipkitės į kun. Jaunių Kelpšą. 
tel. 773-523-1402. 

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

ČIKAGOS IR APYLINKIŲ visuo
menei pažįstamas tautinis an
samblis „Grandis" iškilmingai 
švęs savo 45-ąjį jubiliejų, kuris 
įvyks šeštadienį, gegužės 15 d., 
Mother McAuley gimnazijos 
auditorijoje, 3737 West 99th 
Street, Chicago. IL 60655. Pra

džia 6:30 v.v. Lietuvių visuo
menė kviečiama kartu atšvęsti 
šią gražią sukaktį ir paremti 
šokėjus. Bilietai bus parduoda
mi Pasaulio lietuvių centre, Pal. 
Jurgio Matulaičio prieangyje 
(balandžio mėn. sekmadieniais, 
9:45 v.r. - 12:45 v.p.p.), Mar
ąuette Parko Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo parapijos baž
nyčios prieangyje (sekmadie
niais po šv. Mišių) ir „Sekly
čioje" darbo dienomis. Telefonu 
bilietus galima užsisakyti per 
Dainą Siliūnienę 630-852-3204, 
arba Elzytę Lietuvninkienę 
630-257-861. 

GEGUŽĖS 1 D., ŠEŠTADIENĮ, 6 
v.v., Šaulių namuose, 2417 W. 
43rd St. Čikagoje, vyks 
Lietuvos Šaulių sąjungos 85 
metų įkūrimo ir 50 metų atkūri
mo sukakties minėjimas - ban
ketas. Bus trumpa programa, 
vakarienė, šokiams gros Algi
manto Barniškio grupė. Vietas 
užsisakyti tel.: 773-434-3713, 
773-582-1076. Visi kviečiami į 
šią šventę. 

GEGUŽĖS 2 D., 12:30 V.P.P. visi 
kviečiami į Pal. Jurgio Matu
laičio misijos, Lemonte, didžio
joje salėje ruošiamus Motinos 
dienos pietus. Pabendrausime, 
bus trumpa programa, pietus 
paruošiami Aldonos Šoliūnie-
nės, gros nuotaikingas orkest
ras šokiams. Stalus ir pavienes 
vietas prašome užsisakyti pas 
B. Kronienę, tel. 630-968-0184. 

TAUTOS FONDO METINIS na
rių susirinkimas įvyks 2004 m. 
gegužės 15 d., 10 v.r. Tautos 
fondo raštinės patalpose, 307 
Vvest 30th St., New York, 
10001. Pakvietimai nariams jau 
išsiuntinėti. Je i esate Tautos 
fondo narys ir negausite pakvie
timo iki balandžio 30 d., 
prašome kreiptis į TF raštinę. 
tel. 212-868-5860, faksu 
212-868-5815 arba ei-paštu: 
Tautfd@aol.čom Visi TF na
riai ir svečiai maloniai kviečia
mi dalyvauti. 

KONCERTAI MOTINOS DIENAI 
Gegužės8 d-, šeštadienį, 5 v.v. vakaro Mišios (lietuvių kalba), 

melsimės už mirusias mamas. Jau treji metai, kaip po mūsų 
bažnyčios skliautais skamba „Ave Maria", skirta Dangiškai 
Motinai Marijai. Šiais metais šlovindami Dangiškąją Motiną, 
prašysime jos užtarimo j amžinybę išlydėtoms savo mamoms. 
Giesmes atliks garsus ir mums visiems jau gerai žinomi, mūsų 
mylimi solistai. 

Sekmadienį, balandžio 25 
d. Amerikos lietuvių kul
tūr inė visuomenė turėjo 

puikią gal imybę pasigėrėt i 
opera. 

Lietuvių opera, per 48 sezo
nus, atliko įvairių klasikų kū
rinių. Šį, 48-ąjį, klausytojai mė
gavosi G. Verdi keturių veiks
mų opera „Trubadūras" , kurios 
vertimas į lietuvių kalbą gautas 
iš Vilniaus. 

Taip. opera lietuvių kalba 
retenybė net Lietuvoje. O štai 
Čikagoje... Tai tars i lietuviškas 
per l iukas gaus i ame ameri
kietiškos ku l tū ros brangak
menių žibėjime. 

Kas ta i per opera? Be pro
gramėlės ne kiekvienas supras
tų jos keblų turinį, kurio veiks
mas vyksta 15 amžiuje, Aragon 
ir Biscay Ispanijoje. Milžiniškos 
dekoracijos ir autent iški kostiu
mai, gauti iš Anthony Stivane-
llo Costume Co, NY, nukelia 
žiūrovą į viduramžių pilis, kur 
vystosi dramatiški įvykiai. 

Kiekvienas „Trubadūro" 
veiksmas turi a t sk i rus pavadi
nimus: 1 ve iksmas vadinosi 

Dvikova, 2 - Čigonė, 3 - Čigo
nes sūnus ir 4 - Bausme. Tie 
pavadinimai tars i atskleidė 
veiksmo fabulą, kurio užuomaz
ga prasidėjo prieš daugelį metų. 
kuomet senojo grafo Di Lunos 
l Dainius Stumbras) vieną iš 
sūnų, jaunėlį Garzia, užkeri 
čigonė. Už tai ji pagaunama ir 
sudeginama ant laužo. Bet prieš 
tai čigonė prisaikdina savo duk
terį Azučeną (Ligita Čiurins-
kienė) atkeršyti. 

Dvikovos su kardais, nelai
minga meilės istorija, pasibai
gusi Leonoros, Aragono herco-
gaitės (Valerija Balsytė) mirti
mi; Manrico-trubadūro (Aud
rius Rubežius) mirtis ir siaubin
ga Azučenos neapykanta, pasi
baigia triumfuojančiu kerštu. 
Puiki opera ir solistai iš 
Lietuvos, be kurių nebūtų įma
noma patirt i viso kurinio tragiz
mo, k a r t u išgyventi charak
teringus veikėjų likimus. 

Kiti atlikėjai: Ferrando, 
sargybos kapitonas - Vytautas 
Bakula; Inez, Leonoros paly
dovė - Nijolė Penikaitė; Ruiz, 
Manrico draugas - Jul ius 

Čigonų stovykla Biscay papėdėje. 

Savrimas; čigonas - Vaclovas 
Momkus; pasiuntinys - Gin
taras Juknys, ir, žinoma, visas 
Lietuvių operos choro kolektyvas. 

Operos meno vadovas - Al
vydas Vasaitis, svečias dirigen
tas - Vytautas Viržonis. re
žisierius Eligijus Domarkas, 
chormeisterė, choro vadovė -
J ū r a t ė Grabliauskiene, chor
meisteris - Darius Lapinskas, 
koncertmeisteris ir chormeis
teris - Manigirdas Motekaitis. 
apšvietimas ir chormeisteris -
Laima Day bei Thomas Rusnak. 
orkestro vadovas - Charles Stine. 

Taigi, premjera praėjo, 
panardindama dar vieną sezoną 
į lietuviškos kultūros istoriją... 
O operos mylėtojams prime
name, jog Lietuvių operos 
pavasario šventė nesibaigė su 
„Trubadūro" opera. Ją puoš dar 
vienas neeilinis kultūrinis 
renginys - puikus koncertas šį 
sekmadienį, gegužės 2 d.. 3 

v.p.p.. Jaunimo centre, Čika
goje. Programoje girdėsime 
svečius dainininkus iš Lietuvos, 
operos chorą ir vietinius solis
tus. Ir, anot J. Končiaus, paben
drausime su Lietuvių opera, o 
svečiams solistams palinkėsi
me, kad grįžę Lietuvon savo 
daina keltų žmonių nuotaiką, 
dvasią - garsintų ir skleistų 
dainos meną ir lietuvių kultūrą 
tėvynėje ir pasaulyje. Bilietus 
galima įsigyti „Seklyčioje", 
2711 W. 71st St., Chicago, o taip 
pat ir Jaunimo centre prieš kon
certą. 

Vitalija P u l o k i e n ė 

J o n o Kupr io nuotraukose 
scenos iš G. Verdi operos 
„Trubadūras". 

Manrico. trubadt mylimąja Leonosa Valerija Balsytė), scena vienuoivnt 

rx-

Pagauta ir vedama sudeginti čigone Azučena (Ligita Ciurinskienė) Ferrando. grafo Di Lunos kapitonas (Vytautas Bakula). 

G e g u ž ė s 9 d., s e k m a d i e n į , 10:30 v.r. Mišiose melsimės už 
gyvas savo mamas. Visus kviečiame maldai, dėkojant Dievui už 
patį nuostabiausią ir brangiausią žemėje žmogų - Mamą. Po Mišių 
parapijos salėje vyks koncertas, skirtas mamoms, kurį atliks iš 
Lietuvos solistai. Kviečiame ir laukiame atvvkstant. 

SPAUDOS APŽVALGA 

Leidinys ,,The 
L i thuan ian M u s e u m Revievv" 

Pasirodė naujas siu metu Bal-
zeko lietuviu kultūros muziejaus 
leidžiamas žurnalas ,,The Lithua
nian Museum Revievv". Šis leidi
nys pradėtas spausdinti 1966 m. 
Leidžiamas anglu kalba keturis 
kartus per metus. Radaktore 
Karilė Vaitkutė. 

Šiame leidinyje: Moterų gildi
ja atšventė 35-erių metu lubilieju, 
fotoreportažas; Verbų sekmadie
nis, pasakojimas apie Vilniaus ver
bas ir Velykas su menininkės 
Ursula Astras ir jos sūnaus Don Astras kiaušinių dekoravimu. 

Vaikų skyrelyje kryžiažodis vaikučiams „Lithuanians Through the 
Ages" ir spalvinimo lavinimo pamokėlės. 

Taip pat žurnale galite rasti informaci|os apie istorija, numiz
matika, filateliją ir apie įvairiausius Balzeko lietuviu kultūros muzieju
je parduodamus suvenyrus. 

Leidinio pradžioje pateikiamos išsamios naujienos iš Lietuvos ir 
LR ambasadoriaus |AV Vygaudo Ušacko kreipimasis i Amerikos lietu
vius. 

Įdomaus skaitymo! 
Parengia Vitalija Pulokienė 

^ 
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jAv Lietuvių 
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Įvyko pasikeitimu spaudos atgavimo minėjimu kalendoriuje 
„Žodžio kelias". Kaip buvo skelbta gegužės 5 d. Putname ir gegužės 
8 d. Hartforde - minėjimai neįvyks. Tačiau gegužės 8 d. minė-
jimas-koncertas „Žodž io kelias" bus Vv'aterbury, MA, organizuoja Si
gita Šimkuvienė ir Laurynas Misevičius. Visi kiti minėjimai vyks pagal 
skelbtą tvarkarašti. Čikagoje koncertas įvyks gegužes 16 d., 3 v.p.p. 
jaunimo centre. Atlikėjai: aktorius Egidijus Stancikas ir Mindaugas 
Jankauskas. 

SKELBIMAI 
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 
453619 fi-'i Street 
Chicago. IL 60629 

Skersai gatves nuo „Draugo" 
T e l . 773-284-0100. 

Tel. 630-257-0200. l^emont n , 

A d v o k a t a s 
J o n a s G i b a i t i s 
Civilines ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedz ie A v e n u e 
C h i c a g o , 11,60629 
Tel . 773-776-8700 

E-mail : Gibai t i s@aol .com 
Toli free 24 hr . 888-7766742 

Darbo vai. nuo 8 v r iki 5 v v 
Ststad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Advoka t a s 
D A R I U S R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisiu 
Specialistas. Rastines Čikagoje ir 

Woodrniį;e 
T e l . 877-Gynejas a r b a 

877-496-3527 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 
irfm mnoriinni n— 

Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Advoka tas 
G I N T A R A S P . ČEPĖNAS 
6436 S Pulaski Rrl.. Chi<•:uro. IL 

60629 
Te l . 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

! Kai baigiasi „Draugo" prenumerata, kai mokamos Įvairios sąskaitos arba atsiranda kitos progos, mūsų 
dosnieji skaitytojai parodo savo gera širdi ir prideda auką, kad sumažėtų dienraščio leidybos išlaidos. Po 

; 50 DOL. auka atsiuntė. JONAS MICKEVIČIUS, Omaha, NE; EMILIJA CIAKAS, East Chicago, iN; KOSTAS 
j EiDUKONIS, Tuscon, AZ, JONAS KASPUTIS, Farmington, CT; APOLONIJA VITKUVIENE, Vvest Hartford, 
I CT; MARIJA EDELIS, Phoentx, AZ; V. PAULIONIS, Sun City West, AZ; A. ALEKSANDRAVIČIUS, gyv. Hot 
, Springs, AR; JADVYGA PLIKSNYS iš South Boston, MA; TEKLĖ BOCUŠAS, South Boston, MA. „Draugas" 
; širdinga'1 visiems dėkoja ir džiaugiasi turėdamas tokiu geru draugu visoje Amerikoje. 

Šie malonūs mūsų skaitytojai „Draugą" parėmė 40 DOL. auka kiekvienas. Nuoširdžiai visiems dėko-
; jame: IRENA ANCERYS, Porter, IN; ELENA MIKNIUS, Thompson, CT; JADVYGA LELEIVA, Richmond Hill, 

NY; REGINA BARAUSKAS, Melrose Park, IL; BALYS PLATUKIS, Sun City, CA; KAZYS ŠIDLAUSKAS, St. 
Petersburg, FL. 

; Ačiū ONAI PETRYS iš Gurfport, FL, už dosnia 80 DOL. auką. „Draugui". 

j SOFIJA ĮELIONIENĖ iš Darien, IL, padovanojo „Draugui" 70 DOL. auka. Dėkojame. 

IEŠKO GIMINIŲ 

Turiu mažą viltį, kad Jūsų aplinkoje gali būti 
žmogus, pažinojęs mano dėde Steponą Giedrika, 
gimusį 1925 m. spalio 2 d. Biržų mieste. 

Okupantai pasistengė ištrinti jo egzistavimo 
pėdsakus. Sunaikinti jo mokymosi Biržų gimnazijo
je dokumentai, nežinoma jo laidojimo vieta. 

Stepas Giedrikas - Girietis vadovavo 
„Pilėnams". Manoma, kad žuvo Biržų girioje, prie 
Kūginiu, 1954 m. rugsėjo 25 d. Tai buvo vienas iš 
istoriniu momentu, nes su vado žūtimi Biržų krašte 
baigėsi organizuotas partizaninis pasipriešinimas. 

„Pagal KGB aparato duomenis 1954 m. 
rugsėjo 25 d. Biržų girios masyvo pietiniame 
krašte, du kilometrai nuo Kūginių kaimo, buvo 

pravesta čekistinė-karinė operacija, kurios metu 
buvo nukautas 'Pilėnų' tėvonijos vadovas 
Steponas Giedrikas, jono - 'Girietis', gimęs 1925 
m., buvęs Biržų miesto gyventojas..." (iš 
Valstybinio archyvo, versta iš rusu kalbos). 

Jei kas galėtų padėti nustatyti rėmėjus-
ryšininkus, palaikiusius ryšius su S. Giedrikiu, bei 
kitais partizanais 1953 - 1954 m; patikslinti žuvi
mo vietą, ar laidoj imo vietą - būčiau labai 
dėkingas. Mano adresas: 

Algimantas Jukna 
Santarvės g . Nr. 5. 
Šiaulių raj. 
Lietuva 
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