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Balandį numatytos krikščionių
demokratų,j u n g t u vės"
V i l n i u s , vasario 28 d.
(BNS) — Lietuvos krikščionių
demokratų partija (LKDP) ir
Krikščionių
demokratų
są
j u n g a (KDS) ketina susijungti
į vieną partiją balandžio 7
dieną.
Partijų susijungimas turėtų
vykti pagal j a u išbandytą kai
riųjų jėgų vienijimosi schemą
— pirmojoje dienos pusėje
įvyks du atskiri partijų su
važiavimai, per kuriuos bus
priimti sprendimai dėl vieniji
mosi, o po pietų įvyks jungia
masis suvažiavimas. Pagal šią
schemą sausio pabaigoje į vie
ną partiją susijungė Lietuvos
socialdemokratų ir Lietuvos
d e m o k r a t i n ė darbo partijos.
Antradienį LKDP ir KDS
pirmininkai Algirdas Saudar
gas ir Kazys Bobelis pasirašė
protokolą, kuriame nustatyti
partijos vadovybės rinkimo
principai bei kai kurios kitos
vienijimosi aplinkybės. Pagal
protokolą, suvienytoji partija
t u r ė s du vadovus — pirmi
ninką ir partijos valdybos pir
mininką. Teisė deleguoti par
tijos
pirmininką
suteikta
KDS, o valdybos pirmininką
— LKDP.
Partijos pirmininku siūloma
tapti d a b a r t i n i a m KDS vado
vui Kaziui Bobeliui. Tokiu at
veju valdybos pirmininku tik
riausiai
taptų
dabartinis
LKDP valdybos pirmininkas
Algirdas S a u d a r g a s .
N u m a t y t a , jog partijos vado
vybės bus sudaroma lygybės
pagrindais, pavyzdžiu partijos
tarybą sudarys po dvidešimt
atstovų iš LKDP ir KDS.
• Tačiau kol kas lieka neaiškus
būsimos partijos pavadinimas.

LKDP atstovai norėtų, kad
išliktų j ų pavadinimas. Tuo
t a r p u , p a s a k K. Bobelio, dalis
KDS narių, ypač provincijoje,
pageidautų neutralaus pava
dinimo.
P a t s K. Bobelis pageidauja,
kad suvienyta partija nesivadintų nei LKDP, nei KDS. J o
teigimu, suvienytai partijai
geriausia tiktų pavadinimas
— „Lietuvos krikščionių de
mokratų susivienijimas". Šį
pavadinimą pasiūlė KDS pir
mininko pavaduotojas Vikto
ras P e t k u s .
Nors partijų vadovybės tei
gia s u t a r i a dėl vienijimosi,
prieštaraujančių yra abiejose
partijose. Paskelbus apie par
tijų vienijimąsi, iš LKDP par
tijos pirmininko posto protes
t u o d a m a s atsistatydino Zig
mas Zinkevičius, tačiau jo at
sistatydinimo nėra patvirtinęs
partijos suvažiavimas. Partijų
jungimuisi
prieštaraujantys
LKDP nariai kritiškai vertina
KDS bendradarbiavimą
su
Lietuvos valstiečių partija per
praėjusį kovą vykusius sa%'ivaldybių tarybų rinkimus.
Viena iš priežasčių, kodėl
suvienytą partiją priešinama
si pavadinti LKDP, K. Bobelio
teigimu, yra tai. kad kai kurių
KDS narių nuomone, „paskui
LKDP velkasi bendradarbiavi
mo su konservatoriais šleifas".
Ankstesnės kadencijos Seime
LKDP buvo sudariusi formalią
koalicija su konservatoriais.
Trečiosios krikščioniškos
demokratijos pakraipos parti
jos — Moderniųjų krikščionių
demokratų sąjungos (MKDS)
— atstovai skeptiškai vertina
LKDP ir KDS jungimąsi.

Klaipėdos liberalai skelbia
pavojų miesto politinei ramybei
sų paramos, liberalų — 12kos. Klaipėdos miesto taryboje
iš viso y r a 31 narys.
Liberalai teigia nebiją atsi
durti opozicijoje, bet žada pa
daryti viską, kad Klaipėdoje
..neįsigalėtų viena finansinė
Trečiadienį Klaipėdos libe grupuotė". Jų vertinimu, tokių
ralai išplatino pareiškimą ži- siekių turi Vakarų Lietuvos
niasklaidai. k u r i a m e teigia pramonės ir finansų korpora
ma, kad miestui nuo 1997 me cija, nes centristų k a n d i d a t a s
tų vadovaujant liberalui Euge 51 metų R. Taraškevičius yra
nijui Gentvilui, liberalai sten V a k a r ų Lietuvos pramonės ir
gėsi suvienyti visas politines finansų korporacijos (VLPFK)
jėgas miesto labui. E.Gentvilą statybų departamento direk
p a s k y r u s ūkio ministru, libe torius. VLPFK valdybos pir
ralai kandidatu į mero postą mininkas Antanas Bosas yra
iškėlė savo partijos narį Vy Klaipėdos miesto tarybos So
tautą Grubliauską bei pasiūlė cialliberalų frakcijos pirminin
kitoms politinėms partijoms k a s . Socialliberale Virginija
toliau dirbti k a r t u bei „pri Lukošienė vadovauja apskri
siimti atsakomybe už savival ties viršininko administraci
jai.
dybės darbą".
K l a i p ė d a , vasario 28 d.
(BNS) — Klaipėdos liberalai
ėmė skambinti pavojaus var
pais dėl ..grėsmės politiniam
stabilumui mieste", jei valdžią
uostamiesčio taryboje perimtų
„viena finansinė grupuotė".

Tačiau centristai, Klaipėdos
miesto taryboje turintys 4 įga
liojimus, iškėlė savo kandida
tą — Rimantą Taraškevičių, o
socialliberalai, turintys 8 įga
liojimus, paskelbė jį paremsią
balsuojant kovo 1 dieną. Cent
ristų kandidatą taip pat žadė
jo paremti Lietuvos rusų są
jungos frakcija, turinti 4 įga
liojimus, ir Lietuvos piliečių
aljanso frakcija, turinti 3 įga
liojimus miesto taryboje.
Anot liberalų, taip jiems
leista suprasti, kad didžiau
siai frakcijai miesto taryboje
— liberalams — „vietos prie
miesto šturvalo" neliks. Libe
ralai turi 10 įgaliojimų, bet jų
kandidatą žadėjo paremti tik
konservatoriai, turintys 2 įga
liojimus.
Taigi, centristų kandidatas |
mero postą gali tikėtis 19 bal

* K a u n o rajono savival
d y b ė p a t v i r t i n o 2001 metų
biudžetą: 66 mln. 806.000 litų
pajamų ir 66 mln. 806,000 litų
išlaidų. Vienam Kauno rajono
gyventojui biudžetinių
lėšų
tenka 12.6 proc. mažiau nei
vidutiniškai Lietuvoje.
EU<>>
* Miestu ir rajonu savi
v a l d y b ė s s k e l b s mokyklų at
naujinimo darbų konkursus
pagal energijos taupymo prog
r a m a , kuriai įgyvendinti šie
met Pasaulio bankas savival
dybėms paskolino 80 mln. Lt.
Dar apie 20 mln. Lt jos turės
skirti iš savo lėšų.
EKH
* Tautai, atrodo, nepatin
k a L i e t u v o s v a d o v o atosto
gos ir valstybiniai vizitai šil
tuosiuose kraštuose. Vasarį
prezidento Valdo Adamkaus
populiarumas krito 7 procen
tais.
'F.ltm
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Nubaustas už vagystę Šiauliuose
asmuo jos metu gyveno JAV

Vasario 23 dieną Lietuvos generaliniame konsulate Čikagoje l?nkesi buvęs Lietuvos ministras pirmininkas, Seimo
narys Andrius Kubilius. Nuotr. iš kaires — Lietuvos garbes kons ;ias Palm Beach, rt,, Stanley Balzekas, JR, Lietuvos
garbes konsulas Čigagoje Vaclovas Kleiza, Rasa Kubiliene, Andrys Kubilius, vicekonsule Renata Daruliene, Lietuvos
generalinis konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas, atašė Ramūnas Astrauskas, Albertas Kerelis ir konsule Lina Skerstonaite.

JAV Senate bręsta palankumas
Baltijos valstybių narystei
NATO

klausimais Demokratų parti
joje, jo pareikštas palankumas
NATO plėtrai ir Baltijos val
stybių
narystei
laikytinas
ypač svarbiu.
V a š i n g t o n a s , vasario 28 d. ir Lietuva taip pat kitais meKlausymus pradėjęs Senato
(BNS) — Jungtinių Valstijų tais bus pasirengusios narys URK Europos reikalų pako
Senato Užsienio reikalų komi tei".
mitečio pirmininkas G. Smith
tete įvyko klausymai NATO
Pasak Lietuvos diplomatų, pareiškė „gilų įsitikinimą, kad
tema, kuriuose labai palankiai atsižvelgiant j senatoriaus J. Baltijos valstybių narystė tik
atsiliepta apie Lietuvos ir kitų Biden įtaką užsienio politikos sustiprintų sąjungą".
Baltijos valstybių perspekty
vas tapti sąjungos narėmis
per artimiausią plėtros ratą.
Pasak Vašingtone dirbančių
V i l n i u s , vasaao
vasario 28 d. žmona pakartotinai kreipėsi į
Lietuvos diplomatų, šie svar
stymai laikytini neeiliniu įvy (BNS) — Seimo pirmininkas Vilniaus miesto savivaldybę
kiu, nes įtakingiausi užsienio Artūras Paulauskas neigia pernai rugsėjį. A. Paulauskas
politikos srityje JAV senato spaudos pranešimus, jog savo teigė, jog tuo metu savival
riai, autoritetingi politologai namo sklypą jis pasididino ne dybes tarnautojai žodžiu pati
kino, jog problemų įteisinant
žymią pustrečios valandos tru teisėtai.
papildomą žemę. nebus.
„Lietuvos
žinios"
trečiadienį
kusių klausymų dalį skyrė
pranešė,
jog
A.
Paulauskas
Šį ketvirtadienį Vilniaus sa
išsamiai diskusijai apie NATO
plėtrą, vienbalsiai paremdami prie savo 30 arų sklypo Vil vivaldybės valdyba turėtų pri
Baltijos valstybių
narystės niaus rajone tiesiant tvorą, imti sprendimą, ar leisti pa
NATO perspektyvas 2002* me neteisėtai prisidūrė 7.7 arų koreguoti namo valdos sklypą.
tais. Antradienį įvykusiems žemės.
Priėmus teigiamą sprendimą,
A. Paulauskas trečiadienį A. Paulauskas turėtų išpirkti
klausymams
pirmininkavo
žurnalistams teigė, jog papil papildomą žemę.
Senato URK Europos reikalų
doma žemė buvo prijungta ga
pakomitečio pirmininkas, se
„Lietuvos žinių" duomeni
vus savivaldybės atstcvų žo
natorius Gordon Smith bei
mis, 7.7 aro Tarandeje kainuo
dinius patikinimus, jog dėl jos
URK pirmininko pavaduoto
j a apie 20,000 litų. A. Pau
įteisinimo nekils problemų.
jas, senatorius J o s e p h Biden.
lauskas teigė sumokėsiąs to
Seimo pirmininko teigimu, dėl
kią sumą. kokios reikės. Sei
Klausymuose liudijo buvęs
sklypo praplėtimo į savivaldy
mo pirmininkas iš pradžių Ta
NATO pajėgų Europoje vadas,
bę jo žmona kreipėsi dar pra
randeje įsigijo 15 arų sklypą, o
dabar — įtakingo nevyriausy
ėjusių metų balandžio mėnesį.
vėliau prie jo prisijungė dar
binio Strateginių tarptautinių
.Aš pats prašiau Rolando Pak15 arų. kuriuos pirko iš Kovo
studijų centro (Center for
so duoti vienokį, ar kitokį at
11-osios akto signataro advo
Strategic International Stusakymą", teigė A Paulauskas.
kato Zenono Juknevičiaus. Z.
dies) valdybos n a r y s generolas
Dabar vyriausybei vadovau Juknevičius yra Tėvynės są
Wesley Clark, kitų nevyriau
jantis
Liberalų sąjungos pir jungos — konservatorių frak
sybinių organizacijų atstovai.
mininkas R. Paksas tuo metu cijos narės Rasos Juknevi
Senatorius J . Biden
pa buvo Vilniaus meru.
čienės vvras.
brėžė būtinybe pakviesti nau
Seimo vadovo teigimu, jo
jus NATO narius jau per Pra
hos viršūnių susitikimą 2002
metų rudenį. Be kita ko, jis
pažymėjo tikįs, kad „Slovakija
Kaip paaiškino Žemėtvarkos
V i l n i u s , vasario 28 d.
(Elta) — Trečiadienį vyriausy ir teisės d e p a r t a m e n t o Žemės
bės posėdyje buvo pritarta reformos ir kadastro skyriaus
tam, kad reikia nustatyti kon vedėja D a n u t ė Navickienė, pa
kretų terminą, iki kurio pilie tikslinama svarbi nuostata,
čiai gali paduoti prašymus at kad visais atvejais už žemę ar
kurti nuosavybes teises į išli mišką, kurių susigrąžinti tu
kusį nekilnojamąjį turtą.
rėtoje vietoje piliečiai nepagei
Tai padaryti galima bus iki dauja, taip pat už vandens tel
2001 metų gruodžio 31 dienos. kinius saugomose teritorijose,
Taip pat iki šios datos bus ga kuriuos piliečiai atsisako susi
lima pateikti ir nuosavybes grąžinti n a t ū r a , jiems gali bū
teises bei giminystės ryšį pa ti perduoti nuosavybėn lygia
tvirtinančius dokumentus.
verčiai turėtiesiems žemės,
Piliečių teisių į išlikusį ne miško, vandens telkinių plo
kilnojamąjį turtą atkūrimo pa tai.
keitimo ir papildymo įstatyme
Taip pat galima pasirinkti
taip pat keičiamos kai kurios papildomą atlyginimo būdą —
Vasario 27 diena 7:30 vak. nuostatos, numatančios nuo naudojamo žemės sklypo prie
.-.laugos namuose mirė 92 me savybės teisių atkūrimą į nuosavybės teise turimo pas
tų k u n i g a s V y t a u t a s Bag miesto ir kaimo teritorijose tu tato perdavimo nuosavybėn
d o n a v i č i u s , MIC (g. 1908 m. rėtą žemę, miškus ir vandens neatlygintinai.
telkinius. Tuo siekiama panai
Žemės ir kito nekilnoja nojo
gruodžio 26 d.i Smulkesne in
kinti įstatyme esamus neaiš turto registro valstybės įmo
formacija apie laidotuves bus
k u m u s ir paspartinti nuosavy nės duomenimis, jau šį rudenį
paskelbta vėliau
bes teisių į šį turtą atkūrimą.
bus užregistruotas milijonasis

Žiniasklaidai užkliuvo Seimo
vadovo žemės sklypas

Lietuvoje spartinama
žemės reforma

•

V i l n i u s , vasario 28 d.
(BNS) — Lietuvoje vyriškis
buvo n u b a u s t a s pinigine bau
da už padarytą vagystę Šiau
liuose, nors jos metu gyveno
Čikagoje.
Trečiadienį dienraštis „Lie
tuvos rytas" rašo, kad 65 metų
šiaulietė Jelizaveta Parmionova prieš Kalėdas gavo laišką
su Šiaulių apylinkės teismo
teisėjo Alfredo Vilbiko pasi
rašytu dokumentu. J a m e nu
rodyta, jog jos sūnus Leonidas
Parmionovas, kuris j a u ketvir
tus metus gyvena JAV, nu
baustas 500 litų bauda už tai,
kad 2000 m. gruodžio 1-ąją
Šiauliuose pavogė 108 litus ir
77 centus kainuojantį veid
rodį.
Tačiau, dienraščio teigimu,
Šiaulių teisėsaugininkus buvo
nelengva įtikinti tuo, kad L.
Parmionovui nebuvo verta
mesti darbo Amerikoje ir vykti
į Lietuvą vogti šimto litų
vertės veidrodį.
Prieš tai L. Parmionovas 8
metus Šiauliuose dirbo ben
drovės „Saudita" komercijos
direktoriumi. 1997 m. jis
laimėjo „žaliąją" kortelę ir tų
pačių
metų
pabaigoje
su
žmona Miralda išvyko už At
lanto.
Gavęs teismo nutarimo ko-

piją, L. Parmionovas kreipėsi į
Čikagoje esantį Lietuvos generalinį konsulatą, k u r j a m
buvo išduota pažyma, jog jis
dabar gyvena JAV ir kad jo
pase nėra jokių žymų apie Lie
tuvos sienos kritimą 2000
metais. Pažymos, kad vagys
tės dieną jis dirbo JAV Illinois
valstijoje, Palatine esančiame
prekybos centre, L. Parmiono
vas paprašė ir savo darbdavių.
Šių dokumentų kopijas L.
Parmionovas elektroniniu paš
t u išsiuntė motinai. Ši juos
nunešė \ Šiaulių teismą.
Pareigūnai nebelaukė, kol
bus gauti dokumentų origina
lai, ir suskubo taisyti savo
klaidų. Teisėjo A. Vilbiko nu
tarimas buvo apskųstas Vy
riausiajam
administraciniam
teismui. Gubernijos policijos
nuovadoje atliktas tarnybinis
patikrinimas. JLietuvos rytui"
teisėjas A. Vilbikas pripažino,
kad įvyko klaida. Jis sakė, jog
didelė dalis atsakomybės už šį
nesusipratimą turėtų tekti ir
vagystę tyrusiems policijos pa
reigūnams.
J . Parmionova „Lietuvos ry
tui" sakė, kad yra pasiryžusi
kreiptis į teismą dėl jai bei jos
sūnui padarytos materialinės
ir moralinės žalos atlyginimo.

Aplinkos ministras atsisakė jam
siūlyto kyšio
V i l n i u s , vasano
vasario ?H d.
(BNS) — Aplinkos ministras,
liberalas Henrikas Žukauskas
teigia, jog praėjusių metų pa
baigoje j a m buvo siūlytas di
delis kyšis mainais už galimy
bę dirbti vienam buvusiam
viceministrui.
Kaip trečiadienį
pranešė
„Respublika", H. Žukauskas
neseniai Specialiųjų tyrimų
tarnybai (STT) pranešė apie
praėjusių metų lapkričio pra
džioje Seimo rūmuose j a m
siūlytą 40,000 JAV dolerių
kyšį. Ministro teigimu, už la
gaminėlį su pinigais esą buvo
prašoma leisti buvusiam vice
ministrui Artūrui Daubarui
dar mėnesį pasėdėti savo
kėdėje. H. Žukauskas teigė
kyšio iš karto atsisakęs, apie
tai informavęs Liberalų frakci
jos. Seimo vadovybės, prezi
dentūros atstovus ir Valstybės
saugumo departamentą. J STT
jis kreipėsi tik šių metų pra
džioje.
Pasak ministro, praėjusių
metų lapkričio pradžioje, kai
ministrai rinkosi savo pava
duotojus, H. Žukauską į Seimo
3-ųjų rūmų priesalį pasikvietė
vienas kaunietis. Atvykėlis
per Seimo rinkimus buvo tarp
Liberalų sąjungos rėmėjų, ta
čiau įeiti vidun leidimo nepa
geidavo. H. Žukauskas teigė
* Prezidentas Valdas
A d a m k u s trečiadienį pasira
šytu dekretu Lietuvos amba
sadoriumi Vašingtone paskyrė
karjeros diplomatą Vygaudą
Ušacką. V. Adamkus kitu de
kretu V. Ušackui suteikė ne
paprastojo ir įgaliotojo amba
sadoriaus rangą. Ambasado
riaus pareigas V. Ušackas
pradės eiti nuo kito pirmadie
nio. Šiame poste jis pakeis
Stasį Sakalauską, grįžtantį
dirbti į Užsienio reikalų mi
nisteriją.
<BNS>
žemės sklypo savininkas. Ta
da apie 3 mln. hektarų žemės
jau turės savo tikruosius šei
mininkus.

su svečiu kalbėjęsis prie apsaugos posto. Atvykėlis, anot
ministro, paprašė, kad vice
ministrui A. Daubarui būtų
leista mėnesį likti poste. Už
tai kaunietis pažadėjo su
mokėti 40,000 dolerių, ir juos
pademonstravo lagaminėlyje.
Ministrui nesutikus, vyras pa
sakė galįs padvigubinti sumą,
tačiau H. Žukauskas pasisu
ko, nuėjo prie apsaugos dar
buotojų ir ketino jiems pra
nešti apie bandymą papirkti.
Tačiau kai atsigręžė, atvykėlio
jau nebuvo.
Pasak STT vadovo Valenti
no Junoko, sausio 3 1 d . atsisa
kyta iškelti baudžiamąją bylą
dėl bandymo duoti kyšį H.
Žukauskui. STT medžiagą pa
tikrinę Generalinės
proku
ratūros pareigūnai pripažino,
kad STT nutarimas nekelti
bylos teisingas.
Specialieji
agentai gavo aplinkos mini
stro ir jo minimo kauniečio su
sitikimo Seime filmuotą me
džiagą. Vaizdo juostoje matyti,
kaip į kamerą atsukęs nugarą
H. Žukauskas bendrauja su
svečiu, o šis atidaro lagami
nėlį. Tačiau nepavyko pama
tyti, ar vyras buvo atsinešęs
pinigų.
Apklausus kyšio siūlymu
įtariamą asmenį, paaiškėjo,
kad jis tokios didelės sumos
niekada neturėjo. Vyras laga
minėlyje dažniausiai nešiojosi
šūsnį popierių.
STT vadovo teigimu. H.
Žukauskas del kyšio galėjo tą
pačią akimirką kreiptis į Sei
mą saugančio Vadovybės ap
saugos departamento pareigū
nus, kurie bent pinigus būtų
nufilmavę. Tačiau aplinkos
ministras apie bandymą pa
pirkti dėl nežinomų priežasčių
STT informavo daugiau kaip
po mėnesio.

KALENDORIUS "
Kovo 1 d.: Albina*. Antanina (An
tane), Rusnė, Talgaudas
Kovo S d.: Dautara, Eitautas,
Elena, Jovydas, Marcelinas, Naida,
Simplicįjus, Šviedrys
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LIETUVIU

pos vėliavos išnešimu ir Tau
tos himno sugiedojimu. Po to
vyko valdybos parūpintos vai
šės. Nariai ir svečiai pasiliko
ilgesniam pabendravimui su
draugais.
Regina Juškaitė
Švobienė

TELKINIAI

D E T R O I T , MI

TURĖSIME LIETUVOS GARBĖS
KONSULĄ DETROITE
Po ilgokai užtrukusių svarstybų ir atrinkimo kandidatų
greitu laiku vel turėsime Lie
tuvos garbės konsulą Detroite.
Nors. kiek žinau, buvo ir dau
giau kandidatų, juo Lietuva
pasirinko ir JAV patvirtino
detroitietj Jurgį Jurgutį. Ofi
cialus garbės konsulato ati
darymas ir pristatymas turėtų
įvykti kovo mėnesį.
Čia noriu skaitytojus trum
pai supažindinti su nauju Lie
tuvos garbės konsulu Jurgiu
Jurgučiu. Jurgis Jurgutis gi
mė 1936 metais Varniuose,
Žemaitijoje. 1944 m. Jurgučiu
šeima, kaip ir daugelis mūsų.
artėjant raudonajai armijai ir
antrajai Sovietu okupacijai,
pasitraukė į Vokietiją ir po il
gesnio klajojimo, karui bai
giantis, atsidūrė Bavarijoje,
Regensburge. Čia jau buvo ka
ro audros atblokšti prelatas
Mykolas Krupavičius, vysku
pai: Vincentas Brizgys. Deksnys. generolas Raštikis ir gra
žus būrelis kitų lietuvių. Sek
madieniais vienoje vokiečių
katalikų bažnyčioje turėdavo
me šv. Mišias, kurias aukoda
vo čia prieglobstį radę lietu
viai dvasininkai. Pasibaigus
karo veiksmams, lietuvių bū
rys padidėjo. Buvome apgy
vendinti karo pabėgėlių sto
vykloje. Jurgio tėvelis Kostas
Jurgutis mokytojavo lietuviš
k a e gimnazijoje. Vėliau visi
lietuviai buvo iškelti į atskirą
lietuviams stovyklą Sheifelde
ir tik būrelis mūsų likome Re
gensburge. Aš likau Regens
burge. nes dirbau nuolatinėje
pabėgėlių
.,screeningavimo"
£ įstaigoje. Taip išsiskyrė mūsų
keliai. Prasidėjo emigracijos j
Ameriką. Kanadą. Belgiją,
Australiją. 1947 m. išvykau į

mokslus užklupo Korėjos ka
ras. Jurgis Korėjos karą pra
leido Havajuose, komunikaci
jos dalinyje. Grįžęs baigė
VVayne State universitetą, įsi
gydamas ..Industrial Engineering and administration" ma
gistro laipsnį. Gavo darbą For
do bendrovėje. Jo viršininkai
greit pastebėjo Jurgio gabu
mus ir jo pareigos darėsi vis
atsakingesnes; jis greit pradė
jo kopti aukštyn. Buvo paskir
tas vadovauti naujų projektų
ir kontraktų sudarymui. Jam
teko darbuotis ne tik JAV. bet
ir Europoje. Brazilijoje. Meksi
koje ir Japonijoje, vadovaujant
naujų Fordo gamyklų staty
boms ir organizuojant Fordo
korporacijos
aptarnavimo
įstaigas. 1990 m. jis buvo pa
skirtas vadovauti Fordo kor
poracijos „servicė division" di
rektorium, kurioje dirbo per
1.300 tarnautojų. Jie buvo at
sakingi už laiku parūpinimą.
paskirstymą ir pristatymą,
per 300.000 įvairių automobi
lių dalių, visoms Fordo ga
mykloms ir pardavimo įstai
goms. Jurgutis nepamiršo ir
savo tautiečių, neseniai atvy
kusių iš Lietuvos ir, kiek ži
nau, nemažas būrys pas jį įsi
darbino. Išėjęs į pensiją, Jur
gis yra administravimo kon
sultantas įvairioms bendro
vėms. Jis yra narys „American
Society of Quality Control" ir
..Society of Automotive Engineers". Be lietuvių ir anglų,
kalba vokiškai.
Šalia darbo Fordo bendrovė
je, Jurgis Jurgutis reiškėsi ir
lietuviškoje
visuomeninėje
veikioje. Skautas, daug metų
buvo Detroito skautų „Balti
jos" tunto tuntininku. Veiklus
Dievo Apvaizdos lietuvių pa
Kanadą. Vėl Jurgučiu šeimą rapijos narys. Buvo parapijos
sutikau 1962 metais, mums Tarybos pirmininku, vykdė ir
persikėlus į JAV. Detroite. Jo kitas
pareigas.
Priklauso
tėtis. Kostas Jurgutis, čia mo Amerikos Lietuvių Respubli
kytojavo šeštadieninėje mo konų federacijai. Jurgučio
kykloje. Artimiau su Jurgio žmona. Danguole Jurgutienė,
Jurgučio šeima teko susipa yra pasižymėjusi dailininke.
žinti, mūsų ir jo vaikams kar Dalyvauja įvairiose meno pa
tu lankant lituanistinę mo rodose JAV. Kanadoje ir Euro
kyklą ir dalyvaujant skautų poje. Skautė, buvusi Detroito
organizacijoje.
„Gabijos" tunto tuntininke.
1949 m. Jurgučiu šeima, Duktė Asta yra baigusi UniJurgučio tėvo brolio iškviesti, versity of Michigan „Markeatvyko j JAV, Detroitą. Jo tė ting" ir dirba Hevvlett Packard
veliai gavo darbus General firmoje. Turi gražų balsą ir
Motors bendrovėje. Jurgis dažnai ją girdime mūsų šven
pradėjo lankyti mokyklą ir tovėje vadovaujant giedojimui
1954 m. baigė McKenzie High bei įvairiuose renginiuose. Sū
Schooi. Tais pačiais metais nus Paulius, turi biochemijos
įstojo į Wayne State universi laipsnį, įsigytą University of
tetą. Detroite. Vos pradėjus Michigan. ir dabar darbuojasi

•J Uau^i h'iic ii N K.u i - ' ii.ivtona Beach. FL. Lietuviu Bendruomenės
surenirtojc trečiadienio [xj\)i>-\'-)<\

„ŠVYTURIO" JŪRŲ
ŠAULIU KUOPOS
METINIS
SUSIRINKIMAS

..Pagalba Lietuvai" garbes pirmininkas Robert Bor:? kardinolui Audriui
Baėkiui įteikia auka Vilniaus arkivyskupijos išlaikomai Betanijos sriubos
virtuvei Vilniuje paremti.

Sekmadienį, kovo 11 d.,
12:15 v. p.p. Šv. Antano para
pijoje šaukiamas „Švyturio"
jūrų šaulių kuopos visuotinis
susirinkimas.
Susirinkimas
svarbus. Bus renkamas kuo
pos vadas ir kuopos valdyba.
Taip pat bus svarstoma „Pilė
nų" stovyklos darbai ir išlai
kymas. Susirinkimas svarbus,
tad kviečiame visus švyturiečius dalyvauti ir atlikti šaulišką pareigą.
Mykolas Abarius
„švyturio" jūrų šaulių
kuopos vadas ir valdyba

vauti Lietuvai ir mums.
ĮDOMIOS „LM" RADIJO
Pastaba. Pradėdamas šią
žinutę, užrašiau, „Vėl turėsi
TRANSLIACIJOS
me Lietuvos garbės konsulą
Detroite". Turiu priminti, kad
Lietuvos Seimo Tėvynės są
prieškariniais laikais Lietuva jungos, Konservatorių frakci
turėjo garbės konsulą Detroi jos vadovas Andrius Kubilius
te gerbiama John Rakoltą. praėjusį savaitgalį viešėjo Či
Jam mirus, o Lietuvai esant kagoje. Jo pasikalbėjimas su
sovietų okupuotai, čia lietu „Lietuviškų melodijų" radijo
viams atstovavo teisėjas Uvi- valandėlės vedėju Algiu Zapakas, o jam mirus — advokatas racku bus perduotas per „Lie
Algirdas Ambrose, bet jie ne tuviškų melodijų" radijo va
turėjo garbės konsulo titulo.
landėlės laidą šeštadienį, kovo
Jonas Urbonas 3 d., 8 vai. r. Detroito laiku.
Valandėlę galima klausyti ir
kompiuterio interneto adresu
STASIO BUTKAUS ŠAULIŲ KUOPOS
www.wpon.com.
METINIS SUSIRINKIMAS
Gavėnios metu antradienio
laidose
Šv. Antano parapijos
Stasio Butkaus šaulių kuo
Kuopa turėjo 2 posėdžius ir
klebonas
kunigas Alfonsas Ba
pos metinis narių susirinki vieną gegužinę po stogu, kuri
mas sekmadienį, vasario 25 buvo sėkminga ir kuopai pel bonas antradieniais 4 vai. p.p.
d., vyko Šv. Antano parapijos ninga. Padėkojo visiems pri kalbės Gavėniai skirtomis te
patalpose. Dalyvavo 18 narių sidėjusiems prie milžiniško momis. Valandėlę transliuo
ir svečių. Susirinkimą pradėjo darbo.
Padėkojo
švyturie- jame iš radijo stoties WPONir jam vadovavo kuopos vadė čiams, įsijungusiems į talką. AM banga 1460.
Danutė Petronienė. Kuopos Kuopa įvairiose šventėse, mi
KAZIUKO MUGĖ
vėliavą įnešė Alfonsas Lukas. nėjimuose ir renginiuose daly
SUTRAUKIA VISUS
Kuopos kapelionas kun. Alfon vauja su kuopos vėliava.
sas Babonas sukalbėjo invokaPo to vyko valdybos prane
„Gabijos" ir „Baltijos" skau
ciją. Susikaupimo minute bu šimai. Iždininkas Matas Bauvo prisimintos praėjusiais me kys pranešė iždo stovį. Revizi tų tuntų 43-oji Kaziuko mugė
tais mirusios narės: garbės jos komisijos nariai Leonas vyks sekmadienį, kovo 4 d., po
šaulė Lidija Mingėlienė, Anelė Petronis ir Albinas Pusdešris 10:30 vai. r. lietuviškų pamal
Žiedienė ir Jadvyga Grinienė.
patikrino knygas ir rado jas dų Dievo Apvaizdos Kultūros
Prezidiuman pakviesti LŠSI vedamas tvarkingai. Kultūri centre. Mugė sutraukia pla
vadas Mykolas Abarius, ka niams reikalams narė Stefani čiąją visuomenę, o ypač buvu
pelionas kun. Alfonsas Babo ja Kaunelienė pranešė, kad sius „Gabijos" ir „Baltijos"
nas ir vadės pavaduotoja Ona didžiausia reklama šauliams tunto narius.
Kovo 11-tosios Lietuvos Ne
Pusdešrienė. Jonas Šostakas ir lietuviams yra metinė tarp
buvo pakviestas sekretoriauti. tautinė mugė. Vadė Danutė ir priklausomybės atstatymo mi
Ona Pusdešrienė perskaitė jos vyras Leonas Petroniai nėjimas vyks sekmadienį, ko
praėjusio metinio susirinkimo gražiai atstovavo lietuviams, vo 18 d., 12 vai. vidurdienį
protokolą, kuris buvo priimtas davė išsamius pranešimus Dievo Apvaizdos Kultūros
Lietuvą
studentams, centre. Pagrindinis kalbėtojas
be pataisų ir patvirtintas gau apie
bus Čikagos LR Garbės konsu
moksleiviams
ir
publikai.
siais plojimais.
Paskui pranešimą
atliko las Vaclovas Kleiza. Meninę
Vadė Danutė Petronienė,
pradėdama savo pranešimą, LŠSI vadas Mykolas Abarius, minėjimo dalį atliks Romas
padėkojo visiems už gausų da neseniai šventęs savo 75-ąjį Zableckas. Minėjimą rengia
lyvavimą susirinkime, visiems gimtadienį, jis padėkojo D. LB Detroito apylinkės valdy
už nuolatinę talką, o valdybai Petronienei už sveikinimą ir ba, kuriai pirmininkauja Val
padėkojo už sklandų bendra visiems, kurie prisidėjo prie das Piestys.
darbiavimą. Padėkojo „Švytu aukų vajaus. Buvo surinkta ir
AČIŪ, TAU PAULĄ
nusiųsta 820 dol. „Trimitui".
rio" jūrų šauliams už talką.
Vadė Petroniene pranešė, Visų aukotojų vardai bus
Šių metų vasario 12 dieną
kad 2000 m. spalio 19 d. daly išspausdinti žurnale. Praėju Alfred Nobel vardo bibliotekoj,
vavo Šaulių s-gos 80 metų ju sią vasarą buvo suorganizuo Livonijoj, MI, daugeliui detroibiliejuje ir 45 metų Lietuvos tas piniginis vajus nupirkti tiškių pažįstama šaunioji Pau
Šaulių s-gos išeivijoje veiklos susisiekimo priemonę Šaulių lą VVojtan, rodė skaidres ir pa
šventėje, Čikagoje, kartu su sąjungos centro valdybai Kau sakojo apie Lietuvą. Paulą
kapelionu kun. Alfonsu Babo- ne. Šis vajus buvo sėkmingas.
VVojtan truputį daugiau kaip
nu ir Matu Baukiu. 2000 m. Buvo surinkta 7,760 dol. JAV
prieš metus grįžo iš Lietuvos,
gegužės 6-7 dalyvavo 15-ame ir daugiau negu 5,000 dol. Ka
ten dirbusi dvejus su puse
visuotiniame atstovų suvažia nadoje. Buvo nutarta nupirkti
metų taikos korpuse. Ją botų
vime, Čikagoje. Iš kuopos da
gerame stovyje naudotus auto galima pavadinti tikra lietu
lyvavo ir kun. Alfonsas Babo
mobilius. UŽ Amerikoje su vaite. Aš pakviečiau Paulą sunas, Matas Raukys ir Leonas
rinktas aukas buvo nupirktas susipažinti su radijo progra
Petronis. Visi buvo apdovanoti
krovininis sunkvežimis, Volks mos „Lietuviškas balsas" klau
Vyčių Kryžiais. Gegužės 16 d.
vagen,
12 vietų autobusiukas sytojais. Paulą mielai sutiko ir
Pilėnuose vyko LŠS vado pul
ir
lengvas
automobilis. Šiuo vykusiai save pristatė klausy
kininko Jono Gečio išleistu
metu
Šaulij
sąjungą sudaro tojams lietuvių kalba. Nuo to
vės, kurias ruošė švyturiečiai.
6,500
šaulių.
Iš jų rikiuotės laiko ji dažnai lankosi Dievo
Dalyvavo ir Stasio Butkaus
šaulių
yra
600,
jaunųjų šaulių Apvaizdos parapijoje, dalyvau
kuopos nariai. Kuopa finan
2,800
ir
1.000
kandidatų.
Mū ja visuose didesniuose rengi
siškai prisidėjo prie aukų va
sų
gretoms
retėjant
išeivijoje,
niuose ir tautinių švenčių mi
jaus. Už surinktus vajuje pini
džiugu
matyti
Šaulių
sąjungą
nėjimuose. Tomis progomis aš
gus šauliams Lietuvoje buvo
Lietuvoje
jauną
ir
stiprėjan
ją
supažindinau su daugeliu
nupirktos susisiekimo prie
čią.
veikėjų.
Visi mandagiai pasi
monės. Lapkričio 4 d. vyko
Buvo
pasiūlyta
ir
priimta
sveikino,
bet neturėjo laiko
LŠS suvažiavimas Kaune.
užsakyti
šv
Mišias
Kapų
puo
nors
trumpai
pasikalbėti.
Sveikinimas iš kuopos buvo
Su manimi ji aplankė šven
perduotas per LŠSI vadą M. šimo dieną už visus mirusius
kuopos šaulius.
to Antano parapiją ir turėjo
Abarių.
Susirinkimas baigtas kuo malonių pokalbių su vyresnio

toje srityje. Čikagoje. Jurgio
brolis. Jonas Jurgutis, yra me
dicinos daktaras ir gyvena
Kalifornijoje, Los Angeles.
Mes, detroitiečiai, džiaugia
mės, kad Lietuva nepamiršo
mūsų, kad ir negausaus, bet,
mūsų akimis, veiklaus Detroi
to lietuvių telkinio ir pasirin
ko vieną iš mūsų atstovauti
Lietuvai Detroite — Michigan
valstijoje. Sveikiname ir lin
kime naujam Lietuvos garbės
konsului Jurgiui Jurgučiui
energingai ir sėkmingai atsto
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amžiaus žmonėmis. Grįžtame EUGENEC. DECKER, DOS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
prie Paulą VVojtan skaidrių
Lietuviams sutvarkys dantis už
spektaklio. Skaidrės buvo pui
kainą. Pacientai priimami
kiai paruoštos ir parinktos. prieinamą
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
Paulą Wojtan pasakojimas ir
kabėti angliškai arba lietuviškai.
perdavimas žinių apie Lietuvą 4647 W. 103 S t . Oak. Lawn, IL
pralenkė ne vieno mūsų žino
Tel. 708-422-6260
jimą. Viskas buvo paruošta ir
perduoda susirinkusiems pro
DR. JOVITA KERELIS
fesionaliai, meniškai. Taip pat
DANTIĮ GYDYTOJA
turėjo meno dirbinių iš Lietu
9625 S.79th Ave.. Hickory Hite, IL
vos parodėlę.
Tel. (706) 596-8101
Susirinkusieji klausė klausi
Valandos pagal susitarimą
mų apie Lietuvą. Paulą suma
niai ir tiksliai atsakinėjo. PauVIDAS J. NEMICKAS, M.D.
los margaspalviu ir turiningu
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
skaidrių spektakliu maždaug
7722 S. Kedzie Ave.
valandą laiko žavėjosi apie 40
Chicago, IL 60652
amerikiečių. Tai buvo Paulą
Kab. tel. 773-471-3300
VVojtan Vasario šešioliktoji
amerikiečiams, nes dieną
DR. L PETREIKJS
prieš buvo Vasario šešiolikto
DANTŲ GYDYTOJA
sios paminėjimas lietuvių Die 9055 S.Roberts Rd, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave.
vo Apvaizdos parapijoje. Ji ir
Tel. (708) 598-4055
apie tai priminė susirinku
Valandos pagal susitarimą
siems.
„Lietuviško balso" programų
V&NAS. M.D., SC.
redaktorius ir visi pranešėjai EDMUNDAS
Specialybė - vidaus figų gydytojas
sako ačiū, Tau Paulą, už skir
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts 5 ir 6
tą laiką ir darbą Lietuvai. Tu
Chicago. IL 60638
sukūrei Lietuvos įvaizdį, ko
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą
kio daugelis net per eilę metų
nesugebėjo padaryti. Už poros
ARAS ŽLIOBA, M.D.
dienų Paulą išvyksta pasi
svečiuoti į Lietuvą. Linkime AMŲ UGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
jai malonios kelionės ir vieš
Joliet, IL 60435
nagės Lietuvoje.
Tel. 815-741-3220
Apie rengiamą Paulą Wojtan skaidrių spektaklį tilpo :BuNATsWlYs7M=b=ls
trumpas pranešimas ameri
Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Ave.
kiečių spaudoje, pavadintas
Chicago Rktae, IL 60415
„Big L stands for Lithuania".
Tel. 708-636-6622
Kazys Gogelis
4149W.63rd.St.
T e l . 773-735-7709

SEATTLE, WA
KAS DĖSTOMA
UNIVERSITETE
Balandžio-birželio mėn. šie
kursai bus dėstomi University
of Washington: „Lithuanian
103" (lietuvių kalba), ^Skandi
navija pasaulyje", „Baltijos
kraštų ryšiai su Skandinavi
ja". Daugiau gali pranešti uni
versiteto skandinavų skyrius
(tel. 206-543-0645).
PROF. LANDSBERGIO
AUTOBIOGRAFIJA
University of Washington
neseniai išspausdino profeso
riaus Vytauto Landsbergio au
tobiografiją anglų kalba —
.Lithuania — Independent
Again". Norintieji knygą užsi
sakyti, prašome kreiptis į UW
spaudos užsakymų skyrių, tel.
1-800-441-4115, arba elektro
niniu paštu:
uwpord@u.washington.edu.
Kaina 35 dol.

mos naujojoje Kati Reeder
Meek anglų kalba knygoje
„Reflexions from a Flaxen
Past — for Love of Lithuanian
Weaving". („Atspindžiai iš lino
praeities — Lietuvos audinių
žavumas"). Knyga kietais vir
šeliais, 8,5" x 11", 396 nuo
traukos, 84 piešiniai. Kaina
48 dol., plius 5 dol. už persiun
timą. Visas pelnas skiriamas
Lietuvos muziejams. Knygą
galima užsisakyti per Penannular Press International,
1796 North Pointe Shores, Alpena MI 49707
(kmeek@fireeway.net).
Užsisakant penkias knygas ar
daugiau, duodama 40 proc.
nuolaida.
Vertė Arturas Urbelis

* Utenos rajono A. ir M.
Miškinių viešojoje bibliote
koje oficialiai atidarytas Ute
nos apskrities Europos infor
macijos centras. Europos ko
mitetas, siekdamas geriau in
NAUJA KNYGA APIE
formuoti Lietuvos visuomenę
AUDĖJAS
apie valstybės įsijungimą į
Europos Sąjungą, steigia Eu
Mūsų bendruomenės narė ropos informacijos centrus
Emilija Tutlienė, kartu su ki Lietuvos apskričių viešosiose
tomis audėjomis, yra pristato- bibliotekose.
IEK.>

DRAUGAS, 2001 m. kovo 1 d., ketvirtadienis

DAUGIAU DARBU,
DAUGIAU VILTIES

Danutė Bindokienė

VACLOVAS KLEIZA
Pirmą kartą naujame šimt savyje sukūrė naujas proble
metyje ir naujame tūkstant mas, išaugino naujus, skirtin
metyje švenčiame Vasario 16- gus žmones, pakeitė žmogaus
ją dieną. Praėjusiame šimt su žmogumi bendravimo ry
metyje lietuvių tauta išgyve šius, nekalbant jau apie fizi
no kryžiaus kelius ir Velykų nį žmonių artumą. Jei mus
Prisikėlimą. Šimtmetį pradėję stebina didelis nusikalstamu
caro vergijoje, vis tik pajėgė mas Lietuvoje, tai prisimin
me tapti laisvais ir nepriklau kime, kad praėjusiais metais
somais, nors tas džiaugsmas 72 proc. visų nusikaltimų bu
tęsėsi tik 22 metus. Po to — vo padaryta miestuose, nors
50-ties metų žiauri okupacija, čia gyvena tik 68 proc. visų
kuri iš dalies visiems laikams gyventojų. Bet pažiūrėkime į
pakeitė Lietuvos veidą. Tačiau savo aplinką ir pamatysime,
Velykų Prisikėlimo varpai ir kokie dideli pasikeitimai įvyko Š.m. vasario 15 d. Lietuvos Respublikos gen konsulate. - Čikagos miesto centre Nepriklausomybes šventes proga
vėl mums suskambėjo 1990- čia per praėjusius 50 metų, tik suruošė priėmimą kitataučiams svečiams ir kviestiesit-ins saviems tau'.ieciams Kadangi sį rudenj Vilniuje nu
matoma ruošti festivalį — Čikagos miesto dienas, priėmime dalyvavo ir Čikagos miesto savivaldybės žmonės
tais metais. Todėl į šį šimt gaila, ne į gerą pusę. Kai dau kultūros ir bendravimo su užsieniu reikalams. Iš kaires: Edita Apuokiene, LR gen konsulas Giedrius Apuokas,
metį žengiame vėl laisvi ir ne gelis mūsų atvykome į šį kraš Nancy Wachs, Katrina Fink — Chicago Cuiturai Center, Vilnius-Čikaga komiteto programų koordinatorė; Asta
priklausomi, bet kartu ir kiek tą prieš 50 metų, radome Kleizienė ir gen. garbės konsulas Vaclovas Kleiza.
Ramūno Astrausko nuotrauka.
nusivylę, kad dar nesame to miestus, kurie buvo labai skir
kie, kokiais norėjome ir galė tingi nuo dabarties. Atsimenu,
jog dažnai namų durų nera lus didesniam vėjui ar aršes mažai tautai, gali sudaryti
jome būti.
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sunkiausias žingsnis. Pradė tragedijų Lietuvoje yra ne Tai gražus paprotys, tačiau timos aplinkos išsirinkti tik dien gimnazijoje vyksta iškil
tas valstybės atkūrimas parei vien tik okupanto sužaloto būtų dar prasmingiau, jei tų tai, kas mums yra naudinga mingas šios sukakties minė
kalavo daug aukų. drąsos, pa tautos charakterio išvada, bet ąžuoliukų dvasią valstybės va bei vertinga ir tą įjungsime į jimas, kuriame ir mums at
siaukojimo, pasiryžimo ir pas ir pasikeitusio gyvenimo bū dai bei švietėjai stipriau so savo vertybių derinį. Tą pa stovauja gerai pažįstami as
do bei aplinkos rezultatas.
tangų.
dintų ir puoselėtų mūsų jau daryti nebus lengva, bet lietu menys: Pasaulio Lietuvių Ben
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buvo kai kurias gyvenimo išraiškas, tis. Lietuvių tauta ir valstybė
jos tėkmėje.
Šiemet Vasario 16-osios die
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sprendimo
kryžkelėje.
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valstybinius pagrindus. Ta
čiau ir tuomet nebuvo lengva. keičiasi gamta — išnyksta sis pasaulis ir jo pagundos, vien tik į Lietuvą. Yra svar vyskupo Motiejaus Valančiaus
Kalbant apie pirmąjį neprik ąžuolai ir pradeda augti pal prisidengusios kosmopolitiz bu tai tautos daliai, kuri gyve gimimo. Apie jo vaidmenį ir
krašte išlikti ir įnašą į lietuvių tautos atgi
lausomybės laikotarpį, dažnai mės. Ąžuolas lietuviui visad mo vardu. Iš antros pusės yra na šiame
yra pavojus jį suidealizuoti, buvo stiprybės ir pastovumo siūloma, saugojant savo tauti išsilaikyti. Šiandien matome mimą visi žinome. Šiandien jo
nupiešti labai šviesiomis spal simbolis, giliai šaknis suleidęs nę tapatybę, užsiskleisti du šviesesnių pragiedrulių, kurie pavyzdys mums yra ypač svar
vomis. O realybė buvo kitokia. į gimtąją žemę. Prisimenu, kai ris, neįleisti jokios svetimos duoda vilties ateičiai. JAV bus, nes tautai reikia vėl at
Kai kas šiandien, stebisi, kad pirmą kartą grįžus į Lietuvą, įtakos ir gyventi savo užda Lietuvių Bendruomenės nau gimti, jai vėl reikia atrasti
nae--' nepriklausomybės atsta teko važiuoti nuo K yžių kal rame kieme. Tiek vienas, tiek joji valdyba, vadovaujama Al save ir įsigyti savimi pasi
antras atvejis mums neturėtų gimanto Gečk), yra užsimojusi tikėjimą. Turime Lietuvoje
tymo, atseit, 1990 metų kovo no į Jurbarką.
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metį Lietuva turėjo 10 vy gančią gamtą, stebėjau didžiu
atsiskirti
negalime.
Todėl
mū
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broliai ir seserys. Šiuo metu sios dienos dvasia dar nėra
bės laikotarpį Lietuva turėjo klausiau, kodėl čia tie ąžuo
prantamas
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realus.
Tačiau
jie
jau užima pirmininkų užgesusi. Ji teberusena dau
net 14 vyriausybių.
lai vieniši auga? Jis man pa
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tenka
prisibijoti,
jog
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net vienuolikoje apylin gelio širdyse.
Kaip minėjau, 50 okupacijos aiškino, kad tose vietose anks gal per daug iš jų tikimasi ir
kių.
Kad
šiais metais yra
Prieš penkerius metus žur
metų sužalojo ir pakeitė Lie čiau buvo vienkiemiai. Kai yra pavojus, tikslą pasiekus,
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varė
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kolchozus,
nu
tuvos veidą. Bet ne vien tik
nusivilti. NATO mūsų saugu
okupacija pakeitė Lietuvos griovė visas sodybas, tačiau mo šimtu procentų neužtik kyklų mokinių skaičiaus pa Landsbergį: „Ar nepriklauso
veidą. Kaip visame pasaulyje, okupantas nedrįso išversti rins, jeigu patys juo nesirū didėjimas, tai irgi iš dalies mybė kalta, kad žmonės
taip ir Lietuvoje smarkiai kei ąžuolų, nes žinojo, kad jie lie pinsime. Taip pat Europos neseniai atvykusiųjų nuopel skundžiasi blogu gyvenimu?
Gal nereikėjo Kovo 11-osios?".
tėsi demografinė padėtis, kuri tuviui yra šventi medžiai. Ir sąjunga mūsų visų ekonomi nas.
Jo atsakymas buvo: „Be Ko
Pirmą kartą po ilgo laiko
turėjo ir tebeturi nemažai tikrai, lietuvis ūkininkas, kaip nių problemų neišspręs, jeigu
įtakos į dabartinį mūsų gyve ąžuolas, per šimtmečius buvo mes patys nepradėsime jų abi mūsų pagrindinės organi vo 11-osios būtume murksoję.
nimą. Jei 1939 metais 77 proc. giliai suleidęs savo šaknis į protingiau ir sumaniau spręs zacijos — Amerikos Lietuvių Ir dabar murksome, neturė
dami nei ką prisiminti, nei
visų Lietuvos gyventojų gyve gimtąją žemę, kurią mylėjo, ti. Rūpestį
kelia ir faktas, taryba ir Lietuvių Bendruo kur pasidairyti. Nepriklauso
kurią
dirbo,
už
kurią
ir
savo
no kaime, tai šiandien tik 32
kad, kalbėdami apie Europos menė — pajėgė susėsti prie
proc. save laiko kaimiečiais. gyvybę nebijojo atiduoti, o ji sąjungą, dažniausiai pabėžia- vieno stalo ir pradėti planuoti mybė — tai laisvė ir demokra
Lietuvos miestuose šiuo metu jam atsilygino savo gausiu me tik ekonominę jos pusę ir bendrą veiklą. Sveikintinas tija. Pirmiausia, laisvė rinktis,
tai gėris, kuriuo svarbu
gyvena 68 proc. visų Lietuvos derliumi.
pamirštame, jog mūsų valsty reiškinys, kad dabar Vašing mokėti naudotis. Kaip visuo
žmonių. Ir tas dar svarbiau,
Šiandien miestietis bando bė toje sąjungoje atsidarys ne tone kalbėsime vienu balsu,
menė, turime susimąstyti". Ar
kad 52 proc. visų šalies gy savo šaknis suleisti į kietą vien tik ekonominėje
plot nes tiek Amerikos Lietuvių ta tinkamai Lietuva pasinaudojo
ventojų gyvena daugiaaukš miesto grindinį ir, kaip ta pal mėje, bet ir kultūrinėje bei rybos, tiek Lietuvių Bendruo
čiuose namuose.
mė, savo šaknimis plečiasi tik tautinėje srityje, kas mums, menės atstovas yra vienas ir atgauta nepriklausomybe?
tas pats asmuo.
Ir Šis sociologinis reiškinys žemės paviršiumi. Todėl, iškiNukelta į 5 psl.

LEONARDO ŠIMUČIO 1953 M.
DIENORAŠTIS
Ištraukos
(Ką Šimutis rašė apie Atstovu rūmu nario C. Kersten ir
jo komiteto tyrinėjimus JAV Kongrese)
Nr.2
1953 kovo 26. Ketvirtadie
nis
Istoriška diena. Visi delega
cijos nariai rūpestingai ruošė
si į Baltuosius Rūmus. Visi sa
votiškai susijaudinę. J Baltuo
sius Rūmus vykome dviem
taksiukais. Prie rūmų vartų
patikrino vardus. Prezidentas
Dwight Eisenhoweris mūsų
delegaciją priėmė 10:00 a.m.
Jam pristatė mane kongr.
Kersten. Aš pristačiau prezi
dentui visus delegatus atski
rai. Vėliau Grigaitį, kuris įtei
kė mūsų memorandumą. Pre
zidentas palankiai atsake į
mūsų pageidavimus. Tautų
pavergimas nebūsiąs toleruo
jamas. Išlaisvinimo bus sie

kiama taikingomis priemonė
mis. Jie apie lietuvius tremti
nius labai palankiai atsiliepė.
Jie buvę kultūringiausi, kaip
jis pats patyręs, iš visų kitų
tremtinių. Beje, mums įėjus į
prezidento kabinetą, jis šūkte
lėjo „What is this — Lithuanian Day?" Man atrodo, kad
Ike iš visų buvusių preziden
tų, su kuriais man yra tekę
susitikti, yra maloniausias ir
demokratiškiausias. Su juo
jauties lyg su saviškiu.
1953 kovo 27. Penktadie
nis
Vakar, išėjus iš preziden
tūros, K. Jurgela nuvežė į Voice of America patalpas, iš ku
rių transliavome Lietuvon

pranešimą apie audienciją su
prezidentu. Man pavyko stip
rų žodį pasakyti. Sugrįžęs į
viešbutį, telefonu perdaviau
žinias JDraugui". Pirmą va
landą vykom pas Žadeikius į
Pasiuntinybe, kur buvo su
ruošti
pietūs
delegacijai.
Apart delegacijos narių, buvo
Sidzikauskas, Jurgėla, Kers
ten su ponia, Allen iš valst.
Departamento. Pietų metu pa
sakiau kalbą (angliškai). Iš
pasiuntenybės, mudu su Gri
gu, Kajecko lydimi, pėsčiomis
parėjome į viešbutį ir susime
tėme į Kvetkaus kambarį
įspūdžiais pasidalinti.
šį rytą — kovo 27 d. tvar
kėme dienos programą, darė
me apointmentus. Dar pasi
tarėm su Kvetkum ir Jurgėla.
Su Kvetkum
pasikalbėjau
svarbiais LRKSA reikalais. Il
gą pasikalbėjimą turėjau su J.
Kajecku. Su juo drauge vaka
rieniavome.

departamentą. Kalbėjomės su
Vedeler ir Allen, Rytų Euro
pos reikalų vedėjais. Mus pri
ėmė maloniai ir gana ilgai ta
rėmės. Plačiai palietėm Alto
planą — daryt akciją JAV
Kongrese. Dar susitikta su
kongr. Kersten, kongr. McCormick ir kitais, su kuriais taip
pat svarstytas šis reikalas.
Beje, vakar vakarieniavome
„Famous for Blintzes" restora
ne, kurio savininkas yra Kau
no žydas, dar mokąs lietuviš
kai.
Šiandien, kovo 28 d. žmonos
vardinės. Prieš porą dienų pa
siunčiau sveikinimo kortelę.
Rūtai buvau palikęs pinigų
gėlėmis nupirkti. Gaila, kad
nespėjau patsai sugrįžti drau
ge dieną praleisti.
Paruošėm komunikatą apie
delegacijos audiencijas ir išsiuntinėjom Alto skyriams ir
spaudai. Be to vykome prie
Patomac žydinčių vyšnių pasi
žiūrėti. Vis tik labai gražu
1953 kovo 28. Šeštadienis Patomaco pakrašty ir pietaVakar aplankėme valstybės vom Iš čia grįžę, pasiruošėm

Emigracija,
imigracija
ir migracija?

Šios savaites antradienį įsi
galiojo JAV įstatymas, pagal
kurį Amerikos piliečių nepil
namečiai vaikai, tiek įvaikin
tieji, tiek savi, nepaisant, kur
jie yra gimę, automatiškai
tampa šio krašto piliečiais. Ta
proga buvo rodomos vaikams
pilietybes suteikimo iškilmės
ir jų tėvų džiaugsmas. Dau
giausia, žinoma, tai buvo ame
rikiečiai, kuriems pavyko pa
dauginti savo šeimos narių
skaičių, įsivaikinant vaikučius
iš Europos, Azijos ar kitur.
Neabejojame, kad tuose
linksmuose būriuose buvo vai
kų, atvykusių iš Lietuvos,
įvaikintų amerikiečių tėvų.
Tačiau ne visose šeimose pasi
reiškė toks džiaugsmas, kad
vaikučiai — jau Amerikos pi
liečiai. Tą paliudija ir kai ku
rių mūsų tautiečių, po neprik
lausomybės atkūrimo emigra
vusių į Ameriką, pastangos,
kad Lietuva pakeistų įstaty
mą dėl dvigubos pilietybes.
Šeimose, kur bent vienas tėvų
čia gyvena jau penkerius me
tus ir turėjo tapti JAV pi
liečiu, nepilnamečiai vaikai
nuo š.m. vasario mėn. pabai
gos automatiškai įgijo šios val
stybės
pilietybę.
Sakome
„turėjo tapti", nes ne visi lie
tuviai tai daro savo noru. Yra
priežasčių, dėl kurių žmonės
tampa Amerikos piliečiais,
nors ir su širdgėla, kad tuo
pačiu praranda gimtojo krašto
pilietybę. Vyresnio amžiaus
vaikai, kurie vis tik dar įeina į
nepilnamečių ribas, jau ne
kartą yra pareiškę nepasiten
kinimą tokia prielaida, kad jie

— pagal pilietį tėvą ar motiną
— gauna Amerikos pilietybę ir
niekas net nepaklausia: nori
jie to ar ne.
Artėjant numatytai minėto
JAV pilietybės įstatymo pakei
timo datai, suintensyvėjo dis
kusijos — ir pastangos — dėl
dvigubos pilietybės. Įdomu pa
stebėti, kad dauguma anks
čiau šiame krašte gyvenančių
lietuvių, kuriems daroma Lie
tuvos pilietybės įstatymo iš
imtis ir jiems suteikiama teisė
turėti abiejų valstybių piliety
bę, labai tvirtai pritaria nese
niai atvykusiųjų siekiams,
kad būtų ir jiems suteikiama
ta pati privilegija. Tai tikrai
buvo abi šias lietuvių imi
grantų grupes suartinantis
ryšys. Tačiau yra ir kitokių
nuomonių, ir — kaip bebūtų
keista — nemažai jų pasi
girsta kaip tik iš dabar atvyk
stančiųjų: „Šie tautiečiai yra
'ekonominiai pabėgėliai', todėl
Lietuvos pilietybės neverti".
Priekaištai, kad Lietuvai
svarbus kiekvienas žmogus,

iš savo tėvynės išvykstantys
geresnės duonos ar nuotykių
ieškoti, yra kažkoks nusi
kaltėlis, galbūt net savo tau
tos išdavikas, neturi logikos
ar pagrindo. Tai neparemti
postringavimai, kuriais kai
kurie ankstesnieji atvykėliai
tarytum mėgina pasiteisinti,
dėl ko jie, taip karštai reiškę
meilę tai tėvynei, kai ji buvo
pavergta, laisvės aušrai nu
švitus, atranda įvairiausių
priežasčių, sulaikančių nuo
grįžimo.
Antra vertus, emigracija ne
turėtų stebinti, nes iš Lietu
vos dėl vienokių ar kitokių
priežasčių visuomet ji vyko.
Net ir pirmosios nepriklauso
mybės laikais. Iš tikrųjų emig
racijos problema buvo tokia
opi, kad antrojo dešimtmečio
pabaigoje buvo pradėtas riboti
vizų į užsienį išdavimas ir
įvairiais būdais stengiamasi
„užkamšyti skyles", pro ku
rias iš Lietuvos nutekėdavo
pajėgūs, jauni ir valstybei rei
kalingi žmonės.
O, deja, priežastys buvo vi
sai panašios anuomet, kaip
yra dabar. Daug čia prisidėjo
ir kitų kraštų vadinamieji
„agentai", kurie verbavo pajė
gius žmones darbams (už
kiekvieną „sugautą" jiems bu
vo mokama), ypač tokiems,
kurių tuose kraštuose labai
trūko: kasyklose, miškuose,
fabrikuose ir pan.
Žinoma, tarp pažadų ir tik
rovės buvo didelis skirtumas
ir daugelis, nuvykę į „paža
dėtąją" žemę, užuot „medaus
ir pieno upių", rado sūrų pra
kaitą ir kone vergo dalią. (Argi
ne tas pats vyksta dabar, kai
jaunuoliai, ypač merginos, ieš
koti agentų žadamo rojaus, o
randa pragarą?) Štai prof.
Kazys Pakštas „Pasaulio lie
tuvyje" (1937 m.) pateikia sta
tistikos apie tuometinę emig
racijos iš Lietuvos epidemiją.
Tarp 1926 ir 1937 m. pabai
gos iš Lietuvos emigravo
78,156 žmonės! Vien tik Bra
zilijon — 34,851; Argentinon
— 16,131, o Pietų Afrikon —
5.404. Po šiek tiek mažiau: į
Kanadą,
JAV,
Palestiną,
Urugvajų ir kt. 1937 m. už
LiejUivos ribų gyveno arti 1
mln. lietuvių, vien JAV
650,000. Taigi, pagal Lietuvos
gyventojų skaičių (tuomet bu
vusį 3,200,000) kas ketvirtas
lietuvis gyvena toli nuo savo
tėvvnės. Ar bereikia dar ką sa
kyti?
Tikime, kad ir šiais laikas
nemažai lietuvių, jeigu pasi
keis gyvenimas į geresnę
pusę, grįš tėvynėn.

kelionei. Palydėjo J. Kajeckas,
kurį paprašiau .JJraugo" ko
respondentu iš Washingtono.
1953 kovo 29. Sekmadie
nis
Columbian traukiny miegas
buvo nekoks. Tik tarpais te
galėjau prisnūsti. Tiesa, va
kare mudu su Grigaičiu ilgai
sėdėjom klubkary ir kalbėjo
mės įvairiais Alto reikalais.
Grįžęs namo, žmoną radau
jau belaukiančią. Vienas antro
buvome pasilgę.
Kun. Igno Albavičiaus pa
gerbimas,
kurį
surengė
ALRKF apskritis. Vyčių salė
buvo pilna žmonių. Padariau
ilgoką pranešimą apu Alto
žygį į sostinę.
1953 kovo 30. Pirmadie
nis
Prel. Mykolas Krupavičius
man rašo. Nesąs stiprus, ta
čiau dirbąs, nes nėra kam
dirbti. Vlike daug visokių bė
dų.
(B.d.)

1953 m liepos 2.1 H. Atstovų rūmu komitetas po liudytojų apklausinėjimų
patvirtino Kongreso nario Charles Kersten rezoliuciją Tame poaeriyje ir
apklausinėjime dalyvavę i* kaires' Charles Kersten. M Kizyte, L
Šimutis. .1 Kajeckas

DRAUGAS, 2001 m. kovo 1 d., ketvirtadienis

LIETUVA — ŠVENTAS ŽODIS
ELEKTROS
— Ar neteks kada nors iš visais stovėjau prie televizijos
GREIT PARDUODA
(VEDIMAI - PATAISYMAI
tarti: „Pergyvenome vokiečius, bokšto, Seimo rūmų. Gal už
Turiu Čikagos miesto leidimą.
pergyvenome rusus, pergyven tai aš verta Lietuvos piliety
Dirbu
užmiesty. Dirbu greitai,
«JL RE/MAX
sime ir lietuvius" (Dvigubos bes?", — svarsto Daiva.
garantuotai
ir sąžiningai.
pilietybės įstatymo pakeitimo
Y REALTORS
Lietuvos prezidentas išim
773-779-3313
0FFC.1773I 229- 8761
iniciatorės pasakoja apie savo ties tvarka gali suteikti Lietu
KLAUDIJUS PUMPUTIS
HOME (7M) 42S • 71C0
veiklą).
vos pilietybę užsienio valsty
MOBIL (773) S904205
Al/rOMOBLIO. NAMU, SVEIKATOS,
Dvigubą pilietybe toleruoja bių piliečiams, ypatingai nusi
IR
GYVYBES
DRAUDIMAS.
Didžioji Britanija, Rusija, Vo pelniusiems Lietuvai. Tokią
RIMAS L.STANKUS
Agentas Frank Zapotis ir Otf. Mgr. Aukse
kietija, Suomija, Italija, Pran prezidento malonę gavo šokėja
S. Karte kalba lietuviškai.
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
FRANK ZAPOUS
cūzija, Latvija, Lenkija ir t.t. Maja Pliseckaja ir kiti: Kaip
3208 1/2 West 95th Street
• Nuosavybių įkaine /imas veltui
Bet ne Lietuva. Pagal dabar išmatuoti nusipelnymo laips
Tel. (708) 424-8654
• Perkame ir parduodame namus
galiojantį įstatymą, Lietuvos nį, kuris leistų būti Lietuvos
(773) 581-8654
pilietis, gaudamas kitos vals piliečiu?
j » Pensininkams nuolaida
Kalame visų rūšių „ s i d i n g s " ,
tybės pilietybe, automatiškai
Dalia — kategoriška: „Mes
„soffits", įdedame
netenka Lietuvos pilietybės. pilietybę gavom ne iš malonės.
lietvamzdžius (gutters) ir
snS* MIS
Visi, kurie išvažiavo iš Lietu Mes gimėm Lietuvoj. Kokią
dengiame stogus. Skambinti
vos po 1990 m. kovo 11 d. teisę jie turi atimti tai?".
.\lexander J. Mockus,
R o m u i tel. 630-774-1025.
(Amerikoje vadinami „trečiąja
Anot šių moterų, dažnai jos
LTD
karta"), prisiekė Amerikai, ne jaučiasi lyg būtų išvarytos iš
Realtors
Window VVasbers Netded!
tenka Lietuvos pilietybės. Ko namų: tavo šaliai tavęs nerei
40,000 per year. We need 100 crews.
dėl? Juk asmenys, išvykę iš kia. Jautiesi atstumtas tėvy
„ B U D " BALYS BUDRAITIS
No exp. necessary. Will traip. Mušt
Grįždamas iš Romos po konsistorijos iškilmių vasario 26 d.. kurių metu popiežius Jonas Paulius II jam ir 43 ar
have valid driver's license and transBroker Associate
Lietuvos iki 1940 m. birželio nės, kuri tau yra brangi.
portation. Mušt be fluent in English.
Patarnauja įvairių nuosavybių
15 d. gali turėti dvi pilietybes.
— Kam reikalinga dvigu kivyskupams įteikė kardinolo regalijas, kard. Audrys J. Bačkis iš oro uosto Vilniuje nuvyko į Aušros Vartų ko
L.A. McMahon Window VVashing.
pirkime bei pardavime.
plyčią ir meldėsi prie stebuklingo Švč. M. Marijos paveikslo.
Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotr
Taip pat jų vaikai ir vaikai b a pilietybė?
Tel. 800-820-6155.
mieste ir priemiesčiuose.
čiai.
Savaime suprantama, kad,
Suinteresuoti skambinkite
rio 16-osios, Kovo 11-osios idė
NEIŠDUOSIM
Kuo skiriasi trečioji nuo an pragyvenęs 5 metus JAV, pri
BUDRAIČIUI
Reikalinga moteris, užauginusi
jos priešais. Tad apsidairy
Bus. 773-767-«655 mob.: 773-259-33«3
VYTAUTAS LANDSBERGIS
trosios kartos? Kodėl ši „pra imi Amerikos pilietybę, nes:
savo
vaikus,
padėti
prižiūrėti
kim: ko priešas pasiekė? kiek
Fax 773-767-9618
naujagimį, tvarkyti namus,
rastoji karta", kaip dažnai jie gali balsuoti, lengviau keliauti
Vasario 16-oji visad skatina
Iš esmės ir dabar, po prisi dar atsilaikėm?
gaminti maistą ir gyventi kartu.
save vadina, negali būti dviejų po pasaulį, tuoktis, legalizuoti susimąstyti. Ypač — prie Sig kėlimų, žlugimų ir prisikėlimų
O kai nuskambės komanda:
Privalo susikalbėti angliškai.
valstybių piliečiais? Šį klau artimuosius, gauti pensiją, natarų namų Vilniuje, kur iš naujo, klausimas tebėra tas „lietuviai, atgal į narvą!" — ką
TAISOME
Darbas
šiauriniame priemiestyje.
simą neseniai suaktyvino dvi dirbti valdžios struktūrose.
SKALBIMO MAŠINAS,
1918 m. buvo pasirašytas ne pats.
atsakysim?
Tel. 312-850-0595,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
„Draugo" redakcijos darbuoto
Netekęs Lietuvos pilietybės, paprastai protingas dokumen
Prieš dešimt metų Lietuva
Ar esame tauta, ir ko verta
skambinti darbo dienomis
SISTEMAS, VIRYKLAS,
jos — Dalia Badarienė ir Dai į tėvynę vyksi, kaip turistas, tas. Čia buvo paskelbtas žodis tarp kitų tautų, ar esam lygia buvo kietas riešutėlis, į kurį
nuo 11 v.r. iki 7 v.v., Anelė.
ORO VĖSINTUVUS.
va Guzelytė-Švabienė. Ameri teks prašyti vizos ir gyventi „Nepriklausomybė", kuris dar teisė valstybė tarp valstybių ir sulūžo sovietijos geležinės rep
H.DECKYS
koje abi gyvena daugiau kaip savo namuose tik užsienio turėjo tapti kūnu, o galėjo ir ar norime tokie būti? Kokia lės. O dabar — gal riešutėlis
Aide Is Sought By Association
TEL. 773-585-6624
7 metus, bet vis dar yra Lietu svečiui leidžiamą dienų skai netapti. Žmonių, pasijutusių būsim tauta, kokia bus mūsų jau supuvo, gal spustelėtas
For Child Care
An assistant to a care giver ofeldvos pilietės. Lietuva joms — čių. Prarasi teisę į Lietuvoje valstybės piliečiais, dvasia ir valstybė?
lengvai trekštels?
erly, low-in-come Lithuanians is
užsidirbtą pensiją. Kam toji valia patvirtino Vasario 16šventas žodis.
Ar išdidžioji tauta, tiek su
Ar dar gyva Vasario 16-osios
being sought by the Amencan— Kaip viskas prasidėjo? vargana Marijos žemės pen- osios idėją; žodis tapo kūnu.
Reikalingi stiprūs, sveiki 20-30
dėjusi aukų už laisvę, jau su
Lithuanian Child Care Associa
dvasia?
metų amžiaus darbininkai,
D. Badarienė prieš 3-4 me sijėlė čia, Amerikoje? Ne pas
tion, Inc. Applicants mušt be colkiužo ir balsuos už narvą, ku
Antai
vienas
visai
naujas
Nepriklausomybės
deklara
sunkiam darbui Skokie
lege educated and fluent in Lithuatus šiuo klausimu domėjosi laptis, jog į JAV nemažai at cija, kaip istorinės valstybės politikas, tris mėnesius pabu riame vėl skamba Stalino
kraustymo kompanijoje.
nian
and
English.
Job
responsibiliLietuvos konsulate. Deja, aiš važiuoja pensijinio amžiaus atkūrimo aktas, atskyrė Lie vęs politiku, padarė iškilmin himnas?
Atlyginimas S8-S12 per vai.
ties will include preparing materiTel. 847-675-6617, Alvidas,
kaus atsakymo negavo. Pa žmonių, kurie 30 metų atidavę tuvą nuo kada nors buvusio ar gą išvadą, kad vielomis oku
als for Lithuanian radio programs
Regis, artėja laikas, kai žo
3555 VV. Howard, Skokie.
and three Lithuanian nevvspapers.
saulio Lietuvių Bendruomenės kokiam nors Lietuvos fabri tuo metu esamo pavaldumo pantai neatvažiuos. Deja, dva dis vėl reikš labai daug, gal
In
addition,
applicants
mušt
be
Tarybos sesijoje iškeltas klau kui, už tai jokio atlygio ne Rusijai, Lenkijai, Vokietijai. sinė okupacija, smegenų oku net lems Lietuvos likimą.
able to serve as translators for
Reikalingi taksi vairuotojai.
simas dėl Lietuvos pilietybės gaus, o Amerikoje jau nebe Nors Vokietijos kariuomenė pacija važiuoja paprasčiau —
Kaip sakė poetas — „vienui
seniors when they need to visit a
spės
užsidirbti
pensijai.
išsaugojimo, priimant JAV pi
physician,
go
to
a
hospital
or
Pats apmokau. Skambinti
tebebuvo visagalė valdžia Vil bevieliais dezinformacijos ir vienas žodis būt tave apgy
understand documents.
lietybę. Taip gimė pirmoji re
Pasak LR konsulo Giedriaus niuje, nors Lenkija dar ilgai manipuliavimo kanalais, jokių nęs..."
tel. 847-774-6643 arba
Additional information may be
zoliucija Lietuvos valdžiai dėl Apuoko, dėl dvigubos pilie nepripažino Lietuvai teisės vielų nė nereikia.
Koks dabar būtų tas žodis,
630-739-0144.
obtained by calling 773-925-8905.
Pilietybės įstatymo pakeitimo. tybės iškyla dvigubo lojalumo būti savimi, nors Rusijoje
Dešimtį, dvylika metų prieš atliepiąs Vasario 16-osios dvaBuvo tai 1998-ieji. Antrąją re problemos. Be to, iškyla nesu siautėjo bolševikų revoliucija Lietuvą kariaujamas tikras siai?
zoliuciją JAV LB priėmė po sipratimai, užimant aukštus ir jau buvo suprojektuota nau psichologinis karas. Tai gąsdi
Neišduosun!
metų. Šįkart raginta skubos valstybinius postus ar privalo ja smurto imperija visam pa nimai, gandų gandai, melas ir
Tegu jį pakartoja visi senieji
mos karinės tarnybos atveju. sauliui, Lietuvos žodis skam žmonių mulkinimas.
tvarka pakeisti 12-tą LR
ir naujieji politikai.
Konstitucijos straipsnį, kuris (2001.02.13 „Draugas") Kon bėjo tvirtai. Eisime savo keliu,
Ir dar su papildymu: nelei
Kariaujantys prieš Lietuvą
neleidžia dvigubos pilietybės. sulas ALTV laidoje teigė, jog, būsime ne kolonija, o tauta
sim išduoti.
Nepraleiskite progos
D. Guzelytė-Švabienė prisi ko gero, nepavyks pakeisti Pi tarp tautų, valstybė tarp vals ir Vasario šešioliktosios dva
Parengta pagal žodį, tartą 2001
sią neturėtų supykti pavadi m. vasario 16 d. Vilniuje prie Sig
mena, kaip pernai spalį Dalia lietybės įstatymo, nes sąlygos tybių.
nami priešais. Bent jau Vasa- natarų namu.
užsisakyti patikima
priėjo prie. jos redakcijoje ir dar nepribrendo.
— Kas vyksta dabar?
pasakė: „Daiva, darom ką
telefono liniją skam
Lietuvoje. Prezidento dekre
nors". „Sėdau prie kompiute
plėsti NATO dėl politinių mo
ALTAS
IR
JAV
LB
SUSITIKO
SU
rio, sukurpiau laišką, pasira tu sudaryta komisija, kuri
tyvų.
bučiams į Lietuvą!
BALTŲJŲ RŪMŲ PAREIGŪNAIS
šytą penkių šeimų ir per ilgo svarsto Pilietybės įstatymo
Žymus Amerikos
lenkų
kus vakarus išsiunčiau gal pakeitimo projektą. Tikimasi,
Vasario 21 d. Washingtone rumunų, bulgarų, gruzinų ir veikėjas Jan Nowak teigė, kad
400 laiškų Lietuvos vyriausy kad Seimo pavasario sesijoje ALTo ir JAV Lietuvių bend
armėnų organizacijų atstovai. Baltijos valstybėms NATO na
bės, Seimo atstovams, organi (po kovo 10 d.) šis įstatymo ruomenės atstovai susitiko su
Posėdis vyko prie Baltųjų riai turėtų suteikti pirmenybę
zacijoms. Spėkit, kiek sulau pakeitimas bus svarstomas. Baltųjų rūmų pareigūnais ap rūmų, vyriausybės būstinės įstoti į jų sąjungą. Jei nebus
Tik JtaiV_7 centai
kėm atsakymų? Nei vieno! Seimo narys Jurgis Razma sa tarti NATO ir kitus bendrus istorinėje salėje, kurioje 19- pakviesta nė viena Baltijos
^
skambinti f Lietuva
Tiesa, atsiliepė vienintelis — vo laiške pažadėjo, jog patys reikalus. Posėdį organizavo ame šimtmetyje buvo pasi valstybė, Europa praktiškai
išeiviai
kažkokiu
būdu
galės
JAV LB Krašto valdybos pir
ir 6 centai JAV,
Vidurio ir Rytų Europos koali rašomos sutartys su indėnų vėl taps padalinta į skirtingas
mininkas, kuris parėmė šį pa dalyvauti svarstyme.
įtakų sferas. J a m pritarė
cija, kuriai priklauso ALTas, gentimis.
jokių apribojimu ir nėra
Amerikoje: visuose Čikagos JAV LB ir dar 15 tautinių or
siūlymą".
Amerikos lenkų kongreso at
Pokalbiai
buvo
atviri
ir
~" mokesčiu
Kas vyksta toliau? Dalia lietuviškuose taškuose žmonės ganizacijų.
draugiški. Buvo kalbama apie stovas Cazimir Lenard. Jis
tampa JAV Lietuvių Bendruo gali pasirašyti už dvigubą pi
Baltųjų rūmų tarnybai at JAV požiūrį į Vidurio ir Rytų irgi pareiškė susirūpinimą dėl
menės Krašto valdybos vice lietybę (jau yra apie 800 pa stovavo buvęs JAV ambasa
TeleffiHai infoiiliaėl^rii^iifeakyniams:
Europą bei Rusiją, NATO įtariamo branduolinių ginklų
pirmininke trečiosios kartos rašų). Parašai bus siunčiami į dorius Lenkijai Dan Fried. Jis
dislokavimo
Karaliaučiaus
sri
plėtros perspektyvas, JAV
reikalams. Šių metų sausio Seimą. Taip pat galite patys tik prieš porą savaičių buvo
paramos
tiekimą Rytų Euro tyje.
pabaigoje išsiunčiamas antras siųsti laiškus. Pavyzdžius ra paskirtas prezidento patarėju
Nors naujų konkrečių žinių
pai ir „Amerikos balso" orga
laiškas, šįkart pasirašytas ofi site „Draugo" (internetiaėje Europos ir Eurazijos reika
apie
NATO plėtrą nebuvo
nizacijos sumažinimą.
cialiu vardu. Į jį 10 atsakymų svetainėje, (www.draugas.org) lams. Dalyvavo taip pat Capranešta,
pareigūnai informa
Regina Narušienė padėkojo
Galbūt, užvertus Lietuvos meron Munter, Nacionalinio
jau yra. Pvz.: „..Konstitucija iš
MWH .ma\iteliisa.€Ofn
vo,
kad,
derinant politinius
už prezidento Bush anksčiau
principo nedraudžia dvigubos valdžią laiškais, straipsniais Saugumo tarybos direktorius
RAGINA
DIDINTI
sprendimus,
Baltieji
rūmai
duotus pažadus, kad JAV ska
ta, kad. nepaisant pažangos
pilietybės. Gal tereikia patai spaudoje ir laidomis televizi Vidurio Europai, Peter CleBRANDUOLINĘ SAUGĄ
tins kitus NATO sąjun glaudžiai bendradarbiauja su
užtikrinant
branduolinę saugą
syti vieną ar kelis įstatymus". joje bei radijuje, pavyks at ment, direktorius Rusijai,
Vyriausybė įpareigo
gininkus toliau ugdyti plėtimo Valstybės departamentu. Am
Lietuvoje.
daug
problemų
(Seimo narys Vladas Žalne- kreipti į save dėmesį ir išsiko Hope Harrison, direktorė Kauprojektą kitoje NATO viršūnių basadorius Fried užtikrino jo Ūkio ministeriją įgyvendinti sprendžiama
voti dvigubą pilietybę, kaip
nepakankamai
rauskas).
kazui ir Vidurio Azijai, kiti pa konferencijoje, kuri vyks 2002 koalicijos dalyvius, kad jų pa Lietuvos branduolinės saugos
gerai.
„Yra vienas 'bet': galiojanti pavyko antrajai kartai 1993 reigūnai, atsakingi už JAV
m. Koalicijos vardu ji tvirtai tarimai bus išklausyti. Baig konsultacinio komiteto, Vaka
Dokumentuose pateiktos re
1992 m. LR konstitucija lei m.
paramos tiekimą.
pritarė, kad toje viršūnių kon damas kvietė dažniau apsilan rų Europos branduolinio regu komendacijos
branduolinės
Tačiau D. Badarienė nelabai
džia dvigubą pilietybę tik kaip
liavimo institucijų asociacijos
Koalicijos dalyvių
tarpe ferencijoje į NATO turėtų būti kyti,
saugos
būklei
gerinti.
Reko
išimtį. Kaip rasti jus tenki tiki, kad šis klausimas bus buvo JAV LB Tarybos pirmi
ir Europos Komisijos pateik
Algirdas Rimas
pakviestos visos atitinkamai
mendacijose
pažymima,
kad
nančią išeitį, patikėkit, nėra greit išspręstas: „Prezidento ninkė ir Koalicijos NATO dar
tas rekomendacijas dėl bran
pasiruošusios
kandidatuo
valstybinio
branduolinės
sau
lengvas uždavinys". (Seimo Valdo Adamkaus žodžiai dar bo grupės koordinatorė Regina
duolinės saugos būklės Lietu
gos reguliavimo institucija tu
suteikia vilties („Aš remsiu šį Narušienė, JAV LB VVashing- jančios valstybės. Devynios
narys Česlovas Juršėnas).
voje
pagerinimo.
kandidates, pasirašiusios Vil
— Lietuvos pilietybė — įstatymą. Jis turėtų tarnauti tono įstaigos direktorė Aud
Valstybinė atominės energe ri būti stiprinama, užtikrin
* Akademikui J o n u i Ku tikos saugos inspekcija (VA- tas jos nepriklausomumas.
lietuvybės palaikymui", — iš ronė Pakštienė ir Algirdas Ri niaus deklaraciją, yra: Estija,
prezidento malonė?
Latvija, Lietuva, Slovakija, biliui labiausiai skaudu,
Taip pat pažymima, jog Ignali
Pasak D. Guzelytės-Švabie- ALTV laidos), bet Seimo narių mas, JAV LB Visuomeninių
Slovėnija, Rumunya, Bulgari kad gabūs, bet neturtingų tė TESI) iki gruodžio 31 d. turi nos atominės elektrinės (IAE)
nės. kol kas tų, kuriems labai nuvilia..."
pateikti vyriausybei informa
reikalų tarybos pirmininkas ir ja, Makedonija ir Albanija.
vų vaikai liks gyvenimo šali ciją apie branduolinės saugos teisinis ir ekonominis statusas
aktuali dviguba pilietybė, nė — Vietoj epilogo
ALTo atstovas Washingtone.
R. Narušienė įspėjo, kad kelėse, negalės išsimokslinti.
ra labai daug. Bet jų vis dau
Iš „Draugo" skaitytojos laiš Kartu su lietuviais dalyvavo
būklę Lietuvoje ir minėtų re turi užtikrinti visišką elektri
plėtimo
siekiantys Amerikos Jis mano, kad švietimui ir
nės atsakomybę už branduo
gės. Nes neoficiali statistika ko: „Prieš penkerius metus estų, latvių, lenkų, ukrai
komendacijų įgyvendinimą.
sako, kad per 10 metų iš Lie laimėjome 'žalią kortelę'. Ver niečių, čekų, slovakų, vengrų, etninių grupių piliečiai ne kultūrai negali būti taikomi
Lietuvos branduolinės sau line saugą, taip pat nurodyta
norėtų susilaukti, kad nau rinkos dėsniai ir apgailestau gos konsultacinio komiteto, būtinybė ir toliau svarstyti Ig
tuvos j užsienį išvyko apie 25 kėme apsikabinę, ne iš laimės,
jiems
kandidatams iškiltų ja, kad niekas Lietuvoje nema Vakarų Europos branduolinio nalinos atominės elektrinės
proc gyventojų.
o iš nevilties, kad esi neberei
kokių
nors
dirbtinų kliūčių, to prasmės remti mokslą. reguliavimo institucijų atas saugos tobulinimo priemones.
„AS esu Lietuvos patriotė. kalingas tai žemei, kurią myli myli savo motiną, taip Daiva
tokių
kaip
vis
griežtesnių ir „Daug ką reikėjo reformuoti,
Taip, aš išvažiavau iš Lietu labiau už gyvenimą?".
Lietuva yra įsipareigojusi iki
su Dalia, ir daugumas kitų, praktiškai nepasiekiamų pasi bet blogai, kad toms refor kaitoje apie branduolinės sau
gos būklę valstybėse-kandida- 2005 metų uždaryti IAE pir
vos, nes negalėjau išgyventi.
Kad ir koks bebotų įstaty vis tiek mylės tėvynę, nors jai ruošimo standartų įvedimas.
moms toną davė pilkieji, ag tėse į Europos Sąjungą ir 2000
Ar tai nusikaltimas? Per Sau mas, kad ir ką benuspręstų ir nebus reikalingi...
mąjį bloką ir 2004 metais nu
Sąjungininkai
tai
galėtų
ban
resyvieji docentai", sako J . metų Europos Komisijos regu
sio 13-osios įvykius kartu su Lietuvos valdžia, kaip vaikai
spręsti dėl antrojo bloko užda
Paruošė Eglė Merkytė dyti įvesti, jei botų vengiama Kubilius.
įsita) liariojoje ataskaitoje nurody
rymo laiko.
(BNS)

ėme/io. Dėme/io!

1 -866-LIETUVA
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KURIAME ŽINIŲ
VISUOMENE: ŽODŽIAIS AR
DARBAIS (I)

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

A. t A.
GRASILDA

IRENA VITKAUSKIENĖ
Elektroniniai „vėjai"
k a i m o nepasiekia
Žengdami į XXI amžių, Lie
tuvoje suskatome kalbėti apie
visapusiško visuomenės infor
mavimo
ir
apginklavimo
mokslo žiniomis, ypač kompiu
terinio raštingumo, būtinybę.
Naujoji žmonija sparčiai kuria
ekonomiką, pagrįstą informa
cinėmis technologijomis. įsivy
rauja veiksminga rinka, nebė
ra sienų, kiekvienas tampa
prieinamas, nors ir gyventų
atokiausiame pasaulio kampe.
Apie vienas trečdalis verslo,
ypač prekybos, vyksta elektro
ninėje aplinkoje. Tai jau dabar
atsiliepia mūsų kasdieniniam
gyvenimui ir dar labiau atsi
lieps ateityje.
Informacinėms technologi
joms diegti mūsų Lietuvoje
per pastaruosius penkerius
metus sunaudota ne taip jau
mažai lėšų — apie 345 milijo
nus dolerių, bet norimo efekto
nėra. Viena priežasčių — žinybiškumas.
Biurokratams
patogiau užsidaryti atskirų
sistemų rėmuose. Valstybės
valdymo struktūrose veikia
net 113 informacinių sistemų,
užuot sukūrus vieną bendrą.
Kaip šis žinybiškumas atsi
spindi kasdieniniame eilinio
Lietuvos piliečio gyvenime,
rodo, kad ir toks pavyzdys.
Atokaus Plungės rajono kai
mo gyventoja, norėdama gauti
socialinę pašalpą už vaikus,
privalo pristatyti savivaldybės
socialinės rūpybos skyriui pa
žymą apie savo pajamas. Tos
pajamos — viso labo bedarbės
pašalpa. Savivaldybė ir rajono
(Into birža įsikūrusios toje
pačioje gatvėje, tiesiog viena
priešais kitą. Be to, tiek darbo
birža, tiek savivaldybės sky
rius yra kompiuterizuoti. At
rodytų, jog šių abiejų valsty
bės išlaikomų įstaigų tarnau
tojai galėtų pasikeisti infor
macija apie moteriškės iš ato
kaus kaimo pajamas elektro
niniu būdu. Tačiau, pasirodo,
negali. Kelių mažamečių vai
kų motina keliasi anksti rytą
ir tarška į rajono centrą net
dviem autobusais vien tam,
kad iš vienos gatvės pusės į
kitą perneštų popierių... Toks
vaizdelis iš periferijos žmonių
gyvenimo. Jie dar nejaučia jo
kių elektroninių „vėjų", o kal
bos apie informacinės visuo
menės kūrimo vajų net nepa
siekia
jų
ausų.
Todėl,
klausantis per radiją ar tele
viziją entuziastingų valdžios
vyrų pokalbių apie tai, eilinį
kartą pajunti vis didėjantį sos
tinės atotrūkį nuo provincijos,
ir pirmiausia — informacinį...
Estijos patirtis
Aptarinėjant bet kurią mūsų
gyvenimo sritį, jau tapo bana
lu vis lyginti su estų pasieki
mais. Bet estai išties tvarkosi
racionaliau ir tikslingiau. Vos
atkūrė nepriklausomybę, di
džiulį dėmesį (ir lėšas) jie su
telkė viešų bibliotekų, kaip
svarbiausių visuomenės infor
mavimo centrų modernizavi
mui: iš pagrindų suremontavo
arba pastatė naujus, specialiai
pritaikytus pastatus, iš valsty
binio privatizavimo fondo sky
rė milijonus kronų knygų fon
dams atnaujinti, kompiute
riams bei įvairiausių duome
nų bazėms įsigyti, darbuoto
jams apmokyti ir perkvalifi
kuoti. Prieš trejus metus, Es
tijos prezidento iniciatyva, bu
vo įsteigtas „Tigro šuolio" fon
das (šiuo metu jau pradedan
tis antrąjį savo veiklos tarps
nį), kurio tikslas — skatinti
informacinės visuomenės plėt
rą. Šio fondo lėšomis valsty

bėje, daugiausia bibliotekose,
suaugusiųjų gyventojų švieti
mui jau įsteigta 80 nemokamo
internetinio ryšio taškų, dar
apie 150 ketinama įkurti per
ateinančius dvejus metus. In
ternetu Estijoje naudojasi 20
proc. gyventojų (Lietuvoje —
tik apie 3 proo, ten ne tik
pramonininkai,
prekybinin
kai, bet ir žemdirbiai ūkinin
kai elektroniniu būdu ieško po
visą pasaulį ir susiranda savo
produkcijai paklausių rinkų.
Neseniai Estijos parlamentas
priėmė įstatymą, garantuo
jantį kiekvienam piliečiui tei
sę į Internetą. Aišku, dar rei
kėtų pridurti, kad Estijoje ir
naudojimosi Internetu kainos
daug mažesnes nei Lietuvoje
Kas naujo p a s mus?
Seimo pirmininkas Artūras
Paulauskas prieš Naujuosius
metus vienoje TV laidoje pa
reiškė, jog informacinės visuo
menės plėtra turėtų tapti vals
tybine idėja. Seime jau suda
ryta speciali komisija, prie vy
riausybės atsiras departamen
tas, kuris koordinuos šiuos rei
kalus. Valstybė turi sudaryti
vienodas galimybes visiems
savo piliečiams tobulintis,
šviestis, mokytis kompiuterių
„rašto" ir naudotis Internetu.
Tikėkimės, kad taip ir įvyks.
Svarbu, kad šie gražūs ketini
mai neliktų vien žodžiais, kad
Lietuvos valdžia numatytų
aiškią strategiją tikslui pa
siekti ir nepristigtų politines
valios sprendimams įgyven
dinti. Ypatingą dėmesį turėtų
skirti periferijai. Rajonai eko
nomiškai labiau atsilikę nei
didieji miestai; todėl kryptin
gas ir nuoseklus juose gyve
nančių žmonių, ne tik vaikų,
bet ir suaugusiųjų, švietimas
bei mokymas galbūt kaip tik
suteiktų naujų paskatų smul
kaus ir vidutinio verslo, tarp
tautinio turizmo ir kitų ūkio
šakų plėtrai. Be to, toliau per
tvarkant švietimo ir sveikatos
apsaugos sistemą, daugeliui
siauros srities specialistų iš
kils būtinybė persikvalifikuoti
ar net keisti profesiją, ieškoti
naujų būdų ir galimybių užsi
dirbti pragyvenimui, nesubėgs
juk visi gyventi į didmiesčius,
juolab, kad, išugdžius interneto paslaugų vartotojų gausią
bendruomenę, nebeliks centro
ir provincijos sindromo — pa
saulio žmogum galės jaustis ir
vidury tankiausios girios gy
venantis kaimietis, kuris mo
kės moderniausių komunika
cijų pagalba gauti reikalingą

GRAUSLYTĖ
ŠLIŪPIENĖ
KARTANIENĖ
Gimė 1899X 12 Palangoje
Mirė 1976.III.6 Kalifornijoje
Grasildos mylėta daina

PARGRJŽK
Kad Tu čionai pargrįžtumei iš naujo,
Kame svajonių skęsdavo vilnys...
Žalios šakos Tu šnabždesį išgirstum,
Žinok, tai sielos atduksys.

Europos Komisijos delegacija Lietuvoje kartu su knygų prekybos bendrove „Humanitas" valstybinėje Martyno
Mažvydo bibliotekoje pristatė naujausių leidinių apie Europos Sąjungą ekspoziciją, pavadintą ,,Europos pusla
piai".
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.

2008 METŲ OLIMPIADA — KINIJOJE?
Pasaulinių sporto olimpiadų
suruošimas suteikia valstybei
didelę garbę ir pelną, kurio
siekia kiekviena šiai ruošai
pajėgi šalis bei olimpiadai tin
kama vietovė. Olimpiadai su
ruošti skiriami 7-8 metai ir
2008-jų metų olimpiadai jau
šių metų liepos 13 d. Tarptau
tinis olimpiados komitetas nu
spręs, kas bus 2008-jų metų
olimpiados rengėjas.
Yra net penki rengimo kan
didatai: Beidžing — Kinijoje,
Toronto — Kanadoje. Paryžius
— Prancūzijoje, Osaka — Ja
ponijoje ir Istambul — Turki
joje. Kinijoje šiuo metu lanko
si, IOC prezidento Juan Antonio Samaranch vadovaujamas,
16 asmenų Tarptautinis olim
piados komitetas. Kinijos vy
riausybė, pasak amerikiečių
spaudos, juos sutiko, kaip
aukščiausio rango diplomatus,
specialiai išpuoštomis sostinės
gatvėmis, naujai nudažytais
namais, dirbtinės žolės pieve
lėmis, gėlių vazonais ir besi
šypsančiais kiniečiais.
Kodėl toks didelis dėmesys
Olimpiniam komitetui? Kinija
siūlėsi ruošti ir 2000 metų
olimpiadą, kuri įvyko Austra
lijoje. JAV smarkiai pasisakė
prieš del žmogaus teisių su
varžymų ir politinio persekio
jimo Kinijoje. O ar to nebėra
dabar 0 Ar to nebus 2008 me

tais? J. A. Samaranch mano,
kad olimpiada gali atnešti di
delį pasikeitimą Kinijoje.
— Tie aštuoneri olimpiados
ruošimo metai Kiniją pririš
prie Vakarų pasaulio. — sako
Kalifornijos universiteto profe
sorius.
— Olimpiada duoda galimy
bę Kinijai užlipti ant Vakarų
scenos, kad gėris laimėtų
prieš blogį, — aiškina Ameri
kos diplomatijom atstovai.
Kritikai primena 1936 m.
olimpiadą Berlyne, kuri padė
jo Hitleriui sudaryti gerą pa
saulio nuomonę apie nacių re
žimą, sukėlusį Antrąjį pasau
linį karą.
Tarptautinis olimpiados ko
mitetas sako, kad olimpiados
vietovės parinkimui jie nenau
doja politiniu, motyvų, o tik
olimpiadai reikalingas sąly
gas. Kinijos atmetimas 2000
metų olimpiados ruošai tą ga
na aiškiai parodė. Jei šį kartą
Kinija laimėtų, ko ji stipriai
siekia, jai čia būtų ir politinis
laimėjimas, įeinant dar toliau
į 21-jo šimtmečio Vakarų pa
saulį, padedant Tarptauti
niam olimpiados komitetui.
Pagal dabartinius Amerikos
spaudos pasisakymus, Kinijai
reikėtų pavesti 2008 metų
olimpiados suruošimą. Ar taip
bus, paaiškės šią vasarą.
Br. Juodelis

informaciją ir ja sumaniai pa
sinaudoti. Taip tikrai bus,
nors ir šiandien atrodo neįti
kėtina, nes dar labai daug Lie
tuvos gyventojų, ypač kaime,
neturi paprasčiausio telefono,
o personalinį kompiuterį gali
tik susapnuoti.

* Vyriausybė dali valsty
binės bendrovės „Lietuvos
avialinijos" akcijų parduos
strateginiam
investuotojui.
Planuojamo parduoti įmonės
akcijų paketo dydis bus pasi
rinktas patarus privatizavimo
patarėjui, kuris turėtų būti
parinktas pirmąjį šių metų
pusmetį.
(Eitai

Kad Tau neleis audra ramiai miegoti,
Bešėldama lyg alkana minia...
Žinok, tai aš raudoju nelaimingas,
Tavęs nebėra pas mane.
F.E. "vVeatherly
Vertė Stasys Rimkus

KNYGOS APIE ES
Vasario 20 d. Nacionalinėje
Martyno Mažvydo bibliotekoje
Vilniuje
atidaryta
paroda
,,Europos puslapiai", kurioje
eksponuotos pačios naujausios
įvairiu pasaulio leidyklų iš
leistos knygos apie Europą ir
ypač Europos Sąjungą.
Eksponuota daugiau kaip
200 leidinių, nagrinėjančių ES
teisės, socialinių reikalų, už
sienio ir saugumo politikos,
verslo plėtros, žmogaus teisės,
mokslo tyrimų, kultūros ir ES
plėtros klausimus.
Parodą atidarė Europos Ko
misijos delegacijos Lietuvoje
vadovas Michael Graham ir
Europos komiteto prie Vyriau
sybės direktoriaus pavaduoto
jas Artūras Kazlauskas.
Daugiausia knygų yra ang
lų, pracūzų, vokiečių ir lietu
vių kalba. Kai kurios jų po pa
rodos liks EK delegacijos in
formacijos centre, kitas bus
galima įsigyti knygynuose.
Parodą parengė EK delegacija
ir informacijos centras, M.
Mažvydo biblioteka, knygų
importo ir prekybos bendrovė
„Humanitas", ES valstybių
ambasados Vilniuje, rekla
mos ir komunikacijos agen
tūra „Alora". Vilniuje paroda
veiks iki kovo 10 d., vėliau ji
bus eksponuojama Klaipėdoje,
Kaune, Šiauliuose ir Pa
nevėžyje. (BNS)

Liūdinti šeima.

A. t A.
EGLĖ EUGENIJA VILUTIENĖ
Mirė 2001 m. vasario 25 d., 6 vai. ryto.
Gimė Raseiniuose, Lietuvoje. Gyveno Daytona Beach
Shores, FL. Anksčiau Čikagoje, IL.
Nuliūdę liko: vyras Jonas, sūnus Andrius, krikšto duktė
Audronė Gaižiūnienė, draugai ir pažįstami.
Velionės k ū n a s , atlikus religines apeigas, buvo
sudegintas. Palaikai bus perkelti į Lietuvą.
Maloniai prašome a.a. Eglę prisiminti savo maldose.
Nuliūdęs vyras Jonas, s ū n u s A n d r i u s ir kiti
artimieji.

Mielam draugui

A. t A.
VYTAUTUI ŠUMSKIUI
netikėtai iš mūsų tarpo Amžinybėn išėjus, jo motiną
NEMIRĄ ŠUMSKIENĘ, sesutę DALIĄ ir kitus
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Linas Regis, Jonas Miglinas, Ramunė Miglinaitė,
Audrius Regis, Petras Petrutis

DAUGIAU DARBU...

Vilniuje, Gedimino pr<>;-pektas Užgavėnių dieną (vasario '27* ta|x> ..blynų
•lieja". Uuvo kepami mieliniai blynai n juos užberti miestelėnai galėjo ka
tile kunkuliavusia žolelių arbata
C e d i m i n o Žilinsko 'Kita' nuotr

Atkelta iš 3 psl.
*dar tik mokosi vėl gyventi
laisvės sąlygomis? Aš to pats
klausiu savęs ir kitų; ar mo
kame gyventi nepriklausomoje
Lietuvoje?
Ir pats atsakau: nemokame.
Bet mokomės, taigi išmoksi
me. Ir mums reikia mokytis,
ir mums reikia geriau supras
ti dabartinę padėtį tiek čia,
tiek Lietuvoje. Mums reikia
daugiau kantrybės, daugiau
pakantos, didesnio supratimo
ir didesnio dėmesio vieni ki
tiems, jei norime Lietuvą ma
tyti vėl stiprią ir pajėgią. Už
tai ir šiandien tiek mums.
tiek Lietuvoje tinka mūsų tau
tos dainiaus Maironio žo
džiai:
„Ne kritikų, kur Šmeižia,
viską peikia/, Ne pranašų be
dugnės ateities. —/ Mums rei
kia tų, kur susikaupę veikia!/
Daugiau darbų! Daugiau jau
nos vilties!

R makes a vvorld of difference when you fly SA
to Lithuania.
No one makes round-trip travel to Lithuania easter anrJ more convenienf thar SAS.
From Chicago. v/e of'er oaiiy serve e to Vilnius with a hassie-free connecfior via
Stockhoim When ycu're m&j te return. you'H enjoy sarr-e-day trave: tack to
Chicago through our Copenhagen hub Fmd out what a worid of (Macnoe SAS
car, make Ibr your next tnp Just cali your T-ave! Agent or SAS a? 1-800-221-2350
rx visit our website at www.scandin3vian.net.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i
Lietuvos Vyčių Amerikos
vidurio vakarų apygardos su
sirinkimas
šv.
Kazimiero
šventės proga vyks sekmadie
nį, kovo 4 d. Pagrindinė šios
šventes dalis - šv. Mišios bus
aukojamos 10:30 vai.r. Švč. M.
Marijos Nekalto Prasidėjimo
bažnyčioje (2745 W. 44th
Street). Vyčiai renkasi 9:45
val.r., nes į bažnyčią bus eina
ma organizuotai. Po Mišių pa
rapijos salėje apie 12 vai. bus
pateikti priešpiečiai - reikia
registruotis skambinant Eveli
nai " Oželienei. Susirinkimas
v y k s i valp.p. Šv. Kazimieras
yra ypatingas Lietuvos Vyčių
globėjas, taigi visi Vyčiai ragi
nami gausiai dalyvauti šv. Mi
šiose ir susirinkime.
Mišrus kamerinis choras
„Muzika" koncertuos kovo 10
d., šeštadieni, 7 val.v. Pasau
lio lietuvių centre, Lietuvių
fondo salėje. Šis choras, kurio
vadovas Vytautas Tamulis,
yra pripažintas geriausiu Lie
tuvoje. Kviečiame nepraleisti
progos ir atvykti į puikų kon
certą. Jį rengia PLC renginių
komitetas.
Aleksas Kikilas, gyvenan
tis Evergreen Parke, IL, St.
Džiugo fondui, esančiam Ra
seinių viešojoje bibliotekoje,
dovanojo knygų ir žurnalų,
kurie bus nusiųsti į jo fondą.

Parodoje „2K" išvysite Al
gimanto Kezio fotografijas,
kurios yra daugiausia ju žy
mios serijos „Miestovaizdžiai"
tęsinys, ir Eugenijaus Krukovskio darbus, kurie sujun
gia kelionių vaizdus, natūra
listines ir nelabai natūralisti
nes kūno formas, kūrybinius
skaitmeninio vaizdavimo eks
perimentus. Parodos atidary
mas vyks kovo 2 d., šį penkta
dienį, 7:30 val.v. Čiurlionio ga
lerijoje. Jaunimo centre.

Lietuvos Vyčių 112 kuopa
kviečia visus atvykti į Šam
pano priešpiečius, kurie vyks
kovo 18 d. 1 val.p.p. Švč. M.
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje, Marąuette Parke. Norin
tys dalyvauti prašomi užsisa
kyti vietas skambinant Mary
Banky tel. 708-499-4231. Savo
dalyvavimu paremsite Lietu
vos Vyčių veiklą. Taip pat
kviečiame ir naujai atvyku
sius lietuvius dalyvauti bei
įsijungti į Lietuvos Vyčių veiklą.
„Margučio II" radijo meti
nė vakarienė, vykstanti tik
kartą per metus, ruošiama ko
vo 10 d., šeštadienį, 6 val.v.
Jaunimo centre. Meninę pro
grama atliks Stasės Jacminienės vadovaujama ..Tėviškės"
liaudiškos muzikos kapela. Bi
lietu- įsigykite „Seklyčioje".

Pasaulio lietuvių centro direktoriai 2001 m. vasario 25 d. irthaigf kadenciją
metiniame susirinkime. Dauguma jų vel buvo perrinkti kitai dvejų melų kac
nas. Dana Gyliene. Violeta Strikiene, Marius Kasniūnas ir dr Antanas Razn

KAIP GYVENA PASAULIO
LIETUVIŲ CENTRAS?

Filmas apie Herkų Manta.
Mūsų
spaudoje.
ypač ka, ypač septyniems, baigu
vieną žymiausių prūsų sukili
skaitome siems dvejų metų kadenciją.
mo prieš kryžiuočius vadų, „Drauge", nuolat
bus rodomas kovo 2 d., penk pranešimus - aprašymus apie Komitetams 2000 metais va
Le dovavo šie asmenys: bendrų
tadienį, 2 val.p.p. Lemonte, Pasaulio lietuvių centre.
Bočių menėje. Jį pamatyti monte, vykstančius susirinki patalpų — Gene Rimkienė;
kviečia LB Lemonto apylinkes mus, šventes, pokylius, paro PLC nuostatų — Vytenis Lie
das, koncertus, minėjimus ir tuvninkas: pastato priežiūros
socialinių reikalų skyrius.
suvažiavimus, kartais net po — Marius Kasniūnas: ,,Contris (2001.02.25.> tą pačią die dominium" plėtimo — Vytau
VILNIAUS RADIJO
ną. Tų renginių nuolatos dau tas
KLAUSYTOJAMS
Germanas; visuomenės
gėja. Šių metų skautų Kaziu ryšių — Romas Kronas; lėšų
Nuo kovo 5 dienos Vilniaus ko mugė po 41 metų rengimo telkimo — dr. Antanas Raz
radijas užsieniui laidą Šiaurės Jaunimo centre jau bus Pa ma jaunesn.; viršutinės salės
Amerikai transliuos tik 9875 saulio lietuvių centre. Lemon pertvarkymo — Juozas KapakHz dažniu arba 31 metro te. kur vyksta vienetų suei činskas. Ypatingas ačiū buvo
gos ir pagrindine Čikagos ir pareikštas
PLC
valdybos
bangos ruože.
Dėl Lietuvos radijo ir televi apylinkių skautų veikla. Auga pirm. Kęstučiui Ječiui. posė
zijos finansinių sunkumų atsi renginiai, auga PLC ir Pal. džių protokoluotojui Sigitui
misijos Miknaičiui bei korporacijos
sakius trumpųjų bangų siųs Jurgio Matulaičio
tuvo Vokietijoje, nuo šiol lai lankytojai, kartais nesutilpda- sekretorei Danai Gylienei, iž
dos užsieniui iš Vilniaus bus mi salėse ir bažnyčios priean dininkui Algiui Sauliui ir ad
transliuojamos neseniai įreng gyje. Bet ar auga pats Pasau ministratorei Violetai Karalie
tu tokio pat galingumo siųstu lio lietuviu centras? Ar auga nei, kuri dirba, gaudama at
jo finansinis potencialas? Ar lyginimą. Visi tarybos ir ko
vu Sitkūnuose, prie Kauno.
Specialistai neatmeta gali plečiasi jo patalpos? Ar didėja mitetų nariai, sekretoriai ir
iždininkas dirba negaudami
mybės, kad girdimumas 9875 jo plėtros skale?
kHz dažniu gali būti prastes
Atsakymus į šiuos klausi atlyginimų.
nis, todėl Vilniaus radijas už mus pateikia metiniai Pasau
Pirmininkas paminėjo, kad
sieniui tikisi jūsų supratimo ir lio lietuvių centro narių su ne visi darbai pagal 2000 m.
pakantumo. Kita vertus, nau važiavimai, asmeniniai ir su planą komisijose buvo įvyk
juoju dažniu laidos turėtų būti įgaliojimais, nes PLC nariai dyti. Juos reikės tęsti 2001
girdimos daug didesnėje Šiau gyvena visoje plačioje Ameri metais, jei bus palankūs fi
rės Amerikos dalyje, įskaitant koje ir užjos ribų.
nansiniai ištekliai. 2001 me
ir Jungtinių Valstijų vakarus.
Metinis 2001 m. PLC narių tais reikės: a) nuspręsti butų
suvažiavimas buvo š. m. va statybos projektą; b) baigti
Atsiųsta
paminėti sario 25 dieną centro didžio didžiosios salės pertvarkymo
joje salėje, susirinko gražus projektą; c) išryškinti ir skelb
Ar laikas atsisakyti jūsų būrys narių, turinčių
dau ti centro „viziją"; d) Internete
nuolatinio gydytojo? Kokie giau kaip 3.000 balsų.
įvesti centro puslapį; e) įvesti
veiksmingiausi be recepto
e-pašto ryšį; f) tęsti centro ap
gaunami cholesterolį maži
linkos gražinimą.
Veiklos pranešimai
nantys vaistai? Šie ir kiti
Baigdamas
pranešimą,
klausimai nagrinėjami „Pen
Metinį narių susirinkimą pirm. R. Griškelis prisiminė
sininko" žurnale (2001 m. Xr.
2001 m. vasario 25 d. pradėjo bažnyčioje per pamaldas ran
1), kurį leidžia JAV LB Socia
PLC tarybos pirm, Rimantas kų paspaudimus ir ramybes
linių reikalų taryba. Žurnalo
Griškelis. paprašydamas su linkėjimus. Tas ramybės lin
administracijos adresas: 2711
giedoti Lietuvos himną ir ty kėjimas svarbus ir visų mūsų
W. 71st Street, Chicago IL
los minute pagerbti mirusius PLC darbuose ir reikaluose.
60629.
narius. Invokacija perskaitė
— Kasdien matomo, skaito
misijos kapelionas kun. Al me, girdime apie kartais ne
girdas Paliokas. SJ. prašyda nusakomus žiaurumus įvai
mas Aukščiausiojo palaimos riuose mūsų žemės kraštuo
didelį lietuvybės darbą atlie se. Tai — karas, žudynės, il
kančiam Pasaulio lietuvių gos, badas, vargas. Mums. čia
centrui ir visiems jo darbinin saugiai ir patogiai gyvenan
kams. Priėmus darbotvarke tiems, sunku suvokti tas tra
ir 2000 metų suvažiavimo pro giškas katastrofas, naikinan
tokolą, buvo malonu išgirsti, čias visas gyvenvietes ir šei
kaip sekėsi Pasaulio lietuvių mas, kurioms nebėra ramy
centrui per paskutinius an bės. Kai pagalvoji, kas dedasi
trojo tūkstantmečio metus ir plačiame pasaulyje ir kur mes
kaip pradėsime trečiąjį tūks esame, tai turime būti labai
tantmetį.
dėkingi, kad esame čia. kad
Tryliktajam metiniam PLC turime savus namus, kad tu
narių
susirinkimui išsamų rime šia brangią vietą, baig
pranešimą pateikė PLC tary damas pranešimą kalbėjo Ri
bos pirm. Rimantas Griške mantas Griškelis.
lis. Pirmiausia jis pareiškė
— Čia gi mūsų visų namai,
padėką PLC rėmėjams, komi visapusiškas mūsų centras.
tetams, kurių tarybos ribose Kur mes be jo būtumėm šian
yra net septyni, ir visiems dien? Kur galėtumėme susi
direktoriams
jų keturioli rinkti, pasimelsti, pabūti, pa-

Koks gr;f*u<= lietuviukas atžalynas' Stelw>kite naujausias vaikų, moterų ir
vyrų madas r1*'1' Žiburėlio", Montessori mokyklėlės, madų paroda Ji
vyks kovo 18 d . sekmadieni. PLC Vietas užsisakykite, skambindami Ind
rei Rudaitytei-.Jrsk.- tel 830-545-970!",. ; ,r Audrai Daulienei td H4T V..'-9459

Skcltoimjai
• 27 centai skambinant į
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
per parą, 7 dienas per savaite, 6 sekundžių intervalai.
Jokių mėnesinių mokesčių
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be
apgaulė? Kreipkitės vakarais
lietuviškai į TRANSPOINT
atstovą gu 8 metų patirtimi
tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
708-386-0556. TRANSPOINT
— patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!

• Ieškau Danutes Arlaus
k i e n ė s , g i m u s i o s 1954 m.
sausio S d. Gerai atsilyginsiu.
Tel. 630-635-1066, Ed Moore.
• Velykiniu siuntinių
talpintuvas išvyksta kovo 6
d., antradieni. BALTIA EXPRESS, 7269 S. Harlem Ave.
Tel. 800-772-7624.
• Namams pirkti pasko
los duodamos matais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal S a v i n g s ,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

r>i.( narių nietim.inir- susirinkimo tarylios [.irmininka.- R Griškelis <kaireje
fiui

iteik*' flipjcii!.! k.id< !K,!.i kn^iancian. . ildylx>s pirmininkui K J r V. .lasinevif iaus nuotr

kiekvieną trečiadienį, reika
laujantys įtempto darbo ir su
gebėjimų. „Bingo" yra pagrin
dinis PLC pajamų šaltinis ne
iš lietuviškų kišenių. Labai
svarbūs ir Kultūrinių rengi
nių komiteto darbai, vado
vaujant Bronei Nainienei, šie
renginiai tenkina centro lan
kytojų tautinius, kultūrinius,
tradicinius poreikius ir per
metus centro iždui atneša
apie 40,000 dolerių pelno.
su uautais diplomais 2001 m. narių
ieucijai. Iš kaires: Vytautai Germal a jaunesn
V y t a u t o J a s i n e v i č i a u s nuotr.

diskutuoti, pabendrauti? Tai
gi gerbkime, saugokime, rem
kime šią vietą, nes čia mūsų
namai, — baigė tarybos pir
mininkas.
Centras auga
Apie centro administravi
mą, jo augimą, jo gerinimą
pranešimą skaitė valdybos
pirmininkas Kęstutis Ječius.
— Gerbiamos ir gerbiamieji.
Beveik pilna salė rodo, kad
jūs skiriate dėmesį Pasaulio
lietuvių centro ateičiai. Jūs
čia lankotės, matote, sekate ir
įvertinate, kas centre dedasi,
kaip centras operuoja. Reiš
kiu padėką centro tarnauto
jams ir rėmėjams. Norėčiau
šiuo metu pagerbti Romą Po
vilaitį. Jis šiuo metu Flori
doje. Jis ateina ir pasisiūlo,
beveik prašo leidimo atlikti
ką nors centro labui, dažnai
pats sumokėdamas išlaidas,
— susirinkusius pasveikino
pranešimą
pradėjęs
pirm.
Kęstutis Ječius, jau keletą
metų ištvermingai vadovau
jąs ir pats atliekąs įvairius
darbus Pasaulio lietuvių cen
tre be jokio užmokesčio.
— Pristatau jums centro tanautojus. Jiems visiems mo
kame algas: administratorė
Violeta Karalienė; jos padėjėja
Laima Zavistauskienė; šešta
dieniais lituanistinės mokyk
los metu raštinėje budinti
Lidija Šoliūnienė; sąskaitybą
tvarkanti Dalia Povilaitienė;
elektros sistemų — mechani
nių
reikalų
prižiūrėtojaitvarkytojai — Zenonas Mereckis ir Ignas Navickas. Pastatą
valo ir tvarko: Romualdas Zavistauskas. Danguole Kup
čiūniene. Tautvydas Patam
sis. Aleksandra Bubuiienė ir
Juozas Bubulas. Nuominin
kus tebemaitina Nijole Garbaliauskienė. — tęsė K. Je
čius.
Ka. atlikome?
Per metus buvo užbaigti
lauko mūro darbai. Įruoštos
papildomos 52 vietos automo
biliams pastatyti. Sutvarkyti
butų ir raštinių stogai. Nu
pirkta nauja žolei pjauti ma
šina. Perdažytos lauko durys.
Jruoštas liftas į fondo salę. At
liktas fondo salės pertvarky
mas. Pradėti aukotojų lentų
pertvarkymai. Kas pusmetį
..Draugui" siunčiami PLC au
kojusių sąrašai paskelbimui.
Savaitgaliais atliekamas ap
tarnavimas krautuvėlėje. Kul
tūriniai renginiai visiems at
neša daug džiaugsmo.
Pats svarbiausias, nuolati
nis darbas telkiant centro fi
nansus yra „Bingo" žaidimai

Centro finansai
Centro finasus tvarko iždi
ninkas Algirdas Saulis. Visą
sąskaitybą kiekvienais metais
tikrina amerikiečių CPA fir
ma ir centro narių išrinkta
kontrolės komisija. Direkto
rių taryba priima ir tvirtina
metines apyskaitas ir sąma
tas. Centro augimas bei jo
išlaikymas priklauso nuo fi
nansų sutelkimo, jų raciona
laus naudojimo. Centrą stip
riai remia Lietuvių fondas.
Jo tarybos pirm. dr. Antanas
Razma susirinkime centrui
įteikė 50,000 dolerių čekį,
prie ankstyvesnės 170,000
dol. paramos. Metinio susirin
kimo proga buvo gauta ir pa
vienių narių aukų. Jos bus
atskirai paskelbtos.
Pasaulio lietuvių centro au
gimą ryškiai atskleidžia me
tinės finansinės apyskaitos.
J centrą jau yra investuota
1,483,407 doleriai. Jo pirkimo
kaina buvo 800,000 dol. Tik
per 1999 ir 2000 metus centro
pagerinimui ir remontams bu
vo išleista 427,578 doleriai.
Centro rinkos kaina šiuo me
tu būtų apie 3-4 milijonai do
lerių. Centro nariai kartais
pamiršta, kad jie milijonie
riai, savomis rankomis išlai
kantys išeivijoje didžiausią
lietuvybės tvirtovę.
Per 2000 metus centras tu
rėjo 696,088 dolerius pajamų
ir 597,712 dėl. išlaidų, lie
kant 98,376 dol. pelnui, kuris
net su 17,603 dol. priedu iš
ankstesnių pajamų buvo pa
naudotas (115,980 dol.) centro
augimui ir gerinimui.
Didžiausias 233,684 dol. pa
jamas
atnešė „Bingo" su
89,351 dol. išlaidų. Antras di
džiausias pajamų šaltinis bu
vo patalpų
nuomojimas su
222,073 dol. Aukų buvo gauta
62,696 dol., o renginių komite
tas atnešė 36,434 dol. pelno.
Didžiausios išlaidos buvo
algoms (Payroll) 200,383 dol.
(188,011 dol. 1999 metais), ku
rios kas metai didėja. Komu
nalinės paslaugos (Utilities)
sudarė 97,410 dol. išlaidų,
pakilę nuo 1999 metų 89,412

dolerių. Panaši sąmata pa
teikta ir 2001 metams su di
desnėmis išladomis, 26,373
dol. pelnu ir 300,000 dolerių
išlaidomis centro
pagerini
mui, nurodant 273.627 dol.
deficitą, nenurodant iš ko jis
bus padengtas.
PLC kontrolės
komisijos
pranešimas teigė, kad „visos
dokumentų knygos yra gerai
sutvarkytos ir tinkamai veda
mos, laikantis pripažintų sąs
kaitybos principų".
Kultūrinių renginių komi
teto pirm. Brone Nainienė,
vietoje atliktos veiklos, (kuri
labai plati) pranešimo, pa
reiškė padėką visiems ir vi
soms tame komitete dirban
tiems, nepamiršdama padė
koti ir „Draugo" redaktorėms
už tų renginių pagarsinimus
ir aprašymus.
Nauji direktoriai
Sudarius rinkimų komisiją
septyniems naujiems centro
direktoriams išrinkti ir suren
gus balsavimus raštu, buvo
aptarti kiti PLC reikalai, lau
kiant balsų suskaičiavimo.
Vienas iš tų reikalų buvo ma
žėjantis „Bingo" žaidimų da
lyvių skaičius dėl besikaita
liojančios žaidimų vadovybės
ir patarnautojų, kurie pagal
Illinois nuostatus negali būti
samdomi, o tik savanoriai.
„Bingo" 2000 metais davė
87,000 grynų pajamų. 2001
metais numatoma gauti tik
50,000 gryno pelno, tikintis
kas savaitę 170 žaidėjų. ..Bin
go" jau atšventė 6-jį gimta
dienį. Labai svarbu jį išlaikyti
veiksmingu, pelningu per
ateinančius metus.
Naujais PLC direktoriais 2
metų kadencijai pagal balsų
daugumą buvo išrinkti arba
perrinkti šie asmenys: Dona
tas Siliūnas, dr. Antanas Raz
ma jaunesn., Vytautas Ger
manas, Alberto Glavinskas,
Algis Rugienius
jaunesn.,
Violeta Strikienė ir Algis Ja
nusas.
Susirinkime buvo platina
mos naujai išleistos 2001 m.
sausio-vasario PLB „Žinios"
su pagrindine centro informa
cija bei naujai paruošti PLC
„By-Laws" anglų kalba. Ka
denciją užbaigusiems direk
toriams buvo įteikti diplomai.
o valdybos nariams — po do
vanėlę.
Prieš akis visiems liko bū
simas svarbus Pasaulio lietu
vių centro išlaikymas, kuris
jungtų visas „bangas" ir lietu
vybėje išlaikytų jų naujas kar
tas.
Bronius Juodelis

Lietuvių fondo tarybos pirmininkas dr. Antanas Razma įteikia 50.000 dol.
šių metų LF paramą greta 170.000 dol ankstesnes I.F paramos Pasaulio
lietuvių centrui. Cekj priima valdybos pirmininkas Kęstutis Ječius ir ta
rytas pirmininkas Rimantas Griskelis.
V. Jasinevičiaus nuotr.

P I / ' nariai metiniame narių susirinkime klausosi pranešimų I* dešinės: dr Antanas Razma. Povilas Kilius.
Vaclovas Kleiza. Indre Tijunėliene, Donatas Tijūnėlis, Algirdas Marchertan, Raminta Marchertiene ir viešnia iš
l.ntuvos
Vytauto .Jasinevičiaus nuotr

