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Politikų nuomonės 
apie spaudos laisvę skiriasi 

Vilnius, kovo 4 d. (BNS) — 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, Centro frakcijos 
seniūnas Egidijus Bičkauskas 
bei Liberalų sąjunga skirtin
gai vertina Teismų įstatymo 
papildymą, kuriuo ketinama 
apriboti spaudos laisvę ko
mentuojant teismo eigą. 

Spaudos konferencijoje tre
čiadienį V. Landsbergis pažy
mėjo, kad įstatymas šią sritį 
turi reguliuoti. 

Pasak jo, griežti barjerai 
turi būti nustatyti , „kai vyks
ta tyrimas, o žiniasklaida 
stengiasi išgauti medžiagą ir 
ją paskelbti kaip sensaciją, 
parodyti savo apsukrumą ir 
mokėjimą įsiskverbti į polici
jos ar prokuratūros veiks
mus". 

V. Landsbergis pastebėjo, 
kad „ne vieną kartą konsta
tuota, kad toks paskelbimas 
pakenkė tyrimui". 

Tuo tarpu Centro frakcijos 
seniūnas Egidijus Bičkauskas 
teigė nemanąs, kad šis įsta
tymas duos apčiuopiamos nau
dos. „Greičiausiai jis efekto ir 
neduos, nes mūsų įstatymų 
problema ne ta. kad jų mažai, 
o ta, kad jie nevykdomi", sakė 
jis. 

Jis pastebėjo, kad iki šiol 
teisėjas žiniasklaidos atžvilgiu 
galėjo vadovautis vien morali
nėmis nuostatomis, o dabar 
galės vadovautis įstatymu, 
„nesvarbu, ar jis teisingas". 

E. Bičkauskas spėjo, kad 
priėmus tokias pataisas, patys 
žurnalistai ilgainiui turėtų iš
siugdyti atsakomybe. 

Liberalų sąjunga trečia
dienį pareiškė, jog pritaria 

idėjai garantuoti nešališką ir 
teisingą teismą, tačiau pažy
mi, kad „skubotas, viešai nes
varstytas Teismų įstatymo pa
pildymas sukuria visiems pa
vojingą precedentą, kai tiesio
giai bus atgaivinta sovietinio 
tipo cenzūros institucija, ga
linti net uždrausti žiniasklai
dos priemonės veiklą". 

Seimas antradienį iš esmes 
pritarė Teismų įstatymo papil
dymui, numatančiu, kad as
menys, savo veiksmais ar 
straipsniais trukdantys teis
mui vykdyti teisingumą, ar 
kitokiais būdais siekiantys 
įtakoti bylos baigtį, traukiami 
atsakomybėn įstatymo nusta
tyta tvarka. 

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus trečiadienį pa
reiškė savo tvirtą įsitikinimą, 
kad „spaudos laisvė yra vie
nas pagrindinių demokratijos 
garantų". „Jokių valstybės in
stitucijų sprendimai neturi 
varžyti Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 25 straipsnyje 
įtvirtintos laisvės turėti savo 
įsitikinimus ir laisvai juos 
reikšti", pažymima prezidento 
atstovės spaudai Violetos Gai
žauskaitės pareiškime. 

Nors tai tiesiogiai ir ne
sakoma, neabejotinai pa
reikštas prezidento požiūris į 
prieštaringai vertinamus Teis
mų įstatymo papildymus. 

Prezidentas per dešimt 
dienų nuo įstatymo priėmimo 
turės jį pasirašyti arba grą
žinti Seimui pakartotinai 
svarstyti. Jeigu prezidentas to 
nepadarytų, įstatymą pasira
šytų Seimo pirmininkas. 

..Pirksiu tik lietuviškus marškinius", Vilniaus ..Karolinos" parock. centre atidarytoje parodoje-mugėje ..Lietu
viškos mados'98" apžiūrėjęs akcines bendrcnes .,Vilkina" gaminius, pažadėjo Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus Kovo 4-ąją lankydamasis antrojoje lietuviškos tekstilės •irabužių ir avalynes parodoje, prezidentas 
pirmąkart susitiko su Lietuvos lengvosios pramonės atstovais. YVdas Adamkus, kuris anksčiau buvo lankusis 
atskirose įmonėse, sakė. jog jį maloniai nustebino lietuviškų gami.iiu įvairovė, tikra: plati pasirinkimo galimy-
be. Prezidento nuomone, Lietuva pajėgi konkuruoti Europoje ne ti, >.'ksportuodama kokybiškus audinius, bet ir 
pateikdama siuvimo, trikotažo, kitų įmonių gaminius. Atsakydami!- i žurnalistų klausimą, ką išrinko poniai Al
mai Adamkienei, prezidentas atsake, kad patars žmonai pačiai aį^;lankyti mugėje „Lietuviškos mados'98". 

Nuotr Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (dešinėje) su akcinės bendrovės „Sparta" generaliniu direk-
• Ei ta . toriumi Zenonu Janavičiumi apžiūrinėja įmonės gaminius. 

Prezidentas susipažino su 
artimiausių kaimynų reikalais 

Valdančiosios koalicijos laukia 
sunki savaitė 

Vilnius, kovo 4 d. (BN'S). 
Socialdemokratų frakcijos na
rys Vytenis Andriukaitis nu
mato teisiškai ir politiškai 
įdomią ateinančią savaitę, kai 
Seimui reiks reikšti pasiti
kėjimą naujai siūlomo premje
ro kandidatūrai bei naujos vy
riausybės sudėčiai. 

„Valdančioji partija, patyru
si pralaimėjimą prezidento 
rinkimuose ir patirianti pra
laimėjimą dėl savo vykdomo
sios valdžios žingsnių, iš tik
rųjų atsiduria nepavydėtinoje 
padėtyje", sakė Seimo narys 
spaudos konferencijoje trečia
dienį. 

Jis pastaruoju metu teigė 
ypač pasigendąs rimtos kriti
kos ministrų atžvilgiu. „Ma
nau, tai yra 'mandagumo 
štilis', kad šią savaitę negir
dime jokių rimtų svarstymų 
dėl šios vyriausybes persona
linės sudėties", sakė V. An
driukaitis. 

Jo nuomone, kitą savaitę 

* Pasak premjero Gedi
mino Vagnoriaus, kovo 11-
ąją paaiškės tikslūs pakeistų 
ministerijų pavadinimai. Jis 
iki šiol atsisakė skelbti, kurias 
ministerijas ketinama naikin
ti ir kurias — sujungti, teigda
mas, kad tai sutrikdys jų dar
bą. Manoma, kad prezidentas 
Valdas Adamkus siūlo naikin
ti Ryšių ir informatikos bei 
Statybos ir urbanistikos mi
nisterijas, jų funkcijas išdali-
tant Aplinkos apsaugos, Ūkio 
ir Susisiekimo ministerijoms. 
Be to. planuojama jungti Svei
katos apsaugos ministeriją su 
Socialinės apsaugos ir darbo 
bei Kultūros — su Švietimo ir 
mokslo ministerija. BN'S 

Seimas turės apsispręsti labai 
rimtu klausimu — ar gali 
reikšti pasitikėjimą beveik to
kios pačios sudėties vyriau
sybe, kai visuomenė didele jos 
dalimi nepasitiki. 

V. Andriukaitis teigė, kad 
naujojoje vyriausybėje netu
rėtų likti sveikatos apsaugos, 
ryšių ir informatikos, švie
timo, vidaus reikalų, Europos 
reikalų bei žemės ūkio ir 
miškų ministrų. 

Jis mano, kad Seimas, jei 
nepritars beveik tokios pačios 
sudėties vyriausybei, gali pa
gerinti savo, kaip tautos atsto
vybės, išreiškiančios didžio
sios tautos dalies nuomonę, 
padėtį. 

Tačiau V. Andriukaitis pa
stebėjo, kad jei būtų pakeisti 
visi šie ministrai, valdančiajai 
koalicijai iškiltų dar viena 
problema. „Tuomet pasikeičia 
daugiau kaip pusė vyriau
sybės narių, ir vyriausybė turi 
iš naujo gauti įgaliojimus ir iš 
naudojo pateikti naują veiklos 
programą", teigė jis. 

Vilnius, kovo 4 d. (BNS) — 
Lietuvos ambasadorius Ukrai
noje Vytautas Plečkaitis tei
gia, kad abiejų valstybių poli
tiniai ryšiai yra geri. 

Tačiau, trečiadienį susitikęs 
su prezidentu Valdu Adamku
mi, jis pabrėžė aktyvesnių 
ekonominių ryšių svarbą. 

Pasak V. Plečkaičio, ekono
minėje sutartyje daug apribo
jimų, ypač žemes ūkio produk
tams. Iš Baltijos valstybių. 
Ukrainos rinkoje vyrauja es
tiški pieno produktai. 

Pasak ambasadoriaus, susi
tikime buvo .aptartos prezi
dento Valdo Adamkaus vizito į 
Ukrainą galimybės. 

Ambasadorius pabrėžė, kad 
prezidentas V. Adamkus pri
taria trišaliam Lietuvos, Len
kijos ir Ukrainos bendradar
biavimui, kuris palankiai ver
tinamas Europoje ir pasau
lyje. 

Pasak ambasadoriaus, po
kalbyje su V. Adamkumi taip 
pat pažymėta, kaip svarbu pa
laikyti aktyvius santykius su 
tų valstybių prezidentais, ku
rie turi didelės įtakos savo 
valstybėse. V. Plečkaičio nuo
mone, būtent tokia valstybė 
yra Ukraina, kur dideiius 
įgaliojimus turi prezidentas 
Leonid Kučma. „Svarbu iš
naudoti palankų Ukrainos 
prezidento ir ukrainiečių po
žiūri i Lietuvą", sakė V. 
Plečkaitis. 

Lietuvos prezidentas mano. 
kad Lietuva turi tęsti norma
lius kaimyninius santykius su 
Baltarusija, įvertindama Eu-

migrantų grąžinimo su'arties 
pasirašymo galimybes. Tokią 
Lietuvos-Baltarusijos sutarti 
buvo planuota pasirašyt: per
nai rugsėjį, tačiau vėliau pre
zidentas Aleksandr Lukašen-
ko pakeitė savo nuostat . 

„Mes suprantame, kad Bal
tarusija šį žinesnį deiįna s u 

kitomis NVS šaiimis", ^akė 
ambasadorius V. Baublys. 

Ketvirti metai Baltarusijoje 
reziduojantis diplomatas žur
nalistams sakė. kad jį mai >-
niai nuteikė, jog prezidentas 
V. Adamkus su kaimyninėse 
valstybėse reziduojančiais am
basadoriais susitinka asme
niškai. 

Prezidentas 
nesibičiuliauja 

su konservatoriais 
Seimo pirmininkas V> tautas 

Landsbergis mano, kad įvairių 
politinių partijų dalyvavimas 
prezidentūros darbe neprisi
dės prie geresnės valstybės 
vadovo institucijos veik os. 

Šią savaitę prezidentas 
Valdas Adamkus susitiko su 
įvairių parlamente atstovauja
mų partijų vadovais ir aptarė 
numatomą vyriausybė- refor
mą. Susitikimas su valdančio
sios konservatorių frakcijos 
vadovais, pasak šios :"• akcijos 
informacijos, planuojamas ki
tą savaitę. 

Atsakydamas j kl; usimą. 
kodėl prezidentūroje n' matyti 
konservatorių atstov i, V. 
Landsbergis pažymėjo <ad tai 
galbūt įtakoja kai ku^ « poli
tinės jėgos. .Aš galiu sau ty-

Sajūdžio deš imtmet į 
s iū loma minėt i 

va l s tyb in iu lygiu 
Vilnius , kovo 4 d. 'BNS; — 

„Dešimties metų Sąjūdžio su
kaktis neturi būti tik vienos 
visuomeninės organizacijos eg
zistavimo sukaktis . Tai turėtų 
būti matoma valstybiškai", 
sakė Seimo pirmininkas Vy
t au t a s Lands\>ergis spaudos 
konferencijoje trečiadienį. 

J i s įsitikinęs, kad jei šį jubi
liejų pavyks pažymėti valsty
biškai, „patys sau ir kitiems 
priminsime svarbius ir vertin
gus dalykus". 

Seimo pirmininkas paste
bėjo, kad Lietuvos įvaizdis pa
saulyje susijęs su naujausia 
Lietuvos istorija. Pasak jo, 
valstybes politikai privalo per
žengti provincialų ribotumą ir 
nemažinti šių įvykių reikš
mės, o žiūrėti kaip į visos Lie
tuvos pasiekimą. 

„Jeigu mes konsoliduotu
mėme savo įvaizdį, nesismul-
kindami į mūsų pačių dabar
tines vidines politines kovas, 
ne per jų prizmę matydami 
savo naujausią istoriją, galima 
daug pasiekti Lietuvos teigia
mo įvaizdžio prasme", sakė jis. 

V. Landsbergis mano. kad 
Lietuvos įvaizdžio net nebe
reikia kurti , o tik ..palaikyti, 
negadinti ir nekompromituo
ti". 

ropos Sąjungos nuostatą, pa- Į iai spėlioti. kad"ga!but tam 

* Vyriausybė nutarė šie
met skirti 1 mln. 783,000 litų 
bažnyčių ir kitų religinės pa
skirties pastatų statybai bei 
remontui. Daugiausia lėšų — 
500,000 litų — skirta Šiaulių 
vyskupijos kurijos pastato sta
tybai, 400,000 litų — Vilkaviš
kio katedros atstatymo dar
bams užbaigti, 390.000 litų — 
Elektrėnų Marijos Kankinių 
Karalienės bažnyčios fasadi-
niams bokštams, kuriuos nu- mintojo Jurgio Matulaičio baž-
griovė stiprus vėjas, atstatyti, nyčios statybai Vilkaviškio 
200.000 Liškiavos 17 amžiaus vyskupijoje ir 133.000 — Ša-

žymejo Lietuvos ambasado 
rius Minske Viktoras Baublys 
po susitikimo su prezidentu 
trečiadienį. Pasak jo. nebuvo 
svarstoma žmogaus teisių pa
dėtis Baltarusijoje ar Lietuvos 
prezidento vizito i Minską ga
limybė. 

Pasak ambasadoriaus, dau
giausia buvo kalbėta apie dvi
šalius Lietuvos ir Baltarusijos 
santykius, atliktus darbus, pa
sirašytas sutartis, nelegalių 

tikros įtakos turi kok^s nors 
panašios jėgos, veikusios ir 
per šiuos, ir per praėjusius 
prezidento rinkimus' sakė 
Seimo pirmininkas. 

Jo nuomone, šios JOJOS įta
koja prezidentą vengt perne
lyg didelio artumo su -konser
vatoriais, kad naujasis vals
tybės vadovas Betaptu deši
niųjų atstovu. „Galbu: jie ir 
pasiekia kokio nors re ultato. 
nes mes matome tam ' <rą at
sargumą šiuo klausinuf, sake 
jis. 

Seimo pirmininke pažy
mėjo, kad tai nen - a. jog 

architektūriniam ansambliui kių evangelikų liuteronu baž- t a r 'p konservatorių ir prezi" 
restauruoti, 160.000 — Palai- nyčios remontui. 'BNS, dento nebus aktyviu n -ių. 

M a ž e i k i ų ge lež inke l io 
s to ty je antradienio rytą be
veik baigtas rinkti per avariją 
išsiliejęs mazutas. Kaip sakė 
Civilines saugos departamen
to Telšių apskrities skyriaus 
viršininkas kapitonas Jonas 
Žvirgždinas, pirminiais skai
čiavimais, kovo 1 d. nuo 
geležinkelio nuvažiavus ke
lioms krovininio sąstato cis
ternoms ir prakiurus, ant 
žemės išsiliejo apie 88 tonas 
mazutu. Avarijos priežastis — 
netvarkingi pabėgiai ketvirta
j ame Mažeikių geležinkelio 
stoties kelyje, kuriuo važiavo 
46 vagonų sąstatas, gabenęs 
apie 4.000 tonų mazuto. Supu
vę mediniai pabėgiai neatlaikė 
apkrovom ir lūžo. bėgiai toje 
vietoje išsiskyrė. Ketvirtasis 
Mažeikių geležinkelio stoties 
kelias bus kurį laiką remon
tuojamas, tačiau tai nesutruk
dys normalaus traukinių • . -
mo. ne> šis kelias nėra pa
grindinis. 'Elta. 

JAV Senato komisija 
pritarė NATO plėtrai 

Vašingtonas , kovo 4 d. 
(Reuters-BNS) — Antradienį 
svarbi JAV Senato Užsienio 
santykių komisija (USK; dide
le persvara balsavo už Lenki
jos. Čekijos ir Vengrijos priė
mimą į NATO, tuo žengdama 
pirmą žingsnį į šios sąjungos 
išplėtimą. 

Komisija 16 balsų prieš du 
patvirtino NATO plėtimo nu
tarimą ir nusiuntė jį svarstyti 
visam Senatui, kuris turėtų jį 
patvirtinti dar šį mėnesį. 

USK pirmininkas Jesse 
Helms komisijos balsavimą 
apibūdino, kaip ., akivaizdų 
pasitikėjimo Rytų Europos de
mokratijomis pareiškimą". 

JAV prezidentas Bill Clin-
ton taip pat sveikino šį balsa
vimą. ..Prisijungdami šias val
stybes, kaip savo naujausias 
sąjungininkes, mes sustiprin
sime NATO, padarysime Eu
ropą pastovesnę, o Ameriką — 
saugesnę", sakė jis savo pa
reiškime. 

Pasak B. Clinton. Amerika 
aktyviai dirbo, kuriant taikią 

Europą, ir dabar prezidentas 
išreiškė viltį, kad NATO plė
timąsi greitai patvirtins visas 
Kongresas. 

USK demokratų vadovas 
senatorius Joe Biden pažymė
jo, kad šiame balsavime 
NATO plėtimąsi parėmė tiek 
respublikonai, tiek demokra
tai, o tai esą atspindi pokyčius 
Europoje, pasibaigus „šalta
jam karui". .Atsižvelgiant į 
dinamiškus Europos pokyčius, 
NATO būtina prisitaikyti arba 
rizikuoti prarasti savo gyvy
bingumą ir tikslingumą", sakė 
J. Biden. 

Senato daugumos vadovas 
Trent Lott, kuris kontroliuoja 
aukštųjų rūmų darbotvarkę, 
pareiškė neįeisiąs atidėti galu
tinio balsavimo dėl nutarimo 
iki birželio mėnesio, kaip pra
šė NATO plėtimosi priešinin
kai. 

Manoma, kad galiausiai 
Senatas pritars NATO plėti
mosi nutarimui būtinais 
dviem trečdaliais, arba 67, 
balsais. 

Verslo žurnalas lietuvius 
išvadino plepiais ir tinginiais 

Vilnius, kovo 4 d. (BNS) — 
Lietuviams, palyginti su kai
mynais latviais ir estais, yra 
būdingas „Viduržemio jūros" 
temperamentas, ir jie neįpratę 
dirbti ilgiau nei nuo pusės vie
nuoliktos ryto iki pirmos va
landos po pietų, teigia įta
kingas britų verslo žurnalas 
„Business Eastern Europe" 
(BEE). 

Vasario pabaigoje BEE 
straipsnyje „Trys nepanašūs" 
apžvelgia Baltijos valstybių 
gyventojų požiūrius į darbą. 
Straipsnio autorė Caroline 
Smrstik lietuvius pavadina 
Baltijos valstybių „karšta-
galviais". 

..Jie mėgsta šnekėti ir plepa 
pasitaikius mažiausiai progai 
i turbūt todėl vietinių telefono 
pokalbių apmokestinimas jiems 
buvo toks skaudus)", rašo žur
nalistė. 

Anot jos, „dešimtmečio pra
džioje sukilę prieš sovietų 
tankus, lietuviai patraukė 
viso pasaulio dėmesį, bet ir 
dabar gali atrodyti, kad jie vis 

• Lietuva remia Europos 
Sąjungos ir kitų valstybių di
plomatines pastangas taikiai 
išspręsti konfliktą Jugoslavi
jos Kosovo krašte, sakoma 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterijos pareiškime. Jame 
taip pat reiškiamas su
sirūpinimas pastarųjų dienų 
įvykiais, kai Kosovo provinci
joje per susirėmimus su polici
ja žuvo mažiausiai 20 žmonių. 

* Trečiajame Seimo ir 
JAV Lietuvių bendruome
nės ;LB) atstovų komisijos 
posėdyje komisija aptarė so
cialinius klausimus, susiju
sius su Informacijos centro 
steigimu bei Lietuvos piliety
bės įgijimo ir įteisinimo proce
su. Taip pat buvo kalbama 
apie pajamų apmokestinimą 
atvykstantiems lietuviams 
nuolatiniam ir laikinam apsi
gyvenimui Lietuvoje, jų svei
katos priežiūros reikalus. Ko
misija diskutavo dėl Pietryčių 
Lietuvos švietimo problemų. 
Regioninių problemų ir tauti
nių mažumų departamento di-
.ektorius Remigijus Motuzas 
apžvelgė finansines paramos 
užsienio lietuviams pobūdi, 
kryptis bei projektus 

dar trokšta kovoti". 
„Tačiau, nors ugningas pie

tietiškas temperamentas pra
verčia po darbo, darbe j is nėra 
toks naudingas. Sovietinių lai
kų biurokratinis požiūris į 
darbą išliko ir šiandieninėje 
Lietuvoje", teigiama straips
nyje. 

Anot autorės, daugelį sve
timšalių išmuša iš vėžių darbo 
drausmę griaunančios ilgos 
valandos ir „vienintelio įstai
goje prie telefono palikto as
mens bejėgiškumas". 

„Tačiau tie (vadybininkai — 
BNS), kurie smulkmeniš
kiems ginčams eikvojamą lie
tuvių energiją gali nukreipti 
reikiama vaga, savo rankose 
turi didelę darbo jėgą", ra
šoma žurnale. 

Anot straipsnio, latviai dar
bo vietoje sąžiningai išbūna 
nuo 9 iki 5 v. p. p., o estai yra 
„darboholikai", ir jų pasiauko
jimu darbui galėtų didžiuotis 
bet kuris jaunas Vakarų vers
lininkas. 

Žurnalistės teigimu, estai 
yra tylūs ir be galo racionalūs 
žmones. Jei estas pasako „vi
sai normalu", tai yra geriau
sias ko nors įvertinimas. Ta
čiau, anot žurnalistės, gali 
įžeisti estų verslininkų įgim
tas stačiokiškas pasipūtimas. 
Jie giriasi išmaną viską. Pa-
storojo meto valstybės lai
mėjimai tik išryškino estų 
nenorą įsiklausyti į kritiką, 
mano straipsnio autorė. 

Latvija, tiek geografiškai, 
tiek ir temperamento požiū
riu, stovi viduryje. Jos gyven
tojai yra pusiaukelėje tarp 
estų racionalumo ir lietuvių 
aistros. Tačiau net estai žino, 
kaip atsipalaiduoti po darbo, 
tuo tarpu latviai, priešingai, 
didelę reikšmę skiria šeimai ir 
linkę nuo svetimų laikytis ato
kiau, pažymi žurnaliste. 

Anot jos. Latvijoje įstaigų 
veikla dažnai būna sėkmin
gesnė, jeigu jose atsižvelgiama 
ir į darbuotojų šeimų reikalus. 

KALENDORIUS "" 
Kovo 5 d.: Liucijus. Adri-

jonas, Virgilijus, Vydotas, 
Giedrė. 

Kovo 6 d.: Gerasimas. 
Kolete. Rožė. Raminta. Norvi
las. 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, MI 

DETROITO PARAPIJŲ 
ŽINIOS 

Šv. Antano parapijos klebo
nui kun. Alfonsui Babonui iš
vykus į Romą dalyvauti Po
piežiškosios kolegijos Auksinio 
jubiliejaus iškilmėse, kun. Ka
zimieras Butkus aukojo šv. 
Mišias. Kun. Alfonsas Babo-
nas grįš kovo 7 d. Dievo Ap
vaizdos administratoriui išvy
kus į Kaliforniją, jį pavadavo 
kun. Viktoras Kriščiūnevičius. 
Kun. Aloyzas Volskis į para
piją grįš kovo 6 d. 

4JETUVIŠKŲ 
MELODIJŲ" 

PROGRAMOSE 

„Lietuviškųjų melodijų" ra
dijo valandėlės laidoje buvo 
paminėtos vienerių metų mir
ties metinės a.a. Uršulės Bro-
kienės, mirusios 1997 m. kovo 
3 d. Velionę prisiminė vyras 
Jonas, dukros, sūnus, vaikai
čiai ir provaikaičiai. 

Kovo 1 d. suėjo 34 metai, kai 
mirė detroitietis rašytojas, li
teratūrinis publicistas, gydy
tojas dr. Julius Viktoras Kau
pas — vienas iš aktyviausių 
Detroito lietuvių intelektualų. 
Jo veikla yra palikusi gilią 
įtaką Detroito tolimesnei veik
lai — jo auklėtiniai dabar su
daro pagrindinį Detroito veik
los judėjimą. 1997 metais Al
gimanto Mackaus knygų leidi
mo fondas išleido Juliaus Kau
po raštus. Kovo 6 dieną su
kanka 78 metai nuo jo gimi
mo. Michigan valstijoje tebe
gyvena jo dukra, sūnus New 
Yorke, o žmona, Dalia Augū-
nienė, Floridoje. 

Vasario 28 d., radijo valan-
. dėlės laidoje buvo perduotas 

pasikalbėjimas su Clevelando 
„Cavaliers" krepšinio profe
sionalų komandos žaidėju 
Žydrūnu Ilgausku ir jo trene
riu Mike Eratello. 

„ŠVYTURIO" KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

Šių metų kovo 15 dieną, 12 
vai., Švento Antano parapijoje 
šaukiamas „Švyturio" jūrų 
šaulių kuopos metinis susirin
kimas. Susirinkimas yra svar
bus, bus svarstoma „Švyturio" 
jūrų šaulių kuopos veikla, 
„Pilėnų" stovyklos išlaikymas 
ir darbai ateinančią vasarą. 
Kviečiame visus švyturiečius 
šiame susirinkime dalyvauti. 

AJL. HELEN PATOCKI 

Š.m. sausio 26 d. mirė a.a. 
Helen E. Patocki, 81 m. am
žiaus. Sausio 30 d., po gedu
lingų šv. Mišių, aukotų St. 

Lukes bažnyčioje. Detroite, 
velionė buvo nulydėta ir pa
laidota Holy Sepulchre ka
pinėse. Giliame nuliūdime pa
liko vyrą Clem Patocki, dukrą 
Elaine ir žentą Redmond, vai
kaičius Jay ir Eve Redmond, 
bei daug kitų giminių, pažįs
tamų ir draugų. Velionę daug 
metų prižiūrėjo ir savo na
muose slaugė Clem Patocki, 
Detroito lietuvių „Vaizbos bu
to" įkūrėjas, verslininkas, Lie
tuvos Vyčių ir „Pagalba Lietu
vai" narys, veiklus sportinin
kas ir kėgliuotojas. 

lm 

1984 METŲ VASAROS 
STOVYKLOS DAINAVOJE 

Birželio 13-20 d. — Detroi
to skautų ir skaučių stovykla. 

Birželio 21-liepos 5 d. — 
Moksleivių ateitininkų stovvk-
la. 

Liepos 7-18 d. — Jaunučių 
ateitininkų stovykla. 

Liepos 26-rugpjūčio 2 d. 
— Sendraugių ateitininkų sto
vykla. 

Rugpjūčio 2-9 d. — ,,Heri-
tage" angliškai kalbančio jau
nimo stovykla. 

Rugpjūčio 9-16 d. 
kytojų studijų savaitė. 

Mo-

Rugpjūčio 16-23 d. —Lie
tuvių Fronto bičiulių stovykla. 

Rugsėjo 4-7 d. — Ateiti
ninkų studijų savaitgalis. 

Rugpjūčio 2 d. — Daina
vos metinė šventė ir rėmėjų 
suvažiavimas. 

Sioux City, IA, Vasar io 16-sios minėjimo organizatorės su pagrindine kalbėtoja, JAV Vidurio vaka rų LB apygar
dos p i rmin inke Birute Vindašienė. Iš kaires: I r ena Dičpetrytė-Reburn, B. Vindašienė, Agnės Dičpetrytė-
Donovan ir Vera Ulanskienė. 

Dėl stovyklų informacijos 
prašoma kreiptis į atskirų sto
vyklų vadovus. 

Stovyklavietės adresas: 
ALRKF Jaunimo stovykla 
„Dainava" (Lithuanian Ameri
can Roman Catholic Federa-
tion Youth Camp DAINAVA), 
15100 Austin Rd. , Manches-
ter, MI 48158. Tel. (313) 428-
7433, arba (313) 428-8919. 

Regitracijai: 20129 Whit-
by Ct., Livonia, MI 48152. Tel. 
(313)478-8456. 

NEPAMIRŠTAMAS 
„ŽIBURIO" MOKYKLOS 

PASIRODYMAS 

Kaip greit bėga laikas. Ro
dos tik ką šventėme Kalėdas, 
gėrėjomės nuostabiu „Žibu
rio" mokyklos kalėdiniu vai
dinimu, kurio vis nepamirš
tame, nors jau ir Gavėnia 

atėjo. O buvo jis tikrai žavin
gas. 

Vaidinimą sukūrė Lėlė Vis
kantienė, lituanistinės mokyk
los tautinių šokių mokytoja. 
Dainas parašė muzikos moky
toja Virga Šimaitytė. Stebėti
na, kad režisierė, muzikos 
mokytoja ir mokiniai per ke
lias savaites įstengė paruošti 
tokią įspūdingą programą. 

Sigutė (Svaja Mikulionytė) 
buvo mergaitė, kuriai nusibo-
dos visos lietuviškos kalėdinės 
iškilmės ir tradicijos. Ji skun
dėsi draugėms (penkto sky
riaus mokinėms) ir savo šei
mai (Laurai Sirgėdaitei, Gy
čiui Mikulioniui, Kristinai 
Gedvilaitei, Renatui Tukiui ir 
Dainiui Giedraičiui), laukian
ti, kad kuo greičiau baigtųsi 
visos tos šventės. 

Nenorėdama nešti skanu
mynų krepšelio savo tetai 
Mariukei, Sigutė išbėgo iš na
mų. Ją bėgančią skersai gatvę 
kliudė mašina. Nubudusi ne
susivokė kur esanti. Staiga 
pasirodė Pūkelis (Vija Unde-
rytė), kuri Sigutei pasirodė 
keista, lyg iš kito pasaulio. Si
gutei paklausus kur jos šeima, 
Pūkelis nieko nežinojo, ji tik 
domėjosi, kas buvo Sigutės 
krepšelyje. Sigutė piktai pa-
sakė,kad krepšelis buvo tetai 
Mariukei dovana Kalėdų pro
ga. Pūkelis susidomėjo kas tos 
Kalėdos. Sigutė pradėjo pasa
koti, kad per Kalėdas daž
niausiai būna daug sniego. 
Pūkelis tikėjosi, kad gal jos 
ras Kalėdas pas Sniego kara
laitę, nes ten visada būna 
sniego. 

Sniego karalystėje jas suti
ko Sniego karalaitė (Lina Bu-
blytė) ir visos karalystės snai
gės (antro skyriaus mokinės ir 
lietuviškai besimokančių sky
riaus jaunesnės mergaitės). 
Apie Sigutę ir Pūkelį siautė 
vėjai (šešto ir septinto sk. ber-

Detroito „Žiburio" 
niai ir mokines. 

i tuanis t ines mokyklos 1997 metų Kalėdų va id in ime kepėjų ir snai; lidiiH-ms .itlikf moki-

niukai'. Snaigės viešnioms 
gražiai pašoko ir padainavo. 
Deja, Sniego karalaitė apie 
Kalėdas nieko nežinojo. Sigu
tei papasakojus, kad Kalė
doms žmonės vainikais ir 
kalėdinėmis gėlėmis gražiai 
papuošia namus, Snaigių ka
ralaite jai pasiūlė nueiti pas 
gėlininką, kuris gal ką ir 
žinotų apie Kalėdas. 

Sigutė ir Pūkelis nukeliavo 
pas gėlininką (Liną Kasputį). 
Jis Laistė gėlytes (trečio sk. 
mokinės). Jis ir gėlytės gražiai 
padainavo ir kartu su viešnio
mis pašoko. Bet jis negalėjo 
Sigutei padėti. Lyg prisiminė, 
kad kadaise buvo tokia šven
tė, bet kai žmonės pasidarė la
bai užsiėmę, nebeliko jiems 
laiko tas Kalėdas švęsti. 
Gėlininkas prašė Sigutę dau
giau apie tą šventę papasako
ti. Mergaitė aiškino, kad Ka
lėdose vaikai gauna visokias 
dovanas, kad jiems ypač pa
tinka žaislai. Išgirdęs žodį 
„dovanos", gėlininkas nudžiu
go. Jis Sigutei patarė keliauti 
į žaislų dirbtuvę. 

Sigutė ir Pūkelis dirbtuvėje 
rado visokiausių žaislų (trečio 
sk. mokiniai, lietuviškai be
simokančių vidurinioji grupė 
ir penkto sk. mokinės). Žaislai 
padainavo, pašoko ir siūlė Si
gutei išsirinkti sau vieną žais
liuką. Ji ieškojo kalėdinių pa
puošalų. Žaislai siūlėsi pa
puošti tas Kalėdas, jei ji dau
giau jiems paaiškintų. Jai 
buvo aišku, kad jie nežino kas 
yra Kalėdos. Ji negalėjo su
prasti, kodėl niekas nežino, 
kad tai Kristaus gimtadienis. 
Gimtadienis? Pūkelis nutem
pė ją į kepyklą. . 

Kepėjas mokėjo kepti viso
kiausius tortus. Gal jis mokės 
iškepti kalėdinį pyragą? Joms 
atėjus į kepyklą, kepėjas (To
mas Kažukauskas) ir jo padė
jėjai jau buvo užsiėmę pyrago 
maLšymu. Gerokai išsiblaškęs 
kepėjas tešlon įdėjo perdaug 
mielių ir iškepė tortą, savo 
dydžiu nustebinusį visus žiū
rovus. Mergaitei paprašius 
iškepti kalėdinius pyragaičius, 
paaiškėjo, kad ir jis nieko apie 
Kalėdas nežino. 

Sigutė išbėgo verkdama. 
Dabar ji labai pergyveno savo 
elgesį. Ji buvo labai pasiilgusi 
savo šeimos ir Kalėdų. Ji Pū
keliui atidavė krepšelyje turė
tą kalėdinį žaislelį, paaiškino 
apie kalėdaitį ir jį perlaužusi 
dalinosi su Pūkeliu. Sigutei 
susigraudinus, Pūkelis užbėrė 
ant jos žibančias dulkeles ir 
dingo. Kai Sigutė nubudo, ji 
buvo apsupta savo šeimos 
narių. Jai buvo neaišku, ko
dėl ji ligoninėje. Mamytė pa
aiškino kas jai atsitiko. Sigutė 
klausė apie Pūkelį, bet niekas 
nesuprato apie ką ji kalbėjo. 
Sigute klausė ar jau buvo per 
vėlu švęsti Kalėdas. Sužino
jusi, kad nevėlu, tyliai ištarė: 
„Ačiū. Pūkeli, tu man suradai 
Kalėdas". 

Kaip visuomet, džiaugėmės 
visų talentais: vaikų, režisie
rės, scenos menininkų ir muzi
kos mokytojos. Valio visiems! 
Kaip ir pernai, salę labai 
gražiai papuošė Irena Gedvi
lienė. Tėvų komitetas, kitiems 
tėvams talkinant, paruošė 
skanias vaišes visiems daly
viams. Nors daug darbo, Ka
lėdų eglutės tradicija visus 
nuteikia gera šeimyniška nuo
taika, kurios prisiminimais 
gyvename ir per Gavėnią. De
troito visuomenės vardu dėko
ju „Žiburio" mokyklos „teat
rui" už gražią programą ir il
gai pasiliekantį jos prisimini
mą. 

RGM 

SIOUX CITY, IA 
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ SIOUX CITY, IA. 

Lietuviai ir jų draugai ame
rikiečiai susirinko vasario 15 
d., sekmadienį, 3 vai. po pietų, 
į Sioux City naują suva
žiavimų centrą švęsti 80-
tąsias sukaktuves nuo 1918 
m. vasario 16 d. Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo. 

Si nepriklausomybė buvo 
prarasta 1940 m., Sovietų 
Sąjungai okupavus Lietuvą ir 
pavertus ją sovietine respubli
ka. Lietuva ir kitos dvi Balti
jos valstybės atgavo savo ne
priklausomybę tarp 1990 m. 
kovo 11 d. ir rugsėjo mėn. 
1991 m. 

Salę užpildė 100 asmenų. 
Daugelis jų Šv. Kazimiero pa
rapijos nariai. Kadangi daug 
dalyvių nemokėjo lietuviškai, 
šventė vyko anglų kalba. 

Birutė A. Vindašienė, JAV 
Lietuvių Bendruomenės Vidu
rio vakarų apygardos pirmi
ninkė, atvykusi iš Čikagos, 
buvo pagrindinė šios šventės 
kalbėtoja. Ji kalbėjo apie Lie
tuvos istoriją, kultūrą, eko
nominę šių dienų padėtį Lie
tuvoje, ir apie JAV Lietuvių 
Bendruomenę. 

Agnės Donovan pravedė 
šventės programą, Ričardas 
Žvirgždinas buvo garbės kal
bėtojas, puikiai perskaitęs du 
Vinco Kudirkos eilėraščius an
glų kalba: „Ne tas yra didis" ir 
„Maniesiems". 

Garbės svečias buvo vienas 
Sioux City seniūnų, Tim Ja-
cobs. Jis sveikino lietuvius 
išlaikiusius savo tradicijas ir 
darbais prisidėjusius prie 
Sioux City progreso. 

Agnės Dičpetrytė—Donovan 
kalbėjo, jog lietuviai yra tikri 
savo tėvynės patriotai, įrodę 
lojalumą pasirinktam kraštui 
Amerikai, bet tuo pačiu iš
laiko lietuvišką kultūrą ir 
tradicijas, paveldėtas iš savo 
tėvų. 

Salę puošė Lietuvos tri
spalvė, Vytis, graži parodėlė ir 
kitos dekoracijos, kurias parū
pino Agnės Donovan, Dan
guolė Christopherson, Jea-
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nette Maskevich, Irene Re-
burn, Ann Yorkus ir Vera 
Ulanskienė. 

Po programos buvo skanūs 
pietūs ir pabendravimas. 

Agnės Dičpetrytė-
Donovan 

CINCINNATI,OH 

ŽINIOS IŠ CINCINNATI 
LB APYLINKĖS 

Cincinnati, Ohio, LB apylin
kė savo Vasario 16 d. minė
jimą šiemet turėjo kovo 1 d. 
Minėjimas įvyko Xavier uni
versiteto patalpose. Gražiai 
paruošta salė, vėliavos, him
nai ir skanūs priešpiečiai vi
sus nuteikė šventiškai. Pirmi
ninkės dr. Danutės Bieliaus
kienės suruošta programa vy
ko labai punktualiai ir sklan
džiai. Pagrindinis šio minėji
mo kalbėtojas buvo PLB vice
pirmininkas Horstas Žibąs, 
kuris apibūdino Vasario 16 d. 
reikšmę lietuvių ir anglų kal
ba. Minėjimo dalyvius pasvei
kino estų bendruomenės atsto
vas inž. Hugo Rooman, o 
latvių vardu dr. Juris Mezins-
kis. Po to kalbėjo Xavier uni
versiteto viceprezidentas Fr. 
Leo Klein, neseniai grįžęs iš 
Lietuvos, kur jis darbavosi su 
Lietuvos jėzuitais Kaune ir 
Vilniuje. Fr. Klein yra buvęs 
Lietuvoje anksčiau 1991 m., ir 
jis labai pozityviai įvertino 
pasikeitimus Lietuvoje jo pas
tebėtus dabar, vasario mėn. 
Minėjimo proga Marija Fedyk 
perskaitė rezoliuciją dėl mūsų 
paramos Lenkijos, Čekijos ir 
Vengrijos priėmimui į NATO, 
kuri buvo vienbalsiai priimta 
ir išsiųsta Ohio valstijos sena
toriams bei atstovams Kong
rese. 

Po kalbų ir sveikinimų vyko 
antroji minėjimo dalis — kon
certas, kurį atliko pianistas 
Darijus Špakauskas. Jis yra 
atvykęs į Cincinnati prieš 
pusę metų, yra studentas-
doktorantas Cincinnati Muzi
kos konservatorijoje. Puikiai 
atlikta programa buvo užbaig
ta jo paties kompozicija, kuri 
buvo palydėta gausiais ploji
mais. Buvo labai malonu pa
siklausyti ir pasidžiaugti nau
ju lietuvių talentu. 

Cincinnati LB apylinkė, vei
kianti jau per 30 metų, pasku
tiniaisiais metais yra gan su
stiprėjusi, nes čia yra atvykę 
daug jaunų studentų ir profe
sionalų iš Lietuvos, kurių da
lyvavimas dabar atgaivina vi
są lietuvišką veikimą. Tenka 
pastebėti, kad šiame minėjime 
dalyvavo per 50 žmonių, gyve
nančių Cincinnati mieste ir 
apylinkėse, o taip pat net kele
tas studentų iš Berea, Ken-
tucky. 

J.V. 

EDMUNDAS VIZINAS, M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W.95 St Tel. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr.12:30-3v.p.p. 
trec uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p. 

penktad. ir šeštad. 9 v.r. - 12 v.p.p. 

LINAS SIDRYS. M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 706-636*622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 
DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. (708)5964055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79tti Ave., Hictory Hite, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 SL, Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708-422-8260 

ARAS ZLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogden Ave., Suite 310 

Naperville. IL 60563 
Tel. (630)527-0090 

3825 Highland Ave . 
Tower 1 .Suite 3C 

Downers Grove. IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

* Seimas kovo 3 d. vien
balsiai nutarė pakeisti Sei
mo Jaunimo reikalų komisijos 
pavadinimą bei išplėtė šios 
komisijos funkcijas. 91 parla
mentaras balsavo už tai, kad 
konservatoriaus Vytauto Čir
bos vadovaujama komisija nuo 
šiol vadintųsi Jaunimo ir spor
to reikalų komisija. Išplėtus 
jos funkcijas, komisija mėgins 
skatinti didelio meistriškumo 
sportininkų ugdymą, Lietuvos 
gyventojų fizinio aktyvumo 
plėtojimą, jaunimo sveikatin
gumą ir užimtumą; nagrinės 
pirmines kūno kultūros ir 
sporto plėtojimo kryptis, jų fi
nansavimo galimybes. 

Dirbk it amžinai gyventum, 
gyvenk, it ryt mirtum. 



DEŠINIOSIOS POLITINĖS 
PARTIJOS IR LIETUVOS 

PARTINĖ SISTEMA 
DR. KAZIMIERAS KUZMINSKAS 

L i e t u v o s Se imo narys 

Lietuvos visuomenė savo 
nuomonę dėl demokrat inės 
valstybės valdymo modelio 
pareiškė 1991 m. vasario 9 d. 
plebiscite. Piliečių pasirinki
mas lėmė politinės sistemos 
projekcijos kryptis — tiek kei
čiant senąją, tiek kur ian t nau
jąją. Vienu naujosios politines 
sistemos veiklos laidu tapo 
politinės partijos. 

Vos prieš keletą metų nie
kas net nedrįso abejoti totali
tarizmo pabaigos — komunis
tų partijos — visagališkumu, 
šiandien jau niekas neabejoja, 
kad Lietuvoje formuojasi ir 
veikia daugiapartinė sistema. 
Per keletą metų — nuo 1989 
m., kada susikūrė pirmieji pa
kaitalai komunistų partijai, 
iki 1998 m., t.y. iki šių dienų, 
politinės partijos tapo įtakin
gais Lietuvos politinio gyveni
mo centrais. Tvirtai galime 
pasakyti, kad šių dienų Lietu
voje neįmanoma išspręsti nei 
vieno svarbesnio politinio gy
venimo klausimo be politinių 
partijų dalyvavimo. 

Kai kurie s ta t i s t in ia i 
d u o m e n y s 

Šiandien Lietuvoje yra su
sikūrusios ir veikia 33 poli
tinės partijos. Pagal įstatymų 
reikalavimus, jos yra regist
ruojamos Teisingumo minis
terijoje, kuri, be kita ko, yra 
atsakinga ir už politinių par
tijų, politinių bei visuomeni
nių organizacijų registrą. Per 
keletą pastarųjų metų Lietu
voje išryškėjo vadinamasis 
j/įjįg-įp penketas", kurį suda
ro įtakingiausios politinės par
tijos: Tėvynės sąjunga — Lie
tuvos konservatoriai (TS/LK), 
Lietuvos Krikščionių demok
ratų partija (LKDP), Lietuvos 
Centro sąjunga (LCS), Lietu
vos Socialdc įokratų partija 
(LSDP) ir Lietuvos Demokra
tinė darbo partija (LDDP). 
Dauguma politikų, politologų 
sutaria, kad šios partijos da
bartiniu metu Lietuvos poli
tiniam gyvenimui daro di
džiausią įtaką. Tai, beje, at
spindi ir paskutiniųjų Seimo 
rinkimų rezultatai: parla
mente TS/LK atstovauja 69 
narių frakcija, LKDP — 16, 
LCS — 15, LDDP — 13, LSDP 
— 12 narių frakcija; kitos par
tijos turi po 1 - 3 savo atsto
vus. 

Kitą grupę sudaro partijos, 
kurios, nors ir nepriskiriamos 
pačių įtakingiausiųjų penke
tukui, vis tik užima gan 
reikšmingą vietą politinių par
tijų tarpe. Tai Lietuvių taut i
ninkų sąjunga (LTS), Lietuvos 

Demokratų partija (LDP), Lie
tuvos Liberalų sąjunga (LLS), 
Lietuvos Valstiečių partija 
(LVP) ir kai kurios kitos. 

Trečiajai grupei galime pris
kirti partijas, kurių įtaka poli
tiniame gyvenime yra arba 
minimali, arba artima nuliui. 
Tai fragmentines politinės 
partijos, kurios tai išnyksta iš 
politinio gyvenimo lauko, tai 
vėl jame pasirodo. Supranta
ma, dažniausiai tas įvyksta 
prie tam tikrų rimtų aplinky
bių, pavyzdžiui, artėjant rinki
mams. Dėl šios priežasties 
Lietuvoje jos vadinamos įvai
riausiai vardais: proginėmis, 
popierinėmis, personalinėmis, 
partijomis — vaiduokliais ir 
t.t. 

Apytikriais paskaičiavimais, 
iš viso politinėse partijose yra 
maždaug 120,000 narių. Tai 
sudaro apie 4.6 proc. visų 
rinkėjų, kurių, kaip- parodė 
paskutinieji prezidento rinki
mai, Lietuvoje yra apie 2 mln. 
600,000. Palyginimui galima 
pasakyti, kad per pastaruo
sius septynerius metus politi
nių partijų narių skaičius 
išaugo daugiau nei tris kar
tus. Politologai tvirtina, kad 
demokratinėse Europos vals
tybėse, su nedidelėmis išim
timis (pvz., Skandinavijos val
stybės), aktyviais arba tikrai
siais politinių partijų nariais 
būna maždaug 3 - 5 proc. visų 
rinkėjų. Vadinasi, Lietuva šį 
rodiklį j au pasiekė; tuo pačiu 
galima paaiškinti ir tai, kodėl 
Lietuvoje politinės partijos 
„nustojo augti". 

Stiprių dešiniųjų partijų ne 
tiek j au daug, tačiau pagal 
partijų narių skaičių jos tvir
tai pirmauja (iš viso deši
niosios partijos vienija apie 
80,000 visų partijų narių, t.y. 
apie 2/3). 

Lie tuvos part inės 
s i s t emos bruožai 

Visuotinai pripažįstama, 
kad par t inė sistema — tai po
litinių partijų, veikiančių ats
kirose šalyse pagal ati t inka
mus sąveikų modelius, sąran
ga. Demokratizacijos procesai 
visuomenėje po 1990 m. lėmė 
labai dinamišką partinės sis
temos formavimąsi Lietuvoje. 
Bent t rumpai pažvelkime į da
bartinius Lietuvos part inės 
sistemos ypatumus. 

Part inės sistemos raidą gali
ma įvertinti dviem aspektais 
— faktiniu ir juridiniu. Tai 
padarysiu tik pirmuoju, fakti
niu, aspektu. Dėl antrojo, ju
ridinio, aspekto norėčiau pasa
kyti tik, kad esminės, politi-

Politinių studijų, įvykusių Los Angeles, CA, programos dalyviai ir organizatoriai. Iš kaires: J. Pupius, rašyt. Alė 
Rūta, dr. Zigmas Brinkis. rašyt. Vytautas Volertas, Lietuvos Seimo narys Kazimieras Kuzminskas, dr. Algirdas 
Kanauka. A Raulinaitis, kun. S. Anužis, Ignas Medžiukas ir Juozas Kojelis. Nuotr. Birutės Varnienės 

Danutė Bindokienė 

Galbūt paspartės tautos 
gijimo procesas 

nių partijų veiklą reglamen
tuojančios, bazės pataisos poli
tinėms partijoms leido tapti 
tokiais įtakingas politinio gy
venimo subjektais, kokiais jos 
niekada iki šiol nebuvo. Tai 
sieja ir konstitucinį politinių 
partijų (politinių organizacijų) 
atskyrimą nuo visuomeninių 
organizacijų, ir proporcinės 
rinkimų sistemos įvedimą 
abiejų lygių — parlamento ir 
savivaldybių — rinkimuose, ir 
išimtinių teisių dalyvauti rin
kimuose politinėms partijoms 
suteikimą. 

Dažniausiai išskiriami šie 
partinės sistemos raidos eta
pai (raida de facto): 1. 1988 -
1990 m. — daugiapartinės sis
temos prielaidų sukūrimas; 2. 
1991 - 1993 m. — partinės sis
temos formavimosi užuomaz
gos; 3. 1993 - 1998 m. — par
tinės sistemos konsolidavima-
sis. 

Pirmame etape susikūrė 
opoziciniai komunistų partijai 
judėjimai bei organizacijos, 
atsikūrė pirmosios, tarpukario 
Lietuvoje veikusios politinės 
partijos; komunistų partija 
skilo, buvo perorganizuota ir į 
politinio gyvenimo areną išėjo 
nauju pavidalu bei pavadini
mu. Šiame etape dominuojantį 
vaidmenį vaidino Sąjūdis, ku
ris konsolidavo visas sovieti
nei sistemai priešingas poli
tines jėgas. Visuomenės poli
tinis aktyvumas buvo itin 
aukštas. 

Antrame etape paspartėjo 
bei pagilėjo politinių jėgų ideo
loginė diferenciacija bei sklai
da, išryškėję prieštaravimai 
Sąjūdžio viduje lėmė šios me-
gapartijos dezintegraciją, poli
tinėse partijose, siekiančiose 
surasti savo „vietą po saule" 
prasidėjo pertvarkymai bei 
ideologinių paieškų procesai. 
Visuomenės politinis aktyvu
mas atslūgo. 

Trečiajame etape prasidėjo 
politinių jėgų persigrupavimo 
bei partinės sistemos konsoli-

davimosi procesai: politinių 
partijų siekimą surasti savo 
vietą politinių jėgų spektre 
lydėjo aktyvios ideologinio 
identiteto paieškos bei pastan
gos suformuoti apibrėžtų so
cialinių sluoksnių elektoratą. 

Trečiajame etape prasidėjo 
politinių jėgų persigrupavimo 
bei partinės sistemos konsoli-
davimosi procesas; politinių 
partijų siekimą surasti savo 
vietą politinių jėgų spektre 
lydėjo aktyvios ideologinio 
identiteto paieškos bei pastan : 
gos suformuoti apibrėžtų so
cialinių sluoksnių elektoratą. 

1992 m. įvykę Seimo rinki
mai, kuriuose partijos pirmą 
kartą konkuravo pagal miš
rios rinkimų sistemos modelį, 
išryškino, kaip minėta, penkis 
besiformuojančios partinės 
sistemos vadus: LDDP, LKDP, 
LSDP, TS/LK ir LCS. 1995 m. 
savivaldybių tarybų rinkimai 
patvirtino šių partijų pirmavi
mo faktą, nors balsavimo re
zultatai parodė tam tikras 
kintančias balsavimo tenden
cijas. 1996 m. Seimo ir 1997 
m. savivaldybių tarybų rin
kimų rezultatai dar kartą pat
virtino, kad šios partijos suda
ro partinės sistemos konst
rukcijos pagrindą. 

1992 - 1994 m. konfronta-
cinė daugiapartinė sistema 
nusistovėjo ir 1995 - 1997 m. 
pasuko kompromiso ir konsen-
so link: nuo totalinės partijų 
priešpriešos pamažu pereina
ma prie bendradarbiavimo ir 
konkurencijos • santykių. Par
tinė sistema struktūriškai ati
tiko Vakarų Europos standar
tus - ideologines nišas sudaro 
socialdemokratai ir krikščio
nys demokratai, konservato
riai ir tautininkai (nacionalis
tai). Šalutinę vietą joje užėmė 
smulkios ekstremistinės gru
pės, pradedant populistais ir 
baigiant prokomunistais. 

Maždaug iki 1996 m. Seimo 
rinkimų išryškėjo besiformuo
jančio politinių partijų elekto

rato bruožai. 
Elektorato „svyravimai" | 

1992 - 1997 m., mažėjantis 
rinkėjų aktyvumas, išryškino j 
„dešiniojo" elektorato santy- i 
kinį stabilumą, „kairiojo" su
mažėjimą bei stiprėjantį 
„centristinį" elektoratą. Iš de
šiniųjų politinių partijų savąjį 
elektoratą pavyko išsaugoti 
tik TS/LK, katastrofikai ma
žėjo LDDP rėmėjų skaičius, 
sustiprėjo LSDP ir LCS pozici
jos. Šiuo periodu įvykusių rin
kimų rezultatai rodo, kad par
tijoms sunkiai sekasi ne tik 
išplėsti savo elektoratą, bet ir 
jį išsaugoti. 

Kaip ir 1992 m. Seimo rin
kimuose, taip ir 1996 m., man
datų dalybose pagal proporci
nę rinkimų sistemą dalyvavo 
ir juos gavo tik penki politinių 
partijų sąrašai. Abiem atve-
jais privalomą kvotą rinkėjų 
balsų surinko LDDP, LKDP ir 
LSDP bei Sąjūdį pakeitusi TS/ 
LK, Lietuvos centro judėjimą 
— LCS. 

Atsižvelgus į 1996 m. Seimo 
rinkimų rezultatus, politines 
partijas galima suskirstyti į 
keturias grupes: a. partijas, 
surinkusias daugiau nei 5 
proc. rinkėjų balsų ir dalyva
vusias skirstant mandatus pa
gal proporcinę sistemą. — TS/ 
LK, LKDP, LDDP, LCS, 
LSDP. Iš viso joms teko 64.05 
proc. rinkėjų balsų; b. parti
jas, surinkusias nuo dviejų iki 
keturių procentų rinkėjų bal
sų: LNPJL, Lietuvos moterų 
partija (LMP), Krikščionių de
mokratų sąjunga (KDS), Lie
tuvos lenkų rinkimų akcija 
(LLRA). Lietuvos tautinių ma
žumų aljansas (LTMA), LTS -
LDP. Iš viso jos surinko 18.04 
proc; c. partijas surinkusias 
nuo vieno iki dviejų procentų 
rinkėjų balsų: LLS. LVP, Lie
tuvos rusų sąjunga (LRS), 
LKPTS, Laisvės sąjunga, Lie
tuvos ūkio partija (LŪP). 

'Bus daugiau) 

Žmonių, kaip ir valstybių, 
gyvenimas visur vystosi dau
giau ar mažiau panašiai: ga
lime rasti paralelių net ir ki
toje savo planetos pusėje. Kai 
Lietuva vasario 26 d. šventė 
džiaugsmingą naujo preziden
to inauguraciją. Pietų Korėjos 
sostinėje, vos viena diena 
anksčiau (vasario 25) taip pat 
buvo prisaikdintas preziden
tas, atėjęs į prezidentūrą 
(Pietų Korėjoje ji vadinama 
„Mėlynaisiais rūmais") dar 
erškėčiuotesniais keliais, kaip 
mūsų Valdas Adamkus. 

Pietų Korėjos prezidento 
Kim Dae Jung priesaikos 
metu šalia sėdėjo ir du buvu
sieji jo pirmtakai. Tai ne nau
jiena, nes paprastai tokių iš
kilmių metu pagerbiami vals
tybės vadai, jeigu tik jie 
tebėra gyvųjų tarpe (šalia V. 
Adamkaus buvo prez. A. Bra
zauskas). Tik šiuo atveju buvo 
ryškių skirtumų: prezidentai 
Chun Doo Hwan ir Rob Tae 
Woo iki pernai gruodžio 
mėnesio sėdėjo kalėjime už 
sukčiavimus, korupciją ir pa
stangas sukelti krašte per
versmą su kariuomenės pagal
ba. Dabartinis prezidentas 
Kim Dae J u n g jiems bausmę 
dovanojo, panašiai, kaip JAV 
Gerald Ford, turėjęs užbaigti 
pasitraukusio Richard Nixon 
kadenciją, atleido jam visas 
kaltes, dėl kurių Nixon turėjo 
palikti prezidentūrą. 

Pietų Korėjos atveju, atlei
dimo procesas turi nepalygi
namai gilesnę prasmę, nes 
prez. Chun Doo Hwan 1980 m. 
buvo paskyręs disidentui Kim 
Dae Jung mirties bausmę, ku
ri tik per plauką neįvykdyta'. 

Abiejų buvusiųjų Pietų Ko
rėjos prezidentų pagerbimas, 
pakviečiant dalyvauti inaugu
racijos iškilmėse ypač pabrė
žia prisaikdintojo prez. Kim 
Dae J u n g humaniškumą ir 
nuoširdų norą užgydyti buvu
sias tautos žaizdas, atlei
džiant priešams, sujungiant 
besivaidijančias partijas, ir 
neatsisakant artimesnių ryšių 
su komunistine Šiaurės Ko
rėja, šiuo metu išgyvenančia 

I ypatingus ekonominius sun-
: kūmus. 

Naujasis Pietų Korėjos pre-
j zidentas yra panašaus am-
į žiaus kaip Lietuvos Valdas 
; Adamkus — šiek tiek daugiau 
' kaip 70 metų. Jis taip pat 
; daug metų buvo priverstas gy-
i venti toli nuo savo tėvynės. 
I tad opozicijos laikomas „pri-
I sigėręs svetimos kultūros bei 

politinių įsitikinimų įtakos". 
bet t au ta mato jame naują, 
šviesesnę ateitį kaip tik dėl at
virumo naujoms idėjoms ir 
vakarietiškumui. Kim Dae 

Jung buvo vienas iš trijų kan
didatų, pernai gruodžio 18 d. 
rinkimuose gavęs tik 40 proc. 
balsų, bet, likus dviem varžo
vams, rinkimus pagaliau lai
mėjo, tiesa, palyginti nedidele 
balsų persvara. <Cia vėl ga
lime matyti Lietuvos prezi
dento rinkimų paralelę). Kraš
to gyventojų Kim yra mėgs
tamas ir jo populiarumas nuo
lat auga, tačiau kur kas sun
kesnis darbas bus įtvirtinti 
savo politinę jėgą ir susidaryti 
kabinetą, su kuriuo galėtų 
našiai dirbti. 

Pietų Korėja šiuo metu 
kenčia visą Aziją apnikusias 
ekonomines problemas, kilu
sias dėl neatsakingų investa
vimų, per didelių kreditų ir 
korupcijos. Problemų sukelti 
ratilai jau atbangavo iki Ame
rikos ir Europos valstybių, ku
rios turi ne tik daug investi
cijų, bet ir prekybos ryšių su 
Pietų Korėja, tad naujojo pre
zidento pažadai ypač stiprų 
dėmesį kreipti į krašto ekono
miką, užsienio sutinkami la
bai palankiai. 

Prez. Kim Dae Jung žada 
panaikinti (arba bent suma
žinti) biurokratizmą, korup
ciją, kyšininkavimą, sukčiavi
mą, vieni kitų kaltinimus ir 
nesutarimus valdančiuosiuose 
sluoksniuose; sumegzti glau
desnius ryšius su Japonija, 
kuriai pietų korėjiečiai neturi 
simpatijų dėl 40 metų truku
sios žiaurios okupacijos, pasi
baigusios prieš 53 metus. Jis 
nori artimiau bendrauti ir su 
Šiaurės Korėja, jau pasiūlęs 
susitikti su jos vadu Kim Jong 
II. 

Besistengiant atsikratyti 
svetimų įtakų, kalbama ir 
apie JAV kariuomenės skai
čiaus sumažinimą Pietų Ko
rėjos teritorijoje. (Šiuo metu 
Japonijoje ir P. Korėjoje yra 
per 80.000 Amerikos karių). 

Savo tautą jis ragina ne
laukti paramos iš užsienio, bet 
kurti šviesesnį rytojų savo 
jėgomis, didžiuotis savo praei
timi, turėti pasitikėjimo savi
mi ir parodyti pasauliui, ką 
gali tvirtas žmonių pasiry
žimas bei darbas. 

Pietų Korėjos naujasis prez. 
Kim Dae Jung, kaip ir Lietu
vos Valdas Adamkus, žada 
paspartinti savo tautos žaiz
dų, padarytų ir savųjų, ir sve
timųjų, gijimo procesą. Abu jie 
grįžo į savo tėvyne atiduoti 
svetur įgytą patirtį ir galbūt 
skirtingą esamų problemų 
sprendimą. Abu jie tautos su
tikti su entuziazmu, o tai bus 
tarytum gaivalinga inercija, 
pastumiami numatytų planų 
vykdymą pirmyn. 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 

JUOZAS V1TĖNAS 
43 (Tęsinys; 

Jonikas ir Kukutis, grįždami iš Br. Hondūro, sus
tojo Miami, kur apsilankė pas prof. Pakštą... „Pra
sidėjo linkėjimai ir naujų planų kūrimas apie atsargi
nę tėvynę. Visi įspūdžiai buvo dar per daug gyvi ir jų 
buvo tiek daug, kad negalėjome nieko galutinio nutar
ti. Pati idėja vis tiek buvo žavi". (1960.1.15 d.) 

Tuo tarpu „Nepriklausomos Lietuvos" laikrašty 
(11.25 d.) išspausdintas S. Stonkaus straipsnis „Vėl 
Britų Hondūras", kuriame jis apžvelgia spaudoje vyk
stančias diskusijas ir kai kurių siūlymą jas užbaigti, 
nes jos išsisėmė. Jo manymu, verta šį klausimą kelti ir 
vesti diskusijas, patiekiant jį lietuvių visuomenei „ant 
tos pačios lėkštės, bet kitokiame padaže", kad ji 
neužmigtų lietuvių išeivijai svarbiu klausimu. Toks 
padažas būtų diskusijų nukreipimas į teisinius emig
racijos klausimus ir reikalingus dokumentus. Daugelis 
mūsų, anot autoriaus, jau gyvena Kanadoje dešimt 
metų, bet neturi dokumentų. Jei ruošiamės į Br. Hon
dūrą, tai pasas ir viza yra reikalingi. O dokumentas 
gauti yra- daug kliūčių ir nėra taip paprasta. Tokiu ir 

panašiu klausimu susidomėjimas būtų naudingas ge
riau pasirengti eventualiai emigracijai į bet koki 
kraštą. 

Į šį Stonkaus straipsnį tame pat laikrašty reagavo 
Vincas Jonikas: 

„Perskaitęs 'N.L.' Nr. 43 S. Stonkaus straipsnį Vėl 
Britų Hondūras', norėčiau ir aš ten savo trigrašį pri
mesti. Tas kraštas lietuviams dar mažai pažįstamas, 
nes iki šiol be prof. K. Pakšto tik du kiti lietuviai teat-
silankė tenai mūsų įkurdinimo reikalais. Vienas iš tu 
buvau aš pats praeitą vasarą tenai praleidęs trumpa 
laiką. 

Galiu pasakyti, kad kraštas nėra baisus, o verž-' 
lesnei lietuvių grupei ten yra daugybė galimybių visai 
padoriai ir pasiturinčiai įsikurti. Man rodos, kad viena 
geriausių galimybių jau bus ta, kad vietinė valdžia 
pirmiausia nori ūkininkų ir ten einantiems grupėmis 
duoda vienoje vietoje po 100 akerių žemės maždaug po 
3 dol. už akerį išsimokėjimui per 5 metus. Taipgi pri
žada ir pagalbą bei paskolą tai žemei nusivalyti, 
pradėti kultivavimą. Vienas toks mums patartas skly
pas iš apie 10,000 akeriu yra netoli Stann Creek mies
telio su uostu, tik valdžia tenai nori žmonių, kuru 
užvestų gyvulininkystės — pienininkystės ūkius, nos 
vieta yra prie vandeningų upelių ir tinkama ganyk-' 
loms. Pavieniams žemės tenai neparduodama, bet jos 
galima ir kitur gauti". 

Toliau jis rašo, kaip žemę įsigyti, kur jos prašyti, j 

ką kreiptis, ir po to pasakoja: 
„Ūkininkavimas tenai daug lengvesnis negu Lietu

voje, kadangi nėra žiemos ir nereikia paruošti gyvu
liams sauso pašaro... Prie gyvulininkystės ūkių tenai 
tinka sodai, kai kur galima laikyti bičių... 

Sveikatos ir sanitarijos apsauga ten veikia, tačiau 
būtų drąsiau didesnei mūsų grupei turėti savo gydy
toją, o jei galėtų sukurti sveikatos punktą su pora gy
dytojų ir pora, trejetą gailestingųjų lietuvių seserų, 
būtų idealus dalykas jau pačiai mūsų garbei.. 

Atsargumas pradžioje reikalingas. Todėl reikia 
gerti virintą vandenį, dieną dėvėti tropinius šalmus, 
moterims — lenvas skrybėlaites. Vėsos periode tinka 
ir lengvesni kostiumai, lietpalčiai. Šiltų rūbų tenai ne
reikia. Mašineriją ir įrankius galima įsivežti be muito. 
Galima laikyti medžioklinius ginklus. Verta pradžiai 
turėti mažas, gazolino motorais varomas elektros sto
teles. Elektros srityje tenai dar daug darbo ir galimy
bių... 

Lieka tik vadams išsiaiškinti su Br. Hondūro val
džia teisinius mūsų klausimus ir išsiderėti daugiau 
savivaldos teisių kultūros ir ekonominio organizavi
mosi sritims. Reikia tuojau, nelaukiant veikti, kas tik 
anglų kalboje ir jų teisinėje terminologijoje pilnai pa
jėgus. Man ten būnant rūpėjo tik praktiški ūkio klau
simai, nes tolimesnei veiklai nesijaučiau esąs pajėgus. 
Norėkime ir darykime'..." 

Šita Joniko straipsnį persispaudino Australijos lie

tuvių laikraštis „Mūsų pastogė", 1959 kovo 18. 

Karp ius ap ie Pakš to s iū lymus 

„Prof. K. Pakštui paskelbus sumanytą lietuviams 
koloniją Britų Hondūre prasidėjo diskusijos. Vieni dis
kutuoja labai rimtai, kiti su pašaipomis. 

Čia trumpai prisiminsiu apie prof. K. Pakšto pas
kelbtą lietuviams koloniją beveik prieš 25 metus. Apie 
tai jaunesnieji, be abejojimo, visai nieko nežino, o se
nesnieji gal bus užmiršę. Ypatinga, kad tik prof. K. 
Pakštas vienas tokiais projektais žaidžia. 

Po 1935 metais Kaune įvykusios Pasaulio lietuvių 
kongreso prof. K. Pakštas Draugijos užsienio lietu
viams remti organe „Pasaulio lietuvis" paskelbt? savo 
parinktą Lietuvos žmonėms koloniją — Patagonijoj. 
Pietų Amerikoje! 

Mažai kas gaudavo „Pasaulio lietuvį", mažai kam į 
akį krito tas K. Pakšto straipsnis. Man tai atrodė fan
tazija. Ir „Dirvoje" kritiškai iš tojo sumanymo pajuo
kavau. 

Tą Pakšto straipsnį galėtų atsiminti tuometinis 
DULR pirmininkas adv. R. Skipitis ir. jeigu dar gyvi. 
nors vienas „Pasaulio lietuvio" redaktorius. -

Pakštas tada aiškino, kad Patagonijos klimatas 
yra artimiausias Lietuvos klimatui. Nesurandu savo 
archyve to „P.L." numerio ir negaliu smulkiau apie tai 
pasakyti. Bot gal ir neverta. (Bus daugiau) 
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NEGI DAILININKAS 
NEREIKALINGAS 

LIETUVAI? 
BERNARDAS ŠAKNYS 

Negi įžymus ir visame pa
saulyje žinomas lietuvis mo-
numentalistas Laimutis Loče-
ris antrąkart bus priverstas 
emigruoti į Kanadą ar kitą pa
saulio valstybę? 

Nejučia akyse šmėsteli per 
LTV matytas patenkintas 
„Jedinstvos" vado Valerijaus 
Ivanovo veidas: apšmeižęs 
Sausio 13-osios aukų atmi
nimą, išniekinęs mūsų tautos 
didvyrius, jis viešai skleidžia 
įžūlų melą. Gera jam Lietu
voje — buvo gavęs darbą net 
istorijos mokytoju, turi pui
kias gyvenimo sąlygas, kaip ir 
šimtai kolaborantų, okupantų 
palikuonių, nekenčiančių Lie
tuvos, kovojusių prieš jos ne
priklausomybę. 

Laimutis Ločeris — Vilniaus 
dailės akademijos docentas, 
beje. pakviestas iš Kanados į 
Dailės akademiją dėstyti svar
biausią discipliną — piešimą, 
gyvena studentų bendrabu
tyje, neturi jokių sąlygų 
kūrybiniam darbui. 

„Bėgau iš sovietų 
lagerio..." 

Kalbuosi su Laimučiu, pri
simename sovietinius laikus ir 
Šilo gatvę Vilniuje Antakal
nyje, kurioje jis gyveno. Tylus 
ir tiesus, niekaip negalėjęs 
paklusti okupacinei valdžiai, 
1978 m. nusprendžia emigruo
ti į Kanadą. 

Prabėgo devyneri sunkūs 
metai laukiant vizos. Pašalino 
iš Dailininkų sąjungos, neteko 
darbo. O tuo metu L. Ločerio 
darbai buvo plačiai išgarsinę 
jo vardą ne tik Lietuvoje. De
koratyvinė siena .Neringos 
viešbučio" vestibiulyje, 
„Dainavos šalis" — reljefine 
siena kavinėje „Dainava" 
Druskininkuose, frizai „Dai
navos" restorane Vilniuje, de
koratyvinė siena „Draugystės" 
viešbučio posėdžių salėje, de
koratyvinė medžio siena Ni
doje ir daugelyje kitų sostinės 
bei visos Lietuvos miestuose 
sukurtų Laimučio Ločerio dar
bų žavėjo žmones. Jo kūrybai 
būdingas aukštas meninis ly
gis, minties lakumas ir muzi
kalumas. 

Tačiau dailininkui, pareiš
kusiam norą išvykti gyventi į 
Kanadą, buvo pasakyta: „Per
sigalvok, atsisakyk savo idėjų, 
arba...." 

Kas slypėjo už to „arba"? 
Tyli žūtis, tavo vardas ištri
namas iš visur, net iš knygų. 
Tu esi — ir tavęs nėra; kaip 
raupsuotojo tavęs šalinasi 
buvę bičiuliai, draugai. Nega
na to: iš visų pusių siaučia 
sekliai, etatiniai ir neetatiniai 
kagėbistai, skaičiuoja tavo 
žingsnius, įsitaiso pušyne po 
langu ir stebi, stebi. Kai išeini 
iš namų — įeina pro duris ir 

naršo. Įtaisai sudėtingesnę 
spyną — išlaužia duris. 

Ir tyčiojasi atvirai, su panie
ka: „My vam pokažem Kana-
du..." Tik 1987 m., padedant 
Kanados valdžiai, gauna vizą 
ir su šeima emigruoja į kitą 
pasaulį. 

„Skubėjau į L ie tuvą" 

Kanada... su savo gyvenimo 
dėsniais. Ir kiekviename 
žingsnyje — Lietuvos ilgesys. 
Atrodė, čia pat Antakalnio 
pušynai, nurausvinti saulėly
džių, prikelti saulėtekių..." „Aš 
žinojau, kad žus blogio imperi
ja, aš laukiau jos gaio, svajo
jau apie kuo greitesnį grįžimą 
į laisvą Lietuvą". — spindi 
Laimučio Ločerio akys. 

Treji emigracijos metai ne
buvo iengvi. Daug pakelta 
dvasinių kančių, nemažai pa
dėta išeiviams. Pagal specialy
bę surado darbą firmoje. 

Kas apsakys džiaugsmą, 
išgirdus apie laisvės kovas 
Lietuvoje. „Skubėjau namo, 
norėjau kuo daugiau padėti 
atgimusiai Lietuvai. 1990 m. 
kovo 20 d. aš jau buvau 
tėvy nėję!" 

I pačių audringiausių įvykių 
verpetą įsiliejo: ištisas naktis 
budėjo prie Parlamento. Vil
niaus Dailės akademija pak
vietė dėstyti piešimą. Mielai 
sutiko. Net dvejus metus daili
ninkas neėmė pensijos, nes 
suprato sunkią valstybės pa
dėtį. 

Tačiau valstybė nesuprato 
įžymaus dailininko, grįžusio į 
tėvynę. Jis nebuvo valdinin
kas — tad negavo buto, kūry
binių dirbtuvių, nors vylėsi, 
prašė... 

CLASSIFIED GUIDE 
IVAIROS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

[VEDIMAI - PATAISYMAI 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (lanascaping/mainte-
nance) bendroves savi

ninkas. Washington. D.C., ieSko darbi
ninko, kuns galėtų atlikti lauko priežiūros 
darbus. Pradinis mokestis $6 į valandą. 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais Reikalingas darbo 
ieiaimas. Suteikiamasptguebutas-$130 
mėnesiui. Kreiptis tei. (202)244-2373. 

GREIT PARDUODA 

2J& RE/MAX 

(773)586-5959 
(708)425-7160 

RIMAS L.STANKUS 
Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
Nuosavybių įkainavimas veltui 
Perkame ir parduodame namus 

• Pensininkams nuolaida 

Ledo skulptūros Michigan ežero pakrantėje. 

Neišgirsta A. Štaras Vil
niaus dailės akademijos rekto
riaus prof. V. Brėdikio 
(1992.11.24) trumpo, bet labai 
ryškaus prašymo, kuriame ab
surdu išvadina turimas daili
ninko gyvenimo sąlygas, pa
brėždamas: „Jūsų kompetenci
joje, gerbiamas mere, suteikti 
dail. L. Loceriui patalpas, 
įgalinančias normaliai gyventi 
ir dirbti". 

A. Štaras buvo „kietas" ir 
nepalenkiamas. Jo nesugrau
dino net kultūros ir švietimo 
ministro D. Trinkūno primini
mas (1992.12.24), kad: „Dail. 
L. Ločerio kūrybiniai darbai 
mūsų reprezentaciniuose in
terjeruose yra užsienio svečių 
aukštai vertinami ir neabejo
ju, jo būsimieji kūrybiniai dar
bai dabartinės Lietuvos meno 
raidoje yra ypatingai reikalin-
gi"-

Bevi l t i ško sus i r a š inė j imo 
l a b i r i n t a i 

„ Jūsų kompetenci jo je . . . " 

„Ko gi jūs važiavote į Ka
nadą? O jei jau nuvažiavote — 
nereikėjo grįžti. N'a, gal su
kaupęs pinigų, Lietuvą galė
jote paremti. O gyvenimo pa
baigoje..." 

„Urnoje grįžti?" — išdžiūvo 
dailininko balsas. Juk kalba 
merijos darbuotojas, aukšto
sios mokyklos dėstytojas. 

„Nesakau urnoje. Betgi dau
guma mūsų įžymių išeivių se-
neliokų išmalc'os neprašo..." 

Pareigūnas jau nemato jo, 
Laimučio Ločerio. 

Kaip ir daugelio mažesnių, 
smulkesnių žemės nykštukų, 
atėjusių tuščiom rankom ko 
nors prašyti. 

Į juos kaip į granitą atsi
trenkia 1992.11.17 statybos ir 
urbanistikos ministro A. Nas-
vyčio tarpininkavimo raštas 
merui A. Štarui suteikti L. 
Loceriui kūrybines ir gyve
namąsias patalpas, padėti me
nininkui „įgyvendinti jam 
būdingus, unikalius kūrinius". 

Bene nuoširdžiausiai daili
ninko godą suprato ir į ją 
įsijautė buvęs Seimo švietimo 
ir mokslo ir kultūros komiteto 
pirmininkas prof. Bronius 
Genzelis. J is parašė išsamų ir 
argumentuotą laišką morui V. 
Jasulaičiui (1993.09. lu;, jog 
būtina kuo skubiau patenkinti 
dail. L. Ločerio prašymą. 

Prof. B. Genzelis pavadino 
beviltišku dailininko trejus 
metus trukusį („pradedant 
draugu Vileikiu, baigiant 
ponu A. Štaru") susiraši
nėjimą su Vilniaus miesto 
vykdomosios valdžios aukš
čiausiais pareigūnais: „Dauge
lis jų šiam žmogui nebandė ne 
tik padėti, j ie nesiteikė jam 
netgi atsakyti. Nebuvo iš
girstas ir Architektų sąjungos, 
Dailės akademijos vadovų, 
Statybos ir urbanistikos bei 
kultūros ir švietimo ministrų 
balsas, kurie parėmė L. Lo
čerio prašymą". 

Unikaliu prof. B. Genzelis 
pavadino miesto kultūros sky
riaus vilkinimą įregistruoti L. 
Ločerio pareiškimą dėl pa
talpų kūrybinėms dirbtuvėms 
įsirengimo. 

Deja, kurčias buvo ir V. Ja
sulaitis. Prof. B. Genzelio 
raštą jis išmargino rezoliucijo
mis, nuorodomis p. Valivonie-
nei, p. Butkutei, p. Kamaičiui. 
Sunku pasakyti, ką jie padarė. 
Tik iš Lietuvos dailininkų 
sąjungos pirmininko A. Bigu-
zo tų metų (1993.10.15) rašto 
V. Jasulaičiui matyti, kad... 
nieko, nes Lietuvos Daili
ninkų sąjungos prašymas liko 
nepatenkintas. 

Nužudyt i darbai 

okupantai. Neabejojo jos bū
tim, nedvejojo, nelaukė kaip 
kiti, kas bus po metų. 

Dailininkas tikėjosi kuo sku
biau užbaigti 1983-1984 m. 
pradėtus figūrinių kompozi
cijų eskizus aštuoniems tapy
bos paveikslams vienai baž
nyčiai Vilniuje. Dailininkas 
profesionalas savo darbuose 
naudojo būdingą lietuvių liau
dies meno medžiagą — medį. 
Jo kūryba ne smulkaus maste
lio, bet stambios apimties ir 
sudėtingų erdvinių formų kū
riniai. Jiems įprasminti bū
tinos sąlygos. 

„Visas kūrybines jėgas ir 
man brangų laiką eikvoju se
kinančiam absurdui — kele
rius metus rašau ir prašau 
Vilniaus miesto valdžią skirti 
patalpas kūrybiniam darbui", 
— rašė L. Ločeris premjerui 
A. Šleževičiui 1994 m. gruo
džio 12 d. ,: 

Žuvo vienas po kito 
kūrybiniai sumanymai. Lieka 
neįvykdytas svarbus ir origi
nalus darbas — sudėtingų 
formų dekoratyvinė siena 
Svečių rezidencijos interjerui 
(Latvių g.) Daugelis kitų mo
numentalių ir dekoratyvinių 
darbų taip pat jau nebus 
įgyvendinti. 

Nužudyti darbai... Ir tarsi 
regiu už tų, negimusių kū
rinių, turėjusių išgarsinti Lie
tuvą, sustojusių budelių būrį... 
Ir tame būryje, kaip teisingai 
pastebėjo prof. B. Genzelis, 
draugas Vileikis ir ponų eilė, 
merų, Seimo pirmininko Č. 
Juršėno, premjero A. Šleže
vičiaus, prezidento A. Bra
zausko, taip ir nesugebėjusių 
išgirsti talentingo dailininko 
godos, į kuriuos jis kreipėsi as
meniškai. 

Nuotr. Kazio Ambrozaičio 

Virpa Laimučio Ločerio bal
sas. Sugniuždytas, paniekin
tas. 

— Man labiausiai skaudu, 
kad negalėjau įvykdyti savo 
kūrinių. 

— Ar kreipėtės į prof. Vy
tautą Landsbergį, Gediminą 
Vagnorių, Rolandą Paksą? — 
metu gelbėjimo šiaudą. 

— Kol kas ne... Bijau galuti
nai palaidoti viltį... 

Laimutis Ločeris išeina iš 
redakcijos su vilties blyksniu. 
J Gediminą Vagnorių dar ne
sikreipė. Jis duos, tikrai duos 
tokią nuorodą! 

AirroMOBJua NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapdis ir Off. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

TeJ. (708) 424-8654 
(773)581-8654 

Prie 66 St ir Kedzie Ave. iš
nuomojamas 3 kamb. bt. su 
virtuvės įrengimais ir apšildymu 
$380 į mėn. Skambinti 708-425-
7160. 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

FOR RENT 
3 bedrm., 1-1/2 bath apt. 67 

St & Kolmar Ave. vic. Tel. 
773-767-6503 or 773-581-
5563. 

r 

Trūko tik geranoriškumo 

Paskutinis žiemos kūrinys prie Michigan ežero Indianoje. 
Nuotr Kazio Ambrozaičio 

Kupinas kūrybinių suma
nymų dailininkas Laimutis 
Ločeris skubėjo į Lietuvą. Ir 
jais norėjo garsinti savąją val
stybę, kurios pranašu buvo 
dar tada, kai krašte siautė 

„Suteikti jums butą ne eilės 
tvarka neturime juridinio pa
grindo" (Vilniaus m. valdybos 
gyvenamųjų patalpų skyriaus 
vedėjo V. Sadausko 1994.11.-
23 atsakymas). Informuoja
me, kad šiuo metu išnuomoti 
negyvenamąsias | patalpas 
kaip kūrybinę dirbtuvę nėra 
galimybės — kitų tarnautojų 
lakoniški raštai. 

O ar negalėjo vykdomasis 
komitetas, merija, savivaldybė 
rasti išeitį ir padėti L. Loce
riui? 

1993 m. spalio 4 d. L. 
Ločeris kreipėsi į merą V. Ja
sulaitį, nurodydamas Savi
čiaus g. 6 restauruojamuose 
namuose esančias tinkamas 
kūrybines ir gyvenamąsias pa
talpas. Po dvejų Įmetu merui 
V. Jasulaičiui, oJvėliau Savi
valdybės tarybosvpirmininkui 
Caplinskui rašė '„Turint ge
ranoriškumo, patalpų atsi
rastų..." 

— Kartais pagalvoju: ar ne 
buvę kagėbistai tebėra veiks
nūs ir man keršija už praeitį? 
Kaip kitaip visa tai suprasti... 

KALVIO AMATO 
RENESANSAS 

Merdintį kalvystės meną 
gaivinti ir puoselėti Vilniuje 
rengiasi naujojo salono „ama
tininkai" savininkas Romanas 
Visnapas. Po „Amatininkų" 
stogu susirinko per 10 gar
siausių Lietuvos kalvystės 
meistrų, kurie užsakovui gali 
nukaldinti ir tvorą, ir rasos 
lašais nusėtą rožės žiedą, rašo 
„Verslo žinios". 

Romanas Visnapas jau turi 
nekilnojamojo turto agentūrą 
ir reklaminį laikraštį. Salonas 
„Amatininkai" jam daugiau 
pomėgis nei pajamų šaltinis. 
Kurdamas saloną, verslinin
kas sako sužinojęs begalę įdo
mių dalykų. 

„Nors buvo manyta, kad Da
masko plieno paslaptis palai
dota visiems laikams, Lietu
voje yra meistrų, kurie ją žino 
ir gali nukalti tikrą Damasko 
plieno geležtę", — sako R. Vis
napas. 

„Amatininkai" neapsiribos 
vien geležies dirbiniais. Ben
dradarbiaujama daugiau kaip 
su 50 įvairių Lietuvos meis
trų, kurie užsakovui gali pa
siūlyti ir židinį, ir vitražą, ir 
tapybos bei skulptūros darbų. 
Salone bus rengiamos ir įvai
rių menininkų ekspozicijos. 

I 

TRANSPAK įstaiga atidaryta 
KETVIRTADIENIAIS iki 7 vai. vakaro 

Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru. 
Baldai ir komercinės siuntos. 
Pinigai pervedami doleriais. 

VELYKOMS siuskite dabar! 
Kokybiški maisto siuntiniai 

pradžiugins Jūsų artimuosius. 
Didysis - $98, šventinis - $45. 

Lemonte: šeštd. 9-12 v., sekmd. 8:30-1 v.p.p. 

TRANSPAK, Chicago, IL. Tel.: (773) 838-1050. 
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27. 

Seattle. \VA, po Vasario Šešioliktosios minėjimo, pagrindinę kalbą pasa
kiusi Asta Banionyte (kairėje), buvusi JAV LB Visuomeninių reikalų 
būstinės Washington. DC. vedėja. Rasa Matienė, kurios vadovaujamas 
„Ūkanos" folklorinis ansamblis atliko programą, ir pianistė Jūratė 
Audėjaitienė. 

KVIEČIAME ATIDARYTI 
MŪSŲ 88 tųjų METŲ SUKAKTUVINI C.D. 

Eam5.509h mĄPY 
9 Month CD 

Mlnlmum $1,000 
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Mes kalbame lietuviškai 

S 
11139 S. HartemAve. 
VVorth, IL 60482 
(708)361-8000 

1715W.47thSt., 
Chicago. IL 60609 
(773) 523-3145 

6858 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 
(773)581-6500 

Indėliai apdrausti Federalinės valdžios iki $100,000 



Gerai derantys Lietuvoje javai buvo eksponuojami š.m 
naujų žemės ūkio kultūrų parodoje Vilniuje. 

vasario 11d. Žemės ir miškų ūkio ministerijos rengtoje 
Nuotr. Eltos 

9 JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos skyrius 

Vytenis Rasutis, 8211 W 90th St Hickory Hills, IL 60457 

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
EKONOMIKĄ 

LITO KURSAS IŠLIKS 
VIENODAS 

Lietuvos banko Politikos de
partamento direktorius Gita-
nas Nausėda „Lietuvos ryte" 
teigia, jog prieš metus priim
tos pinigų politikos programos 
1997-1999 metams pirmajam 
etapui numatytų uždavinių 
įvykdyta 90 proc. Neseniai 
Lietuvos bankas baigė rengti 
naujojo Lietuvos banko įsta
tymo projektą, kuriame nu-

ja ateityje orientuotis į 
pastovumą*. 

Lietuvos banko pareigūnas 
mano, kad artimiausiais me
tais Lietuvos bankui tikslin
giausia laikytis vienodo lito 
kurso, nes jis sudaro palan
kias sąlygas pagrindiniam 
tikslui — kainų pastovumui 
įgyvendinti. Pasak G. Nause-
d 5 v fino aspektu mažai ką 
keičia 1999 m. numatomas pa
grindinės valiutos JAV do
lerio pakeitimas į eurą. Jis tik 
leis dar kryptingiau siekti in
fliacijos tempų Lietuvoje suar-
tinimo" su Europos Sąjungos 
vidurkiu, padės pamatus už
sienio prekybos europietiškai 
orientacijai. 

G. Nausėdos teigimu, Lietu
voje iš valiutų valdybos mode
lio jau liko tik išorinis 
bruožas, kurio turinį vis la
biau užpildo šiuolaikinio cen
trinio banko bruožai. Pa
reigūnas tvirtina, jog nebeliko 
vieno iš trijų valiutų valdybos 
modelio pagrindinių bruožų 
— automatinės pinigų emisi
jos, nes Lietuvos bankas iš
leidžia arba suima pinigus, ne 
tik pasyviai keisdamas litus į 
JAV dolerius, bet ir vykdyda
mas atviros rinkos operacijas, 
keisdamas bankų privalomųjų 
atsargų reikalavimus. 

LIETUVIŠKAS 
ŠALDYTUVAS RODOMAS 
PARYŽIAUS PARODOJE 
Pernai Alytaus bendrovė 

„Snaigė" pradėjo gaminti 3 
naujus šaldytuvų modelius. Iš 
viso „Snaigė" dabar gamina 15 
šaldytuvų modelių. Šiemet 
bendrovėje vėl atsirado nau
jovė — pradėti gaminti šal
dytuvai — vitrinos, kurie pa
togūs naudoti kavinėse, ba
ruose, parduotuvėse, vaisti
nėse. Naujasis gaminys daly
vauja Paryžiuje vykstančioje 
specializuotoje virtuvių įran
gos parodoje „Comfortec". 

Pernai „Snaigės" apyvarta, 
palyginti su 1996 m., išaugo 

beveik 25 mln. litų ir sudarė 
apie 171 mln. litų. Praėjusiais 
metais įmonei pavyko parduo
ti savo gaminių 17 proc. dau
giau nei ankstesniais metais. 
Įmonės vadovai tikisi, kad 
šiemet dar bent penktadaliu 
padidės prekybos apimtis. 

Nors „Snaigė" metus baigė 
pelningai, dividendai akcinin
kams nebus mokami. Pasak 
įmonės vadovų, galvojant apie 
bendrovės perspektyvas, pir
miausia reikia galvoti apie in
vesticijas į gamybą. 

MARIJAMPOLĖS 
ŽIRGYNAS KAPSTOSI IŠ 

KRIZĖS 

Marijampolės žirgynas šiek 
tiek atsigavo po krizės, kuri 
buvo ištikusi praėjusį rudenį. 
Naujoji žirgyno vadovė Daiva 
Leonavičiūtė „Lietuvos rytui" 
sakė, kad pavyko parduoti 
šiek tiek arklių, sumažėjo sko
la bendrovės darbuotojams. 

Pradėjusi vadovauti žirgy
nui praėjusį spalį, D. Leona
vičiūtė rado labai blogą pa
dėtį. Žirgyno tur tas — arkliai 
ir pastatai buvo sulaikyti už 
skolas Žemės ūkio bankui, 
darbuotojams apie 10 mėnesių 
nebuvo mokami atlyginimai. 

81 proc. Marijampolės žirgy
no akcijų valdo Žemės ir 
miškų ūkio ministerija. Liku
si jų dalis priklauso ben
drovės drabuotojams. 

Dabar bendrovė darbuoto
jams liko skolinga tik už 3 
paskutinius metų mėnesius, 
pavyko atsiskaityti su smul
kiaisiais kreditoriais. Arti
miausiomis dienomis į žir
gyną atvyks pirkėjai iš Dani
jos ir Vokietijos. Bendrovė dar 
turi apie 130 arklių. Pasak di
rektorės, pardavinėti žirgus 
dabar nelabai apsimoka, nes 
yra labai kritusios jų kainos. 
Sportinius žirgus pelningiau
sia pardavinėti vasaros pabai
goje, kai jie būna geriausiai 
paruošti varžyboms. 

Naujoji žirgyno vadovė ma
no, kad, jei Žemės ūkio ban
kas leis atsistoti ant kojų, 
padėtis turėtų pagerėti. 

NESPJAUK Į PIRKĖJU 
ŠULINJ 

Taip pavadintą redakcinį 
straipsnį išspausdino „Verslo 
žinios". Jame rašoma apie Lie
tuvos lengvosios pramonės 
įmonių žygį į Europos Są
jungos rinką. Nuo šitų metų 
pradžios Lietuvos lengvosios 

pramonės gaminiais galima 
laisvai prekiauti Europos val
stybėse be jokių kvotų. 

Kaip rašo „Verslo žinios", į 
viliojančią Europos Sąjungos 
rinką buvo einama ilgai ir 
ganėtinai nuosekliai. Prieš 
kelerius metus Lietuvos siuvi
mo įmonės, gavusios pirmuo
sius užsienio firmų užsaky
mus, pradėjo naują erą savo 
veikloje. Teko užmiršti visus 
nuopelnus sovietinei rinkai ir 
įrodinėti kapitalistams, kad 
Lietuvos siuvėjai bei batsiu
viai sugebės teisingai sudė
lioti ir susiūti iškarpas. Už 
lietuvius buvo sugalvota vis
kas — nuo modelio eskizo iki 
drabužio pakuotės. 

Tuomet lietuviškos darbo 
jėgos pardavimas buvo bene 
vienintelis būdas chaotiškai 
besiformuojančioje rinkoje. Il
gainiui daugelis siuvimo įmo
nių pasididžiuodamos ėmė 
vardyti didėjančius eksporto 
procentus, kurie iš tikrųjų 
buvo ne kas kita, kaip pigios 
darbo jėgos eksportas. Įmo
nių, kurios galėtų parduoti 
originalius savo gaminius, ir 
net su savo įmonės pavadini
mu, iki šiol Lietuvoje tėra vos 
viena kita. 

Liūdniausia, kad daugelio 
įmonių, ypač siuvimo, vadovai 
darbo jėgos eksportą pateikia 
kaip didžiausią įmonės per
galę, o Lietuvos pirkėją už
miršo. 

„Per maža perkamoji galia, 
gal vėliau ateis toks laikas, 
kai bus paranku daugiau ga
minti vietos rinkai" — toks 
motyvas nuskamba dažno va
dovo lūpose. 

Anksčiau ar vėliau laikas 
ateis — klausimas tik, kam jis 
bus parankus. Pamiršęs, kaip 
iš tikrųjų atrodo tie lietuviški 
gaminiai, pirkėjas vargu ar 
puls vėliau jų ieškoti „iš pa
triotiškumo". Juolab, kad ir 
užsienietiški ateis be muitų. 
Ir pasisuks išsvajotoji Euro
pos Sąjungos rinkos erdvė į 
gamybininkus visiškai ne
tikėta puse, — rašo „Verslo 
žinios". 

MINISTRAS 
NESIJAUČIA KALTAS 

Sukako metai, kai buvo 
įkurta Ūkio ministerija, perė
musi Pramonės ir prekybos, 
Energetikos ir Ekonomikos 
ministerijų reikalus. Naujajai 
ministerijai ėmė vadovauti 
Pramonininkų konfederacijos 
viceprezidentas, elektros ma
tavimo prietaisų įmonės 
„Skaiteks" generalinis direk
torius Vincas Babilius. Tapęs 
ministru, V. Babilius pasišovė 
pašalinti iš elektros eksporto 
ir gamtinių dujų importo 
rinkų tarpininkus ir sudaryti 
tiesiogines sutartis su jų 
pirkėjais bei tiekėjais. Išvai
kius elektros energijos tarpi
ninkus, Lietuvos elektros ek
sportas pernai sumažėjo be
veik tris kartus. 

Pasikalbėjime „Lietuvos ry
tui" V. Babiiius nemano, kad 
dėl jo kaltės sumažėjo elektros 
energijos eksįiortas. Jis teigia, 
kad šiemet yra apčiuopiamos 
galimybės eksportuoti dau
giau kaip 6 milijardus kilovat
valandžių eiektros, o, pas
tačius „tiltą" į Vakarų Europą, 
Lietuva iš viso ketina ekspor
tuoti iki 90 proc. pagamina
mos elektros energijos. 

Ministras neigia uždraudęs 
parduoti elektrą tarpinin
kams, nes nesą jokio jo rašto 
ar įsakymo. Eiektros eksporto 
sumažėjimu jis kaltina ben
drovės „Lietuvos energija"' 
vadovus ir Ignalinos atominę 
elektrinę, kuri nesugebėjusi 
pagaminti planuoto elektros 
kiekio. Pasak ministro, jis ko
voja su naujais tarpininkais, o 
su senaisiais elgiasi pagal po
sakį — nesuradęs naujo, seno 
negriauk. j 

ATGIJO KARTONO 
GAMYBOS MAŠINA 

Bendrovė „Klaipėdos karto
nas" pradėjo bandyti, beveik 5 
metus nedirbusią vieną di
džiausių Rytų Europoje karto
no gamybos mašiną. Ją sude
rinus, įmonė šiemet tikisi par
duoti 2.6 karto daugiau pro
dukcijos nei pernai, rašo 
„Verslo žinios". 

Prieš ketvirtį amžiaus An
glijoje pirktos mašinos pajėgu
mas yra 90,000 tonų kartono 
per metus. Dabar nauja tokia 
mašina kainuoja apie 120 
mln. dolerių. Šiemet klaipė
diečiai šia mašina planuoja 
pagaminti iki 35,000 tonų kar
tono. Pradėjusi gaminti aukš
tesnės kokybės kartoną, įmo
nė tikisi atsikovoti balinto 
kartono rinką Lietuvoje. 

DIDĖJA JAUNIMO 
NEDARBAS 

Pernai kas ketvirtas į Lietu
vos darbo biržas besikreipian
tis žmogus buvo iki 25 metų. 
Prieš metus jų buvo kur kas 
mažiau. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
katastrofiškai jaunimo nedar
bas didėja provincijoje. Telšių 
apskrityje beveik 10 proc. dar
bingo amžiaus žmonių iki 25 
metų buvo bedarbiai. Specia
listai apskaičiavo, kad kas 
antras jaunas bedarbis neturi 
jokios profesijos. 

Socialinių mokslų daktaras 
Gediminas Černiauskas tvirti
na, kad ryšio tarp ekonomikos 
plėtros ir nedarbo nėra. Pasak 
jo, Lietuvoje yra keli ekonomi
kos augimo centrai — Vilnius, 
Kaunas ir Klaipėda, o provin
cija vis dar apimta gilios de
presijos. Eksporto nuomone 
vyriausybė, nustačiusi mini

malų 400 litų atlyginimą, pati 
padidino jaunų bedarbių skai
čių. „Vilniuje už 400 litų j a u -

. nas žmogus galbūt nedirbs, 
tačiau rajonuose gal susigun
dytų ir už 200 litų", — sakė G. 
Černiauskas. 

Ekspertai kal t ina ir mokyk
las, netiriančias rinkos ir spe
cialistus rengiančias, neat
sižvelgiant į paklausą. 

Neseniai vyriausybė pr i ta rė 
15 Jaunimo profesinio orien
tavimo ir integravimo į darbo 
rinką priemonių, kurios nu
mato steigti apskrityse profe
sinio orientavimo skyrius, to
bulinti jaunimo profesinį mo
kymą. Tačiau eskpertai abejo
ja, ar jos gali padėti, jei kas 
antras j aunas bedarbis ne tur i 
jokios profesijos, trečdalis įsi
gijęs profesinį išsilavinimą. 

Specialistai taip pat pastebi , 
kad jaunimui darbo vietų ne
užleidžia dirbantys pensinin
kai. Todėl pensininkams rei
kia sudaryti tokias ekono
mines sąlygas, kad j iems apsi
mokėtų palikti darbo vietas 
jaunimui. 

IŠSTŪMĖ IŠ RINKOS 
IMPORTINI ALIEJŲ 

Rokiškio rajone veikianti 
„Obelių aliejaus" įmonė, prieš 
pusantrų metų pirmoji pra
dėjusi spausti Lietuvoje rapsų 
aliejų, iš rinkos jau i šs tūmė 
ne vieną importinį aliejų. Tik 
vokiškam „Brolio" ir bel
giškam „Risso" tai nesukliudė 
išsaugoti ar net padidinti uži
mamą rinkos dalį. 

Nors Lietuvoje išaugo bran
gaus ir kokybiško, ypač aly
vuogių, aliejaus paklausa, du 
trečdaliai Lietuvos gyventojų 
tebeieško kuo pigesnio alie
jaus. Tuo galima paaiškinti ir 
vokiško „Brolio" populiarumą, 
kuris yra bene pigiausias Lie
tuvos rinkoje, nes l i tras alie
jaus parduodamas maždaug 
už 4 litus". „Obelių al iejaus" 
litras kainuoja 4 litus 90 
centų. Įmonė kasdien pagami
na po 20 tonų rapso aliejaus, 
išspausto iš vietinės žaliavos. 
Įmonė pati gamina ir butel ius 
savo aliejui. „Obelių aliejaus" 
gamybos viršininkė Gražina 
Čiučelienė mano, kad parduo
tuvėse pigesnis importinis 
aliejus gali būti tik kontra
bandinis. Tuo tarpu komer
santai tvirtina, kad aliejaus 
kontrabanda Lietuvoje j a u 
baigta. J ie aiškina, kad vo
kiškas aliejus pigus dėl im
portui palankaus Vokietijos 
markės kurso. Be to, didelė 
konkurencija tarp šio aliejaus 
platintojų irgi verčia taikyti 
lanksčią kainų politiką. 
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ATSISVEIKINANT SU 
CICERIEČIU IGNU RUGINIU 

Vėl gerą Cicero lietuvių tel
kinio gyventoją palydėjome 
amžinybėn... Mirtis, turbūt, 
taikosi daugiau į geresniuo
sius, nors bet kokių tautiečių 
čia jau ne tiek daug beliko. 

1998 m. sausio 19 d. iš Šv. 
Antano parapijos bažnyčios 
palydėjome savo amžiaus 80-
metį neseniai atšventusį Igną 
Ruginį. J i s nepasižymėjo di
deliais mokslais, neturėjo 
aukštųjų mokyklų diplomų, 
tačiau buvo žmogus, kurio pa
siges ne tik jo artimieji, 
sūnūs , bet visi Igną paži
nojusieji. 

Velionis buvo „dūšios" žmo
gus — visada l inksmas, nie
kam negailėjo geresnio žodžio. 
J i s ir lietuviškos veiklos ne
vengė: anksčiau, kai ilga ir 
sunki liga jo nebuvo prigriebu
si, darbavosi LB Cicero apy
linkės valdyboje, dainavo pa
rapijos chore. Bet svarbiausia 
— jis buvo Tėvas (didžiąja 
raide), nes anksti mirus jo 
žmonai Aldonai, į aukštuosius 
mokslus siuntė ir išmokslino 
visus tris savo vaikus. Šiam 
darbui j is negailėjo nei laiko 
nei pinigų, kurių, žinoma, vi
sada j a m trūkdavo. Todėl ir 
šie dabar savo Tėvą prisimena 
vien tik gražiausiais žodžiais 
ir jo niekada neužmirš. Jie, 
turbūt , ir buvo didžiausias ve
lionio turtas. . . . 

Ignas Ruginis 

Žemės ir mišk'4 ūkio ministerijoje š.m. vasario 
ištirtų geriausiu derančių augalų veislių paroda. 
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surengta naujai 
Nuotr. Eltos 

Ignas gimė 1917 m. lap
kričio 1 d. Žaventų kaime, ne
toli Viekšnių, Mažeikių ap
skrityje. Jo tėvai buvo ūki
ninkai — Antanas ir Rozalija 
(Žukauskaitė), kuriems jau
nystėje j is ir pagelbėjo. 

Tačiau jo ramų gyvenimą, 
kaip ir daugelio mūsų, su
jaukė rusų ir vėliau — vo
kiečių okupacijos. J i s su dau
geliu kitų lietuvių jaunuolių 
įstojo į 15-jį Savisaugos bata
lioną, t ikėdamas padėti Lietu
vai. Buvo išsiųstas į Rytų 
frontą kovai prieš rusus. 
Vėliau, vokiečiams traukian
tis į Vakarus, teko kariauti 
kituose frontuose ir net pabu
voti sąjungininkų nelaisvėje. 
Iš ten išėjus, t rumpam išvyko 
į karo pabėgėlių stovyklą Vo
kietijoje. Ilgai ten neužsibuvo; 
a ts i radus galimybei vykti dar
bams Anglijon, Ignas ten 
išvyko 1948 m. balandžio mė
nesį. Čia pateko į anglų ka
syklas, ne kartą buvo su
žeistas, bet vistiek dirbo iki 
1959 metų. Tik vėliau gavo 
j au lengvesnį darbą „Goodyear 
Tire and Rubber" bendrovėje. 
Tačiau ir čia neužsibuvo, nes 
t raukė Amerika, kadangi ten 
kiek anksčiau buvo išvykęs jo 
pusbrolis Klemensas Žukaus
kas. Todėl 1961 m. liepos 1 d. 
gausi Ruginių šeima (5 žmo
nės) atvyko į New Yorką. o 
kitą dieną traukiniu pajudėjo į 
Cicero, kur ją priglaudė 
anksčiau minėtas giminaitis 
Žukauskas . 

Tik kiek vėliau jie išsi
nuomavo savo butą, Ignui 
pradėjus dirbti staliumi. Jis 
tuoj išmoko šio amato, įsigijo 
unijos kortelę, tapo geru meis
t ru šioje profesijoje. Dirbo prie 
įvairių statybų, o laisvalaikiu 
padėdavo savo pažįstamiems 
Cicero, atlikdamas įvairius 
medžio darbus namuose. Visi 
jį pažinoję teigia Igną dirbus 
gerai ir sąžiningai. 

Ilgoką laiką jo šeimą lydėjo 
sėkmė; j is džiaugėsi savo gera 
žmona ir puikiais vaikais. 
1948 m. Anglijoje jis buvo ve
dęs savo jaunystės draugę — 
Aldoną Genovaitę Šabanskytę. 
1950 m. gegužės 24 d. jiems 
gimė pirmasis sūnus Algis. Po 
dviejų metu — birželio 14 d. į 
pasaulį atėjo ir antrasis — 

Raimundas, o dar po poros — 
1956 m. balandžio 17 d. gimė 
trečiasis — Vytautas. 

Atvykus į Cicero, visi vaikai 
lankė Šv. Antano pradžios mo
kyklą, o ją baigus — pres
tižinę Ignatius College Prep. 
High School, Čikagoje. Vaikai 
gražiai augo, mokėsi ir litua
nistinėse mokyklose, priklau
sė lietuvių sporto komandoms. 

Igno žmona Aldona dirbo Šv. 
Antano taupymo ir skolinimo 
bendrovėje ir daug dėmesio 
rodė savo šeimai. Tačiau 1968 
m. jos smegenyse buvo rastas 
auglys. Po kelių operacijų ir il
gesnio negalavimo ji mirė 
1972 m. gruodžio 23 d., sulau
kusi tik 47 metų amžiaus. 

Nelengva buvo Ignui, nes jis 
norėjo savo vaikus kiek gali
ma daugiau išmokslinti, kad 
jie galėtų pasiekti tai, ko jam 
pačiam likimas pagailėjo. Jo 
troškimai išsipildė: Algis bai
gė Illinois universiteto Dantų 
mokslo kolegiją ir dabar turi 
savo gydymo kabinetą Lock-
porte. Raimundas studijavo 
National College of Chiroprac-
tic ir ją baigė chiropraktikos 
daktaro laipsniu ir dabar dir
ba Lisle, IL. Jauniausias Vy
tautas, kuris dabar turi Vyto 
vardą, tapo žinomiausiu iš 
visų Ruginių. Vytas gavo ma
gistro laipsnį garsiojo Yale 
universiteto dramos moky
kloje ir dabar yra žinomas 
filmų ir televizijos aktorius. Jį 
galima dažnai matyti televizi
jos ekranuose ir kino tea
truose. 

1979 m. metais Ignas išėjo į 
pensiją, tačiau vis dar po tru
putį dirbo privačiai — pa
dėdavo tiems, kurie prašy
davo. Jis dažnai vasaras pra
leisdavo Union Pier mieste
lyje, kur pagelbėjo sūnui Rai
mundui vasarnamio įrengimo 
darbuose. Jis džiaugėsi savo 
vaikais ir vaikaičiais, kurių 
turėjo šešis. Prieš 7 metus jis 
antrą kartą vedė, sumainyda
mas žiedus su iš Kauno čia at
vykusia našle Janina. 

Daug ką apie Igną būtų gali
ma parašyti, nes daug kartų 
tekdavo susitikti, pakalbėti 
asmeniškai ar telefonu. Jis 
dažnai papasakodavo apie 
savąjį Vytuką — aktorių, pa
sakydavo, kuomet jį bus gali
ma televizijoje matyti ( nes šis 
savo tėvui visada iš Kaliforni
jos paskambindavo ir pra
nešdavo). 

Tačiau apie jį bene 
gražiausiai papasakojo tas 
pats aktorius Vytukas, dabar 
j au Vyto vardu žinomas. Jis 
per laidotuvių pamaldas Šv. 
Antano bažnyčioje, sausio 19 
d. gal ketvertą minučių gra
žiausiais žodžiais apie savo 
Tėvą kalbėjo. Tokių nuo
širdžių ir taip puikiai išsakytų 
žodžių apie tėvą bent man nie
kada nėra tekę girdėti. 

Ilga automobiliu vilkstine 
velionį Igną palydėjo į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines 
Čikagoje, kur buvo supiltas 
kapas šiam tauriam lietuviui, 
pavyzdingam Tėvui. Ilsėkis 
ramybėje, Ignai! 

E d v a r d a s Šula i t i s 
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ISKESE 

E s a m e p r a t ę s iųst i kalė
d i n i u s sveikinimus artimie
siems, o kodėl ne velykinius'1 

Lietuvių tauta visuomet iškil
mingiau šventė Velykas negu 
Kalėdas. „Drauge" gautas ri
botas kiekis lietuviškų velyki
nių sveikinimo kortelių, iš
leistų Vydūno fondo. Kvie
čiame susidomėti ir įsigyti. 
kad galėtumėte pasveikinti 
mylimuosius Kristaus Pri
sikėlimo šventėje. 

Kun. R imas Gudel is , nese
niai atvykęs iš Lietuvos dar
buotis lietuvių sielovadoje 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijoje Čikagoje, vadovaus Ga
vėnios susikaupimui, ruošia
mam Ateitininkų namuose 
šeštadieni, kovo 14 d. Regis-
truojamasi pas Ireną Polikai-
tienę. tel. 630-257-2022. 

Anglų ka lbos kursa i pra
dedantiems vyks antradie
niais ir penktadieniais. 7 vai. 
vak.. Pasaulio lietuvių centre. 
Lemonte. Pamokos prasidės 
kovo 10 d. Socialinių reikalų 
skyriaus kambaryje, apatinia
me PLC aukšte 'prie kelto,. 
Informacija teikiama tel. 630-
243-0791 arba 630-243-8446. 
Kursus rengia LB Lemonto 
apylinkės soc. reikalų skyrius. 

Vytau to Didžiojo šauliu 
r i n k t i n ė ruoš ia Vlado Putvio 
paminėjimą kovo 8 d. Mišios 
bus aukojamos 10 vai. r., Ne
kalto M. Marijos Prasidėjimo 
bažnyčioje Brighton Parke, o 
minėjimas vyks tuoj po Mišių 
Šaulių namuose. 2417 W. 43rd 
Str., Chicago. Paskaitą skai
tys Pilypas Narutis, bus pro
gramos įvairybių. Visi šauliai 
ir visuomene kviečiama daly
vauti minėjime. Bus ir vaišės. 

J ū r a t ė B u d r i e n ė . JAV LB 
Krašto valdybos sekretorė, 
kalbės Kovo Vienuoliktosios 
— Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo proga ..Margutis II" 
renginyje kovo 8 d., 3:30 vai. 
p.p.. Jaunimo centre. Bilietus 
galite įsigyti ..Seklyčioje". 

Daumanto-Die l in inka ič io 
j aunų jų a t e i t i n inkų kuo
pos s u s i r i n k i m a s sekmadie
nį, kovo 8 d. vyks Ateitininkų 
namuose, tuoj po vaikams šv. 
Mišių Pal. J. Matulaičio misi
joje. Vyresnieji jauniai '6.7 ir 
8 skyr.) renkasi Ateitininkų 
namuose prieš išvykimą į ats
kiras iškylas. 

Skau tų Aido*" 75 metų 
s u k a k t u v i n ė šventė sekma
dienį, kovo 15 d.. 3 vai. p.p. 
vyks Jaunimo centro didž. 
salėje. Šventės rengimo komi
tetas kviečia visus skautus ir 
visuomenę atsilankyti. Pro
gramoje Nijolės Jankutes-
Užubalienės paskaita, meninė 
programa, pietūs ir malonus 
pabendravimas. Apie dalyva
vimą prašoma iš anksto pra
nešti Joiandai Kerelienei. tel. 
630-257-2558. 

P r i s imink i t e savo j a u 
nystės d i e n a s prie Spyglio 
ežero, kai stovyklavote su ge
riausiais ir naujausiais drau
gai.-... Darius Polikaitis. ..Dai
navos" vyrų okteto (ir taip pat 
ansamblio) vadovas tai gerai 
prisimena. įamžinęs stovyklos 
vardą, nuotaikas ir svajones 
vienoje savo kompozicijoje. O 
kiek jaunimo, jau išbndusio iš 
jaunų metų, Dainavoje pralei
do nepamirštamas vasara 
Tad visi kviečiami į Dainavos 
stovyklavietės gimtadienį, 
rengiamą kovo 21 d.. 6 vai. 
vak.. Jaunimo centre. Girdė
sime dainaviečių (t.y. ansam
blio* oktetą, girdėsime Taurą 
deklamuojant :r pasakojant 
..Dainavos pasaką", susitik
sime seniai matytus draugus. 
Įsigykite bilietus iš anksto 
..Seklyčioje" arba PLC krau
tuvėlėje. 

Amer ikos Lie tuvių Ro
mos Kata l ik ių mo te rų są
j u n g o s 3 kuopa kviečia vi
suomenę į ,1997 m. Pažaislio 
muzikos festivalį" — tai fil
mas, kuris bus rodomas kovo 
22 d.. 11:45 vai. r.. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Marquette Parke. 

Graž ina Narkus -Kramer , 
Bethesda, MD. su prenumera
tos mokesčiu atsiuntė 105 dol. 
auką, laikraščio išlaidoms su
mažinti. Nuoširdžiai dėkoja
me. 

Balzeko Lietuviu ku l tū 
ros muziejuje sėkmingai te
bevyksta baleto pamokos vai
kams. Joms vadovauja baleri
na Eglė Kliknaite. Užsiregis
truoti galima telefonu 630-
986-8613. 

Nepa t ingėk i t e ši vaka rą . 
kovo 5 d.. 

Amerikos Lietuvių ROTUOS Katalikių Moterų Sąjunga 

Sveikina Lietuvos Respublikos Prezidentą 

VALDĄ ADAMKlį 

ALRK Moterų Sąjunga su džiaugsmu ir viltim jungiasi 
su tauta pasitikėdama Vadovo sugebėjimais. 

Linkime Dievo palaimos, ryžto ir ištvermės, vedant 
Lietuvą į geresnį rytojų. 

I ALRK Moterų Sąjungos centro valdyba *. 

JAUNIMO CENTRO METINIS 
SUSIRINKIMAS 

J a u n i m o centro Tarybos pir- kad šiomis patalpomis naudo-
mininkas , vadovaudamasis jasi ir naujai atvykę lietuviai 
pr i imtais nuostatais, kur ra
šoma, kad turi būti šaukiamas 
metinis narių ir rėmėjų susi
r inkimas, jį sukvietė vasario 
22 d., 11 vai. r. Jaunimo cent
re , Čiurlionio galerijos patal
pose. Susirinkimą at idarė Ta
rybos pirmininkas Vaclovas 
Momkus ir pristatė susirinki
mo darbotvarkę. Joje buvo nu
matyt i pranešimai asmenų, 
turinčių vadovaujančias vietas 
J a u n i m o centro valdyme ir 
tėvų jėzuitų atstovo. 

Kun. Antanas Saulaitis. SJ. 
laimingu sutapimu atvykęs iš 
Lietuvos, paaiškino savo dar
bą Lietuvoje ir Latvijoje, ei
n a n t tėvų jėzuitų provincijolo 
pareigas . J is pabrėžė, kad jė
zuitų svarbiausias tikslas yra 
žmonių vedimas prie Dievo, 
Kr i s t aus mokslo skleidimas. 
Taip pat rūpinasi katalikišku 
j aun imo auklėjimu, steigiant 

iš Lietuvos. Šie pastatai yra 
prieinami visiems lietuviams, 
nepaisant, kada jie atvyko į šį 
kraštą. 

Iždininkui Liudui Rama
nauskui išvykus atostogų, 
apie kasos stovį pranešė Jonas 
Paronis, ilgametis šių reikalų 
tvarkytojas, pabrėždamas, 
kad finansiškai Jaunimo cent
ras laikosi gerai. Pastatams 
senstant, reik:a nuolatinės 
priežiūros, todėl 'ateinančią 
vasarą numatyta daug lauko 
ir vidaus gerinimo darbų, ku
rie pareikalaus nemažai iš
laidų. Su viltimi yra žiūrima į 
lietuvių visuomenę, kad bus 
gauta nemažai aukų, su kurio
mis bus galima padaryti nu
matytus darbus. 

Antanas Valavičius. Kontro
lėms komisijos narys, pranešė, 
kad, patikrinę kasos knygas, 
rado tvarkingai vedamas, be 

gimnazijas ir dirbant su jauni- jokių piniginių trūkumų. Iš-
mo organizacijomis, su ateiti- laidų ir pajamų balansai vėda

vai., nuvykti į 
Marąuette Park Neighbors or
ganizacijos susirinkimą, nes jo 
metu bus kalbama apie daug 
lietuviams svarbiu reikalų, 
įskaitant ir Dariaus bei 
Girėno paminklo atnaujinimą, 
kuriam jau paskirtos lėšos, ir 
69-tos gatvės — Lithuanian 
Plaza Ct. — pertvarkymą. Jei
gu mes' savo norų nepa-
reikšime, nelaukime, kad kiti 
tai padarys. Susirinkimas bus 
Monument of Faith Christian 
Center, 2750 W. Columbus. 

Amerikos Lie tuvių t au 
t inės sąjungos va ldyba vi
sus kviečia į Kovo Vienuolik
tosios paminėjimą šį sekma
dienį, kovo 8 d.. Pasaulio lie
tuvių centre. Pradedama pa
maldomis Pai. Jurgio Matu
laičio misijos bažnyčioje 11 
vai. r., o po to minėjimas tęsia
mas PLC salėje. Paskaitą 
skaitys dr. Jonas Valaitis, pro
gramai vadovaus Daiva Mei-
liene. linksniai šoks ..Gran
dies" ansambliečiaf. Tai vie
nintelis oficialus šios džiaugs
mingos datos paminėjimas Či
kagoje bei apylinkėje. Atvy
kite! 

n inkais ir su skautais . O dėl 
J a u n i m o centro ateities pabrė
žė, kad kol šis centras bus rei
kal ingas ir pajėgs išsilaikyti, 
negresia uždarymas. Taip pat 
dėkojo administracinei valdy
bai už gerą šių pastatų išlai
kymą. 

Labai išsamų praėjusių me
tų susirinkimo protokolą per
ska i tė Juozas Masilionis, pa
rašė Pranė Masilionienė. Už 
kruopštų jos darbą susirinku
sieji nuoširdžiais plojimais 
padėkojo. 

Vaclovas Momkus pasi-

Kaziuko mugėje prieš atidarymą kovo 1 d. Jaunimo centre !š .-. >.::.-« Birute Vindašienė. „Draugo" vyr redak
torė Danute Bindokienė. Lietuvos garbės gen konsulas Čikagoje Vadovas Kleiza, Jonas Dainauskas ir Halina 

mi tvarkingai ir turi visus pa
teisinamus dokumentus. 

Kiekvienais metais yra per
renkami 4 Tarybos nariai. 
Rinkimų komisijai vadovavo 
Stasys Džiugas. Pranešė, kad 
susirinkime dalyvauja 40 na
rių su 525 balsais. Kitų 3-jų 
metų terminui sutiko pasilikti 
Algis Čepėnas, Aleksas Lau
raitis. Juozas Masilionis ir 
Kostas Dočkus. Neatsiradus 
daugiau kandidatų, rankų pa
kėlimu, buvo perrinkti anks
čiau paminėti asmenys. 

I revizijos komisiją sutiko 
džiaugė, kad gražiai sugyvena įeiti Antanas Valavičius. Ka
su tėvais jėzuitais ir administ- zys Rožanskas ir Vida Šilienė. 
racijos vadovais, tik nusis- Neatsiradus daugiau kandi-
kundė , kad asmuo, apsiėmęs datų, jie buvo perrinkti nau-
eiti valdybos pirmininko pa- jam 3-jų metų terminui. 
reigas, neužtektinai prisidėjo 
prie šių pastatų tvarkymo. Jo 
manymu, asmenys paėmę pa
reigas, bet jų negalį eiti, tu
rėtų perleisti tiems, kurie nori 
dirbti. Dėkojo Skirmantei 
Miglinienei už nuoširdų dar
bą, tvarkant visus Jaunimo 
centro reikalus, o Marytei Utz 
už ėjimą valdybos pirmininko 
pavaduotojos pareigų. Be jos 

Po pranešimų ir rinkimu 
prieita prie patarimų ir klau
simų. Į klausimus atsakė Vac
lovas Momkus. Marytė Utz ir 
Jonas Paronis. Klausėjų pa
geidavimai bei patarimai buvo 
užrašyti į susirinkimo proto
kolą ir bus pagal galimybę 
įvykdyti. 

Po metinio narių-remėjų su
sirinkimo, susirinko Jaunimo 

rūpesčio, ypač kada reikėjo centro Tarybos nariai ir vien-
ruoštis 40 metų jubiliejui, balsiai perrinko Vaclovą Mom-
nebūtume pasiekę užbrėžtų kų būti Tarybos pirmininku, o 
tikslų. Antaną Paužuolį eiti sekreto-

Nuoširdus ačiū Jonui Paro- riaus pareigas. Tarybos na-
niui, įdėjusiam daug darbo va- riaj^ tarpusavyje pasvarstę. 
landų šio Švietimo židinio iš
laikymui. Nemaža darbo įdėjo 
Lesniauskas. Moterų pagalbi
nis vienetas, vadovaujamas 
Anelės Pocienės. Į šį vienetą 
įeina daug darbingų asmenų, 
kurios savo talentais ir darbu 
padeda Jaunimo centrui ženg
ti su pasitikėjimu į ateitį. 

Valdybos pirmininko pava-

nutare kreiptis į Mariją Utz ir 
prašyti jos perimti Jaunimo 
centro administravimą. Jai 
sutikus, administravimas pe
rėjo į jos rankas. Ji pasirenka 
valdybos narius savo nuožiū
ra. Taryba linki Marytei Utz 
ištvermės sunkiame administ
racijos darbe ir Diovo palai
mos visuose užsimojimuose, o 

duotoja Marytė Utz dėkojo t a i p p a t l j n k ; k a d j a u n i m o 

Kaziuko mugėje sek : launimo centre, susiti
ko Bronius Juodelis i kairėje' ir DavH Shestokas Respublikonų pa 
kandidatas i JAV Kongresą iš l«-t<>s rinkiminės apygardos Ka 

; vakarinių Čikagos priemiesčiu lietuviai pan r.:u s,; 
tiotį pirminiuos" rink:: uose kovo i" d. Nuotr K. Sulaičio 

dalyvaujantiems rėmėjams, 
nar iams, ir visuomenei už pri
sidėjimą pinigais, kad būtų iš
laikomi archyvai, l i tuanistinė 
mokykla. Pedagoginis institu
tas ir daugelis kitų organizaci
nių vienetų. Ačiū A. Paužuo-
liui, T. Miglinui ir t iems talki
n inkams, kurie reikalui atsi
radus, atvyksta padėti. Pa
dėka priklauso organizaci
joms, kurios naudoja Jaunimo 
centrą koncertams, pobūviams 
bei vakaronėms. Džiaugiamės. 

centras kuo ilgiau skleistų lie
tuvių kalbą ir -cultūrą Čikagos 
bei apylinkių ietuviams. 

A. Paužuol is 

ČLM VASARIO 16-OS 
MINĖJIMAS 

1998 m. vasario 14 d.. 12 
vai., visi mokiniai eina su vė
liavomis prie Laisves kovų pa
minklo, dalyvaujant ;r ALTo 
atstovams. Amerikos vėliavą 
neša Ada Valaitytė. Natalija 

Plaušinaitienė. 
Padalino ir Rytas Vygantas. 
Lietuvos vėliavą — Rima 
Griauzdyte, Indrė Noreikaitė 
ir Artūras Kavaliauskas. 
ALTo vainiką neša Daina Va
laitytė. Aušra Brooks ir Re
nius Padalino. Žvakutes už
dega Živilė Bielskutė, Rasa 
Dovilaitė ir Vytas Grybaus
kas. Visi gieda Lietuvos him
ną. Trumpas kalbas pasakė 
ALTo atstovė Evelyna Oželie-
nė ir ČLM mokytoja Ramune 
Lukienė. Pasibaigus iškil
mėms prie paminklo, visi eina 
į JC didžiąją salę, kur tęsia
mas minėjimas. 

Jnešamos vėliavos ir gieda
mi Lietuvos bei JAV himnai. 
Invokaciją perskaito kun. Juo
zas Vaišnys. SJ. Programai 
vadovauja mokinys Karolis 
Užgiris. Aukštesniosios mo
kyklos mokiniai pašoka „Ke
purinę". Paskiau 10 klases 
mokinė Indrė Noreikaitė per
skaito Nepriklausomybės pas
kelbimo aktą. Trumpai susi
rinkusius pasveikina konsulas 
Giedrius Apuokas ir garbės 
konsulas Vaclovas Kleiza. 
Dalyvauja ir Švietimo tarybos 
pirmininkė Regina Kučienė. 
kuri po sveikinimo kalbos įtei
kė direktorei Jūratei Dovilie-
nei mokyklos išlaikymui para
mos čekį. Iš Lietuvių fondo 
čekis buvo gautas anksčiau. 
Mokyklos vadovybė, komitetas 
ir tėvai nuoširdžiai dėkoja 
abiem institucijoms už pini
gines aukas. 

Po sveikinimo kalbų aukšt. 
m-los mokiniai vėl pašoka 
..Holenderį". Abu šokius pa
ruošė mokytoja Ligija Tautku-
vienė. Vyresnieji mokiniai at
lieka vaizdelį — .Amerikos 
lietuvių įnašas tėvynei Lietu
vai". Paskiau pradžios mokyk
los mokiniai, paruošti mokyto
jos Nijolės Pupienės, pašoka: 
„O čia čia". .Vėdarą" ir „Aguo
nėlę". Mokinių choras, pa
ruoštas mokytojos Dalios Ged
vilienės, padedant tėveliams 
ir svečiams dainuoja -Bran
giausios spalvos" (su įsceni-
zavimu) ir JŽemė Lietuvos": 
Minėjimą užbaigia mokyklos 
direktore Jūratė Dovilienė. 
Minėjimo programą paruošė 
mokytojos Rūta Jautokienė ir 
Ramune Lukienė. 

Šis minėjimas jubiliejinis, 
nes jau 80 metų suėjo nuo 
1918 metų nepriklausomybes 
paskelbimo. Ta proga tėvų 
komitetas parūpino didelį tor
tą. kuri< buvo atvežtas prie 
scenos. Konsulas G. Apuokas 
uždegė žvakutes, o garbės 
konsulas V. Kleiza pjaustė ir 
dalijo dalyviams. Tėvai, sve
čiai, mokytojai ir mokiniai 
vaišinosi tėvelių parūpintais 
skanumynais, koridoriuje bu
vo suruošta mokinių darbų 
parodėle, ypač įdomūs buvo 
mokiniu nupiešti pašto ženk
lai. Jiems padėjo tautodailės 
mokytoja Rūta Mickuvienė. 

Nuotr Edvardo Sulaičio 

vykusio tėvelio, todėl jis ne
vengė bet kokio darbo, taupė, 
kiek galėjo rūpinosi šeima, bet 
skaudus likimas lėmė, kad 

limui. 
J . P l a č a s 

Minėjimas užsitęsė apie va
landą laiko. Buvo labai gražiai 
pravestas. Visi skirstėsi pa
tenkinti. Tokie minėjimai mo
kiniams palieka gilų įspūdį ir važiuojant dviračiu iš Brook-
pasitarnauia tautiniam auklė- field į Lockport prižiūrėti ligo

nio, buvo partrenktas pra
važiuojančio automobilio. 

Jį pažinojusieji, kaip dorą, 
sąžiningą, gabų, niekad ne
nuilstantį ir visiems besisten
giantį padėti, nutarėme jam ir 
jo šeimai Lietuvoje įsteigti 
paramos fondą ir kreipiamės į 
visus lietuvius prisidėti savo 
auka. Čekius rašyti: Aleksan
dras Norvilas Fund vardu ir 
galima siųsti į Standard Fe-
derai Bank. sąskaitos nr. 
111302498. 

P a s t a b a : Galima pasiųsti 
arba palikti Socialinių reikalu 
raštinėje .,Seklyčioje". ..Drau
go" redakcija pasitikrino su 
Soc. reikalų pirm. Birute Ja
saitiene. 

BŪTINAS SKUBUS 
DĖMESYS 

Jau daugiau kaip savaitė 
laiko po sunkios automobilio 
avarijos Loyola universite
tinėje ligoninėje (Mayvvood. 
IL), intensyvios priežiūros 
skyriuje, be sąmonės ir kri
tinėje padėtyje, guli neseniai 
iš Lietuvos atvykęs mūsų tau
tietis inž. Aleksandras Norvi
las. 

Sunkiai jam sekėsi čia, 
Amerikoje. Lietuvoje pasiliku
si žmona su trimis dukrelėmis 
(4, 7 ir 11 metų amžiaus1 

laukė paramos iš užjūrin iš-

Mokyt Laura I^apinskienė aiškina Arui Latviui apie salas ir ežerus 
..Žiburėlio" Montessori mokyklėlėje, Ivemonte. N'uotr E. Butėno 

• N a m a m s pirkt i pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. 

• < k . 

• Naudingi p a t a r i m a i ir 
konkreti pagalba norintiems 
grįžti į Lietuvą. Puikiai įrengti 
butai, privačios valdos. Nuo
širdus, nebrangus ir sąžiningas 
patarnavimas. Kreiptis: Danutė 
Žilevičionė. Klinikų g. 11-12, 
2055 Vilnius, I ietuva.Tel. 370-
2-748a56. fax: 370-2-261165. 

(ak.) 
• P a i e š k o m e ! Lietuvoje 

gyvenanti w Nijolė Bal tuškai 
tė ir Dalia Le imonai tė ieško 
vaikystės drauges Inos Danu
tės Naruševič iū tės , kuri ka
daise gyveno Aukštoje Pane
munėje Prašau rašyti- S t a sys 
Goštautas, Muit inės 7. bt. 14/ 
2, 3<MX) Kaunas , Lie tuva . 

(akj 
• Lietuvos Par t izanų Glo

bos bado v:i!dvba ir šelpiamieji 
partizanai nuoširdžiausiai dė
koja ponui J . L . M a t e r u i už 
Si.500 pilka, 'z suteiktą pa

ramą laisvės kovoto jams -
p a r t i z a n a m s , p r a r a d u s i e m s 
sveikatą Sibire: taip pat $50 
aukojo Salomėja ir P r a n a s 
Paka ln i šk i a i , $20 - J u o z a s 
Briedis. Ačiū visiems aukoto
jams! L.P.G. fondo v a l d y b a . 

(ak.) 
• J u o z a s ir D a n u t ė Deve-

n i a i . Clinton Tovvnship, MI. 
atsiuntė $150 - vieno Lietuvos 
našlaičio metinį paramos mo
kestį. Dėkojame naujiesiems 
rėmėjams ' . . L i e t u v o s N a š 
l a i č i u g l o b o s " k o m i t e t a s , 
2711 W. 71 St. . C h i c a g o IL 
60629. 

(sk.» 
• K a r a l i a u č i a u s s r i t i e s 

l i e t u v i š k ų m o k y k l ų p a r a 
m a i , per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugi ją Čikagoje 
aukojo: $100 Vincentas Kamai-
tis; $50 - Antanas Girnius. Po 
$10 Kazys Bačanskas ir Marija 
Petrauskas. Dėkodami visiems 
rėmėjams, kviečiame visuome
nę remti lietuvišką švietimą 
Maž. Lietuvoje aukas siunčiant: 
. .Kara l iauč iaus k r a š t o l ietu
vybei", 1394Middl<>bnrjjCt.. 
N a p e r v u l e . IL. 60540-7011. 

(sk.i 
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