
l„l,!ll„..l.l..l..lil„„}MM.,I...U.H...M,.M...H..I 

S178 P7 GRATIS 
THI LIBRABT OF COIGRISS 
EOROPEAN READING ROOM 
Serialą Diviaion 
Wa«hington DC 20540-4830 

NEW8PAPER - P O NOT DELAY - Pate Mąjled 12/01/99 

U Ž S I E N I O L I E T U V I U D I E N R A Š T I S 
4645 WEST 63rd STREET • CHICAGO. ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • 0RAUGAS@EARTHLINK.NET 

Dvcsmbsr 2, 
VoLLXXXVn 

*# 90th ANNIVERSARY ^ 
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 

KETVIRTADIENIS -THURSDAY, GRUODŽIO - DECEMBER 2,1999 
• 90-IEJI METAI # Nr.233 

Kama 50 c. 

Vyr iausybė p a r e n g ė i t in 
griežto t a u p y m o programą 
Vilnius, gruodžio 1 d. 

(BNS) — Lietuvos vyriausybė 
posėdyje trečiadienį pritarė 
atitikmens neturinčiam pla
nui, kuriuo siekiama smarkiai 
sumažinti valstybės biudžeto 
išlaidas. 

v Veiksmų planas „Princi
piniai sprendimai 2000" bus 
pateiktas tvirtinti Seimui. 

„Mes norime, kad Seimas, 
tvirtindamas biudžetą, labai 
aiškiai žinotų, kas tarp tų 
skaidą yra įrašyta", sakė 
premjeras Andrius Kubilius, 
pristatydamas žurnalistams 
nutarimą. Parengtu planu sie
kiama visokeriopai taupyti 
lėšas, kurių labai trūksta val
stybės biudžetui. 

Tokiomis priemonėmis, anot 
premjero, siekiama valstybės 
ekonominio pastovumo. Ma
žesnis metinis deficitas, jo tei
gimu, reikalingas ne Tarptau
tiniam valiutos fondui (TVF), 
o finansinės sistemos pastovu
mui. 

30-ties punktų planas būti
nas 2000 metų valstybinio 
biudžeto ir „Sodros" biudžetų 
sėkmingam įgyvendinimui, 
teigė premjeras. 

Šiame plane numatomas 
biudžetinių įstaigų darbo už
mokesčio fondo mažinimas 5-
10 proc., numatoma nemokėti 
jokių premįjų. Valstybės tar
nautojams numatyta įšaldyti 
atlyginimus lapkričio 1 dienos 
lygiu ir labai smarkiai su
varžyti žmonių priėmimą į 
laisvas darbo vietas iki kitų 
metų vidurio. 

Per du mėnesius turi būti 
parengtas planas, kaip per
tvarkyti valstybės institucijas 
ir nereikalingų atsisakyti. 

Veiksmų plane numatyta 
nepirkti jokių naujų automobi
lių valstybės institucijoms, 

2000 metais draudžiama pra
dėti administracinių pastatų 
remontą ar pertvarkymą, ribo
jamos valstybės institucijų va
dovų komandiruočių išlaidos. 
Teisėjų bei prokurorų atlygini
mai turi boti mažinami, 
tačiau plane kol kas nenuro
doma, kiek. 

Taupant lėšas, aukštesniojo 
lygmens valstybės tarnautojai 
ir kiti valstybės tarnautojai 
nuo gruodžio 27 iki 31 d. 
išleidžiami neapmokamų „so
lidarumo" atostogų. 

Taip pat numatoma sustab
dyti kompensacijų už negrą
žintą nekilnojamąjį turtą mo
kėjimą. 

Mokytojams numatoma di
dinti darbo krūvį 5 proc. už tą 
patį atlyginimą. Taip pat nu
matoma mažinti lengvatas už 
transportą, palaipsniui atsi
sakoma pridėtinės vertės mo
kesčio lengvatų gyventojams 
už komunalinį šildymą. 

Juridinių asmenų pelno mo
kestį veiksmų plane numato
ma sumažinti nuo 29 iki 24 
proc., darbdaviams įvesti pa
pildomą 1 proc. mokestį „So
drai", o dirbantiesiems 2 proc. 
padidinti įmokų į „Sodrą* 
įkainį. 

Taupant lėšas, numatoma 
atsisakyti anksčiau numatyto 
akcizų didinimo dyzeliniam 
kurui ir benzinui 2000 metais, 
tačiau akcizai tabakui numa
tomi padidinti. 

Bus keičiamas pensijų mo
kėjimo dirbantiems pensinin
kams ribojimas, bet bus suda
romos terminuotos darbo su
tartys. Taip pat laikinai stab
domas I ir II laipsnio valstybi
nių pensijų skyrimas, bus 
keičiama motinystės pašalpų 
tvarka. 

Krikščioniu demokratų partijoje 
ruošiama „taikos sutartis'9 

Vilnius, gruodžio 1 d. teigė, kad praėjusį savaitgalį 
(BNS) — Šeštadienį vyksian
čiame Lietuvos krikščionių de
mokratų partijos tarybos po
sėdyje bus bandoma suma
žinti konservatyviojo bei mo
derniojo partijos sparnų prieš
priešą. 

„Aš manyčiau, kad reikės 
ieškoti to, kas mus vienija, ir 
nedidinti to, kas mus skiria", 
spaudos konferencijoje trečia
dienį teigė Seimo krikščionių 
demokratų frakcijos narys Ig
nacas Uždavinys. 

Kaip skelbta, partijos konfe
rencijoje pralaimėjimą patyręs 
modernusis krikščionių de
mokratų sparnas pradėjo kon
sultacijas su kai kuriomis par
tijomis dėl galimo susijun
gimo. Tačiau I. Uždavinys 

* Lietuvos banku kom
piuterių specialistai 2000-
uosius sutiks darbo vietose, 
pasirengė pagal visus reikala
vimus — apsirūpinę žvakė
mis, degtukais, prožektoriais, 
geriamuoju vandeniu ir kito
mis būtinomis priemonėmis, 
praneša „Lietuvos rytas" (12. 
01). Gruodžio 31 d. bankai ne
dirbs. „Nors visi bankai mak
simaliai pasirengė 2000 pro
blemai, tačiau klientų pinigais 
geriau nerizikuoti", sakė Lie
tuvos bankų asociacijos prezi
dentas Eduardas Vilkelis. 
Specialios darbuotojų grupes 
atliks visus duomenų bei in
formacines sistemos apsaugos 
darbus, jeigu problemos iškil
tų gruodžio 31-osios naktį ar 
sausio 1 diena. <*••»»»> 

Dviejų trečdalių Seimo narių 
turto deklaracijos — abejotinos 

Nuotr^ (M kairės) Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, Lenkijos ambasadore Lietuvoje Eufemia Teichmann 
(BU! Ir Lenkijos kontrolierius, profesorius Adam Zelinski. 

Lenkijos kontrolierius išspręs 
Punsko užkardos likimą 

Vilnius, gruodžio 1 d. 
(BNS-Elta) — Lietuvos Seimo 
kontrolierių įstaigos kvietimu 
į Vilnių atvyko Lenkijos kont
rolieriaus įstaigos delegacija, 
vadovaujama Lenkijos kontro
lieriaus, profesoriaus Adam 
Zelinski. 

Trečiadienį, pirmąją vizito 
dieną, svečius priėmė Lietu
vos prezidentas Valdas Adam
kus, pas kurį apsilankęs Len
kijos kontrolierius tvirtino ga
us pasigirti dideliu žinia-
sklaidos ir visuomenės dėme
siu jo vadovaujamai instituci
jai. Per metus jis ir jo bendra
darbiai gauna apie 50,000 pi
liečių skundų. Be to, kone kas
dien žiniasklaidoje pranešama 
apie kontrolieriaus nuveiktus 
darbus. 

Į Vilnių A. Zelinski atvyko 
tam, kad pasidalytų patirtimi 

vykusioje partijos konferenci
joje „nebuvo vienų pergalės, 
nei kitų pralaimėjimo". „Anks
čiau buvo vienas pasirinki
mas, dabar -r- kitas pasirinki
mas, ir su tuo reikia sutikti", 
sakė Seimo narys. 

I. Uždavinys mano, kad mo
derniojo sparno bandymas at
siriboti nuo partijos išryškina 
„ne pasiaukojimą darbui, o 
valdžios siekimą". „Nereikia 
kelti ultimatumo ir nereikia 
didinti tų pleištų, kurie at
siranda. Atvirkščiai, reikia 
ieškoti tų sąlyčio taškų ir to 
konsensuso, kuris reikalingas 
šiuo metu", sakė I. Uždavinys. 

Jo teigimu, jei abu parti
jos sparnai dar didins prieš
priešą, tai bus „savižudybė" 
prieš pavasarį įvyksiančius 
savivaldybių tarybų rinkimus. 

Partijos konferencijoje mo
dernieji krikščionys demokra
tai partijos taryboje laimėjo 
tik 4 vietas, o konservatyvieji 
— 31 vietą. Konservatyviųjų 
krikščionių demokratų remtas 
buvęs švietimo ir mokslo mini
stras akademikas Zigmas Zin
kevičius laimėjo partijos pir
mininko rinkimus. 

kreipęsis ir į teismą, bylą Len
kijos kontrolierius pralaimėjo, 
jo nuomone, dabar šio reikalo 
sprendimas bus palankus lie

tuvių mažumai. 
Šių metų pradžioje Punsko 

bendruomenės lėšomis pasta
tytame sveikatingumo centre 
netikėtai ėmė kurtis pasienie
čiai, sukėlė didelį vietos lietu
vių nepasitenkinimą. 

Vilnius, gruodžio 1 d. 
CBNS) •*• Audito bendroves „J. 
Kabašinskas ir partneriai" tik
rintojas Juozas Kabašinskas 
tvirtina, kad tik 40 Seimo 
narių paskelbtos turto ir pa
jamų deklaracijos yra pakan
kamai aiškios. 

Pasak jo, daugumos parla
mentarų viešai deklaruotos 
pajamos reikalauja specialių 
patikslinimų, be to. esama 
neatitikimų tarp paskelbtųjų 
duomenų ir tų, kurie yra de
klaracijų orginaluose. 

Trečiadienį spaudos konfe
rencijoje BNS įstaigoje J. Ka
bašinskas žiniasklaidai pa
teikė Seimo narių „Viešai pa
skelbtų turto ir pajamų de
klaracijų (1996, 1997 ir 1998 
metais) tyrimo" apibendrintas 
išvadas. 

Tikrintojo nuomone, blo
giausia yra tai, kad Valsty
binė mokesčių inspekcija taiko 
dvejopus svertus: už tą patį 
nusižengimą, už kurį bau-

Lietuvos ūkis — labiausiai 
suvaržytas Baltijos valstybėse 

ma, jog jis sudarytas, remian-Vilnius, gruodžio 1 d. 
(BNS) — JAV ekonominių ty
rimų grupė „KeitoSge Founda
tion" ir įtakingas leidinys 
„Wall Street Journal" baigian
tis metams tradiciškai paskel
bė 161-08 pasaulio valstybės 
ūkio laisvės rodiklius („Index 
of Economic Freedom"). 

Iš Baltijos valstybių pras
čiausią įvertinimą gavo Lietu
va, kuri šių metų sąraše tenki
nasi 61 vieta. Latvija užima 
44, o Estija — 22 vietą-

Šio sąrašo viršūnėje jau šeš
tus metus iš eilės yra Hong 

su Lietuvoje dirbančiais kole- Kongas, kuris laisviausios pa-
gomi8. Lenkijoje kontrolie- šaulio ekonomikos vardą šie-
riaus įstaiga įkurta praėjusia
me dešimtmetyje, o Lietuvoje 
Seimo kontrolieriai pradėjo 
dirbti tik 1995 metais. 

A. Zelinski mano, kad pa
sienio užkardos įkurdinimas 
Punske pažeidžia lietuvių ma
žumos teises, tačiau tikina, 

met rizikavo atiduoti Singa-
pūrui. 

Toliau pirmajame dešim
tuke eina Naujoji Zelandija, 
Bahreinas, Liuksemburgas, 
JAV, Airija, Australija, Švei
carija ir Didžioji Britanija. 

Labiausiai suvaržytomis 
kad dabar rengiami sprendi- šiemet pripažintos Irako ir 
mai krypsta bendruomenės Šiaurės Korėjos ekonomikos, 
naudai. Nors šiuo klausimu Sąrašo komentaruose sako-

Ignalinos elektrinės vadovas 
grasina trauktis 

Vilnius, gruodžio 

* Vyriausybė trečiadienį 
pritar* kitu metų Valstybi
nio socialinio draudimo fondo 
(„Sodra") nedeficitinio biudže
to projektui. Planuojama, kad 
2000 metais į „Sodros" biu
džetą bus surinkta 4.586 
mlrd. litų pajamų, o jo išlaidos 
bus 4.569 mlrd. litu. M S 

1 d. 
(BNS) — Ignalinos atominės 
elektrinės (IAE) vadovas Vik
toras Ševaldinas pagrasino at
sistatydinsiąs, jei naujoji vy
riausybė nespres kritiškoje 
būklėje atsidūrusios jėgainės 
problemų. 

„Gąsdinti nėra ko. Esu rim
tas žmogus. Lauksiu naujojo 
ūkio ministro sprendimų. Jei 
jie bus ne elektrinės naudai, 
nieko neliks, kaip atsistaty
dinti", dienraščiui „Lietuvos 
rytas" teigė V. Ševaldinas. 

Pasak dienraščio, V. Ševal
dinas siekia, kad nuo 5.9 cen
to už kilovatvalandę iki 7.8 
cento botų padidinta jėgainės 
gaminamos produkcijos savi
kaina, finansuojama jėgainės 
saugumo gerinimo programa 
ir sutvarkyti bendrovės „Lie
tuvos energija" atsiskaitymai 
elektrinei. 

Dėl „Lietuvos energijos" sko
lų jėgainė biudžetui skolinga 
120 mln. litų, iš kurių 30 mln. 
vra delsoinimai. Metu pra

džioje „Lietuvos energijos" 
skola elektrinei buvo 294 mln. 
litų, dabar — 340 mln. litų. 
Dėl „Lietuvos energijos" skolos 
elektrinei ne kartą buvo įšal
dytos sąskaitos banke, vėlavo 
darbuotojų algos. 

Kalbėdamas apie elektrinės 
gaminamos produkcijos kainą, 
V. Ševaldinas pabrėžė, kad 
jau dabar jėgainei ji nuostolin
ga. 

Kiląmet „Lietuvos energija" 
užsisakė 8.6 mlrd. kilovatva
landžių elektros energijos (an
ksčiau užsakydavo 12 mlrd. 
per metus), tad negalėdama 
didinti savikainos, elektrinė 
dar labiau grims į nuostolius. 

IAE saugumo programoms 
įgyvendinti vyriausybė buvo 
numačiusi skirti 22 mln. litų, 
tačiau iki šiol gauta truputį 
daugiau nei 10 mln. litų. Ne
gaudama lėšų, jėgainė neturi 
iš ko sumokėti rangovams už 
atliktus saugumo gerinimo 
darbus. 

džiamas paprastas pilietis, 
Seimo nariai nebaudžiami. 

J. Kabašinskas įsitikinės, 
kad Seimo narių deklaracijų 
tyrimas leidžia tam tikrais at
vejais parodyti galimus korup
cijos elementus ar jų išraiškos 
formas, pobūdį. Pasak jo, pa
jamų ir turto deklaracijas pil
dantys Seimo nariai ir jų 
šeimos nariai mano, jog šį 
darbą galima atlikti atmesti
nai, ir vadovaujasi logika 
„viskas mums galima, ir kas 
galėtų išdrįsti pasakyti pa
stabų ar nurodyti trūkumų". 

Tam pasak J. Kabašinsko. 
Valstybine mokesčių inspekci
ja yra visiškai abejinga — net 
per 3 metus nesugebėjo įžvelg
ti problemų, slypinčių Seimo 
narių deklaracijose. 

Kita vertus. įstatymų ne
aiškumai, neapibrėžtumai lei
džia Valstybine; mokesčių in
spekcijai laisvai juos aiškinti, 
neretai prieštaraujant įstaty
mui, sake tikrintojas. 

Žemės sklypas ministrui 
S. Kakčiui parduotas neteisėtai 

Vilnius, gruodžio 1 d. 
(BNS) — Žemės sklypas pres
tižiniame Vilniaus Antakalnio 
rajone parduotas ministrui Si
gitui Kakčiui pažeidžiant įvai
rius teisinius aktus, nuspren-

Išvadose taip pat teigiama, 
kad Vilniaus meras nesilaiko 
reikalavimų del naujų žemes 
sklypų pardavimo ne varžyti
nių tvarka ir duomenų apie 
parduodamus sklypus skelbi-

tis pirmojo šių metų pusmečio 
duomenimis, todėl kai kurių 
valstybių vietos šiame sąraše 
gali netiksliai atspindėti da
bartinį jų ekonomikų laisvės 
lygį-

Pasaulio valstybių ekonomi
kos laisvę „Heritage Founda
tion" vertino pagal prekybos 
varžymo lygį, mokesčių poli
tiką, valstybės įtaką ekonomi
kai, pinigų ir bankininkystės 
politiką, kapitalo judėjimo 
laisvę ir užsienio investirijas, 
kainų ir darbo užmokesčio 
kontrolės lygį, nekilnojamojo 
turto rinkos ir .juodosios" 
rinkos apimtis. 

* Gelbstint „Sodros" biu
džetą, vyriausybė nutarė 
sparčiau didinti pensinį am
žių. Nuo kitų metų senatvės 
pensijų amžius bus didinamas 
vienodai tiek vyrams, tiek mo
terims —po 6 mėnesius kas
met, kol bus pasiektas numa
tytas senatvės pensijos am
žius — 60 metų moterims ir 
62 metai ir 6 mėnesiai vy
rams. Moterys numatyto se
natvės amžiaus pasieks 2006 
metais, o vyrai — 2003 me
tais. Paspartinus pensinio am
žiaus didinimą, „Sodra" 2000 
m. sutaupytų 21.7 mln. litų. 

(Bu) 
* Prokurorai gina Vincą 

Babilių nuo Valstybės kont
rolės, rašo „Respublika" (12. 
10). Valstybės kontrolė, patik
rinusi, kaip 1998 m. Ūkio mi
nisterija vykdė konkursą dėl 
elektros energijos linijos į Va
karų Europą tiesimo, nustatė 
rimtų pažeidimų, tačiau Ge
neralinė prokuratūra atsisakė 
kelti baudžiamąją bylą. Vals
tybės kontrolė pažymėjo, kad 
Ūkio ministerija neužtikrino 
tinkamo šio konkurso organi
zavimo. Energetikos institu
to direktorius Jurgis Vilemas, 
kurio konsultacijų paprašė 
valstybės kontrolieriai, mano, 
kad žala dėl šio projekto su
stabdymo gali būti vertinama 
iki 35 mln. litų. Generalinė 
prokuratūra, kuri turėjo pri
imti sprendimą dėl Valstybės 
kontrolės išvadų, baudžiamąją 

dė premjero Andriaus Kubi- mo spaudoje. Vilniaus apskri-
liaus sudaryta komisija. 

Speciali darbo grupė, vado
vaujama teisingumo vicemi-
nistrės Rasos Budbergytės, 
trečiadienį paskelbė išvadas. 
kad žemės sklypas S. Kakčiui 
parduotas nesant susitarimo 
dėl tikslinių lėšų sumos tarp 
Vilniaus miesto valdybos ir 
Vilniaus apskrities viršininko, 
ir tai neatitinka vyriausybės 
nutarimo reikalavimų. 

Be to, S. Kakčiui nepagrįs
tai pritaikyta 40 proc. nuolai
da, apskaičiuojant žemės skly
po kainą. 

ties viršininko pavaduotojas 
Alfredas Petrulis, priimdamas 
įsakymą dei žemes sklypo in
dividualiam namui statyti Vil
niuje pardavimo S. Kakčiui, 
neturėjo tam įstatymo suteik
tos teisės. 

Tyrimas buvo pradėtas, ži
niasklaidai pranešus, jog mi
nistras S. Kaktys mažesne nei 
rinkos kaina įsigijo žemes 
sklypą namui statytis. Skly
pas buvo parduotas už 53.878 
Lt. Manoma, kad rinkos kaina 
būtu bent du kartus didesnė. 

Per „Snoro" banką 
išplautas" milijonas litų 9f 

Vilnius, gruodžio 1 d. 
(BNS) — Mokesčių policijos 
departamentas nustatė, kad 
1996-1997 metais per ..Snoro" 
banką, remiantis neegzistuo
jančios įmonės sąskaita, iš
plauta daugiau nei milijonas 
litų. 

Tai nustatyta, ištyrus tik 
vienos Lietuvoje neregistruo
tos įmonės sąskaitą banke 
„Snoras". BNS žiniomis. 
Mokesčių policija tiria šešias 
pinigų plovimo „Snore" bau
džiamąsias bylas. 

1995 m. gruodžio 20 d. ban
ko „Snoras" Vilniaus filiale 
įmonės „Nutvvell Investments 
Limited", registruotos JAV. 
vardu, pilietis V. P. atidarė 2 
sąskaitas. Lietuvos įmonių są
raše šios įmonės atstovybe 
Lietuvos įstatymų nustatyta 
tvarka neįregistruota. 

Šiemet lapkritį Mokesčių 
policijos departamentas nus
tatė, kad nuo 1996 m. vasario 
iki 1997 m. birželio į šias są
skaitas Lietuvos, Latvijos. Ru
sijos ir Baltarusijos įmones 
pervedė ar įmokėjo 1.080.031 
litų grynais pinigais. 

Lietuvos įmonės įmokėjo 
per 830.000 litų. Latvijos — 
per 123,000, Rusijos — dau
giau nei 45,000 litų, Baltarusi
jos — daugiau nei 25.000 litų 

bylą dėl šio konkurso kelti at
sisakė. Elu. 

Mokesčių policija nustatė, 
kad per tą patį laikotarpį iš 
šių dviejų įmonės sąskaitų 
buvo išmokėta 1.079.574 litų, 
vadinasi, praktiškai visi į są
skaitas patekę pinigai. Šiuos 
pinigus grynaisiais gavo trys 
asmenys, be to, įvairioms už
sienio įmonėms įvairia už
sienio valiuta iš sąskaitų buvo 
sumokėta beveik 100,000 litų. 

Du iš minėtų piliečių, kūnų 
Mokesčių policija nenurodo. 
turi Lietuvos pilietybe. 

Pirminio tyrimo metu nus
tatyta, kad banko čekių kny
gelėje buvo naudojamas ant
spaudas su įrašais „Nutwell 
Investments LTD Corporate 
SEAL 1994 Delaware". Ant 
sutarčių, sąmatų. įvykdytų 
darbų priėmimo aktu ir kitų 
dokumentų, pagal kuriuos bu
vo vykdomas apmokėjimas į 
šias sąskaitas banke ..Sno
ras". buvo naudojamas ant
spaudas su įrašais ..Uždaroji 
akcinė bendrove NTTVVELL 
Joint Stock Company*. Lietu
vos įmonių sąraše duomenų 
apie šią bendrove taip pat nė
ra. 

KALENDORIUS " 
Gruodžio 2 d.: Aurelija, Gerutis. 

LIUCIJUS. Milmant*. Paulina. Skir
mante. Skirmuntas. Svirgailag 

Gruodžio 3 d.: Šv Pranciškus 
Ksaveras. At.ih.ia. Gailintas. Girutis. 
I>apune 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
L O S A N G E L E S , C A 

LIETUVIU DIENOS — 
LOS ANGELES 99 

Los Angeles Lietuvių Bend
ruomenes pastangomis Sv. 

mo ansamblio pasirodymas — 
gerai paruošta programa, ma
tyta prieš keletą mėnesių an
samblio jubiliejinėje šventėje. 
Viskas vėl iš naujo sužibėjo 
šio gražaus jaunimo interpre
tacijoje. Po šokių pasirodė 

Kazimiero parapijos patalpose Strolios „Trio" — fortepijonas, 
tos Dienos kartojasi jau trylik- smuikas ir j aunas , malonaus 
ti metai.Už vįsą pasiruošimo 
tvarką atsakingas vykdomasis 
komitetas: Viktoras Ralys, 
Liuda Avižoniene, Laima 
Bakrenaite . Vytas Keblys, Al
gis Mikuckis. Valerija Hale. 
Visus Lietuvių dienų įsiparei
gojimo darbus atlieka pagalbi
nis vienetas: Sigita Barysienė, 
Kęstas Korsakas. Amandas 

tembro balsas. Vienos šeimos 
trejetas pasirodė čia pirmą
syk: Paulius — sūnus muz. 
Fausto Strolios ir brolėnas 
smuikininko Herkulio Stro
lios, yra vadovas, solistas, pui
kiai t inkamas lengvos populia
rios muzikos žanrui. Jo re
pertuaro vertimai į lietuvių 
kalbą tikrai geri, sakysim 

Ragauskas. Leonas Ralys, Au- ..Oklahoma"; sulietuvinta per 
ris Jarašiūnas, Maryte Šepi- „Žemaičių krikštą'', R. Ro-
kaitė. Kęstas Reivydas, Lina 
Kontrimaite. Montė Variako-
jis, Linas Udrys. Muz. Vikto
ras Ralys — Šventės direkto
rius. Programos sudarymas ir 
paruošimas sunkiai būtų įma
nomas be Los Angeles miesto 
kultūrinių renginių skyriaus 
finansinės paramos. Ši para
ma pasiekia lietuvių dienų ko
mitetą jau daugelį metų. Taip 
būna gaivinama ši tradicija. 
Kalifornijos lietuvių visuome
nei stipriai pritariant. Visuo
menė dalyvauja, pageidavi
mus siūlo, pvz. dei tinkamos 
idėjos Dienų šventės šūkiui. 
Šiemet tasai šūkis simboliza
vo Lietuvos derlių. Anksčiau 
būdavo: „Lietuvos vaikai". 
„Vaikų viltis" ir pan. 

Šių metų šventės programo
je rengėjams pavyko įdomiai 
parodyti dainavimo įvairovę: 
Vokalinis moterų ansamblis 
(vad. muz. Šokas). Strolios 
„Trio" ir „3 Sisters" iš Long 
Beach, Šv. Kazimiero parapi
jos choras ir Jaunimo ansamb
lio choras. 

Įnešus Lietuvos ir JAV vė
liavas „Dienų" iškilmė pradėta 
JAV ir Lietuvos himnais, pa
kaitomis diriguojant Viktorui 
Raliui ir Ričardui Šokui. 
Iškilmių juostą perkirpo šven
tės garbės pirmininkas prela
tas dr. Algirdas Olšauskas. 
Renginį sveikino: Los Angeles 
miesto mero atstovas. Lietu-

dgers ir O. Hammerstein 
aranžuote. Abiejų dienų prog
ramose, per pamaldas bažny
čioje ir dar „Linksmajame su-
batvakaryje" atlikęs be nuo
vargio programą, šis „Trio" 
kvalifikuoja užtarnautam pa
sisekimui. Linkėtina lakios 
vaizduotės šiuolaikinės muzi
kos vertimuose! Toliau Šven
tes programoje Bostono tauti
nių šokių ansamblis, Ivaškie-
nes mokyklą perėjęs, dabar 
jau antros kartos šokėjų puo
selėjamas „Sambūris". Naida 
Šnipaitė vadovė ir programos 
pranešėja. Gražia lietuvių kal
ba ji dėkojo šventės komitetui 
už pakvietimą dalyvauti ir 
drauge su losangeliečiais at
likti savo programos dalį. Trys 
sesutės Grikanavičiūtės su 
ritminiais instrumentais, gar
siakalbiais, gerai susidainavu
sios — profesionalės. Jų klau
sytis nenuobodu; galėjai kartu 
pritarti, šokti ar šiaip sau 
trepsėti; r i tmas našus, pagau
nantis. Pabaigai pirmosios 
dienos — „Rytai - Vakarai", 
Bostono „Sambūris" ir LA. 
„Spindulys", lakus šokių žai
dimas, kaip geros nuotaikos 
lietuviška jaunystė. Tuo bai
gėsi pirmoji šventės diena. 
„Linksmasis subatvakaris" 
laukė viliojančiais pažadais 
čia, parapijos salėje. 

Sekmadienį šv. Mišios baž
nyčioje. Giedojo viešnia solis-

vos Vyčių — Marytė Šepikai- tė, Strolios „Trio", Moterų vo-
tė, filmų aktore Rūta Lee. kuri kalinis ansamblis ir Šv. Kazi-
niekada šios šventės nepra- miero parapijos choras. Baž-
leidžia. ir kiti. Paskui vyko nyčioje buvo daug žmonių, visi 
meninės dalies prologas (rež. gėrėjosi gražiu giesmynu; „Ky-
A. Ragauskas, choreografija S. rie" ir „Sanctus" (Ričardo So-
Barysienės). derliaus nuėmi
mo baigmė — Šiaudų pynė 
buvo ant pečių uždėta šventės 
direktoriui muz. Viktorui Ra
liui,' šokėjų eisena lydėjo jį į 
šokio sūkurį, ir smagi derliaus 
šventė tuo prasidėjo. Dviem 
kalbom šventes pranešėjai 
(akt. Sigutė Mikutaitytė ir ra
dijo klubo pirm. Rolandas Ra
gauskas) pasakojo šio papročio 
būdingumą. Po to programa 
— pačių mažiausiųjų lituanis
tinės mokyklos mokiniu (moky
toja Maryte Sandanavičiūtė-
Newsomi. Tautiniuose dra-

ko) atliko Moterų ansamblis, 
vargonais palydėjo pats kom
pozitorius. Apsaugok, Aukš
čiausias", papildytais balsais 
choras atliko nuostabiai. Už
teko mūsų dirigento vienos 
rankos visų dėmesiui, kad 
maldos žodžiai apimtų voka
linį intonavimą nuostabios 
melodijos giesme visiems ir už 
visus. Reikšmingą pamokslą 
pasakė kun. Stanislovas Anu
žis. 

Buvo kartojama ta pati pro
grama. Publikos prisirinko ir 
vėl pilnas kiemas. Žmonės 

bužėliuose jie visi buvo labai vaikščiojo tarp stoginių, gėrė-
gražūs ir vos tilpo šokių aikš- josi gintaro dirbinių gausa, 
tėję. rimtai stengdamiesi „pa
taikyti" į taktą. Publika entu
ziastingai jiems plojo, moky
tojai Danguolei Varnienei pa
eiliui visus išsivedant. Paskui 
pasirodė Moterų vokalinis an
samblis iš Čikagos, vad. muz. 
Šoko. atliko ilgą repertuarą. 
Gražia apranga, daugmaž vie
nodo amžiaus ir neabejotino 
muzikinio išsilavinfmo, jos 
melodingai harmonizavo poe
ziją; gera buvo jų klausytis, 
gėrėtis nuosaikia balsų linija. 
Sklido žodžiai aiškia tarsena 
ir visa ši vokaline muzika, su
kur ta pagal literatūrinį teks
tą, maloniai žavėjo kiekvieną. 
Pub'uka ilgai plojo ir vėliau 
palankiai komentavo kad ne 
tik melodijos širdį glostė, žo
džiai tolygiai buvo aiškūs, su
prantami. Los Angeles jauni-

Hamiltono Moterų draugijos suvažiavimo daly. -nares ir vieSnios. 14 kairės: I eil. — Z. Rickienė, A. Augaitienė, 
P. Žymantienė, M. Vaitoniei.e — pirmininke, I- kaitienė, viešnia iš Toronto. II eil. A. Giedrienė, viešnia iš To
ronto, F. Venckevičiene. F Šopieoe, B Akve.-eckiene, U Garkuniene, M. Kybartiene. G Kažemekiene, A. 
Žilvitienė, R. Chromaityte 

medžio drožinių tradicine 
skulptūra, tekstilės geros ko
kybės rodiniais, taip pat mar
gučių dažymo pratimais. Ge
nutės Plukienės ir Lydos Stu-
ronienės virtuvė vos spėjo lan
kytojus aptarnauti „cepeli
nais" ir kitokiu maistu. Kaitri 
diena kiek vargino svečius. 

Abi parapijos kiemo erdvės 
buvo pilnos žmonių. Kepinių 
stalai labai patraukliai atrodė. 
Juos paruošė, skoningai mais
tu apdeliojo mošų apylinkės 
geriausios moterys — skautės 
gražinietės. bimtietės, Lietu
vos Dukterys, „Vaikų vilties" 
d-jos narės. Pačiame kiemo 
pakraštyje — erdvus pavėsin
gas baras — Leono Ralio vado
vybėje nestigo lankytojų. 

Po programos vyko laimėji
mai. Juos pravedė šventes di

rektorius Viktoras Ralys. 
Puošnaus šakočio varžytines 
atliko lietuvių bendruomenės 
sumani darbuotoja Liuda Avi
žoniene. 

„Lietuvių dienos" atliktos; 
rengėjai suvedė sąskaitas, su
dėliojo likusį inventorių, de
koracijas. Lietuvių Bendruo
menės apylinkė atliko didelį ir 
naudingą darbą ir parapijos 
kiemo gerovei. Kieme buvo 
įvestos naujos šviesos. LB apy
linkės valdyba sumokėjo visas 
išlaidas. „Linksmojo subatva-
kario" visas pelnas paskirtas 
„Independent Lithuanian Ra-
dio", kuris labai tinkamai ap
tarnauja klausytojus radijo 
laidomis kartą per savaitę 
anglų kalba. Ar pasiliko kiek 
ižde po visų atsiskaitymų? 
Viena tikrai aišku, nėra sko
los. Veltui dirbo visi rengėjai. 
Žvelgiant į metų pradžią, po
sėdžių laiką, dirbančiųjų am
žių, galima stebėtis apsispren
dimo ištverme. 

Dienų šventės pabaigoje į 
sceną atžingsniavo 12 metų 
Jus t inas Gatautas, jau kurį 
laiką čia gydomas sužaloto 
veido rekonstrukcija. A tė j au 
padėkoti už jūsų visų rūpestį 
ir globą man ir kitiems pana
šiai sergantiems vaikams. No
rėčiau padeklamuoti visiems 
geradariams Bernardo Braz
džionio eilėraštį A š , čia, gy
va". Tiesi jo laikysena, graži, 
aiški tarsena nutildė visus 
kieme buvusius. O jis tik kal
ba žodžius, sako juos nelygi
nant poterius, ne sau, bet iš 
savęs Lietuvių Dienų šventei, 
rengėjams, darbuotojams, da
lyviams ir svečiams, parapijos 
kiemui, vėjo dvelkimui — A š , 
čia, gyva". 

Stasė V. Paut ienienė 

DETROIT, MI 

SKAUTIŠKOS KŪČIOS 

Detroito ir apylinkių Lietu
viai kviečiami dalyvauti tradi
cinėje Kūčių vakarienėje sek
madienį, gruodžio 12 d. skau
tų ir skaučių ruošiamoje Dievo 
Apvaizdos parapijos salėje. 
Ruošiama skaučių ir skautų 
šventė pradedama 4 vai. p.p. 
iškilminga „Baltijos" ir „Gabi
jos" tuntų sueiga. Visi skautai 
ir skautės dėvi išeiginėmis 
uniformomis. Po sueigos bus 
šventiška Kūčių vakarienė. 
Visi kviečiami. Apie dalyvavi
mą prašoma iš anksto praneš
ti Dainai Anužienei, tel. 517-
545-0925. Kiekviena Šeima 
bus prašoma prie Kūčių vaka
rienės prisidėti kokiu nors šiai 
šventei būdingu patiekalu. 
Kalėdų šventes švęskime visi 
kartu. Lauksime visų! Kviečia 

, 3a l t t fos" ir „Gabijos" 
tuntai 

KONKURSAS 
JAUNIMUI 

LB Detroito apylinkės valdy
ba š.m. lapkričio 7 dieną su
ruošė minėjimą skirtą dr Vin
cui Kudirkai Po oamaldu 

Dievo Apvaizdos parapijos sa
lėje dr. D. Slavinskaitė skaitė 
išsamią paskaitą „Vincas Ku
dirka dirbęs tautai". Meninę 
dalį puikiai atliko aktorė Vir
ginija Kochanskytė, skaityda
ma V. Kudirkos kūrinius ir R. 
Zableckas — muzikinę pro
gramėlę. 

Ta pačia proga „Žiburio" li
tuanistinėje mokykloje buvo 
paskelbtas poezijos, prozos ir 
meno konkursas. Konkursą 
laimėjo: Jonas Paškus VIII sk. 
— rašinėlis, Svaja Mikolaitytė 
VII sk. — poezija ir Karina 
Puškoriūtė V sk. — menas. 
Laimėtojai buvo apdovanoti 
piniginėmis premijomis. Mes 
džiaugiamės ir sveikiname 
savo jaunuosius laimėtojus. 

Alė Butkūnienė 

NAUJU 2000 METU 
SUTIKIMAS. 

' Šv. Afttano parapija ruošia 
Naujųjų 2000 metų sutikimą, 
penktadienį, gruodžio 31 d. 
Šv. Antano parapija tikisi su
silaukti 50 ar net ir daugiau. 
Dalyvavimas — 25 dol. asme
niui. Visų dalyvių lauks už
kandžiai, karšta vakarienė, 
gėrimai, maloni nuotaika, 
smagi muzika šokiams, o daly
vių mašinos parapijos aikštėje 
bus stropiai saugomos. 

Vakaras bus pradėtas 7:30 
vai. v. šv. Mišiomis, Šv. Anta
no bažnyčioje. 8:30 v.v. koktei
liai šventiškai papuoštoje sa
lėje, 9 v.v. karšta vakarienė, 
10 v.v. muzika ir šokiai ir 12 
v. vidurnaktį — džiaugsmin- ' 
gas Naujųjų 2000 metų sutiki
mas su šampanu ir bučkiais. 
Smulkesnes informacijas tei
kia Regina JuŠkaitė-Švobienė, 
darbovietės tel. (313) 396-
0389 ir namų tel. (248) 547-
2859. Prašome užsiregistruoti 
iki gruodžio 22 d. Visi malo
niai kviečiami ir laukiami. Su
tikimą ruošia Šv. Antano pa
rapija. 

Regina J u š k a i t ė 
Švobienė 

H A M I L T O N , K A N A D A 

KATALIKIŲ MOTERŲ 
DRAUGIJOS ŠVENTĖ 

Kanados Lietuvių katalikių 
moterų draugijos Hamiltono 
skyrius š.m. lapkričio 6 ir 7 d. 
šventė savo veiklos 50 metų 
sukaktį. 

Pirmininkė M. Vaitonienė 
trumpai bet išsamiai nušvietė 
draugijos darbus ir pakvietė 
draugijos narę A. Žilvitienę 
pravesti programą. Hamilto-
nietes. jų šventes proga sveiki
no: K L.M. centro dvasios va
das prel. J . Staškevičius. 
Centro valdybos pirm. A. Sun-
gailienė, HLB pirm. B. Mačys, 
Hamiltono Ateitininkų vardu 
D. Trumpickienė. Toronto Lie
tuvos Kankinių parapijos 
draugijos pirm A Augaitirne. 
Delhi-Tillsonburg - T Par-
gauskie.nė, Toronto Prisikėli
mo na ramios drauguos — V. 

Seminkevičiene. Taip pat ir aš 
trumpai grįžau į anas dienas, 
kai atvykėliai „dypukar savo 
gera širdimi ir aukomis, nors 
tuščiomis kišenėmis, su neiš
senkančios energijos pasi
šventusiu kun. J. Tadarausku, 
remontavo bažnyčią, pas ta tė 
jaunimui salę, kunigui gyve
namą namą. Taip buvo sukur
ta Vilniaus Aušros Vartų pa
rapija, kurios viduje katalikės 
moterys išplėtė savo veiklą be
sitęsiančią jau 50 metų. Raštu 
sveikino Montrealio draugija 
— G. Kudžmienė. Visos džiau
gėsi nuveiktais darbais ir lin
kėjo Dievo palaimos ateičiai. Į 
sceną iškvietė Toronto „Dai
na" — sekstetą, vadovaujamą 
Turūtaitės. Deklamavo A. Žil
vitienė ir E. Kairienė. M. Vai
tonienė iškvietė buvusias pir
mininkes ir prisegė joms gė
les. Padėkojo svečiams, gau
siai susirinkusiems ka r tu 
švęsti šią jubiliejinę šventę. 

Prieš vakarienę kun. J . 
Liauba, OFM, pasveikino 
draugijos nares, svečius ir su
kalbėjo maldą. Vakarienė pra
ėjo jaukia nuotaika. 

Sekmadienį, tautiniais dra
bužiais pasipuošusios, su savo 
vėliava dalyvavo šv. Mišiose 
— padėka Dievui — kur ias 
aukojo kun. J. Liauba, OFM. 

Po šv. Mišių susirinkome 
Jaunimo centre, kur an t gra
žiai gėlėmis papuošto stalo 
laukė gausa suneštų įvairių 
gardumynų, tai vis darbščių 
moterų. Dieve, palaimink jų 

Pr. Žymant ienė 

WORCESTER, MA 
ŠVENTĖME LIETUVOS 

KARIUOMENĖS 
ŠVENTE 

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa lapkričio 22 d. suruošė 
Nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės įkūrimo 81-rių 
metų sukakties minėjimą. 

Sauliai organizuotai su vė
liavomis dalyvavo 10 vai. r. 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje aukotose šv. Mišiose 
už karius, šaulius, partizanus, 
ir visus žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. Mišias kiekvieneriais 
metais užsako šaulių kuopa. 
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Šią dieną šventėme ir Kris
t aus Karaliaus šventę. 

Šv. Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė parapijos adm. 
kun. Antanas Nockūnas, MIC. 
Aukojimo dovanas nešė kuo
pos vadas Arūnas Grigalaus-
kas ir sesė šaulė Ona Pajė-
dienė. Giedojo parapijos cho
ras , vadovaujamas vargoni
ninkės Onos Valinskienės. Po 
Mišių sugiedota „O Kristau, 
pasaulio valdove...". 

Šauliai su vėliavomis bei 
šventės dalyviai išsirikiavo 
šventoriuje prie Žuvusiems už 
Lietuvos laisvę paminklo 
t rumpoms žuvusių pagerbimo 
iškilmėms. Vadovavo šaulių 
kuopos vadas Arūnas Griga-
lauskas. Maldą sukalbėjo Mi
šias aukojęs kunigas. Šaulės 
J a n i n a Miliauskienė ir Vanda 
Ramonienė padėjo vainiką 
gedulingai skambant bažny
čios varpams. Žodį tarė Wor-
cesterio lietuvių organizacijų 
pirmininkas Petras Molis, ku
r iame priminė, ne tik Lietuvos 
kariuomenę, bet kvietė padėti 
Lietuvai, kuri žengia sunkiu 
keliu, ypač nepamiršti našlai
čių. Giedojome „Marija, Mari
ja..." 

Grįžome atgal į parapijos 
salę po bažnyčia, kurioje buvo 
tęsiamas minėjimas. Susirin
kusius pasveikino Dr. Vinco 
Kudirkos šaulių kuopos vadas 
Arūnas Grigalauskas. Šventės 
prelegentu buvo pakviestas 
chemijos mokslų daktaras Vy
t au ta s Užgiris. Paskait ininkas 
pasigėrėjo ir padėkojo taip 
gausiai susirinkusiems. Pa
reiškė, kad praėjusiais metais 
šiai šventei buvo paruošęs 
paskaitą apie Nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenę, bet nuo 
to laiko didelių pakeitimų ne
įvyko, todėl kalbėsiąs apie dr. 
Vincą Kudirką, didelį mūsų 
tautos atgimimo žadintoją, ku
rio j au 100-sias mirties me
tines šįmet minime. Paskaiti
ninkas atskleidė daug dr. 
Vinco Kudirkos atliktų darbų, 
supažindino su jo gyvenimu, 
padeklamavo iš t raukas kai 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St, Oa*. Lawn, IL 
Pirmas apyt su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S 79tti Ave., Hickory Hilfe IL 
Tol. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave 
Chicago, iL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
• DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rct Rickory HHls, IL 
1 mylia} vakarus rracfHarlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave~Sts 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ZLtOBA, 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 3 C 
Dovvners Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149VV. 63rd.St. 

Tel. 773-735-7709 

.JAV prezidentinis kandidatas. Tex 
Bush i m lapkričio l l rl lankėsi 
rėmėjais lietuviams atstovavo rem 
I Vt«':ii o 

as valstijos gubernatorius l i r e r c " W 
.Michigano valstijoje Susitikime su 

oiu Michigane komiteto nirys ! 'TI.IS 

kurių jo eilėraščių, net ir ke
letą posmelių padainavo. (Dr. 
V. Užgiris yra ne tik puikus 
kalbėtojas, deklamatorius, bet 
ir gražų balsą turintis daini
ninkas). Dr. Vincas Kudirka 
žymiai daugiau būtų savo dar
bais pasitarnavęs Lietuvai, jei 
negailestinga džiovos liga ne
būtų jo gyvenimo nutraukusi, 
j am esant vos 41 metų am
žiaus. Tačiau mūsų tautoje jo 
darbai gyvi ir šiandien. Juos 
visus vainikuoja jo sukurtas 
Lietuvos himnas, kurį gieda
me ne tik mes, bet giedojo ir 
mūsų broliai, sesės, užkaltuo
se vagonuose tremiami į Sibi
rą ir paslapčiomis ten gyven
dami. Baigdamas dr. V. Užgi
ris pareiškė, kad Dr. Vinco 
Kudirkos šaulių kuopa neapsi
vylė pasirinkdama jį kuopos 
globėju. Minėjimą baigėme 
Lietuvos himnu. Gausiai susi
rinkusieji paskaitininkui pa
dėką išreiškė plojimais, o kuo
pos vadas Arūnas Grigalaus
kas gyvu žodžiu. 

Po to visi buvo pakviesti pa
sivaišinti sesių Saulių pa
ruoštais užkandėliais ir ka
bute. J .M. 



AR REIKĖJO SUSIDĖTI SU 
„WILLIAMS" 

ZENONAS PRŪSAS 
Per derybų su „Williams In- sai. Nežinia, kiek šioje įmo-

ternational" laikotarpį, užtru
kusį net 18 mėnesių, lietuviš
koje spaudoje šiuo klausimu 
buvo daug diskusijų. Gaila, 
kad jose vyravo ne faktai, logi
ka ir sveika nuovoka, o jaus
mai ir demagogija, iš dalies 
surišta su būsimais Seimo rin
kimais. Nebuvo į šį sandėrį 
pažvelgta iš grynai lietuviškos 
perspektyvos: ar ši sutartis 
yra naudinga, kad ateityje bū
tų išvengta Rusijos „globos"? 
Per šiuos ginčus išryškėjo, kas 
Lietuvos politikoje yra rusofi-
las ir kas juo nėra. Kas nori 
Lietuvą orientuoti į Rytus, ir 
kas į Vakarus. Atrodo, kad 
demagogijoje pasirodė gabes
niais rusofilai, kurie, naudo
dami sovietiniais laikais įgytą 
apmokymą, sugebėjo įtikinti 
didelę lietuviškos visuomenės 
dalį, kad šios sutarties pasi
rašymas buvo didelė klaida. 
Jei ši nuomonė nebus atitaisy
ta, per ateinančius savivaldy
bių ir Seimo rinkimus laimės 
dabartinė Seimo opozicija. Ar 
tikrai tai buvo taip jau bloga 
sutartis? Ar už 33 proc. Ma

nėje reiškiasi Rusijos mafija ir 
kiek bendrovės vadovai buvo 
su ja susirišę. Jtarimų yra. 
Spaudoje buvo rašyta, kad 
Lietuvos prokuroras kelia kri
minalines bylas keliems bend
rovės vadovybės nariams. 
Taip pat bendrovę perėmusi 
„Williams International" kei
čia vadovaujantį personalą sa
vais žmonėmis, nes gal ir ji 
esamaisiais nepasitiki. To ne
būtų drįsusi daryti Lietuvos 
valdžia: būtų pabijojusi Mask
vos. 

Jei būtų buvęs atmestas 
„Williams" pasiūlymas, kokius 
kitokius pasirinkimus turėjo 
Lietuva? Kiti Vakarų inves
tuotojai be abejo matė, kad 
dabartiniame stovyje tai yra 
nuostolius nešanti įmonė. Kad 
ją padarius pelninga, pritai
kant Vakarų rinkoms, reikėtų 
joje investuoti daug milijonų 
dolerių, o gal ir visą milijardą 
Todėl kada buvo vedamos de
rybos su „Williams", niekas iš 
vakariečių nebandė su ja var
žytis, kaip tokiais atvejais yra 
daroma Amerikoje (prisimin-

žeikių bendrovės akcijų buvo kime tik dabartines labai pik-
galima daug daugiau gauti? tas Pfizer, Inc. bendrovės var-
Ar reikėjo „Williams" pasiū- žybas su American Home Pro-
lymą atmesti ir laukti kito ge- ducts Corp. dėl Warner-
resnio pirkėjo? Ar reikėjo Lie- Lambert Co įsigijimo). Mums 
tuvos valstybei ir toliau pasi
laikyti visas akcijas ir viską 
palikti kaip ir buvo? 

Man žinomi yra tik tie fak
tai, kurie buvo minimi spau
doje. Vienas jų yra tai, kad 
per praėjusius 18 mėnesių 
Mažeikių bendrovė turėjo 300 
milijonų litų nuostolių ir kad 
juos Lietuva turėjo įmokėti, 
prieš pasirašant sutartį. „Wil-
liams" įmokėjo 600 milijonų 
litų, arba 150 milyonų dolerių. 
Jei-sutartis su „Williams" bū
tų buvusi pasirašyta 18 mė
nesių anksčiau, šių 300 mili
jonų nebūtų reikėję mokėti. 
Delsimas brangiai kainavo. 
Kas kaltas Jėl šių nuostolių, 
patirtų Mažeikių bendrovėje? 
Vienas kaltininkas yra Rusi
jos „Lukoil" bendrovė, kuri ke
letą kartų sustabdė naftos pri
statymą. Dėl to keletą kartų 
po kelias dienas įmonė ne
galėjo dirbti. Pagal spaudoje 
skelbiamus duomenis, vienos 
dienos gamybos praradimas 
bendrovei kainuoja vieną mili
joną litų. Nežinau, kiek dienų 
taip buvo prarasta, bet spėju, 
kad ne daugiau, kaip 50. Tai 
būtų tik 50 milijonų litų. Kur 
dingo likusieji 250 milijonų? 
Kažkas netvarkoje. Kiek ži
nau, išskyrus patį direktorių, 
kuris buvo lietuvis, didžioji 
dalis įmonės vadovaujamo ir 

lyg ir siūlėsi Rusijos „LukoiT, 
bet su ja artimesnis susiriši
mas būtų buvęs prieš Lietuvos 
valstybinius interesus. Sėdė
tum Maskvos kišenėj ir krizės 
atveju priklausytum nuo jos 
malonės. O pati Lietuva netu
ri atliekamo milijardo dolerių, 
kad padarytų Mažeikių ben
drovę modernia ir pelninga. 
Tiek pinigų pasiskolinti nebū
tų lengva. Todėl esamose sąly
gose 33 proc. Mažeikių akcijų 
gal ir nebuvo vertesnės dau
giau, negu 600 milijonų litų, 
kurie buvo gauti iŠ „Williams". 
Kad jų neprarastų, pagal su
tartus planus, „Williams" tu
rės dar daug investuoti. Sun
ku patikėti, kad didelė bend
rovė investuotų nemažą sumą 
į kitą beveik bankrutuojančią 
bendrovę, jei neturėtų planų, 
kaip ją padaryti pelninga. Už 
tokius dalykus Amerikoje ben
drovių vadovai praranda gerai 
apmokamas tarnybas. 

Jei „Williams" pavyktų pa
daryti Mažeikius moderniška 
ir pelninga įmone, gal tada 
būtų atgaivintas naftos paieš
kojimas Baltijos jūroje. Buvo 
rašyta, kad prie Baltijos jūros 
randama nafta yra labai geros 
kokybės ir tinka gamybai 
aviacijos kuro, kuris yra gero
kai brangesnis už automobi
liams naudojamą gazoliną. Ką 

Danutė Bindokienė 

Neramumai Seattle 
mieste 

„Lanko" šeimų stovyklos, š.m. rugpjūčio men. vykusios netoli Seattle, WA, dalyviai. I eil. dešinėje — tėvų komi
teto pirm. Inga Gaurienė. 

LIETUVIAI PROTESTUOJA PRIEŠ 
GENOCIDĄ ČEČĖNIJOJE 

AIDAS KALNIŠKIS 

gamybinio personalo buvo ru- gali žinoti: Baltijos jūroje ras-

Lapkričio 5 d. prie Rusijos, 
Norvegijos ir JAV ambasadų 
Vilniuje įvyko piketai, kurių 
dalyviai protestavo prieš Rusi
jos vykdomą čečėnų tautos ge
nocidą bei reikalavo aktyves
nių tarptautinės bendrijos 
veiksmų, sutramdant agresiją. 
Protesto akcijoje, kurią inicija
vo kauniečių Čečėnijos nepri
klausomybės rėmimo komite
tas, dalyvavo keliasdešimt 
žmonių — įvairių politinių ir 
visuomeninių organizacijų at
stovai. Su Čečėnijos ir Lietu
vos vėliavomis, genocidą ir pa
saulio abejingumą jam smer
kiančiais plakatais prie Rusi
jos ambasados atėję demonst
rantai čia pat rinko parašus 
po peticijomis tarptautinių or
ganizacijų vadovams, savo 
kalbose pabrėžė pokario Lietu
vos ir šiandienos Čečėnijos 
analogijas, kuomet okupac.jai 
besipriešinanti aktyvioji tau
tos dalis paskelbiama „bandi
tą nafta už 20-30 metų gal pa
darys Lietuvą ir Latviją tur
tingomis šalimis, kaip Šiaurės 
jūroje rasta nafta padarė ne
turtingą Norvegiją turtingiau
sia Skandinavijos valstybe. 

„Williams Companies, Inc." 
bendrovė, kurios padalinys 
yra „Williams International", 
yra gana didelė, šakotos veik
los, sparčiai auganti bendrovė. 
Jos metinė apyvarta" nuo 3.5 
milijardų dolerių 1996 metais 
pakilo iki 8.3 milijardų 1999 
metais. Jos centras yra Tulsa 
mieste, Oklahomos valstijoje. 
Ji paskirsto gamtines dega
mąsias dujas po visą Ameriką, 
naftos produktus po Vidurio 
Vakarų valstijas, vykdo pre
kybą energijos srityje ir taip 
pat aptarnauja telekomunika
cijos įrengimus. 

tų formuotėmis'' ir „legaliai" 
pasmerkiama sunaikinimui, o, 
prisidengiant „teroristų" me
džiokle nesiliaujančiais bom
bardavimais ir masine tremti
mi, naikinami civiliai gyvento
jai. 

Šiuo metu į kaimyninius re
gionus kaip karo pabėgėliai 
jau pasitraukė apie 200,000 
Čečėnijos gyventojų, faktiškai 
tai yra antrasis tautos ištrė
mimas, panašus į tą, kurį so
vietai įvykdė 1944 m. vasario 
mėn., visus čečėnus ir ingušus 
išveždami mirčiai į Kazachs
taną ir kt. tyrus. 

Piketo dalyviai norėjo įteikti 
protesto peticiją Ru.njos am
basados atstovams, tačiau bu
vo atsakyta, kad kaimyninės 
šalies pasiuntiniai „pietauja" 
(plg. Kremliaus taktiką Lietu
vos atžvilgiu 1991 m.!) Nesu
laukus ambasados darbuotojų, 
piketuotojai patraukė prie 
Norvegijos atstovybės, kur iš
ėjusiam ambasadoriui įteikė 
Čečėniją remiantį pareiškimą 
ir išsakė reikalavimą, kad 
šiuo metu ESBO (Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijai) pirmininkaujan
tis norvegas Knuta Vollebek 
efektyviau gintų pagrindines 
čečėnų tautos teises. Prie 
Jungtinių Valstijų ambasados 
skanduota „Freedom for Che-
chenia!" (Laisvę Čečėnijai!) ir 
„No money for Russia!" („ne
duoti pinigų Rusijai!"). Išėju
siam prie demonstrantų am
basados darbuotojui šie reiškė 
pasipiktinimą „dviguba" pa
saulio galingųjų morale: Koso-
vo albanų genocidas nelaiko
mas „Jugoslavijos vidaus rei
kalu", o Rusijos naikinamiems 
čečėnams, atrodo, taikomos ki
tokios taisyklės, Vakarai fi
nansiškai remia karą kariau

jančią valstybę. 
Abiejų Vakarų ambasadų 

darbuotojai žadėjo piketuotojų 
reikalavimus perduoti savo
sioms vyriausybėms. 

Lietuvių akcija sinchroniš
kai gerai sutapo su pasaulio 
viešosios nuomonės poslin
kiais: paskutinėmis dienomis 
kaip niekad ryžtingai aukš
čiausi JAV pareigūnai Rusijos 
valdžią paragino konfliktą 
spręsti derybomis ir — pir
mąkart — kaltino ją Ženevos 
konvencijų pažeidimais. Gru
zijoje viešintis popiežius Jonas 
Paulius II taip pat kvietė viso
mis jėgomis siekti taikaus su
reguliavimo Čečėnijoje, Ab
chazijoje ir Kalnų Karabache. 
Viltingai nuteikia ir tai, kad 
piketai prie ambasadų susi
laukė gana didelio žurnalistų 
dėmesio, buvo paminėti pa
grindinėse šalies televizijose. 

Čečėnijos atstovė Lietuvoje 
Aminat Saijeva, dėkodama už 
solidarumą jos tautai reišku
siems lietuviams, sakė: „Jei 
laisvės siekiantys Čečėnijos 
žmonės galėtų dabar tai maty
ti, jiems tai būtų didelė mora
linė parama". 

* Baltarusijos ambasada 
Vilniuje pranešė, kad dau
giau nei pusmetį kalinto ir an
tradienį paleisto į laisvę buvu
sio premjero Michail Čigir by
la perduota teismui. Trečia
dienį išplatintame ambasados 
pranešime spaudai sakoma, 
kad paleidimas susijęs su pa
rengtinio tardymo pabaiga, ti
kintis, kad laisvėje M. Čigir 
netrukdys teisingumo vykdy
mui, bei siekiant pademonst
ruoti humaniškumą. M. Čigir 
buvo įkalintas, kai jis bandė 
kandidatuoti per opozicijos su
rengtus Baltarusijos preziden
to rinkimus, kuriuos Alek-
sandr Lukašenka administra
cija SUŽlugdė. (BNS) 
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atsakymą, deda ant vizos ant
spaudą ir grąžina laukian
čiam. Ši procedūra trunka vie
niems trumpiau (moterims), 
kitiems truputį ilgiau. 

Po to, sulaukę lagaminų, 
stojome į eilę muitinės patikri
nimui. Užpildėme deklaraciją 
apie turimą valiutą ir brange
nybes (aukso žiedus, gran
dinėles, apyrankes). Lagami
nus peršvietė, pamatė veža
mas knygas ir kitą inventorių. 
Užkliuvo už Lietuvių fondo 
leidinio ir teko aiškinti turinį 
ir paskirtį. Kadangi buvo ir 
mūsų šeimos pora nuotraukų, 
tai aiškinimą Uosis nukreipė į 
šeimos istoriją. Muitininkė, 
pasitelkusi viršininką, pasi
tarė ir knygą praleido, o kito 
lagamino net netikrino, nes 
pora Eglės eilėraščių knygelių 
buvo įvyniotos į džinsus ir, 
matyti, šviečiant neparodė. 

Mūsų grupė susidėjo iš vie
nuolikos asmenų. Einant per 
muitinę, prisistatė ir Inturisto 
vadovė, lietuvaitė iš Vilniaus, 
labai maloni, jauna moteris, 
kaip vėliau paaiškėjo, turinti 
vyrą ir poros metų dukrelę. 
Šia profesija verčiasi jau tre
čius metus. 

Sutvarkius visus formalu
mus, Inturisto autobusu, po 
valandos kelio, pasiekėme 
viešbutį „Cosmos", kur mūsų 
laukė vakarienė. Patarnavo 
formaliai apsirengęs vyras (su 
juoda eilute ir „žvirbliu" pa
kaklėje), bet vakarienė mūsų 
nepatenkino — nepakanka
mai iškepęs kiaulienos keps
nys. Jei būtų buvęs jautienos 
kraujuojantis kepsnys, tai 
daugelis būtų valgę, bet dabar 
visi grąžinome, virtuvėje ban
dė pakepinti, bet iš to nieko 
neišėjo. 

Maskvos apžiūrėjimas 
Pusryčiams liepos 11d. šve

diškas stalas — daug dar
žovių, o ir šilto galima gauti: 
kiaušinius ar kiaušinienę. 
Kiaušiniai vos sušilę — balty
mas ir tas tebebuvo skystas. 
Po pusryčių — Kremliaus 
apžiūrėjimas. Mūsų vadovės ir 
vietinio vadovo vedini, apžiū
rėjome komunizmo tvirtovę, o 
lietutis visą laiką krapnojo, 
todėl visi stengėsi sustoti tarp 
vartų, nišų ir kitų dengtų 
praėjimų. Ekskursijų daug, 
būrelis po būrelio ėjo ir ėjo. 
Įeinant į Kremliaus tvirtovę, 
iš Uosio atėmė krepšelį su fil
mais, bet leido neštis foto apa
ratą, o moterims didesnius 
rankinukus liepdavo palikti 
specialiame kambaryje milici
jos būstinėje. Išeinant krepšį 
grąžino. Daug cerkvių su gau
siais meno turtais, o taip pat 
ir auksinėm boniom. Viskas, 
ką rodė ir pasakojo, nėra ko
munistų nuopelnas, bet krau
gerių carų sukauptos vertybės 
— meno turtai. 

Vadovas su pasididžiavimu 
linksniavo Jono Žiauriojo ir 
Kotrynos Didžiosios vardus 
bei nuopelnus rusų tautai. Ne
vengė minėti lenkų, kurie 
užpuolimo metu, nusiaubė 
Maskvą. 

Po pietų autobusu vykome 
apžiūrėti miesto ir žymesnių 
vietų. Pravažiavome pro olim
pinius pastatus, kurių vie
name — viešbutyje „Cosmos" 
— buvome apgyvendinti, nes 
jis spcialiai statytas olimpia
dos svečiams. 

Lankant Kremlių, matėme 
nesiliaujančias eiles sovietinių 
turistų prie Lenino mauzolie
jaus. Lietui lyjant, kelių kvar
talų ilgumo eilės turistų slin
ko pro Leniną. 

Po miesto apžiūrėjimo mus 
pravežė pro valdiškus pasta
tus, universitetą, ir vis kaž
kaip kliudydavome Kremliaus 
apylinkes. Vis dėlto Kremlius 
yra ir liko dėmesio centre. 
Matėme prie vienos parduo
tuvės didoką eilutę žmonių, 
norinčių įsigyti ką? Batus. 
Batų trūkumas jaučiamas vi-

Kas gyveno šiame krašte 
60-tame dešimtmetyje, be abe
jo, gerai prisimena demonstra
cijų, neramumų ir riaušių 
vaizdus, kone kasdien besikar
tojančius įvairiose vietovėse. 
Pyktis, iš minios besiliejantis 
užrašais, žodžiais ir sugniauž
tais kumščiais, policijos ir net 
tautinės gvardijos pastangos 
sustabdyti demonstruotojus 
dažnai panaudojant net pačias 
kraštutiniausias priemones; 
akmenų kruša, išdaužyti par
duotuvių langai ir gatvėse iš
drabstyti prekių likučiai; gais
rų dūmai ir ašarinių dujų rū
kas... Tai buvo suirutės laiko
tarpis, vis tik vedęs į nemažus 
pasikeitimus, kurių svarbiau
siu galime laikyti lygių pilieti
nių teisių juodosios rasės 
amerikiečiams pripažinimą. Iš 
laiko perspektyvos žvelgiant, 
nors jokiu būdu negalime pa
teisinti šiurpių anuometinių 
įvykių, be jų vargiai tie pasi
keitimai būtų padaryti. 

Šias mintis iššaukia pana
šūs vaizdai Seattle mieste, 
kur turėjusios būti ramios ir 
„kultūringos" demonstracijos 
prieš Pasaulinės verslo orga
nizacijos (PVO) tarptautinę 
konferenciją pavirto bjaurio
mis riaušėmis. Demonstruoto-
jai tikslo, atrodo, nepasiekė, 
konferencijos sustabdyti nepa
vyko. Net prezidentas Clinton 
nepakeitė savo planų šį tre
čiadienį atvykti į Seattle ir 
dalyvauti pasitarimuose. Vis 
tik Valstybės sekretorė Made-
leine Albright, turėjusi kalbėti 
trečiadienį, negalėjo pro de-
monstruotojų minias patekti į 
konferencijos atidarymo ce
remonijas (manoma, kad daly
vauja per 20,000 protestuo
tojų), nepaisant policijos ir 
tautinės gvardijos karių pas
tangų minias išsklaidyti. Šio 
krašto vyriausybė, planavusi 
konferenciją ir pasiruošusi pa
sirodyti, kaip laisvosios rinkos 
vadovė, ir tuo pačiu Pasau
linės verslo organizacijos svar
biausia „spiritus movens", tu
ri šiandien raudonuoti prieš į 
konferenciją suvažiavusius 
užsienio valstybių atstovus. 

Tad kodėl tos demonstraci
jos? Kokie priekaištai daromi 
Pasaulinei verslo organizaci
jai, į kurią taip veržėsi komu
nistinė Kinija ir taip džiau
gėsi, kai neseniai jos svajonės 
išsipildė — buvo priimta nare? 

Pasaulinė verslo organizaci
ja dar nesena institucija — gy
vuojanti apie penkerius me
tus. Jai priklauso 135 vals
tybės, bet yra dar nemažai 
norinčių tepti jos narėmis. Or
ganizacija skatina ekonominę 

plėtrą, reguliuoja tarptauti
nius prekybos bei įvairaus 
verslo ryšius, ypač daug prisi
deda prie besivystančių kraš
tų ekonomikos pakilimo dėl 
sudaromų sąlygų įvairius ga
minius bei produktus ekspor
tuoti į užsienį. Be to, įsijungę į 
I xsa- !inę verslo organizaciją, 
visi L a'tai turi laikytis jos 
nuostatų, ypač eksportuojant 
maisto produktus, pasirūpinti 
aplinkosauga, o taip pat dau
giau dėmesio kreipti \ darbi
ninkų teises, darbo sąlygas, 
atlyginimą (PVO griežtai pasi
sako prieš jaunamečių vaikų 
darbą fabrikuose bei įvairiose 
gamyklose). 

Visa tai sutartyse ir kituose 
dokumentuose atrodo labai 
patraukliai, bet iš esmės PVO 
yra gan trapi, tad tikėtasi šio 
suvažiavimo Seattle mieste 
metu ją sutvirtinti, geriau nu
sakyti tikslus ir priemones jų 
siekiant. Šiems planams ne
mažai neigiamos įtakos, be 
abejo, turės ir demonstracijos. 
Galbūt didžiausia problema 
yra tai, kad paragrafai sutar
tyse neatspindi tikrovės: nėra 
jokių ypatingų priemonių pa
tikrinti, ar visos PVO nares 
laikosi pažadų, o jeigu atsi
randa reikalas priversti tuos 
pasižadėjimus įvykdyti, kyla 
daug nepasitenkinimo, kaip 
atsitiko šią vasarą su impor
tuojamais bananais Europoje 
ar hormonais „pagerinta" jau
tiena... 

Seattle protestuotojų minia 
iabai marga: į ją įsijungę gam
tosaugininkai, įvairių darbi
ninkų, ypač su verslu susiju
sių, unijų atstovai, „žalieji", 
žmogaus teisių gynėjai, varto
tojų apsauga besirūpinantys, 
gyvulių augintojai, plieno bei 
kasyklų darbininkai ir galbūt 
ne viena dešimtis dykinėjan
čių jaunuolių, atradusių pato
gią progą patriukšmauti ir 
„pakariauti prieš teisėtvar
ką". Daugelis taip pat yra ne
patenkinti, kad Pasaulinė ver
slo organizacija, kurios svar
biausias centras yra Ženevoje, 
yra valdoma tarptautinio biu
rokratų kadro, pataikaujančio 
kai kurių užsienio didžiųjų 
įmonių (gerai už tas „lengva
tas" atsilyginančių; užgai
doms, bet per daug nesirū
pinančio organizacijos tikslų 
įgyvendinimu. Tad manoma, 
kad, kol tas nepasikeis, ir 
Seattle konferencija neatneš 
reikalingų nutarimų, nepa-
ramstys irstančių PVO sienų. 
Gaila tik, kad nukentės daug 
Seattle miesto verslininkų ir, 
žinoma, demonstruotojų... 

soje sovietijoje, įskaitant ir 
Vilnių. 

Po vakarienės vadovė visą 
mūsų grupę nusivedė į čia pat, 
prie viešbučio esančią, pože
minio traukinio stotį ir pava
žiavome keletą sustojimų. 
Kaina 5 kapeikos ir važinėti 
gali kiek nori. Stotys prižiū
rimos ir švarios, nors žmonių 
masės važiuoja. Stebuklų ne
matėme, bet centrinės stotys 
išklotos įvairiom marmurinėm 
mozaikom. Vaizdas puikus, 
tai ne Čikagos ar New Yorko 
švara ir tvarka nepasižymin
čios požeminės stotys. 

Maskvos miestas švarus, 
nes moterys su beržinėm šluo
tom nuolat valo gatves. Auto
mobilių yra, bet judėjimo ne-
užkemša Vilniuje automobilių 
matyti daugiau ir eismas pas
tebimai tirštesnis. Viešojo su
sisiekimo priemonės: tramva
jai, troleibusai, autobusai ir 
taksiai. Gatvės užgriozdintos 
elektros tinklais, o žemėje 
tramvajų bėgiais. Kad ne tos 
žvilgančios cerkvių bonios, 
Maskva aprodytų apšepusi ir 

pilka, nors žmonių apranga 
nelabai skyrėsi nuo mūsų. Jau
nimas net tvarkingiau rėdosi, 
kaip amerikiečiai. Teko pas
tebėti ir įkaušusių žmonių. 
Dienos metu matomi žmonės 
daugiausia yra ekskursantai 
iš kitų sovietijos miestų, todėl 
apranga daugiau šventinė, ne

kasdieninė. 
Prieš viešbutį .Cosmos" yra 

paminklas astronautams, kurį 
visiems rodo, o iš viešbučio 
lango ir važiuojant autobusais 
tolumoje matyti TV bokštas, 
ne tik Maskvos, bet ir visos so
vietijos pasididžiavimas. 

(Bus daugiau) 

Sesers Genutes kieme, kur artimieji dažnai susirinkdavome pasikalbėti 
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— LAPKRIČIO 29-TOJI 
Antano Paulavičiaus eilėraštis parašytas partizanų vadui 

Adolfui Ramanauskui-Vanagui pagerbti: 

Aš su jumis esu, 
aš nemiriau, manęs nė nesušaude, 
aš su jumis brangieji tebesu. 
Jie mane pjaustė, spardė, spjaudė, neįveikė, 
aš gyvas po kankinimų baisių. 
Jie mirtinai manęs nenukankino, neišnarstė, 
aš gyvas tarp gyvųjų gyvenu. 

AŠ iš tų kapų be kauburėlių, 
iš tos duobes i? karsto, 
iš tų suša' 'ytų dainų, 
bet nesušaudytas ateinu. 

Pastate kameroj šaltoj mane prie sienos, 
kad nematyčiau budelių užrišo man akis, 
pro miglą mačiau, atpažinau kiekvieną 
Tai Sniečkus, Suslovas, Sušanskis duobkasys, 
kai išgirdau komandą rusišką „ogon", 
ne aš, tai jie nugrimzdo nežinion klaikion, 
ne aš sušaudytas buvau 
žvarbioj rudens nakty, 
o jie. kulka įstrigo budelių širdy. 
Aš nemiriau, manęs jie nesušaude, 
su jumis šią valandą esu. 
Aš išgirdau kaip laisvės varpas gaude, 
giedojau už Lietuvą Tėvynę 
su ašarom visu balsu. 
Buvau aš jumis ir rūgščią sausio naktį, 
prie laužo slidžiausi išsukinėtas ka įeroj rankas, 
meldžiausi „Viešpatie, kad tik jėgų užtektų, 
kol atsimuš, suduš ta raudonoji pragaro banga, 
SUDUŠ!" 
Aš ateinu per Dzūkijos smėlėtą lauką, 
aš nesušaudytas, aš gyvas kaip jisai, kaip tu. 
Skubu į klasę, nes mokiniai manęs jau laukia, 
vėl laiptais seminarijos lipu 
su Birute kartu. 
Žinau, ruduo ir šįmet vėl medžius nuauksins, 
šalna negailestingai išbarstys lapus ilsus, 
žinau, aš su tavim dukrele, mano Aukse, 
su Lietuva pakilusia į saulę, AŠ ESU. 

Kas tai lapkričio 29-toji? Ši 
data daug kam yra nereikš
minga. Paskutiniais keliais 
metais ši data mane tarsi se
kioja, lyg nor: kažką pasakyti, 
lyg tai neužbaigtas daroas. 
kuris neišeina iš mano min
čių;. $įą. dieną prieS 42 metus 
buvo. sušaudytas partizanas 
Adolfas Ramanauskas-Vana
gas. Nesvarbu tie visi jam 
duodami titulai, jis buvo žmo
gus, paaukojęs savo gyvybe už 
Lietuvą, už lietuvius. 

Mudviejų keliai susiejo 
1936-1937 metais, jam lan
kant Lazdijų gimnazijos aš
tuntą, o man septintą klasę. 
Teko apie šešis mėnesius gy
venti pas tą pačią šeimininkę 
ir gerai pažinti vienas kitą. 
bet tada kalbų apie gyvybes 
paaukojimą už tėvynės laisvę 
nebuvo. 

Beskaitydamas praeito pa
vasario Lietuvos spaudoj, 80 
metų nuo jo gimimo minėji
muose, randu trumpus prane
šimus, kad jis buvo areštuotas 
1956.10.12 ir sušaudytas. Vis
kas taip greit įvyko, kad nebu
vo laiko nė pagalvoti, ką su 
juo daryti. Tačiau įvyko visai 
ne taip. Čia visai užmirštama, 
kad jis praleido daugiau kaip 
13 mėnesių KGB rūsiuose Vil
niuje. J a u suėmimo dieną, po 
kelių ar keliolikos valandų po 
suėmimo, buvo nugabentas į 
ligoninę, kur daktarai, kaip 
pranešama .Lietuvos aido" 
1998.0303 laidoj, surašė šį 
aktą: 

.1 klausimus neatsakinėjo, 
be sąmones, periodiški veido, 
viso kūno galūnių raumenų 
traukuliai. Pulsas vos junta
mas, minkštas, kraujospūdis 
60/40. Ligonis visas kruvinas. 
Masyvus tvarstis lytinių or
ganu srityje permirkęs šviežiu 
raudonu krauju: nuėmus 
tvarstį, rasti didžiuliai kraujo 
krešuliai, ant kapšelio plati 
plėstinė žaizda, užsikimšusi 
kraujo krešuliais, nėra abiejų 
kiaušinėlių, sėklidžių kanalė
lių. Dešinioji akis užmerkta 
dėl hematomos an t viršutinio 
voko; ant viršutinio voko ras
tos plonos vielos ar vinies 
skersmens žaizdos, siekian-
CKM akiduobę: daugybė įdrės
kimu pilvo srityje, pjautine 
kaire- ra TIKOS plaštakos 3-iojo 
p : r -1 ' - , /".aizd.i 

Adolfas Ramanauskas-Vanagas 
Čia gydytojų kruopščiai 

surašytos visos išviršinės žaiz
dos — kaip žmogus gali išken
tėti tokias kančias. Tai tik pir
mos dienos susitikimas su tar
dytojais. Jį tardė ištisus me
tus. Sprendirras sušaudyti bu
vo paskelbtas tik 1957.9.23-
25. 

Taip ir norėtųsi priminti 
tiems pareigūnams, ar tai bū
tų seimo, vyriausybės ar tei
sėsaugos, kurie di'-ba tik savo 
naudai, skriausdami savo bro
lius lietuvius, už kuriuos daug 
tūkstančių miško brolių paau-

*kojo savo gyvybes. Jie atidavė 
savo tautai paskutinius du 
skatikus, kaip šv. Rašte para
šyta, bet dar pridėjo ir savo 
gyvybes. O kaip įvertinti ta 
iškentėtą skausmą, kur jokia 
skalė nesutalpina. 

J . K a r d o k a s 

Čikagos lietuviai 1972 m. vasarą demonstruoja prie Sovietų Sąjungos am
basados Vašingtone, protestuodami dėl S. Kudirkos. Nuotr Lino Regio 

SIDABRO VARPELIS KVIEČIA 
Kai kurios įmonės j a u va

sarą nebeturėjo lėšų atlyginti 
darbininkams už atostogas. 
Buvo užmokama gaminamu 
produktu. Gal neblogai, jei tai 
dešros, o ką veikti, gavus 
skardą? Antra vertus, kai rei
kės mokėti už telefoną, dujas 
ar elektrą, ar priims užmo
kestį dešromis ir skardomis? 

Policijos biudžetas, jei ne ap
karpytas , tai vis tiek neužten
kamas — trūksta lėšų benzi
nui, automobilių taisymui. Re
zul ta tas — policininkai patru
liuoja pėsčiomis. į avarijos vie
tas važiuoja troleibusu.:. 

Atšventus dešimties metų 
Lietuvos nepriklausomybės 
a t s ta tymo jubiliejų, kai kurie 
statosi pilis, atostogauja egzo
tiškose šalyse, o kai kuriems 
tenka diržus vįs. labiau ir.-La
biau susiveržti. Ką bedaryti 
kai imones tris, keturis mė
nesius vėluoja išmokėti algas? 
Tie vaikai vis valgyti prašosi, 
bežiūrint išauga suplyšusius 
ba tus , o studijuojantys turi 
patys padengti dalį išlaidų. Ir 
kai kurie piliečiai dūsauja. 
kad dabar jau nebe a ;e lai
kai, kai daug kas savaime at
sirasdavo: 

O užsienyje gyvenantys, lab
da ra Lietuvai užsiimantys, 
dažnai svarsto, ar ta labdara 
da r Lietuvai reikalinga? Ar 
vienokia reikalingesnė ir svar
besne už kitokią? Gal, jei vie
na organizacija kažką nusiun
tė, tai jau kitoms nieko nebe
reikia siųsti0 Jaučiame meilę 
ir pareigą padėti Lietuvai at
laikyti šį sunku ekonominį lai
kotarpį ir bent vienam vaike
liui palengvinti gyvenimą. 

Šilale besirūpinančią „Sau
lutės" narę Aldoną Ješmantie-
nę šilaliečiai vadina „gerąja 
fėja". Rugsėjo mėnesį laikraš
tyje „Šilalės artojas" Carito 
reikalų vedėja Irena Judei-
kienė rašė: „Praktikuojame 
labdaros išvežiojimą seniūni
joms ir mokykloms... Vien šį 
rudenį aplankėme 10 pradinių 
ir pagrindinių mokyklų. Joms 

„Saulutes". Lietuvos vaikų globos būrelio remiamu in.stit<a£ų9 darbuoto
jai Iš kaires: .Motino* ir vaiko" glo'v-.t namu '.Mi-holo^ ."D.'in^uolė 
Iškauskieoė. dir. Irena Samulėmene. Vilniaus arkivyskupijos „Carito" 
dir Balys Stankus Nuotr Indrės TijOn«-,i.>m'"< 

išdalinome visą iš „Saulutės" 
organizacijos (JAV) gautą 
siuntą. Ta pati organizacija 
pinigais remia mūsų rajono 
našlaičius, daugiavaikes šei
mas, gabius vaikus". Ji mini. 
kad per „Saulutę" rasta rėmėja 
teikia stipendijas studentams 
ir tai yra „labai prasmingas 
reiškinys — kad gabūs, bet 
neturtingi vaiką: galėtų siekti 
mokslo ir būti naudingi Lietu
vai". 

Daugiavaikės šeimos j auna 
motina, dėkodama už paramą, 
rašo: „Vyresnieji du sūneliai 
lanko mokyklą. Mokosi neblo
gai. Tomukas paoc^da man pri
žiūrėti mažesniu'si'js. Vyra:-: 
tebedirba Klaipėdoje, važinėja 
apie 40 km. Ga-i a, kad darb
daviai ketvirtas: mėnuo nemo
ka atlyginimo. Gerai, kad vyro 
tėvai pensininkai, kritišku 
momentu iš varganos savo 
pensijos sušelpia mus. Ačiū 
Dievui, kad tu -me savo dar
žovių ir savo p.enuko. Kai vy
ras gaus pinigu, pirksime par 
šiuką..." 

Kun. Antaną- Gražulis, SJ, 
dėkoja už paramą Vilniaus 
Jėzuitų gimrazijos moki
niams. Sudaryti komisija pas
kutinę „Saulutės" nusiustą 
auką paskirsts dvidešimčiai 
gerai besimokančių berniukų 
ir mergaičių, o apyskaitoje 
prie mokiniu pavardžių tokie 
paaiškinimai: ..Mama augina 
penkis vaikus tėvas miręs. 
Šeimoje trys vaikai, mažos pa
jamos", ir 1.1. 

Gausių Bumų oendrijos „Vil
niaus šeimyna", kuri apima 
ap i e 1,200 raiką, vadovė An
gelė Kostogrizienė „Saulutei" 
dėkoja: „Dėkoju jums už siun
tinius, kuriuos gavome rug
pjūčio paskutinėmis dienomis. 
Labai ačiū už be galo tvarkin
gus ir kokybiškus drabužius, 
avalynę vaikams, suaugu
siems. Dėkojame už žaislus ir 
kitas smulkmenas. Padėkoki
te Juozukui Sidriui ir kitiems 
vaikams už padovanotus pieš
tukus, kreideles ir kitus reik
menis mokyklai. Juos sudėjo
me į pirmokėliu kuprines, ku
rias padovanojome 40 bendri
jos pirmokų". 

Vilniaus psichikos centro 
psichologė ir psichoterapeute 
Danguolė Išauskienė laiške 
dėkojo „Saulutes" atstovei Ma
rytei Černiūtei už apsilan
kymą rugsėjo mėnesį ir sakė: 
„Pokalbio eigoje paaiškėjo, 
kad organizuojantiems labda
rą lietuviams kyla minčių apie 
jos prasmingumą. Mes tuo ge
rokai nustebom. Ekonominė 
padėtis Lietuvoje blogėja Tur
tas kaupiasi vis mažesnio as
menų kiekio -ankose, o skurs
tančių dauge;;; Paskutiniais 
sociologu d-ior-'pnimis — 16 
proc. gyventoj, skursta. V.idi-
na:-i, kas šeštam gyventojui 

t rūksta lėšų maistui, šilumai, 
aprangai..." 

-Žmonės, gyvenantys Lietu
voje ir gaunantys labdarą iŠ 
u/ jurų mana nežino, ir nega
li žinoti, kas ją dovanoja... Ta
čiau nėra abejonių, kad dažnai 
sušelptasis Širdyje dėkoja už 
jūsų "erumą. Jie jaučia jums 
nuoširdžią gilią, tylią padėką 
ir pagarbą". Taip dėkojo Mo
tinos ir vaiko globos namai 
Marytei Černiūtei, kuri būda
ma „Saulutes" ryšininkė yra 
daug kartų išsiuntusi apklau
sas Lietuvių Bendruomenės 
kraštų valdyboms bei vaikus 
remiančioms organizacijoms, 
kad labdara būtų geriau koor
dinuojama. 

Atsižvelgiant į Lietuvos vai
kų sunkią padėtį, lapkričio 20 
d., į talpintuvą iš PLC Le-
monte buvo sukrauta 551 
siuntinys su rūbais, avalyne, 
žaislais, mokslo bei higienos 
priemonėmis ir net keturiais 
invalidų vežimėliais („wheel-
chairs"). Su šia siunta kun. 
Jauniu i Kelpšai į Alytų iške
liavo ir Pal. J. Matulaičio mi
sijai prieš aštuonerius metus 
Aldonos ir Juozo Paleikų do
vanoti vargonai. „Saulutės" 
daiktų surinkimu ir pakavimu 
su dideliu pasiaukojimu rūpi
nasi Raminta Marchertienė. 

Šiuo metu Lietuvoje darbuo
jasi JAV aviacijos „Lieutenant 
colonel" Robert Dūda ir Paul 
Bamford, kurie, „Saulutei" at
stovaudami, suorganizavo tal
pintuvą įrangos Alytaus ligo
ninei bei stomatologijos kabi
netui Kauno Kūdikių na
mams. „Saulutei" apmokėjo jų 
transatlantinius bilietus, kad 
patys patikrintų ir išdalintų 
svarbų inventorių. Per Robert 
Dūda ir JAV aviaciją balan
džio mėnesį Lietuvą pasieks 
lėktuvas su skiepais, kurių 
pageidavo Lietuvos Sveikatos 
ministerija, JAV ambasada 
Lietuvoje ir kurios siuntą 
. kėjo koordinuoti su JAV 
Valstybes departamentu. Tuos 
ryšius išlyginti padėjo William 
Durbin bei jo brolis, Illinois 
senatorius Diek Durbin. 

Per „Saulutes" konkretaus 
vaiko rėmimo programą, apie 
300 vaikų gauna 20 dol. kas 
mėnesį (t.y. 240 dol. per me
tus.) nuo savo rėmėjų. „Sau
lutės" iždą tvarko Ramunė 
Račkauskienė, o padėkas ir 
pakvitavimus išsiunčia sekre
tore Aušra Šaulienė. 

Didesnę dalį surinktų lėšų 
„Saulutė" skiria tiesiogiai pa
remti našlaičius globojančias 
šeimas, daugiavaikes šeimas, 
vaikus su negale, bei studen
tus, studijuojančius Lietuvoje. 
Paremiami šeimyniniai bei 
parapijiniai globos namai. Ne
didelėmis sumomis, kurios iš
reiškia moralini pritarimą ir 
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RIMAS LSTANKUS 
•Grwtas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Periame ir parduodame namus 
• Psnsininkarns nuolaida 

Ieškome patyrusio dažytojo 
su automobiliu. Kreiptis 
nuo 8 v. v. iki 10 v.v., 

teL 847-808-9109. Kalbėti 
angliškai arba rusiškai. 

/ • * » * ^, KkMECKn£ALTOR8 
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DANUTĖ MAYER 
773484-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute. Mayer. Ji 
profestorafia. sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
vetui. 

Vuntajc, „Žvėryse", iini 
Janas nedidelis, pilnai apstatytas 
dviejų miegamųjų namas. Pirtis. 
uždaras kiemas, aikštelė mašinai, arti 
centro Kreiptis telefonu: 

(tH-3762)-7S-26-2S. 

PIGIAUSI 1ECOM/ 
SKAMBUČIAI 
\ LIETUVĄ 

paskatinimą, paremiama Al
mos Adamkienės, Gražinos 
Landsbergienės bei „Kaimo 
vaikų" fondo Reginos Švo-
bienės labdara. „Dovana Lie
tuvai" konferencijos metu Re
gina Švobienė, dėkodama už 
gaunamą paramą, ir „Saulu
tei" atsidėkojo medaliu, kurį 
„Saulutės" pirmininkė Indrė 
Tijunėlienė padovanojo „Sau
lutės" Floridos skyriui per jų 
atstoves, dalyvavusias konfe
rencijoje — pirm. Birutei Ko-
žieienei, Reginai. Snarskienei, 
dr. Birutei Preikštienei bei 
Violetai Avižienei. 

Gruodžio 5 d. Lietuvių Dai
lės muziejuje Lemonte po 11 
vai. Mišių, „Saulutė" ruošia 
tradicini priaškalėdinį labda
ros koncertą. Programą atliks 
pianistė Gintė Čepinskaitė ir 
Ričardo Šoko vokalinis moterų 
ansamblis. Kviečiami visi pra
leisti malonią valandėlę ir Ka
lėdų proga prisiminti vaike
lius, prie apšalusių langelių 
laukiančių Kalėdų senelio... 

I nd rė Tijunėl ienė 

TARP MŪSŲ KALBANT 
PRISIMENANT SIMĄ KUDIRKĄ 

Na, žinote, tas Kudirka tai esąs tik paprastas žmogus. 
kalbėjo kaip tikras Kudirka... 
Taip pasakė viena mūsų tau
tietė, išeidama iš perpildytos 
Maria Aukštesniosios mokyk
los salės. Prieš 25 metus Šioje 
salėje buvo surengtas pirma
sis Čikagos lietuvių susitiki
mas su Simu Kudirka. Jame 
dalyvavo daugybė visokio am
žiaus, visokios pakraipos lie
tuvių. Šis susitikimas, kaip 
reta, buvo surengtas bendro
mis ALTo, BALFo, Lietuvių 
Bendruomenės ir VLKo pas
tangomis. 

Vieną kartą Simas Kudirka 
buvo paklaustas, ar jis, ko ge
ro, nėra Vinco Kudirkos gimi
naitis? Jis atsakė, kad visi Su
valkijos Kudirkos tarpusavyje 
daugiau ar mažiau giminiuo-
jasi . Taipgi pasakė, jog jis di
džiuojasi savo pavarde, nors ir 
nesitaiko į bendrapavardžio 
giminyste. Be to, pastebėjo, 
kad Vincas Kudirka buvo vie
nas pagrindinių Lietuvos atgi
mimo žadintojų, o jis, girdi, 

1970 m. Padėkos dienos iš
vakarėse JAV teritoriniuose 
vandenyse, netoli Martha's 
Vineyard, susitiko JAV Pak
rančių apsaugos laivas „Vigi-
lant" ir Sovietų Sąjungos žve
jybos laivas, tarytum tyčia, 
pavadintas jSovietskąja Lit-
va" vardu. Sovietų laive įvyko 
iš anksto numatyti pasitari
mai žvejybos reikalais. Sovie
tams ir amerikiečiams posė
džiaujant, Simas Kudirka, lai
vo radijo operatorius, ryžosi 
šuoliui j laisvę. Deja, jo troš
kimas pasibaigė keistu nesu
sipratimu ir sunkiai pateisina
mu išdavimu. Šis iyykis su
krėtė laisvame pasaulyje gy
venančius lietuvius. JAV, Ka
nadoje ir kitų valstybių lietu
viai ėmėsi protesto laiškų ra
šymo ir telegramų siuntimo. 
Didesniuose lietuvių telki
niuose buvo rengiamos protes
to eisenos — demonstracijos. 

Simui Kudirkai, sugrąžin
tam į okupuotą Lietuvą, buvo 

• 

primestos visokios nedorybės 
ir net tėvynes išdavimas. O Si
mas Kudirka ryžtingai pa
reiškė: „Aš nesijaučiu kaltu, 
nes aš neišdaviau savo tėvy
nės Lietuvos. Aš nelaikau Ru
sijos, kuri dabar vadinama So
vietų Sąjtmga, savo tėvyrte". 

J is , teismo salėje drąsiai 
kalbėdamas, iškėlė okupantų 
atliktus nusikaltimus, lietuvių 
tautos siekimus ir pareikalavo 
Lietuvai laisvės. Sovietinio 
teismo sprendimu, j am buvo 
paskirta 10 metų griežto reži
mo bausmė darbo stovykloje. 

Išeivijos lietuvių rūpesčiu ir 
JAV valdžios pastangomis, Si
mas Kudirka buvo išlaisvin
tas. Jam pačiam, jo motinai 
(gimusiai JAV), žmonai, duk
rai ir sūnui buvo pripažinta 
JAV pihetybė ir suteikta teisė 
gyventi JAV-se. 

Simo Kudirkos nelaimingas 
laisvės šuolis ir laimingai su
siklosčiusi tolimesnė padėtis 
išgarsino pavergtą Lietuvą. 
Neužmirštini Simo Kudirkos 
priėmimai ir pagerbimai šio 
krašto valdžios sferose. Nega
lima pamiršti mūsiškių para
šytų poezijos posmų, scenos 
veikalų ir knygų. Nepamirš
tamas ir Hollyvoode sukur tas 
filmas, o taip pat išsamiai pa
ruošta ir mokyklose paskleista 
įvykio raida. 

Mes gi, išeivijos lietuviai, 
mylavome ir stačiai an t rankų 
nešiojome iš sovietinio praga
ro ištrūkusį Simą Kudirką. 
Deja, ilgainiui, visas mūsų dė
mesys ir džiaugsmas nusken
do užmarštyje. Šiandien var
gu, ar daug kas žino, kur Si
mas Kudirka gyvena, ką jis 
veikia ir kaip tvarkosi jo rei
kalai. 

P e t r a s P e t r u t i s 

* V a l d i n i n k u s L ie tuvo je 
t a r p Ka lėdų i r N a u j u m e t u 
(gruodžio 27-31 d.) ket inama 
išleisti nemokamų atostogų. 
Tokią galimybe vyriausybė 
svarsto, siekdama sutaupyti 
biudžeto lėšų (valdininkai 
gauna didžiausius atlygini
mus). Šis pasiūlymas grin
džiamas ir tuo, kad paskutinę 
metų savaitę sumažėja valdy
mo funkcijų, mažėja valdi
ninkų darbo krūvis. <BNSI 



RENGINIAI ČIKAGOJE 
1999 METAI 

GRUODŽIO MĖN. 

3 d., penktadieni — Šam
pano vakaras. Rengia „Lietu
vos Vaikų viltis". 

— Z. Drungelienės persona
linė paroda Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre. 

4 ir 5 d., savaitgali — 
Prieškalėdinė'mugė PLC, Le-
monte. 

5 d., sekmadieni — Tau
ragės Lietuvių klubo metinis 
narių susirinkimas Saulių 
namuose. 

— Don Varnas JAV karių 
veteranų posto ir pagalbinio 
moterų vieneto pokylis 1 vai. 
p.p. „Camelot" restorane, 
8624 West 95 St., Hickory 
Hills. 

— Jaunimo centro metinė 
vakarienė. 3 vai. p.p. šv. Mi
šios. 4 vai. — programa ir iš
kilminga vakarienė. 

— Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus metinis pokylis, 
skirtas pagerbti muziejaus 
išrinktąjį „Metų asmenį". 

— „Sidabro varpelis" — 
„Saulutės", Lietuvos vaikų 
globos būrelio 12:30 vai. p.p. 
Lietuvių dailės muziejuje, 
PLC, Lemonte, rengiamas ka
lėdinis koncertas. 

11 d., šeštadienį — Labda
ros vakaras 6:30 v.v. „Sekly
čioje". Rengia JAV LB Sociali-

irių reikalų taryba. 
- — Kalėdinių šiaudinukų 
darymo pamokėlė 10:30 vai. 
ryto Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje. 
- 12 d„ sekmadienį — V.D. 
Šaulių rinktinės Kūčios Šau
lių namuose. 
> — Pal. Jurgio Matulaičio 
mišrioje, Lemonte, vyks misi
jos choro tradicinis kalėdinis 
koncertas. 

17 d., penktadienį — Ka
lėdinių kompozicijų paroda 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. 

— Rimo Čiurlionio dailės 
parodos atidarymas Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje. 
Proda tęsis iki 2000 m. sausio 
20 d. 

19 d„ sekmadienį — PLC 
Kūčios Lemonte. 
- — Čikagos ateitininkų Kū
čių šventė Jaunimo centro di
džiojoje salėje, 1 vai. p.p. Ruo
šia Čikagos studentai ateiti
ninkai. 

31 d., penktadienį — 
Naujųjų metų sutikimas Šau
lių rinktinės namuose. 

—Naujųjų metų sutikimas 
PLC, Lemonte. 

— Lietuvių operos Naujųjų 
metų sutikimas Jaunimo cen
tre, Čikagoje. 

2000 METAI 
SAUSIO MĖN. 

16 d., sekmadienį — Pa
bendravimas su Brone Nai
niene, 12 vai. Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Ruošia 
komitetas. 

23 d., sekmadienį — Klai
pėdos dienos iškilminga me
tinė jūros skautų ir skaučių 
sueiga PLC, Lemonte. 

— JAV LB Brighton Parko 
apylinkės metinis narių susi
rinkimas po lietuviškų 10:30 
vai. r. šv. Mišių, Maruos Ne
kalto Prasidėjimo salėje. 

VASARIO MĖN. 
4 d., penktadienį — Lite

ratūros vakaras poetes Jani
nos Degutytės prisiminimui. 
Jaunimo centro kavinėje, 7 
v.v. Rengia Lietuvių rašytojų 
draugija. 

6 6% sekmadienį — Illinois 
Lietuvių Respublikonų meti
nis narių susirinkimas 12 vai. 
Bočių menėje, PLC, Lemonte. 

— Lietuvos Vyčių rengia
mas „Prisiminimų" pokylis 5 
vai. p.p. „Martiniąue" pokylių 
salėje. 

1 1 d . , penktadienį — Z. 
Kazėno plakatų paroda, Čiur

lionio galerųoje. Jaunimu cen
tre. 

13 d., sekmadieni — Va
lentino dienos proga dainų ir 
argų apie meilę popiete. Dai
nuoja sopranas Angel Petro, 
fortepijonu skambina Rūkas 
Zubovas. 1 vai. p.p. Lietuvių 
Dailės muziejuje, PLC, Le
monte. 

20 d., sekmadienį, — Lie
tuvos Nepriklausomybės mi
nėjimas Brighton Parke, Mari
jos Nekalto Prasidėjimo mo
kyklos salėje po lietuviškų 
10:30 vai. r. šv. Mišių. 

KOVO MĖN. 
5 d-, sekmadienį — 

Skautų ir skaučių tradicinė 
Kaziuko mugė Jaunimo cen
tre. 

13 d , ketvirtadienį — Za 
raaiškių klubo pusmetinis na
rių susirinkimas Šaulių na
muose. 

19 d* sekmadienį — Ne
kalto M Maruos Prasidėjimo 
Čikagos ir apylinkių rėmėjų 
metinė šventė: 3 vai. p.p. šv. 
Mišios Tėvų Jėzuitų koply
čioje; 4 v.p.p. vakarienė ir me
ninė programa Jaunimo cen
tre. 

M di, sekmadienį — Kon
certas Jaunimo centre. Rengia 
LB Kultūros taryba. 

BALANDŽIO MĖN. 
2 d-, sekmadienį — „Laiš

kai lietuviams" 50 metų Jubi
liejinė šventė Jaunimo centre. 

— Th. -Dubois „Septyni 
Kristaus žodžiai" —jungtinis 
choro, solistų ir orkestro kon
certas Lemonte, Pasaulio lie
tuvių centro Lietuvių fondo 
salėje. 

9 d* sekmadienį — Teat
ro spektaklis Jaunimo centre. 
Globoja LB Kultūros taryba. 

— Fortepijoninės muzikos 
popietė. Skambina Sonata Zu
bovienė. 1 vai. p.p. Lietuvių 
Dailės muziejuje, PLC, Le
monte. 

30 d., sekmadienį — Išei
vijos operos solistų ir meno 
darbuotojų pagerbimas Jau
nimo centre. Ruošia JAV LB 
Kultūros taryba. 

GEGUŽĖS MĖN. 
6 d* šeštadienį — JAV LB 

Vidurio Vakarų apygardos ir 
rajoninis suvažiavimas 9 vai. 
r. „Bočių" menėje, PLC, Le
monte 

7 dL, sekmadienį — G. 
Verdi operos „La Traviata" 
pastatymą Morton mokyklos 
auditorijoje rengia Čikagos 
Lietuvių opera. Pradžia 3 v. 
p.p. 

14 d* sekmadienį — Po-
operinis koncertas Jaunimo 
centre. Pradžia 3 vai. p.p. 

21 dL, sekmadienį — „Poe
zijos diena" Jaunimo centre. 
Rengia LB Kultūros taryba. 

— Koncertas fortepijonui 
keturiomis rankomis. Skambi
na Sonata ir Rokas Zubovai. 1 
vai. p.p. Lietuvių dailės mu
ziejuje, PLC, Lemonte. 

RUGPJŪČIO MĖN. 
13 d , sekmadienį — JAV 

LB Vidurio Vakarų apygardos 
ir apylinkių gegužinė 12 vai. 
dieną, PLC sodelyje, Lemonte. 

— Zarasiškių klubo geguži
nė Saulių namuose. 

27 d* sekmadienį — Il
linois Lietuvių Respublikonų 
lygos metinė gegužinė 12 vai. 
p.p. PLC sodelyje, Lemonte. 

RUGSĖJO MĖN. 
17 d., sekmadienį — 

„Draugo* pokylis Jaunimo 
centre. 

24 d* sekmadienį — Lie
tuvių fondo 6-tos metinės golfo 
žaidynės Old Country Club 
laukuose. 

SPALIO MĖN. 
5 d , ketvirtadieni — Za

rasiškių klubo metinis narių 
susirinkimas Šaulių namuose. 

Lietuvos Ri.-spubliko.': jmb;i>;t(lorius Statys Sakalauskas 'kairėje . kuris 
bus apdovanotas „Žymiausio metų vyro" žymeniu už nuopelnus humani-
tanr.es ir diplomatines veiklos baruose, su Stanley Balzeku. Lietuvių 
kultūros muziejaus steigėju. Amb. Sakalausko pagerbimas įvyks gruodžio 
5 d. muziejaus „Gintaro" salėje. Nuotr Pranės Šlutianės 

MAŽOSIOS LIETUVOS SVEIKATOS 
PRIEŽIŪROS SISTEMOS ISTORINĖ RAIDA 
Tęsinys Netur
tingieji buvo gydomi nemoka
mai, numatyta sergančių ve
nerinėmis ligomis atsakomy
bė. Sergantys ir nesigydantys 
galėjo būti baudžiami areštu 
iki 6 mėn. ir priverstinai gydo
mi. 

Apie 1925 m. Klaipėdos 
uoste buvo įkurtas sanitarijos 
skyrius, kurio darbuotojai 
kontroliavo uosto įrengimus, 
laivus, uosto administracijai 
priklausančius butus, organi
zavo uoste darbuotojų gydy
mą. Uosto gydytojo pareigas 
ėjo Klaipėdos apskrities gydy
tojas dr. Kirvvitzki. Tarnyba 
buvo įsikūrusi Žvejų gatvėje. 

Sparčiai vystantis pramonei, 
prekybai, vis didesni reikala
vimai keliami maisto produk
tų gamybos ir prekybos sani
tarinei higieninei būklei. Kon
trolė buvo pavesta policijos 
valdybos III skyriui, kuriame 
dirbo ir gydytojas. Iš maisto 
produktų gamybą ir prekybą 
reglamentuojančių įsakymų 
galima detaliau sužinoti apie 
kontrolės mechanizmus, dide
lius higienos reikalavimus. 
Šiuos įsakymus (dokumentuo
se jie įvardijami Paliepimais) 
išleisdavo kontroliuojanti 

LAPKRIČIO MĖN. 

23-26 d., ketvirtadieni iki 
sekmadienio — Teatro fes
tivalis Jaunimo centre. Ren
gia JAV LB Kultūros taryba. 

įstaiga, policijos valdyba. 
1931 m. išleistas policijos 

paliepimas prekiauti maisto 
produktais panaikino iki tol 
galiojusius 1886 m. Karaliau
čiaus valdybos, 1897 m. ir 
1900 m. Gumbinės, 1928 m. 
Klaipėdos krašto direktorijos 
policijos paliepimus apie pre
kybą mėsos produktais. Šiame 
paliepime daugiausia dėmesio 
buvo skirta prekybai mėsa ir 
žuvimis. Paliepimas sudarytas 
iš kelių dalių, apibūdinti rei
kalavimai parduotuvių patal
poms, įrankiams, pardavė
jams, įvardijamos kontroliuo
jančių įstaigų teisės. Ypatin
gas dėmesys atkreiptas į pre
kybinių įstaigų patalpas. Jos 
turėjo būti naudojamos tik 
prekybai, privalėjo būti šva
rios, gerai vėdinamos, grindys 
iš gerai plaunamų medžiagų, 
sienos iki 1,6 m. aukščio dažy
tos. Darbo metu patalpose ne
galima rūkyti. Visi įrankiai 
maisto produktams paruosti, 
įpakuoti, pirkėjams paduoti 
turėjo būti lengvai plaunami, 
produktai turėjo būti fasuoja
mi tik švariame popieriuje, 
vienoje jo pusėje leidžiama 
spausdinti firmos reklamą. 
Kapota mėsa leidžiama pre
kiauti tik uždarose patalpose, 
mėsa turėjo būti laikoma po 
stikliniais dangčiais. Pirkė
jams neleidžiama rankomis 
liesti produktų, į parduotuvę 
atsivesti šunis. 

Prekiauti žuvimis buvo lei

džiama tik iš šaldytuvų arba 
išdėliotomis ant prekystalių 
tarp ledo. 

Leidimas prekiauti maisto 
produktais negalėjo būti iš
duodamas sergantiems užkre
čiamosiomis ligomis, turin
tiems atvirų žaizdų, slaugan
tiems ligonius ar užsiiman
tiems prekyba senais skudu
rais ir senais daiktais. Nusi
žengus taisyklėms, galėjo būti 
skiriama bauda iki 150 litų, 
neturint pinigų — areštu. 

Ypatingi reikalavimai buvo 
keliami pieno produktų gamy
bai ir prekybai. 1931 m. palie
pimas panaikino iki tol galio
jusius 1913, 1918 metų Kara
liaučiaus policinius paliepi
mus. Buvo apibrėžti pieno ko
kybės reikalavimai. Melžian-
tys asmenys turėjo būti sveiki. 
Pienas turėjo būti švarus, be 
nuosėdų, sveikų gyvulių, šertų 
kokybišku pašaru. Prieš mel
žimą tešmuo turėjo būti nu
plaunamas, pirmosios pieno 
čiurkšlės melžiamos į atskirą 
melžtuvę. Po melžimo pienas 
centrifuguojamas. Necentrifu-
guotu pienu prekiauti nebuvo 
galima, jį buvo galima prista
tyti tik pieninei. Pirmos rūšies 
pienas turėjo būti atšaldomas 
iki + 10"C. Pieno negalima lai
kyti variniuose, cinkuotuose, 
degto molio su bloga glazūra, 
minkšto medžio induose. Visi 
indai privalėjo būti su dang
čiais. Patalpos, kuriose pre
kiaujama pienu, turėjo būti 
švarios, lengvai valomos, vė
dinamos, sienos baltai dažy
tos, negalėjo būti naudojamos 
kitai paskirčiai. Pieno produk
tais buvo leidžiama prekiauti 
tik turint kokybės pažymė
jimą. Pirmos rūšies pieno sta
tytojams buvo ypatingi reika
lavimai, juose buvo detaliai 
nurodoma, kokie turi būti 
tvartai, kokiais pašarais še
riami gyvuliai. Už gyvulių lai
kymo patalpų priežiūrą buvo 
atsakingi veterinarai. Už tai
syklių nesilaikymą galėjo būti 
baudžiama bauda iki 375 litų. 

1934 m. išleistas paliepimas 
apie prekybą valgomaisiais le
dais. Jame apibūdinamos ledų 
rūšys ir sudėtis. Leidimą ga
mybai ir prekybai ledais tu
rėjo išduoti policijos valdybos 
gydytojas. Ledų gamintojai 
privalėjo laikytis sanitarijos 
higienos taisyklių — saugoti, 
kad į produktus nepatektų di
desnis technologiškai neišven
giamų metalų kiekis, gamy
boje turėjo būti naudojamas 
tik miesto vandentiekio van-
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duo. Pieno produktai turėjo 
būti pasterizuoti, kitos žalia
vos — šviežios, draudžiama 
naudoti cheminius dažus, ne
natūralius prieskonius ir kva
pus. 

Norint prekiauti ledais gat
vėje, buvo būtina gauti leidi
mą iš miesto Tarybos ir polici
jos valdybos. Prašant leidimo 
reikėjo pateikti apskrities gy
dytojo pažymą su Medicininės 
tyrimo stoties patvirtinimu. 
Valgomųjų ledų vežimėliai 
privalėjo būti nudažyti balta 
spalva, kiekvienas vežimėlis 
privalėjo turėti aiškiai mato
mą policijos išduotą numerį. 
Prekiautojai privalėjo vilkėti 
baltą švarką ir baltą kepurai
tę. Prekiauti buvo galima tik 
policijos nustatytose vietose, 
draudžiama prekiauti šalia 
žaidimų ir sporto aikščių, mo
kyklų, neleidžiama pardavi
nėti ledų vaikams iki 14 metų 
Nesilaikantiems šių reikala
vimų buvo numatyta admi
nistracinės baudos iki 150 litų 
arba areštas. 

Istoriškai apžvelgę Mažosios 
Lietuvos sveikatos apsaugos 
sistemos svarbiausius etapus 
matome, kad jau prieš kelis 
šimtus metų žmonės suprato, 

koks svarbus juos supančios 
aplinkos poveikis sveikatai 
ieškojo būdų ir priemon:. 
kaip į veikti kraštą niokojan
čias užkrečiamųjų ligų epi
demijas, išsaugoti savo ir bū
simų kartų sveikatą, gyvybe. 

Nors ir Mažoji Lietuva, n 
Klaipėda ilgus amžius buvo 
atplėšta nuo Lietuvos, šioje 
teritorijoje gyveno ir tebegyve
na mūsų tautiečiai, skambėjo 
ir tebeskamba lietuvių kalba. 
Lietuvių inteligentijos atsto
vai (M. Mažvydas, L. Rėza. 
Vydūnas ir kt.; aktyviai daly
vavo krašto kultūrinėje ir 
mokslinėje veikloje, pagyvin
dami to laikmečio gyvenimą. 

Tad galima laikyti, jog pir
mieji Lietuvos visuomenes 
sveikatos priežiūros tarnybos 
pastato pamato akmenys pa
dėti kaip tik Mažojoje Lietu
voje, konkrečiai — Klaipėdoje. 

Reikia tikėti, kad ateityje, 
detaliau nagrinėjant Klaipė
dos ir Mažosios Lietuvos isto
rinę medžiagą, pavyks at
skleisti naujus, dar netyrinė
tus krašto sveikatos apsaugos 
istorijos bruožus. 

,Sveika aplinka", 1999 m.. 
Nr. 3. Klaipėda 

Pabaiga 

A. t A. 
Dantų gydytoja 

VINCENTINA TERESĖ 
ŽEMAITYTĖ JURKŪNAS 

Gyveno Beverly Shores, Indiana. Mirė 1999 m. 
lapkričio 28 d. 6 vai. ryto, sulaukusi 83 metų amžiaus. 

Gimė Serdokų kaime, Vilkaviškio apskrityje. 
Amerikoje išgyveno 50 metų. 

Nuliūdę liko: vyras Jonas: dukra Ramunė Vitkus su 
vyru Gintautu ir sūnumis Dariu ir Linu; sūnus 
Algimantas su žmona Laima, brolienė Birutė Žemaitiene 
su sūnumi Vaidevučiu ir jo šeima, jos vyro sesuo Stefanija 
Kuzmickienė ir jos šeima bei jos vyro sesuo Teofilė 
Rymantienė su vyru Baliu; vyro brolienė Zosė Jurkūnienė 
su šeima; a. a. Vincentinos pusseserės L. Strumilienė ir 
Žekienė, gyv. Toronto, Kanadoje; Eleonora Frost, gyv. 
Phoenix, AZ;; Vincentinos pusbroliai: Benius Žemaitis su 
žmona, gyv. Springfield, IL; Al Kijus, gyv. Culver City, 
CA; taip pat pusseserės ir pusbroliai gyvenantys Lietuvoje 
bei kiti giminės. 

A. a. Vincentina priklausė Korp! Patria, Lietuvių 
Dantų gydytojų sąjungai ir Amerikos Lietuvių tautinei 
sąjungai. 

Velionė pašarvota penktadienį, gruodžio 3 d. nuo 3 iki 
9 vai. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Ave.; 6:30 vai. vakaro religinis atsisveikinimas. 

Laidotuvės šeštadienį, gruodžio 4 d. Iš Petkaus 
laidojimo namų, 2533 W. 71 St., 9:00 vai. ryto bus atlydėta 
į Svč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. 
ryto bus aukojamos šv. Mišios už a. a. Vincentinos sielą. 
Po šv. Mišių Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Jurkūnų labdaros ir 
paramos fondui Musninkų vidurinės mokyklos mokinių 
stipendijoms arba Lithuanian Mercy Lift. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, dukra, sūnus su šeimomis. 

Primename visiems giminėms ir pažįstamiems, kad 
prieš trisdešimt tris metus, 1966.XII.3 Viešpats 
pasišaukė pas save 

PAULINĄ RAULINAITIENĘ. 
Šv. Mišios už jos vėlę bus atnašaujamos Lietuvoje. 
Prašome visus kartu su mumis pasimelsti. 

Sūnus Pranas Algis su šeima. 1 
Mylimam Vyrui 

A. t A. 
~ ZIGMUI MOLIEJUI 

Amžinybėn iškeliavus. Velionio liūdinčiai žmonai 
HALINAI nuoširdžią ir gilią užuojautą reiškiame ir 
kartu liūdime. 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro pirm. Jonas 
Račkauskas ir centro darbuotojai 

http://tanr.es
http://www.flysas.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

„Draugo" administracija 
primena, kad jau laikas pa
galvoti apie sparčiai arte-
jaučias Kalėdų šventes: ge
riausias, lengviausias būdas 
pasveikinti savo artimuosius 
— per „Draugą". Atsiųskite 
savo tekstą ir jis bus iš
spausdintas dar gerokai prieš 
šventes, kad spėtų pasiekti ir 
toliau gyvenančius. Adminis
tracija prašo kartu su sveiki
nimo tekstu siųsti ir auką (pa
prastai už vieną pasveikinimą 
siunčiama 15 dol.). Pasirū
pinkite jau dabar ir nereikės 
rūpintis sveikinimų siuntimu, 
galėsite ramiai laukti Kris
taus Gimimo dienos — juk tai 
paskutinė šį šimtmetį, šį tūks
tantmetį! 

ALTo Čikagos skyriaus 
valdybos ir tarybos narių po
sėdis šaukiamas š.m. gruodžio 
9 d., ketvirtadienį, 1 vai. po 
pietų ALTo centro patalpose, 
Jaunimo centre. Visi kviečia
mi dalyvauti, atskiri pakvieti
mai nebus siunčiami. 

„Sietuvos" skautininkių 
ir vyr. skaučių draugovės 
šeimos šventė šeštadienį, 
gruodžio 11 d., 1 val.p.p. vyks 
Ateitininkų namuose, Lemon-
te. Visos sesės dalyvauja uni
formuotos. Sesių vyrai ir sve
čiai kviečiami. 

Čikagos ateitininkų Kū
čių šventė sekmadienį, gruo
džio 19 d., ruošiama Jaunimo 
centro didžiojoje salėje, 1 vai. 
p.p. Ruošia Čikagos studentai 
ateitininkai. 

Kun. Antanas Saulaitis, 
SJ, gruodžio 12 d. 1 vai. p.p. 
Šv. Onos bažnyčioje Beverly 
Shores, IN, aukos šv. Mišias. 
Bus klausoma išpažinties. Po 
pamaldų — Kalėdų eglutė ir 
kalėdinis pasisvečiavimas. 

„Aušros Vartų'7„Kerna-
vės" skaučių tunto Kūčios 
penktadienį, gruodžio 3 d., 
„Bočių" menėje, PLC, 14911 
127th Street, Lemont, IL. Kū-
čiose dalyvauja visos tunto se
sės ir vadovės. Kviečiami se
sių tėveliai, šeimų nariai, tun
to draugai ir rėmėjai. Visos 
sesės, išeiginėse uniformose, 
renkasi 6:45 v.v. Programa 
pradedama 7 v.v. Informaci
jai ir apie dalyvavimą prane
šama Žibutei Pranckevičie-
nei, tel. 630-257-0153. 

Dangiros Piragaitės kalė
dinė keramikos paroda vyks 
gruodžio 3-15 d. Čiurlionio ga
lerijoje, Jaunimo centre. Pa
rodos atidarymas - gruodžio 
3 d. 7:30 val.v. Keramikos pa
roda rengiama kartu su per
sonaline Zitos Drungelienės 
paroda. 

Moksleivių ateitininkų 
Žiemos kursai — paskutinie
ji šį šimtmetį, Dainavoje vyks 
š.m. gruodžio 26-30 d. Vietų 
skaičius ribotas, todėl visi 
moksleiviai prašomi nedel
siant registruotis. Informaci
jai ir registracijai kreipkitės į 
Birutę Bublienę, tel. 248-646-
8588, arba paštu —5190 Long-
meadovv Rd., Bloomfield Hills, 
MI48093. 

Lietuvių operos pokylio vadovas Jurgis Vidžiūnas (aniras is dešines) skelbia loterijos laimėtojus. Ii kaires: V. 
Vasaitiene, V. Moiukus, R Burneikis, J Vidžiūnas ir iždininke V Žadeikienė 

BRONIUS MŪRAS 
KONCERTUOS ČIKAGOJE 

Šiais metais Bronius Mūras negirdėtos, 
švenčia savo kūrybinės veiklos 
25-etį. Gruodžio 5 ir 12 d. jis 
atliks du koncertus Čikagoje. 

Tai unikalus muzikas — 
profesionalas. Jis — kompozi
torius, pedagogas, daininin
kas, birbynininkas, akordeoni
ninkas virtuozas. Gimė ir au
go gražiosios Dubysos prie
globstyje. Penkerių metų pra
dėjo groti akordeonu. Pirmasis 
jo mokytojas buvo tėvas, žy
mus to meto kaimo muzikan
tas. Nuo vienuolikos metų 
Bronius mokėsi Raseinių vai
kų muzikos mokykloje, vėliau 
Kauno J. Gruodžio aukštes
niojoje muzikos mokykloje pas 
žymų pedagogą Valentiną 
Pliskų. 1972 m. tapo Lietuvos 
jaunųjų akordeonininkų kon
kurso laureatu. Lietuvos mu
zikos akademijoje studijavo 
birbynės specialybę. Baigęs 
įgavo dėstytojo ir koncertinio 
atlikėjo kvalifikaciją. Per visą 
25-erių metų kūrybinį koncer
tinį laikotarpį Bronius atliko 
per 1,000 koncertų Lietuvoje 
bei daugelyje pasaulio šalių. 
Gastroliavo Šveicarijoje, Suo
mijoje, Norvegijoje, Belgijoje, 
Amerikoje. Jis dažnai kvie
čiamas į įvairius festivalius 
Vokietijoje. 

Koncertuose Čikagoje bus 
atliekamos dar nė karto jums 

naujausios Bro
niaus kūrybos dainos. Jose jūs 
atrasite meilę, džiaugsmą, jū
ros šėlsmą, gimtuosius klo
nius ir viską, kas gali atgai
vinti žmogaus jausmus. 

Bronius Mūras yra tarptau
tinio akordeonininkų konkur
so diplomatas (Italijoje). Gir
dėsite virtuozinius italų, ispa
nų, vengrų, prancūzų, vokie
čių kompozitorių akordeono 
kūrinius, nors kaip jau minė
jau, koncerto visumą užpildys 
dainos, kurios sukurtos ne 
šiaip sau panorėjus, o dainos, 
padiktuotos gyvenimo tėkmės. 
Bronius sako: „Daina — tarsi 
laiko upė, kuri mus neša toli 
toli į mūsų vaikystės ir jau
nystės sodus, kuri sužadina 
gražiausius mūsų gyvenimo 
prisiminimus". 

Šiuose koncertuose Čikagoje 
Bronius pateiks keturias au-
dio kasetes. Trijose iš jų skam
ba įvairaus charakterio ir sti
liaus dainos bei instrumenti
niai kūriniai, o ketvirtoje — 
virtuozinė akordeono muzika, 
atliekama Broniaus Mūro. 

Visus maloniai kviečiame į 
unikalų, kontrastingą koncer
tą, kuris rengiamas gruodžio 5 
d. 1 vai. p.p. Lemonte ir gruo
džio 12 d. 2 vai. p.p. Jaunimo 
centre. 

Algimantas Barniškis 

SMAGUS 
Šiemetinis Lietuvių operos 

pokylis buvo smagus ir sėk
mingas. Gausiai atsilankę 
operos bičiuliai nuotaikingai 
praleido vakarą, o valdyba iš 
gauto pelno papildė iždą atei
nantį pavasarį ruošiamam 
„Traviatos" spektakliui. 

Jaunimo centro vestibiulyje 
atvykstančius svečius prie sa
lės durų pasitiko ir jiems pa
tarnavo pokylio vadovas Jur
gis Vidžiūnas bei kruopšti fi
nansinių reikalų tvarkytoja 
Valė Žadeikienė. O kitoje ves
tibiulio pusėje gaivinančiais 
gėrimais visus vaišino nuolati
niai operos talkininkai Anta
nas Valavičius ir Algirdas Če
pėnas. 

Salėje akį traukė patrauk
liai padengti stalai — kiek
vieną puošė baltų rožių puokš
tė. Besišnekučiuojant ir besi
dalinant įspūdžiais, žmonės 
susėdo, ir netrukus į sceną 
pradėjo rinktis pasipuošę cho
ristai. Nelengva buvo pokylio 
vadovui nuraminti šurmuliuo
jančią salę ir pradėti sveiki
namąjį žodį. Jurgis Vidžiū
nas vi9us pasveikino, padėkojo 
už atsilankymą ir paramą Lie
tuvių operai. Programai vado
vauti pakvietė Aliną Bičkienę, 

LIETUVIŲ OPEROS 
kuri pristatė dirigentą muz. 
Alvydą Vasaitį ir koncertmeis-, 
terį Manigirdą Motekaitį. 

Pradžiai mišrus choras pa
dainavo romantišką Viltenio 
— Fausto Strolios „Gimtinę", 
po kurios jautriai nuskambėjo 
A. Kačanausko daina „Vai 
gražu gražu", ją atliko Nijolė 
Penikaitė. Su sol. Vaclovu 
Momkumi ji dar padainavo A. 
Bražinsko duetą „Tėvynė Lie
tuva", o solo - G. Donizetti 
ariją iš operos „Don Pasąua-
le". 

Programos pabaigai choras 
padainavo arijų iš šiais metais 
statomos G. Verdi operos „La 
Traviata". Moterų grupė pa
dainavo ištrauką „Mes esame 
čigonės", o vyrai „Esame drą
suoliai", tada mišrus choras — 
„Pamažu diena dienoja". Va
karo programa buvo baigta po
puliariąja „Traviatos" arija 
„Pakelkim, pakelkime taurę", 
solo partiją dainavo N. Peni
kaitė. Reikia paminėti, kad so
lo su ja turėjęs dainuoti šią 
ariją Julius Savrimas dėl tą 
dieną vykusių sesers laidotu
vių programoje dalyvauti ne
galėjo. Programos pranešėja 
pareiškė Juliui ir jo artimie
siems nuoširdžią Lietuvių ope-

POKYLIS 
ros užuojautą. 

Po programos, kun buvo pa
lydėta gausiais plojimais, pne 
mikrofono grįžo valdybos 
pirm. V. Momkus — paminėjo 
ir padėkojo pokylyje dalyvau
jantiems Lietuvių operos rė
mėjams, o sveikinimo žodžiui 
pakvietė Lietuvių fondo stei
gėją Antaną Razmą, kuris 
ne tik šiltai pasveikino Lietu
vių operą, bet taip pat jos 
veiklai stiprinti įteikė stambią 
LF — 11,300 dolerių auką. 
Kadangi V. Momkus šiuo me
tu eina ir kitas svarbias parei
gas, jis yra ir Jaunimo centro 
Čikagoje valdybos pirminin
kas, tai A. Razma jam įtei
kė dar vieną Lietuvių fondo 
40,000 dol. čekį Jaunimo cen
tro paramai. Ačiū Lietuvių 
fondui! 

Po Onos Norvilienės patiek
tos vakarienės pasigirdo Algi
manto Barniškio kapelos gar
sai, kviečiantys įsijungti į po
kylio valsą. Šokėjų ilgai ragin
ti nereikėjo. Jei pirmosios po
ros keletą ratų ir smarkiau 
apsisuko, tai kai į šok; įsijun
gė visi, teko tempą lėtinti, ar
čiau susiglausti. Muzikan
tams ir šaunioms daininin
kėms už smagias melodijas 

Šokėjai nepagailėjo kompli
mentų ir po kiekvieno šokio 
plojo. 

Gal dar ilgai muzika būtų 
skambėjusi, o dėkingi šokėjai 
sales vidurio nebūtų apleidę, 
jei vakaro vadovas J. Vidžiū
nas nebūtų pradėjęs nerimau
ti ir į laikrodį žvilgčioti. Mat 
viskas turi vykti punktualiai, 
kaip skelbta — vienuoliktą va
landą Lietuvių operos vajaus 
laimėjimai. Tad norom neno
rom A. Barniškio muzikantai 
gavo valandėlę atsipūsti, o 
prie scenos laimingųjų bilietų 
traukimui vadovauti buvo pa
kviesti: valdybos pirm. V. 
Momkus, vicepirm. Romas 
Burneikis ir ižd. Valerija Ža
deikienė. 

Valdybos vardu V. Momkus 
padėkojo Danutei Vidžiūnie-
nei, per kurios rankas perėjo 
tiksliai surašytos rėmėjų au
kos. D. Vidžiūnienė taip pat 
sutvarkė ir paruošė bilietėlių 
šakneles. Už triūsą Danutei 
buvo įteikta gėlių puokštė. 

Pirmąjį laimingą bilietą iš
traukti Jurgis pakvietė seną 
Lietuvių operos rėmėją ir dar

buotoją, buvusį ilgametį choro 
narį Vytautą Kupcikevičių. Jo 
ištrauktas bilietėlis, pasirodo, 
buvo išrašytas Lietuvių ope
rai. Ačiū nežinomam rėmėjui, 
operai paskyrusiam savo lai
mę. Kitą laimingą bilietą iš
traukė irgi daug metų operos 
chore dainavęs, dirbęs valdy
bose Gediminas Kazėnas, o 
laimė teko „Liths" futbolo ko
mandos darbuotojui Alberto 
Glavinskui. Juozas Končius 
ištraukė inž. Jono Variakojo 
laimingą bilietą. Paskutinį lai
mėjimą ištraukė Vitalija 
Vasaitiene, o laimė teko poky
lyje dalyvavusiai, neseniai iš 
Lietuvos atvykusiai Ingai 
Čiaplikienei. 

Paskelbus vakaro laimėto
jus (turbūt pirmą kartą jie visi 
buvo čikagiškiai), į sceną vėl 
sugrįžo A. Barniškio muzikan
tai. Jie ir vėl be sustojimo mu
zikavo, o šokėjai jiems plojo. 
Juo tolyn, tuo smagiau buvo 
šokantiems. Tad reikia kons
tatuoti, kad ir šiais metais 
Lietuvių operos pokylis buvo 
Sėkmingas ir labai smagus. 

J . Končius 

Pokylio rengėjai sveikina atvykstančius svečius. Iš dešinės: J. Vidžiūnas, 
V. Žadeikienė, V. Momkus. 

REFORMACIJOS DIENA TĖVIŠKĖS 
PARAPIJOJE 

Evangelikų liuteronų 
Bažnyčia nuo senų laikų Lie
tuvoje spalio 31 d. minėdavo 
kaip bažnyčios atnaujinimo 
arba Reformacijos dieną, prisi
mindama Romos katalikų 
bažnyčios tuolaikinio vienuo
lio prof. dr. Martyno Liuterio 
95 tezių raštą, kurį jis 1517 m. 
buvo prisegęs Visų Šventų 
išvakarėse prie Wittenbergo 
pilies bažnyčios durų viešoms 
diskusijoms. Kol jo raštas su
silaukė Romos katalikų baž
nyčios tam tikro įvertinimo, 
turėjo praeiti dar 482 metai! 
Pagaliau šių metų spalio 31 
d. Augsburge, Vokietijoje, 
buvo pasirašyta „Išteisinimo 
deklaracija", kurią iš Romos 
katalikų pusės pasirašė kardi
nolas Edward Cassidy ir iš Pa
saulinės Liuteronų sąjungos 
pusės — vyskupas Christian 
Krause. Šis 10 puslapių ir 33 
metus užtrukęs dokumento 
surašymas teigia, kad „žmo
gus esąs išteisintas per Dievo 
malonę tikėjimu, o darbai 
seka iš išteisinto žmogaus". 

Ši istorinė Reformacijos die
na buvo atitinkamai paminėta 
ir evangelikų — liuteronų 
Tėviškės parapijos bažnyčioje 
ir vėliau parapijos salėje. Pa
maldų metu Arūnas Kamins
kas vargonais palydėjo ben
drai giedamas giesmes, Ida 
Kasparaitienė skaitė tam sek
madieniui skirtas Šv. Rašto 
ištraukas, o parapijos choras, 
vadovaujamas Ričardo Šoko, 
atliko Valterio Banaičio har
monizuotą liaudies giesmę 
„Vis kovoki" ir J. W. Peterson/ 
A. B. Smith sukurtą giesmę 
„Jo malonė ir gerumas". Vysk. 
Hansas Dumpys vedė li
turgiją ir pasakė pamokslą pa
gal šv. Jono evangelijoje 
užrašytus žodžius: „Jei jūs 

pasiliksite prie mano Žodžių, 
būsite iš tikro mano mokiniai 
ir jūs pažinsite tiesą, o tiesa 
jus išlaisvina". Pamaldos užsi
baigė Martyno Liuterio su
kurta giesme ir melodija 
„Tvirčiausia apsaugos pilis 
yra mums Viešpats Dievas". 

Parapijos salėje Tėviškės 
parapijos tarybos pirmininkas 
Kasparas Vaišvila, pasveiki
nęs šventes dalyvius tarybos 
vardu, pakvietė parapijos kle
boną vysk. Hansą Dumpį pri
statyti ypatingą svečią iš gre
timos parapijos. 

Vysk. Hansas Dumpys pa
reiškė, kad jam esą malonu 
šia proga pasveikinti kai
myną kun. Rimą Gudelį iš 
Švenčiausios Mergelės Mari
jos Gimimo parapijos Mar-
ąuette Parke, kuris tars die
nai pritaikytą žodį. Kunigas 
Rimas Gudelis esąs pane
vėžietis, 10 metų aptarnavęs 
Klaipėdos ir Biržų Romos Ka
talikų parapijas, kur taip pat 
ir evangelikai turi savo baž
nyčias. 

Kun. Rimas Gudelis, padė
kojęs vysk. Hansui Dumpiui 
už pakvietimą į bažnytinės 
Reformacijos minėjimą Tė
viškės parapijoje, pradėjo savo 
prakalbą kelionių prisimini
mais apie Vokietiją, važinėjant 
ten labdaros rinkimo tikslais. 
Įdomiausias prisiminimas iš 
tokios kelionės likęs visam jo 
gyvenimui, kai jam teko au-
gustiniečių vienuolyno St. Mi
chaelis bažnytėlėje melstis 
prie to paties altoriaus, prie 
kurio kartą meldėsi ir Marty
nas Liuteris, dar būdamas vie
nuoliu. 

Perduodamas savo profeso
riaus ir akademinio patarėjo 
Herbert Anderson sveikini
mus vysk. Hansui Dumpiui, 

kartu pastebėjo, kad Herbert 
Anderson kartą buvęs net 
vysk. Dumpio „klasiokas". Tą 
pavardę paminėjęs vien dėl to, 
kad „šiandien, pasirašant su
sitaikinimo deklaraciją" Augs
burge... įžanginiuose raštuose 
paminėta ir Herbert Anderson 
pavardė, kuris su savo žmona 
prisidėjo prie „susitaikinimo 
deklaracijos" paruošimo iš 
evangelikų-liuteronų puses, 
kuri, kaip tik šiandien, Refor
macijos dieną, buvo tarp kata
likų ir liuteronų pasirašyta 
Augsburge. Tai esąs svarbus 
žingsnis, sakė kun. Rimas Gu
delis, „dialogo ir ekumenizmo 
kryptimi, nes dialogas prasi
deda nuo to momento, kada 
mes ne vien kalbame, no
rėdami perduoti tą, ką mą
stome, bet kada išklausome ir 
kitus". 

Religinės bendruomenės iš
moko per paskutinius 30-40 
metų ne tik perduoti savo 
nuomonę, bet taip pat iš
klausyti ir kitus, nes dialogas 
prasideda nuo išklausymo. 
Ekumeninis dialogas Vaka
ruose ir šiaurinėje Amerikoje 
esąs pažengęs žymiai toliau 
negu rytinėje Europoje ar Lie
tuvoje. Lietuviai esantys šioje 
srityje dar atsilikę. Studijuo
damas Viduramžių ir anksty
vesnių moderniųjų amžių isto
riją, jis pastebėjęs, kaip buvo 
traktuojamas Bažnyčios skili
mas ir net kokie žodžiai buvo 
tada vartojami. Jei 16 ir 17 
šimtmečiai buvę labai neigia
mi, vėliau jau mėginta eiti di
alogo keliu, kuris esąa labai 
reikalingas. Nors dabartiniu 
laiku Lietuva, pagal istorines 
aplinkybes nuošimčiais laiko
ma didžiąja dalimi katalikiška 
šalimi, vis dėlto turėtų būti 
dėkinga evangelikams-liutero-
nams už raštiją, už raštijos 
žodį, už mažąją Lietuvą ir už 
daugelj kitų kultūrinių ir dva

sinių dalykų. Nors Lietuvoje 
teoriškai skaičiuojama 80 
proc. katalikų, kiek iš jų yra 
tikri katalikai praktiškai tik 
vien Dievas žino. Į rytinę Eu
ropą ir Lietuvą ateina indivi
dualizmo kultūra, ignoruojan
ti Dievą ir Evangelijos tiesas. 
Pokalbiuose su kai kuriais 
žmonėmis Lietuvoje, veikian
čiais ' religinėje plotmėje, 
tenka nugirsti apie ten jau
čiamą stagnacijos laikotarpį, 
apie suvargimo laikmetį. Tam 
esą priežasčių. Viena tų 
priežasčių esanti ta, kad mo
derniam žmogui, matant Baž
nyčios susiskaldymą ir silpną 
ekumeninę dvasią, ar tai būtų 
liuteroniška ar grynai katali
kiška kultūra, nėra lengva 
tikėti. Todėl Lietuvai ekume
nizmas esąs labai reikalin
gas. Todėl: „aš šiandien sakau 
ne tik jums, lyg norėdamas 
jums įsiteikti, bet tą patį sa
kiau šiandien per pamokslą ir 
katalikų bažnyčioje. Mūsų 
tautoje dar turime išmokti eiti 
didesnio dialogo keliu, nes 
mūsų visų yra vienas tikė
jimas, viena Evangelija, tam 
ir šį rytą buvo pasirašyta 
'Išteisinimo deklaracija' Augs
burgo mieste". Kun. Rimas 
Gudelis mano, kad tai buvo 
vienas iš mažesnių žingsnių, 
nužengtų nuo Bažnyčios susis
kaldymo laikų. 

Vysk. Hansas Dumpys, pa
dėkojęs tėvui Gudeliui už ge
rus žodžius ir sukalbėjęs stalo 
maldą, pakvietė svečią ir vi
sus kitus dalyvius prie moterų 
draugijos narių paruoštų vai
šių Valteris Bendikas 
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Naujai išleistas Šventasis 
Rastas kainuoja 20 dol. Su 
persiuntimo mokesčiu - 30 
dol. 

• Karaliaučiaus srities 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $100 — Edmundas Kor-
zonas; Kazimieras Rimkus. 
$50 — Zuzana Juškevičienė; 
Liucija Mažeikienė; Juozas 
Skladaitis. $25 — Algimantas 
Antanėlis; Zigmas Dičpinigai-
tis; Juozas Mikulis. $20 — 
Ada Juškienė; Petras Kliorys; 
Marta Šarka; Maria Stanaitis. 
$10 — Viktoras ir Rama Aras; 
Juozas Kriaučiūnas; Algimaif-
tas Totilas; Aleksas ir Bronė 
Urbonai. $7 — Kazys Skais-
girys. $5 — Aleksandras Veri-
kas. Rėmėjams dėkojam. „Ka
raliaučiaus krašto lietuvy
bei", 1394 Middleburg CU 
Naperville, IL 60540-7011. 

• „S idabro varpe l i s" 
labdaros koncertas bus sek
madienį, gruodžio 5 d., 12:30 
vai. p.p. (t.y. po 11:00 vai. šv. 
Mišių) Lietuvių Dailės mu
ziejuje Lemont, IL. Lietuvos 
Muzikos akademijoje fortepi
jono ir vargonų specialybę 
įsigijusio muz. Ričardo Šoko 
vadovaujamas vokalinis moterų 
ansamblis, kurį sudaro Giedrė 
Nedveckienė, Jūratė Čecha-
vičiūtė, Kristina Padvaiskaitė, 
Jolanta Urbietienė, Virginija 
Savrimienė, Dalia Gedvilienė, 
Roma Tamošaitienė, Rima Ur
bonavičienė, Jū ra tė Lukroi-
nienė, Laima Žukienė, Marija 
Juškienė ir Regina Paulavi-
čienė. Taip pat išgirsime ne tik 
Lietuvoje, bet ir Austrijoje, 
Vokietijoje, Rusijoje bei JAV 
koncertavusią pianistę Gintę 
Čepinskaitę. Visus nuoširdžiai 
kviečia „8aulute", Lietuvos 
vaikų globos būrelis 

773-585-9500 




