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Iš ateitininkų veiklos. 
2 psl. 

Ieškant bendro 
vardiklio. JAV LB XVII 
Tarybos prezidiumo 
pareiškimas. 

3psl. 

JAV LB Krašto 
valdybos pirmininkės 
pareiškimas. Lietuvė 
klausos gerinimo 
tarnyboje. 

4 psl. 

Šio šeštadienio priede: 
Faustas Strolia, 
gyvenimą paaukojęs 
lietuviškai dainai. 
Mykolas Krupavičius 
mano atsiminimuose. 
Buvimo religija: 
Robertui Keturakiui — 
70! Leidiniai. 

Užrašai iš provincijos. 
Senoliai apie gimties 
paslaptį. „Sočiai 
Security" reformos. 

5 psl. 

Draugo fondo skiltis: 
besivėluojantis 
pavasaris. Fotoparoda 
„Lietuviai Amerikoje". 
Nauja apklausa. 

8 psl. 

* E u r o p o s s ta lo t en i so 
p i rmenybės Danijoje b ron
zos meda l ius mišrių dvejetų 
varžybose užsitikrino Rūta 
Garkauskaitė-Būdienė poroje 
su serbu AJeksandr Karakaše-
vič. Penktadienį ketvirtfinalyje 
lietuvaitė poroje su serbu 4:1 
nugalėjo slovakus Eva Odoro-
va bei Liubomir Pistej. Pusfi
nalyje dėl vietos finale lietuvės 
ir serbo duetas susitiks su Aus
trijos atstovais — Werner 
Schlager ir Jia Lu. 

* R iča rdas B e r a n k i s sėk
minga i žaidžia T a r p t a u t i n ė s 
t en i so federaci jos ( ITF) 
„IBM Junior Circuit 2005" jau
nių (iki 18 metų) turnyre Trini
dade ir Tobage. Vaikinų vienetų 
varžybose įveikęs keturis var
žovus lietuvis iškopė į turnyro 
pusfinalį. 

* Tr isdešimt t reč ią ne
sėkmę 70-ose JAV NBA regu
l iariojo sezono rungtynėse pa
tyrė Cleveland „Cavaliers" ko
manda su Žydrūnu Ilgausku. 
Tai buvo dvyliktas ,.Cavaliers" 
pralaimėjimas per trylika pa
skutiniųjų rungtynių išvykoje. 
„Cavaliers" krepšininkai ket
virtadienį svečiuose po pratęsi
mo 90:102 turėjo pripažinti 
Chicago „Bulis" pranašumą. 
Lietuvis svečiams pelnė 14 taš
kų, atkovojo 10 kamuolių, blo
kavo vieną varžovo metimą, du
kart suklydo bei už 6 pražangas 
turėjo palikti aikštelę. 

* P e r metus n e d a r b o ly
gis Lietuvoje sumažėjo dau
giausiai tarp ES šalių. 

* Lietuvoje pad idė jo o r o 
tarša . 

Val iutų santykis 
1 USD — 2.661 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Popiežių sS ?% "**!& i* Paulius II — prie mirties 

Jonas Paulius II 1993 m. aplankė Kryžių kalną. 

Vat ikanas , balandžio 1 d. 
(AFP/Reuters/„New York Ti-
mesTBNS) — 84 metų popie
žius Jonas Paulius II ketvirta
dienį vakare dėl šlapimo organų 
infekcijos pradėjo smarkiai 
karščiuoti. Kiek vėliau jo būklė 

stabilizavosi, tačiau po to dar 
labiau pablogėjo. Gydytojai tei
gia, kad popiežius, dėl po visą 
organizmą išplitusios infekcijos 
sukelto uždegimo ir aukštos 
temperatūros, patyrė vidutinio 
stiprumo širdies smūgį. 

Vladimiro Gulevičiau* 'ELTA; nuotr 

Penktadienį Jono Pauliaus 
II atstovas spaudai Joaąuin Na-
varro-Valls pranešė, kad popie
žius yra sąmoningas, jo būklė 
stabili, tačiau kraujospūdis 
nelygus ir jam vis dar sunku 
kvėpuoti. 

Aukšti Bažnyčios hierar-
chai sako, kad Šventojo Tėvo 
gyvybė gęsta ir jis yra prie mir
ties. 

Nuo 1981 m., kai žudiko pa
leista kulka praskriejo pro pat 
Jono Pauliaus II širdį, pastara
sis popiežiaus sveikatos pablo
gėjimas sukėlė daugiausia neri
mo. 

263-asis šv. Petro įpėdinis 
Romos vyskupo soste Karol 
Wojtyla tapo pirmuoju popiežiu
mi ne italu per keturis su puse 
šimtmečio ir pirmuoju popiežiu
mi iš Rytų Europos. 

Būdamas šiltas ir žemiškas 
žmogus, popiežius nepaprastai 
išpopuliarėjo ir, susilaikydamas 
nuo jo pirmtakus supusios pra
bangos bei siekdamas užmegzti 
ryšį su paprastais žmonėmis, 
įvedė savitą popiežiavimo stilių 
ir jo gaires. 

Popiežius apkeliavo 129 ša
lis. J is atnešė Gerąją naujieną 
tiesiai milijardui savųjų avelių 
ir pademonstravo pirmtakų ne
žinotą viešųjų ryšių meną. 

įpusėjus dešimtajam de
šimtmečiui, Jonas Paul ius II 
ėmė vis labiau negaluoti — su
sirgo parkinsonizmu, ar t r i tu ir 
kitomis ligomis. 

Nepaisydamas negalių, po

piežius keliavo tiek, kiek leido 
jėgos. J i s nuvyko istorinio vizito 
į Kubą ir dalyvavo alinančiame 
Bažnyčios jubiliejinių 2000-ųjų 
m. renginių maratone. 

Penktad ien į Vatikano Šv. 
Petro aikštė kaip visuomet bu
vo pilna lankytojų, bet jų akys 
krypo ne į didžiulę baziliką, o į 
nedidukų langų eilę, kur ana
pus sienų, daugelio būgštavi
mais , mirt imi vaduojasi popie
žius J o n a s Paulius II. 

Vieni atėjusieji stovėjo tylūs 
ir mąs lūs , įdėmiai žiūrėdami į 
popiežiaus kambario langus, iš 
kur ių j is nuolat palaimindavo 
minias tikinčiųjų. Keli katalikai 
meldės i suklupę ant a ikš tės 
gr ind in io akmenų. Daugelis 
skai tė maldaknyges ir kalbėjo 
rožirų. 

„Iš tikro ore galima pajusti 
kažką sklandant. Tai laukimo 
jausmas" , sakė belgų tur is tas 
Albert de Vos. 

Kaip ir daugelis susirinku
siųjų, j is atsitiktinai ats idūrė 
Romoje tuo metu, kai popie
žiaus sveikata kritiškai pablo
gėjo. Norint patekti į Vatikano 
miestą-valstybę, j am teko prasi
braut i pro ilgas spaudos foto
grafų ir televizijos filmavimo 

N u k e l t a į 7 ps l . 

Valdančioji koalicija pasirašė susitarimą dėl 
mokesčių reformos 

A. Klimavičius: Generalinė 
prokuratūra bus gerbiama 

Vilnius , balandžio 1 d. 
(BNS) — Keturių valdančiajai 
koalicijai priklausančių partijų 
vadovai pasirašė susitarimą dėl 
mokesčių reformos, kur iame 
numatyta gyventojų pajamų 
mokestį 2006-2008 m. suma
žinti iki 24 procentų. 

Susitarimą Vyriausybėje 
pasirašė Socialdemokratų parti
jos vadovas, premjeras Algirdas 
Brazauskas, Darbo partijos pir
mininkas, ūkio ministras Vik
toras Uspaskichas, Naujosios 
sąjungos (socialliberalų) va
dovas. Seimo pirmininkas Artū
ras Paulauskas bei Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos partijų 
vadovė, žemės ūkio ministrė 
Kazimira Prunskienė. 

Pasak premjero, nuo 2006 
m. liepos 1 d. gyventojų pajamų 
mokesčio tarifas bus sumažin

tas nuo 33 iki 27 proc., o nuo 
2008 metų pradžios — iki 24 
procentų. 

Sis mokestis bus mažina
mas nepriklausomai nuo gyven
tojų gaunamų pajamų dydžio. 

A. Brazausko teigimu, gy
ventojų pajamų mokestį nutar
ta mažinti ne nuo kitų metų 
pradžios, o nuo vidurio siekiant 
užkirsti kelią infliacijai. 

Darbo partijos vadovo ūkio 
ministro Viktoro Uspaskicho 
teigimu, gyventojų pajamų mo
kesčio mažinimas suteiks gerą 
investicinę aplinką Lietuvoje 
užsienio investuotojams. 

Susitarimas taip pat numa
to, kad 2006 m. bus įvestas nau
jas solidarumo mokestis, kuris 
pakeis šių metų liepą panaiki
namą kelių mokestį, egzistavusį 
12 metų. 

Šis mokestis salios dvejus 
metus — 2006 ir 2007 metais. 

Verslininkams nuo šių metų 
liepos iki gruodžio pabaigos ke
lių mokesčio nereikės mokėti, 
todėl, pasak K. Prunskienės 
verslas per tą pusmetį šiek tiek 
sutaupys. 

Taip pat sutarta nuo kitų 
metų apmokestinti fizinių as
menų nekilnojamąjį turtą, nau
dojamą komercinėms reik
mėms. Šis turtas bus apmokes
tinamas tokiomis pačiomis są
lygomis, kokios taikomos apmo
kestinant juridinių asmenų tur
tą. Liks galioti ir dabar numaty
tos nuolaidos ir išlygos, numa
tančios, kada minėtas tur tas ne
apmokestinamas. 

Premjeras pabrėžė, kad šiuo 
mokesčiu nebus apmokestinami 
kaimo gyventojų statiniai. 

8-ąsias respublikos metines užupiečiai skyrė 
8-ajatn troleibusui a tmint i 

Vilnius , balandžio 1 d. 
(ELTA) — Balandžio 1-osios vi
durdienį Užupio respublikos 
gyventojai pradėjo švęsti res
publikos 8-ąsias metines, skir
tas jau kelerius metus Užupį 
aplenkiančiam 8-ajam troleibu
sui atminti. 

„8-asis troleibusas mums 
visada buvo ir bus kelias namo. 
Skaičius 8 reiškia begalybę, pu
siausvyrą. Mums ta i t ikras 
Užupio ženklas", sakė Užupio 
respublikos prezidentas režisie
rius Romas Lileikis. 

Pasak užupiečių, 8-ojo 
maršruto troleibusas balandžio 
1-ąją pats atvažiavo prie An
gelo skulptūros ir iš karto „ap
lipo" praeivių svajonėmis. 

Vakarop prie minėtojo tro
leibuso paskelbtas visuotinis 
Užupio gyventojų sufotografa-
vimas. Jo metu teisę nusifoto
grafuoti turės ne tik Užupio gy
ventojai, nes būti užupiečių — 
ne vietinė, o dvasinė priklauso
mybė. 

„Mes visada sakome, kad 
Užupis toks mažas, kad jame 
visiems užteks vietos. Arba — 
jis toks laikinas, kad galėtų bū
ti amžinybė", sakė režisierius 
R. Lileikis. 

V i ln ius , balandžio 1 d. 
(BNS) — Generalinė prokura
tūra yra nepriklausoma nuo po
litikų, o artimiausiais metais ją 
turėtų pradėti gerbti ir visuo
menė. Taip minint šios institu
cijos įkūrimo 15-ąsias metines 
teigė generalinis prokuroras 
Antanas Klimavičius. 

„Esame teisiškai ir konsti
tuciškai nepriklausoma institu
cija. Tiesa, visiškai nepriklau
soma ji negali būti. nes gyvena
me visuomenėje, žinome proce
sus, formuojame nusikal t imų 
persekiojimų praktiką", pažy
mėjo pareigūnas. 

Anot jo, įstatymuose yra 
įtvirtintos prielaidos prokurorų 
nepriklausomybei, o jos užtikri
nimas priklauso nuo pačių pa
reigūnų. „Jei prokuroras norės 
būti nepriklausomas, jis toks ir 
bus. Tačiau tai yra procesas ir 
nuolatinė kova už teisinę pa
dėtį. Manau, kad pavyks ją iš
laikyti", kalbėjo A. Klimavičius. 

Jis pasidžiaugė, kad proku
rorų nepriklausomumą užtikri
na Konstitucija ir naujas Pro
kuratūros įstatymas. Šis įstaty
mas apribojo vienvaldiškus ge
neralinio prokuroro sprendi
mus, todėl dabar įvairius klau
simus sprendžia komisijos — 
atrankos, egzaminų, prokurorų 
etikos. 

„Visai kitas prokuratūros 
valdymas, ki ta p rokura tū ra . 

Antanas Klimavičius 
Valdo Kopūsto *ELTA) nuotr. 

Jei visuomenė dar nepastebi, 
metai kiti ir pamažu mes būsi
me visuomenės mėgstami ir su
prantami" , vylėsi A. Klimavi
čius. 

Pernai Generalinei proku
ra tū ra i nesugebėjus patvirtinti 
į tarimų, esą trys buvę Seimo 
nar ia i ėmė kyšius, kurie poli
t ikai pareiškė, kad A Klimavi
čiui reikėtų prisiimti atsako
mybę už šią nesėkmę ir atsista
tydinti . 

Dar anksčiau parlamenta
rai buvo įtarti kyšininkavimu, 
o prieš pat prezidento rinkimų 
antrąjį ratą didžiųjų parti jų 
būs t inėse buvo atl ikti doku
mentų poėmiai. Tuomet proku
ra tū ra buvo apkaltinta sukėlu
si politinį skandalą. 

Kameros 
užfiksavo 
asmenį, 

grąžinusį 
KGB šmėklą 
Viln ius , balandžio 1 d. 

(BNS) — Seime dokumento ko
pijas apie europarlamentarės 
Laimos Andrikienės tariamą 
bendradarbiavimą su KGB iš
platinęs asmuo gali netrukus 
paaiškėti ir sulaukti nemalonu
mų. Parlamentaras Eligijus 
Masiulis gavo vaizdo įrašą, ku
riame užfiksuotas žmogus, iš
mėtęs šį dokumentą į seimūnų 
pašto dėžutes, ir jį patikėjo tei
sėsaugininkams. Pasak E. 
Masiulio, tai padarė gerai vi
suomenei žinomas asmuo. 

„Susekti ir atpažinti, kuris 
asmuo išmėtė į parlamentarų 
pašto dėžutes dokumentą apie 
esą L. Andrikienės bendradar
biavimą su KGB, buvo nesun
ku. Kadangi vaizdo įraše užfik
suotas vaizdas yra labai ryš
kus, padidinus jį. nesunku at
pažinti išmėtomus lapus ir as
menį, kuris tai padarė", pasa
kojo E. Masiulis. 

„Iš tiesų tą personą, kuri 
užfiksuotas, aš lengvai atpaži
nau. Tą, manau, nesunkiai pa
darytų daugelis, nes jis pakan
kamai žinomas. Prisipažinsiu, 
kad mane toks jo poelgis labai 
nustebino", sakė Liberalų ir 
centro frakcijai priklausantis 
Seimo narys. Tačiau Seimo na
rys nesileido į kalbas atskleisti, 
koks žmogus buvo nufilmuotas 
vaizdo kamerų. Pasak jo, jis lin
kęs sulaukti Valstybės saugu
mo departamento išvadų, ku
riam ir patikėjo gautą vaizdo 
medžiagą. 

Pats E. Masiulis prisipaži
no, kad jis esą KGB būstinei 
siųsto dokumento kopijos savo 
pašto dėžutėje nerado, tačiau jį 
perskaitė pasiskolinęs iš koie-
m-

,,Išplatinta informacija aš 
nepatikėjau, tačiau jos realumą 
galės aiškintis patys teisėsau
gininkai. Manau, jie taip pat iš
siaiškins, kas už šių dokumen
tų išplatinimą yra atsakingas, 
nes man, kaip ir daugeliui, jau 
atsibodo slapta 'nuleidinėjama' 
informacija, kuria siekiama su
kompromituoti", aiškino Seimo 
narys. 

Parlamentaras apgailesta
vo, kad dėl netvarkingų ir ne
visiškai išlikusių slaptų Sovie
tų Sąjungos dokumentų archy
vų Seimas tapo skandalistų 
vieta. 

Primename, kad ketvirta
dienį ryte daugelis Seimo narių 
savo pašto dėžutėse rado doku
mento, neva patvirtinančio eu
roparlamentarės L. Andrikie
nės bendradarbiavimo su sovie
tų saugumo struktūromis fak
tą, kopijas. 

A. Brazauskas: finansinės paramos skirstymo 
tvarka ES — ydinga 

8-ąsias respublikos metines užupiečiai skyrė 8-ajam troleibusui atminti. 
Valdo Kopūsto 'ELTA) nuotr. 

„Plaukiančių veidų valan
doje" pirmą kartą Lietuvoje fo
tografijos menas buvo ekspo
nuojamas upėje. „Fotos" studi
jos surengta paroda „Plaukian
tys veidai" priminė ledo lytis. 

„Plaukiantys veidai skelbs 
žemės, sielų atšilimą ir, tikiuo
si, padės galutinį atsisveikini
mo su žiema tašką", sakė foto
grafijų autorė Lina Taukačikie-
nė. 

„Vaikai ir suvaikėję suau
gusieji laivus daro kasmet, nes 
tai — smagus užsiėmimas", sa

kė darbo metu statybininkas, o 
laisvalaikiu — menininkas užu-
pietis Virgis Paldavičius. 

„Atsivėrimo valandą" atsi
darius Užupio respublikos mui
tinės postams, praeiviams buvo 
išduodamos vizos, „Angelo va
landą" nuo Angelo skulptūros 
nuplauti „žiemos likučiai". 

Šventinė ceremonija prasi
dėjo tradicinėmis eitynėmis 
Užupio gatvėmis, sveikinimais, 
nesikartojančiomis kalbomis ir 
dainomis, kurios skambėjo iki 
vėlaus vakaro. 

Vi ln ius , balandžio 1 d. 
(BNS) — Lietuvos premjeras Al
girdas Brazauskas laikosi nuo
monės, kad dabartinė finansi
nės paramos skirstymo tvarka 
Europos Sąjungoje negarantuo
ja greitos naujų ES narių inte
gracijos į bendrą ES rinką ir ne
užtikrina, kad ateityje sumažės 
skirtumai tarp sąjungos narių 
išsivystymo lygio. 

Tokią nuos ta ta Lietuvos 
premjeras išdėstė penktadienį 
vykusiame susitikime su Euro
pos Parlamento pirmininku Jo-
sep Borrell Fontelles. kuriame 
daugiausiai dėmesio buvo skir
ta ES Finansinės perspektyvos 

2007-2013 m., Lisabonos strate
gijos įgyvendinimo bei ES nau
josios kaimynystės politikos 
klausimams. 

A. Brazausko teigimu, da
bar t inė paramos skirstymo me
todologija, kai ES struktūrinės 
ir sanglaudos politikos t ikslams 
skiriamos paramos dydis riboja
mas 4 proc. paramos gavėjo ben
drojo vidaus produkto (BVP S le
mia, jog neturtingesnėms vals
tybėms gali būti skiriama ma
žesnė paramą nei išsivysčiu
sioms šalims. 

Premjero nuomone, taikant 
vidutines, o ne individualias au
gimo prognozes ypač nukenčia 

Lietuva. 
Pasak jo, 4 proc. nuo BVP 

paramos ribojimo taisyklės tai
kymas turėtų būti lankstus. 
ypač mažiausiai išsivysčiusioms 
valstybėms narėms. A. Brazaus
ko nuomone, taip turėtų būti ir 
dėl didelių investicinių poreikių 
Baltijos valstybėse. 

J. Borell susitikime teigė, 
jog derybose dėl naujojo ES biu
džeto paramos ribojimo taisyklė 
turi būti taikoma atsižvelgiant į 
valstybės narės ar jų grupių iš
sivystymo iygį. Anot jo. šią prob
lemą svarstys ir Europos Parla
mentas, kurio biudžeto komite
tui jis pats ir vadovauja. 
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Naudinga parama 
Lietuvos ateitininkų ai 
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CLEVELAND MOKSLEIVIŲ 
REKOLEKCIJOS 
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A p š e r k š n i j ę G a r g ž d a i 

Turbūt visos Lietuvoje esančios atei t ininkų kuopos žino akty
vius, pasišventusius ateitininkų veiklos plėtrai, dažnai į 
Lietuvą atvykstančius sendraugius a te i t in inkus Laimą ir 

Joną Šalčius. Jų dėka ne viena kuopa Lietuvoje jau kelinti meta i 
skaito jų užprenumeruotą šeštadieninį „DRAUGO" numerį. 

Būdama Ateitininkų Federacijos vicepirmininkė, Laima Šal
čiuviene teikia didelę metodinę pagalbą atei t ininkų kuopų globė
jams Lietuvoje. Ji organizuoja kuopų globėjų seminarus aktualio
mis temomis, pakviesdama kompetentingus, aukštos kvalifikacijos 
lektorius. Marijampolėje 2004 m. kovo mėn. vykusiame kuopų 
globėjų seminare visiems labai patiko Ritos Venclovienės paskai ta , 
pasidalijimas darbo patirtimi. Visiems buvo padovanota jos knyga 
D. R. S. A., tai yra „Vaiko vartai į mokslą" organizacijos prevenci
nė programa, kuri labai naudinga ir atei t ininkų kuopų globėjams. 
Panevėžyje 2004 m. spalio 2 d. Laimos Šalčiuvienės organizuotame 
seminare kuopų globėjams dalyvavo mons . Gin taras Grušas 
socialinių mokslų daktaras docentas Andrius Sprindžiūnas. 2005 
m. kovo 12 - 13 d. vėl vicepirmininkės Laimos Šalčiuvienės inici
atyva organizuotas seminaras/rekolekcijos atei t ininkų kuopų 
globėjams, kurias Kaune pravedė visų atei t ininkų mėgstamas 
kun. Arvydas Žygas. Nors p. Laima ir nebuvo šį kartą atvykusi, 
tačiau jos geranoriškumas, parama seminaro dalyviams buvo 
labai jaučiama. Seminarai organizuojami sklandžiai ir tvarkingai. 
Iš anksto žinome, kad kiti globėjų seminara i vyks spalio 1 d. 
Telšiuose, 2006 m. kovo 18 d. Vilniuje. Tai m u m s padeda planuoti 
laiką, sudaro didesnę galimybę dalyvauti globėjams. 

Esame labai dėkingi Laimai ir Jonui Šalčiams už Jų pras
mingą metodinę veiklą ir materialinę paramą, ska t inant Lietuvos 
ateitininkiją uoliau veikti siekiant visa atnaujint i Kristuje. 

K a z i m i e r a S i p i e n ė 

G a r g ž d ų š v . a r k a n g e l o M y k o l o 

a t e i t i n i n k ų k u o p o s g l o b ė j a 

ią 2005-ųjų metų žiemą 
mes, Cieveiand mokslei-

'viai ateitininkai, surengėm 
rekolekcijas. Pakvietėm ir savo 
draugus iš kitų miestų į Camp 
Corde stovyklavietę prisiminti 
praeitų metų darbus bei pas
varstyti apie daugelį problemų, 
kurios yra itin aktualios šian
dieniniam jaunimui. Susirinko 
nemažas būrys aktyvių ir visur 
dalyvaujančių jaunuol ių bei 
mergaičių. Be to, jaunimo nuo
taikas praskaidrino iš Washing-
ton atvykęs kun. Vaidotas La
bašauskas. Rekolekcijas padėjo 
pravesti s tudentas Vytas Vait
kus. 

Rekolekcijų metu mes tu
rėjome laiko apmąstyti ir įsigi
linti į savo darbus bei pomėgius, 
gavome galimybę pabendrauti 

su savimi ir išgirdome daugybę 
pamokymų iš kunigo. Taip pat 
tai buvo puiki galimybė susi
rasti naujų draugų ir papildyti 
savo žinias apie krikščionybę. 

Šis susitikimas nepraėjo be 
dainų, žaidimų ir skanių užkan
džių, kuriuos mums parūpino 
keletas entuziastų ir mūsų glo
bėja Vita Aukštuolienė. Dienos 
programą užbaigėm dr. Vaitkų 
namuose, kur Živilė Vaitkienė 
laukė mūsų su šauniai paruošta 
vakariene. 

Mano nuomone, tai buvo 
išskirtinis moksleivių susirin
kimas. Tikiuosi, kad šiam atei
tininkų būriui niekada nepri
t rūks įdomių idėjų ir jų 
šypsenos niekada nepaliaus 
spindėti gerumu. 

V a l e n t i n a s G r u z d y s 

Čikagos moksleivių vasario mėnesio susirinkimas: 

AR MŪSŲ DRAUGAI ŽINO, 
KAS MES ESAME? 

IVei 

Rasa Poskoč im ienė v a d o v a u j a d a i n a v i m u i Č i k a g o s m o k s l e i v i ų s u s i r i n k i m e . 
N u o t r a u k a R e g i n o s Čyva i t ės 

Čikagos moksleiviu sausio mėnesio susirinkimas: 

KŪRYBINĖ MANKŠTA 
Čikagos kun. Alfonso Lip-

niūno/Prez. Aleksandro Stul
ginskio kuopos moksleiviai su
sirinko Kasniūnų namuose sau
sio mėnesį. Prieš dieną daug 
prisnigo, tai moksleiviai džiu
giai žaidė lauke, kol visi susirinko. 

Per šį susirinkimą visi moks
leiviai pralavino savo kūry
bingumą. 

Susiskirstėme į grupes ir 
sukūrėme trumpus filmukus: 
nebuvo lengva — visos grupės 
turėjo į vaidinimą įpinti bent 
vieną seną lietuvišką posakį: 
„Kas skaito, rašo, duonos ne
prašo" ar „Kaip pasiklosi, taip 
išmiegosi". Buvo įdomu ir labai 
juokinga pamatyti, kokius skir 

t ingus filmus sukūrėme. Buvo 
dar smagiau valgyt dešras ir 
pasikalbėti su seniai matyta is 
draugais! 

Susir inkimo Rasa Poskoči
mienė m u s aplankė ir supa
žindino mus su šių metų vaidi
n imu, kur į pas ta tys ime per 
Ate i t in inkų šeimos šven tę 
birželio 5 d. Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. Pasižymėkite 
datą '" Pr ižadam, kad bus nuos
tabus spektakl is ' 

K r i s t i n a Q u i n n 

Dažnai pasižiūrėkite 
www.ateitis.org 

"aip dauguma Amerikos 
lietuvių, Čikagos mok
sleiviai ateitininkai ge

rai pažįsta „dviejų pasaulių" 
gyvenimą; nuolat bandome su
rast i pusiausvyrą ta rp lietu
viško ir amerikiet iško gyve
nimo. Visi užaugom, lankydami 
dvi mokyklas, turėdami dvi gru
pes draugų ir lankydami vi
sokius kitus užsiėmimus. Lie
tuvybė yra mums labai svarbi, 
bet kartais labai sunku išaiš
kinti amerikiečiams draugams, 
kas ta lietuvybė yra ir kodėl ji 
mums svarbi. Todėl mums kilo 
mintis suruošti susirinkimą ir 
amerikiečiams draugams tą 

išaiškinti. Šis 
sus i r inkimas 
įvyko penkta
dienį, vasario 
25 d. Atvažia
vo maždaug 
t r i s d e š i m t 
m o k s l e i v i ų 
ateitininkų ir 
k i e k v i e n a s 
p a s i k v i e t ė 
vieną ar kitą 
a m e r i k i e t į 
draugą ar 
draugę. 
Tą vakarą 

Ateitininkų namai Lemonte bu
vo papuošti geltonais, žaliais ir 
raudonais kaspinais, buvo iš
kabinti svarbesni faktai apie 
Lietuvą ir lietuvius, ir kol visi 
rinkosi, grojo moderni lietuviš
ka muzika. Iš pradžių visi mo
ksleiviai ir jų draugai susipaži
no vieni su kitais. Tada atsisė
dom salonėlyje ir klausėmės 
Mato Čyvo pristatymo, kartu su 
Ju l i aus Kasniūno paruoštu 
,,powerpoint" skaitmeniniu 
montažu. Matas trumpai pris
tatė ateitininkus ir jų istoriją, 
kalbėjo apie mūsų kitus lietu
viškus užsiėmimus, pvz. lietu
višką mokyklą, pamaldas, tau
t inius šokius ir chorus. J is 
kalbėjo apie tai, ką lietuvybė ir 
ateitininkiją mums reiškia. 

Po to pasiskirstėme į mažas 
grupeles ir sužaidėm kelis žai

dimus, kad draugai galėtų iš
mokti keletą žodžių lietuviškai. 
Draugai turėjo atspėti iš ketu
rių pasirinkimų, koks buvo tei
singas vertimas angliško žodžio 
į lietuvių kalbą. Išmokėm savo 
draugus suskaičiuoti iki šešių. 
Kai buvo iššauktas numeris, 
dalyviai turėjo susibėgti į gru
pelę, turinčią tiek pat narių. 

Tada pasiskirstėme į dvi 
grupes. Vienai grupei vadovavo 
Rasa Poskočimienė. J i mokė 
lengvų lietuviškų dainų ir šo
kių. Išmokome dainą apie 
antytę, šokom „Oira," „Buvo 
gera gaspadinė," „Siūlai" ir t.t. 
Mūsų vadovė taip pat pasidali
no, kaip lietuvybė ir ateitinin
kai paveikė jos gyvenimą. 

Kita grupė pasiliko salėje ir 
žaidė Linos ir Mariaus Posko-
čimų sukurtą lietuvišką „Jeo-
pardy" žaidimą. Žaidime buvo 
„lengvi" ir „sunkūs" klausimai. 
Lengvus klausimus galėjo atsa
kyti tik mūsų draugai, o sun
kesnius — moksleiviai. Žaidi
mas davė draugams progos pa
rodyti, kiek jie išmoko apie 
Lietuvą ir per žaidimą gavo pro
gą net daugiau išmokti. Tada 
dvi grupės apsikeitė vietomis. 

Po visų žaidimų susirinkom 
salone padėkoti draugams, kad 
atvažiavo. Jiems davėme progą 
paklausti klausimų. Po to val
gėm lietuvišką duoną, sūrį, 
agurkus, žagarėlius, napoleoną. 
Kadangi buvo gavėnios penkta
dienis, tai padavėm draugams 
maišiukus šaldytų koldūnų 
parsinešti namo ir kitą dieną 
išsivirti. 

Atrodo, kad visiems buvo 
labai smagus ir prasmingas 
vakaras. Moksleiviai pasidalino 
savo gyvenimu su draugais, o 
draugai daugiau išmoko apie 
mūsų kultūrą. Manau, kad 
mūsų amerikiečiai draugai 
dabar GALI pasakyti, kad jie 
mus geriau pažįsta. Nors tai 
buvo tik pirmas toks susirinki
mas, tikimės, kad tai nebus 
paskutinis. 

R e g i n a C y v a i t e 

Studentų savaitgalis 
Studentų ateitininkų sąjungos 

ruošiamas savaitgalis įvyks 
balandžio 8, 9, 10 d. Dainavos 
stovyklavietėje. Viši studentai 
yra kviečiami gausiai dalyvau
t i . Registruokitės ei.paštu: 
sas_cv@yahoo.com. 

j aunuč ių s tovyk la 
Pranešame visiems JAS na
riams ir jų tėveliams, kad regis
tracija į š.m. Jaunučių vasaros 
stovyklą jau prasidėjo. Užsukę į 
ateitininkų interneto svetainę 
www.ateitis.org rasi te visą 
stovyklos informaciją ir rei
kalingas užsiregistravimui an
ketas. Jaunučių stovykla įvyks 
š.m. liepos 14 - 24 d. Dainavoje. 
Nedelskite registruotis! 

Dermatologijos ligų i r odos vėžio 
specialybė, kosmet inė chirurgi ja , 

viso ve ido a t j aun in imas 

RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
IK! Center Mali # 318 Oak Brook, IL 

60523 
Tel . 630-571-2630 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Speciaiists 
15900 W. 127* S t Ste200 

Lemom, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Central 
DuPage. Eciward ir Elmhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS VT2NAS, MD., S.C. 
VIDAUS LIGŲ G Y D Y T O J A S 

Ka lbame l ietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tei. 773-229-9965 

Valandos sagai susrtanmą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALiS 

Dantų gydytoja 

15543 W. 127th Str. 

Suite 101, Lemont, IL 

Tel . 630 -243-1010 

Valandos susitarus 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
SDecialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tei. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

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

C ^ n t p f fo r Hp*3l th 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS. MD. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tei. 708-349-0887 

Priklauso Palos ir Chnst ligoninėms 

VYTENIS GRYBAUSKAS M D 
SUSAN T LYON, M D 

Ausų, Nosies, Gerkles Ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

\ 7350 W Coliege Orive, Suite 208 
^— Paios Heights IL 60463 

\ Tel 708-361 9199 
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$135.00 

$70.00 
$80.00 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties. 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet IL 60435 
Tei. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
wwwu26rtBftonvgBywidbnMlMMijGoni 

Dr. VILIUS M IKAJTIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medical ctinic 
10811 W. 143 S t Orland Pąrk, IL 60467 

Priklauso Palos Ccmmunity Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagai susitarimą 
Tel. 708-460-2500 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

4635 W. 63 St.;Chicago 
Tel. 773-735-7730 

10 a 640 S. Krgay Hwy, Wtowbrook 
Tei. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRi DALLAS PRUNSKB, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės Ir gydymo specialistai. 

Bgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
BkOove: 847-718-1212 
www.iliinoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys darts už poeraną Kaną. 
Sustennui Kabėti ano^ska arba iet-viškai. 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago. IL 
Tel. 708-422-8260 

wm Dr. Vida (.Puodžiūnienė 
• „ ^ • ^ Heaithy Connection 
\Į — Criopracfc & Rehab 

• ^ - * • CMc 
Manualinė ir fizinė terapija, sporto 

traumg specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 
1000 S. State Street, 

Šute 201/202, Sjodq3ort.IL 60441 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAIT1ENĖ 
Dantų gydytoja 

4817 W. 83 St, Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagai susitarimą 

Dr. ELIGUUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St Lemont IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200 
Joliet. IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACT1C PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA. 
nugaros. <aWc gotos sfcsuvrtj 

(ir m^rBnos), sportiniu traumg spscsiasti 
6 6 4 5 VV. S t a n l e y A v e 

B e r w y n . iL 5 0 4 0 2 
T e l . 7 0 8 - 4 8 4 - 1 1 1 1 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus. Kalbame lietuviškai 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

'•V-A- ' IJC t - J ^ ^ e r ^ A V P 
Tel. (708) 598-4055 

Valandos pagal susitanr 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708423-5155. 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai 

9830 S.Ridgeland Ave . 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospital , #41OS 

Tel. (773) 884-7960 
Cardiac Diagnosis, LTD. 

6417 W. 87 St. 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-233-5630 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTE 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas. 
chiropraktika.manualinė terapija, 

akupunktūra. 
6420 W1Z7St #106, PatosHts.lL 60463 

T e i . 708-239-0909 
Kalbame lietuviškai. Vaiandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
Išskyrus sekmadienį 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų.pOsiės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medicai Center 

10400 75 St., Kenosha, W! 
53142 

(262)948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Vaiandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetine chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chicago, L 90655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

DR. JOVTTA KERELIS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

9 5 2 5 S.79 th Ave. , Hickory Hi l ls, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELE, DD.S. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Oriand Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagai susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTLĮ GYDYTOJA 

Kalbame l ietuviškai 
10 S. 640 Krngery Hkjhvvay 

Wi l lowbrook. IL 60527 
Tel. 630-323-2245 

Valandos pagai susi tar imą 

VIDAS J. NEMCKAS, MD. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDĘS UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dr. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

38 Oak Oeek Plaza 
Mundelein, IL 60060 
Tel. 847-949-7300 

Valandos pagal susitarimą 
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JAV LB XVII TARYBOS PREZIDIUMO PAREIŠKIMAS 
Gerb iami L ie tuv ių fondo 

na r i a i , 

Šių metų balandžio 30 d. 
Lietuvių fondo (LF) Taryba per 
Lietuvių fondo metinį suvažia
vimą prašys Jūsų priimti nau
jus LF įstatus. 

Prieš metus LF vienaša
liškai buvo užsimojęs per
tvarkyti fondo įstatus, siekiant 
pašalinti JAV Lietuvių ben
druomene (LB) iš LF veiklos. 
Suvažiavimo dalyviai privertė 
Lietuvių fondą atidėti naujų 
įstatų priėmimą iki šio, atei
nančio suvažiavimo, prašė 
fondą tartis su JAV LB, ieškoti 
ir rasti kompromisą. 

JAV LB Krašto valdyba 
apsiėmė tartis su LF. Deryboms 
vesti buvo sudarytas JAV LB 
Krašto valdybos ir LF valdybos 
bendras komitetas. 2004 m. 
gruodžio 4 d. šis bendras komi
tetas pristatė LF ir JAV LB 
Tarybos prezidiumui jų siūlomą 
LF įstatų pakeitimo kompro
misą. Kompromisui suteikti 
galią reikėjo LF Tarybos ir JAV 
LB Tarybos priėmimo. 

Kovo mėnesio pradžioje 
Lietuvių fondo Taryba atmetė 
siūlomą kompromisą ir priėmė 
savo naujai sukurtus įstatus. 
Taigi įstatai, kuriuos Jūs turite 
savo rankose, atsiųsti kartu su 
kvietimu dalyvauti LF balan
džio mėn. suvažiavime su LF 
prašymu juos suvažiavime pri
imti — šie fondo siūlomi įstatai 

N ė r a t ie kompromis in i a i , 
k u r i e b u v o p r i s t a ty t i Lie tu
vių fondo i r JAV Lie tuv ių 
b e n d r u o m e n ė s b e n d r o susi
t a r i m o komi te to . 

n ė r a jok io JAV Lie tuv ių 
b e n d r u o m e n ė s i r L i e t u v i ų 
fondo sus i t a r imo r e z u l t a t a i , 

n e t u r i JAV Lie tuvių ben
d r u o m e n ė s p r i t a r i m o . 

JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkė Vaiva Vėbraitė, š.m. 
vasario 21 d. savo laiške LF 
Tarybos pirmininkui Vyt. Ka-
mantui ir LF valdybos pirmi
ninkui Arvydui Tamuliui rašo: 
JLF Taryba savo posėdyje va
sario 1 d. atmetė pasitarimų 
grupės kai kurias siūlomas pas
traipas, kas iš esmės pakeitė 
projektą. Deja, dingo kai kurios 
geranoriškos pastangos sutvir
tinti LF įstatų skaidrumą ir 
užtikrinti LB-LF tampresnį 
bendradarbiavimą". 

Įstatų priėmimui ar atme
timui balsavimas vyks balan
džio 30 d. LF suvažiavime. 
Todėl jaučiame pareigą supa
žindinti Jus su LF siūlomomis 
įstatų pakaitomis, p r i s ta tan t 
palyginimus tarp to. kas dabar 
yra įstatuose, su LF Tarybos 
siūlomais pakeitimais. Visų 
įstatų palyginti nebandysime, 
nes Jūs tą patį galite atlikti. 
Palyginimai yra tik apie tas 
įstatų kaitas, kurios negatyviai 
liečia visuomenę ir Lietuvių 
bendruomenę. 

Dabar t in i a i į s t a t a i 
1. Met inis suvaž i av imas 

#111-15 
Metinis suvažiavimas yra 

vyriausias LF organas 
Siūlomi pake i t ima i 
Sus i r i nk ima i — #IV-1 
išbrauktos narių teisės 

Daba r t in i a i į s t a t a i 
(c) renka trijų narių LF 

Kontrolės komisiją 
Siūlomi pake i t ima i 
išbraukta komisija 

Daba r t in i a i į s t a ta i 
Metinis suvažiavimas turi 

įvykti per pirmą metų pusmetį 
Siūlomi pake i t ima i 
išbrauktos narių teisės 

Dabar t in i a i į s t a ta i 
Nėra 
Siūlomi pake i t ima i 
LF direktorių taryba šaukia 

metinį LF narių susirinkimą 
Illinois valstijoje ar kitur. 

Dabar t in i a i į s t a t a i 
Kvorumo nebuvo nustatyta. 

tai dauguma. 
S i ū l o m i p a k e i t i m a i 
TV-i Kvorumas — tik 1/10 

visų registruotų balsų. 

D a b a r t i n i a i į s t a t a i 
2 . N a r i a i #7 
JAV Lietuvių bendruome

nės, inkorporuotos Illinois, pa
dalinių aukos nėra reikalingos 
LF Tarybos priėmimo 

S i ū l o m i p a k e i t i m a i 
N a r i ų p r i ė m i m a s #111-1 
išbrauktos LB teisės 

D a b a r t i n i a i į s t a t a i 
N a r i a i #10 
Perįgaliojimo ribojimas 

negalioja J A V Lietuvių ben
druomenės padaliniams 

S i ū l o m i p a k e i t i m a i 
Į g a l i o j i m a i IV 
i šbraukta LB teisė 

D a b a r t i n i a i į s t a t a i 
4 . L . F . T a r y b a #18 
(c) vykdo LF metinių suva

žiavimų nu t a r imus 
(g) sudaro iš buvusių tary

bos pirmininkų Garbės komi
tetą. 

(h) Tarybos ir valdybos pir
min inka i negal i būti savo 
pareigose ilgiau kaip trejus (3) 
metus LF iš eilės. 

S i ū l o m i p a k e i t i m a i 
D i r e k t o r i a i V - l 
(c) peržiūri LF narių meti

nio arba specialaus susirinkime 
rekomendacij as . 

i šbraukta patir t is 
V - l (a) LF direktorių tary

bos p i r m i n i n k a s ir valdybos 
p i rmin inkas negali būti savo 
pareigose ilgiau negu 5 kadenci
jas iš eilės. 

D a b a r t i n i a i į s t a t a i 
5 . S k i r s t y m o k o m i s i j a 

VTI-35 
Į LF Pelno skirstymo komi

siją 3 nar ius skiria LF Taryba ir 
3 nar ius paskir t i yra kviečiama 
JAV Lietuvių bendruomenės 
Kraš to va idyba . Komisija iš
s i renka pi rmininką iš LF 
atstovų. Komisija pristato savo 
nu ta r imus LF Tarybai tvirtinti. 

S i ū l o m i p a k e i t i m a i 
P e l n o s k i r s t y m o k o m i t e 

t a s XII -2 
LF Pelno skirstymo komite

tas įvertina, paskiria ar atmeta 
visus paramos prašymus pagal 
LF direktorių tarybos nustaty
tus nurodymus. Pelno skirsty
mo komitetas susideda iš pir
mininko, 6 k i tų narių ir 2 
antr ininkų. JAV Lietuvių ben
druomenė , pas i ta rus i su LF 
direktorių Taryba, deleguoja 3 
šio komite to na r ius ir vieną 
an t r in inką . Pelno skirstymo 
komiteto pirmininkas yra LF — 
direktorių Tarybos narys. Ko
mitetas iš renka savo sekretorių. 
Pelno skirstymo komitetas pris
ta to skirs tymo paramos pa
skirs tymo rekomendacijas LF 
direktorių tarybai patvirt inti . 
(LF paskir ia 4 narius ir apribo
ja LB teises). 

D a b a r t i n i a i į s t a t a i 
6. L i k v i d a v i m a s V i l i o t i 
Lietuvių fondo likvidavimas 

ar perdavimai reikalingi JAV 
LB Tarybos kvalifikuotos narių 
daugumos pritarimo. LF tur tas 
ar jo dalis negali būti perduotas 
nelietuvių organizacijoms. 

S i ū l o m i p a k e i t i m a i 
L i k v i d a v i m a s — XV 
Jei LF nariai nutar ia likvi

duoti LF, LF patikėtinių taryba, 
pasi tarusi su JAV Lietuvių ben
druomenės direktorių taryba, 
nusta to taisykles ir tvarką, kaip 
baigti LF likvidavimą... 

4. LF likviduojant, LF 
pat ikėt iniai , apmokėję ar pa
s i rūpinę , k a d būtų apmokėti 
visi LF įsipareigojimai, išdalina 
LF tur tą tokioms institucijoms 
JAV, kurios tuo metu yra kvali
fikuotos pagal federalinių mo
kesčių kodekso 501 (c) (3), jei tų 
institucijų tikslai yra panašūs į 
LF. (LB pri tar imo teisės yra 
išbrauktos) 

D a b a r t i n i a i į s t a t a i 

7. Į s t a tų ke i t imas VII 39 
Įs ta tų pakeitimas įsigalioja 

JAV Lietuvių bendruomenės 
Tarybos paprastos balsų daugu
mos pritarimu. 

S iū lomi pake i t imai 
Į s t a t ų kei t imas — XVI 
išbraukta LB teisė. 

Pagrindas JAV LB pasi
pr iešinimui šiems LF siūlo
miems įstatams glūdi LF pra
eityje. Trumpai pažvelkime. 

Kas gi yra Lietuvių fondas? 
Kam j is tarnauja? Nuo pat 
įsteigimo iki dabar LF buvo ir 
yra visuomeninė finansinė, ne 
pelno siekianti organizacija. Tai 
visų užsienio lietuvių finansinė 
institucija, kurios pagrindinis 
t ikslas yra kaupti lėšas ir jomis 
f inansuoti lietuvišką veiklą, 
remt i lietuvybės išlaikymą 
užsienyje. 

Nėra abejonės, kad svar
b iaus ias visuomeninės finan
sinės organizacijos sėkmingos 
veiklos užstatas/garantas yra 
užsipelnytas visuomenės ir 
žmonių pasitikėjimas. Pasiti
kėjimui kiek galima ilgiau 
išlaikyti yra būtina laikytis 
trijų pagrindinių principų: 1. 
laikytis tų pažadų, principų, įsi
pareigojimų, pagal kuriuos 
organizacija buvo sukurta; 2. 
teikti LF organizacijos nariams 
kiek teisiškai galima daugiau 
teisių, ir 3. skaidrumas. 

Pirmiausia, ir galbūt svar
biausia , būtina laikytis tų 
pažadų, principų ir įsipareigo
jimų, pagal kuriuos organizacija 
buvo sukurta. Kaip žinome, LF 
buvo sukurtas su JAV LB ir prie 
JAV LB. Buvo aiškiai susitarta, 
pagal kokius principus ir kokią 
koncepciją veiks ir bus valdoma 
ši, ne pelno siekianti visuome
ninė , finansinė organizacija. 
Kaip spaudoje, prisimindamas 
fondo įkūrimo momentą, vienas 
LF steigėjų, A. Razma, rašė: 
„...1961 m. rugsėjo 2-3 d. New 
York vykusioje JAV LB III 
Tarybos pirmoje sesijoje po ilgų 
diskusijų visi 32 LB Tarybos 
nariai pritarė dr. A. Razmos 
siūlomo, pačių aukotojų tvarko
mo, fondo steigimui šalia 
Lietuvių bendruomenės („Drau
gas", 2004.04.24, p. 5). Tuo 
pačiu susitarta, kad lėšas kaups 
fondo iniciatoriai, ta lk inant 
JAV LB. Lėšų telkimo vajus 
prasidėjęs 1962 m. pradžioje, 
veikė per sudarytus vajaus 
komitetus, vėliau sugalvota lėšų 
telkimo vajų organizuoti per 
LB. Daug metų aktyviai veik
dama per savo LB nar ius , 
apylinkes, apygardas ir Krašto 
valdybą, JAV LB stipriai talki
no Lietuvių fondo augimui. Tuo 
pačiu per savo 3endruomenės 
narius/aukotojus JAV LB fonde 
atstovavo ir dabar tebeatsto-
vauja visai Amerikos lietuvių 
visuomenei. Tai vyko pagal LB 
ir LF suderintas teises, pasi
skirstytas pareigas ir eilę ben
drų susitarimų. 

Viename tokių bendrų susi
t a r imų nustatoma, kad LF 
įstatai galės būti keičiami, pri
ta rus LB Tarybai. Taigi JAV LB 
daugelį metų buvo visos 
Amerikos lietuvių visuomenės 
tuo sutelktu garantu, kuris 
saugojo, kad LF netaptų tuo 
pačiu metu ir lėšas kaupianti, ir 
jas valdanti, ir lėšas dalinanti, 
ir savo veiklą kontroliuojanti, 
finansinė organizacija. Dėl to 
įstatai numatė, kad LF veiklą 
kontroliuos ir jo neliečiamumą 
laiduos iš pačių aukotojų 
par inkt i patikėtiniai. Gautąjį 
kasmetinį pelną skirstys ko
misija, sudaryta iš trijų LB 
atstovų ir trijų pačių aukotojų. 
Trumpai tariant. LB per savo 
nar ius aukotojus ir tapo pagrin
diniu saugikliu prieš LF vadovų 
galimą sauvaliavimą pagrin
dinėse LF veiklos srityse. 

Šiandieną LF siekimas pa
naikinti LB teises ir pareigas 
fonde, kurios yra užfiksuotos LF 
leidiniuose ir dabartiniuose LF 
įstatuose, yra aiškiausias esmi
nių tarpusavio susitarimų 

pažeidimas, kertinių įsipareigo
jimų prieš visuomenę sulaužy
mas, žlugdantis pagrindines LF 
kūrimo idėjas ir pobūdį bei 
mažinantis visuomenės pasiti
kėjimą pačiu fondu ir jo veikla. 

Antras svarbus principas, 
pagal kurį turėtų būti formuoja
ma fondo, kaip visuomeninės 
finansinės institucijos sėkminga 
veikla, yra kuo platesnis fondo 
narių įsijungimas į finansinės 
organizacijos veiklą ir tvarky
mą. Tai vyktų, suteikiant fondo 
nariams kiek teisiškai galima 
daugiau teisių. Pagal dabar
tinius įstatus, aukščiausiasis 
LF organas yra metinis fondo 
narių suvažiavimas. Metinis LF 
narių suvažiavimas turi turėti 
teisę svarstyti, aptarti ir pa
daryti sprendimus, kuriuos LF 
Taryba ir valdyba turi vykdyti. 
Kvorumas turi būti reprezen
tacinis, o ne minimalūs. Nariai 
turi turė t i teisę išrinkti to 
suvažiavimo pirmininką, vice
pirmininką ir sekretorių, kurie 
rūpintųsi sklandžia suvažiavi
mo eiga. Fondo nariai taip pat 
turi turė t i teisę priimti ar 
pakeisti LF įstatus bei taisyk
les, o pakaitas gali siūlyti LF 
Taryba arba patys LF nariai. 

Pagrindinė ir svarbiausioji 
LF Tarybos pareiga yra vykdyti 
LF narių suvažiavimo spren
dimus ir nutarimus. LF narių 
suvažiavimo sprendimai ir nu
tarimai negali būti tik rekomen
dacijos/siūlymai, kuriems LF 
Taryba neturinti skirti dėmesio. 

LF Taryba, atliekanti savo 
pareigas, turėtų įtraukti buvu
sius Tarybos pirmininkus „Ta
rybos emeritus". Šie asmenys 
turi didelį patyrimą bei ankstes
niųjų įsipareigojimų prisimi
nimą. Labai svarbu, kad LF 
vadovų kadencijos būtų apribo
jamos, nes be apribojimų LF 
Taryba ir valdyba tampa vienų 
ir tų pačių asmenų, atrodanti, 
kaip privati organizacija. 

LF komisijos negali turėti 
Tarybos įgaliojimų ir teisių, 
nebent įstatai tokias teises 
jiems suteikia. Komisijos ir kiti 
komitetai, sudaryti ar tai Ta
rybos, ar atsižvelgiant į įstatus, 
neturi teisės įgalioti LF, bet 
pateikia savo išvadas ir reko
mendacijas LF Tarybos pri
tarimui, gali būti sudaromos iš 
ne Tarybos narių. 

Kontrolės komisija peržiūri 
ir patikrina LF bylas ir tikrini
mo duomenis pateikia LF meti
niam suvažiavimui. Panaiki
nant kontrolės komisiją, panai
kinsime visuomenės pasitikė
jimą. Auditoriai ne viską pa
tvirtina, kaip šiandieną aiškiai 
matome korporacijų nusikal
timuose. 

Sukauptojo kapitalo negali
ma dalinti per fondus, nebent 
tam pritaria fondo nariai savo 
sprendimu, kitaip fondas gali 
būti likviduotas. Fondo nariai, 
ne Taryba, turėtų kiekvienais 
metais nuspręsti kiek kapitalo 
galima išdalinti. 

Skaidrumas yra visuomenės 
pastikėjimo garantas. Keičiant 
fondo taisykles, nuostatus ar 
įstatus, būtina pristatyti tai, 
kas buvo ir kaip kinta. Tuo 
atveju fondo nariai aiškai ma
tys, ką ir kaip norima keisti. 
Pasakyti visuomenei ir Lietuvių 
fondo nariams, kad yra raš t i š 
kas susi tarimas su LB" yra 
visuomenės ir LF narių suklai-
dinimas. 

J o k i o s u s i t a r i m o t a r p 
Lie tuvių b e n d r u o m e n ė s i r 
Lietuvių fondo nėra . Visos 
dėtos per p raė jus ius me tus 
JAV LB ir LF p a s i t a r i m ų 
g r u p ė s p a s t a n g o s , i e š k a n t 
b e n d r o k o m p r o m i s o , b u v o 
Lietuvių fondo Tarybos pa
naikintos, p r i imant siūlomuo
sius Lietuvių fondo į s ta tus , 
kur iuose i šb rauk iamos JAV 
Lietuvių b e n d r u o m e n ė s ir , 
sva rb i aus i a , l i e tuv i škos ios 
visuomenės te isės . 

JAV Lietuvių 
b e n d r u o m e n ė s XVII 

Tarybos prez id iumas 

DRAUGAS, 2005 m. balandžio 2 d., šeš tadienis 

DANUTE BtNDOKIENE 

Ieškant bendro vardiklio 
„Jau saulelė, vėl atkopdama budina svietą", 

rašė Kr. Donelaitis, bet pas mus iš „visų paša
lių" pradeda lįsti pranašystės, kad balandis 
JAV lietuvijoje bus ypač karš tas . Šiandien 
spausdiname JAV Lietuvių bendruomenės 
XVII tarybos prezidiumo pranešimą ir JAV LB 
Krašto valdybos pirm. Vaivos Vėbraitės mintis, 
susijusias su Lietuvių fondo—Lietuvių ben
druomenės tebesitęsiančiais kivirčais dėl LF 
įstatų pakeitimo. Kviečiame pasiskaityti ir 
susidaryti savo nuomonę. Kad nereikėtų vien 
savyje laikyti atsiradusių minčių, pasinaudo
kite paskutiniame puslapyje skelbiama anketa. 
Nebūtina atsakyti tik taip ar ne, galite at
sakymą keliais sakiniais išplėsti. Primename, 
kad atsakymai turi redakciją pasiekti iki ba
landžio 25 d., dar prieš šio mėn. 30 d. vyksiantį 
Lietuvių fondo narių suvažiavimą. 

Perskaičius šiuos LB pareiškimus, visų pir
ma kyla nustebimas: pasirodo, jokio, taip entu
ziastingai skelbto ir sveikinto, susitarimo tarp 
LB ir LF dėl įstatų pakeitimo nebuvo! 

Tiesa, buvo sudaryta komisija. Tiesa, ji ilgai 
posėdžiavo, derino, ginčijosi, tarėsi , nuolaidžia
vo, kitaip tariant, darė tai, kas praėjusių metų 
Lietuvių fondo narių suvažiavime buvo nutarta 
ir pasiūlyta: ieškojo kompromisų. Iš dalies jų 
buvo pasiekta ir beliko tik kelios neperžengtos 
kliūtys, dėl kurių būtų reikėję toliau kalbėtis. 

Taip pat tiesa, kad Lietuvių fondas su tais 
kompromisais iš esmės sutiko ir todėl atrodė, 
kad, jeigu ir visiško susitarimo dar nepasiekta, 
tai netrukus tas stebuklas gali įvykti. 

Kaip matyti iš skelbiamų LB pareiškimų, 
dėl neaiškių priežasčių kai kurie kompromi
sinio susitarimo punktai LF tarybos buvo 
pakeisti arba atmesti. Su tuo negalėjo sutikti, 
tuos punktus vargais negalais sulipdžiusi, 
komisija, juo labiau, kad apskritai kompro
misiniai nutarimai dar nebuvo JAV LB Tarybos 
prezidiumo patvirtinti. 

Taigi artėja Lietuvių fondo narių suva
žiavimas ir, atrodo, niekas nepasikeitė. Vėl bus 
priekaištų, kaltinimų, nepasiterikiriimo, straips
niuose kartojamų, daug kartų girdėtų, minčių. 
Ar įmanoma iš šios klampynės išsikapstyti per 

daug nesusipurvinus? Tik tuo atveju, jeigu bus 
parodyta gera valia iš abiejų, t.y, ir LB, ir LF 
stovyklų. 

Visų pirma — ieškokime bendro vardiklio. 
O jis yra abiejų šių organizacijų pavadinime: 
LIETUVIŲ. Iš pranešimų atrodo, kad ir LF 
deda nemažai pastangų žūtbūt atsipalaiduoti 
nuo Lietuvių bendruomenės. Gaila. Lietuviška 
patarlė sako: „Kur du stos, visados daugiau 
padarys", bet ją gražiai parafrazavo humoristas 
A. Gustaitis: „Kur du stos, visados pešis dėl 
valdžios" (arba įtakos). Ar tai pagrindinė LF ir 
LB nesutarimų priežastis? Tikėkime, kad ne... 
Jei, padėjus į šalį ambicijas ir asmeniškumus, 
būtų blaiviai pažvelgta į LF siūlomus įstatų 
pakeitimus ir LB padarytus kompromisus, tik 
vienas tų „naujųjų įstatų" punktas aštriai krin
ta akin, būtent Lietuvių fondo likvidavimo atve
jis. Viso punkto čia necituosime (galite pa
siskaityti LB pareiškime), tik paskutinius sa
kinius: „LF likviduojant, LF patikėtiniai, ap
mokėję ar pasirūpinę, kad būtų apmokėti visi 
LF įsipareigojimai, išdalina LF turtą tokioms 
institucijoms JAV, kurios tuo metu yra kvali
fikuotos pagal federalinių mokesčių kodekso 
501 (c) (3), jei tų institucijų tikslai yra panašus 
įLF". 

Vadinasi, lietuvių suaukoti LF pinigai gali 
būti išdalinti arabų, žydų, lenkų, Afrikos 
amerikiečių ar dievai žino kieno organizaci
joms, jeigu jos turi atleidimą nuo federalinių 
mokesčių, o , j ų tikslai yra panašūs į LF". Mes 
gi visuomet tikėjome (juo labiau LF kūrėjai ir 
aukotojai), kad ši institucija sukurta remti tik 
lietuvių organizacijas arba, jų pritrūkus, ati
duoti pinigus Lietuvai. Čia turi būti kažkas ne 
taip: ar tai neapsižiūrėjimas, ar klaida? Jeigu 
netyčiukas, tai gal LF įstatų pakeitimuose yra 
ir daugiau „neapsižiūrėjimų"? Iki suvažiavimo 
dar mėnuo: raginame ir Lietuvių fondą, ir 
Lietuvių bendruomenę vėl susėsti prie „kom
promisų stalo", prisimenant bendrą vardiklį, 
kad tai LIETUVIŲ organizacijos' Šiemet LF 
skelbia naujų narių vajų, tad būtina, kad 
būsimieji aukotojai galėtų fondu visiškai 
pasitikėti — be jokių kompromisų: 

Nr. 11 

DIEVO - ŽMOGAUS POEMA 
Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gyvenimas Ir kančia 

Marija Valtorta 
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Marija atidaro alebastrinio indo dangtelį ir 
pakiša ranką po jo snapeliu. J i palenkia amforą ir 
ant delno nulaša keletas lašų tiršto skysčio. 
Menėje pasklinda nuostabus rožių bei kitų esen
cijų kvapas. Tačiau Marijos nepatenkina tie keli 
lašai. Pasilenkusi ji stipriai stukteli į kušetės 
atramą amforos kaklelį, šis nukrenta ant mar
muro grindų; dabar paties indo anga pasidaro 
didesnė, ir tąsus aliejus gali laisvai tekėti. 

Marija atsistoja už Jėzaus nugaros ir drėkina 
garbanotus Mokytojo plaukus kvapiuoju aliejumi, 
o tada sušukuoja juos, išsitraukusi iš savo plaukų 
šukas. Jos garbinamo Jėzaus galva! Rusvai gel
toni plaukai šviečia lyg tamsus auksas. Tarnų 
uždegtų žibintų šviesa atsispindi Jo plaukuose, 
kurie dabar primena išpuoštą bronzinį šalmą. 
Kvapiųjų aliejų kvapas tiesiog svaigina, pasiek
damas ne tik nosis, bet ir svaigindamas galvą. 
Kartu jis veikia ir lyg uostomieji milteliai, kadan
gi aliejaus buvo išpilta itin daug. 

Pasukęs galvą, Lozorius šypsosi žiūrėdamas, 
kaip rūpestingai Marija tepa Jėzaus plaukus ir 
juos šukuoja. Ji visai nekreipia dėmesio, kad 
kasos, nebeprilaikomos šukų bei smeigtukų, 
nus lenka ant kaklo, o vėliau nuslysta ant 
nugaros. Šypsodamasi žiūri į ją ir Morta. O kiti 
tik tyliai tarpusavyje kalbasi, nors jų veidų 
išraiškos ir skirtingos. 

Marija vis dar nenurimsta. Inde nulaužtu 
kakleliu liko pakankamai daug aliejaus, o tankūs 
Jėzaus plaukai jau sutepti. Todėl ji pasielgia taip, 
kaip ir aną vakarą: atsiklaupia priešais Jėzų, 
atpalaiduoja Jo sandalų raištelius ir nuima 
apavą. Tada įkiša savo gražią liekną ranką į 
amforą nudaužtu kakleliu ir pasiekia ja kve
piančio aliejaus likutį, kuriuo ištepa kiekvieną 
Jėzaus pirštą, po to padus, kulnis, o pakėlusi 
drabužio kraštą, ir Jo kojų riešus. Ilgiau ji tepa 
aliejumi tas vietas, kurios vėliau bus perkaltos... 
Išbaigusi kvepalus, sudaužo amforą... Dabar, 
turėdama laisvas rankas, ji iš kasų ištraukia 
paskutinius segtukus ir palaidais aukso spalvos, 
minkštais savo puikiaisiais plaukais nušluosto 
nesusigėrusį kvapųjį aliejų nuo Jėzaus kojų. 

Dabar garsiai prabyla Judas , iki šiol tylėjęs ir 
geidulingai pavydžiai stebėjęs šią gražuolę, su 

meile tepančią aliejumi Mokytojo galvą ir kojas. 
Bet tai vienintelis garsiai išreikštas priekaištas, 
nes kiti, tiesa, tik keletas, išsakė jį tik tyliai arba 
vien gestais. Gi, Judas, atsistojęs, kad galėtų 
geriau stebėti šį veiksmą, nedraugiškai priekaiš
tauja: rKoks bereikalingas, pagoniškas švaisty
mas! Argi tai buvo būtina9 Tai kaipgi sinedriono 
vyriausiems nekalbėti apie nuodėmę0 Juk toks 
veiksmas tinka tik pasileidusiai kurtizanei, o ne 
moteriškei, pradėjusiai naują gyvenimą. Jis per
nelyg labai primena tavo praeitį, moterie'" 

Begėdiškas priekaištas visus apstulbina. Nė 
vienas nelieka abejingas. Kai kurie net pašoka 
nuo kušečių ir žvelgia į Judą taip, tarsi šis būtu 
praradęs protą. 

Morta paraus ta , o Lozorius atsistoja ir 
trenkia kumščiu į stalą: „Mano namuose!.." — 
Tačiau pažvelgia į Jėzų ir susivaldo. 

„Visi žiūrite į mane' O juk širdyje irgi mur
mėjote! Tačiau man atvirai išsakius jūsų mintis. 
tučtuojau palaikėte mane neteisiu. Galiu pakar
toti, ką esu pasakęs. Bet aš nenorėjau pasakyti, 
kad Marija yra Mokytojo mylimoji. Tenorėjau 
pabrėžti, jog panašūs veiksmai nedera nei jai. nei 
Jam. Marija pasielgė neprotingai ir neteisingai 
Taip! Kam toks švaistymas0 Jeigu ji norėjo 
numaldyti savo praeities prisiminimus, galėjo 
amforą su kvapiaisiais aliejais atiduoti man. Juk 
ten buvo mažiausiai svaras balzamo' Ir labai 
vertingo. Bučiau galėjęs parduoti už tris šimtus 
dinarų, nes nardo alyva čia labai brangi Būčiau 
pardavęs ir indą —jis buvo toks gražus ir taip pat 
vertingas. O pinigus buvo galima atiduoti 
vargšams, kuriu niekada netrūksta. Ryto; 
Jeruzalėje jie ir vėl mels išmaldų". 

„Jis kalba teisingai". — pritaria Judui ir kiti 
Galėjo panaudoti tik truputį, o visa kita..." 

O Marija Magdaliete elgiasi taip tartum 
nieko negirdėtų. Ji vis dar tebešluosto Jėzaus 
kojas savo nuostabiaisiais plaukais, kurie net 
patamsėja nuo aliejaus. Brangiojo Jėzaus dram
blio kaulo spalvos kojas Jų oda tokia lygi ir 
minkšta! Marija dabar užmauna Mokytojui sau 
dalus, kiekvieną Jo koją pabučiuoja ir prieš 
užmaudama, ir po to Jai svarbu tik mnlė Jėzui' 

Bus daug iau . 
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JAV LB KRAŠTO 
VALDYBOS PIRMININKĖS 

PAREIŠKIMAS 
Atviru tekstu: JAV LB—LF „derybos" 

ir kas toliau 
2005 m. kovo 2 d. LF tary

bos patvirt intas LF įstatų pro
j ek tas j a u išsiuntinėtas na
riams kar tu su kvietimu į me
tinį narių suvažiavimą. Per
skaičiusi kvietimą nustebau, 
nes pateikta informacija, mano 
nuomone, klaidina visuomenę. 
LF kvietime rašoma apie Lie
tuvių bendruomenę, negavus 
LB sutikimo ir ne taip, kaip iš 
tikrųjų yra. 

Pereitą pavasarį LB valdy
ba ėmėsi žingsnių ieškoti 
išeities iš nesantaikos akli-
gatvio. K a r t u su nauju LF 
valdybos pirmininku Arvydu 
Tamulių parengėme bendrą 
Pareiškimą, kuriame išryškin
tos abiejų organizacijų sąsajos. 
Dauguma žmonių buvo paten
kinti, tačiau girdėjosi ir abejo
nių — ar bus sugebėta pereiti 
nuo gražių žodžių prie realių ir 
juolab sėkmingų „derybų", dėl 
LF įstatų turinio? 

Vardan to, birželio mėnesį 
pasiūlėme, kad būtų sudaryta 
Bendra pasitarimų grupė, kuri 
nuderėtų" LF Įstatų projektą, 
kuris galėtų tenkinti pagrin
dinius LF siekius ir tuo pačiu 
išsklaidyti pagrindinius LB 
priekaištus, be to, būtų skai
drus ir kokybiškas. 

Pasitarimų grupei vadovavo 
LF valdybos pirm. A. Tamulis ir 
V. Vėbraitė. Joje taip pat dirbo 
LF tarybos nariai Saulius 
Anužis ir adv. Vytenis Kirve-
laitis, o iš LB pusės Arvydas 
Barzdukas, Algimantas Gečys, 
ir (antrininkė) dr. Laima Karo-
sienė. Mūsų septynetukas posė-
džiavo-du savaitgalius suskridę, 
keitėmės nuomonėmis jau nebe-
suskaičiuoj amais elektroninio 
pašto laiškais ir telefoninėse 
konferencijose. 

Pasitarimų grupė niekuo
met neturėjo įgaliojimų priimti 
LF ar LB vardu sprendimų, 
tvirtinti susitarimų. Susitarimų 
tarp LF ir LB nebuvo ir negalėjo 
būti, nes esminius sprendimus 
už Bendruomenę priima Ben
druomenės taryba, ne ad hoc 
sudaryta Bendra pasitarimų 
grupė. Pasitarimų grupė tega
lėjo t a r t i s ir siūlyti, ką ir 
padarė. 

Ar pasisekė? Ir taip, ir ne. 
Iš tikrųjų Pasitarimų grupė 
pasiekė konsensusą. Siekiant 
tarpusavio susitarimo, grupės 

projektas atspindėjo daug abi
pusių geranoriškų nuolaidų. 
Projektas nebuvo ir negalėjo 
būti Idealus", tačiau visi Pa
sitarimų grupės nar ia i buvo 
pasiruošę jį siūlyti ir remti, su 
sąlyga, kad jis būtų priimtas 
kaip visuma. 

Kompromisas (Pasitarimų 
grupės gruodžio 4 d. projektas) 
Lemont, IL vykusiuose posė
džiuose formaliai buvo pristaty
tas JAV LB tarybos prezidiu
mui ir LF tarybos vadovams, LF 
Įstatų komisijos nariams. Tikė
jomės abiejų Tarybų palankumo. 

Tačiau matomai neįtiki
nome LF Tarybos, kad reiktų 
priimti mūsų kompromisinį 
projektą imtinai, „kaip paketą". 
O tik taip derėjo daryti, nes 
jame surašytos nuostatos buvo 
jautriai subalansuotos, per pusę 
metų derybinio darbo išgrynin
tos ir pasvertos. Vasario 1 d. 
savo posėdyje LF taryba 
patvirtino kitokį LF įstatų pro
jektą, nei Pasi tar imo grupė 
siūlė. Vasario 22 d. JAV LB KV 
vardu išsiųstas LF vadovams 
laiškas, kuriame prašoma, kad 
toks LF tarybos sprendimas 
būtų persvarstytas. Kovo 2 d. 
posėdyje, LF taryba kai kurias 
įstatų projekto pastraipas pri
artino prie Pasitarimų grupės 
siūlomų nuostatų. Vis dėlto liko 
rimtų nesutarimų. 

Vienas jų — dėl LB vaid
mens Fondo likvidacijos atveju. 
Pasitarimų grupės projekte 
buvo numatytas (kaip ir dabar 
galiojančiuose įstatuose) JAV 
LB tarybos tvirtinimas LF likvi
dacijos atveju. Toks tvirtinimas 
prisidėtų prie Bendruomenės 
galimybių pritarti naujiems LF 
įstatams, stiprintų visuomenės 
pasitikėjimą. Tačiau LF taryba 
tam nepritarė. 

Kas dar keisčiau — LF tary
ba išbraukė žodį „lietuviškas" iš 
teiginio, kad likvidavus Fondą 
turtas turi pereiti JAV esan
čioms „lietuviškoms organizaci
joms". Pasitarimų grupės pro
jekte, likvidacijos atvejy, XV—4 
įrašyta, kad „...shall distribute 
all assets of the Foundation to 
such Li thuanian American 
institutions in the United 
States which are then ąualified 
as exempt within the meaning 
of Section 501 (cX3) of the 
Code". LF įstatų projektas 

Lietuvaitė klausos gerinimo tarnyboje 

Šiemet vasario mėn. švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės švente. 
PLC. 15 kaires: Lemont LB apylinkes pirm. Nijole Nausėdienė, JAV 
LB Krašto valdybos pirm. Vaiva Vėbraitė, LR gen. konsulas 
Čikagoje Arvydas DaunoravkSus. 

Baniutės Kronienės nuotr. 

XV-4 iš viso nemini žodžio 
Lithuanian ir sako „... shall dis
tr ibute all assets of the Foun
dation to such institution(s) in 
the US which are then ąualified 
as exempt vvithin the meaning 
of Section 501(cX3)". 

Antras r imtas nesutarimas 
— LF Veiklos taisyklių („Rules 
and Procedures") nebuvimas. 
Pasi tarimų grupės norėta įtei
sinti Veiklos (jokiu būdu ne vien 
posėdžių tvarkos) taisyklių 
buvimą pačiuose LF Įstatuose. 
Svarbu, kad tokias Taisykles 
tvirtintų LF nariai. Vėlgi, LF 
taryba nepritarė. 

Taigi LF tarybos pako
reguotas LF įstatų projektas 
atsisakė kai kurių Pasitarimų 
grupės sutar tų LB interesų LF 
įstatuose įteisinimo. Taip pat 
atsisakė įstatuose įtvirtinti kai 
kurias Pasi tar imų grupės vi
suomeninį skaidrumą užtikri
nančias nuostatas. 

Užtat negalima teigti, kaip 
rašoma LF kvietimo laiške, 
„Visi kar tu suderino, papildė, 
perredagavo ir patobulino LF 
įstatų projektą... Turite šių 
nuoširdžių ir išsamių pasi
tarimų vaisius — naujus LF 
įstatus..." Naujų įstatų nėra — 
tik du jų projektai. Be abejo, 
malonu, kad LF vadovybė tei
giamai įvertino Pasitarimų 
grupės nelengvą darbą. Tačiau 
galų gale Pasitarimų grupės 
projektas vienas, LF tarybos 
projektas — kitas. Užtat svars
t an t LF tarybos patvirtintą ir 
LF nar ių suvažiavimui tei
kiamą LF įstatų projektą, būti

na priimti dėmesin, kad LF 
tarybos teiktas tekstas nėra nei 
Bendruomenės, nei Bendros 
pasitarimų grupės „sutartas". 

JAV LB Krašto valdyba, 
2004 m. gruodžio 11d. pritarusi 
Pasi tar imų grupės konsensu 
sutartam LF įstatų projektui, 
sieks, kad š.m. balandžio 30 d. 
Lemont, IL įvyksiančio metinio 
suvažiavimo metu būtų svarsto
mos ir balsuojant būtų priimtos 
Pasi tar imų grupės sutartos 
nuostatos. 

JAV LB Krašto valdyba 
kreipiasi į LF narius su prašy
mu LF metiniame suvažiavime 
balsavimu palaikyti Pasitarimų 
grupės sutarto LF įstatų projek
to nuostatas. JAV LB Krašto 
valdyba taip pat prašo suva
žiavime asmeniškai negalė
siančius dalyvauti LF narius 
savo įgaliojimus (proxies) pa
tikėti JAV LB Krašto valdybai, 
įrašant „JAV LB KV" įgaliojimo 
formose, juos siunčiant Krašto 
valdybos vicepirm. dr. Laimai 
Karosienei, adresu 3 Oak Gate 
Drive, Branford, CT, 06405. 

Stengsimės visais klausi
mais palaikyti visuomenės 
interesus. Stengsimės ir toliau 
vadovautis Pasitarimų grupės 
dvasia: atviru bei ramiu kal
bėjimu ir nuosekliu požiūriu į 
tikslą. O tas tikslas įvardintas 
2004 m. rugpjūčio mėn. Ben
drame pareiškime: šalinti nesu
ta r imus , puoselėti lietuvybę 
kartu (tik kartu). 

Vaiva Vėbra i tė , 
JAV LB Krašto valdybos 

pirmininkė 

Lietuvių fondo pokylis 
Pasaulio lietuvių centro didžio
joje salėje pašėlusiai smagus. 
Salė ūžia kaip bičių avilys. Stalo 
draugai gurkšnoja vyną, pliekia 
anekdotus ir visi kvatojasi. Tik 
man nejuokinga. Nepagaunu 
tos „punch lines". Per daug 
triukšmo. 

— Tau ausų aparatuko rei
kia, — sako greta sėdintis kole
ga su apara tuku ausyje. 

Žmona čirškina kiaušinienę 
pusryčiui. Televizorius skarde
na ryto žinias ir tam triukšmui 
pritaria viryklės ventiliatorius. 

— Paduok man krienų bu
telį iš šaldytuvo, — man sako. 
Turbūt nenugirdau. Kam jai 
reikia krienų? Paduodu pieną. 

— Kam man padavei pieną? 
Juk prašiau krienų. 

— Nenugirdau. Per greit 
kalbi, — teisinuosi. 

— Ne per greitai. Norma
liai. O tau reikia aparatuko į 
ausį. 

Dar išgirdęs porą pastabų 
nusprendžiau, kad aparatukas 
ausyje, ar abiejose, pagerintų 
komunikaciją namie ir svečiuo
se. 

Nepastebėjau ausų apara
tuku per televiziją. Juos turin
tys kolegos minėjo „Šonus", 
„Miracle Ear" ir ligonines, saky
dami, kad jie labai brangūs, bet 
kur juos galima gauti? 

— Aš labai pa tenkin tas 
apara tuku iš Rush-Presbi-
terian Medical Center Čikagoje, 
— aiškino mano kaimynas ame
rikietis. 

Gavęs Rush Audiological 
dept. telefoną, gavau pasima
tymą ir ligoninių centro labirin
tuose suradau tą Rush centrą 
Harrison gatvėje. Specialistė dr. 
Path McCarthy, Ph.D. patikrino 
ausis. J i patvirtino, kad man 
aparatuku labai reikia. 

— J ū s lietuvis! Ar jūs pažįs
tate lietuvę audiologę dr. Lindą 
Burbą, turinčią Audiologic Cen-
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AUKINIU ISTORIJA PRISIMINIMUI 
IR ATRADIMUI 

Hyde Parke užkliuvusi dar 
už vieno pasiklydusių smal
suolių būrelio, skubiai besi
dairančio, kur rasti Museum of 
Science and Industry, pagalvo
jau, jog turbūt ir daugelis iš 
jūsų ar t imiausiu metu sku
bėsite į „Body Worlds" parodą. 
Lankydamiesi šiame muziejuje, 
greičiausiai aplankysite ir kitas 
anksčiau atidarytas ekspozici
jas . 

Viena įdomiausių parodų 
lietuviui, siekiančiam susi
pažinti su Amerikos istorija ir 
geografija, būtų „The Great 
Train Story". Tai Amerikos 
t raukinių sistemos maketas, 
sukur tas prieš 60 metų, ir 
atspindintis kelionę traukiniu 
nuo Chicago iki Seattle. Šiuo 
metu tai vienas mažiausių visos 
Amerikos traukinių sistemos 
maketų, tuo tarpu 1944 m., jo 
pastatymo metu, jis buvo di
džiausias pasaulyje. Maketo 

vaizdai parodė tuometinį gele
žinkelio vaidmenį Amerikos 
pramonėje ir žemės ūkyje. Šalia 
geležinkelio buvo išdėstytos 
cemento gamyklos, plieno lie
jyklos, anglies kasyklos, drie
kėsi medvilnės laukai ir jos 
apdirbimo fabrikai. Per 10 
traukinių Didžiajame kanjone 
pravažiuodavo plieninių sant
varų tiltais ir sustodavo trau
kinių taisyklose. J ie buvo palei
džiami ar sustabdomi nuotolinio 
valdymo pultais. Tai buvo ir pir
moji paroda, kurioje garvežių 
modeliai buvo pakeisti tuo metu 
atsiradusiais dyzelinio kuro 
variklius turinčių t raukinių 
modeliais. 

Parodą visus metus kūrė 40 
profesionalių dailininkų, ar
chitektų ir projektuotojų. Spe
cialistai keliavo 11 dienų iš 
Chicago į vakarus ir atgal 
traukiniais, bandydami sukurti 
maketo planą. Pradžioje antruo

ju miestu norėta pasirinkti Los 
Angeles, bet apie Seattle esantis 
įvairesnis kraštovaizdis, labiau 
išsivysčiusi uosto pramonė, 
nulėmė pastarojo pasirinkimą. 

Neseniai vėl atidaryta paro
da yra perpus didesnė už 
ankstesniąją, yra galimybė 
vienu metu valdyti daugiau nei 
trisdešimt traukinių modelius. 
Kelionės iš Chicago į Seattle 
metu t raukin ia i pravažiuoja 
Vidurio vakarų lygumas, Uoli
nius kalnus. Pietvakarių dyku
mas, Šiaurės Vidurio Amerikos 
krioklių nacionalinį parką ir 
Šiaurės Vakarų Amerikos dalį 
palei Ramųjį vandenyną. Šiuo
laikiniai traukiniai šiame ma
kete gabena grūdus, žaliavas į 
gamyklas, veža prekes, medie
ną, maisto produktus, keliauto
jus. 

Įdomu, jog visas maketas 
pilnas smulkių detalių, kartais 
išdėstytų visai netikėtose vie

tose ar net tyčia paslėptų. Todėl 
atidus žiūrovas gali patirti sek
lio malonumą. Pabandykite 
pastebėti tingius paplūdimio 
poilsiautojus, alpinistų grupę, 
besiturškiantį kiemo baseinėly
je vaiką, upe plaukiantį pas
kenduolį, berniūkštį, vedžiojan
tį šunį, šeimą, džiaustančią 
skalbinius, bėgikus ir vyriškį, 
dainuojantį lietuje („Singin' in 
the Rain" — pamenate tą dai
ną?) 

Daugelis lankytojų pirmiau
sia sustoja ties „Chicago down-
town" maketu — smagu „iš 
paukščio skrydžio" pažvelgti į 
gatves, kuriomis ne kartą 
vaikštinėjai, pasekti, kur va
žiuoja Chicago traukinukai , 
stypso Sears Tower, teka Chi
cago upė, išsibarstę po miestą 
mėsainių parduotuvės ir dega
linės. 

Kūrusieji maketą neabejoti
nai turėjo puikų humoro jausmą 

ter 386 Pennsylvania Ave, Glen 
Elyn, IL, tel. 630-^858-3277. 

— Apie ją žinau nedaug, bet 
gerai pažįs tu jos vyrą, buvusį 
jūrų skau tą Ričardą Burbą. 

— Dr. Linda labai gera pro
fesionalė. J i jums padės. J ū s 
gyvenate Čikagos vakariniame 
priemiestyje ir iki jos centro 
jums a rč iau , negu čia, prie 
miesto centro. Duosiu telefoną 
ir sus i t a rk i t e dėl susitikimo, 
kurių re ikės dažnai. 

Dr. Lindą suradau labai 
lengvai. 

P a t y r u s i specia l i s tė 
s u d o k t o r a t u 

L inda Ruzgaitė-Burbienė 
audiologę dirba nuo 1981 m. Jos 
Audiologic Service, Ltd., 
l anks t i nuke nurodyta, kokį 
mokslą, kokią praktiką ir kiek 
valstybinių bei valstijos egza
minų tu r i išlaikyti audiologas. 
Dr. L inda po magistro laipsnio 
Purdue universitete įgijo ir dok
toratą iš audiologijos. Gre ta 
audiologinės praktikos Glen 
Elyn centre , dr. Linda nemaža 
laiko skir ia „community's free 
clinics and Lion's Club reci-
pients" . Dr. Linda Lietuvoje 
įkūrė „Hearts for Hearing" pro
gramą, kuri tikrina vaikų klau
są ir nuo mažens padeda sure
guliuoti vaikų klausos proble
mas, kur ių dažnai nepastebi ar 
ignoruoja tėvai. 

— Klausos sutrikimai turi 
daug įvairių priežasčių vaikų ir 
suaugusių , įvairaus amžiaus 
pakopose, ir nėra tik pensi
ninkų problema, — sako dr. 
Linda. Tik blogai, kad žmonės 
per vėlai a te ina taisyti savo 
klausos problemų ir taip patys 
save skriaudžia. 

L a i s v a l a i k i o d ž i a u g s m a s 

„Amerikos lietuvis" 2005.03.05 
laidoje plačiai aprašė dr. Lindos 

ir Ričardo Burbų laisvalaikio 
pomėgius savo gyvenvietėje 
VVbodstock, IL, prie Wisconsin 
sienos, auginant arklius ir 20 
Sibiro eskimų veislės šunų 
(Sibirian Huskies), su kuriais 
vyksta į šiaurę ir dalyvauja 
šunų kinkinių lenktynėse pla
čiuose sniego plotuose, su spe
cialiomis eskimų rogėmis. 
Susidomėjau tuo jų pomėgiu ir 
aš. 

— Kaip jūs sugebate turėti 
plačią audiologinę praktiką 
(Ričardas yra centro adminis
tratorius), auginti ir prižiūrėti 
arklius, 20 šunų ir su jais daly
vauti kinkinių lenktynėse snie
guotoje šiaurėje? — klausiu 
Ričardo. 

— Suderinam. Žinoma, pro
fesija pirmoje vietoje, nes ji ir 
gyvenvietę išlaiko. Nuo mažens 
abu mėgstame šunis ir gamtą. 
Aš mečiau tarnybą kitur, nes 
Lindai reikia pagalbos, kad ji 
liktų tik su pacientais. O šunų 
negali laikyti uždarytų. Jie turi 
bėgti per sniego pusnis. Toks 
jau jų charakteris. Tokia jų 
prigimtis. 

Ričardo tėveliai, Romas ir 
Mėta Burbos, ilgamečiai Le-
monto gyventojai, buvę aktyvūs 
bendruomenės nariai, jau am
žinybėje. Dr. Lindos tėveliai, 
Madas ir Marytė Ruzgai, anks
čiau gyveno Indiana valstijoje, 
dabar gyvena Lemonte, prie pat 
PLC, kurio renginius Linda paį
vairindavo būdama studentė 
savo dainomis su gitara. 

— Retkarčiais užsukame ir į 
Lemontą aplankyti Lindos tėvų. 
Tik pusvalandis kelio, — šyp
sosi Ričardas. 

Labai malonu, kad lietuviai 
profesionalai, kaip dr. Linda 
Burba, taip aukštai vertinami 
didžiųjų Amerikos medicinos 
institucijų, kaip Rush-Presby-
terian-St. Luke's Medical Cen
ter Čikagoje. 

B. J . 

Linda Ruzgaitė Burbienė su savo Šunimis i r rogėmis. 

— vien ko verti snapus 
pakreipę rožiniai plastmasiniai 
flamingai, netoli Chicago 
kultūros centro besipuikuojanti 
žavioji karvė, iš lankų šaudan
tys indėnai, picas gabenatys 
sunkvežimiai, geltonieji mo
kyklų autobusiukai ir mė-
sainius kertanti šeimyna. Žino
ma, tokio dydžio make tas 
negali sutalpinti visko, su kuo 
susiduriame Amerikoje, todėl 
tokių objektų pasir inkimas 
priverčia ne vieną nusišypsoti. 
Bet svarbiausia, jog dažniau 
besilankantys muziejuje žino, 
jog ne tik traukiniai pasakoja 
savo istoriją. Šioje parodoje 
dirba tu rbū t įdomiausi ir 
linksmiausi gidai. Jie visada 
ras, ką papasakoti (dažnai ir ne 
vieną anekdotą), nesvarbu, 
kokio amžiaus būtumėte. 

* • * $ * • 

v>K~-;- <* tė Čikagos vidurmiestis. 



Stasys Goštautas 

Antrą kartą teko aplankyti 
Los Angeles ir vėl pamatyti ne
paprastą parodą, neįprastai pa
vadintą „Vizualinė muzika" 
arba, kaip simbolistai XIX a. 
bandė praminti , poetinė tapyba, 
arba spalvų poezija. Visa tai 
sueina į vieną nepaprastą mo
mentą, abs t r ak taus meno 
genezę. Kai atrodė, kad foto
grafija, filmas ir visi nauji 
išradimai nus tums dailę į šoną, 
į pagalbą menams atėjo visai 
naujas meno suprat imas ir 
nauja estetika. Vėl teko paben
drauti su muziejaus direkto
rium Jeremy Strick ir gauti 
pavėluotai išleistą katalogą, 
kuris daugiau panašus į sunkią 
knygą. Bet apie ta i tikrai kitą 
kartą. 

Dabar norėčiau sustoti prie 
poros gražių atradimų. Pradė
siu nuo Šv. Kazimiero parapijos 
choro, kuris mane sužavėjo ir, 
atrodo, sužavi kiekvieną sekma
dienį savo nepaprastu giedo
jimu. Choras kadaise buvo 
vedamas sumanių kompozitorių 
Broniaus Budriūno ir Juozo 
Strolios. Dabartinis chorvedys 
yra niujorkietis Viktoras Ralys, 
kuris tęsia senas tradicijas. 
Tokį chorą re ta i kur esu 
girdėjęs. 

Po to teko dalyvauti Kaziu
ko mugėje ir skautų kak
laraiščių užrišimo iškilmėse. 
Be roko koncertų, niekur tiek 
daug jaun imo ir jaunimėlio 
nepamatysi, kaip tarp skautukų 
ir skautukių. 

Rytojaus dieną mane nu
vežė aplankyti Tomo Akviniečio 
kolegijos, kur i paslėpta ta rp 
kalnų, kur 330 jaunų studentų 
iš viso pasaulio (kadaise buvo 
net 6 lietuviai), mokosi, kaip 
viduramžiuose, t.y., gilinasi į 

knygą, ne į tos knygos komen
tarus. Skaito originalus, Aris
totelį, Platoną, Cervantes ir 
Flaubert be jokio kritinio pa
dėjimo, kuris juos išblaškytų 
nuo originalo. Tai tikras Jiberal 
arts", „trivium" ir „ąuadrivium", 
kur jaunimas mokosi ne tam, 
kad darbą gautų ar amatą 
išmoktų, bet kad išmoktų gal
voti. Įdomiausia, kad tos mažos 
kolegijos bibliotekos direktorė 
yra originali tų visų tekstų 
rinkėja ir jos senų knygų bib
lioteka žymi visoj Kalifornijoj. 
Kas dar įdomiau, kad tos bib
liotekos 60,000 retų knygų 
vedėja yra lietuvaitė, garsi tų 
visų knygų kolektorė, Viltis A. 
Ja tu l i s , apie kurią sužinojau 
per Los Angeles Times ir Rimą 
bei Rūtą Mulokus, kurie mane 
ir nuvežė į Bernardina de Siena 
biblioteką, Santa Paulą, Cali-
fornia. Vieta tokia graži ir mie
la, kad prie vieno studento ben
drabučio durų buvo pakabintas 
gražus užrašas: „Almost Hea-
ven" — „beveik kaip danguj"! 

Nesibaigė mano Kalifornijos 
staigmenos. Prieš porą mėnesių 
mano namuose viešėjo Bogotos 
meras Antanas Mockus, ku r 
susitiko su profesoriais ir stu
dentais iš Harvard bei MIT. 
Dabar Kalifornijoj susitikau su 
antru lietuvių kilmės meru — 
Jonathan Sharkey, arba Šar-
kūnu, iš Panevėžio. Šiandien jis 
yra Port Hueneme miesto 
(93041) vaidybos narys ir prieš 
porą metų to 24,000 gyventojų 
miesčiuko prie Los Angeles 
meras. Už poros metų jam ateis 
vėl eilė būti meru. Kas dar įdo
miau, kad jo žmona — ir iš 
vardo, ir pavardės — niekada 
neatspėtume, irgi kilusi iš 
Lietuvos, Beverly Merrill Kel-

ley, California Liuteronų uni
versiteto profesorė ir Komuni
kacijos departamento steigėja. 

Ir vėl teko atstatyti jos tėvų 
iškra ipytas pavardes: Ignas 
Gernis (turbūt Girnius) ir Jose-
fina Petrovsky (turbūt Petraus
kas). Kur tų lietuvių nėra! J i 
yra trijų tomų autorė apie poli
tiką ir filmą, gudriai pavadintą 
„Reelpolitik: Political Ideologies 
in 30s and 40s Films", (Praeger, 
1998). Kiti du tomai apima 
50-us ir 60-us, o trečias tomas, 
kuris dar turi pasirodyti, apima 
70-tą ir 80-tą dekadą (Rowman 
and Littlefield, 2004). Visai 
nepripuolamai pavadinimas 
Reelpolitik pr imena Konrad 
Adenauer, kur i s atgaivino 
Vokietiją po karo, Realpolitik". 

Pravažiavus pro Montecito 
miestą prie Santa Barbara, gali 
sustoti A. H. Gaspar juvelyrų 
krautuvėlėje ir pasižiūrėti 
Aleksandro Šepkaus barokinių 
papuošalų bei brangakmenių, 
kurie pagal kainą turbūt pri
klauso muziejui arba Bill Gatės 
žmonai... 

Los Angeles susipažinau su 
ki tu auksakaliu, nors jis dau
giausia dirba su sidabru. Tai 
Arvydas Markevičius, irgi daug 
žadantis talentas. Taigi talentų 
ta rp mūsų netrūksta. 

Štai mano valstijoj (Mass.) 
y ra Danielus A. Grabauskas, 
žinomas kaip Dan, kuris per
tvarkė valstijos „Registrar of 
Motor Vehicles", kur valandom 
reikėdavo laukti užregistruoti 
mašiną ar gauti vairavimo lei
dimą. Jo laiku, tos valandos 
buvo sutrumpintos į minutes. 
Dabar jis yra Transportacijos 
sekretorius, 1995 ir 1996 m., 
Grabauskas rado laiko nuvykti į 
Lietuvą lavinti ir skatinti nau

jus vadovus elgtis demokrati
niais reformos principais. Taip 
pat, kaip Amerikos pareigūnas, 
stebėjo rinkimų procesą Nige
rijoj ir Bulgarijoj. Tai vis 
šaunūs lietuviai. Aš esu t ikras, 
kad tokių lietuvių yra visur... 

Bet ne viskas yra tvarkoj 
Kalifornijoj. Kovo 6 d. teko daly
vaut i Los Angeles Taut in ių 
namų (LATN) metiniame susi
rinkime, kuris užuot žadėtos 
vienos valandos, užtruko visas 
penkias, ir visi išėjo pikti, susi
raukę. Nors iš karto susirinki
mas buvo paskelbtas nelegaliu, 
nes daug nar ių net nebuvo 
pakviesti. Bet tr iukšmas tęsėsi 
iki išsirinko jau a priori sutartą 
pirmininką ir valdybą pagal 
savo skonį. 

Negerai, ka i dėl t a r i amo 
kandidatų trūkumo ir laikant 
save nepamainomais, valdžia 
užsitęsia 30 metų. Tai paskati
na diktatūrą ir tikrai jie pasi
daro „nepamainomi", ir t ik su jų 
mirtimi ar dėl sveikatos sugriū
va visas valdžios aparatas, kar
tais ir visas organizacijos tur
tas. Negerai, kai per 30 metų 
nea ts i randa naujų narių. Ši 
bėda yra bendra visiems mūsų 
klubams ir organizacijoms. Pa
sidaro uždara bendruomenė. 
Atrodo, kad per 30 metų vienin
teliai nauji nariai buvo tik pir
mininko giminės. Valdyboj net 
trys iš penkių narių buvo pir
mininko giminės. Tai papras
čiausias nepotizmas. Įdomiau
sia, kad visi rėkė, bandydami 
užčiaupti opoziciją ir įrodinėjo, 
kad jie teisūs vien dėl to, kad jų 
balsas skambėjo skardžiau. 

Deja, Los Angeles atvejis 
nėra unikalus. Kaip jau rašiau, 
anksčiau, mes turim tikrą ta 
lentą dirbti, kurti , statyti, bet, 
atėjus senatvei , lygiai tokiu 
pačiu mostu galima viską su
griauti ir sunaikinti. Pažiūrėjus 
į Lietuvos istoriją, visą laiką 
ėjom nuo fantastinės kūrybos 
iki totalitarinio susinaikinimo. 
Ir gaila, nes daug mūsų patir

t ies galėtume perduoti naujoms 
k a r t o m s , bet kažkodėl visi 
mūsų žymių žmonių vaikai kuo 
toliausiai bėga nuo savo tėvų 
kelio. Galėčiau čia suminėt i 
visų mano draugų jaunimą, 
kur i s bėga nuo bet kokio lietu
viško darbelio. 

Los Angeles Tautinių namų 
išvaizda nekokia. Tai keistas 
pas t a t a s , kadaise kainavęs la
bai mažai , bet dabar pasiekęs 
milijoninės vertės, galėtų ge
r iau atrodyti. Milžiniškos, juo
dos raidės meksikiečių apylin
kėje parodo, kad čia lietuvių 
nama i . Galima buvo tai kukliau 
padaryt i . Tarp kitko, 90 proc. 
nuomoja meksikiečiai, daugiau
sia vestuvėms, iš kurių Tauti
niai nama i išsilaiko. Kalbant 
apie pajamų dalinimą, galima 
būtų pasiūlyti išrinkti komisiją, 
k u r i bū tų a t sak inga už visą 
pelno skirstymą ir stipendijas, 
tokiu būdu išvengtų bet kokio 
priekaišto. Pvz., j au 40 metų 
S a n t a Monica mieste guli My
kolo Biržiškos archyvas (1882— 
1962). Per tiek metų niekam 
neatėjo į galvą sutvarkyti ir 
ben t pranešt i ki t iems archy
v a m s bei bibliotekoms, kur toks 
t u r t a s yra. Nors TN nėra įpa
reigoti tai daryti , bet galėtų 
parodyti iniciatyvą ir gerą valią, 
pa sk i rdami lėšas sutvarkyti 
archyvą ir jį aprašyti , kad kiti 
mokslininkai apie ta i žinotų. 
Ant ra , būtų gerai nepamiršti 
p inigų stipendijoms paruošti 
naujus l i tuanistus da r iš išeivių 
vaikų, tokiu būdu gal grąžin
t u m e vieną kitą į bendruo
menės darbą. 

Tautiniai namai iš tikrųjų 
yra Kultūros namai, bet niekur 
neužtiksi nei vieno paveikslo, 
nei vienos lietuviškos knygos, 
nei laikraščio. Kiek žinau, jie 
dosniai aukoja „Dirvos" laik
raščio išlaikymui, bet niekur 
neužt ikau nei vienos to laik
raščio kopijos. Tuo tarpu baras 
buvo labai gerai aprūpintas. 

B u s d a u g i a u 
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LIBERTAS KLIMKA 

Moteris — gyvybės nešėja; 
Dievas ir gamta ją sukūrė tobu
lai: iš grožio ir išminties... Ta
čiau žmonių visuomenė, vado
vaujant vyriškajai pusei, pasi
naudojusi moters prieraišumu 
namų židiniui, apribojo jos tei
ses spręsti bendrus genties, tau
tos, valstybės reikalus. Toks 
procesas vyko bemaž visose 
pasaulio kultūrose; jo suformuo
tos nuostatos tapo įtvirtintos 
religinėse ideologijose. Moderni 
visuomenė turi atstatyti istori
jos raidoje padarytas skriaudas, 
neteisybes moteriai. 

Tradicinėje lietuvių kultū
roje pagarba motinai būdavo 
kasdien re iškiama maloniau
siais žodžiais ir švelniausiais 
jausmais . Motinėlyte, močiu-
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žėle, mamaite... Tokių malony-
binių kreipinių tautosakos 
rinkėjas Vilius Kalvaitis savo 
1910 m. išleistoje knygelėje 
„Lietuviškų vardų klėtelė" 
surašė ar ne devyniasdešimt 
devynis. Ir štai kas svarbu: 
moteris lietuviškoje šeimoje 
buvo ne tik „trijų namų kerčių 
laikytoja", bet ir pagrindinė tau
tos tradicijų saugotoja bei 
perteikėja. Nuo lopšinės kūdi
kėliui iki palaiminamo duonos 
kepalo... Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės teisynas, val
stybės Statutas, kurio pirmoji 
redakcija buvo priimta 1529-
aisiais metais, nustatė bausmes 
už moters skriaudą dukar t 
didesnes nei padarytas vyrui, — 
tai ryški paprotinės teisės įtaka. 

Kaip gimties paslaptis bū
davo suvokiama ir atspindima 

IMTIES PASLAPTĮ 
liaudiškuose papročiuose? Ogi 
ypatingu dėmesiu būsimajai 
motinai. Ir priesakais, ką jai 
galima daryti tuo laukimo laiko
tarpiu, ir ko — jokiais būdais 
ne. 

Senovinėse vestuvių apei
gose būtinai būdavo imamasi 
maginių veiksmų, kad naujoji 
šeima susilauktų gražaus pulko 
vaikelių. Pavyzdžiui, atsisveiki
nan t jaunajai su gimtaisiais 
namais ir vedant ją su palyda 
aplink stalą, pamergės vis 
timpteldavo nemačiomis stal
tiesę, — vaikelių gims daugiau. 
Į jungtuvių vežimą kas nors 
pažerdavo saują uogų, o jaunojo 
namuose nuotaką apipildavo 
grūdais, — tai vaisingumui pa
žadinti. Pirmasis jaunosios 
šokis — su pasilinkėjimu Jkad 
bitutės gražiai spiestų"; mat 

kitados būdavo kreipiamasi į 
dievaitę Austėją, bičių ir šeimos 
globėją, prašant gausaus būrio 
vaikų. Šeimos laimė — vaikuo
se. 

Jaunamar tė savo kūdikėlį 
pradėdavo auklėti dar negi
musį, tik pajutusi sunkumą po 
širdimi. Toji moters būsena 
papročiuose nusakoma savitais 
tikėjimais, draudimais bei ska
tinimais. Apskritai ta i gana 
sudėtingas socialinis bei kul
tūrinis reiškinys, kur susipynė 
mistiniai ir racionalūs dalykai, 
tapę žmonių bendrijos elgesio 
normomis. Žinia, čia bus įsiter
pę ir krikščioniškosios moralės 
diegtos elgesio taisyklės. Kaime 
apie besilaukiančiąja moterį 
niekas nepasakys „nėščia". O 
vis kažkaip paslaptingai, užuo
minomis — „yra sunkumoj" , 

Nuo seno moters vaidmuo 
šeimoje yra svarbus, sim
bolizuojantis gyvybe. Mat 
seimą dviese, Jyg ir ne šeima. 
Vaikai - jos tęstinumas. Mo
teris šią misija, gamtos ir 
Dievo valioje, atlieka motinys
tėje. Ši lietuvių šeima, gyve
nanti Lietuvoje, Žiežmariuose, 
Kaišiadorių rajone nuostabus 
pavyzdys, atskleidžiantis gy
venimo prasmės paslaptį. 
Nuotraukoje mamytė Lai
mutė Kaulakienė su septyniais 

Sanjnu ;a kan : v -
sesute Gabija ir Mečiuku, 
laikančiu Justuka. Mažieji yra 
trynukai, vasarą Ivęsiantys 
vienerių metukų sukaktį. 
G a t t o i Afimynos tėvelis 

-

„pritvinkusi", „kojas pašalusi", 
„šalnos pakąsta", „baliauna". Ir 
šventai buvo tikima, kad lau
kiamo vaikelio išvaizda, charak
terio bruožai bei polinkiai pri
klausys nuo motinos elgsenos. O 
kadangi vaikų mirt ingumas tais 
senais laikais buvo didelis, tai 
ne t ir jo gyvybė. Todėl besi-
laukiančiajai negalima vežime 
atsisėsti atbulai, nugara į ark
l ius , kad gimdymo metu 
virkštelė neapsisuktų apie vai
kelio kaklą. Negalima jai lįsti 
pro spragą tvoroje — kūdikėlis 
gimsiąs negyvas. Manyta, kad 
visi būsimosios motinos nelabai 
geri poelgiai ats i l ieps vaiko 
būdui . Jeigu sumeluotų, kad ir 
kokį menkniekį, va ikas bus 
mušeika ir žiauruolis. Kiaulę 
koja paspirtų, vaikas gims še
r iuo tas . Apkalbės ką, vaikas 
išaugs liežuvautoju. Jeigu nėš
čioji smalsaudama s tengtųsi 
nuklausyt i , kas ka lbama už 
uždarų durų, pagimdytų kurčią 
vaikelį. Ir jau gink Die, net 
obuolio iš svetimo sodo nesi
klausus nevalia paimti, antraip 
va ikas užaugęs bus vagis — 
didžiausia gėda motinai ir 
še imai . Štai kiek atodairų, 
priskirtinų liaudies pedagogikai 
bei etikai. 

Dar būta daugybės viso
kiausių tikėjimų. Antai besi
laukiančioji turėjo stengtis kuo 
rečiau išeiti iš namų. Kad kas 
neišgąsdintų, kad nesut iktų 
kokio negražaus ar luošo žmo
gaus. Nusistebės tuo, kūdikėlis 
jai gali gimti su lygiai tokiais 
t rukumais . O jei pamatytų gais
rą, tur i saugotis prisiliesti 
r anka prie veido ar kitos rūbu 
nepridengtos kūno dalies, nes 
naujagimis toje vietoje turės 
raudoną dėmę, ta rs i ugnies 
nudegintą. Negalima liesti savo 
kūno ir šiaip ko nusigandus, 
kūdikiui toje vietoje bus ne-

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmulkštienė 
2711 VVest 71 Street, 
Chieago, M. 6 0 6 2 9 
TeL 7 7 3 - 4 7 6 - 2 6 5 5 ; fax. 7 7 3 4 3 6 - 6 9 0 6 

APIE „SOCIAL SECURITY" REFORMAS 
(pabaiga) 

tt° 

2-as mitas: „Sočiai Security" 
fondas pradės turėti bėdų 2018 
metais. AARP žurnale rašoma, 
kad taip nėra. 2018-ieji yra tie 
metai , kada galvojama, jog „Soc. 
Sec." išmokos bus didesnės, 
negu įplaukos iš mokesčių, bet 
t a i dar ne pavojingiausioji 
padėtis, nes nuo 2018 m. iki 
2027 m. ateinančių mokesčių 
kar tu su procentais iš „Trust" 
atsargų dar užtektų išlaikyti 
teigiamą „Trust" fondo balansą 
ir mokėti reikiamas išmokas. 
Pradedant 2028 m., „Trust" fon
do pagrindinis kapitalas turė
tų būt i praimtas, bet jo užteks 
iki 2042 m. net ir nieko neda
rant , kad „Sočiai Security" sis
t ema būtų reformuota. 

Aišku, reikia pagerinimų, 
rašoma toliau AARP žurnale, 
kad „Sočiai Security" galėtų 
gyvuoti ir toliau, bet siūlomą 
planą, kuris demontuotų visą 
sistemą, galima palyginti su 
pirkimu naujo automobilio vien 
dėl to, kad turimam viena 
padanga nuleista. 

3-čias mitas: „Sočiai Secu
rity" atsargos yra tik an t po
pieriaus. Tai tiesa, rašoma 
AARP žurnale, bet tas popierius 
yra JAV iždo obligacijos (US 
Treasury bonds), kurios duoda 
6% pelno per metus. JAV 
gyvenime per 200 metų, gerais 
ir blogais laikais, tas obligacijas 
visada apsimokėjo turėti. Jos 
yra vienos iš saugiausių investi
cijų pasaulyje. 2003 metais apie 
80 milijardų (maždaug 13 proc.) 
„Soc. Security" visų įplaukų 
atėjo iš procentų už tas obligaci
jas . 

4-tas mitas: 77 milijonai 
„Baby Boomers", artėjantys prie 
pensijinio amžiaus, sugriaus 
„Soc. Security" sistemą. 

Stiprių reformų šalininkai 
aiškina, kad, kai .Baby Boo
mers" išeis į pensiją, jie pradės 
imti iš „Soc. Sec." sistemos dau
giau negu jaunesni darbininkai 
pajėgs į ją įnešti. Dėl to 2040 m. 
bus tik du dirbantieji kiekvie
nam pensininkui (dabar yra 
t rys dirbantieji vienam pensi
ninkui). Nors tie duomenys yra 
teisingi, bet neatkreipiamas 
t inkamas dėmesys į tai, kad šių 
dienų darbininkai yra produk
tyvesni, daugiau uždirba ir 
ilgiau neina į pensiją. Visa tai 
turėtų padėti užpildyti ateities 
spragas. 

Žinoma, kai „Baby Boo
mers" pradės eiti į pensiją, bus 
padaryta įtakos „Soc. Security" 
sistemai, bet tai dar nereiškia 
pasaulio pabaigos. „Soc. Secu
rity" galima sustiprinti, darant 

nedidelius pakeitimus, kaip kad 
buvo daroma praeity, pvz., 
pakeliant „cap on wages" (algos 
ribą), už kurią reikia mokėti 
„Soc. Security" mokesčius. (Da
bar mokesčiai mokami iki 
90,000 dol. uždarbio) ir inves
tuojant dalį „Soc. Security" 
per tekl iaus kitur, kas neša 
didesnį pelną, negu JAV iždo 
obligacijos. 

5-tasis mitas: Pr ivataus 
taupymo sistema (a system of 
pr ivate accounts) išgelbėtų 
„Sočiai Security". Dabar apie ta i 
yra plačiai kalbama. Tas „Soc. 
Security" privatizavimas reiš
kia , kad dalis „Soc. Sec." 
mokesčių būtų a t iduodama 
dirbantiesiems, kad jie galėtų 
tuos pinigus investuoti. Pabrė
žiama, kad tokiu būdu darbi
ninkas bus savo pinigų savinin
kas . Mokesčių mokėtojai galės 
savo dolerius investuoti į akci
j a s (stoeks), obligacijas (bonds) 
ar kt., kas duotų jiems didesnį 
pelną. 

O tie, kurie priešinasi pri
vatizacijai (jų tarpe ir AARP 
or—ja) sako, kad privatus taupy
mo būdas savo pensijai nepadės 
„Soc. Security", nesustiprins jos 
ir problemos tik pablogės. Pagal 
AARP ekonominę analizę, vien 
t ik pereinamojo laikotarpio 
ka ina būtų 2-3 trilijonai dole
rių. AARP žurnalas aiškina, 
kad dalis „Soc. Sec." pinigų, nu
kreiptų į privatų taupymą, ma
žins „Soc. Sec." išmokas (joms 
liks mažiau dolerių). Visa „Soc. 
Security" sistema liktų su ma
žiau atsargų ir pinigų išmo
koms. Tokia padėtis privestų 
prie sunkių pasirinkimų: su
mažinti išmokas arba pakelti 
mokesčius, arba nieko nedaryti, 
o tada „trust fund" išsektų dar 
anksčiau. 

Kaip jau buvo rašyta perei
tame JAV LB Soc. reikalų t-bos 
skyriuje „Drauge", prez. Bush 
važinėja po šalį, kalbasi su 
žmonėmis, aiškina, kad vyres
niesiems 'gimusiems prieš 
1950) niekas nepasikeis, o jau
nesniesiems gimusiems po 
1950) bus geriau, jei jie taupy? 
sau. Bet galutinio _Soc. Sec." 
reformų plano dar neturima ir 
Prezidentas yra atviras įvai
riems pasiūlymams. 

Kaip viskas išsispręs, sun
ku pasakyti, nes galutiniam 
sprendimui reikia demokratų 
pritarimo, o jie nenori tartis dėl 
„Soc. Sec." reformų, kol respub
likonai siūlo privatų, taupymo 
būdą. 

(Medžiaga - pagal AARP 
kovo-balandžio žurnalą) 

gražus apgamas. Prireikė, ko 
nėra namuose, eina pas kai
mynus skolintis. Ir gali kartais 
taip nutikti, kad negaus prašo
mo daikto. Tai pyktelėjusi tuos 
kaimynus ir apleidžia pelėmis 
bei žiurkėmis. Tokia tad baus
mė už nepalankumą besi-
laukiančiajai. Tačiau yra prie
monių, kaip tuos burtus galima 
panaikinti . Nagi reikia pavi
j imui sviesti kokią skiedrą, 
grūdų saujelę ar žemės grum
stą. Bet tada kūdikis, būdamas 
mažutėlis, vis ims tą daiktą ar 
žemės į burną. Teko girdėti, kad 
būta kaime ir tikrai piktų 
žmonių, kurie bloga linkėdami 
ir nuodėmes nebijodami, išėjus 
nėščiajai, įkirsdavo kirvį j 
slenkstį — jos vaikas gimdavęs 
su kiškio lūpa. Arba mesdavo 
įkandin užrakintą spyną — 
vaikas gimdavęs nebyliu. Štai 
kodėl besilaukiant geriau ap

skritai sėdėti namuose. Tačiau 
ir čia reikia laikytis tam tikrų 
elgesio taisyklių; toli gražu ne 
viskas leidžiama. Negalima 
tokią dieną kojų baloje nusi-
mazgot, — vaikui vanduo bus 
mirtinai pavojingas. Negalima 
prijuostėje neštis obuolių, kad 
votys neužpultų naujagimio. Ir 
nevalgyti prie pravertos indau
jos — vaikutis bus besotis. Šie 
keistoki, net kiek juokingi 
tikėjimai kilę iš didelio rūpesčio 
į pasaulį ateinančia naująja 
gyvybe. 

Žinoma, manyta, kad ir 
visas gerąsias motinos bodo 
savybes kūdikis perims, ypač 
jos paslaugumą, malonų elgesį. 
geranoriškumą aplinkiniams 
Lietuviški tradiciniai papročiai 
sako, kad dorovinga ir darbšti 
moteris deramai išauklfs savo 
kūdikį jo paties bei visos ben
druomenės labui. 
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DRAUDIMO PASLAUGOS 

N A M Ų REMONTO IR STATYBINES PASLAUGOS 

STATE FARM INSURANCE! 
Automobilio, namų. 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai j 
5710 VV. 95 St., O a k Lawn, IL | 

708-423-5900 i 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 mėtau 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Viima Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th S t , 

Evergreen Park, IL 60805 
TeL 708-424-8654.773-581-8654 

AMERICAM FAMILY 
• i . ' H ' i . i r m i 

RUT0, SHMRI, UERSLRS, 
SUEIKRTR, GVUVBĖ 

^SP- ALINA 
tSSSS- GRINKEVIČIUS 
* ^ S f « a INSURANCE ACENCY 

J74J PRAIRIE AVE, BROOKFIELD, IL 60513 
Ofisas: 708-485-7212 
Fax: 708-485-7273 
E-paštas: agrinkev@amfam.com 
24 vai. pranešti apie nelaimes 
nemokamu tel: 800-374-1111 

PARDUODA 

O a k L a w n p a r d u o d a m a s 
1 mieg . . . condomin ium" 

s u g a r a ž u , v i d a u s b a s e i n u , 
ne to l i 2 9 4 gre i tke l io . K a i n a 
$109 ,900 . Tel . 708-289-8577. 

•ĮVAIRUS* 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
TeL 773-776-1486 

Lietuvoje Palangos miesto 
plėtros zonoje 

parduodamas didelis 
žemės plotas (2,8 ha). 
Besidomintys prašome 

kreiptis tel. 773-383-4301 

„Draugo" skelbimu 
skyrius 

Tel . 1-773 585-9500 

S EJEHSSS SIS E S.'Bia-'S.'SSSSa S.-3SS: L'BSJS.'BJS; i 3J3. ^ " S E S S E S L'rį i 

VILNIUS 2005 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOSlll 

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 | 
Tei. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS 

Fax. 718-423-3979 j i 
— 

E-maii: vyttours@earthlink.net 
Web site: vvvvvv.vYtistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
Vilniaus Dienos, turistinė kelionė 2005 m. rugsėjo 8-19 d. 
Skambinti Ritai 

Rita Penčylienė tei/»ax 708-923-0280 
E-mail: pency!ar@comcast.net 

Brone Barakauskienė te). 708-403-5717 
Fax 708-403-4414: E-mail: mamabar3@aol.com 

• ^ ^ ^ č m $ ^ ~ - ~ ; ^ ^ z ^ ^ : ^ - : > 7 ^ z j ^ 

PADLDAME SURASTI. NUPIRKTI TR ATVEŽTI 

AUTOMOBILIUS IŠ BET K U R I O JAV AUKCIONO. 

PERSIUNČIAME A U T O M O B I L I U S IR DETALES 

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ! 

T e l . 7 0 8 - 4 3 0 - 6 8 8 0 , 6 3 0 - 7 7 4 - 1 1 9 2 

KEPYKLA !R DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60838 

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir (vairūs tortai 
• Lietuviškas maistas — „catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

v y j ^ 

350 N. Clark. 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt 

nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v p.p 

608 W Roosevelt. 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirrn. - penkt. nuo 

6:30 v r iki 5:30 v.p.p 
šešt nuo 8 v.r. iki 2 v p.p. 

A M B E R CONSTRUCTION Co . 
Dengiami stogai, kalamas 

„siding", atliekami cemento, 
„plumbing" bei kiti namų 

remonto darbai. 
„L icensed , insured, bonded" 

Skambin t i Sigitui, 
te l . 773-767-1929. 

Kraustymosi paslaugos 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedae Chkago, L 60629 

Prekyba, retalavfnas, aptarnavimas 

— Licensed — Bonded— Insurea 

773 778-4007 
775-531-1833 

M O V I N G 

I lgamet is profesionalus krausty

m a s Čikagoje ir į kitas valstijas. 

G E D I M I N A S 

708-387-9144 

STASYS CONSTRUCTION 

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

..soffits", „deckV'. „gutters",plokšti 
ir „shingle'' stogai; cementas, 

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

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 
(67 & VVhippTe apyl.) 

S415 į mėn. (ir daugiau) + 
„security*'. 

TeL 7734344543. 

Išnuomojamas 

3 kamb. 1 mieg. butas. 

$430 per mėn. 

Tėl. 708-275-2070 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg — S620-$65O: 

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

Naujame name išnuomojamas 

gražus 2 mieg. butas 

su baldais ar be. 

Į vakarus už Kedzie Ave. 

Tel. 708-656-6599 

S I U N T I N I U S , P I N I G U S , A U T O M O B I L I U S 

Z&g'***^ SIUSKITE PER 

ATLANTIC 
txpressi*orp, 
Y R A O A I - I M Y H 1 
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SiLlNOAME AIR CAELJlliLLAiYX ii -
LIETUVA. LATVIJA, BTUA. UKRAINA. BAUARUSUA * • 
i S S I U N C l A M l i K l L i K V I K N A SAVAM U. g 
PRISTATOMI; GAVĖJUI TIESIAU RANKAS. 
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Bravo Coffce a n d deli 

2 3 8 M a n S t r . L H M O N T , IL. GCM39, 7bJ:<S30~257-33(X> 
K A I Y N A corp . 

338 S. Kohlvving R o a d P A L A T I N I : 60067, Tcl:S47-776-77Q6 
27f 9 W. 7 t s t Str. C H I C A G O . I I . 60629 , "Icl: 77.3-434-7919 
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J AM AŠIS TURTAS 

5 S.Prospect. Clarendon 
Hiils. Iltaiois 60514 

Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 
Fax 
630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

tuno įkainavimas 
Pnes parduodant 

ar perkant, 
Kreipkitės į 

Drake rtealtof 

°5%L 
Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
VeieeMab773«S4-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer® worldnet.att.net 

DANA ŠČERBAITĖ M A Y E R 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste arpnemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REKMENY5 FOTOGRAFAMS 

K MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu „lay-away" 
planu. Atliekame visus foto 

laboratorijos darbus. 

Darbo vai.: kasdien nuo 8 
v.r. iki 6 v.v.; šeštadieniais 

nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

3314 W. 63 St. 
Tel. 773-776-8998 

GREIT PARDUODA 
• B m* 

Landmark 
L properties 

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

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

QrlUfc_ Accent 
—ZZ~T-4L Homefinders 
9201 S. Cicero 

Oak Lawn, Dlinois 60453 
Business 708-423-9111 

Voice Mail 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

Pager 312-707-6120 
Res . 70^423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

^ a Audrius Mikulis 
Te/.; 630-205-9262 
Pager 773-260-3404 ! a Q a » n - ^ 
E-mail: amikulis@usa.com 
įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 

* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

MOKESČIŲ SKAIČIUOTOJŲ PASLAUGOS 

Pildau TAX 
(pa jamų mokesč iu ) f o r m a s . 

SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITA 
TVARKAU ĮVAIRIUS 

FINANSINIUS REIKALUS. 
G e d i m i n a s P ranskev ič ius 

3805 N.SeeIev 
Chicago, IL 60618 
Tel. 773.935.0472 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių įstatymai 
apsunkino ir ateityje apsunkins metinį 

mokesčių formų užpildymą. Profesionaliam, 
sąžiningam ir konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės: 
PRANAS C. MEILĖ, CPA 

5516 W. 95 SL 
Oak Lawn, IL 60453. 

Tel. raštinė 708-424-4425. 
Tvarkome prašymus dėl pajamų mokesčio 

numerio. 

SIŪLO DARBĄ 

SIŪLOME DARBUS! 

Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 

gyventi kartu arba atvykti j 

darbą ir išvykti. 

Kreiptis: 

ALL CARE 

Employment Agency 

Tel. 773-736-7900." 

IN-HOME CARE FOR ELDERLY. 
Come-go, live-in. Good pay. Mušt 
speak English, have work permit, 

drivers license and car. 
Call Comfort keepers 

847-215-8103. 

J& VIRGIS 

TVASKUS. CPA. 

užpildo pajamų 
mokesčių formas. 

Tel. 708-448-8468; 312-762-4653 

M a i n t e n a n c e V V o r k e r s 
Sought for window deaning 
position w/Serviee Building 

Maintenance, Inc. to work in the 
suburbs. $10/hr to start, some 
English reą'd. Drivers lic. & 

vehiele a muš t Advanement & 
inerease v»ages based on exp. 

Call 630-530-5108, 
someone will call vou back. 

L 

VVINDOVv VvASHERS/GUTTER CLEANERS 
Mušt have ovvn car. Men & 

VVomen 1 -3 person teams. Mon-
Sat 7am-5pm, full t ime or part 

t ime. Make SlOOVper person, PAiDi 
DA'LY. No experience needed, will | 

; train. Residential onry/suburbs & j 
i city. Come today & start tomorrovv. j 
Prime Time Window Cleanincj. Inc. : 

515 E. Colf Rd "208 Arlington Hts. -
(Arlington Office Sauare) 

!90 «0 ArrHts.Rd, Nort to Goff, SE 
comer. Across from Valli Produce. 

Ask for Wiil. 

PASLAUGOS 

Š v e d i š k a s m a s a ž a s 
Atvykstu į namus. 

Sunrider natūralūs produktai 
(pirmai pagalbai, organizmą valy
t i , vi taminai, kosmetika, kremai). 

Viskas natūralu ir sveika. 
Tel. 1-773-620-0088, Regina. 

•••ĮVAIRUS* 

Jobs avaiiable in Wl. 
Eng, DL, Exp. required. 

SS helpful, pay $90 and up. 

Cai 262-657-8044. 

•• ĮVAIRŪS"* 

*Motsris perka darbą su gyvenimu senų 
žmonių priežiūroje. Patirtis, rekomen
dacijos. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 
773-221-3708. 

*3 suaugusių asmenų tvarkinga šeima, 
nebrangia! išsinuomotų 2 mieg. butą 
Brighton Parke. Tel. 773-387-7232. 

*Moteris ieško pastovaus darbo žmonių 
priežiūroje su maža anglų kalba. 
Galimas pirkimas . Tel 630-922^753. 

"Moteris, turinti žalia kortą, gera patirtį 
rekomendacijas, vairuojanti, ieško darbo 
pagyvenusių žmonių pnežiūroje. 
Tel. 773-3834301. 

'Moteris eško darbo žmonių priežiūroje 
su grįžimu namo Oak Lawn ar aplinki
niuose -ajonuose. Patirtis, rekomenda
cijos, automobilis, dokumentai. Gali 
pakeisti savaitgaliais. Tel. 708-692^422. 
708-233-6918. 

*48 m. metų moters ieško darbo su 
gyvenimu senelių, vaikų arba namų prie
žiūroje. Gal išteisti atostogų. Žalia korta, 
rekomendacijos Tel. 630-863-3379. 

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

*Pkjiai parduodamas automobilis 
Pontiac Transport (mmi van )1994 metų. 
92 K mySų, labai geram stovyje Visi pri
valumai. Tel. 773-501 -6576. 

" Šeima nori išsinuomoti butą ar namą 
Vilniuje vienerių melu laikotarpąjį. Tel. 
630-774-1025. 

* Moteris perka gerai apmokamą darbą 
su grįžimu namo senelių ar iigonių 
priežiūroje. Patirtis senelių namuose 
rekomendacijos Turi automobilį 
susikaba angliškai Tel 219-484-9727. 

* Žmones, kurie pažįsta Eglę Jakate-
vičiūte, prašome pranešti jai. kad jos 
vardu gauti svarbūs dokumentai. Tel. 
815-325-9427. 
* Moteris ieško darbo kas antrą savait
galį nuo penktadienio iki sekmadienio 
lietuvių senelių ar vaikų priežiūroje Tel 
708-359-9641. 

* Vyras ieško darbo su gyvenimu ar su 
grįžimu. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 
630-915-9227. 

* Moteris, turinti žalią kortą, vairuojanti, 
ieško darbo . Siūlyti įvairius variantus 
Tel. 219-983-2760. 

* Daiia's įdarbinimo agentūra siūto 
darbus prižiūrėti pagyvenusius žmones, 
vaikus ar tvarkyti namus. Tel. 708-924-
1194,773-247-6129. 

* Reikalingas žrnogus-sponsorius žaliai 
kortai gauti. Reikalavimai-USA pilietis 
arba žalios korteiės turėtojas, per pasku
tinius 3 metus būtų deklaravęs mokesči
ams ne mažesnes kaip 28.000 USD 
pajamas. Už pagabą atsilyginsiu. Tel. 
773-671-7987. 

* 48 m. moteris gali išteisti atostogų 2-3 
mėnesiams vaikų, senelių ar namų 
priežiūroje. Tel. 630-863-3379. 

* 42 m. moteris teško bet kokio darbo. 
Žalia korta, automobife. minimali angių 
kalba, rekorneridacijos. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 773-627-4063. 

* Moteris ieško darbo ar gai pakeisti bet 
kurią savaitės dieną . Vairuoja, legalūs 
dokumentai. Siūlyti ir kitus variantus. Tel. 
773-863-8473. 

" Moteris ieško darbo ar gaS pakeisti bet 
kurią savaitės dieną 'vairuoja, legalūs 
dokumentai. Siūlyti ir kitus variantus. Tel. 
773476-3706 

* Vyras teško darbo (žalia korta). Siūlyti 
statybose, senelių ir ligonių priežiūroje, 
turi patirties. Vairuoja autornobSį. Tel. 
219-983-2760. 

* Vyras ieško darbo savaitgaliais. Pagy
venusių žmonių priežiūros pakeitime 
\feiravlmo teisės, iabai gera angkj kaba 
Tel. 773-220-5670. 

PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMAIS 

Dienraštis ..Draugas" spausdinamas modernioje, savoje spaus
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnės spaustuvės visoje 

Amerikoje. ..Draugo" spaustuvė spausdina 
lietuviškas knygas, žurnalus, laikraščius, programas, 

pakvietimus, plakatus, bilietus, reklamines brošiūras, vokus su 
adresais, paruošia oficialių laiškų popierių su siuntėjo, 

organizacijų adresais, pasirinktais šokiais. 
Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio „Draugo" 

spaustuvė negalėtų atlikti. 
Kiekvienas spaudos darbas, duotas ,,Draugo" spaustuvei, yra 

parama dienraščiui. ,,Draugas" turi atlikti daug papildomų 
spaudos darbų, kad galėtų išsilaikyti ir daryti pažangą. 

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų 
lietuviškų draugijų vadovybe pasinaudoti „Draugo" spaustuves 

patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, 
ką mūsų spaustuvė gali Jums suteikti. 

Remkite „Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyvenimą 
išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo" spaustuvei. 

Juk „Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir 
organizacijas, todėl nėra kito tokio, išeiviją jungiančio, veiksmo. kai> 

„Draugas". 
Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 

Valentinas Krumplis — DRAUGAS 
4545 W 83 St'eet; Chicago. IL 60629 

• H 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Rautais, AP, Sntertax, ITAR-TASS. BSS 

žtoių agemoat pranešimais) 

EUROPA 

VARŠUVA 
Lenkijos p rez iden tas 

Aleksandr Kwasniewski pareiš
kė, kad galėtų svarstyti gali
mybę, s iekt i Jungt in ių Tau tų 
(JT) genera l in io sekre to r i aus 
posto, jeigu ši pasaulinė organi
zacija bū tų reformuota ir tu rė tų 
didesnę įtaką. Pasak A. Kwas-
niewski, kai kurių valstybių va
dovai, pradedantys ieškoti žmo
gaus, kur i s pakeistų 2006 m. 
p a s i t r a u k s i a n t i J T generalinį 
sekre to r ių Kofi Annan , j a u 
klausinėjo, a r A Kwasniewski 
kandida tuotų . Tačiau pagal ne
oficialią keitimosi sistemą, afri
kiečiui K. Annan baigus savo 
antrąją penkerių metų kadenci
ją, J T generalinio sekretoriaus 
postas tu rė tų ati tekti azijiečiui. 

TALINAS 
Laikraščiai Estijoje skeptiš

kai ver t ina naują šalies valdan
čiąją koaliciją, kurią ket ina su
daryt i Reformų partija, Centro 
part i ja ir Liaudies sąjunga. Ste
bėtojų nuomone, sudaroma ko
alicija nesugebės vesti Estijos 
p lė t ros kel iu. Kaip pažymi 
„Postimes", prezidento pasiūly
tas kand ida tas suformuoti Vy
r iausybę, Reformų partijos na
rys Andrus Ansip, turi dvi blo
gas galimybės: pakviesti į Vy
r iausybę centr is tus ir l iaudi
n inkus a rba iš viso atsisakyti 
sudaryt i naują ministrų kabi
netą. „Post imes" mano. jog būtų 
te is ingiausia A Ansip iš viso at
s isakyti prezidento siūlymo, jei
gu nepavyks susitarti . 

P R A H A 
Čekijos ministras pirminin

kas Stanis lav Gross laimėjo bal
savimą dėl nepasitikėjimo, kai 
komunis tų par lamentarai susi
laikė, o opozicinei Pilietinės de
mokrat i jos parti jai nepavyko 
sur inkt i pakankamai balsų Vy
riausybei nušalinti . Iš koalicijos 
pas i t raukus krikščionims demo
k ra t ams , S. Gross, norint iš
saugoti Vyriausybę, liko kliautis 
opozicinės Komunistų partijos 

parama. Krizę centro kairės ko
alicijoje įžiebė įtarimai, iš kur S. 
Gross gavo lėšų prieš šešerius 
metus įsigyti prabangų butą. 
Kažkada populiariausiu šalies 
politiku buvęs S. Gross neigė 
padaręs ką nors netinkama ir 
siekė išlikti valdžioje, nors jo 
populiarumo vertinimai suma
žėjo iki 18 procentų. 

MADRIDAS 
Praėjusių metų kovo 11-ąją 

įvykdytus sprogdinimus Madri
do priemiestiniuose traukiniuo
se t ir ianti Ispanijos policija su
ėmė dvylika žmonių, įtariamų 
ryšiais su musulmonų kovoto
jais. Keturi suimtieji siejami su 
Youssef Belhadj, kuris laikomas 
teroristų tinklo „ai Qaeda" ats
tovu Europoje. Šį asmenį penk
tadienį Belgija išdavė Ispanijai. 
Šeši sulaikyti įtariamieji yra 
marokiečiai, trys — sirai, taip 
pat suimta po vieną egiptietį, 
palestinietį ir alžyrietį. 

MASKVA 
Čečėnų sukilėlių vadovą As-

lan Maschadov nužudė bendra
žygiai, kurie buvo su juo slėptu
vėje, kad Rusijos saugumo pajė
gos nepaimtų jo gyvo, pranešė 
Rusijos generalinio prokuroro 
pavaduotojas Nikolaj Šepel. Pa
sak prokuroro, A. Maschadov 
taip buvo iš anksto susitaręs su 
savo bendražygiais. Per operaci
ją Tolstoj Ju r t gyvenvietėje, kur 
A Maschadov slapstėsi, buvo 
suimti keturi jo bendražygiai. 
N. Šepel pakartojo, kad valdžia 
neperduos jo kūno giminai
čiams, kad šie galėtų jį pa
laidoti, nes , j i s buvo teroristas". 

JAV 
I i 

WASHINGTON, DC 
JAV prezidento paskirta ko

misija paskelbė, kad „ai Qaeda'T 

bandydama pasigaminti mirti
nų kovinių biologinių medžiagų 
dar iki 2001 m. rugsėjo 11-sios 
išpuolių pasiekė netikėtos pa
žangos, o JAV apsauga nuo to
kio pobūdžio grėsmės yra labai 
silpna. Komisija teigė, jog JAV 
tarnybos jau ilgą laiką manė. 

kad „ai Qaeda" moko savo nar
ius, kaip pasigaminti tokias bio
logines medžiagas kaip botulino 
nuodai, ar gauti nuodų iš jų tu
rinčių gyvūnų. „Mes turėtume 
manyti, jog mums labai pasise
kė, kad iki šiol nepatyrėme di
delio masto biologinio išpuolio", 
ataskaitoje cituoti aukšto rango 
žvalgybos pareigūno žodžiai. 

Pasaulio bankas naujuoju 
prezidentu vienbalsiai patvirti
no Paul Wolfowitz, nors kai ku
rioms narėms nerimą kėlė tai, 
kad jis buvo George W. Bush ad
ministracijos Irako karo strate
gas. Dėl P. Wolfowitz paskyrimo 
dar prieš 24 narių valdybos bal
savimą iš esmės nusprendė di
džiųjų banko akcininkių Vyriau
sybės. 61 metų JAV gynybos 
sekretoriaus pavaduotojas P. 
Wolfowitz kol kas dirbs su da
bar t in iu banko vadovu, Bill 
Clinton paskirtu James Wolfen-
sohn, o galutinai vadovavimą 
šiam didžiausiam vystymo pro
jektus skurdžiose valstybėse fi
nansuojančiam bankui perims 
birželio 1 d. 

AFRIKA 

HARARE 
Zimbabvės opozicija pas

merkė ketvirtadienį vykusius 
parlamento rinkimus, pavadi
nusi juos neteisingais, nors pir
miniai rezultatai rodo, kad ji 
pirmauja, surinkusi beveik treč
dalį visų balsų. Rezultatai, gau
ti suskaičiavus balsus 39-iose iš 
120-ies rinkimų apygardų, rodo, 
kad opozicinis Judėjimas už de
mokratinius pasikeitimus (JDP) 
parlamente užsitikrino 32 vie
tas, o valdančioji partija ZANU-
PF — septynias. Tačiau šie re
zul ta ta i gauti daugiausia iš 
miestų, kurie laikomi J D P būs
tinėmis. Tuo tarpu duomenys iš 
provincijų, kur labiau remiama 
prezidento Robert Mugabe va
dovaujama ZANU-PF, gaunami 
lėčiau, bet manoma, kad jie nu
lems galutinius rezultatus Vy
riausybės, kurios pergale ne
abejojama, naudai. 

Popiežius Jonas Paulius Ii — prie mir t ies 

Turistės iš gimtosios Jono Pauliaus II Lenkijos Romos Šv. Petro aikštėje. 
Reuters nuotr 

A t k e l t a i š 1 psl . 
grupių eiles, at i tvertas policijos 
užtvarų. 

Daugelis turistų, ankst i ry
tą išsiruošusių apžiūrėti Romos 
ir Vatikano, nė nenutuokė apie 
smark i a i pairusią popiežiaus 
sveikatą i r atėjo tiesiog pasi
žvalgyti. 

Tačiau kai įdienojus paskli
do žinia, kad popiežiaus sveika
ta blogėja ir j am suteiktas šven
tasis viat ikas — Komunija, duo
dama itin sunkiems ligoniams 
per Paskut inio patepimo sakra
mentą, aikštėje ėmė buriuotis 
vis daugiau italų ir užsieniečių. 

Popiežiaus ats tovui per 
t r u m p ą spaudos konferenciją 
pranešus , kad Jonas Paul ius II 
yra sąmoningas ir a iškaus pro
to, daug kas atsiduso: jų maldos 
išgirstos. 

Žvelgdamos į tėvynainio 
l angus , dvi lenkės vienuolės 
meldė Viešpaties malonės. 

„J i s yra viso pasaulio žmo

gus. Mačiau čia žydų, galbūt pa
matysime ir musulmonų. Ši die
na bus visų žmonių vienybės 
diena", teigė Italijoje gyvenanti 
lenkė vienuole Elzbiet Zak, pri
sijungusi bendrai maldai prie 
seserų, kurias ką tik sutiko 
aikštėje. 

Tą patį jautė ir Umberto bei 
Maria Tari — teisininkai iš Bari 
miesto Pietų Italijoje, pirmą
kart atvežę sūnus pamatyti Ro
mą. 

„Popiežiaus skausmas turė
tų priversti pasaulį susimąstyti, 
— sakė Maria Tari. — Jis ken
čia taip, kaip kenčia Dievas, 
matydamas visas pasaulyje 
vykstančias blogybes". 

Naujausiais pranešimais, 
sunkiai sergantis popiežius Jo
nas Paulius II penktadienį pa
skyrė keliolika Bažnyčios hie-
rarchų, kurie dirbs įvairiose pa
saulio vietose — tai gali būti 
dar vienas ženklas, kad Jonas 
Paulius II artėja prie savo že

miškųjų dienų pabaigos. 
Kaip teigiama Vatikano iš

platintame pranešime, popie
žius paskyrė septyniolika nau
jų vyskupų ir arkivyskupų, taip 
pat priėmė šešių ganytojų atsi
statydinimą. 

Šiuo metu visus pasaulio 
katalikybės sostinės reikalus į 
savo rankas perėmė keturi įta
kingi Vatikano kardinolai ir as
meninis popiežiaus sekretorius. 

Nuo to laiko, kai susirgo, 
didžiąją dalį laiko popiežius 
skyrė įvairių kreipimųsi, kurie 
liko vienintele jo bendravimo 
priemone, rašymui, o visus 
prakt in ius reikalus pavedė 
tvarkyti antrajam pagal svarbą 
Vatikano asmeniui, 77 metų 
valstybės sekretoriui Angelo 
Sodano. 

J a m talkina Bažnyčios dok
trinos sargas, 77 metų Vati
kano tikėjimo doktrinos kon
gregacijos vadovas kardinolas 
Joseph Ratzinger. 71 metų Vys
kupų kongregacijos pirminin
kas kardinolas Giovanni Bat-
tista Re ir 74 metų kardinolas 
Camillo Ruini, einantis popie
žiaus vikaro, arba Romos vys
kupo pavaduotojo, pareigas. 

Rengiant šį dienraščio nu
merį, Italijos naujienų agentū
ra ANSA, remdamasi mediku, 
kurio pavardė neskelbiama, 
pranešė, jog vilčių, kad popie
žius Jonas Paulius II išgyvens, 
nebeliko. 

Kita Italijos žiniasklaida 
skelbė, kad popiežius prarado 
sąmonę. Neseniai žurnalistai 
pastebėjo, jog uždaryta Šv. Pet
ro bazilikos durų kairioji sąva
ra. Tradiciškai tai ženklas, liu
dijantis apie popiežiaus mirtį. 

A t A 
EDVARDAS RIMAS TUSKENIS 

Mirė 2005 m. kovo 31d. 
Gyveno Čikagoje ir Lietuvoje. 
Gimė Port Chester, NY. 
Nuliūdę liko: tėtis Antanas, brolis Albertas, sesuo Ele

na, dėdė Jokūbas su žmona Jadvyga, pusbrolis Matthew, 
pusseserės Kasia ir Matilda bei kiti giminės ir artimieji. 

A.a. Rimas bus pašarvotas pirmadienį, balandžio 4 d. 
nuo 3 v. p.p. iki 9 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 
9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks antradienį, balandžio 5 d. Iš laidoji
mo namų 9 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukoja
mos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaido
tas. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

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

Nul iūdę ar t imiej i 

Laidot. direkt. Lack & Sons FH. Tel. 708-430-5700. 

AUKOJO LIETUVOS PARTIZANU ŠALPAI 

$200 Halina Bagdonienė, Oak Lawn, IL (viso $1,850). 
$50 JAV LB East Chicago apylinkė per Birutę Vilutis, 

Shereville, IN (viso $250); Jurgis Matusevičius, Palos 
Hills, IL (viso $175). 

$25 Antanas Lembergas, Chicago, IL. 
$20 Jonas Narušas, Euclid, OH 

Per Ramiojo Vandenyno L.P.G. atstovą Joną Matu
laitį aukojo: 

$50 Pranas Pakalnis, Santa Monica, CA (viso $735). 
$25 K. Karuža, Los Angeles, CA (viso $50); Jonas Matu

laitis, Los Angeles, CA (viso $325). 
Beverly Shores Amerikos lietuvių klubo aukos, ku
rios buvo surinktos per vasario 16—os ir kovo 11-os 
minėjimą. Aukojo šie asmenys: 

$25 Jaunutis Dagys, Beverly Shores, IN (viso $245); Juo
zas ir Dana Noreikos, Beverly Shores, IN (viso $190). 

P a g e r b d a m i mirusių atminimą, Lie tuvos Par t i za 
nų globos fondui aukojo: 

a.a.KOSTO EIDUKONIO atm.: 
$50 Aldona Katilius, Tuscon, AZ; Rimtis ir Marija Tallat-

Kelpša, Tuscon, AZ. 

a.a. ADOLFO LEONO JELIONIO 4-jų met in ių pro
ga aukoja: 
$100 Sofija Jelionienė ir šeima, Darien, IL (viso $1,525) 

a.a. GEDIMINO MICKEVIČIAUS atm.: 
$300 Sofia Mickevičienė, Michigan City,, IN (viso $2,000). 

jua. HALINOS ŽITKTENĖS ir jos a.a. brolio HEN
RIKO DANTLEVIČLAUS-VIGMANTO a tm. Dalia Augū-
nas iš Jupiter, FL atsiuntė $150, kuriuos suaukojo šie as
menys: Dalia ir Algis Augūnai; Birutė ir Antanas Čiuriai; 
Elena Damijonaitienė; Meilutė ir Petras Ruliai; Kotrina ir 
Marius Sodomai; Alicija ir Henrikas Soliai. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems už gausias aukas, kurios 
dar labai reikalingos mūsų laisvės kovotojams. 

Mirusių šeimoms bei artimiesiems reiškiame 
širdingiausią užuojautą. 

Lietuvos Pa r t i z anų globos fondas, 2711 West 71st 
Street , Chicago, IL 60629. 

DRAUGAS, 2005 m. balandžio 2 d., šeštadienis 

A)ways Wi th FIowors 
Naujovė — salonas Lemonte! 

• Gėlės visom progom, gėlės i Lietuva 
• Ectotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultaofos - nemokamos) 
* Dovanu krepšdtai, suvenyrai, paveikslai. 
* Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
* Bažnyčių, pokyliu saliu ir stalu dekoravimas gėlėmis ir 
balionais 'nuolaida 20%) 

Lement, 1120 S. State St.; Tel. 630-257-0339 
Jurtke SOI 5 W. 79 » „ • Tel. 708-594-6604 

Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje. 

www. alwayswithflowers.com 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK. 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL P H O N E S 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Te? 1 800 994-7600 
www.petkusfunera ihomes.com 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

T u r i l a i d o t u v i ų pa ta lpas visose Č i kagos m i e s t o 
apy l i nkėse i r p r i e m i e s č i u o s e 

P a t a r n a v i m a s 2 4 v a i . 

Tu, Viešpatie, šauki ir aš einu... 

A t A 
ADELĖ KAMINSKAITĖ 

SIMONAITIENĖ 
Po sunkios, išvargintos ligos mirė 2005 m. kovo 27 d. 
Gimė Lietuvoje, Priekulio kaime. Amerikoje išgyveno 

54 metus. 
Nuliūdę liko: giminės Lietuvoje bei geros draugės ir 

draugai Čikagoje, kurie Adelės niekada nepamirš. 
Adeliuk, ilsėkis ramybėje. 
A.a. Adelė buvo žmona a.a. Beno Simonaičio, iškelia

vusio į Amžinybe prieš 20 metų. 
Velionė pašarvota antradienį, balandžio 5 d. nuo 4 v. 

p.p. iki 8 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. 
Roberts Rd. (8000 W.), Hickory Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 6 d. Iš laidoji
mo namų 9 vai. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukoja
mos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę d r a u g a i 

Laidot. direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700. 

A t A 
DR. KOSTAS VALDIS 

VOLODKEVIČIUS 
Mirė 2005 m. kovo 30 d., sulaukęs garbaus 90 metų 

amžiaus. 
Ilgus metus gyveno Chicago, IL, Marąuette Parko 

apylinkėje. 
Nuliūdę liko: duktė Ramunė Elžbieta Valdis-Kaczor 

su vyru Robert bei daug dukterėčių ir sūnėnų Amerikoje 
ir užsienyje. 

A.a. Kostas ilgus metus buvo realesteitininku, buvo il
gametis Panevėžiečių klubo ir Marąuette Parko šachmatų 
klubo narys. 

A.a. Kostas bus pašarvotas sekmadienį, balandžio 3 d. 
nuo 3 v. p.p. iki 9 vai. v. Petkus Lemont laidojimo na
muose, 12401 S. Archer Ave., IL. 

Laidotuvių apeigos įvyks pirmadienį, balandžio 4 d. 
9:30 vai. r. Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur ve
lionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčią, kur 10 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Laido
tuvės privačios. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugas ir pažįsta
mus dalyvauti atsisveikinime. 

Liūdint i dukra su šeima. 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 
arba vv-ww.petkusfuneralhomes.com 

PALOS — GAIDAS 

FUNERAL HOME 

» PatOy'O'c vįeto<€ fa-p 
Čikagos ir Lemon to 

0 minučių nuo $v Ka? = -~ 
l ietuviu kap in ių 

11028 S. So«thwest H-*--. 
Palos Hills f lJ Ino^ 

(708^974-4410 

GAIDAS DAIMID 
LAIDOJIMO NAMU DIREKTORIAI 

jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. 
Jų laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose. 

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremationi patarnavimus. 

CERALD F. D A i M I D — 
n e p r i k l a u s o m a s d i r e k t o r i u s 

4330 So. California Ave, Chicago. IL 60632 

1-773-523-0440: 1-708-873-0500 

SERVINC- L ITHUANIAN COMMUNIT1ES 
SiNCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICJUS^ 

Funeral Home s 
92i* > K U » : 

HICKORY HILLS 

ALL PHONtS 1 7 0 8 4 3 0 5 7 0 0 
OTHER LOCATIONS 4VAIL4BLF ^ r " , r ' 

& ALL SUBURBS 

http://alwayswithflowers.com
http://www.petkusfuneraihomes.com
http://vv-ww.petkusfuneralhomes.com


'iiĮjiHiiį^Iiiig Trr ri' j i į i i i i i; 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ CENTRE 
„Seklyčioje" balandžio 6 d., 2 
v.p.p. trečiadienio popietės pro
gramoje kalbės Vytas Paškus -
korporacijų ir asmeniškų finan
sų bei mokesčių specialistas. 
Tema: „Ką norėjote žinoti, bet 
nedrįsote klausti". Visi malo
niai kviečiami dalyvauti. 

ČIKAGOS IR APYLINKIŲ NE
KALTO Prasidėjimo M. Marijos 
seselių rėmėjų valdyba nuo
širdžiai dėkoja kepyklos „Bal-
tic" savininkams Ankams už 
paaukotus pyragus metinės 
vakarienės metu, kovo 6 d. Taip 
pat Antanui Valavičiui ir 
Vitaliui Lekeckui, vaišinusiems 
vakarienės svečius šaltais gėri
mais. 

PALAIMINTOJO JURGIO MATU
LAIČIO misijos choro nariai 
talkins Lietuvių operai. „Ca-
valleria Rusticana" operoje 
girdėsime ir antrą chorą, kuris 
bažnyčioje (už scenos) giedos 
velykinį Aleliuja. Lietuvių 
opera dėkinga Pal. J. Matu
laičio bažnyčios choro vadovei 
Jūra te i Lukminienei už pa
ruošimą savo choristų sceni
nėms repeticijoms, kurios kitą 
savaite, atvykus svečiams solis
tams iš Lietuvos, j au vyks 
Morton mokyklos auditorijoje. 
Valdybos pirm. V. Momkus ope
ros bičiuliams taip pat primena, 
kad jei dar nepasirūpinote bi
lietais, nedelsdami tai pada
rykite ir paraginki te savo 
artimuosius. Dėl informacijos 
skambinkite Vaclovui Momkui, 
tel. 773-925-6193. 

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

BIRUTĖ A. VINDAŠIENĖ RENKA 
įgaliojimus tų asmenų, kurie 
negalės dalyvaut i Lietuvių 
fondo metiniame suvažiavime, 
vyksiančiame balandžio 30 d. 
Galima įgaliojimus perduoti 
asmeniškai sekmadieniais po 
pamaldų 12 v.p.p. Pasaulio 
lietuvių centre, arba pasiųsti 
paštu Birutei A. Vindašienei, 
11129 Northvvest Rd., Palos 
Hills. IL 60465, bei susitarti 
telefonu: 708-974-2464. 

BALANDŽIO 17 D., SEKMADIENI 
tuoj po 9 v.r. šv. Mišių, Šv. 
Antano parapijos patalpose, 
kavinės kambaryje vyks LB 
Cicero skyriaus metinis susi
rinkimas. Jame bus aptariama 
2004 m. valdybos veikla, iždo 
patikrinimo protokolo skaity
mas, naujos valdybos rinkimai 
bei susirinkimo dalyvių pasiūly
mai ir patarimai. Galima bus 
įnešti solidarumo mokestį. 
Prieš susirinkimą vaišinsimės 
kugeliu, pyragais su kavute. 
Valdyba kviečia gausiai daly
vauti. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ SUVALKIEČIŲ 
draugijos pusmetinis susirinki
mas įvyks balandžio 7 d., 
ketvirtadienį, 1 v.p.p. Šaulių 
namuose, adresu: 2417 W. 43 
gatvė. Kviečiame visus narius 
gausiai dalyvauti 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
valdyba praneša, kad spalio 21 
- 23 dienomis Čikagoje vyks 
Amerikos lietuvių Kongresas. 
Kongrese bus sprendžiami atei
ties veiklos planai ir paminėta 
ALTo 90 metų sukaktis. Šiuo 
metu ALTas apjungia 17 cen
trinių JAV lietuvių organizaci
jų. Organizacijos, telkiniai ir 
pavieniai asmenys kviečiami 
remti Kongresą ir įsijungti į jo 
ruošą. Kreiptis: Lithuanian 

American Council, 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago, IL 60629, 
tel. 773-735-6677, faksas 773-
735-3946. el-paštas: 

AltCenter@aol.com. 

VAKARAS „SAPNAS" SU dain
ininkais Liveta ir Pe t ru 
Kazlauskais įvyks šeštadienį, 
balandžio 16 d., 7 v.v., Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje salėje. 
Bilietus galima įsigyti sekma
dieniais, prieš ir po šv. Mišių 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje. Dėl informacijos 
skambinti Indrei tel. 630-243-
7275, arba 630-243-6435. Į lab
daros vakarą visus maloniai 
kviečia „Saulutė" Lietuvos 
vaikų globos būrelis. 

BALANDŽIO 6 D., PER ATVE
LYKĮ, Jėzuitų koplyčioje (2345 
W. 56 St.), po 10:30 v.r. šv. 
Mišių įvyks vaikučių ir suau
gusių velykinis-religinis kon
certas. Po koncerto vaišės. 
Kviečiame dalyvauti. 

JAV LB VIDURIO VAKARŲ apy
gardos valdyba kviečia visus į 
apygardos suvažiavimą, kuris 
įvyks šeštadienį, balandžio 23 
d., Pasaul io lietuvių centro 
Bočių menėje. Lauksime JAV 
LB apylinkių valdybų, JAV LB 
Tarybos narių ir visų apygardos 
narių, kuriems rūpi JAV LB 
veikla. Dėl informacijos skam
binti Aušrelei Sakalaitei, tel. 
630-243-6302. 

CICERO JŪRŲ ŠAULIŲ KUOPOS 
„Klaipėda" metinis nar ių 
susir inkimas įvyks balandžio 
10 d., sekmadienį, 11:30 v.r. Šv. 
Antano parapijos mokyklos 
susirinkimų kambaryje (įėjimas 
nuo bažnyčios). Susirinkime 
visų kuopos narių dalyvavimas 
būtinas. Po susirinkimo — 
pabendravimas. 

VISUOMENINĖ AMERIKOS LIE
TUVIŲ tarybos veiklos konfer
encija, rengiama ALTo Čikagos 
skyriaus, vyks šeštadienį, 
balandžio 16 d., 10 v.r. Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus 
Gintaro salėje (6500 S. Pulaski 
Rd. Čikagoje). Visus kviečiame 
dalyvauti ir pasidalinti savo 
mintimis ir pasiūlymais atei
čiai. Po konferencijos vyks vai
šės. Daugiau informacijos ALTo 
raštinėje, tel. 773-735-6677. 

DAINŲ IR POEZIJOS VAKARAS 
su Vilija Kerelyte įvyks penkta
dienį, balandžio 8 d., Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Pro
gramoje ta ip pat dalyvauja 
Jūra tė Zubinienė ir Algimantas 
Barniškis. Įėjimas veltui. Bus 
vaišės. 

AMERIKOS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
sąjungos (ALGS) valdyba malo
niai kviečia Jus dalyvauti 
ALGS ruošiamame seminare, 
kuris įvyks šeštadienį, balan
džio 16 d., Willowbrook pokylių 
salėje, 8900 S. Archer Ave., 
Willow Springs, IL. Seminaro 
programoje medicinos pas
kaitas skaitys gydytojai: Lietu
vos gydytojų sąjungos pirm. dr. 
L iu tauras Labanauskas ir 
ALGS pirm. dr. A. Vanagūnas, 
kuris apžvelgs Amerikos lietu
vių gydytojų sąjungos veiklą. 
Bus kokteiliai ir vakarienė. 
Pradžia 6 v.v. Maloniai kviečia
mi visi kolegos: medicinos, sto-
motologijos gydytojai, farma
cininkai ir kiti sveikatos apsau
gos darbuotojai. Pasiteirau
ti galima Jaunimo centro tel. 
773-434-4545, nuo 11 v.r. iki 5 
v.p.p. 

KELIONIŲ AGENTŪRA „VYTIS 
Tours" siūlo keliauti į Lietuvą 
rugsėjo 8-19 d., į šventę 
„Vilniaus dienos". Be to dar 
aplankyti Rygą. Dėl informaci
jos skambinti Ritai Pencylienei, 
tel. 708-923-0280. 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
Tel.: 773-585-9500 

BESIVĖLUOJANTIS PAVASARIS 
Šių metų pavasaris Lietu

voje ir JAV didžiųjų ežerų 
regione neskuba mus aplan
kyti. Velykų išvakarėse dar 
skraidė snaigės ir baltavo 
plikos medžių šakos. Žemėje 
dar nedrąsiai kėlė pumpurus 
narcizai ir nosį kišo tulpės. 
Gamtą sekė ir Draugo fondo 
2005 metų lėšų telkimo pava
sario vajus. Iš kovo 10 d. išsiųs
tų apie 4,000 vajaus laiškų 
spėjo sugrįžti tik 40 atsiliepimų 
su įnašais. Malonu, kad tarp jų 
buvo ir naujų „Draugo" skaity
tojų laiškelių su didesniais ar 
mažesniais čekiais. Labai ma
lonu, kad jau atsiliepė keletas 
didžiųjų Draugo fondo šulų, 
garbės narių, kurie jau 12 metų 
nuolatos, per kiekvieną vajų 
papildo savo įnašus. Naujų 
narių ir rėmėjų įnašai parodo, 
kad niekuomet nevėlu įstoti į 
Draugo fondą ir jam atsiųsti 
auką, ar, apsilankius „Draugo" 
administracijoje, palikti dešim
tinę, ar šimtinę grynais čia 
esančiam Draugo fondui. 

Neabejojame, kad su gam
toje sprogstančiais lapais ir 
besiskleidžiančiais žiedais dau
giau atplauks ir Draugo fondo 
2005 m. pavasario vajaus voke
lių su naujais ar papildomais 
įnašais. Už juos Draugo fondas 
bus labai dėkingas, galėdamas 
padėti „Draugo" leidybai ir 
paties dienraščio tobulėjimui. 

P a v a s a r i o va jaus įnašai 

Su 200 do le r iu : 
Danutė ir Jurgis Bendikai, 

ga rbės na r i a i , iš viso 2,550 
dol., Deerfield, IL. 

Su 150-125 doler ia is : 
Jadvyga Gruodienė, gar

bės n a r ė , iš viso 2,400 dol., 
Chicago, IL. 

Sisters of St. Casimir, gar
bės n a r ė s , iš viso 1,450 dol.. 

ĮAMŽINKIME LIETUVIŲ IŠEIVIJOS 
turtą! JAV LB Kultūros taryba 
imasi darbo įamžinti tai, kas 
buvo pastatyta, nupirkta, įkur
ta lietuvių imigrantų pastan
gomis, išleidžiant knygą „Lie
tuvių židinių pėdsakai JAV". 
J a u trejus metus renkama 
informacija ir nuotraukos. 
Knyga redaguojama Lietuvoje 
(red. Audronė Škiudaitė). Ji 
bus užbaigta šiais metais. JAV 
LB Kultūros taryba prašo 
finansinės paramos šiam is
toriniam projektui užbaigti. 
Visi aukotojai - parapijos, LB 
apylinkės ir pavieniai asmenys 
- bus įrašyti į knygą. Aukas 
prašome siųsti: Lithuanian 
American Community, Inc., 
2841 Denton Ct., Westchester, 
IL 60154. 

ALTV - „SVEIKINIMŲ IR PAGEI
DAVIMŲ" KONCERTAS vyksta 
kiekvieną paskutinį mėnesio 
sekmadienį, Amerikos lietuvių 
televizija kviečia žiūrovus 
siųsti sveikinimus draugams ir 
artimiesiems gimtadienių, su
kaktuvių ir kitomis progomis. 
Skambinti tel. 708-839-9022. 
Balandžio 17 d. ALTV kviečia 
švęsti savo 10-metį. Pokylis 
vyks Willowbrook pokylių salė
je. Jūsų laukia įdomi programa: 
dainuos Vytautas Kernagis, 
vyks loterija, kurios pagrindi
nis prizas - kelionė dviems į 
Lietuvą! Po šventinės vaka
rienės ir programos šokiams 
gros broliai Švabai. Atvykite ir 
paremkite lietuvių televiziją! 

Chicago, IL. 
Su 100 doler ių : 
Nemira Šumskienė, ga r 

bės narė , iš viso 2,500 dol., 
Chicago, IL. 

Dr. Kazys ir Marija Ambro-
zaičiai, g a r b ė s na r i a i , iš viso 
3,250 dol., Chesterton, IN. 

Lithuanian World Center, 
iš viso 850 dol., Lemont, IL. 

Angelė Katelienė, iš viso 
650 dol., Chicago, IL. 

Enata Skrupskelis, iš viso 
505 dol., Chicago, IL. 

Justinas Glamba, iš viso 
200 dol, Orland Park, IL. 

Juozas Žadeikis, iš viso 180 
dol., Chicago, IL. 

Lithuanian Improvement 
Club, iš viso 100 dol., Cicero, 
IL. 

Midland Federal Savings, 
iš viso 100 dol., Chicago, IL. 

Su 50 doler ių : 
Algimantas ir Teresė 

Gečiai, g a r b ė s na r i a i , iš viso 
1,400 dol., Huntingdon V., PA. 

Vytas Šuopys, g a r b ė s na
rys , iš viso 1,250 dol., Melrose 
Park, IL. 

Liudas Kulnys, iš viso 700 
dol., Sudbury, Ont., Canada. 

Algimantas Vaičiulis, iš 
viso 470 dol., Chicago, IL. 

Pranas Jurkus, iš viso 400 
dol., Elmhurst, IL. 

Genė ir Balys Erslovas, iš 
viso 50 dol., Beverly Shores, IN. 

Indrė Thomas, iš viso 50 
dol., Beverly Shores, IN. 

Viktoras ir Milda Šatai, iš 
viso 225 dol., Riverside, IL. 

Lydia ir Algis Liepinaičiai 
(70 dol.) iš viso 730 dol., River
side, IL. 

Su 40-30 doler iu : 
Valerija Čepaitienė, iš viso 

495 dol., Chicago, IL. 
Nida Grigalavičiūtė, iš viso 

40 dol., Homer Glen, IL. 
Aleksas Smilga, iš viso 780 

dol., Chicago, IL. 
Su 25-20 dolerių: 
Teodoras ir Ritonė Rudai

čiai, g a r b ė s n a r i a i , iš viso 
1,050 dol., Lemont, IL. 

Viktoras Motušis, iš viso 
495 dol, Cicero, IL. 

Elena Wasilewski, iš viso 
125 dol., Broadvievv, IL. 

Aldona Vasonis, iš viso 25 
dol., Chicago, IL. 

Elvyra ir Pilypas Naručiai, 
iš viso 620 dol., Oak Lawn, IL. 

Dr. Joseph Kalvaitis, iš viso 
335 dol., Chicago, IL. 

Kazys Razma, iš viso 180 
dol., Westchester, IL. 

Su 15-10-5 doler ia i s : 
Alice Lopez, iš viso 120 dol., 

Miriamar, FL. 
Stasys Ruibis, iš viso 300 

dol., Oak Lawn, IL. 
Liudmila Vilimienė, iš viso 

55 dol., Chicago, IL. 
Visiems nuoširdžiai dėko

jame. 
Fondo i ž d i n i n k a s 

SKELBIMAI 
• D Ė M E S I O ! V I D E O 

A P A R A T U SAVININKAI! 
Norėdami t ikrai kokybiškai 
išversti video į rašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL< 
sistemos į amerikiet iškąją 
NTSC ir a tv i rkšč ia i kreip
kitės Į rNTER-VTDEO 3533 
S. A r c h e r Ave., Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. 

Sav. Pe t r a s Bernotas . 

,Brawcįo" skelbimų skyrius 
Tel, 1-771-585-9500 

... _ 

N a m a m s p i r k t i p a s k o l o s 
duodamos maža i s mėnes i 
niais įmokėjimais įr pr ieina 
mais nuošimčiais . Kreipki
tės į M u t u a l F e d e r a l S a 
v i n g s , 2 2 1 2 W e s t C e r m a k 
R o a d . T e l . (773) 847-7747 • 

„Draugo" dienraštyje apsilankė viešnia is Lietuvos prorektore profesore Irena Misevičienę. 
Čikagoje profesorė susitiks su prof. dr. Vanagūnu ir kitais gydytojais aptarti būsimo Pasaulio lietuviu 
gydytojų kongreso. 

Tai pirmasis Pasaulio lietuvių gydytojų kongresas, kurio tikslas suburti įvairių specialybių 
pasaulio lietuvius-gydytojus į asociacijas, kuriose butų pristatomi Lietuvos ir viso pasaulio naujausi 
pasiekimai biomedkanos srityje. 

Šis kongresas organizuojamas artėjančio Lietuvos vardo 1000-meeSo paminėjimo proga ir vyks 
2007 m. birželio 28-30 dienomis. Renginys planuojamas Lietuvoje, Kaune. 

Nuotraukoje iš kaires: Vaida Misevičiūtė, prof. Irena Misevičiene, GT International kelionių agen
tūros savininkas Algis Grigas, „Draugo" vyr. redaktorė Danutė Bindokienė ir Rūta Grigienė. 

Jono Kuprio nuotrauka 

SKELBIMAI 
Gerbiamieji Lietuvių 

Fondo nariai 
Malon ia i kv ieč iame Jus 

dalyvaut i Lietuvių Fondo me 
t i n i ame narių suvaž iav ime 
2005 m. balandžio 30 d . , 9:30 
vai. ry to . Pasaulio Lietuvių cen 
t re , Lemonte. 

je igu negal i te asmeniškai 
dalyvaut i , įgal ioki te kitą šuva 
žiavime dalyvaujantį Lietuvių 
Fondo narį arba vieną iš Lietu 
vių Fondo vadovybės nar ių, 
atsiųsdami įgal ioj imą į Lietu 
vių Fondo raštinę, 14911-127th 
Street, Lemont , IL, 60439. 

Iki malonaus pas imatymo 
suvažiavime balandžio 30 d . 

• „ S a u l u t ė " , Lietuvos 
vaikų globos būrelis dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, be
globiams ir inval idams vai
kams, daugiavaikėms šeimoms 
bei s tudentams Lietuvoje. Au
kojo: Danu tė ir Alg imantas 
Liaugaudai $100, Audronė Ja -
giella $560 tęs iant vaikučių 
metinę paramą, Vytautas Kup-
cikevičius $500 draugų ir gi
minių dovana 75-to gimtadie
nio proga, Giedrė Mereckienė 
$250 tęsiant mergaitės metinę 
paramą, dr. Remigijus Gaška 
$9,800 studentų stipendijoms, 
Joan Stanavich $100 remia
mam berniukui, Dalia Juoza-
paitytė $240 metinė p a r a m a 
mergaitei; A.a. Stasio Rudžio 
atminimui aukojo Vida ir Gedi
minas Bučmiai $35, Gražina ir 
dr. Romualdas Kriaučiūnai su 
sūnumis Aidu, Aru ir Aldu 
$400, Teklė Bogusas $50. La
bai ačiū, „ S a u l u t ė " ( S u n l i g h t 
O r p h a n Aid) 414 F r e e h a u f 
St . L e m o n t , DL 60439, t e l . 
(630) 243-7275, TAX ID #36-
3003339. 

• V i n c a s U r b a i t i s , OH, 
aukojo $120, kuriuos paskyrė 
Šakių ligoninei. Dėkojame už 
auką. L i t h u a n i a n Mercy Lift, 
P . O. Box 88, P a l o s H e i g h t s , 
IL 60463. Tel . 708-636-6140. 
Tax I D #36-3810893. 
lithuanianmercylift@yahoo .com 

• L i t h u a n i a n M e r c y Lift 
dėkoja už aukas , skirtas padėti 
LML įgyvendinti medicininius 
projektus sergant iems ligo
niams Lietuvoje. Aukojo: $100 
— Trade Winds Motei/Balkus, 
FL; Jul ius Staniskis, OH. $35 
— J ū r a t ė ir Jeffrey Harrison, 
WA. $25 — Phyllis Barkus, VA. 
$10 — Joseph Briedis, MI. 
Dėkojame už aukas! L i t h u a 
n i a n M e r c y Lift, P .O . Box 88, 
P a l o s H e i g h t s , IL 60463. Te l . 
708-836-6140. T a x ID #36-
3810893. 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

Dėmesio! 
Naujas klausimas skyreliui „jūsų požiūris" 

Artėja Lietuvių fondo metinis suvažiavimas, kuriame bus pri
imti ir patvirt inti nauji įstatai. Kaip žinome, įstatai sukėlė daug 
ginčų tarp LF ir JAV LB. Siektas taikus ir protingas susitarimas, 
atrodęs pasiektas, vėl prasiveržia nepasitikėjimo šūksniais. 

Lietuvių fondas teigia susitaręs su Lietuvių bendruomene dėl 
naujų įstatų. Lietuvių bendruomenė, savo ruožtu, tai neigia. 

Gerbiami skaitytojai, kaip jūs manote, a r įmanomas LF ir 
J A V LB t a r p u s a v i o t a i k u s b e n d r a d a r b i a v i m a s ? 

C] Taip 
• Ne 

Kaip, jūsų nuomone, būtų galima suderinti visiems lietu
viams labai svarbią veiklą? 

Komentarus siųskite į redakciją iki balandžio 25 d., adresu: 
4545 West 63rd Street,Chicago, IL 60629., 
a rba e-paštu: redakcija@draugas.org. 

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

6247 S. K e d z i e A v e n u e 
C h i c a g o , IL 60629 
Tel . 773-776-8700 
Tel . 708-237-0488 

Toū firee 24 hr . 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Advokatas 
Vy ten i s L ie tuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200. lemont , IL 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštinės Čikagoje ir 

Woodridge. 
T e l . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

877-496-3527 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 

60629 
TeL 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
SPECIALISTAS 

HONG&ASSOCIATES 
Tel.773-588-6215 

3806 West Lawrence, Čikagoje 
Kalbame lietuviškai 

IMIGRACINĖS TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
T e l . 312-580-1217 

135 S LaSaDe #2303 Chicago, IL 60603 
Gailinos konsultaajoe šeštadieniais 

• A.a. A n d r i a u s Gv ido 
atminimą pagerbiant, jo mama 
J ū r a Zimavičiūtė Gvidienė atsi
untė „Saulutei" $1,400. kuriuos 
suaukojo: O. Budėeienė, M. 
Černiūtė, V. Damijonaičių šei
ma, R. Dirkienė P. L. Gvazdins-
kai, L. Jasa i tė , M. Jurcienė, M. 
H. Kabl iauskai , I. Kairytė, 
Karūzų šeima, D. V. Kocha-
nauskai, L. Kizlaitienė, A. K 
Kriaučiūnai, L. Kusak šeima, I. 
Laisvėnaitė, M. A. Lauraičiai, 
A. R. Marchertai, V. V. Mar-
chertai, A. R. Meilai, J. B. Na-
liai, I. Rimavičienė, V. R. Šake-
niai, D. L. Slėniai, M. Sugin-
t ienė, „Spindulys" taut inių 
šokių grupė, L. Šmulkščių šei
ma, J. Temmer, I. D. Tijūnėliai, 
L. G. Vėžiai, J. A. Vosyliai. 
„Saulutė" dėkoja už aukas pa
dėti vargingai gyvenantiems 
vaikams bei studentams Lie
tuvoje ir reiškia nuoširdžią 
užuojautą Jū r a i Gvidienei ir 
ki t iems a.a. Andriaus arti
miesiems. 

•P IGIAUSIA — NE 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Paskutinės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai tai 
prastas internatinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Protingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. J Lietuvą iš namų 
ar Mobilaus telefono TIK 11,9 
ct., o JAV — 4,9 ct. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gauna te su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! Įkainis galioja tik 
naujiems klientams! 

DČMESK* DĖMESO* 
Neseniai atvykote. Ieškote 

darbo ar bute, tačiau ikeSrtfa 
tafltražtyfe brangiai kainuoja? 

Ne beda. DRAUGAS jūsų 
sbrfhlBfMĮ nupausans miii iuii n-

mai . Tereitia paskambinti 
t e i 773-S8S9SOO 

ar užsukti {DRAUGO 

4545 W 63 St, CHeago, 
LSG&29 

mailto:AltCenter@aol.com
mailto:lithuanianmercylift@yahoo.com
mailto:redakcija@draugas.org

