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J ū r ų skautai dirba, 
dalyvauja, domisi. Dar 
viena Kaziuko mugė. 
Iškilmės „Nerijos" ir 
„Lituanicos" tunte. 

2psl. 

Mes — Europa. 
Broniaus Nainio 
svarstymai 
nepriklausomoje 
„Mes ir Lietuva" 
skiltyje. 

3psl. 

Mitai ir faktai apie 
Lietuviu fondą — LF 
atsakymas krit ikams. 

4 psl. 

Svarūs klausimai ir 
migloti atsakymai apie 
JAV LB ir LF ateities 
bendradarbiavimą. 
„Žodžio kelias" veda į 
Jaunimo centrą. A. ir V. 
Zikarų meno rinkinių 
paroda Lietuvių dailės 
muziejuje. Nauja 
Pedagoginio lit. 
instituto direktorė. 

6 psl. 

Sportas 
* L ie tuvos a l p i n i s t a i , 

š t u rmuo jan tys Sisia P a n g -
ma viršūnę Himalajuose, po 
kelių dienų priverstinio poilsio 
dėl audros tęsia kopimą ir ren
giasi įkurti antrąją ir trečiąją 
šturmines stovyklas 7000 m ir 
7400 m aukštyje. Laukiant kol 
praeis audra, pirmadieni alpi
nistams ABC stovykloje pavyko 
netgi išsimaudyti duše, kurį su
organizavo šerpai. Pirmąkart 
per pastarąsias dienas vėjas 
nebuvo labai stiprus, ir iš štur
mines bazinės stovyklos buvo 
galima pamatyti Sisia Pangma 
viršūnę. Nepaisant prasto oro. 
alpinistų aklimatizacija bei 
aukštuminių stovyklų įrengi
mas vyksta pagal grafiką, visų 
ekspedicijos dalyvių savijauta 
normali. 

* L ie tuvos lygos v y r ų 
r ank in io č e m p i o n a t e penk
tąją vietą užėmė Kauno „Lū-
šis-Akademikas". savaitgalį du 
kartus — namie 26:22 ir sve
čiuose 27:25 — įveikęs Pane
vėžio „Litmalt" rankininkus. 
Nugalėtojams per pirmąsias 
rungtynes 9 įvarčius pelnė Sau
lius Katkevičius, o per atsa
komąjį susitikimą Kauno ko
mandoje rezultatyviausias bu
vo Marius Aleksejus, pelnęs 8 
įvarčius. 

* Ta rp tau t inės š a u d y m o 
spor to federacijos paske lb 
toje naujoje geriausių pasaulio 
šaulių, šaudančių į skrendan
čius taikinius tranšėjinėje aikš
telėje, vietų lentelėje lietuvė 
Daina Gudzinevičiūtė. užima 
23-iąją vietą tarp 62 sportinin
kių. 

Seimas užkerta kelią R. Paksui i prezidento rinkimus 

Naujausios 
žinios 

* Lietuvos a m b a s a d o s 
Romoje problema gali būti 
išspręsta kitą savaitę. 

* Lietuviai labiaus ia i 
kenčia nuo širdies ir krauja
gyslių sistemos ligų, rodo tyri
mas. 

* R. P a k s a s neatvyko liu
dyti „Mažeikiu naftos" pri
vatizavimą tiriančiai komisijai. 

Vi ln ius , gegužės 4 d. (BNS; 
— Seimas antradienį užkirto 
kelią sus ikompromitavusiam 
buvusiam prezidentui Rolandui 
Paksu i pirmalaikiuose rinki
muose vėl siekti valstybės vado
vo posto. 

Už at i t inkamas Prezidento 
r inkimų įstatymo pataisas, ku
rias laikinasis prezidentas Artū
ra s Pau lauskas teikė priimti 
ypatingos skubos tvarka, balsa
vo 64 parlamentarai , prieš — 
17, susilaikė 5 Seimo nariai. 

Konservator iaus Jurgio 
Razmos pateikta pataisa numa
to draudimą penkerius metus į 
prezidentus kandidatuoti asme
n ims , kurie apkaltos proceso 

Advokatė 
}. Zabielaitė — 

dešimtoji 
pretendentė Į 

prezidento postą 
Vi ln ius , gegužės 4 d. 

(ELTA) — Advokatė Jūra tė Za
bielaitė pirmadienį Vyriausia
jai r inkimų komisijai fVRK) 
į teikė pareiškiminius doku
men tus ir prašymą registruoti 
ją kand ida te pirmalaikiuose 
prezidento rinkimuose. 

VRK pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas patvirtino, kad J. 
Zabielaitė įteikė visus reikia
mus dokumentus, taip pat ir 
dokumentą, patvirtinantį apie 
sumokėtą reikalaujamą rinki
mų užstatą. 

Antradienį nuspręsta J. Za-
bielaitei išduoti parašų rinkimo 
lapus. 

tvarka buvo nušalinti nuo pa
reigų arba neteko Seimo nario 
mandato. 

Opozicijos atstovo teiktai 
pataisai pritarė ir valdančiųjų 
Socialdemokratų partijos ir 
Naujosios sąjungos (NS. social
liberalų) susivienijimo frakcijos, 
taip pat opozicinė Liberalų ir 
centro frakcija. 

„Jis pats sau užsikirto kelią 
kandidatuoti . pažeisdamas 
Konstituciją ir sulaužęs duotą 
priesaiką", teigė opozicinės Li
beralų ir centro frakcijos seniū
nas Eligijus Masiulis. 

..Negali būti dviejų standar
tų. Jie turi būti vienodi visiems, 
pradedant aukščiausiais valstv-

bės vadovais ir baigiant eiliniais 
tarnautojais. Turi būti vienas 
teisinis principas: nusižengei — 
pailsėk", sakė Socialdemokrati
nio susivienijimo frakcijos var
du kalbėjęs Julius Sabatauskas. 

„Kuo didesnį akmenį jūs už
ritinsite, tuo didesnė galimybė 
jam grįžti", replikavo Seimo na
rys krikščionis demokratas Pet
ras Gražulis. 

Tuo tarpu, balsuojant dėl 
pataisų susilaikęs Seimo pirmi
ninko pavaduotojas Vytenis An
driukaitis atsisakė kalbėti frak
cijos vardu. Vėliau jis pareiškė, 
Seimas turėtų apsvarstyti gali
mybę dėl pataisų kreiptis į 
Konstitucinį Teismą, nes tai bū

tų ..labai rimtas ir teisingas 
žingsnis". 

Tačiau Teisės ir teisėtvarkos 
komiteto pirmininkas Aloyzas 
Sakalas, dar pirmadienį ketinęs 
savo vardu užregistruoti kreipi
mosi į KT projektą, antradienį 
pakeitė savo nuomonę. Jo nuo
mone, tokį projektą galėtų pa
rengti pataisoms prieštaravusi 
Liberaldemokratų frakcija. 

Frakcijos seniūnas Henri
kas Žukauskas žurnalistams 
patvirtino, jog frakcija siūlys 
Seimo vardu kreiptis į 
Konstitucinį Teismą. Jeigu į KT 
būtų kreipiamasi Seimo nutari
mu, įstatymo galiojimas būtų 
sustabdytas. 

Liberaldemokratai Seimo 
narius gąsdino, jog pataisas pa
rėmusių partijų atstovai pralai
mės rudenį vyksiančius parla
mento rinkimus. 

,,Po šios karštos vasaros 
ateis ir labai karštas ruduo — 
neužmirškite to", po pataisų 
priėmimo replikavo Liberalde
mokratų frakcijos narys Jonas 
Čiulevičius. 

Prie pataisai prieštaravusių 
liberaldemokratų ir mišrios Sei
mo narių grupės atstovų Egidi
jaus Klumbio ir Petro Gražulio 
prisijungė ir l iberalcentristas 
Raimondas Šukys, pataisų pri
ėmimą pavadinęs „politinio ci
nizmo pergale". 

Kur ;. - sąjungos valstybių parlamentų pirmininkai su Europos Parlament/) pirmininku (centre) gegužės 3 dieną pozuoja fotografams prieš Europos 
Parlamento plenarinę sesiją Strasbourg. Prieš šią sesiją iškilmingai buvo pakeltu Lietuvos ir kitų naujų Europos sąjungos narių vėliavos. Trečias iš kai
rės — Lietuvos Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas. EPA-ELTA nuotr. 

Sulaikytas kalt inamasis EBSW tur to pasisavinimu 
Gintaras Petrikas 

Vi ln ius , gegužės 4 d. 
'BNS) — Po septynerių metų 
paieškos JAV, Los Angeles (Ca-
lifornia) sulaikytas buvęs ban
kru tavus io susivienijimo 
EBSW prezidentas Gin ta ras 
Petr ikas , kuris Lietuvoje įtaria
mas pasisavinęs šios finansų 
bendrovės surinktus Lietuvos 
gyventojų pinigus. 

„Artimiausiomis dienomis 
laukiame JAV Teisingumo de
par tamento oficialaus patvirti
nimo, kad G. Petrikas sulaiky
tas ir kad teisme prasidės jo iš
davimo procedūra", sakė Gene
ral inės prokuratūros atstovas 
spaudai Vidmantas Putelis. 

J o teigimu, gavus JAV tei
sėsaugininkų informacijos, kad 
nus ta ty ta G. Petriko buvimo 
JAV vieta. Generalinė prokura
tū ra kovo mėnesį išsiuntė JAV 
Teisingumo depar tamentui 
prašymą išduoti šį įtariamąjį. 

„Kai teisme bus pradėta 
byla dėl G. Petriko išdavimo, 
šis procesas gali užtrukti nuo 
kelių iki keliolikos mėnesių", 
sakė V. Putelis. 

G. Petr ikas kaltinamas iš
švaistęs susivienijimo turtą ir 
pasisavinęs daugiau kaip 80 
milijonų litų Lietuvos gyvento
jų indėlių. 

Kaip pranešė JAV ambasa
da Vilniuje, Federalinio tyrimų 
biuro (FTB) agentai sulaikė G. 
Petriką Los Angeles mieste ge
gužės 2-ąją. J i s sulaikytas re
mian t i s Lietuvos teisėsaugi
ninkų prašymu dėl išdavimo. 

„Petriko sulaikymas buvo 
intensyvaus bendradarbiavimo 
ir informacijos keitimosi tarp 
Lietuvos teisėsaugos žinybų, 
Lietuvos URM, Generalines 
prokuratūros. JAV ambasados 
ir FTB rezultatas. Apsunkin
damas teisėsaugininkų paieš
ką, Petr ikas nesyk keitė tapa
tybę, kad atvyktų ir gyventų 
JAV FTB ir JAV Maršalų tar
nybos ryžtingi veiksmai t iriant 
daugybę pėdsakų atvedė į jo ga-

Gintaras Petrikas 
Eitos nuotr. 

lutinę buvimo vietą", rašoma 
JAV ambasados pranešime. 

JAV Teisingumo departa
mentas ir kitos teisėsaugos tar
nybos pastaraisiais metais ak
tyviai ieškojo pagrindinio įta
riamojo EBSW byloje G. Pet
riko, kurį Lietuva nori susigrą
žinti ir teisti namuose. 

Pernai vasarą JAV ambasa
da Vilniuje paneigė ankstes
nius Lietuvos žiniasklaidos 
pranešimus, esą G. Petrikas 
yra Amerikoje saugomas pagal 
svarbių liudytojų apsaugos pro
gramą. 

Ambasados atstovai pernai 
rugpjūtį teigė, kad kai tik G. 
Petrikas bus surastas ir su
laikytas, jis stos prieš JAV teis
mą, kuris svarstys Lietuvos 
prašymą išduoti įtariamąjį Lie
tuvai. Kai teismas nuspręs jį iš
duoti. G. Petrikas bus perduo
tas Lietuvos teisėsaugos žinion 
ir išgabentas į Lietuvą. 

JAV ir Lietuvos teisėsauga 
glaudžiai bendradarbiavo, tir
damos informaciją, kurios ga
liausiai padėjo susekti G. Pet
riką. 

G. Petrikas gavo 10 motų 
galiojančią JAV vizą 1995 m., 
likus dvejiems metams iki pa
teikiant Lietuvoje jam krimina

linius kaltinimus. Neatmetama 
galimybė, kad, siekdamas pa
sislėpti, jis įvažiavo į valstybę 
su padirbtais dokumentais. 

Policijos generalinis komi
saras Vytautas Grigaravičius 
antradienį po susitikimo su lai
kinuoju prezidentu Artūru Pau
lausku teigė. kad. policijos duo
menimis, į JAV G. Petrikas at
vyko neturėdamas šios valsty
bės vizos ir gyveno nelegaliai. 

„Šis asmuo ir jo aplinka 
įtariami padarę milžinišką žalą 
Lietuvos valstybei ir žmonėms, 
todėl džiaugiamės, kad pavyko 
jį sulaikyti", neslėpdamas pa
sitenkinimo sėkminga operaci
ja sakė policijos vadovas. 

V Grigaravičius žurnalis
tams parodė iš JAV prieš pat 
sulaikymą atsiųstą G.Petriko 
nuotrauką. J is nei paneigė, nei 
patvirtino, kad G. Petrikas pa
sidarė plastinę operaciją. Anot 
V. Grigaravičiaus. G. Petriko 
tapatybė patvirtinta atlikus 
pirštų atspaudų sulyginimą. 

Anot V. Grigaravičiaus, 
FTB buvo nusiųsta informacija 
apie galimą G. Petriko buvimo 
vietą. Jai pasitvirtinus, ameri
kiečių pareigūnai jį ..prižiūrė
jo", kol buvo gauti visi reikalin
gi dokumentai dėl teisinės pa
galbos prašymo. 

G. Petrikas JAV gyveno su 
šeima. Paklaustas, kuo G. Pet
rikas vertėsi JAV, V. Grigaravi
čius atsakė trumpai: ..mūsų 
duomenimis, jis ten neelgeta
vo". 

Policijos vadovas patikino. 
kad G. Petriko išdavimas įvyks 
artimiausiu metu. todėl pakaks 
laiko iki senaties termino pa
baigos, kad byla pasiektų teis
mą ir G. Petrikas butų nubaus
tas. 

Susitikimo su V. Grigara
vičiumi metu A. Paulauskas pa
skambino S. Mull ir padėkojo 
UŽ JAV pareigūnų pastangas 
sulaikant ilgai Lietuvos ieškota 
asmenį. 

Parlamentaro našlė iš Seimo 
siekia prisiteisti pusantro 

mililono litu 
Vilnius, gegužės 4 d. (BNS) 

— Prieš dvejus metus autoava
rijoje žuvusio parlamentaro Ri
manto Ruzo našlė Marija Ru-
zienė reikalauja išlaikymo sau 
ir dukterims beveik 20-čiai me
tų bei kompensacijos „už mora
linę skriaudą". 

Kaip rašo dienraštis „Lie
tuvos žinios", Kauno apygardos 
teismas pirmadienį pradėjo na
grinėti civilinę bylą, kurioje žu
vusio parlamentaro našlė Ma
rija Ruzienė, atstovaujanti ir 
dviem mažametėms dukterims, 
siekia prisiteisti iš Seimo kan
celiarijos 1,405.000 litų. 

Pirmadienį paaiškėjo, kad 
reikalaudama materialinės ža
los atlyginimo, M. Ruzienė ne
paminėjo kai kurių jau gauna
mų išmokų. Ji pažadėjo iki kito 
teismo posėdžio ieškinį su
mažinti. 

M. Ruzienė reikalauja tokio 
pat išlaikymo, kokį jai ir dukte
rims suteikdavo jos vyras. Naš
lės nuomone, kompensaciją 

dukterys turėtų gauti iki kol 
joms sukaks 24-eri, tai yra, kol 
įgis aukštąjį išsilavinimą. 

Nuo R. Ruzo žūties negau
tas išlaikymas įvertintas maž
daug 400,000 litų. Kompensuo
jant neturtinę žalą. ieškovė pra
šo priteisti milijoną litų: po 
300,000 7 ir 8 metų dukterims 
bei 400,000 litų jai pačiai. 

Lietuvos socialdemokratų 
partijai priklausęs parlamenta
ras bei Kauno miesto tarybos 
narys R. Ruzas nuo daugybinių 
sužalojimų mirė 2002 m. spalio 
pradžioje, praėjus kelioms die
noms po automobilio avarijos 
kelio Vilnius-Kaunas ruože ties 
Žiežmariais. 

Nelaimė įvyko, kai Seimo 
kanceliarijos automobilis „Audi 
100" kliudė ta pačia kryptimi 
važiavusį vilkiką su priekaba. 

Pernai birželį Kaišiadorių 
rajono teismas nuteisė parla
mentarą vežusį Seimo kancelia
rijos vairuotoją Saulių Mazolį 3 
metais nelaisvės lygtinai. 

Antradienį laikinasis prezidentas Arturas Paulauskas k įteikė skiria
muosius raštus Liet publikos nepu i ir imliotajam am-
basadoriui Ispanijoje Mečiui Laurinkui TomoIVrnitrvmELTA)nuotr 

Pasikeitė 
daugiau kaip 
pusė rinkimų 

komisijos 
Vilnius, gegužės 4 d. 

(BNS) — Įsibėgėjant pirmalai
kių prezidento ir Europos Par
lamento rinkimų kampanijai, 
Vyriausioje rinkimų komisijoje 
(VRK) pasikeitė daugiau kaip 
pusė jos narių. 

Iš vienuolikos komisijos na
rių pasikeitė šeši, bet komisijai 
vadovauti ir toliau lieka Zeno
nas Vaigauskas. 

Nauji nariai paaiškėjo an
tradienį Seime tvirtinant VRK 
sudėtį, kai burtais buvo nusta
tyti šeši Lietuvos teisininkų 
draugijos (LTD) ir teisingumo 
ministro deleguoti asmenys iš 
dvylikos pasiūlytų kandidatų. 

Tarp kandidatų buvo ir da
bartiniai LTD ir teisingumo mi
nistro anksčiau deleguoti asme
nys, tačiau burtai lėmė, jog tik 
vienas jų — Viktoras Rinkevi
čius — toliau dirbs VRK. 

Komisijos nariais tapo LTD 
deleguotas Julius Jasaitis, An
tanas Marcijonas ir Edmundas 
Sakalauskas, taip pat teisingu
mo ministro deleguoti Alfonsas 
Gylys bei Svajonė Šaltauskie-
nė. 

Komisijoje toliau dirbs Tė
vynės sąjungos deleguotas Vai
dotas Bacevičius, Naujosios są
jungos — Deivis Valiulis, so
cialdemokratų partijos — Živilė 
Verbylaitė. Liberalų ir centro 
sąjunga į komisiją delegavo Jū
ratę Drungilaitę. Komisijos na
riai pradės eiti savo pareigas, 
kai prisieks Seime . 

Seimo 
antiglobalistai 
siekia atšaukti 
Lietuvos karius 

iš Irako 

Vilnius, gegužės 4 d. 
(BNS) — Seimo nariai Egidijus 
Klumbys, Julius Veselka, My
kolas Pronckus ir Rolandas Pa
vilionis antradienį užregistravo 
nutar imo projektą, siūlantį 
skubiai atšaukti Lietuvos ka
rius iš JAV vadovaujamos tarp
tautinės misijos Irake. 

Anot nutarimo, karius siū
loma atšaukti įvertinant tai. 
jog Irake nebuvo rasta masinio 
naikinimo ginklų ir paremiant 
Ispanijos bei kitų taip nuspren
dusių pasielgti valstybių nuos
tatą. 

„Siūlomo nutarimo pasek
mės labai formalios. Junginės 
valstijos bus nepatenkintos to
kiu Lietuvos sprendimu. Bet tai 
ne Lietuvos problema. 

Tuo tarpu ES valstybės, 
nepritariančios ir nedalyvau
jančios karinėje operacijoje Ira
ke, tokiam Lietuvos sprendi
mui pritars", teigiama aiškina
majame nutarimo projekto raš
te. 

Nutarimo autoriai yra anti
globalistai ir Lietuvos įstojimo į 
NATO priešininkai, nuolat kri
tikavę Lietuvos karių siuntimą 
į Iraką ir kitas tarptautines 
operacijas. 

Kovo 29 dieną visateise 
NATO nare tapusi Lietuva yra 
pasiuntusi į Iraką 120 karių. 

Tiek vyriausiasis kariuo
menės vadas laikinasis prezi
dentas Artūras Paulauskas, 
tiek krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius yra pareiškę, 
jog Lietuva neketina atšaukti 
savo karių, nepaisant Irake pa
aštrėjusios padėties. 

Pagrindinės valstybes poli
tinės partijos iki šiol rėmė Lie
tuvos karių dalyvavimą misijo
je Irake. 
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SKA UTYBES KELIAS 
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

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

Skil t ininkų kursų dalyviai Dainavoje. 

JŪRŲ SKAUTAI DIRBA, DALYVAUJA, 
DOMISI 

Ką jūrų skautės ir skautai veikė rudenį ir žiemą. Stebėkime! 

DIRBA 
Skiltininkų kursai vyko 

2003 m. spalio 11, 12, 13 d. 
Dainavoje. Atvyko 93 skautai iš 
Čikagos, Toronto, Detroito, Los 
Angeles ir Cleveland pasi
džiaugti gražia Dainavos gam
ta ir mokytis skautavimo. Kur
sai vyko Baltuose rūmuose. Tą 
savaitgalį buvo šiltos, skaidrios 
rudens dienos. Skautai mokėsi 
grupinio bendradarbiavimo, 
kaip pravesti sueigas ir žaisti 
skautiškus žaidimus. O laužai 
buvo linksmi ir vaizdingi. Visi 
dalyviai įsigijo Skiltininko 
kursų ženklą, kuris dėvimas 
ant uniformos peties, visą 
skautišką gyvenimą. Jūrų 
skautės dalyvės buvo: Gilveta 
Mockutė, Krista Weir, Kristina 
Bacevičiūtė, Aida Žygaitė, Lisa 
Bartašiūtė, Lilė Rudis, j . ps. 
Aldona Weir ir j . ps. Laima Ba
cevičienė. Jūrų skautų dalyviai 
buvo: Aras Vitkus, Andrius Na
vickas, Antanas Kirkus, Aras 
Karaitis ir j .b. Aras Galinaitis. 

DALYVAUJA 
Žiemos stovykla vyko Rako 

stovyklavietėje, Custer, Michi-
gan 2004 m. sausio 16, 17, 18 d. 
Šioje stovykloje dalyvavo jūrų 
skautes-skautai, budžiai, gin-
tarės, prityrę skautės-skautai, 
vyčiai ir vyr. skautės. Sesės 
nakvojo „Kernavės" ir „Aušros 
Vartų" pastatuose, broliai apsi
gyveno „Lituanicos" virtuvėje. 

Čia pateikiu kelių jūrų 
skaučių įspūdžius. 

Aida Žygaitė teigia: „Smagu 
būti Rakė žiemos metu. Čia la
bai gražu. Pereiti per visas pa-
stovykles, kai miškas miega ir 
viskas apdengta baltu sniegu, 
tai lyg kitame pasaulyje. Vis
kas kitaip atrodo. Aš pasiilgsiu 
sniego vasaros stovykloje!" 

Krista Weir pasakoja: „Mes 
atvykom į Rako stovyklą nak
ties metu. Pasiruošę su snieg-
kelnėmis ir šiltais drabužiais. 
Po ilgos kelionės iš PLC, 
Lemonto, Rakė mes turėjom 
nešti savo bagažą per gilų 
sniegą iki 'Aušros Vartų' pasta
to. Mes norėjom kuo greičiau 
sudėti savo lovas, kad galėtume 
sušilti ir miegoti. Nors smagu 
būti su draugėmis, buvo sunku 
miegoti, kai taip šalta!" 

Kristina Bacevičiūtė sakė: 
„Mums truko daug laiko nueiti 
per sniegą iki ežero. Sniegas 
buvo labai gilus. Buvo verta 
nueit, nes ežeras nepaprastai 
gražiai atrodė, užšalęs ir 
apdengtas baltu sniegu. Viskas 
balta' Mes turėjom greit kurti 
laužą ir išvirt karštos kakavos. 
Vėliau brolis Edis Leipus mokė 
mus, kaip žuvauti užšalusiam 
ežere (ice fishing). Buvo labai 
įdomu' Sese Laima Bacevičienė 
(sesė Caroline) buvo vienintelė 
skautė, pagavusi žuvį' 

Visi skautai grįžo ne per 
daug sušalę, laimingai pavargę 

Sk i l t i n inkų k u r s ų dalyvės j ū r ų s k a u t ė s . Iš ka i rės : Gi lve ta Mocku tė , 
Kr i s t a Weir , Kris t ina Bacevičiūtė . Aida Žygaitė , Lisa B a r t a š i ū t ė , prieky
j e — Lilė Rudy tė . 

ir gera nuotaika. Atrodo, buvo 
gera žiemos stovykla!" 

DOMISI 
Ką jūrų skautai -skautės 

veikia žiemos metu, kai negali 
buriuot? J ie slidinėja! Kasmet 
jūrų skautai rengia slidinėjimo 
iškylą. Šiais metais iškyla vyko 
2004 m. sausio 31d. Šeštadienį, 
po pamokų lituanistinėje mo
kykloje, 1 v. p.p., PLC Lemonte, 
skautai susirinko prie auto
busų. Iš ten nuvažiavo iki 
Wilmont Mountain, Wisconsin. 
Kiti atvažiavo savo automobi
liu. Iš viso susirinko arti 175: 
jūrų skautai , žemės skautai ir 
tėvai, nuo darželio amžiaus iki 
šešiasdešimt ir daugiau metų 
amžiaus slidinėtojai! VVilmont 
Mountain siūlė neapmokamas 
slidinėjimo pamokas, kai išsi-
nuomoji slides. Visi galėjo pasi
džiaugti kuo nors. Jeigu nesli-
dinėji, galėjai smagiai žiūrėti 
pro langą ir stebėti kitus slid-
inėtojus. Oras buvo gan šaltas, 
bet puikiai švietė saulė. Svar
biausia, buvo daug sniego! Visi 
kalnai atdari. Geriausias jaus-

SVEIKINAM VYR. LAIPSNIAIS 
PAKELTUOSIUS IR ĮŽODŽIUS 

DAVUSIUS 
Klaipėdos dienos sueigoje, 

š.m. sausio 11d. vykusioje PLC 
Lemonte, „Lituanicos" tunto 
bebrų ir jūrų jaunių įžodžiai, 
taip pat „Nerijos" tunto ūdryčių 
ir jūrų jaunių įžodžiai. Už pa
vyzdingą skautavimą į aukštes
nius vyresniškumo laipsniu 
pakelti abiejų tuntų nariai ir 
narės ; 

Bebru įžodį davė: 
Matas Jeske 
Karolis Vydmantas 
Aleksas Jeske 
Einius Čekanavičius 
Kajus Švabas 
Domantas Darskus 
Rokas Gerulskis 
Erikas Lenartas 
Lukas Valickas 
Kasparas Povalanskas 
Jokūbas Aušra 
Andrius Bekys 
Matas Bekys 
Jūrų jaunių įžodį davė: 
Vygantas Kadišius 
Edgardas Piliponis 
Deividas Sinickas 
Joseph Dervishi 
Į valtininko laipsnį keliam i: 
Vytas Karalius 
Jokūbas Vodicka 
Ramūnas Stančiauskas 
Į vyr. valtininko laipsnį 

keliami: 
Raimundas Novak 
Aras Galinaitis 
Aleksas Modestas 
Viktoras Česas 
Justinas Novak 
Mykolas Vodicka 

Kursuose dalyvavusieji skautai 
gavo šį ženklą. 

mas ir džiaugsmas nusileist 
nuo kalno ir pajusti tą laisvę, ir 
kai vėjas apkabina žandus. Pui
ku! Tikrai gali džiaugtis Dievo 
gamta ir tyru oru. 

Tėvai suvežė vaikams už
kandžių, o vadovės atvežė pa
ruoštą karštą kakavą visiems 
pasišildyt. VVilmont MT pavai
šino visus skautus karštos pi
cos vakariene. Visi turėjo progą 
slidinėti ir nakties metu. Kaip 
įdomu! Slidinėjimo iškylos vi
suomet smagios. 

Štai, kuo jūrų skautės ir skau
tai domisi, dalyvauja ir veikia. 

Sesė Dalia V. 

Mykolas Pumputis 
Saulius Galinaitis 
Martynas Plazyk 
Aras Žygas 
Udryčių įžodį davė: 
Akvilija Dzekcioriūtė 
Agnė Maksvytytė 
Lija Hoffman 
Vaida Narytė 
Skirmantė Kumpytė 
Giedrė Poškutė 
Atėnė Poškutė 
Greta Rainytė 
Darija Tallat-Kelpša 
Laura Vyšniauskaitė 
Ariana Žliobaitė 
Jūrų jaunių į žodė davė: 
Irena Balzekaitė 
Diana Dervishi 
Austė Kuncaitė 
Julija Petraitytė 
Milda Savickaitė 
I vairininkės la ipsn į ke

liamos: 
Ieva Ambrazaitė 
Kristina Bacevičiūtė 
Lisa Bacevičiūtė 
Vida Ignatonytė 
Evelina Janušauskai tė 
Andrea Kielaitė 
Austėja Kaveckaitė 
Patricija Kirvaitytė 
Aldona Martinkaitė 
Lina Meilutė 
Gilveta Mockutė 
Laura Petrauskaitė 
Lydia Paradą 
Lilija Rudytė 
Aistė Spitrytė 
Beatričė Zelytė 
Į valt ininkės la ipsn į k e 

l iamos: 
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Lisa Bartašiūtė 
Krista Weir 
Aida Žygaitė 
Į vyr. va l t in ink ių la ipsnį 

kel iamos: 
Audrė Kapačinskaitė 
Vida Mikalčiūtė 
Vaiva Rimeikaitė 
Žibutė Saulytė 
Jasmina Pumputytė 
Aleksandra S t rub 
Cyra Trejo 
Įžodžius davusius ir į vy

resniškumo laipsnius pakeltus 
brolius ir seses, sveikindami 
linkime smagaus, prasmingo ir 
ilgo jūrinio skautavimo. IR 

Seses O n u t ė s Savickienės ūdry tės , davus ios įžodį. Pirmoje ei l . i š k a i r ė s : D a r i j a T a l l a t - K e l p š a i t e , Lija Hoffman, 
Atėnė P o š k u t ė , Ar iana Žliobaitė, Vaida Nary t ė ; II eil.: Akvil i ja D z e k c i o r i ū t ė . A g n ė M a k s v y t y t ė , G i e d r ė P o š k u t ė , 
L a u r a Vyšn i auska i t ė , Gre ta Rainytė , S k i r m a n t ė Kumpy tė . 

VVORCESTER SKAUTAI 

SĖKMINGA KAZIUKO MUGE 
VVorcester skautų-skaučių 

Kaziuko mugė kasmet ruošia
ma Verbų sekmadienį, tad ir 
šįmet įvyko balandžio 4 d. Po 
10 vai. r. lietuviškų šv. Mišių 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje visi skubėjo į Maironio 

Žiemos s tovykla Rakė š.m. saus io 17 d. Iš deš ines Kaz imie ra s Sol iūnas , Linas Aleks iunas , Tomaš iūnas , Lisa 
B a r t a š i ū t ė , Krista Weir, Gina Liuneckaitė, Reno A n d n u š y t ė . V y t a s Kapič inskas , Kr i s t ina Buroka i tė , Tomas 
A m b u t a s . 

Parką, Shrewsbury, MA. Ten 
nuo ankstyvo ryto virtuvėj triū
sė skautininkės Vanda, Nijolė, 
Teresė ir Danutė, padedamos 
Genės Narienės, ruošdamos 
lietuviškus pietus. 

Mugę atidarė t u n t i n i n k ė 
v.s. Irena Markevičienė, pa
sveikino susir inkusius, kur ių 
šiais metais buvo ypač gausu, 
pakvietė apžiūrėti l ietuviškais 
gaminiais apkrautus s talus , nu
sipirkti, o išalkus vaišintis pie
tumis. Ir ko čia nebuvo? Skau
tininkas Bronius, kaip kasmet 
turėjo meniškų medžio kryžių, o 
brolis Romas „pribudavojo" 
namelių grįžtantiems iš pietų 
paukšteliams. Sesės J o a n a ir 
Elenutė jauniaus iems mugės 
pirkėjams paruošė stalą su 
velykiniais krepšeliais, žaislais, 
saldumynais ir žaidimais. 

Daugiausia gaminių buvo iš 
Lietuvos. Tai įvairūs audiniai , 
megztukai, vaikams marškinė
liai, gintaro ir metalo papuoša
lai, margučiai ir drožiniai Mu
zikos mėgėjams gausus pasi

r inkimas lietuviškų dainų ir 
muzikos kasečių, kurias atvežė 
„Viltis" iš Bostono. Karoso rū
pesčiu, mugės metu skambėjo 
lietuviška muzika. Prekeiviai iš 
Hartfordo atvežė įvairių kon
servuotų daržovių, lietuviškos 
juodos duonos, keptos ant ajerų, 
ir Lietuvos bičių medaus. Gau
sus įvairių saldumynų ir ke
pinių s ta las , kur iuos iškepė 
skautų mamytės ir pačios 
skau tės . Buvo ir lietuviškų 
„grybukų", kur iuos skautes 
pamokė kepti , trečios bangos 
lietuvaitė Regina Vanagaitienė. 
Gausus buvo loterijos stalas su 
laimikiais, aukotomis skautų 
rėmėjų ir geradarių. Apsipirkus 
ir papietavus malonu buvo pasi
vaišinti saldumynais ir išgerti 
kvepiančios kavos puoduką 

Mugę paįvairino etnografi
nis muzikos ansamblis „Dolija", 
vadovaujamas Egitos Matulio
nienės. Jį sudaro trečios bangos 
lietuvaičiai iš Bostono ir VVor
cester. Vadovė papasakojo apie 
atl iekamas dainas ir šokius. Tai 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

EDMUNDAS VTŽNAS, MD„ S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Sts.5ir6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-Š1RDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
VUABUBLYS, M.D. 

Vaikų gydytojos 
900 Ravinia PI., Orland Park, IL 

Tel. 708-349-0887. 
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už poeinamą kaną. 
Sustanmu kabėtj anę^ska arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Centerfor Health, 
1200 S. York, Bmhurst !L 60126 

630-941-2609 

18-19 šimtmečio dainos susiju
sios su įvykiais, kaip vestuvės, 
krikštynos, susietos su lauko 
darbais, kaip pabaigtuvės ir 
liūdnos, kaip laidotuvės. Jas 
mokėsi iš lūpų į lūpas, tik vė
liau buvo užrašinėjamos ir per
keltos į miestus. Šokius paly
dėjo kanklių, barškalų ir sku
dučių muzika. Už supažindini
mą su senovine muzika ir dai
nomis publika buvo dėkinga. 

Skautai-tės nuoširdžiai dė
koja visiems Worcester ir apy
linkės lietuviams už atsilan
kymą Kaziuko mugėj, aukoju
siems už daiktus loterijos sta
lui. Visiems talkininkams su 
prekėmis iš Bostono ir Hart
fordo, pratur t inusiais mugę 
prekėmis, o nuoširdžiausia pa
dėka ir skautiškas ačiū „Do-
lijos" vadovei Egitai, šokėjams, 
dainininkams ir muzikantams 
praturt inusiems mūsų mugę 
Tikimės vėl susitikti kitais 
metais mugėje. 

E. C. 

mailto:administracija@draugas.org
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mailto:skelbimai@draugas.org
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Lietuvos karinio jūrų 
laivyno garbės sargy
bos kuopa, švenčiant 
Lietuvos įsijungimą į 
Europos Sąjungą 
gegužės 1 d. 

Jono Česnavičiaus nuo
trauka. 

Buvęs Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus su žmona 

Alma dalyvavo Europos 
Sąjungos vėliavų 

Nepriklausomybės aikštėje 
pakėlimo iškilmėse gegužės 

1 d. 

Jono Česnavičiaus 
nuotrauka. 

D R A U G A S , 2004 m. gegužės 5 d., trečiadienis 

I Europos Sąjunga įsi
jungimo iškilmių 
proga Seimo kiemelyje 
Vilniuje buvo paso
dintas ąžuoliukas. Kad 
jis gerai augtų — 
palaisto laikinasis LR 
prezidentas Artūras 
Paulauskas ir Seimo 
narys prof. Yvtautas 
l^andsbergis. 

Jono Česnavičiaus 
nuotrauka. 

—̂ _——. 

Didįjį savo žvilgsnį įsmeigę 
į pirmalaikius prezidento 
rinkimus Lietuvoje, mes pa
miršome ir savąsias rinkimų 
bėdas, erzinančias mus kiek
vieną pavasarį įvykstančiuose 
Lietuvių fondo narių metiniuo
se suvažiavimuose, kuriuose 
kasmet renkamas trečdalis jo 
tarybos narių. O šiemetiniams 
dėmesį užgožė dar iki šiol nebu
vęs visuomenės sujudimas dėl 
fondo vadovų užmačių iš jo 
veiklos pašalinti prieš 43 metus 
steigiamaisiais dokumentais su 
juo susietą partnerę JAV Lie 
tuvių Bendruomenę. Irgi tuo 
pačiu būdu: įgaliojimais ne 
teisėtai susitelktų balsų jėga. 
paneigiant LF steigimo laiko 
tarpiu sutartus demokratinius 
principus ir vėliau veiklos eigo
je išvystytas tradicijas. 

Lietuvių organizacijų suva
žiavimai jau turi įprastinę ir 
nusistovėjusią tvarką: organi 
zacijos vadovas susirinkimą 
pradeda, po jo atliktos įžan
ginės dalies dalyviai išsirenka 
susirinkimo prezidiumą, — 
pirmininkus, sekretorius, spe 
cialias komisijas bei kitus 
pareigūnus, jeigu jų reikia, — 
tada svarsto ir priima darbo
tvarkę, pagal kurią susirinkimo 
vadovai koordinuoja jo eigą, 
vadovaudamiesi organizacijos 
įstatais. Vadovybes renkant, 
visi suvažiavimo dalyviai siūlo 
kandidatus ir už juos balsuoja. 
Tokia pačia tvarka daug metų 
vyko ir Lietuvių fondo šuva-

MES IR LIETUVA 
Nepriklausoma skiltis 

Paruošia Bronius Nainys 

Lietuvių fondo Tarybos 
rinkimai 

žiavimai. Skirtumas buvo tik 
toks. kad juose balsai buvo 
skaičiuojami ne pagal akivaiz
dinius dalyvius, bet pagal jų už 
įnašus įsigytus balsus. Tačiau 
vis tiek suvažiavimas buvo 
visko ..viešpats ir valdovas". 

Bet dabar ši tvarka — jau 
aukštyn kojom. Viską tvarko 
Lietuvių fondo vadovai — tary
ba ir valdyba. Ateina jie labai 
iškilmingai, susėda lyg garbės 

f prie jiems skirtų stalu 
veidu į kitus suvažiavimo 
dalyvius, paskiria suvažiavimo 
prezidiumą, pateikia sau pa
lankia darbotvarke IT neleidžia 
jos keisti, parenka kandidatus, 
visada tik reikiamus išrinkti 
šešis, dažniausiai buvusius, 

'tciįa baigusius, tarybos 
narius perrinkimui ir visada 
juos išrenka, nepaisant šuva 
žiavimo pasiūlytu Ir taip pasi 
darė tik dėl manipuliavimo tų, 
jau čia minėtų balsų, ne savais 
įnašais įsigytų, bet, gautų, dau
gelio supratimu, neteisėtai su 
sitelktais įgaliojimais iš šuva 

žiavime negalinčių dalyvauti 
LF narių. 

Jau daug kartų rašiau ir 
skaitytojams aiškinau, kaip 
fondo vadovai tai padaro, todėl 
čia šio aiškinimo nebekartosiu, 
tačiau tik noriu pabrėžti būtiny
be šio jų nuolat naudojamo 
įpročio atsikratyti. Nes tik dėl jo 
jau keliolika metų LF vadovai 
tapo nepakeičiami, jų nustatyta 
savinaudė tvarka neliečiama, o 
šiame suvažiavime tokiu pačiu 
neteisėtu būdu susitelktais bal
sais nuo šio save kelio šluos ir 
jiems bent šiek tiek taip 
sauvaliauti kliudančią partnerę 
-JAV Lietuvių Bendruomenę. O 
pavykus, jau jie vieni, tiksliau. 
LF tarybos penki-šeši nariai, 
bus Lietuvių fondo „viešpats ir 
valdovas" 

Kaip kiekvienam, taip ir 
šiam. gegužės 8-tą PLC, Le-
monte. Įvyksiančiam suvažiavi
mui LF fondo vadovai sudarė ir 
numatė vykdyti tą pačią jų 
pamėgtą tvark.a J darbotvarkę 
įrašyta ne prezidiumo rinkimai. 

bet jų parinkto „pristatymas", 
kitų komisijų — irgi tik „pri
statymas", apie darbotvarkės 
svarstymą bei priėmimą iš viso 
nekalbama, ji jau „pristatyta" 
nariams juos į suvažiavimą 
kviečiant. Taigi visa tvarka vėl 
jų, o kiekvienas suvažiavimo 
dalyvis žino, ką reikš tokia 
suvažiavimo eiga, kietos pačių 
fondo vadovų rankos valdoma. 
Jame naujų, vienašališkai, net 
paslapčiomis, paruoštų, beje, 
net nelietuvių, bet anglų kalba, 
bei j darbotvarkę įrašytų įstatų 
priėmimu iš LF 43 metų part
nerystės bus pašalinta JAV 
Lietuvių Bendruomenė. 

Šį užmojį būtina sustab
dyti. Pirmiausia reikia iš su
važiavimo išjungti LF vadovų 
sauvaliavimą. Visus suvažiavi
mo pareigūnus — prezidiumą, 
sekretoriatą, komisijas turi iš
rinkti pats suvažiavimas. Su
važiavimas turi svarstyti ir pri
imti darbotvarkę, pačioje jos 
pradžioje įrašant įgaliojimais 
susitelktų balsų teisėtumo 
klausimą ir jį plačiai išna
grinėti. Išimti iš darbotvarkės 
naujų įstatų priėmimą, bet 
svarstyti klausimą, ar iš viso 
LF naujų įstatų reikia? Gal už
tektų tik poros pataisų esan
tiems9 O jeigu atsirastų tokių 
nuomonių, sudaryti bendrą LF 
ir JAV LB atstovų komisiją 
reikalui nuodugniau išnagri
nėti ir išvadas pateikti kitam 
suvažiavimui svarstyti. 

DANUTE BINDOKIENE 

Mes — Europa! 

Nepriklausomybę atkūrusi , Lietuva nesė
dėjo, laukdama, kol žymiosios tarptau
tinės organizacijos ją pastebės ir galbūt 

pakvies įsijungti į jų narių gretas. Su pasididžia
vimu galime pripažinti, kad Lietuva pati veržli
ai siekė jų narystės ir pagaliau pasiekė. Visų 
pirma nepriklausomos Lietuvos vėliava 
suplevėsavo prie Jungtinių Tautų pas ta to New 
Yorke. (Su kokiu džiaugsmo virpuliu širdyje 
Amerikos lietuviai sutiko tą pirmąjį laisvos t r i - . 
spalvės suplevenimą! Buvome — ir esame — 
tvirtai įsitikinę, kad tai buvo pat i gražiausia 
vėliava ilgoje stiebų eilėje...) Truko keletas 
kruopštaus ir įtempto pasiruošimo metų, bet ir 
antrasis tikslas — narystė NATO — buvo 
pasiektas. O štai praėjusį šeštadienį, gegužės 
pirmąją, Lietuva tapo Europos Sąjungos ly
giateise nare. 

Iš Lietuvos gaunami laiškai a r korespon
dencijos šią savaitę pradedamos ta is pačiais žo
džiais: sveikiname su naryste Europos Sąjun
goje! Daugelyje Lietuvos vietų, ypač sostinėje, 
savaitgalį vyko iškilmės paminėti šiam įvykiui. 
„Mes dabar jau labai dideli ir galingi! Nesame 
tik truputį daugiau kaip trijų milijonų gyvento
jų valstybė, bet priklausome 455 mln. šeimai! 
Valstybės teritorija taip pat išsiplėtė — mes Eu
ropa!" Taip išsireiškė vienas j a u n a s asmuo iš 
Vilniaus. 

Kažkodėl Amerikos lietuviai šią progą pra
leido be jokių iškilmių, švenčių, vieni kitų ne
sveikino ir nesidžiaugė? Ar mes taip užsiėmę 
savo „reikaliukais", kad pro juos nebegalime 
pažvelgti į svarbiuosius „reikalus"? Dar nevėlu. 
Penktadienį, gegužes 7 d., minima Europos Die
na. Reikėtų ta proga pasidžiaugti, kad dabar 
jau neginčinamai, mes (t.y. Lietuva) — Europa! 

O ar visi Lietuvoje džiaugiasi, ar visi pa
tenkinti? Yra ir nepatenkintų. Vieni bijo pasi
keitimų, kurie netrukus tur i ateit i , kiti liūdi, 
kad Lietuva visiškai išsprūdo iš Maskvos įta
kos. Daugiausia tai vyresnio amžiaus žmonės, 
jau ne sykį nusivylę, įsitikinę, kad pirma negu 
jų gyvenimas pagerės, ko gero, dar pablogės. 

Jaunesnieji tuo „sienų a tvi rumu" ir visišku 
Lietuvos įsiliejimu į Vakarų Europą patenkinti , 

nes numato galimybes keliauti, pamatyti sve
t imus kraš tus , užsidirbti pinigų. Tarytum lenk
tynėms pasiruošę bėgikai, prigludę prie starto 
linijos, t ik laukia ženklo sprukti pirmyn, tolyn. 
Be abejo, Europos Sąjungos narystės atvertos 
durys išvilios iš tėvynės dar didesnį skaičių 
„proginių" ar „ekonominių" imigrantų, nebent 
valdžia imsis greitų ir veiksmingų priemonių 
krašto viduje gyvenimą palengvinti ir suteikti 
vilties, kad ir savoje žemėje bus galima susisuk
ti patogų lizdelį. 

Jeigu naujosios ES narės būgštauja dėl 
būsimo pagausėjusio protų ir jėgų nutekėjimo į 
užsienį, ta i senosios ES valstybės nemažiau 
rūpinasi dėl galimo imigrantų antplūdžio ir ko
kią įtaką ta i padarys jų ekonomikai. Labiausiai 
įtartinai dairomasi į Lenkiją, kuri gyventojų 
skaičiumi didžiausia iš visų naujųjų ES narių. 
Kadangi Lenkijos ekonomika ypač šlubuojanti, 
spėjama, kad j au dabar Vakarų Europoje dirba 
iki 600,000 nelegalių lenkų imigrantų. Tačiau 
jie visgi randa darbų, nors ir pačių prasčiausių, 
sunkiausių, tiek privačiuose namuose, tiek ga
myklose. Pagal britų „The Financial Times" 
laikraštį, Anglijoje ekonomika per ateinančius 
dvejus metus nukristų 0.5 proc., jeigu butų 
užkirstas kelias imigrantams. 

ES išaugus iki 25 narių, pasigirsta nuo
monių, kad ši organizacija praranda savo pir
mykščius tikslus, dėl kurių prieš kelis dešimt
mečius susibūrė pirmosios penkios valstybės. 
Tačiau narių skaičiui didėjant, vertėtų prisi
minti ES steigėjo, Prancūzijos užsienio reikalų 
ministro Robert Schuman 1950 m. pasakytus 
žodžius, kad Vakarų Europos rolė yra tapti vil
ties švytur iu valstybėms, ati tvertoms nuo 
laisvojo pasaulio geležine uždanga: „Mes turi
me sukurti Europą, ne vien tarnaujančią laisvų 
žmonių poreikiams, bet taip pat atviru glėbiu 
priimti žmones iš Rytų Europos, kurie, išsilais
vinę iš savo priespaudos, prašys juos priimti, 
bus reikalingi mūsų moralinės paramos". Tai 
tikrai įžvalgūs žodžiai, pasakyti tuo laiku, kai 
sovietų okupuotos tautos net sapnuote nesap
navo apie galimybę laisvai priklausyti laisvų 
valstybių narystei. 

SAGUTE 
(Apsakymas) 

ONA MOTUIZAiTĖ Nr.2 

— Toli gyvenate? — paklausė Albinas. 
— Ne, netoli. Čiurlionio gatvėje. 
— Kur buvote? 
— Prie naujametinės eglutės Rotušės aikštė

je. Ant eglės tiek daug įvairiaspalvių lempučių 
dega. ji visa — nuo apačios iki viršūnės tiesiog 
žėri. Vaizdas įspūdingas, — pasakojo mergina. 

Albinas nuo prisilietimo prie jos pečių, 
alkūnės, kai jis jai padėjo atsikelti iš sniego 
kauburio, pajuto neapsakoma artumą, tarsi jis ją 
būtų seniai pažinojęs. Kažkokia magnetinė srovė 
dvelkė nuo jos ir visa jėga jį t r aukė prie šitos 
merginos, nors jis matė ją pirmą kartą. 

Jauna širdis suvirpėjo — lyg indas prisipildė 
švelniausių jausmų jai, pats nesuvokdamas, kas 
su juo vyksta. Pirmą kartą gyvenime jam buvo 
gera su šita mergina, eiti su ja. stovėti šalia jos. Ji 
visa įsiliejo į jo širdį, vienok įsiliepsnoję jausmai 
rimtai gąsdino: kas bus toliau, jei dabar, pirmą
kart ją išvydęs, pajuto mergaitei tokį stiprų 
potraukį?.. 

Ji gyveno trečiame aukšte. Laiptinėje prie 
lango abu sustojo. Degė elektros šviesa. Abu žiu
rėjo vienas į kitą ir tylėjo. Jis nežinojo, kaip 
pradėti kalbą. Ji pirmoji prabilo, pasakius: 

— Aš jau eisiu. 
— Taip, jau vėlu, — pritarė jis ir nutilo. 
Palydėjęs ją iki durų. stabtelėjo. Albinas 

nenorėjo skirtis, nesužinojęs jos vardo. Prisistatė: 
— Mano vardas Albinas Studentas , busimas 

fizikas. 
— Ivona, — ištarė ji ir nusišypsojo. 
Albinas, neat i t raukdamas akių. žiūrėjo į ją. 

Mergina tarsi vandens lelija, ty ra . nekal ta , 
baikšti. 

— Gražus vardas ir pati esi graži. — pagyrė jis. 
Ivona pakėlė vokus su ilgomis, juodomis 

blakstienomis, mėlynos akys gudriai šypsojosi ir 
tyliai pasakė: 

— Esu tokia, kokia esu Labanaktis . 
Atsisveikindamas norėjo paimti jos švelnia 

ranką, paglostyti, bet ji a t i t raukė ranką ir. iš ran
kinuko išėmusi raktą, skubiai pasuko užraktą 
Durys prasivėrė. Jis sulaikė ją už nugaros, pa
klausė: 

— Kada susitiksime? 
— Nežinau, — atsakė ji. Ištraukė ranką ir 

smuko į tamsų koridorių, paskui save užrakin
dama duris. 

Albinas pastovėjo, mąstydamas apie netikėtą 
susitikimą, kur is staiga suaudrino jo sielą. 
Gyvenimas tarsi apsivertė, širdis ėmė dažniau 
plakti. Atsiduso ir. pastatęs šilto palto apykaklę, 
lėtais žingsniais nusileido laiptais. 

Išėjęs į gatvę, įkvėpė šalto oro. Juodame dan
guje spindėjo ryškios žvaigždės, mėnulio pilnatis 
kabojo žemai, atrodė, kad užsikabina ant dau
giaaukščio namo stogo. Stiprėjo šaltukas Po ko
jomis girgždėjo sušalęs sniegas. Namų langai 
tamsūs, paslaptingi, visur tylu, jau niekur nesi
girdėjo nei muzikos, nei dainų. Gal jau visi miega. 
gal kas vienišas klaidžioja, kaip ir jis dabar, o gal 
kai kas žiūri televizorių, o gal... Bet jam nauji 
metai atnešė nepaprastą dovaną — iki šiol kažką 
dar nepatirtą, kažką nesuprantamo, kažką, kas ir 
jaudino, ir džiugino, ir kartu baugino... 

Ši žavinga mergina, kaip saga prisisiuvo prie 
jo jaunos širdies ir jos buvo jau neįmanoma 
atplėšti. J i s atvirai pasakojo savo draugams apie 
savo išgyvenimus ir draugai juokais ją praminė 
Saga, o Albinas ja vadino švelniau — Sagute 

Vieną šeštadienio vakarą Albinas vienas išėjo 
pasivaikščioti. Vakaro sutemos gaubė miestą, de 
gė gatvių žibintai. Silpnas vėjelis žarstė purų 
sniegą, buvo slidu. Ėjo be tikslo, kur gatve \ 
Pats nepajuto, kaip atsidūrė Čiurlionio gatvėje Iš 
tolo pamatė ateinančias tris merginas Širdis šok
telėjo: „Ji' Ir jos draugės". Sulėtino žingsni Mer-
ginos ėjo, apie kažką čiauškėdamos ir juokėsi. 
apsimesdamos. jog Albino nemato, nors buvo 
priėjusios arti Albinas stabtelėjęs pasisveikino ir 
paklausė: 

— Kur, paneles, einate9 

— J diskoteką. — atsakė Ivona, šaltai pažvel
gusi į Albiną. 

— Pamokas paruošėte? — juokais paklai n jis 
— Dvyliktokai pamokų jau neruošia. 0 visus 

metus kartoja praėjusį kursą ir ruošiasi egzami
nams, — paaiškino Daiva, šiek tiek koketuo
dama B u s daugiau 
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MITAI IR FAKTAI APIE LIETUVIŲ FONDĄ 
Privačiuose pokalbiuose, 

susirinkimuose, per tele
foną, radiją, internetą ir 

spaudoje daug kalbama, disku
tuojama ir rašoma apie Lie
tuvių Fondą ir jo narių metinį 
suvažiavimą, įvyksiantį gegu
žės 8 d. Lemonte, kuriame bus 
priimami nauji LF įstatai . 
Gyvos, nuoširdžios ir teisingos 
kritiškos nuomonės bei diskusi
jos yra naudingos, bet daugelyje 
straipsnių jau rašomi prasi
manymai, kartojami išsigalvoti 
neteisingi kaltinimai, sarkas
tiškai tyčiojamasi, naudojami 
dvigubi standartai, metami ne
kultūringi ir visiškai neužtar
nauti šmeižtai Lietuvių Fondo 
adresu. 

Turbūt kai kurie rašytojai 
galvoja, kad kelis kartus „Drau
ge" ar kitur pakartota prasi
manyta netiesa pasidarys kaip 
teisybė ir skaitytojai pradės j a 
tikėti, darys klaidingas išvadas, 
ir kaltins LF vadovus bei na
rius, kaip matėme ir skaitėme 
„Draugo" gegužės 1 d. vedama
jame: „Kai tuos faktus vienas po 
kito kartoja įtakingi mūsų vi
suomenės žmonės, išnyksta 
abejonės teiginių tikrumu". Tie 
minimi įtakingi visuomenės 
žmonės ir keli suklaidinti tau
tiečiai, dažniausiai kalbantieji 
JAV LB narių ar vadovų vardu, 
yra tie, kuriems per praėjusį de
šimtmetį beveik visada kas nors 
negerai buvo ir yra su Lietuvių 
Fondu. Aiškus ir įrodomas fak
tas, kad tuos pasikartojančius 
kaltinimus daugiausia skleidžia 
ir rašo tie patys asmenys. J ų 
dažna kritika ir prasimanymai 
negaudavo pritarimo metiniuo
se LF narių suvažiavimuose a r 
kur kitur, tai jie dabar vėl tą 
patį kartoja spaudos puslapiuo
se. Įdomu, kad jie beveik visus 
metus tyli, o LF suvažiavimams 
artėjant pradeda šaukti. Tą ga
lima pasitikrinti paskaičius 
praėjusių dešimties metų JDrau
go" numerius, kitos lietuvių 
spaudos puslapius, LF ir JAV 
LB raštinių archyvus. Kiek
vieną kartą jie kritikuoja, kalti
na, žodžiais muša ir vis sako: 
„keiskime darbotvarkę, atidėki
me siūlomus klausimus ar pa
keitimus kitiems metams, susi
tarkime, ir t.t." Jiems „susitari
mas" yra tik toks, kokį jie nori ir 
nustato kas ir ką turi daryti. 
Kažkodėl norima stabdyti nor
malią LF veiklą ir jo augimą. 

Dėl to kyla keli klausimai. 
Ar tai yra pavydas? Ar tai y ra 
asmeniškas piktumas? Ar ta i 
yra sąmoningas ar nesąmo
ningas šiandienio gyvenimo ne-
supratimas'7 Nejaugi per spau
dą, susirinkimus, teismus a r 
kitaip nuolat su prasimanymais 
kaltinant ir šmeižiant LF na
rius bei jų rinktus vadovus dėl 
to atsigaus ir pagerės JAV LB 
veikla ir finansinė padėtis? Ar 
tas padės Lietuvių Fondui siek
ti jo pagrindinio tikslo — kuo 
daugiau lėšų sutelkti ir para
mos paskirti lietuvybės išlaiky
mui? Ar tikrai tų rašančiųjų 
nuomonės yra lietuviškos visuo
menės nuomonė? Ar nepagalvo
jama, iš kur ateina didžiausia 
parama lietuvybės darbams? 

Skaitėme ir girdėjome su
kurtus ir nuolat kar tojamus 
prasimanymus, mitus, kaltini
mus ir šmeižtus prieš Lietuvių 
Fondą. Kad jie nepasiliktų skai
tytojų mintyse kaip „šventa tei
sybė", pateikiame eilę mitų ir 
jiems atremti dokumentais įro
domus faktus arba paaiškinimus. 

Mitai. Keliama abejone LF 
skaidrumu, atvirumu. Sakoma. 
kad JAV LB užtikrina skaid
rumą. Priekaištaujama LF 
vadovu slaptumu, nepakanka
ma informacija kitiems. 

Fakta i . I Kiekviename LF 
narių metiniame suvažiavime 
pateikiama raštu bei žodžiu iš-
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paramos paskirstyta ir kam ji 
išmokėta, atsakoma į kiekvieną 
LF narių klausimą. 

2. Kelis kartus per metus 
kiekvienas LF narys gauna LF 
tarybos ir valdybos pranešimus, 
apyskai tas , visokią informaciją. 
Tą informaciją gauna ir lietuvių 
žiniasklaida, ją ištisai ar su
t rumpin ta i skelbia, tačiau nuo
lat iniai LF kritikai turbūt jos 
neskai to, arba perskaitę pato
giai „užmiršta". 

3. LF kontrolės komisija 
kiekvienais metais t ikrina LF 
knygas , apyskaitas ir finansus. 
J ų pranešimai pateikiami vi
siems LF nariams suvažiavimuo
se. Papildomai, LF taryba yra 
pakvietusi profesionalius revi
zor ius (Certified Public 
Accountants) pat ikr int i LF 
finansines knygas. 

4. LF kiekvienais metais 
siunčia raportus federalinei ir 
Ill inois valstijos valdžios 
įstaigoms. 

5. JAV LB savo nariams 
n e s i u n č i a metinių finansinių 
apyskai tų ir pranešimų kaip 
LF. Juos gauna tik JAV LB 
tarybos ir KV nariai. JAV LB 
kontrolės komisijos pranešimus 
gauna tik tarybos ir valdybos 
nar ia i . Visuomenė ir JAV LB 
nar ia i jų negauna ir iš vis neži
no kiek, kam, kodėl ir kur JAV 
LB institucijų vadovai kas 
me ta i išleidžia š imtus tūks
tančių dolerių, sutelktų per LB 
apylinkes ir gautų iš LF. JAV 
LB nešaukia visuotinių metinių 
nar ių suvažiavimų kaip LF, ko 
re ika lauja Illinois valstijos 
įs tatymai. Kaip t ada JAV LB 
užt ikr intų skaidrumą kitoje or
ganizacijoje, šiuo atveju LF, jei 
JAV LB apimtyje jis nėra prak
tikuojamas? 

6. Galima sutikti su prie
kaiš tu dėl nepakankamos bend
ros LF informacijos visuomenei. 
Čia galėtų padėti lietuvių spau
dos redaktoriai, korespondentai 
ir LF nariai, talkindami LF dar
buotojams, pate ikdami klau
simus, daugiau domėtis, kur, ką, 
kaip ir kodėl LF daro, nes jis yra 
a tv i ras ir jokių paslapčių 
neturi . 

Mitai. Kodėl siūlomi nauji 
LF įstatai yra anglų kalba? Tas 
griauna lietuvybės misiją išeivi
joje. Angliškai surašyti įstatai 
nesuprantami daugeliui LF 
narių. 

Faktai . 1. Kuo daugiau LF 
augo, tuo griežčiau reikėjo žiū
rėti ir tvarkyti, kad visa knyg-
vedyba, atskaitomybė, praneši
mai, ir LF tarybos bei valdybos 
darbai, nutarimai, ir bendrai vi
si reikalai būtų profesionališkai 
prižiūrimi ir vykdomi pagal fed
eralinės ir valstijos įstatymus, 
IRS reikalavimus, LF inkorpo
ravimo dokumentus ir LF įsta
tus , LF peržengus 15 mil. dol. 
sumą LF direktorių (tarybos 
narių) atsakomybė yra dar di
desnė. Ypač, kad jau kelinti me
tai kai iš JAV LB vadovų pusės 
girdėjosi grasinimai Lietuvių 
Fondui apie galimus „teisybės 
ieškojimus" JAV teisinėse įstai
gose ar teismuose. LF nenori 
atsidurti Clevelando „Sodybos" 
a r kitose panašiose padėtyse, 
nes JAV LB istorijoje buvo keli 
tokie atvejai, ka inavę labai 
daug pinigų JAV LB ir jos 
apkaltintiesiems (norintieji pa
sitikrinti kiek pinigų JAV LB 
išleido „Sodybos" ar kitose by
lose, galėtų teirautis JAV LB 
kraš to valdyboje ar JAV LB 
kontrolės komisijose). JAV 
įstaigose ir teismuose reikalin
ga anglų kalba, nes LF veikia 
JAV7, bet ne Lietuvoje ar 
uždaroje lietuviškoje aplinkoje. 

2. LF per praėjusius kelis 
me tus atidžiau peržiurėjo ir 
at i t inkamai tvarkė savo veikla, 
kad LF suaukoti pinigai nebūtų 
be reikalo išleisti, jei LF 
a ts idur tų panašioje padėtyje 
s teisme1 Todėl prieš metus LF 
suvažiavimas patvirtino LF įn-
k'irpe.rav;mn dokumentu p.ipi! 

dymus, o šiais metais LF nariai 
svarstys LF įstatų tvirtinimą. 

3. Kiek žinoma, visos įregist
ruotos lietuviškos pelno nesie
kiančios korporacijos ir fondai 
(kaip „Draugo" dienraštį lei
džianti „Lithuanian Catholic 
Press Society, Inc.", dienraštį 
remiant is „Draugas Founda
tion" ir kiti), turi savo įstatus tik 
anglų kalba, išskyrus JAV LB. 

4. LF tur i savo įs ta tus 
abiem kalbomis nuo pat jo įstei
gimo 1962 metais. Ateinan
čiame suvažiavime svarstomi 
LF įstatai yra taip pat abiem 
kalbomis, bet oficiali versija yra 
anglų kalba. Norima apsi
drausti , kad diskusijose daly
vausiantieji JAV LB žmonės ar 
kiti LF nariai vėl nepradėtų 
aiškinti , kaip ankstesniuose 
suvažiavimuose, apie kai kurių 
žodžių prasmių skirtumus, nes 
yra neįmanoma tiksliai suderin
ti a r išversti dviejų skirtingų 
kalbų legalius išsireiškimus. 

Mitai . Dažnai „Drauge" 
kartojama nuomonė, kad pa
grindinis LF steigimo dokumen
tas yra 1961 kovo 19 d. pasitari
mo Nr. 5 protokolas, jis ištisai ir 
ilgai cituojamas, daromos vi
sokios savotiškos išvados bei 
priekaištai. Kitur „Drauge" ci
tuojamas JAV LB XTV Tarybos 
nutarimas, pagal kurį jau atsi
randa „...Lietuvių Bendruome
nės 1960 metais įsteigtas Lie
tuvių fondas.."Kitur vel aiškinama 
kas, kada ir kur sugalvojo LF 
steigti, kam jis turėjo ar turi 
priklausyti. 

Faktai . 1. Kaip jau du kar-. 
tus „Drauge" rašė LF tarybos 
pirmininkas dr. Antanas Razma 
ir LF valdybos pirmininkas 
Povilas Kilius, 1960-1962 me
tais LF organizatorių pasitari
mų arba posėdžių buvo net 16, 
su įvairiomis išvadomis ar nu
tarimais. Vieno posėdžio (Nr. 5) 
protokolas tik parodo koks buvo 
organizatorių eitas kelias iki LF 
įsteigimo. Norint turėti pelną ir 
tikrą LF organizavimo vaizdą ir 
supratimą, reikia skaityti ir 
susipažinti su visų 16-kos pa
sitarimų ir posėdžių eiga bei 
protokolais, bet ne pasirinkti tik 
vieną iš jų. 

2. JAV LB III tarybos pir
moje sesijoje New Yorke 1961 
m. rugsėjo 2—3 dienomis ilgai 
keliuose posėdžiuose buvo 
diskutuoti JAV LB ribose kada 
nors būsiančio ir jis kontroliuo
jamo „Geležinio fondo" šalinin
kų atstovo dr. Algirdo Nasvyčio 
ir savanorių aukotojų sumanyto 
„Milijoninio fondo" organizato
riaus dr. Antano Razmos pra
nešimai. Dvi dienas vyko ilgos 
diskusijos ir po jų visi 32 JAV 
LB Tarybos nariai pritarė dr. A. 
Razmos siūlomo, pačių auko
tojų tvarkomo, Fondo steigi
mui šalia Lietuvių Bendruo
menės. Iš tų 32 JAV LB III tary
bos narių šiuo metu 4 gyvieji 
liudininkai yra Vytautas Ka-
mantas (prezidiumo sekreto
rius!, dr. Petras Kisielius, dr. 
Antanas Razma ir Vytautas 
Volertas. Sesijoje kaip sve-
čias-koreferentas dalyvavo ir 
teisininkas Algimantas Kėželis. 
Dr Nasvytis turėjo kelių metų 
jo vadovaujamos komisijos ilgus 
protokolus, teoretiškus projek
tus ir daugelį visokių rašomų 
taisyklių ir įstatų kopijų, o dr. 
Razma turėjo apie 20,000 dol. ir 
būrį idealistų darbininkų, pasi
ruošusių ir norinčių praktiškai 
remti lietuvių švietimą, kultū
rą, jaunimą. 

3. 1962 m. kovo 14 d. Lie
tuvių Fondas, oficialiai kaip 
„Lithuanian Foundation", buvo 
inkorporuotas Illinois valstijoje 
kaip pelno nesiekianti finansinė 
korporacija. Jok ių nurodytų 
priklausomybių kitoms or
ganizacijoms ar korporaci
joms kaip pavyzdžiui JAV LB) 
oficial iuose LF registracijos 
d o k u m e n t u o s e nebuvo ir 
nė ra . Jei steigėjai arba mkor-
poruotojai būtų norėjo ar pagal 

kokius susitarimus turėję ta i 
padaryti, tai jie būtų JAV LB 
vardą ar priklausomybę ja i 
įrašę į oficialius originalius 
„Articles of Incorporation" doku
mentus 1962 metais. 

4. JAV LB vardas ir ryšiai 
buvo įrašyti į pirmuosius LF 
įstatus keliose vietose, nes LF 
parama turėjo eiti lietuviškam 
švietimui, kultūrai ir jaunimui, 
o tuos darbus daugiausia turėjo 
dirbti JAV LB. Taip buvo disku
tuota JAV LB tarybos 1961 
metų sesijoje. Taip pat tuome
tiniai LF vadovai buvo JAV LB 
rėmėjai, taip pat kaip ir dabar
tiniai LF tarybos ir valdybos 
nariai bei daugelis LF narių yra 
JAV LB darbininkai ir talki
ninkai (pavyzdžiui LF steigėjas 
ir dabartinis LF tarybos pir
mininkas dr. Antanas Razma 
buvo net 11-kos JAV LB tarybų 
narys, tarybos prezidiumo vice
pirmininkas ir JAV LB krašto 
valdybos pirmininkas). Gal 
svarbiausia, kad tuometiniai 
JAV LB vadovai buvo dideli LF 
rėmėjai, vėliau patys parėmę 
LF savo aukomis ir darbais, o ne 
žodžiais, ginčais ir kaltinimais. 
Gaila, kad kai kurie dabartiniai 
JAV LB vadovai jau per dešimt 
metų visaip kovoja prieš LF 
narių ir vadovų pastangas LF 
auginti, pagal įstatymus tvar
kytis, ir turbūt vis nori LF 
padaryti JAV LB iždu. 

Mitai. Nors LF vadovybėje 
yra trys advokatai, tačiau buvo 
paslėpta žulikyste, kai LF nepa
teikė Articles of Incorporation" 
pakeitimų JAV LB Tarybai 
tvirtinti. 

Faktai. 1. Illinois valstijos 
įs tatymai (General Not For 
Profit Corporation Act of 1986), 
patys LF „Articles of Incorpora
tion" nuostatai ir LF įs ta ta i 
nenurodo ir nereikalauja JAV 
LB tarybos tvirtinimo „Articles 
of Incorporation" pakeitimams. 

2. Praėjusių metų LF narių 
suvažiavimas 85% balsų daugu
ma tuos pakeitimus patvirtino. 
Tik 15% balsų palaikė JAV LB 
KV pirmininko siūlymą nepri
tarti tam pakeitimui. 

3. Kaip ir ankstyvesni penki 
tokie pakeitimai nebuvo JAV 
LB tarybai pateikti tvirtinimui, 
taip ir praėjusių metų pakeiti
mas nebuvo pateiktas, nes to 
nereikėjo daryti. Jokios žulikys-
tės ar klaidos nebuvo. 

4. Visa informacija buvo 
pateikta LF nariams. 

Mitai. Kodėl keičiami LF 
įstatai? Kodėl tiek daug pa
keitimų? Kodėl veržiamasi pri
imti įstatus? Kodėl apie tai neži
nojo lietuvių visuomenė? Kodėl 
nesitarta su JAV LB? 

Faktai . 1. Daug rašoma 
apie LF įstatus, lyg tai būtų 
ypatingas LF veiklos reiškinys, 
nes apie kitų organizacijų įstatų 
pakeitimus visai nieko nesigir
di. Bet visos lietuvių organizaci
jos arba pelno nesiekiančios 
korporacijos, nuo seniausių iki 
naujesniųjų (kaip Draugo fon
das) taip pat turi savo įstatus, 
daugelis jų yra tik anglų kalba, 
ir juos keičia tik direktoriai. Tą 
daro ir JAV LB. Bet apie jų 
keitimą beveik nieko nesigirdi, 
nors tų organizacijų įstatų 
pakeitimus atlieka tik jų direk
toriai be jų narių balsavimų. 
Pavyzdžiui, JAV LB įstatų ir 
taisyklių pakeitimus daro tik 
JAV LB taryba, be jokio JAV LB 
narių tvirtinimo ar jų balsavi
mo, ir lietuvių visuomenė apie 
juos nežino. 

2. Lietuvių Fondas ve ikia 
labai demokratiškai, viešai 
ir kiekvienas jo narys bal
suoja už LF įstatų pakeitimus, 
ne vien tik direktoriai (tarybos 
nariai). 

3. LF įstatai buvo keisti ar
ba bandyti keisti jau ne vieną 
kartą. Per praėjus} dešimtmetį 
kiekvieną kartą prieš bet kokį 
LF įstatų keitimą priešinosi ir 
visaip kovojo beveik tie patys 

žmonės, kalbėdami JAV LB 
vardu. Taip buvo prieš 12 metų 
LF dėl noro pataisyti įstatus, 
kad LF galėtų skirstyti didesnes 
paramos sumas be nuostolių LF 
augimui; vėliau dėl įgaliojimų 
(arba proxies) panaikinimo ir 
tiesioginio narių balsavimo įve
dimo; neseniai dėl „Articles of 
Incorporation" pataisymų; ir 
šiais metais dėl LF įstatų pa
keitimų ir papildymų. JAV LB 
per praėjusius 12 metų neprita
rė nei vienam LF įstatų pataisy
mui, pagerinimui, papildymui 
ar pakeitimui. Tokioms kon-
frontacinėms sąlygoms esant 
LF nariams ir vadovams yra 
sunku dirbti, abi pusės be 
reikalo eikvoja savanorišką 
laiką ir energiją. 

4. Geresniam LF ateities 
darbui ir abišaliam bendradar
biavimui tarp LF ir JAV LB 
reikalinga pakeisti per pra
ėjusius 12 m e t ų naudotą 
JAV LB tarybos veto teise 
bet kokiam LF įstatų kei
timui. Pagal naujus LF įstatus 
LF ir JAV LB korporacijos ga
lės pozityviai dirbti kaip lygios 
ir viena kitą gerbiančios ben
dradarbės. Niekas neklausia ir 
nesitaria su LF kaip keisti JAV 
LB ar kitų organizacijų įstatus. 

5. LF įstatus reikėjo keliose 
vietose pritaikyti ir juos 
papildyti pagal nuo 1986 metų 
veikiančius Illinois valstijos 
įstatymus, kad nebūtų kokių 
nors netikėtumų teismuose ar 
valdžios įstaigose, nes LF yra 
nemaža pelno nesiekianti 
finansinė korporacija. 

6. Svarbiausia yra tai, kad 
naujuose LF įstatuose nesi
keičia LF tikslas, būtent amži
nai išsaugoti lietuvių kultūrinį 
tęstinumą naudojant korporaci
jos kapitalą ir grynas pajamas 
literatūros, švietimo ir labdaros 
reikalams JAV ir kitur. JAV LB 
ir kitos organizacijos visada gaus 
reikalingą paramą pagal LF iš
teklius. LF nekovoja prieš orga
nizacijas ir jų darbus lietuvybei. 

7. Spaudą skaitanti lietuvių 
visuomenė žinojo apie LF įstatų 
keitimą iš laikraščių, kuriuose 
buvo LF informacija apie LF 
Tarybos 2004 m. vasario 19 d. 
posėdį, ir iš praėjusių 2003 
metų metinio LF narių suva
žiavimo, kuriame buvo kalbama 
apie LF dokumentų tvarkymą. 

8. Po kiekvieno LF tarybos 
posėdžio JAV LB žmonės žinojo 
apie posėdžių diskusijas. J ie 
taip pat žinojo apie LF įstatų 
komisijos svarstymus. 

Mitai. JAV LB daugiau 
nedalyvaus LF Pelno skirstymo 
svarstybose ir sprendimuose. 

Faktai. 1. Kas skaitė LF 
pranešimus spaudoje, tai žino, 
kad 2004 metų LF PSK sudaro 7 
nariai ir du antrininkai. Pirmi
ninkas yra Kęstutis Ječius, trys 
LF Tarybos nariai — Algirdas 
Ostis, Arvydas Tamulis, Ramo
ną Žemaitienė ir antrininkas 
(jei posėdyje negalėtų dalyvauti 
vienas iš narių) dr. Kazys Am
brazaitis. LF Taryba patvirtino 
JAV LB Krašto valdybos pris
tatytus tris kitus narius — dr. 
Oną Daugirdienę, Almį Kuolą, 
Marių Laniauską ir antrininką 
Vytą Janušonį. Illinois valstijos 
įstatymai nuo 1986 m. reikalau
ja, kad LF komisijoje daugumą 
sudarytų LF tarybos nariai , 
todėl veikiančių LF įstatų skirs
nis, kuriame kalbama po tris 
narius iš LF ir JAV LB, teisiškai 
negalioja. 

2. 2005 metų LF PSK bus 
tvirtinama kitų metų pradžioje. 

3. Kadangi JAV LB atlieka 
didelį švietimo, kultūros ir 
panašų darbą, kurį LF labiau
siai remia, tai JAV LB automa
tiškai gauna didžiausią skirsto
mos paramos dalį. Natūralu ir 
logiška, kad JAV LB atstovai 
dalyvauja ir dalyvaus pelno 
skirstyme. 

Mitai. Kodėl amerikiečių 
advokatų firma padeda Lietuvių 

Fondui. Amerikietis advokatas 
nesupranta lietuviškų reikalų. 

Faktai . 1. Illinois valstijoje 
žinoma kompetentinga amerikie
čių advokatų firma, kuri spe
cializuojasi pelno nesiekiančių 
korporacijų teisiniais klausi
mais, padeda LF dėl kelių prie
žasčių: padeda apsaugoti LF nuo 
galimų teisinių bylų bei ginti LF 
joms atsiradus, ir pataria, kaip 
geriau tvarkyti LF korporacijos 
dokumentus bei jos vadybą. 

2. Prieš metus JAV LB tary
bos prezidiumo pirmininkė 
advokatė Regina F. Narušis sa
vo laiške LF vadovams pagrasi
no teismu. LF taryba jautė di
delę atsakomybę už daugiau 
kaip 7000 narių suaukotus pini
gus ir palikimus lietuvybės 
išlaikymui ir norėjo t inkamai 
apsaugoti LF turtą, jei iš tikrųjų 
JAV LB iškeltų bylą. Buvo pa
r inkta kompetentinga ameri
kiečių advokatų firma, jei 
reikėtų gintis JAV teisme. 

3. Lietuvių Fondo taryboje 
yra t rys lietuviai advokatai : 
Vytenis Kirvelaitis, Daina Koje-
lytė ir Algirdas Ostis. J ie gerai 
supranta lietuviškus reikalus, 
visi trys dirba LF įstatų komisi
joje (advokatas Vytenis Kirve
laitis yra Įstatų komisijos pir
mininkas), ir kur reikia, pasi
taria su amerikiečiais advoka
tais. Minėti trys advokatai, taip 
pat kaip ir visi kiti likę 15-ka 
LF tarybos narių, dirba veltui ir 
patys gausiai aukoja LF. 

Mitai . Lietuvių Fondas 
reikalauja perdėtos pagarbos ir 
padėkos. „Draugas" buvo nu
baustas apkarpant LF teikiamą 
metinę paramą. 

Faktai . 1. LF nereikalauja 
perdėtos pagarbos ar padėkos. 
Priešingai, viešai dėkoja savo 
nariams ir rėmėjams už jų at
siųstas aukas , jas reguliariai 
skelbia „Drauge" ir už tai užmo
ka. 

2. LF prašo paramą iš LF 
gavusius apie gautą paramą 
paminėti, kad tokiu būdu LF 
nariai ir visuomenė konkrečiai 
matytų ir žinotų, kam ir kokia 
parama buvo duota, nes tie pini
gai yra ne LF vadovų, bet tų as
menų ar organizacijų, kurios 
tuos pinigus per LF paaukojo. 
Pavyzdžiui, su LF parama iš
leistose knygose tradiciškai įra
šoma, kad jų ruošą ar leidimą 
parėmė LF. 

3. Gautos paramos iš LF 
viešas paminėjimas tuo pačiu 
teigiamai reklamuoja ir patį LF, 
nes jis turi nuolatos augti. 

4. Šalia „Draugui" siunčia
mų apmokėtų pranešimų ir 
skelbimų, LF kasmet „Draugui" 
ir kitai lietuvių žiniasklaidai 
paskiria paramą. Praėjusiais 
metais „Draugui" buvo paskirta 
5,000 dol. Jis nebuvo nubaustas 
ir gavo paramos, nors jis pats 
turi savo milijoninį fondą ir gau
sų būrį rėmėjų. Nedraugiška 
kitos lietuvių spaudos atžvilgiu 
priekaištauti LF už tą didelę 
paramą „Draugui", kuomet kita 
lietuvių spauda sunkiau ver
čiasi neturėdama savo fondų, 
nes ji gavo panašias ir net ma
žesnes sumas. LF turi ribotą su
mą pinigų, kuriuos gali skirs
tyti, atsižvelgdamas į daugelį 
prašymų. Kodėl reikia didelė
mis sumomis remti kitą tur
tingą milijoninį fondą, neturtin
gos lietuvių spaudos sąskaiton? 

Mitai . Lietuvių Fondas 
bando nutraukti daugiau kai 40 
metų bendradarbiavimą su JAV 
LB. Pirmuosius 2 milijonus 
telkiant per pirmąjį dvidešimt
metį. 64 JAV LB apylinkės su
rinko 86% tos sumos ir įmokėjo į 
LF iždą apie 1,789,000 dol., bet 
dabartiniai LF vadovai, rodyda
mi didybės maniją, nesuskaito 
su JAV LB vadovybe. 

Fakta i . 1. Kaip LF pir
mininkai dr A. Razma ir P Ki
lius kelis kartus aiškino, ta su
ma yra teisinga, bet tai yra au
kos, gautos iš asmenų, gyve

nančių tų JAV LB apylinkių 
ribose ar netoliese. LF darbuo
tojai visas gautas aukas LF 
raštinėje registravo ne pagal 
miestus ar valstijas, bet pagal 
tuo metu veikiančias LB 
apylinkes. Aukas, ateinančias iš 
tų valstijų, kuriose neveikė LB 
apylinkės, LF užregistravo kaip 
„nepriklausantieji apylinkėms". 

2. JAV LB apylinkės (64) pa
čios suaukojo 35,930 dol. ir jų 
sąrašas yra LF knygoje, 309-310 psl. 

3. Tiesa, kad JAV LB daug 
padėjo LF augti per pirmuosius 
dešimtmečius, rinko aukas , 
rengė vajus, skatino tautiečius 
aukoti LF ir labai artimai ben
dradarbiavo su LF vadovais. Už 
tai LF daug kartų dėkojo buvu
sioms JAV LB taryboms bei 
valdyboms, ir ypatingai LB 
apylinkėms. 

4. Bet taip pat tiesa, kad per 
paskutinius 13 metų visa JAV 
LB parama dingo, nebuvo ragi
nimų apylinkėms ir nariams 
remti LF. Buvo tik prašoma, 
kad LF duotų šimtais tūkstan
čių dolerių JAV LB projektams. 
Iš JAV LB bendradarbiavimas 
pasidarė tik pinigų gavimas iš 
LF ir kritika LF vadovams. 

5. Prieš penkerius metus 
JAV LB KV (pirm. Regina F. 
Narušienė) įsteigė JAV LB 
„Endowment Fund", kuris tel
kia aukas neliečiamam kapi
talui ir naudoja tik jo palū
kanas. Taip kaip ir LF. Tą fondą 
tvarko pati JAV LB ir per eilę 
metų pakartotinai skatino JAV 
LB narius aukoti tam fondui. 

6. Dar blogiau, per pasku
tinius metus buvo pradėta gra
sinti LF, kaltinti LF narius bei 
vadovus prasimanymais ir ko
voti visokiais būdais prieš bet 
kokias LF pastangas stiprinti 
LF veiklą, pakeisti įstatus, sa
varankiškai tvarkytis pagal LF 
aukotojų-narių valią. Primena
me, kad ne LF ieškojo ginčų. 

7. Nežiūrint to, LF kvietė ir 
kviečia JAV LB atstovus į LF 
pelno skirstymo komisiją, į LF 
narių suvažiavimus ir rodo gerą 
valią gausiai remdamas lietuvy
bės išlaikymą. Tai nėra didybės 
manija, bet lietuviško draugiš
kumo išreiškimas, panašus į tą, 
kokį prieš 43 metus parodė dr. 
Antanas Razma, nuvažiavęs į 
JAV LB III tarybos sesiją su 
20,000 dol. ir konkrečiai pasiū
lymu remti JAV LB švietimo, 
kultūros ir panašią veiklą per jo 
ir kitų bendradarbių steigiamą 
milijoninį Lietuvių fondą. 

Mitai. LF vadovai susiren
ka LF narių įgaliojimus ir patys 
vieni LF tvarko. Jie yra ne
pakeičiami ir neįsileidžia kitus. 
Jie turi palikimų balsus. LF 
taryboje yra diktatūra. Jie deda 
pastangas išsilaikyti valdžioje. 
Jie suvažiavimuose viską griež
tai tvarko savo rankose ir į kri
tiką nekreipia dėmesio, žino kas 
kaip balsavo, ir t.t. 

Faktai. 1. Pirmiausia, LF 
pirmininkai visada kviečia ir 
prašo visus LF narius asme
niškai dalyvauti suvažiavimuo
se, nes LF yra visų narių fon
das. Negalinčius dalyvauti pra
šo įgalioti kitus LF narius. Kas 
nori, gali įgalioti LF tarybos, 
valdybos ar kontrolės komisijos 
narius, kurie taip pat yra LF 
nariai. 

2. Pagrindinius LF reikalus 
sprendžia metinis narių suva
žiavimas, ne LF vadovai. Suva
žiavimas išklauso ir tvirtina ta
rybos, valdybos, kontrolės ir 
kitų komisijų pranešimus, ren
ka trečdalį tarybos narių, renka 
kontrolės komisiją, taria LF 
veiklą ir projektus, sprendžia ir 
tvirtina LF registracijos doku
mentų ir įstatų pakeitimus. 

3. LF Taryba ir Valdyba 
atlieka visus darbus ir rūpinasi 
LF veikla tarp suvažiavimų 
Kreipia rimtą dėmesį į suva
žiavimuose iškeltus narių 
pasiūlymus, kritiką, klausimus 

Nukelta \ 5 psl. 
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EUROPA 

LONDONAS. 
Dabartiniam Britanijos opo

zicijos vadovo pavyko užsitik
rinti tokį pat populiarumą, ko
kį turi ir ministras pirmininkas 
Tony Blair, rodo antradienį pa
skelbtos apklausos rezultatai. 
Tai pirmas kar tas per beveik 
dešimtmetį trunkantį leiboristų 
vadovo valdymą, kai opozicijos 
atstovui pavyko jį pasivyti. Šiuo 
metu beveik 29 proc. apklaus
tųjų mano, kad Konservatorių 
partijos vadovas Michael Ho-
ward labiausiai tiktų į valstybės 
premjerus. Tiek pat balsų gavo 
ir T. Blair, rodo laikraščio ..The 
Daily Telegraph" užsakymu at
likta apklausa. Leiboristų parti
ją konservatoriai apklausose 
lenkia j au kelis mėnesius. 
Antradienį paskelbti tyrimo re
zultatai rodo, jog 39 proc. ap
klaustųjų remia konservato
rius, o 35 proc. rinkimuose bal
suotų už leiboristus. Apklausa 
leidžia manyti, kad T. Blair jau 
gali nebeužtikrinti leiboristams 
naudos, kokią jie anksčiau gau
davo eidami į rinkimus su juo 
priešakyje. Daugelis rinkėjų jį 
vertina kaip nevertą pasitikėji
mo, o dauguma jo asmeninių ro
diklių apklausose tapo neigia
mi. Kelios savaitės prieš ap
klausą T. Blair, kurio populiaru
mas smarkiai krito dar po karo 
Irake, buvo labai neramios. Jam 
kliuvo nemažai kritikos, kad jis 
pakeitė nuostatą ir pažadėjo su
rengti referendumą dėl Euro
pos Sąjungos konstitucijos, taip 
pat dėl problemų Britanijos imi
gracijos sistemoje. 

MASKVA. 
Adžarijos autonomijos vado

vas Aslan Abašidzė antradienį 
apkaltino Gruzijos valdžią iš
provokavus studentų protesto 
akcijas Batumi ir sakė neketi
nąs pasitraukti iš savo posto ir 
palikti respublikos. Radijo sto
ties „Echo Moskvy" laidoje 
Adžarijos vadovas sakė. jog 

esant ankstesniam Gruzijos 
prezidentui Eduard Ševardna
dzė to nebuvo, nors valstybė iš
gyveno du pilietinius karus. J is 
taip pat pareiškė neketinąs pra
šyti Rusijos ar kurios kitos vals
tybes politinio prieglobsčio. Ge
gužės 2 d. Tbilisi davė A. Abaši
dzė dešimt dienų „grįžti į Gru
zijos konstitucinę sistemą, at
kurt i teisėtumą ir nusiginkluo
ti". Je igu Batumi a ts isakytų 
vykdyti šį reikalavimą, t ada 
cent r inė valdžia, remdamasi 
konstitucija, ketina surengti 
p i rmala ik ius Adžarijos Aukš
čiausiosios tarvbos rinkimus. 

JAV 
VVASHINGTON, D.C. 
Irake vis stiprėjant pasi

priešinimui JAV nusprendė kol 
kas laikyti Irake sustiprintas 
maždaug 135,000 karių pajėgas. 
JAV praėjusį mėnesį ėmėsi di
dinti pajėgas, kad būtų galima 
veiksmingiau slopinti sukilimus 
Irako pietuose ir Fallujah. Tai 
buvo padaryta pratęsus 20,000 
karių, priklausančių 1-ajai šar-
vuotajai divizijai ir 2-ajam šar
vuotajam pulkui, tarnybą Irake 
mažiausiai t r ims mėnesiams. 
Pareigūnai, kurie nurodė jų pa
vardžių neminėti , sakė. kad 
šiuos karius pasibaigus pratęs
tam tarnybos terminui pakeis 
nauji, bet pajėgos liks tokio pa
ties dydžio kaip dabar. Šis 
sprendimas reiškia, kad atsi
sakoma ankstesnio plano suma
žinti Irake dislokuotas JAV pa
jėgas iki 105.000 karių. Dabar 
pripažįstama, kad pasipriešini
mas Irake iki birželio 30-osios, 
kai irakiečiams turi būti per
duoti riboti valdžios įgaliojimai, 
t ikriausiai nesumažės. 

JAV prezidentas George W. 
Bush pirmadienį nurodė savo 
gynybos sekretoriui imtis 
..griežtų veiksmų" prieš tuos. 
kurie yra atsakingi už nedera
mą elgesį su irakiečių kaliniais 
ir skubiai nustatyti , ar ši pro

blema gali būti platesnio 
masto. JAV kariškiai dėl minėtų 
įvykių Abu Graib kalėjime, 
esančiame netoli Baghdad, pa
reiškė papeikimus šešiems ka
rininkams. Skandalas kilo ži-
niasklaidos priemonėms paskel
bus nuotraukas, kuriose matyti 
nuogi į piramidę suguldyti ir ly
tinį aktą imituojančiomis pozo
mis sustatyti kaliniai irakiečiai. 
Tačiau armijos brigados gene
role Janis Karpinski, kuri pri
žiūrėjo šį kalėjimą, sakė, kad 
dalis atsakomybės turėtų tekti 
generolui leitenantui Ričardo 
Sanchez — JAV pajėgų Irake 
vadui. Nors JAV ir pranešė, kad 
kariškiai pradėjo penkis tyri
mus dėl kalinių žeminimo, pri
pažįstama, jog gynybos sekreto
rius Donald Rumsfeld dar ne
perskaitė detalios generolo 
ataskaitos šiuo klausimu. JAV 
štabų vadų komiteto pirminin
kas generolas Richard Myers 
taip pat sulaukė Kongreso narių 
demokratų kritikos, nes sakė 
dar neperskaitęs armijos atas
kaitos, kurioje, kaip pranešama, 
aprašyti „sadistiški, baisūs ir 
ištvirkėliški nusikalstami" kali
nių irakiečių žeminimo atvejai, 
tarp jų — mušimai ir sodomija. 

ARTIMIEJI RYTAI 
NAJAF. 
Netoli Najaf miesto naktį iš 

pirmadienio į antradienį įvyko 
šiitų dvasininkui Moątada al-
Sadr ištikimų sukilėlių ir JAV 
pajėgų susirėmimai. Informaci
jos apie aukas kol kas nėra. Tuo 
tarpu pirmadienį per JAV pa
jėgų ir M. al-Sadr „Mahdi armi
jos" susirėmimus Najaf mieste 
žuvo penki irakiečiai ir dar 15 
buvo sužeista. Najaf ir jo apy
linkėse pastarosiomis dienomis 
buvo įsiplieskę šiitų dvasininko 
šalininkų ir JAV kariu mūšių. 
JAV pajėgos pažadėjo sučiupti 
arba nužudyti M. al-Sadr, kuris 
yra kilęs iš vienos labiausiai 
Najaf— religiniame pasaulio ši
itų centre — gerbiamų musul
monų šeimų. 

C. Vagnorius siūlo rudenį atšaukti Europos 
komisarę D. Grybauskaitę 

DRAUGAS, 2004 m. gegužės 5 d., trečiadienis 

Vilnius, gegužės 4 d. 
(ELTA) — Seimo narys buvęs 
premjeras Gediminas Vagno
rius siūlo rudenį atšaukti, jo 
nuomone, Lietuvos tikslų negi
nančią Dalią Grybauskaitę iš 
Europos komisarės pareigų ir 
paskirti kitą pareigūną. 

Politiko nuomone, ją galėtų 
pakeisti, pavyzdžiui, buvęs eu-
roderybininkas Petras Auštre-
vičius a r kiti pareigūnai. 

„Krikščionių konservatorių 
socialinė sąjunga mano. jog lap
kričio 1 d., kai bus tvirtinami 
nuolatiniai ES valstybių dele
guoti komisarai, Lietuvos vy
riausybė turėtų pateikti kitą 
pareigūną, kuris norėtų ir mo
kėtų atstovauti nė tik ES, bet ir 
savo valstybės ekonominiams ir 
politiniams tikslams", sakė šios 
partijos pirmininkas G. Vag
norius. 

Jo nuomone, Lietuvos pa
reigūnai privalo pasimokyti iš 
senųjų Europos valstybių, kaip 
principingai ginti savo Tėvynės 
tikslus, o ne pataikauti Europos 

politinėms institucijoms ir jų 
atstovams. 

„Lietuvos deleguotos komi
sarės D. Grybauskaitės patai
kaujantis pareiškimas Europos 
Parlamentui, jog ji, kaip Euro
pos Komisijos narė. 'negali būti 
savo valstybės atstovė' — tai de
monstratyvus Lietuvos tikslų 
ignoravimas, kuris gali paska
tinti ir kitus politikus pasirink
ti asmeniškai patogesnę, bet 
Lietuvai labai žalingą gyvento
jų tikslų nepaisymo nuostatą", 
prognozuoja G. Vagnorius. 

Nors Europos komisaras at
sako už jam paskirtą veiklos 
sritį visoje Europos Sąjungoje, 
bet jis, anot G. Vagnoriaus, ne
gali užmiršti bendrųjų tikslų 
valstybės, kuri jį į šias pareigas 
delegavo. 

Buvusio premjero teigimu, 
Lietuva skiria savo komisarą ne 
tam, kad toks pareigūnas malo
niai pataikaudamas galėtų 
įgyvendinti savo asmenines am
bicijas valstybės sąskaita ir 
koptų karjeros laiptais. 

Kultūros ministrės iškėlė valstybinių kalbų 
svarbą Europos sąjungoje 

Vilnius, gegužės 4 d. 
(ELTA). Valstybinė kalba — 
kultūros įvairovių pagrindas, 
pabrėžė antradienį Vilniuje su
sitikusios Lietuvos ir Suomijos 
kultūros ministrės. 

Lietuvos kultūros ministrė 
Roma Zakaitienė ir Suomijos 
kultūros ministrė Tanja Kar-
pela akcentavo išskirtinį valsty
binės kalbos ir literatūros vaid
menį puoselėjant ir skatinant 
kultūrų įvairovę Europos Są
jungoje. 

Susitikimo metu abi minist
rės pabrėžė, jog valstybinės kal
bos ir literatūros puoselėjimas 
kaip kultūrų įvairovių pagrin
das yra ypač reikšmingas ma
žesnėms ES valstybėms. 

„Europos šalių l i teratūrų 
savitumas priklauso nuo kal
bos, kuria ji yra kuriama. Antra 
vertus, svarbus bet kurios kal
bos gyvybingumo elementas yra 
literatūros savo kalba kūrimas. 
Todėl nuosekliai remiant litera
tūros įvairiomis kalbomis verti-

kultūrų įvairovė, kuri yra vie
nas iš ES pirmumų kultūros 
srityje", teigė R. Zakaitienė. Pa
sak ministrės, literatūros verti
mų skatinimas galėtų būti vie
nas iš ES valstybių kultūrinio 
bendradarbiavimo būdų. 

Lietuvos ir Suomijos kultū
ros ministrės taip pat aptarė ES 
kultūros ir audiovizualinio sek
toriaus programų ateitį, nedi
delių kino gamybos kompanijų 
galimybes sėkmingai dalyvauti 
šiose programose bei bendros 
Šiaurės ir Baltijos valstybių fil
mų platinimo erdvės perspekty
vą. 

R. Zakaitienė ir T. Karpela 
ypatingą dėmesį skyrė nepilna
mečių apsaugos nuo neigiamos 
viešosios informacijos klausi
mams. Pasak Suomijos kultū
ros ministrės, šis procesas Suo
mijoje, kaip ir Lietuvoje, sulau
kia nemažai diskusijų, todėl 
svarbiausias uždavinys yra tin
kamai suderinti tikslus. 

MITAI IR FAKTAI APIE LIETUVIŲ FONDĄ 
Atkel ta i š 4 ps l . 
4 Kiekvienas LF darbuoto

jas yra ir gali būti pakeičiamas. 
Deja, labai mažai pozityvių dar
bininkų nori eiti dirbti ne
lengvą, neapmokamą darbą, 
ypač kai „profesionalai kritikai" 
dažnai viską negatyviai kri
tikuoja ar trukdo. Metiniuose 
suvažiavimuose kiekvienas LF 
narys turi teisę kandidatuoti, 
būti išrenkamas ir balsuoti kaip 
jis nori. Nesinori pavardžių mi
nėti, bet keli kritiškai parašiu
sieji apie blogus LF tarybos rin
kimus, patys karta kandidata
vo, bet jų neišrinko, tai dabar 
per eilę metų reiškia savo nepa
sitenkinimą. O kitas kritikas, 
nurodęs kelias pavardes ne
išrinktų kandidatų, drįsta ra
šyti, kad jų „neišrinkimas į 
nepalankią šviesą stato visą LF 
direktorių rinkimų procesą", ir 
kitoje vietoje fariziejiškai kalba 
apie demokratijos procesus. 

5. LF Tarybos nariais tampa 
tie kandidatai, kuriuos išrenka 
LF metinis narių suvažiavimas. 

6. LF vadova i n e t u r i pali
kimų ba lsų . Teoretiškai 7.226 
LF narių suaukota 15 mln. dol. 
kapitalo suma reikštų, kad LF 
yra apie 150.000 balsų (vienas 
balsas už kiekvieną 100 dol 
auką V Kadangi mirusieji negali 
šiame gyvenime naudotis pali
kimų galimais balsais, tai tų 
balsų ir nėra. Daugelis iškelia
vusiųjų j Amžinybę taip pat 
pasiėmė savo balsus. Tad liko 
25,831 balsai, kuriais gali nau
dotis gyvieji LF nariai. Meti
niuose suvažiavimuose dalyvau
ja mažiau negu puse tų balsų. 

7. Viename straipsnyje mi
nėtos moters palikimo po jos 
mirties reikalu jau seniai buvo 
viešai paaiškinta, kad niekas 

juo nesinaudoja. Kiek kartų rei
kia tą patį kartoti , kad LF 
nedaro neteisėtų dalykų? Taip 
pat niekas nežino kaip kas bal
savo, nes balsai, juos suvažiavi
me sudarytai komisijai suskai
čiavus ir patvirt inus, tuoj 
sunaikinami. 

8. Suvažiavimuose kiekvie
nas LF narys turi teisę apie vis
ką savo akimis pamatyti, pa
klausti ir ausimis išgirsti, su
žinoti, patikrinti, apie LF va
dovų adresu reiškiamus kalti
nimus, pareiškimus ar susirū
pinimą. Bet spaudoje rašyt i , 
kad „sklinda žinios", arba „šie 
visi įtarimai ir neaiškumai nie
kuomet neturėjo galimybės būti 
pat ikr int i" , pateikiant seriją 
neįrodytų kaltinimų LF Tarybos 
nariams apie jų neleistiną elgesį 
suvažiavimuose, yra, švelniai 
t a r i an t , labai nedoras kitų 
artimų žmonių šmeižimas. 

9. LF taryboje, valdyboje ir 
komisijose yra pilna demokrati
ja , viskas vyksta pagal JAV 
įstatymus ir LF įstatus, klausi
mai sprendžiami ir nutarimai 
priimami balsavimo būdu. Kai 
kuriais paprastesniais klausi
mais vieningai sutariama, o kai 
kur ia is kitais nuomonės ski
riasi 

10 LF tarybos ir valdybos 
nariai yra panašus idealistai 
darbininkai, kaip ir daugelio or
ganizacijų pozityvus darbuoto
jai, kuriems labiausiai rupi lie
tuvybės išlaikymas išeivijoje. 
J ie dirba telkdami lėšas, kad 
geriau išsilaikytų lituanistinės 
mokyklos, chorai, spauda, radijo 
programos, kultūrinė veikla, 
jaunimas ir Lietuvių Bendruo
menių pozityvi veikla. LF va
dovai neturi ir nesiekia jokios 
valdžios, kuri gal yra kai kur:'; 

juos kaltinančių žmonių susi
kurtose vaizduotėse. 

Mitai. LF pereis Į kelių pri
vačių asmenų kontrolę pagal 
naujus LF įstatus. Naujuose 
Įstatuose dingo pastraipa, rei
kalaujanti, kad LF likviduojan
tis ištekliai būtų išskirstomi 
bendram lietuviškam tikslui. Ne 
visi LF tarybos nariai pritaria 
LF Įstatų pakeitimui, kuriuos 
surašė amerikiečiai advokatai. 
Nėra reikalingų saugiklių ir 
JAV LB priežiūros. 

Faktai. 1. Nauji LF įstatai 
sustiprina ir palengvina visų LF 
narių teises savarankiškai 
tvarkytis. LF kontroliuos apie 
4.000 gyvų LF narių pagal jų 
turimus balsus per metinius 
nariu suvažiavimus, ir jų išrink
ti 18 LF tarybos narių su LF 
valdyba tarp suvažiavimų. Jo
kie privatūs asmenys negali ir 
negalės perimti tos kontrolės. 
Gal tą gali padaryti, pavyzdžiui. 
Draugo fondo 9 direktoriai arba 
jų dauguma, kurie patys gali 
keisti ne tik savo įstatus, bet ir 
savo inkorporavimo dokumen
tus. 

2 Netiesa, kad nežinoma 
kam tektų, sakykim, už 100 
metų LF turtas, jei tuometiniai 
LF nariai norėtų LF veiklą 
sustabdyti. Viskas apie tą. kas 
turėtų būti padaryta likviduo
jant LF, VTa aiškiai surašyta 
praėjusiais metais LF narių su
važiavime 85** balsų dauguma 
patvirtintuose „Articlos of Incor-
poration" pakeitimuose. Paaiš
kėjo, kad jų neskaitę JAV LB 
vadovai ir kiti asmenys viešai 
skelbia netiesą ir be reikalo gąs
dina visuomenę. Naujuose LF 
įstatuose yra nurodyta, kad LF 
uždarymo atveju reikalingas LF 

narių trijų ketvirčių balsų dau
gumos nutarimas. „Articles of 
Incorporation" pakeitimai nuro
do, kad tur tas turi tekti tokioms 
korporacijoms, kurios vykdo 
panašius tikslus kaip ir LF, ir 
paaiškinta daugiau detalių. 

3. LF likvidavimo nuostatai 
yra labai panašūs kaip ir JAV 
LB bei kitų lietuvių organizaci
jų-

4. Naujus LF įstatus kelis 
metus svarstė, diskutavo ir rašė 
LF įstatų komisija, pirminin
kaujama advokato Vytenio 
Kirvelaičio. Tad šie įstatai yra 
„lietuviškos" redakcijos. Komi
sijoje dirbo, daug kartų posė
džiavo, diskutavo, kultūringai 
ginčijosi ir balsavo komisijos 
nariai dr. Kazys Ambrozaitis, 
Kęstutis Ječius. Vytautas Ka-
mantas, Vaclovas Kleiza, advo
katė Daina Kojelytė, advokatas 
Algirdas Ostis, Vytas Vaitkus ir 
Ramoną Žemaitienė. Amerikie
čiai advokatai tuos įstatus per
žiurėjo, patarė, pataisė. Komi
sija baigtus ir jos priimtus nau
jus LF įstatus pateikė LF Ta
rybos diskusijoms ir tvirtinimui. 

5. LF tarybos posėdyje, 
kuriame dalyvavo 16 narių, 
įstatų komisijos priimti nauji 
LF įstatai buvo skaitomi žodis 
po žodžio, sustojama, diskutuo
jama, nutar iama ir toliau skait
oma iki pabaigos. Po eilės bal
savimų tvirt inant atskirus 
skirsnius, LF ta ryba , 15 ba lsu 
p a s i s a k i u s už ir 1 susi lai
k ius , n u t a r ė pate ik t i LF su
v a ž i a v i m u i rezol iuci ja , pa
gal ku r i ą suvaž iav imas tvir
t ins s e n u LF įstatu pana i 
kinimą i r naujų pr iėmimą. 

6 JAV LB vadovai kalba ir 
rašo apie jų pareigą užtikrinti 
skaidrumą Lietuvių Fonde, apie 

saugiklius likvidavimo atveju, ir 
1.1. Apie JAV LB ir LF 
skaidrumą jau anksčiau buvo 
paaiškinta. Apie kitokias JAV 
LB pareigas kalbant, reikia 
pažiūrėti į JAV LB padėtį lietu
viškoje visuomenėje. Pagal 
„Drauge" paskelbtą statistiką, 
remiantis vėliausiais JAV gy
ventojų surašymo duomenimis. 
2000 metais JAV gyveno 
659.992 lietuviai. Teoretiškai jie 
turė tų būti JAV LB nariai . 
Praėjusiuose JAV LB Tarybos 
rinkimuose dalyvavo ir balsavo 
tik 4,844 asmenys. Panašus , 
kiek mažesnis, yra ir LF gyvųjų 
narių skaičius. Galima spėti, 
kad daugelis tų JAV LB balsuo
tojų buvo LF nariai. Kažin ar 
reikia iš viso kalbėti apie kokius 
nors JAV LB saugiklius ir 
priežiūrą LF nariams. 

K laus imas . Kas yra tie 
visaip privačiuose pokalbiuose, 
susirinkimuose, per telefoną, 
radiją, internetą ir spaudą 
aprašyti, pabarti, neaiškiais ir 
nekilniais tikslais Įtarti bei 
apkaltinti žmonės, LF vadovai, 
kurie visuomenėje sukėlė toki 
dideli susidomėjimą naujais 
Lietuvių Fondo Įstatais ir san
tykiais tarp LF ir JAV LB? 

Atsakymai: 1. Tai Lietuvių 
Fondo narių suvažiavimuose 
išrinkti 18 LF direktorių arba 
tarybos narių, kurie savano
riškai aukoja savo laiką, darbą, 
talentus, patys apsimoka kelio
nių j posėdžius išlaidas, negau
na jokių atlyginimų ir nuolatos 
rūpinasi, kad lietuvybės išlaiky
mui sukeltų daugiau reikalinga 
lesų. augintų Lietuvių Fondą, 
daugiau padėtų JAV LB ir kito
ms organizacijoms, sąžiningai 
saugotų ir administruotų jiems 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Af A 
MARIJA ŠEŠTOKIENĖ 

Minint šią liūdną sukaktį šv. Mišios bus aukojamos 
gegužės 9 d. 11:30 v. r. St. James Catholic Church, Savan-
nah, GA ir gegužės 14 d. 8 v.r. Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai prašome draugus ir pažįstamus prisiminti 
a.a. Mariją, savo maldose. 

Ilsėkis ramybėje, TETA MARA, Aukščiausiojo globoje! 

Elena ir Antanas K v e d a r a i ir dukros Virginija i r 
Julita su š e imomis 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

THE L1THUANIAM WORLD WIDE DAILY 

IŠNUOMOJA KVIEČIA 

APARTMENT FOR RENT 
61 Str. & St. Louis Str. 

31/, room remodeled. Nevvly 
dekorated. Ouiet building. $450. 

708-923-6723 

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

ces. coin-laundry. owner heated. 
S350 per month +11 /2 security. 

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

Čikagoje vieši įžymi Lietuvos aktorė 
OLITA D Ū TAR T AI TĖ. 

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

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

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

Bilietai parduodami „Lietuvėlėje" 
„Seklyčioje. „Lithuanian Plaza 

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

VVoodridge išnuomojami 
-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai i mieg.— S607; 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

SIŪLO DARBA 

PASLAUGOS 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

dažymas. Timif darbo draudimą. 
S.'Benetis, tel. 630-241-1912 

Caregiver job for live-in 
position in VVisconsin. 

SS and DL helpful. 
Call Greg 262-657-8044. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

F R A N K Z A P O L I S 
3208 1/2 VVest 95th SL, 

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

GREIT PARDUODA 
Ui Landmark 
— * * * properties gg: 

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 

P E R S I U N Č I A M E \ L IETUVĄ 
"" . 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 JSIGYTI A U K C I O N U O S E 
T E L : 7 Ū S - 4 3 0 - 6 B 8 a 

LF narių patikėtus reikalu?. Jie 
yra: pirmininkas Antanas Raz
ma, Kazys Ambrozaitis, Gedi
minas Balukas, Sigita Balze-
kienė, Stasys Baras, Saulius 
Čyvas, Kęstutis Ječius, Vytau
tas Kamantas, Povilas Kilius. 
Vytenis Kirvelaitis, Vaclovas 
Kleiza. Daina Kojelytė, Vytas 
Narutis, Algirdas Ostis. Arvy
das Tamulis. Vytas Vaitkus. 
Jonas Valaitis ir Ramoną 
Žemaitienė. 

2. Tai 8 asmenų LF valdy
ba: pirmininkas Povilas Kilius, 
Ramūnas Astrauskas . Stasys 
Džiugas, Vaclovas Kleiza, Ale 
Razmiene. Arvydas Tamulis. 
Vytas Vaitkus ir Ramoną 
Žemaitienė. 

3. Tai 3 asmenų LF kon
trolės komisija: Algis Janusas. 
Marius Kasniunas ir Antanas 
Valavičius. 

4. Apie šių asmenų veiklą ir 
pozityvius darbus lietuvių 
visuomenėje butų galima labai 
daug parašvti. Tikriausiai dau
gelis „Draugo" skaitytojų juos 
gerai pažįsta iš jų sėkmingų 
darbų lietuvybės išlaikymui 
išeivijoje. Vieni iš jų yra LF ir 

lietuviškos veiklos seni vetera
nai, kiti yra patyrę visuome
nininkai ir darbininkai, treti 
yra jaunesnės kartos subrendę 
darbštus idealistai, visi savo 
sričių profesionalai, akademi
kai, specialistai. 

Paba iga i . Stebėtina, kad 
tiek daug „Drauge" rašyta ir 
diskutuota apie biurokratinius 
LF įstatų tvarkymo reikalus, o 
ne apie naujų narių telkimą. LF 
kapitalo augimą, jo pelno 
skirstymą, lietuvybės išlaiky
mui reikalingas lėšas, toms 
lėšoms telkti budus bei vajus, ir 
kaip sėkmingiau bei greičiau 
pasieki 20 milijonų dol. sumą. 
Kviečiame gausiai dalyvauti LF 
narių suvažiavime 2004 m 
gegužes 8 d., šeštadienį, 9:30 
vai. ryto. Pasaulio lietuvių cen
tre. Lemonte. vykdyti suvažia
vimo darbotvarkę, užbaigti LF 
įstatų tvirtinimą, ir po to gerai 
planuoti LF ateities darbus 

Lietuviu Fondo 
informacija 

SK 09860 

• ( 
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Klausimų daug, o atsakymai į juos - vis dar migloti... 

DR. PRANAS BUDININKAS, gyv. 
St. Pete Beach, FL, Draugo 
fondo pavasario vajui a ts iuntė 
300 dol. prie ankstyvesnių 700 
dol. įnašų ir tapo g a r b ė s 
n a r i u . Sveikiname naują DF 
garbės narį ir dėkojame už 
dovaną pavasario vajui. 

VLADAS GILYS, gyv. Sun City, 
CA, ilgametis Draugo fondo 
narys , pavasario vajui atsiun
tė 500 dol. pakeldamas įnašus 
iki 1,000 dol. ir tapo Draugo 
fondo g a r b ė s n a r i u . Dėko
dami už stambų pavasarinį 
įnašą Draugo fondui, sveiki
name naują DF garbės narį. 

ONA !R VINCAS URBAITIS, gyv. 
Cleveland, OH, Draugo fondo 
g a r b ė s n a r i a i , 2004 m. pa
vasario vajui atsiuntė 200 dol. 
ir savo įnašus padidino iki 
1,500 dol. Už stambią paramą 
Draugo fondui labai dėko
jame. 

LIETUVIŲ DANTŲ GYDYTOJŲ 
sąjungos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, gegužės 6 d., 12 
v.p.p. Phinix China Bufet, 
6200 S. Cass Ave., Vestmont, 
IL. Susirinkimas svarbus, bus 
skirstomas metų bėgyje su
r inktas pelnas Lietuvoje gyve
nančioms kolegėms. P r a š a u 
visus aktyviai dalyvauti. 

GEGUŽĖS 8 - 3 0 DIENOMIS, 
Lietuvių dailės muziejuje, 
esančiame Pasaulio lietuvių 
centre, vyks paroda - A. ir V. 
Zikarų sukaupto meno rink
t inės dovana muziejui. Ši 
dovana, tai žymiausio Lietu
vos nepriklausomybės sim
bolių kūrėjo, skulptoriaus 
Juozo Zikaro, jo sūnaus Tei
sučio Zikaro, kūrusio Austra
lijoje, tapytojų J . Bagdono, V. 
Igno, V.K. Jonyno, A. Galdiko, 
V. Kasiulio, E. ir R. Talačkų ir 
kitų menininkų kūrinia i . 
Parodos a t idarymas įvyks 
gegužės 8 d., šeštadienį, 6:30 -
9v .v . 

ČIKAGOS LIETUVIŲ VENEZUELOS 
draugijos pusmetinis susi
r inkimas įvyks gegužės 13 d., 
ketvirtadienį, 1 v.p.p. Šaulių 
namuose, 2417 W. 43rd St. 
Kviečiame visus dalyvauti. 

RŪTA KUNCIENĖ, ISTORIKĖ, 
buvusi Nacionalinio muzie
j aus Vilniuje kuratorė, knygų 
autorė, daugelį metų dirbusi 

Maironio l i tuan is t inė je mo
kykloje, gegužės 1 d. buvo 
išrinkta nauja Pedagoginio li
tuanistikos inst i tuto direkto
re. PLI rektorius, prof. dr. J . 
Račkauskas dėkoja Mildai Ša
tienei už 2 metų darbą ne
lengvose direktorės pareigose. 

GEGUŽĖS 16 D., 3 V.P.P. 
Jaun imo centre įvyks pa-
minėjimas-koncertas „Žodžio 
kelias", sk i r t a s l ietuviško 
spaudos žodžio draudimo pa
naikinimo ir išlaisvinimo 100-
mečiui. Vienintel is paminė-
j imas -koncer tas įvyks J a u 
nimo centre. Programą sudarė 
žinomas ak to r ius Egidijus 
Stancikas. Kar tu keliauja ir 
paroda, pa ruoš ta Mažvydo 
bibliotekos Lietuvoje. Bilietai 
gaunami „Seklyčioje". Vaikams 
iki 12 metų įėjimas nemoka
mas. 

KOMP. VL. JAKUBĖNO kūrinių 
koncertas įvyks gegužės 23 d., 
Jaun imo centro didžiojoje 
salėje, Čikagoje. Čia kar tu bus 
paminėtos ir šio Čikagoje 
1976-aisias m. mirus io žy
maus kompozitoriaus, muzi
kos kritiko, publicisto, pianis
to ir pedagogo 100-osios met
inės. Pagrindinę koncerto dalį 
išpildys „Dainavos" ansamblio 
choras, k u r i a m vadovauja 
muz. Darius Polikaitis. Bus ir 
vokalistų bei ins t rumental is
tų. Koncerto pradžioje t rum
pai apie šį daug lietuvių mu
zikai nusipelniusį asmenį 
kalbės muz. Faus tas Strolia. 

DĖMESIO BENDRUOMENINKAI 
FONDO NARIAI 

Lietuvių fondo suvažiavime 
LF vadovai siūlys priimti įsta
tus, kuriais iš LF veiklos pašali
nama JAV Lietuvių Bendruo
menė. Gausiai dalyvaukime su
važiavime, visomis jėgomis 
priešinkimės šiam neaiškaus 
tikslo sumanymui, neleiskime 
šiuos įstatus priimti, reikalau
dami tartis su LB. Negalintieji 
suvažiavime dalyvauti , ne
siųskite įgaliojimus LF vado
vams, o pasiųs tus pareika
laukite juos grąžinti, tuomet 
juos nukreipkite suvažiavime 
dalyvausiantiems JAV LB pa
reigūnams bei nariams. SKOO9843 

DĖMESIO „DRAUGO" SKAITYTO
JAMS! Nuo šiol antradienio ir 
šeštadienio leidimai kainuos 75 
cnt. Kitomis dienomis — 50 cnt. 

ESAME NUOŠIRDŽIAI DĖKINGI ŠIEMS SAVO RĖMĖJAMS:* 

ONA ALEKNA iš Miami Beach, FL, atsiuntė „Draugui" 80 DOL. auka. 
Širdingai dėkojame. 
STASE BACEVIČIENĖ, gyv. Orfand Park, IL, parėmė „Draugą" labai 
dosnia 100 DOL. auka. Nuoširdus ačiū! 
HEDVVIG KONTRIMAS, Mission Vieįo, CA, atsiuntė 45 DOL. auką 
„Draugui". Sakome ačiū! 
ALMA IR PAULIUS JANKUS Iš Sterling Heights, Ml , parėmė „Draugą" 
45 DOL. auka. Dėkui. 
MILDA MATUSZ, gyv. Delran, N), kartu su prenumeratos mokesčiu 
atsiuntė 60 DOL. auka. Esame dėkingi. 

SKELBIMĄ 
Advokatas 

Vytenis L ie tuvninkas 
4536 W 63 Street 
Chicago. IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont n . 
Advoka tas 
J o n a s Gibaitis 
Civilines ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

F.-mail: Gihaitis@aol.com 
ToU free 24 hr. 888-776-6742 

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

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

Vairavimo ir Kriminalinių Teisig 
Specialistas. Raštines Čikagoje ir 

Woorlrid(;e 
Tel. 877-Gyne jas a r b a 

877-496-3527 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

s,T,s UB*t9Z3B9CHuĘ*,Mj&tĘB 
(iaiimos konsultacijos šeštadieni.!: s 

S. m. balandžio 30 d., „Drau
go" redakcijoje įvyko JAV 
LB Krašto valdybos pirm. 

Vaivos Vėbraitės ir JAV LB 
Plėtros komisijos pirm. Elonos 
Vaišnienės spaudos konferenci
ja tema: „JAV Lietuvių Bend
ruomenės ir Lietuvių fondo 
valdybos tolimesnio bendradar
biavimo klausimai". 

T r u p u t i s is tori jos 

1949 m. birželio 14 d. Vy
riausiojo Lietuvos išsilaisvini
mo komiteto buvo paskelbta 
Lietuvių Charta, kur ia buvo 
įkurta Pasaulio lietuvių ben
druomenė (PLB), kuri turėjo 
vienyti ir jungti visus, už 
Lietuvos ribų gyvenančius 
lietuvius. Tikslas - kovoti dėl 
Lietuvos laisvės ir valstybės 
nepriklausomybės ir išlaikyti 
lietuvių tautos vienybę, jos 
kalbą, kultūrą, papročius, tradi
cijas, valstybingumo idėją. 

1961 m. kovo 19 d. Čikagoje, 
dalyvaujant iniciatoriams rė
mėjams ir LB atstovams buvo 
nutar ta : 

- Lietuvių fondas kuriamas 
prie JAV Lietuvių Bendruo
menės. 

- Lietuvių fondo lėšas telkia 
jo iniciatoriai ir Lietuvių 
Bendruomenė. 

Suredaguoti ir susirinkime 
patvirtinti Lietuvių fondo įsta
tai buvo įregistruoti Illinois vals
tijoje 1962 m. kovo 14 d. Au
koms siųsti ir pajamuoti buvo 
atidarytos einamosios bankinės 
sąskaitos Antano Razmos, pri
t a r i an t G. B ai ūkui su JAV 
Lietuvių Bendruomenės Centro 
valdyba. JAV LB valdyba 
drauge paskirstė ir uždėjo lėšų 
r inkimo kvotas visoms savo 
apylinkėms ir davė nurodymus 
siųsti pinigus į naujai atidarytą 
LF sąskaitą. (Ši informacija 
surinkta iš tų laikų „Draugo" 
iki kitų laikraščių, dokumentų, 
laiškų). 

Praėjus 42 metams nuo tų 
įspūdingų sprendimų lietuvy
bės išsaugojimui ir puoselėjimui 
Amerikoje ir kituose kraštuose, 
iškilo neįtikėtina problema: 
prieš 2 metus Lietuvių fondas 

pradėjo vystyti galingą veiklą ir 
praktiškai įgyvendinti kate
goriško atsiskyrimo nuo JAV 
Lietuvių Bendruomenės poli
tiką - keičia pradinius įstatus, 
keičia rinkimų sistemą, dešimt
mečiais nusistovėjusius dviejų 
lietuviškų visuomeninių organi
zacijų santykius. Kodėl? 

Apie tai kalba ne vienas 
taut ie t is , paaukojęs dešimtį-
šimtą-tūkstantį dolerių, nu
trauktų nuo šeimų, padovanotų 
kilniausiems lietuvių tautos 
rėmimo-tikslams. Kalba todėl, 
kad juos sukrėtė prieš pat 
Velykas gauti iš LF laiškai, 
rodantys norą atsiskirti ir tapti 
savarankiška organizacija. To
dėl, kad jaudina, jog už aukoto
jų pinigus Lietuvių fondo valdy
ba samdo labai brangiai kainuo
jančius advokatus naujųjų 
fondo įstatų kūrimui ir atsisky
rimo įteisinimui. Argi kitatau
čiams suprantamos mūsų 
mažos tautos išeivių problemos? 

Tai, kad nesinaudojama 
mūsų tautiečiais teisininkais 
įrodo reikalo neskaidrumą. Iš 
kovos su fondo vadovais pa
sitraukė patyrusi teisininkė Re
gina Narušienė, kas dar kartą 
patvirt ina fonde vykstančius 
neskaidrumo reiškinius. Ir tai, 
kad Fondo vadovai jau praeitų 
metų susirinkime pademon
stravo teisinę nešvarią savivalę, 
panaudodami mirusiųjų labda
rių įgaliojimus balsavimo maši
noje, kad kai kurie tarybos ir 
valdybos nariai jau su šeimomis 
įsigijo penkiaprocentinius pake
tus balsavimo mašinoje - paro
do, kaip toli sauvalės keliu 
nuėjo, per didelio pasitikėjimo 
susilaukę, išrinktieji į Tarybą ir 
Valdybą fondo nariai. 

Penkiolika milijonų - dideli 
pinigai. Reikia pripažinti, kad 
pelnu iš palūkanų LF dalina ir 
paremia daugybę naudingų 
lietuviškų programų. 

Vaiva Vėbraitė, prieš šv. 
Velykas, gavusi LF laišką, 
bandė pagal visus esamus doku
mentus įsigilinti ir suvokti bei 
perprasti iškilusios problemos 
esmę. Ji pakvietė LF vadovus 
pokalbiui. Šie sutiko. 

Ateitininku namuose, ba-

"VYNAS SU VYTAUTU" 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . Č E P Ė N A S 

6436 S.PuIaski Rd . Chicago. II, 
60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Vakaronė Lietuvos įstojimui j NATO ir 
Europos Sąjungą paminėti. 

Pabendravimas su Vytautu Kernagiu, 
vynas ir užkandžiai. 

Galėsite nusifotografuoti su Kernagiu. 

Jaunimo Centro kavinėje gegužės 7 d. 
(penktadienį). 7:30 v.v. 

TIK 100 bilietų. Kaina-35 dol. 
Bilietai ir papildoma informacija 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centre 
tel. 773-434-4545 

Spaudos konferencijos dalyvis 
Remienė ir Vaiva Vėbraite. 

Algimantas Birgiolas. Aušrele Sak; Nijole Nausėdienė, Marija 

V. Maciūnas (Philadelphia). Vaiva Vėbraite. Elona Vaišnienė ir Vita Malinauskienė. Jono Kuprio nuotraukos. 

landžio 30 d., įvyko susitiki
mas, po kurio nei Vaiva 
Vėbraitė, nei su ja pokalbyje 
dalyvavusi dr. Elona Vaišnienė, 
negalėjo atvirai kalbėti apie 
įvykusį pasikalbėjimą, nes 
Lietuvių fondo tarybos 
pirmininkas Antanas Razma ir 
su juo buvę žmones prašė 
pašnekovių neviešinti įvykusio 
pokalbio. 

Kodėl9 

Todėl, kad visi LF aukotojai 
ir visi Amerikoje gyvenantieji 
lietuviai nesužinotų reikalo 
esmės: kaip bus valdomi jų 
paskirti labdarai ir šalpai pini
gai; kad su JAV LB bendrai 
įkurtas lietuvių visuomeninis 
fondas, nepelno visuomeninė 
organizacija, turėjusi remti 
Lietuvių Bendruomenės lietu
vybės programas, dabar nori 
atsiskirt i ; kad keli, visuo
meniniais pagrindais kadaise 
išrinktieji, dabar nori užvaldyti 
tai, ko niekuomet neturėjo, kas 
priklauso Lietuvių fondui ir jo 
visiems dabar t in iams gyvie
siems nariams, bet ne miru
siems, į amžinybę išėjusiems 
bei jų įgaliotiesiems. 

Prieš numatytą spaudos 
konferencija abi viešnios turėjo 
susitikimą su Lietuvių fondo 
tarybos pirmininku dr. Antanu 
Razma ir su dar kitais tarybos 
ir valdybos nariais, kurie taip 
pat yra įslaptinti, dėl dviejų 
lietuviškų organizacijų JAV LB 
ir LF nepelno visuomeniniu 
organizacijų tolimesnio ben
dradarbiavimo. Nes prieš 44 
metus pirmiausia buvo įkurta 
JAV LB, o tik po poros metų, 
kai veiklai prireikė pinigų, iški
lo mintis įkurti dar vieną, pini
gus organizuojančia organizaci
ją - Lietuvių fondą. 

Liūdna, kad LF vadovai, 
užuot atvirai kalbėję su savojo 
fondo įkūrimo organizacijos 
vadovėmis, verte jas ,,susitiki
mo rezultatų visuomenei ne
garsinti", tad V. Vėbraitė ir E. 
Vaišnienė konferencijos pra
džioje taip ir pareiškė, jog jos 

kalbės tik apie JAV LB, nemi-
nėdamos Lietuvių fondo reika
lų, kadangi jos pasižadėjusios 
neskelbti ir turinčios tesėti 
duotą žodį: Dievų kalbos -
Dievams, o eiliniams... nieko 
trupučiukas. 

Į žurnalistų ir susir in
kusiųjų k laus imus viešnios 
atsakinėjo: 

- A r a t s i s k i r i a L i e t u v i ų 
f o n d a s (LF) n u o J A V 
L i e t u v i ų B e n d r u o m e n ė s 
(JAV LB)? 

- Mes bandome įkalbėti, 
kad LF įstatuose išliktų seno
sios bendradarbiavimą su JAV 
LB išsaugančios frazės. 

- A r L F iš t i k r o n o r i 
t a p t i p r ivač i a į s t a iga? 

Viešnios negalėjo atsakyti. 
- A r L F to l i au t e i k s fi

n a n s i n ę p a r a m a t i k s a v o 
n u o ž i ū r a , a r t a r s i s su J A V 
LB, j o s v a l d y b a ? 

- Sunku pasakyti ką nu
t a r s LF suvažiavimas, įvyk
siantis š.m. gegužės 8 d.. -
paaiškino V. Vėbraite. 

- Y ra į g a l i o j i m ų s i s 
t e m a . J i g a l b ū t b u s n a u d o j a 
m a i r fondo r i n k i m ų e igoje? 

- Skaidrumo ir dar kartą 
skaidrumo reikia visuose mūsų 
veiksmuose, - sake JAV LB 
pirmininkė. 

- P o 42 m. n o r i m a n e b e -
p r i i m t i B e n d r u o m e n ė s į 
fondo va ldybą . Gal ž m o n ė s 
g a l ė t ų a t š a u k t i s a v o įgal io
j i m u s ? 

- Kiekvienas žmogus priva
lo gerai permąstyti savo įgalio
j imus, nes nebuvo laiko įsigilin
ti Prašiau fondo vadovų tar t is , 
- sakė V. Vėbraitė 

- Ar LF valdybos ir tarybos 
nariai tikrai gali išsipirkti a r 
išsivilioti iš fondo narių balsų 
įgaliojimus kiekvienas sau iki 
penkių procentų visų nar ių -
balsuotojų, pas iuntus ių savo 
balsų įgaliojimus pasir inktiems 
valdybos a r tarybos nar iams? 

Viešnios negalėjo atsakyti , 
nes iš tikro - tai ne jų kompe
tencija 

Tuo tarpu į spaudos konfe
renciją atvykusi viešnia iš Mil-
waukee įrodinėjo, kad LF 
valdybos ir tarybos nariai turi 
sukaupę mirusiųjų aukotojų 
įgaliojimų didelius skaičius ir 
jie į suvažiavimą einą ne kaip 
visi eiliniai fondo nariai, o na
riai, turintieji mirusiųjų sielų 
įgaliojimų - balsų po keletą 
šimtų kiekvienas ir kad 
kiekvienas toks valdybos narys 
save išsirinks eilinei kadenci
jai, nurungęs bet kurį kon
kurentą, norintį patekti į 
Lietuvių fondo tarybą ir valdybą. 

- Ar tai t i e sa? 
V. Vėbraitė atsakė nežinan

ti tokių faktų. Tačiau jei tokių 
dalykų esama, reikia visiems 
būsimo LF narių suvažiavimo 
dalyviams ir negalintiems at
vykti gerai apmąstyti , kam 
įduoti savo balsų įgaliojimus. 

O E. Vaišnienė - JAV LB 
P l ė t r o s komis i jos p i rmi 
n inkė pasakė: 

- Tai ne problema, o iš
šūkis, kaip bendradarbiaujant 
surasti būdą puoselėti lietuvy
bei drauge su fondu. Fonde yra 
skirstymo komisija. Ji sudaryta 
iš LF ir JAV LB atstovų. Jie, 
gavę paraiškas, apsvarsto jas 
ir, remdamiesi atsakomybe 
savo pasirinktai veiklai, skiria 
LF paramą labiausiai reikalin
goms visuomeninėms organi
zacijoms bei lietuvybės vysty
mo programoms. 

Radakcija kiekvieną dieną 
gauna laiškų, telefoninių skam
bučių, kuriuose Amerikoje įsi
kūrę tautiečiai, dosniai aukoję 
Lietuvių fondui dideles sumas 
pinigų domėjosi, kaip bus su 
LF, kodėl LF vadovybė nutarė 
kategoriškai atsiskirti nuo JAV 
LB, kaip suvokti LF susi
kūrusią antidemokratinę situa
ciją, siekiant atsiskirti ir su
trypti pasitikėjimą kilniašir
džiais aukotojais lietuvybės iš
saugojimui, jų dorumą ir 
gerumą?... 

Kas jiems atsakys? 
Algirdas A. V i t k a u s k a s 
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