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Vilnius, gruodžio 15 d. 
vBNS) — Vienas konservato
rių vadovų, Seimo kancleris 
Jurgis Razina teigia, kad kon
servatorių frakcijoje „vyksta 
laisvas demokratinis biudžeto 
svarstymo etapas". 

Trečiadienį spaudos konfe
rencijoje jis komentavo žinia-
sklaidos pranešimus, neva 
konservatorių vadovybe rim
tai svarsto pirmalaikių Seimo 
rinkimų galimybę, jeigu parla
mentas atmestų Andriaus Ku
biliaus kabineto pasiūlytą 
biudžeto projektą. 

Pasak J. Razmos, „biudžeto 
nepatvirtinimas būtų šaliai 
didelis praradimas". Anot 
kanclerio, dirbant A. Kubi
liaus vyriausybei, padidėjo 
užsienio valstybių ir institu
cijų pasitikėjimas Lietuva. 

BNS žiniomis, pirmadienį 
konservatorių frakcijos posė
dyje Seimo pirmininkui Vy
tautui Landsbergiui teko su
drausminti kai kuriuos Seimo 
komitetų narius konservato
rius, kurie reikalavo išlygų dėl 
kitų metų biudžeto projekto. 
Anot BNS šaltinių, V. Lands
bergis posėdyje siūlė rinktis 
— patvirtinti biudžeto pro
jektą arba paremti nacional-
demokrato Rimanto Smetonos 
pasiūlytą nutarimo projektą 
surengti pirmalaikius Seimo 
riakimuB. 

Pasak Konservatorių parti
jos vykdomojo sekretoriaus J. 
Razmos, „natūralu, kad (komi
tetų atstovai) pamėgino įžūliai 
išreikšti poreikius". „Turiu su
tikti, kaid dalis jų pateiktų 
pastabų yra pagristos", sakė 
J. Razma. Pasak jo, frakcijoje 
vyksta „laisvas demokratiškas 
biudžeto svarstymo etapas, 
tačiau galėtų būti ir kitoks 

Antradienį Konservatorių 
frakcijos seniūnas Arvydas 
Vidžiūnas kategoriškai pa
neigė pirmalaikių rinkimų ga
limybe. „Baikit bajerius. Rin
kimai turi įvykti Konstitu
cijoje numatytu laiku", žurna
listams sakė A. Vidžiūnas. 
Anot jo, „reikia dirbti, reikia 
remti Kubilių". 

Kaip žinoma, dėl 2000 metų 
biudžeto projekto dar neapsi
sprendė kertinis Biudžeto ir fi
nansų komitetas (BFK), ku
riame vyrauja buvusio premje
ro Gedimino Vagnoriaus ekon
ominių idėjų šalininkai. Pats 
G. Vagnorius sakė balsuosiąs 
už biudžeto projektą ir ragin
siąs kitus paremti projektą, 
nepaisant to, kad jis neprita
ria biudžeto sudarymo planui. 

Anot kanclerio, net jeigu 
biudžetas nebūtų patvirtintas, 
tai nereikštų A. Kubiliaus 
kabineto atsistatydinimo. Pa
sak J. Razmos, kitų valstybių 
praktika rodo, kad biudžeto 
įstatymas būna svarstomas 
net iki metų vidurio. Pagal 
Lietuvos įstatymus,' kol ne
priimtas biudžetas, finansavi
mas vykdomas kas mėnesį po 
1/12 dalį praėjusių metų 
biudžeto. 

Kitoje spaudos konferenci
joje Centro sąjungos vadas 
Romualdas Ozolas teigė ma
nąs, kad Seimui nederėtų 
priimti tokio biudžeto projek
to. Anot jo, A. Kubiliaus kabi
netui tokiu atveju nereikia at
sistatydinti, o derėtų iš naujo 
parengti biudžeto projektą. R. 
Ozolas griežtai kritikavo biu
džeto projektą, sakydamas, 
kad „yra nonsensas tuo pat 
metu kalbėti apie taupymą ir 
skirti 100 procentų priemo
kas, kad ir aukštai vertina
miems valdininkams". 

Lietuvoje siautusios vėtros sutrukdė atvykti mažųjų laip laukiamam Kalėdų seneliui, kuris buvo audrų nu
blokštas į dykumas. Tatiau gruodžio 11 diena L:eV_:vos sostinrs Vingio parke nusileidęs sraigtasparnis, at
skraidino senelį Kalėdą, kurį pasitiko Lietuvos miestų ir kaimu Kalėdų seneliai su savo palydomi*. 

Nuotr.: Vingio parke senelio Kalėdos (kairėje su lazda) garbei surengtose nuotaikingose sutiktuvėse. (Elta) 

(Remianti BNS, Reuter, DPA. AP, lntertax. ITAR-TASS, 
BeuPAN. RlA u El.TA žinių agentūrų pranežimais; 

Vokietija sumokės už 
priverstinius darbus 

okupacijos metu 

kalbėjimo stilius". 

Liberalams populiarėjant, 
Centro sąjungoje — ramybė 

Vilnius, gruodžio 15 d. 
(BNS). Centro sąjungos (CS) 
vadovas Romualdas Ozolas 
teigia esąs visiškai ramus dėl 
sparčiai augančio Lietuvos li
beralų sąjungos (LLS) popu
liarumo, kai ten perėjo buvęs 
premjeras Rolandas Paksas ir 
jo bendražygiai. 

Trečiadienį spaudos konfe
rencijoje R. Ozolas teigė, kad 
„sėkmingas lėktuvo užgro
bimas" sukėlė visuomenės pa
sigėrėjimą, tačiau naujajam 
LLS vadovui R. Paksui dabar 
teks parodyti sugebėjimą būti 
ne tik politiku, bet ir partiniu 
veikėju. 

Anot pastarųjų visuomenės 
apklausų, liberalai dabar yra 
populiariausia politinė jėga, 
pralenkusi iki šiol pirmavu
sius centristus. 

Pasak R. Ozolo, liberalams 
teks .labai gerai subalansuoti 
asmenybes su partine draus
me ir partinio vykdymo gali
mybėmis". Priešingu atveju, 
pasak CS pirmininko, libera
lams galėtų iškilti sunkumų 
antraisiais jų valdymo metais, 

• JAV ambasada Vil
niuje ptsnesė, kad dėl ga-

Jįmų problemų, kurias gali su
kelti sumaištis kompiuteriuo
se pereinant į 2000 metus, 
konsulinis skyrius sausio 3 ir 
4 dienomis neišduos vizų Lie
tuvos piliečiams. Konsulinis 
skyrius tomis dienomis veiks, 
bet aptarnaus tik JAV pilie
čius. <BNS1 

jei jie laimėtų Seimo rinkimus 
2000-ųjų rudenį. R. Ozolo tei
gimu, šį kritinį „išbandymą 
valdžia" kiekviena partija pa
tiria 2-3-siais valdymo metais. 

Pasak CS vado, taip atsitiko 
1992 metais, suskilus Sąjū
džio koalicijai, ir konservato
riams dabar, kai esama „dve
jopų pozicijų" beveik kiekvie
name Seimo komitete tarp 
pačių konservatorių. 

R. Ozolas taip pat komenta
vo pastaruosius Krikščionių 
demokratų (LKDP) ir Social
demokratų partijų (LSDP) 
skilimus. „Partijų skilinėjimai 
— mūsų nelaimė, o ne laimė. 
Tai bėda, kuri ištiko politinę 
sistemą, užgriuvus politinei 
ir ekonominei krizei", sakė R. 
Ozolas. 

R. Ozolas sveikino „mo
derniųjų" krikščionių demo
kratų Vytauto Bogušio ir Al
gio Kašėtos sprendimą išeiti iš 
Krikščionių demokratų frakci
jos ir taip „pasipriešinti spar
nui, kuris nori toliau eiti per 
gyvenimą, gyvenimo nematy
damas". 

Pasak R. Ozolo, jis nematąs 
„didesnių sunkumų telkti ga
limą partijų koaliciją įvai
rialypio bendradarbiavimo lyg
menims projektuoti". Tačiau 

Vilnius, gruodžio 15 d. 
(BNS) — Vokietija žada kom
pensuoti žalą asmenims, Vo
kietijoje dirbusiems priver
stinius darbus Antrojo pasau
linio karo metais. 

Seimo Žmogaus teisių komi
tetas pavedė Socialinės apsau
gos ir darbo ministerijai su
skaičiuoti, kiek žmonių iš Lie
tuvos nacių okupacijos metais 
buvo išvežta į Vokietiją priver
stiniams darbams. Toks pa
vedimas ministerijai duotas, 
norint išsiaiškinti, kiek žmo
nių kandidatuoja į Vokietijos 
žadamas išmokėti kompensa
cijas. 

Išplėstiniame Žmogaus tei
sių komiteto posėdyje trečia
dienį dalyvavęs Vokietijos am
basadorius Detlof von Berg 
sakė, kad Vokietija pasirengu
si atlyginti žalą tiems žmonės, 
kurie per karą buvo išvežti į 
III reichą priverstiniams dar
bams. Ambasadorius teigė, jog 
kompensacijos negalios tiems, 
kas dirbo Vokietijos įmonėse 
ir jiems buvo už darbą su
mokėta. 

Pasak ambasadoriaus, 18 
žinomų Vokietijos bendrovių 
nutarė steigti fondą, iš kurio 
bus mokamos kompensacijos 
dirbusiems III reiche. Dalį pi
nigų kompensacijoms žada 
skirti Vokietijos vyr ausybė. 

Teigiama, kad Vokietija iš 
viso kompensacijoms skirs 10 
mlrd. Vokietijos markių. 

Neoficialiais Vokietijos spau
dos duomenimis, II pasaulinio 
karo metais priverstiniams 
darbams Vokietijoje buvo iš
vežta 45,000 žmonių iš Lietu
vos, Latvijos ir Estijos. 

Seimo žmogaus teisių komi
teto pirmininkas Emanuelis 
Zingeris žurnalistams sakė, 
jog Vokietijoje dirbusiems 
žmonės patariąs kreiptis į So
cialinės apsaugos ir darbo 
ministeriją, kuriai pavesta 
suskaičiuoti visus, galinčius 
kandidatuoti į kompensaciją. 

Palangoje įstrigęs norvegų 
laivas parduodamas už 1 dolerį 

Klaipėda, gruodžio 13 d. laivo vertę. Tikroji laivo vertė 
būtų žinoma jį nutempus nuo 
seklumos bei atlikus remontą. 

Draudėjams neradus pirkė
jo, laivą vis tiek bus bandoma 
nutempti nuo seklumos. Da-

Vašingtonas. Prezidentas Bill Clinton trečiadienį Baltuosiuose 
rūmuose pradėjo istorines Izraelio ir Sirijos taikos derybas, į ku
rias atvyko Izraelio ministras pirmi
ninkas Ehud Barak ir Sirijos 
užsienio reikalų ministras Farouq 
al-Shara. Per pusę šimtmečio tai — 
aukščiausio lygio Izraelio ir Sirijos 
pokalbiai, kurie nutraukia 4 metus 
trukusią tylą. „Tai, ką matome 
šiandien, dar nėra taika, ir kad ji 
būtų pasiekta, reikės drąsaus mąstymo ir sunkių sprendimų. 
Tačiau šiandien tai yra didelis žingsnis šiuo keliu... Pirmą kartą 
istorijoje atsirado galimybė visapusiškoms Izraelio ir Sirijos dery
boms", sakė B. Clinton.«6varbiausias derybų objektas — Golano 
aukštumų, kurias Izraelis užgrobė 1967 m. per Vidurio Rytų karą, 
ateitis. E. Barak pareiškė, kad Izraelis pasiryžęs padaryti viską, 
kad būtų užbaigtas 50 metų konfliktas su Sirija ir Vidurio Rytuo
se „išsipildytų motinų ir vaikų svajones". F. al-Shara susirinku, 
šiems sakė, kad Vidurio Rytai artėja prie „tiesos momento", ir tai
ka Sirijai reiškia grįžimą į „visas jos okupuotas žemes", o „iz
raeliečiai nustos gyventi psichologinėje baimėje". 

Groznas. Čečėnijos prezidentas Aslan Maschadov mano, 
kad būtina nedelsiant sustabdyti karo veiksmus respublikoje ir 

sėstis prie derybų stalo. Trečiadienį jis 
pareiškė, kad „karinėmis priemonėmis 
problemos negalima išspręsti". A. Mas
chadov paragino ESBO pirmininką 
Knut Vollebaek susitikti, kol nesibaigė 
jo kelionė Šiaurės Kaukaze. „Jeigu Eu
ropa nerimauja dėl čečėnų tautos, ku
riai gresia fizinis sunaikinimas, likimo, 
ESBO pirmininkai turi išklausyti ne tik 
tą valstybę, kuri bombarduoja taikius 
miestus ir kaimus, bet ir Čečėnijos pre
zidentą", sakė jis. A. Maschadov pažy-

(BNS) — Palangos paplūdimy
je įstrigęs krovininis norvegų 
laivas „Seines" parduodamas 
už simbolinę vieno JAV dole
rio kainą. 

Laivo draudimo firmos ats
tovai Klaipėdoje „Baltic kon-
tor" patvirtino, kad laivo savi
ninkas jo atsisakė, ir dabar 
ieškoma pirkėjo laivui. Drau
dėjų atstovų teigimu, kol kas 
pirkėjo, norinčio veltui gauti 
laivą, neatsirado. 

Laivo savininkas atsisakė 
laivo, nes jo nutempimas gali 
būti labai brangus ir viršyti 

Nežinomas lietuvis perspėjo 
turkus dėl žemės drebėjimo 

Ankara-Vilnius, gruodžio 
15 d. (BNS) — Neįvardytas 
Lietuvos mokslininkas per
spėjo Turkiją, kad ją vėl gali 
sukrėsti žemės drebėjimas, 
bet turkų mokslininkai tokias 
spėliones vertina skeptiškai. 

Turkijos žiniasklaida šią sa
vaitę skelbė neįvardyto Lietu
vos mokslininko prognozę, kad 
gruodžio 14-17 dienomis Mar
muro jūros rajone, kuriame 
yra ir Istambulas, gali įvykti 
žemės drebėjimas. Istambule 
gyvena 12 mln. žmonių. 

Žinių agentūra „Associated 
Press" pranešė, esą toks per
spėjimas gautas iš Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerijos 
(URM). Tačiau ir Lietuvos 
URM, ir Lietuvos ambasada 
Ankaroje teigia, kad tokių 
perspėjimų nesiuntė. 

Lietuvoje nėra tarnybų, ku 
jis vis dėlto pabrėžė, kad į sa- rios pastoviai kurtų prak-
vivaldybių tarybų ir Seimo tinęs žemės drebėjimų pasau-
rinkimus Centro sąjunga „eis 
pati", bandydama iškovoti 
maksimalų vietų skaičių tiek 
pagal sąrašus, tiek vienman
datėse apygardose. 

lyje prognozes. 
Pasak Lietuvos ambasados 

Ankaroje darbuotojų, Lietuvos 
mokslininko spėlionę pirma
dienį ir antradienį minėjo tiek 

spauda, tiek ir televizija. 
Tačiau žiniasklaida skelbė ir 
vietos specialistų sana skep
tiškus komentarus dėl pana
šių spėlionių. 

„Associated Press" cituoja 
Turkijos vyriausiąjį seismo-
logą Ahmet Mete Isikara, api
būdinusį perspėjimą dėl že
mės drebėjimo kaip „nemoks
lišką". Tačiau, pasak Lietuvos 
diplomatų, Turkijoje, neseniai 
patyrusioje du stiprius žemės 
drebėjimus, jautriai reaguoja
ma į bet kokius pranešimus 
šia tema. 

Turkijos premjeras Bulent 
Ecevit antradienį pareiškė, 
kad Turkijos vyr ausybė „rim
tai vertina perspėjimus, jog 
žemės drebėjimas netrukus 
gali sukrėsti Istambulą, ir 
paragino gyventojus būti tam 
pasiruošusius". ..Mes rimtai 
vertiname visus perspėjimus, 
kuriuose gali būti tiesos", sakė 
Turkijos premjeras. 

Rugpjūtį ir lapkritį Turkiją 
sukrėtė žemės drebėjimai, 
kurių metu žuvo daugiau nei 
18,000 žmonių. 

bar jis į smėlį įklimpęs nuo 50 
iki 80 centimetrų. 

Draudimo firmai dar teks 
atlyginti nuostolius Palangos 
savivaldybei. Laivas, uragano 
bloškiamas link paplūdimio, 
užkliudė Palangos tiltą į jūrą 
ir nugriovė jo dalį. Savivaldy-
bės vertinimu, padarytoji žala 
gali siekti per 300,000 litų. 

Tuščias laivas gruodžio 4-
ąją, siaučiant uraganui, buvo 
nublokštas į seklumą ir iki 
šiol stovi moterų paplūdimio 
teritorijoje, už 200 metrų nuo 
tilto į jūrą. Penkių žmonių lai
vo įgula iškelta į krantą. 

Laivas „Seines" plaukė į 
Klaipėdą, kur jūrų krovinių 
bendrovėje „Klasco" turėjo pa
siimti metalo krovinį. Pakeliui 
į uostą sugedo laivo variklis, 
ir stiprus vėjas bei didelės 
bangos nunešė laivą į krantą. 
Iš Gdynės iškviestam lenkų 
vilkikui nepavyko nutempti 
„Seines" tolyn į jūrą. 

* Baltijos jūroje pagerė
j u s orams, tęsiami darbai 
Būtingės terminalo plūduro 
zonoje. Plaukiojančios naftos 
perpumpavimo žarnos nuima
mos nuo plūduro ir ruošiamos 
išbandymui bei pailginimui 
pagal plūdurą projektavusios 
ir gaminusios bendrovės pas
kaičiuotą variantą didesnės 
talpos tanklaiviams aptarnau
ti. 

* „Mažeikiu nafta" vėl 
s tabdo gamybą ir dirba va
dinamuoju karštos cirkuliaci
jos režimu. Jmonė šitaip veiks 
tol, kol vėl ims gauti žaliavos. 
„Mažeikių naftos" talpos pil
nos naftos produktų, tad Lie-

mėjo ne kartą siuntęs laiškus Rusijos prezidentui ir premjerui, 
smerkiančius terorizmą, čečėnų savanorių veiksmus Dagestane, 
siūlęs drauge kovoti su šiuo blogiu. Čečėnų vadas teigia, jog kas
dien Grozne per apšaudymus žūsta maždaug 100 žmonių. 

Maskva. Rusijos federalinė kariuomenė Čečėnijoje kontro
liuoja 60 proc. respublikos teritorijos. Kaip pranešė ginkluotųjų 
pajėgų generalinio štabo viršininko pirmasis pavaduotojas Valerij 
Manilov, šiuo metu iš nusikaltė
lių rankose esančių 120 gyven
viečių išlaisvinta 109, visos ki
tos „valomos". Pasak V. Mani
lov, teritorijoje, kurią kontro
liuoja federalinės pajėgos, gyve
na 90 proc. čečėnų. Šiuo metu 
kovotojai įsitvirtino kalnuotuose 
ir mažai gyvenamuose rajonuo
se. Rusijos karinė vadovybe ma
no, kad kol kas nesudarytos są
lygos sėkmingoms deryboms su čečėnų vadu Aslan Maschadov. 
Anot generolo, jos negali duoti rezultatų, kol čečėnų vadas "neat-
siribojo nuo teroristų ir banditų". 

Vašingtonas-Kabulas. Jungtinės Valstijos perspėjo Afganis
taną valdančius talibus, jog jie bus atsakingi už bet kokius teroris

tinius veiksmus, kuriuos įvykdys Saudo 
Arabijos tremtinio Osama bin Laden 
šalininkai, antradienį paskelbė Baltųjų 
rūmų atstovas spaudai Joe Lockhart. 
JAV perspėjo savo piliečius, kurie šiuo 
metu, prasidėjus šventajam musulmonų 
mėnesiui Ramadanui ir artėjant Naujie
siems metams, yra užsienyje, būti atsar
giais, nes turima „patikimos informaci
jos" apie teroristų planuojamus išpuo
lius prieš amerikiečius. Tuo tarpu Afga
nistaną valdantis Talibanas trečiadienį 

atmetė „nepagrįstus" JAV perspėjimus „Tai JAV vyriausybes pa
saulinės propagandos kampanijos prieš Talibaną dalis. Tai ne
pagrįsta", sakė Talibano užsienio reikalų ministras. Pasak jo, O. 
bin Laden neleidžiama imtis politinių ar karinių veiksmų prieš 
jokią valstybę, jis yra akylai stebimas. 

Bukareštas. Atleistasis Rumurijos premjeras Radu Vasile 
trečiadienį sušvelnino politinę krizę, 
nereikalaudamas sugrąžinti į postą. Jis 
nutarė palikti parlamentui išsiaiškinti 
sprendimą jį atleisti. Rumunijos prezi
dentas Emil Constantūiescu antradie
nį atleido R. Vasile po pagrindinės val
dančiosios koalicijos partijos, krikščio
nių demokratų, „sukilimo". Premjero 
atleidimas sukėlė politinę krizę, nes R. 
Vasile teigė tebesąs premjeras. Jis gra
sino duoti atkirtį, kreipdamasis j Konstitucini teismą. Opozicija 
teigė, kad E. Constantinescu sprendimas prilygsta konstitucijos 
pažeidimui ir nutarė išeiti iš parlamento ir reikalauti priešlaiki-
nių rinkimų. 

1 V 1 

tuvos rinkos aprūpinimo prob
lemų nekils. Reaguodama į 
pokyčius naftos produktų rin
koje, „Mažeikių nafta" trečia
dienį sumažino pagrindines 

KALENDORIUS 
Gruodžio 16 d.: Adas, Ad«lėt Al

bina. Alina. Audrone. Vygaudas. 
Gruodžio 17 d.: Drovydė. Jolanta, 

Lozorius, Mantgailas, Mantigail*, 
naftos produktų kainas. <BNS> Olimpija, Vidmina 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
WORCESTER, MA skaudi". Padėkojo visiems už 

įdėtą darbą dainuojant, šo
kant, vaidinant, laiką ir lėšas 
aukojant Tėvynės labui. Mal
dą prieš vaišes sukalbėti pa
kvietė kun. A. Nockūną. 

Sukaktis paminėta š.m. lap- patelio" išleistoje plokštelė-
kričio 6 d. Nors spaudoje buvo Je pirmoji giesmė yra „Tėve 
rašoma apie ruošiamą pami- mūsų". Ją grojant kvietė visus 

MENO MĖGĖJŲ 
RATELIO 50 METŲ 

ĮSTEIGIMO SUKAKTIS 

Dėjimą ir kviečiama atsiliepti 
visus buvusius narius, išsi
sklaidžiusius po visą Ameri
ką, atvyko tik Izabelė Savic-
kaitė-Žmuidzinienė iš Roches-
ter, N.Y. ir Jadvyga Ramonai-
tė-Katilienė su vyru iš Con-
necticut. Tačiau telefonu 
skambino ir sveikino buvę na-
riai-narės: iš tolimos Los An
geles Birute Prasauskienė, iš 
Čikagos Silvija Aleksiūnienė, 
0 iš Detroito Genutė Rudienė 
su vyru, Maryte Erlingienė su 
vyru, Onute Abarienė su vyru 
ir Juozas Orentas su žmona. 

Šventė pradėta šv. Mišiomis 
Aušros Vartų parapijos bažny
čioje. Mišios buvo laikomos 
ankstyvą šeštadienio rytą. Jo
se dalyvavo gražus būrys bu
vusių narių. Meldėmės už mi
rusius narius, kurių priskaito-
ma 31. Šv. Mišios aukojamos 
kiekvieneriais metais pirmą 
lapkričio mėn. savaitę. 

Tolimesnei šventės eigai j 
Maironio Parką, Shrevvsbury. 
Mass, nariai ir svečiai rinkosi 
1 vai. p.p. Įeinančius pasitiko 
Irena Markevičiene, prisegda
ma baltą gvazdiką papuoštą 
aukso kaspinu. Dalyvavo abie
jų parapijų kunigai: John Pet
rauskas. Alfonsas Volungis ir 
Antanas Nockūnas. Buvo 
kviestas ir kun. Richardas Jo-
kubauskas. Negalėdamas da
lyvauti, sveikino visus šia pro
ga. 

Stalai papuošti aukso spal
vos gėlių puokštėmis, kas tiko 
auksiniam jubiliejui ir rudens 
nuotaikai. Tai atlikta Annos 
Valinskienės rūpesčiu. Valius 
ir Uršulė Rozevičiai turi surin
kę visas nuotraukas nuo „Ra
telio" įkūrimo iki paskutinio 
„penketuko" pasirodymo. Jų 
dukra Ramunė jas visas sko
ningai išdėstė ant stalo. Elena 
Černienė rinko iškarpas iš 
laikraščių, rašančių apie JRa-
telio" veiklą; jos buvo padėtos 
visiems peržiūrėti. Ramune, 
ne tik sutvarkė nuotraukas. 
bet perrašė į juostą „Ratelio" 
išleistos plokštelės ir daug 
kitų dainų, kurių klausėmės 
vaišindamiesi. 

Pasivaišinus užkandėliais, 
peržiūrėjus išdėstytas nuo
traukas, pirmininkas V. Roze-
vičius (kurio rūpesčiu visas 
paminėjimas buvo ruošiamas;1 

pakvietė visus sėstis prie sta
lų. Pasveikinęs narius ir sve
čius, kreipėsi St. Santvaro 
eilėraščio žodžiais: „Mes gyvi 
sodo medžiai, gyvų šakų žie
dai. Tėvynės tikrą meilę, ne-
gal marint angies nuodai. Vil
tim padangė dega, o priesaika 
širdy, ne mums varge sugleb
ti, ne mums tremties dalia 

kartu giedoti. Kadangi šven
čiamas „Ratelio" gimtadienis, 
sugiedota „Ilgiausių metų". 
Turėjom ir sukaktuvinį tortą, 
kuri perpjauti pakvietė pir
mąsias „Ratelio" choro na
res Izabelę Žmuidzinienę ir 
Uršulę Rozevičienę. 

Gardžiuojantis saldumynais 
ir kava, buvo tęsiama progra
ma. V. Rozevičiaus pakviestas 
ilgiausiai pirmininku buvęs 
Kazys Adomavičius pasidžiau
gė suruoštu paminėjimu. Pri
siminė, kaip darniai visi dir
bom. Jam vadovaujant buvo 
pasiekta veiklos viršūnė. Iš
leista plokštelė, ruoštos Užga
vėnių vakarienės, gegužinės, 
išvažiavimai. Choras tapo pa
jėgus lėšų atžvilgiu, todėl ga
lėjom skirti aukas geriems 
tikslams. 

Nors spaudoje buvo plačiai 
aprašyta apie „Ratelio" įkūri
mą ir veiklą, E. Černienė su* 
glaustai perskaitė choro nuei
tą veiklos kelią. Pabaigai per
skaitė visų Amžinybėn iške
liavusių narių vardus, pavar
des ir paprašė susikaupimo 
minute juos prisiminti. 

Švenčiama choro sukaktis, 
kaip nedainuoti. Mūsų solis
tas — mėgėjas V. Rozevičius, 
akompanuojant Olgai Keršy-
tei, padainavo kelias dainas. 
Jis švenčių metu gana dažnai 
gieda solo bažnyčioje. Šv. Ka
zimiero parapijos vargoninin
kė Valinskienė, kuri su vyru 
Steve yra „Ratelio" narė, sėdo 
prie pianino ir kvietė visus 
bendram dainavimui. Ji ir dai
nas tai progai paruošė — 
išspausdino. Edis Meilus, jr., 
atsinešė akordeoną, tad dai
nos nesiliovė skambėjusios. 

Negalima sakyti, kad Wor-
cesterio Meno mėgėjų ratelis 
yra užbaigęs savo veiklą, nes 
Šv. Kazimiero parapijos chorą 
sudaro beveik visi buvę nariai. 

E.Č. 

SUNNY HILLS, FL 

„ANTROSIOS 
JAUNYSTĖS" CHORO 

POBŪVIS 
Sekmadienį, 1»99 m. lapk

ričio 21 d., Šv. Teresės parapi
jos salėje įvyko tradicinis me
tinis „Antrosios jaunystės" 
choro pobūvis. Kadangi mūsų 
telkinys, kurio triženkliu na
rių skaičiumi bent tuziną me
tų didžiavomės, yra sumenkęs 
iki pusšimčio, pobūvio lėšų pa
dengime su publika lygiomis 
dalyvavo ir patys rengėjai. To
dėl galėjome pasidžiaugti kon
certu, gera vakariene su vynu, 
•".a. ir su muzika šokiams. 

Publiką trumpu žodžiu pas-
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Daugelyje Amerikos vietovių jau žiema, arba bent „prieštiemis", bet Arizonoje tebevyrauja vasara, tad malonu 
prisiminti ir gegužinę, subarusią Phoeni* bei kitų artimesnių vietovių l ietuvius smagiai pabendrauti, paboti 
š*avųjų tarpe. 

veikino vienas iš rengėjų, Al
fonsas Vėlavičius, o invokaci-
nę maldą sukalbėjo kun. Leo
nardas Musteikis. 

Koncertinę programą pra
dėjo gražiabalsė Elena Žeber-
tavičienė. Ji, naudodama savo 
balso įrašus į magnetinę juos
tą, dainavo dviem balsais, sop
ranu ir altu. Pirmoji, lengva, 
beveik visų publikos narių 
žinoma daina, buvo „Skriskit, 
balti balandžiai", o antroji — 
„Atminties žiedai" (muz. ir 
žodžiai Janinos Butnerienės). 
Publikai šiltai plojant, bisui 
sudainavo skautiškai skam
bančią dainą „Stovyklaujam", 
kurią, Elenutės raginami, ne 
per drąsiai dainavome visi. 

Antrąją programos dalį atli
ko mišrus choras, taigi „Ant
roji jaunystė", vedamas muz. 
Genovaitės Beleckienės. Pra
dėjo ištrauka iš Sound of Mu-
sic" operetės (su Aldonos Ba-
gužienės solo); po to „Dainuo
kim, dainuokim"; „Jaunystė" 
(muz. V. Vaitkevičiaus, žodž. 
S. Žlibino); „Gimtinės dan
gus"; „Klajūnai" (žodž. B. 
Brazdžionio); „Vasaros vaka
ras" (žodž. ir muz. Petro Daug-
vilos); „Tėvynės maršas" (muz. 
ir žodž. Giedrės Gudauskie
nės). Ir vėl, publikai karštai 
prašant, pakartota ištrauka iš 
„Sound of Music". Geras pasi
rinkimas! A. Bagužienė — il
gai slėpta „pelenė" pradeda 
skleistis gražiu sopranu! 

Čia, ar kitam laikrašty, esu 
rašęs apie Petrą Papartį, ku
rio pirštai, lakstydami akor
deono klavišais, iššaukia Ša-
baniausko ir kitų romansus, 
mus šokdinusius jaunystės 
metais. Po vakarienės, Petras 
grojo ir grojo! O daugelis mū
sų, pamiršę visokias sąnarių 
negales ir deimantinį amžių, 
šokom ir šokom. 

Su dviem tuzinais choristų, 
kai jie programą užbaigė, salė
je buvom arti 70 asmenų. Tiek 
daug todėl, kad atėjo gal arti 
tuzinas kitataučių, mūsų cho
ro gerbėjų. 

Genovaitė Beleckienė, Elena 
Žebertavičienė, Aldona Bagu
žienė ir Viktorija Dėdinienė 
buvo apdovanotos gėlėmis. 
Nebeminėsiu, kas kokį viešą 
žodį kalbėjo, nes visi tokių 
pobūvių „žodžiai" labai pana
šūs: linkėjimai gyvuoti ir visa
da dainuoti. 

20-T1ES MTNUČIŲ LB 
SUSIRINKIMAS 

Lygiai už savaitės nuo apra-
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1969 m švenčiant „Ratelio" dešimtmetį, garbes pažymėjimais buvo pagerbti pirmieji nanai I* k. sėdi vadovas 
muz Jonas Beinoris Buvęs vadovas muz Zigmas Snarskis Finansų raitininke Janina Vaitkevičiūtė Meno 
mėgėjų „Ratelio" steigėjas Leopoldas Jakubauskas. Viena pirmųjų narių l'ršulė Rozevičienę ir Pranas 
Račiukaitis Stovi — Stasys Raudonis, Stasys Kleinas, pirm. Kazys Adomavičius, Jonas Naikelis ir Vytautas 
Prapuolenis 

šyto koncerto, 1999 m. lapk
ričio 28 d., tuoj po lietuviškų 
pamaldų Šv. Teresės bažnytė
lėje, susirinkome į parapijos 
salę. Čia septynerius metus 
vadovavusi Sunny Hills LB 
apyl. v-bai, Laima Savaitienė, 
pareiškė, kad toliau, kartu su 
vyru Jurgiu (kuris dėl ligos 
nedalyvavo) „amžinais valdy
bos nariais" būti nebegali. 

Teisybė, kad mūsų telkiny 
yra daug visokiomis ligomis 
sergančių. Bet tiesa ir tai, kad 
yra keliolika asmenų ir „svei
kų, kaip ridikai". Buvo tokių 
ir susirinkime (nuostabu: atė
jo arti 30). Bet niekas nepa
siūlė kaip nors padėtį gelbėt. 
Tik Alfonsas Vėlavičius, kuris 
praeity irgi keletą metų LB 
apylinkei vadovavo, pasiūlė 
„metinį" susirinkimą atidėti 
iki 2000 m. sausio mėn. Jam 
ir paplojom. Istorija gavo pra
džią... per 20 minučių. 

Alfonsas Nakas 

PUTNAM,CT 

ŠILUVOS MARIJOS 
ŠVENTĖ 

Pirmasis švč. M. Marijos ap
sireiškimas Europoje, Lietu
vos Šiluvoje, įvyko 1608 m. 
(data pateikta Lietuvių encik
lopedijoje). Gana greitai po to 
Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje 
plito Švč. Marijos garbinimas, 
kurio nei Lietuvos okupacinių 
valdžių draudimai, net garbin
tojų persekiojimai, neįveikė 
sustabdyti. Lietuvoje nustaty
ta tą garbinimo šventę švęsti 
kas metai rugsėjo 8 d. Palaips
niui garbinimo dienos iš vie
nos dienos padaugintos ligi sa
vaitės. Nepriklausomoje Lie
tuvoje, po Pirmo pasaulinio 
karo, tos šventės dienai buvo 
pridėta ir kiti minėjimai: Lie
tuvių tautos šventė ir vis pla
čiau sklindantis karaliaus Vy
tauto Didžiojo karūnavimo mi
nėjimas (deja, neįvykęs). 

Šiluvos Marijos garbinimą į 
platų pasaulį išnešė Lietuvos 
išeiviai, nes jie savo namuose, 
koplyčiose ir bažnyčiose tą 
Švč. Marijos pagerbimą vykdo, 
įtraukdami ir kitataučius. 

Putname ir apylinkėje gyve
nantieji lietuviai, ypač Marijos 
Nekalto Prasidėjimo vienuoly
no seselės, tą tradicinę metinę 
šventę šiemet rugsėjo 12 d. 
šventė vienuolyne. 

Švente pradėta vienuolyno 
koplyčioje išpažinčių klausy
mu ir 11 vai. ryto šv. Mi
šiomis. Mišias koncolf.nravo 
kunigai Antanas Diškevičius 
- vieniiolyno kapelionas. Ra
polas Krasauskas Matu
laičio slaugos namų kapelio
nas ir Juozas Grabys - - gyve
nąs Matulaičio namuose, va
dovaujami kun. Diškevičiaus. 
Iškilmingų Mišių giesmes gie
dojo šventėn susirinkusieji, 
vadovaujami seseles muzikės 
Teresės Mieczkovvki. Pamoks
le kun Diškevičius sakė. kad 
Švč Marija yra skirta ir ap
siėmusi būti žmonių globėja, 
jiems padėti gyvenimo sunku
muose ir laimingai pasiekti 
Amžinybę. Pagalba reiškiasi 
įvairiomis malonėmis, kurias 
Dievas teikia visiems žmo
nėms. Žmonės, tų malonių 
siekdami, gali jų daugiau iš
prašyti melsdami Dievą, ypač 

per Švč. Mariją, jos prašymu 
Jėzų Kristų jas teikti. Žmo
gaus išdidumas ir galingesnio 
pikta valia gali tų malonių 
veikimą kliudyti, bet tai vyk
sta tik laikinai. Gilus tikėji
mas ir nuolatinės maldos pa
ruošia žmogų malones priimti 
ir jomis naudotis. 

Po pamaldų, pietų metu vie
nuolyno Matulaičio salėje, vie
nuolijos išeivijoje vyresnioji 
seselė Paulė Savickaitė susi
rinkusius supažindino su se
sele Veronika Beišyte, nese
niai atvykusia iš Lietuvos. Ji 
yra ligonių slaugė, bet nori iš 
arti sužinoti apie visokeriopą 
vienuolyno seselių veiklą 
Amerikoje. Viešnia sveikinta 
visų plojimu ir jai pažadėta 
pagalba. 

Po trumpos pertraukos daly
viai vėl susirinko koplyčioje 
konferencijai. Kun. A. Diš
kevičius vėl kalbėjo apie Švč. 
Marijos globą ir rūpinimąsi 
žmonių gerove bei jų išgany
mu. Švč. Marijos užtarimas ir 
globa daug gali, nes turime 
nemažai šventųjų, kurie yra 
buvę niekadėjai ir nusidėjė
liai, pvz.: Šv. Augustinas. Švč. 
Marijos užtarimu nebuvo Lie
tuvoje sunaikinta katalikybė. 

Vyko Švč. Marijos pagerbi
mo ir maldų procesija. Kuni
gai ir šventės dalyviai pradėjo 
ją prie Šiluvos Marijos statu
los, esančios prie išorinės ko
plyčios sienos ir einant prie 
kitų Švč. Marijos statulų vie
nuolyno kieme, sodyboje ir vėl 
grįžtant prie pirmosios statu
los. Dvi bažnytinės vėliavos, 
jose Švč. Marijos atvaizdai, 
buvo nešamos procesininkų 
priekyje. Prie statulų buvo 
kalbama rožinio Garbingosios 
dalies viena paslaptis, o ei
nant nuo vienos statulos prie 
kitos, giedota ,Ave Marija* 
giesmės posmai. Giesmėms 
garsiakalbiu vadovavo muzikė 
Aldona Prapuolenytė. 
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UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 

Procesininkams grįžus į ko
plyčią, pagarbintas Švč. Sak
ramentas ir melstasi už Lietu
vą. Pagerbimas ir pabaiga at
likti giesmėmis. 

Šventėje dalyvavo arti 40 
vietinių žmonių ir maždaug 50 
iš toliau atvykusių. Šventinė 
nuotaika stiprino dalyvių ti
kėjimą ir pasiryžimą padėti 
Lietuvai, tikintis ir Švč. Mari
jos pagalbos. Dalyviai, prieš 
išsiskirstydami galėjo atsigai
vinti vienuolyno parūpinta at
gaiva. 

Juozas Kriaučiūnas 

* įsigaliojus Valstybinės 
mokesčių inspekcijos (VMI) 
viršininko įsakymui, Mokesčių 
inspekcijos darbuotojai gali 
teikti informaciją žiniasklai
dai. Nuo šiol inspekcijos spe
cialistai gali teikti informaciją 
žiniasklaidai, nesuderinę su 
Mokesčių inspekcijos virši
ninku ar atstovu spaudai, ta
čiau tokia informacija laikoma 
jų asmenine nuomone. Tokiu 
atveju Valstybinė mokesčių 
inspekcija neatsako už galimą 
mokesčių mokėtojų suklaidi-
nimą. <BNS) 

EUGSYE C. DECKER DDS, P.C. 
4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvesiem 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.79th Ave., Hfckory Hite, IL 
Tel . (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 PETREIK1S 
DANTŲ GY&YJPJA 

9055 S.Roberts Rd."r rffckory HiHs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel . (708) 5 9 8 4 0 5 5 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, /UL£>., S.C. 
Specialybė - Vidau6 ligų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9865 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tower 1, Suite 3 C 
Dovmers G rovė, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

Matulaičio slaugos namu Putname dalis gyventoju klausosi >c>i"liu gn'do;imo. 

Šiluvos Marijos šventes, s m rugsėjo 12 d vykusios Marijos Nekalto Prasidėjimo seserų vienuolyne. Putname 
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PAGALIAU IR LIETUVA 
BRONIUS NALNYS 

. 

„Lietuva turi daryti viską, 
ir mes tai darysime, kad Eu
ropos sąjungos plėtra neuž
truktų dėl mūsų pačių kal
tės", — Helsinkyje spaudos at
stovams džiugiai aiškino pre
zidentas Valdas Adamkus, ga
vęs oficialų kvietimą derėtis 
dėl Lietuvos įstojimo į Euro
pos sąjungą (ES). „Lietuva 
pagaliau triumfuoja", — skel
bia „Kauno diena". Kaip ir vi
sada, tokias Lietuvai svar
bias žinias skubiai praneša ir 
plačiai aprašo didžiausias 
dienraštis „Lietuvos rytas". 
Aišku, kad šis įvyks bus pa
grindinė šių poros prieškalė
dinių savaičių tema, ir, be 
abejo, bus vertinamas teigia
mai. O kaip kitaip ir gali būti 
— tiek ilgai laukus ir derėjus, 
tokia laiminga vieno politinio 
siekio pradžia. 

Žiniasklaidos žiniomis, tai 
galėjo įvykti tik Europos są
jungos nariams išsivadavus iš 
porą metų trukusių priešta
ravimų ir gerokai pakeitus 
kai kuriuos požiūrius apie 
naujų narių priėmimą. Kartu 
su Lietuva derėtis buvo pak
viestos dar ir kitos penkios, 
ES narystės siekiančios, Euro
pos valstybės — Bulgarija, 
Latvija, Malta, Rumunija ir 
Slovakija. Kartu su anksčiau 
pakviestomis — Čekija, Esti
ja, Kipru, Lenkija, Slovėnija, 
Vengrija — dėl ES narystės 
tuo pačiu laiku derėsis dvyli
ka patenkintų Europos vals
tybių. 

Visi deryboms reikiami do
kumentai Lietuvai bus įteikti 
vasario ar kovo mėnesiais, ir 
tik tada derybos galės prasi
dėti. Vos tik iš Helsinkio grį
žę, prezidentas Adamkus su 
Užsienio reikalų ministerija 
pradėjo tartis dėl derybų 
komisijos pirmininko paskyri
mo ir komisijos sudarymo. 
Adamkus pranašiškai teigia, 
kad derybos baigsis 2002 me
tais, priėmimas įvyksiąs apie 
2005-2007 metus. Tai būtų 
džiugios žinios, nors ir jomis 
pasikliaujant, kelias į narystę 
Lietuvai gali pasibaigti tik po 
aštuonerių metų. Ir tai jau 
būtų jos įstojimo „greitkelis". 

Tačiau ir po to laimėjimo 
Lietuvos kelias į ES narystę 
ne visiems atrodo tik rožėmis 
klotas. Nors aplamai narystei 
pritariančių Lietuvoje yra 
apie 56,8 nuoš., o euroskepti
kų — tik apie 17 nuoš., tačiau 
daugiau Lietuvos žmonių (31 
nuoš.) norėtų įstojimo eigą 
sulėtinti, nes Lietuva narystei 
dar nėra pasiruošusi. Tik 30 
nuoš. norėtų greitesnio įstoji
mo. „Lėtesnieji" siūlo ilgesnį 
kelią dėl Lietuvos ekonomi
nių priežasčių ir dėl baimės 

įklimpti į kokias nors teises, o 
gal ir į tas pačias ekonomines 
bėdas, kuriomis graso, ir su 
„Williams" neapgalvotai pasi
rašyta sutartis. Žinovai tiegia, 
kad derybų komisijai reikės 
išstudijuoti tūkstančius pusla
pių įvairiausių ES reikalavi
mų apie būsimų narių eko
nominę, finansinę, politinę 
ypač žmogaus teisių, ekologi
nę padėtį ir patarti Lietuvos 
valdžiai, kaip prie jų prisitai
kyti, o negalint prisitaikyti, 
bandyti reikalavimus švelnin
ti pagal Lietuvos galimybes. 
Kiek Lietuvoje rasis specia
listų, sugebančių tokius klau
simus svarstyti? Be to, ar jau 
visiškai aišku del ko reikės 
derėtis? Helsinkyje susirinkę 
ES narių atstovai derybų pa
dėtį dar pasunkino, nutarda
mi steigti ir ES kariuomenę, 
apie 50,000-60,000 vyrų pajė
gumo. Jai veikti reikės dar 
glėbį susitarimų paruošti. To
dėl paskiausios apklausos ro
do, kad tik 15 nuoš. Lietuvos 
žmonių pasisako už greitesni 
kelią, o 11 nuoš., įstojimo 
datą siūlo nukelti į 2020-
tuosius metus. 

Apie tai klausinėjamas, 
Adamkus teigė, kad atsargių
jų nuomonės pasikeis, kai bus 
išaiškinta narystės tikslas ir 
nauda. Gerai, bet kažin, ar tai 
ne per sunkus uždavinys tuos 
tūkstančius ES įstatymų kaip 
ant delno iškloti. Be to, savo 
tiesas bandys įrodinėti ir 
skeptiškoji bei svyruojančios 
pusės. O jų irgi nemažai. La
bai įdomiai ir gana skirtingai 
į Lietuvos narystę Europos są
jungoje žvelgia „Kauno die
na". Iki šiol mes „žinojom", 
kad Europos sąjunga naudin
ga, todėl ir reikalinga, tik 
mums — Lietuvai. „Kauno 
dienoje" 1999 lapkričio 25 d., 
įtarkim — neblogai susipaži
nęs su Europos sąjunga bei 
jos tikslais, Algirdas Bozys ke
lia klausimą, ar Europos są
jungai Lietuva negali būti 
reikalinga daugiau negu Lie
tuvai Europos sąjunga? Ilga
me savo rašinyje Lietuvos na
rystės svarbai vertinti, kaip 
pavyzdį jis pasitelkia Vokieti
ją, kuri, taip pat kaip ir Lietu
va, neturėdama nė gausių že
mės turtų, nė per daug derlin
gos žemės, nei gausių turistų 
ir būdama tirštai apgyventa, 
yra pasiekusi vos ne aukš
čiausios pasaulyje ekonomi
nės gerovės. Jos bendras vi
daus produktas (BVP) kiek
vienam gyventojui siekia 
30,000 JAV dolerių ir yra vie
nas iš aukščiausių pasauly
je. Bozys tvirtina, kad tokią 
gerovę Vokietijoje sukūrė tik 
jos pramonės darbininkai bei 

Kernavė, iškritus pirmajam sniegui — vaizdas nuo piliakalnio. N'uotr. J. Vitkūno 

tarnautojai, jų darbo rankos ir 
intelektai. Ji, turėdama labai 
mažai savo žaliavų, visgi pa
sigamina viską, ko tik jai pa
čiai reikia ir dar gausybę savo 
gaminių parduoda pasauliui. 
Už tat vokiečių užimtumas, 
uždarbiai ir atsiskaitymai su 
valstybe (mokesčiais) labai di
deli. O visa tai jai leidžia pa
daryti jos uostai, modernus 
prekybos laivynas ir pigūs 
vandens keliai į visas pasau
lio šalis, parduodančias jai 
žaliavas ir perkančias gami
nius. Vokietijos uostai Vokie
tijai taip pat padeda ir prekių 
pervežimui sauskeliais, į prie 
jūros neprieinančias Europos 
šalis, o dabar ir į naujas rytų 
kraštų laisvas valstybes, kuri
ose rinkos ieško visas mo
dernusis pasaulis — ir gami
nius parduoti, ir žaliavas 
pirkti. Ši galimybė Vokietijai 
leidžia nurungti kitus Šiaurės 
jūros valstybių uostus, net 
patį didžiausią pasaulyje Ro
terdamo uostą. Visa tai Vokie
tija nori išlaikyti ir apsaugo
ti. Europos sąjunga narių įsi
pareigojimais tokias varžybas 
kaip tik ir derina. Prie tokių 
„suderintų" reikalavimų turi 
taikytis ir tais uostais norin
čios pasinaudoti ne Europos 
valstybės, įskaičiuojant ir to
kias pasaulines rinkos didžiū
nes, kaip JAV ir Japonija. Be 
abejo, šios ir kitos pasaulio 
valstybės, norinčios su Euro
pa ir ypač Rytų kraštais pre
kiauti, nelabai nori būti var
žomos, aišku, brangiau kai
nuojančių suderintų susita
rimų ir dairosi kitų išeičių. 
Europos sąjungos narėms rū
pi, kad viena iš tokių išeičių 
netaptų kol kas nepriklauso
mas, nė kokiais bendrais susi
tarimais nesurištas Klaipėdos 
uostas. Visi kiti į Šiaurę nuo 
Klaipėdos esantieji uostai 
žiemą užšąla, nuo jo į pietus 
esantys — priklauso Europos 
sąjungai, bendrais susitari
mais nustatančiai kainas bei 

taisykles kitoms valstybėms. 
Šiandien dėl daugelio prie
žasčių, tarp kurių yra ir Lie
tuvos valstybės įstaigų bei jų 
tarnautojų nesugebėjimas, 
aplaidumas, sukčiavimas, 
neišvystytas Klaipėdos uos
tas ES uostams rimtas 
varžovas būti negali. Ta
čiau, jeigu jis, sakykim, tų 
načių JAV bei Japonijos pa
galba, investicijomis, o gal net 
ir dovanotu kapitalu, būtų 
išvystytas, sumodernintas, o 
taip pat sumoderninti nuo jų į 
rytus einantieji geležinkeliai 
bei greitkeliai, nepriklausoma 
likusi Klaipėda galėtų būti gi
lus randas ES narių ekono
miniams ryšiams su Rytų 
kraštais. O kaip tada ekono
miškai stiprėtų pati Lietuva, 
pelnydamasi iš uosto, 
pervežimų mokesčių, pigiau
siu vandens keliu atsigaben
dama žaliavų iš Pietų Ameri
kos, Afrikos, Azijos ir nuga
bendama ten savo gaminius 
parduoti. Ar Europos sąjunga 
tai norėtų leisti? 

Žinoma, vargu ar tokie sam
protavimai dabar galėtų tapti 
tikrove. Ar Japonija, JAV, 
Taivanas. Kanada, Aus
tralija sutiktų tokį Lietuvos 
užmojį paremti? Tokių užuo
minų Algirdo Bozio rašinyje 
yra, nors tų siekių Lietuvai 
tiesiogiškai jis nesiūlo. Bet 
aiškiai jo noras atkreipti į tai 
derybininkų dėmesį, kad jie 
suvoktų, jog ne tik Lietuvai 
reikia Europos sąjungos, bet 
Europos sąjungai reikia ir 
Lietuvos. Kad Lietuvos po
žiūris į Europos sąjungą būtų 
toks, kaip ir pagrindinių jos 
narių, kad visokie humanita
riniai ir politiniai dalykai eitų 
savo keliu, o ekonomika — sa
vo. Jo samprotavimu, tik tada 
Lietuva taptų visaverte Euro
pos sąjungos nare, o ne jos už
kampio valstybe. Samprotavi
mai teisinai. Be to, iš savo pu
sės derybininkams siūlyčiau 
didelį dėmesį kreipti ir į Igna-

Danutė Bindokienė 

O kada bus atsilyginta 
lietuviams? 

linos atominės jėgainės klau
simą. Žinoma, žmonių saugu
mas bei sveikata čia būtų ir 
pagrindinis, ir lemiantis 
veiksnys. Bet ar primygtinai 
siūlančiai ją uždaryti ES tai 
pirmiausia rūpi? Kažin kokį 
vaidmenį vaidina čia pigiai 
gaminama ir pigiai parduoda
ma elektros energija? Ar su 
Rytų kraštais elektros energi
ja norinčioms prekiauti ES na
rėms tokios naujos varžovės 
reikia? 

PASMERKTA TURĖTI 
PASTOVU LITĄ 

Tuo įsitikinęs Lietuvos Ban
ko politikos departamento di
rektorius ekonomikos dakta
ras Gitanas Nausėda. „Lietu
vos rytui" jis tvirtino, kad mū
sų pinigų sistema net finansų 
krizės atveju leistų išlaikyti 
pastovų litą. Tačiau bankinin
kas nesiima tvirtinti, kad tai 
nebūtų pernelyg didelė pra
banga Lietuvai. 

Finansų krizei įveikti, pasak 
G. Nausėdos, vyriausybė jau 
žengė pirmąjį žingsnį — su
stabdė rublinių indėlių atkū
rimo programą. Kitas žingsnis 
— dabar svarstomas kitų me
tų valstybės biudžetas, kuria
me, bankininko nuomone, turi 
būti sumažintos išlaidos. Pa
sak jo, šis svarstymas išeis į 
naudą, jeigu bus aiškiai pasa
kyta, kad neliečiamų biudžeto 
straipsnių nėra, o yra aiškus 
vyriausybės pirmumas — eko
nomikos pastovumas. 

Kiti būtini žingsniai — mo
kesčių sistemos, jei ne radikali 
reforma, tai bent administra
vimo pertvarkymas. Taip pat 
būtina išlaikyti pastovų lito 
kursą ir pasirašyti kiek gali
ma geresnę sutartį su Tarp
tautiniu valiutos fondu. 

R.J. 

Gruodžio 15 d. pagaliau 
užsibaigė ilgai užsitęsusios de
rybos su Vokietija ir ji sutiko 
nacių laikų priverstinio darbo 
vergams išmokėti kompensaci
jas, sudarančias 5 milijardų 
dolerių sumą. Žinoma, didžioji 
to atlyginimo dalis teksianti 
žydams, tačiau tikimasi, kad 
šį tą gaus ir kitų tautybių as
menys, prievarta įjungti į 
,.Trečiojo Reicho kūrimą". 

Nelengva net ir turtingai 
valstybei atsisakyti tokios su
mos, nors šiuo atveju tai ne 
vien pinigai, o taip pat prisi
pažinimas, kad Vokietijos is
torijoje yra juoda dėme. Visų 
pirma daugeliui, anuomet 
kentėjusiems nacių vergų sto
vyklose, vargusių karo pra
monės gamyklose ir kitur prie 
pačių sunkiausių, pavojingiau
sių, nešvariausių darbų, tai 
yra ir moralinis atlyginimas. 

Vis tik didžiausias nuopel
nas dėl šio susitarimo, pri
klauso žydams. Nors jų nesi
liaujantis reikalavimas, kad 
būtų nubausti nusikaltėliai, 
atsakingi už masinius jų tau
tiečių žudymus nacių vieš
patavimo laikais, kartais yra 
įkyrus ir žalingas nekaltie
siems, tyčiomis ar per klaidą 
apkaltintiems tais baisiais 
darbais, tačiau siekimas „tei
sybės" yra pagirtinas. Iš jo 
galėtų pasimokyti ir lietuviai, 
kurie pernelyg lengvai „at
suka antrąjį skruostą" savo 
skriaudėjams ir verčiau riejasi 
tarpusavyje, negu vieningai 
reikalauja atlyginti skriaudas. 

Susitarimas dėl kompensa
cijų galbūt gražiau atrodo po
pieriuose, kaip tikrovėje. Kol 
— ir jeigu — nuskriaustieji 
gaus bet kokį atlyginimą, dar 
praeis nemažai laiko, o daug 
jų gali to atlyginimo ir nesu
laukti, nes visi jau yra gerokai 
senstelėję. 

Derybų eiga buvo ilga ir 
aštri. Daug pasidarbavo abie
jų pusių advokatai bei įvairūs 
teisiniai patarėjai. Tikėtasi, 
kad Vokietija paklos apie 20 
milijardų markių, bet dabar 
buvusiųjų darbo vergų teisių 
gynėjai su sprendimu sutinka 
ir jaučiasi juo patenkinti. Tie
sa, nemaža dalis kitataučių, 
dirbusių Vokietijoje privers
tinius darbus Antrojo pasauli
nio karo metu, jau kuris lai
kas gauna pensijas iš vokiečių 
valdžios. Minėtosios kompen
sacijos yra atskira atlyginimo 
šaka. 

Kiek nuostolių Lietuva ir 
lietuviai patyrė vokiečių oku
pacijos metais — tiek žmo
nėmis, tiek įvairiu turtu — 

yra daug kartų apskaičiuota ir 
paminėta. Tie apskaičiavimai 
buvo atliekami ir sovietų oku
pacijos dešimtmečiais, nes 
kaltinti nacius už visokeriopą 
lietuvių tautos naikinimą nie
kas nedraudė, net skatino. 
Kas kita su sovietų padarytais 
nuostoliais. Jie ne tik neatly
ginami, bet kažkaip užtu
šuojami, aplink šią temą 
vaikštoma galais pirštų, tary
tum vis dar bijomasi „sekan
čių akių ir ausų". 

O gal priežastis visai kita? 
Galbūt mes, užsienio lietuviai, 
tik naiviai mėginame save 
įtikinti, kad komunizmas mi
ręs ir palaidotas? Nors jo ant
kapio dar niekur nematėme, 
bet jo liekanos — paminklai 
— visiškai neišnykę. (Tik pri
siminkime Dzūkijoje Grūto 
mišką-parką.) Kažkada genia
lusis Anglijos dramaturgas 
Šekspyras rašė, kad „rožė, ne
paisant, kokiu vardu pavadin
ta, vis tiek skaniai kvepės". 
Tuo pačiu galima sakyti, kad 
„komunizmas, bet kokiu kitu 
vardu pasivadinęs, turi tą patį 
tvaiką..." Ar dėl to niekur, ne 
tik Lietuvoje, bet ir kitose 
Rytų bei Vidurio Europos val
stybėse, prieš maždaug de
šimtmetį išsprūdusiose į lais
vės Šviesą, iki šiol neiškeltos 
Maskvai nuostolių atlyginimo 
ieškinių bylos, nesuruoši 
tarptautiniai teismai, kurie 
griežtai ir visiems laikams 
pasmerktų kruvinojo komu
nizmo darbus? 

Maskva nuolat tvirtina, kad 
Rusija nėra Sovietų Sąjunga. 
Kai sovietų imperija žlugo, 
pranyko ir bet kokia teisė 
ieškoti teisybės, tad kam reik
ia „spardyti negjncą arklį"? 
Demokratinė Rusija juk nėra 
atsakinga už Sovietų Sąjungos 
padarytas skriaudas tautoms, 
žmonėms, tad iš jos reikalauti 
bet kokio atlyginimo taip pat 
nedera. 

Jeigu su tuo ir galėtume iš 
esmės sutikti, tai vis tik 
viešas ir tvirtas komunistinės 
sistemos pasmerkimas būti
nas. Be to, kodėl nepasinaudo
ti žydų tautos pavyzdžiu ir 
nepatraukti atskaitomybėn 
žmones, taip uoliai vykdžiu
sius raudonojo režimo įsaky
mus? Juk savi tautiečiai, kaip 
skaitome gausiuose bolševik
mečio aukų atsiminimuose ir 
to laiko istorinių tyrinėjimų 
puslapiuose, dažnai buvo 
žiauresni ir „uolesni" už sve
timuosius okupantus. Daug jų 
dar tebegyvena — ir gyvena 
geriau, negu jų buvusios au
kos. 

LIJUNDRA 
PETRAS DIRGĖLA 

Iš „Vilties pilnųjų" knygos 
Nr.4 GYVENIMO INTRIGA 

(Tęsinys) 
Nesakome, kad kara

lius yra vieno mažuma, nesakome, kad karalius yra 
visų dauguma. Kalbame, kad karaliaus karūna mums 
patinka. Apsidairyk. Mudu atsidūrėm rūsy. Aš tau 
perduodu katedrą pagal visus papročius: apsiavęs tik 
sandalais, apsivilkęs tik naktiniais marškiniais — be
veik plikas. Tačiau prie šių durų aš stoviu sutrikęs. Už 
Šių durų yra palaikai. Aš nežinau, pagal kokius papro
čius tau juos perduoti. 

Mudu valandėlę stovėjome tylėdami. Man pasirodė, 
kad eksarkivyskupas Vilhelmas verkia. Tačiau rūsy 
buvo per daug tamsu, kad neabejodamas tai paliudy
čiau, juo labiau, kad Gracijus prašneko vėl ramiai sau 
klejojančiu balsu: 

— Žora nebuvo doras žmogus. Jis gyveno su Sara. 
Sarai buvo trylika metų. Baidalovai labai norėjo susi
giminiuoti su Krasnovais, Nenaševais, Perais ir Epš-
teinais. Mes, mirk gyvenk, privalėjom Sarą ir Žorą iš
skirti. Skyrėme kelis mėnesius, tačiau kai tik pamany
davom, kad jau išskyrėm, sekliai juos vėl užklupdavo 
lovoj. Galiausiai aš sutuokiau su Žora savo dukterėčią 
Fridriką. Aš nusikaltau. Pirmiausia dingo Žora. Pas
kui iš tuščio buvimo sukniubo ir nebeatsikėlė Fridri
ką, jai ėjo tik trisdešimt pirmi. Krasnovų duktė Halina 

liko našlaitė. Jos globoti į tyrus atėjo Elžbieta Gry-
gienė. Staiga ji dingo. Labai supyko jos šeimininkas. 
Atvažiavo ir ėmė kasti Arkivyskupo kalvą, pradėjęs 
nuo pakalnės. Elžbietos palaikus rado dviejų metrų 
gylyje, suvyniotus į neperšlampamą audinį. Velionės 
veidas buvo baltas, gražus, kaštoniniai vešlūs plaukai 
žvilgėjo. Kai turėsi laiko už ją pasimelsti, išvyniok iš 
audinio — pasijusi esąs šalia mirusio angelo. Mano 
įpėdini, aš suprantu, palaikai tau nereikalingi. Jokie 
papročiai neįpareigoja tavęs jų iš manęs perimti Aš 
ketinau išsivežti palaikus į Nykuvą, manęs tai neap
sunkintų. Tačiau kaip tai atrodytų? Nykuvoj aš valdy
siu ir prižiūrėsiu mažą sodelį... Aš nebeturėsiu jokios 
valdžios! Žmogui, nebeturinčiam valdžios, saugoti pa
laikus pavojinga. Norėjau, kad palaikus pasiimtų sei
mininkas. Pasiunčiau į Maskvą pasiuntinius. Šeimi
ninko pasiuntiniai nerado nei Maskvoj, nei Vilniuj, nei 
Viloj prie marių. Niekas nė dabar nežino, kur jis. 

— O kas jis, tas šeimininkas? 
— Ardajevas. ketvirtas, tuojau po Kaganovičiaus, 

kruvinasis senis. 
— Ardajevas! — sušukau aš. — Per uraganą jį nu

šovė Vorunėj. 
— Taip ir maniau, — tarė Urbšys. — Jis neatsiuntė 

man jokio nurodymo, ką daryti su šiais palaikais. 
— Jūsų šventenybe, per uraganą pagrobė Simoną 

Grygą... Mudu stovime prie motinos palaikų... 
— Ne ne, — papurtė galvą Gracijus Urbšys, — jie 

neplanuoja jo užmušti. 
— Jūsų šventenybe, esu apstulbęs — jūs kalbate 

taip, tarytum būtumėt penktasis. 

— Penktasis? — Urbšys nusišypsojo skaudžia šyp
sena. — O šeštasis — kas? Mano įpėdini, pakalbėkim 
verčiau apie likimą. Manau, kad mudu nebe daug 
progų apie jį pašnekėti turėsim... 

— Šventoji didenybe, jeigu likimais jūs vadinate 
kruvinuosius... — ir dabar Urbšys pirmą kartą mane 
pertraukė: 

— Jaunasis mano drauge, likimas yra daugiau nei 
tūkstantis kruvinųjų. Aš nesiteirauju, ar esi sveikas, 
ar pajėgsi eiti mano pareigas. Tu nesiteirauk, ar gilią 
duobe kapui aš išsikasiau savo sodely. Išeikime iš čia. 
Gerai. Sustokim. Dabar žiūrėk man į akis. Dabar žiū
rėkim vienas antram į akis, kad geriau suprastume, 
kas mudviejų laukia. 

KETVIRTAS SKYRIUS 

Žmogus, vardu Zosimas, užmiršta rūpesčius 
p r ie gėlių vazonėlio, kuriame palaidotas jaut is . 
J e igu turi te gerą atmintį, pasistenkite ją suga
d in t i 

Kulikovo žmonės Grygą, apmautą burbulinėm kel
nikėm, įsodino į traukinį. Aš įlipau į kitą vagoną, kai 
traukinys pajudėjo. Iššokau iš vagono, kai traukinys 
dar nebuvo sustojęs. 

Tuščią peroną gaubė prieblanda, į gatveles vedė 
tamsių šešėlių dryžiai, geri tais atvejais, kai prireikia 
sprukti, gelbstint kailį. Prie sienos prikaltas blerbė 
garsiakalbis, traškėjo muzika. „Daina apie Raudoną
sias lūšis" stoties aikštėj motociklas ratu vežiojo meš

ką, stovinčią priekaboj, meškai po kaklu buvo parišta 
lentelė „Baltarusijos stotis" 'taip pavadinta viena ge
ležinkelio stotis Maskvoje). 

Iš vagonų ėmė lipti kiti keleiviai. Baigiau rekognos-
kuotę. Užsikimšau burną kareiviška pilote, kad trūk-
čiau oro. Stoties pastatas ištirpo prieblandoje, išnyko 
iš akių meška, nebegirdėjau muzikos, o vejas pagavo 
labai garsiai kaukti, šito nebuvau numatęs, kritau 
kniūbsčias ant perono ir valandėlę laukiau, ar nepra
sidės dar kokie nors nenumatyti įvykiai. Susiėmiau 
galvą. Užspaudžiau ausis. Dabar jau ir vėjo kaukimas 
tapo tylus. Gulėjau ir bučiavau šlapią asfaltą tris mi
nutes. Paskui išgirdau žingsnius — retus, neritmiš
kus, pamaniau: invalido arba girto. Balsas man įsakė: 

— Pulkininke, stokis! 
Štabo viršininkas Lavrentijus Kulikovas planą pa

ruošė tobulai. „Kai tu bučiuosi gimtąjį šlako betoną, 
žmonės tave aplenks dideliu ratu Prieis Grygas". Vy
riškis, kuris prie manęs priėjo, buvo Simonas Grygas! 
Aš atsistojau. Grygas buvo sumuštas tiek, kiek reikia, 
kad „atitiktų standartą". Apvilktas burbulinėm kel
nikėm. Apvilktas delija, durtiniu, apsiaustu. Paprašė, 
kad palydėčiau jį namo. Atrodė labai susikrimtęs. Aš 
išsitraukiau iš burnos pilotę ir pradėjau pasakoti savo 
kraupų likimą. Aštuoniolikos metų išėjau į kariuome
nę. Mirė tėvas, mirė motina, likau našlaitis, sužadė
tinė ištekėjo už kito, o aš vis tarnavau kariuomenėj. 
Kariuomenė man atstojo ir tėvą, ir motiną, ir suža
dėtinę. Ir štai šią kariuomenę, kadaise nugalėjusią Vo
kietiją, pardundino į Maskvą, tarytum pralaimėjusią. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS. 1999 m. gruodžio 16 d., ketvirtadienis 

LIETUVIU F O N D O PRANEŠIMAS 
A m e r i k o s L ie tuv ių o r g a n i z a c i j ų b e n d r a d a r b i a v i m o 

k o n f e r e n c i j a 

Mano prašymas būtų. kad. 
rengiant tokias plačias konfe
rencijas, kvietimai ir progra
mos būtų pasiųstos bent prieš 
menesj. Kitu atveju konferen
cijos pasisekimas ir išlaidos 
gali būti nepateisinamos. 

Lietuvių fondo padėtis yra 
labai gera. 1960 metais mano 
iškelta fondo'idėjos sėkla krito 
į gerą dirvą. Užsibrėžto aukš
to tikslo — lietuvybe ir Lietu
va — taip pat pasišventusių 
organizatorių, zmiasklaidos ir 
idealistų aukotojų dėka, šian
dien turime milžinišką finan
sinę jėgainę lietuvybės veiklos 
darbams išeivijoje, su šiokia 
tokia parama Lietuvai. 

Šių metų spalio mėnesio pa
baigoje Lietuvių fondo finansi
nis stovis buvo pavyzdingas. 
Iš viso fondo nariai yra suau
koję 9.7 milijonu dolerių. 

Dar šiais metais bus įjungti 
du palikimai. — tai gruodžio 
mėn. gale turėtų būti fonde 
daugiau kaip 10 milijonų dol. 

Šis LF pagrindinis kapitalas 
yra gerai investuotas, — todei 
apskaičiuojama 4 mln dol. pro
centų. Šalia to fondas dar turi 
nekilnojamą turtą: namus 
Berlyne. Wisconsin valstijoje 
ūkį ir kitus žemės sklypus. 
Jeigu šis turtas būtų parduo

tas, fondo pagrindinis kapita
las siektų apie 15 mln. dole
rių. 

LF turi labai didelį pasiti
kėjimą lietuvių visuomenėje, 
todėl į fondą suplaukia daug 
palikimų, kurių bendra suma 
yra daugiau kaip 4 mln. dol. 

Turime džiaugtis ir didžiuo
tis, kad lietuviškojo švietimo. . 
kultūros ir jaunimo darbus 
fondas gali dosniai remti. Per 
savo 37 metų gyvavimo laiko
tarpį, fondas lietuviškai veik
lai yra paskyręs per 7 milijo
nus dol. (įskaičius per vieną 
milijoną dol. vienkartinę dova
ną Lietuvai). 

Kaip žinote. 1999 metais LF 
Pelno skirstymo komisija išda
lino 907.824 dol. įvairiems 
projektams ir stipendijoms. 
Tikimės, kad ta suma, kaip 
įprasta, kasmet didės. Fondo 
vadovybe yra užsibrėžusi siek
ti, kad kuo greičiau galėtu
mėm kasmet skirti po vieną 
milijoną doi. lietuviškai veik
lai. Lietuvybės išlaikymo dar
bų šienapjūtė išeivijoje labai 
didele. Reikia prijaukinti vis 
daugiau idealistų — darbuo
tojų, kuriuos LF nuoširdžiai ir 
veiksmingai rems dabar ir 
ateityje. 

Dr . A n t a n a s R a z m a 

TARP MŪSŲ KALBANT 
TURIZMO ŽINIOS (II) 

Prieš gerą pusšimtį metų 
Švedijos-Amerikos laivinin
kystes bendrove I Swedish 
American Line;, Turizmo ži
niose garsino: ^Kas gali būti 
malonesnio kelionėje kaip, įsė
dus New Yorke, iš to pat laivo 
išlipu r Klaipėdoje?". Reikėtų 
pasakyti, kad iš esmės didieji 
švedų laivai neįplaukdavo į 
Klaipėdos uostą. Jie, sustoję 
už uosto vartų, laukdavo at
plaukiančių Lietuvos laivų. 
Amerikos lietuviai Klaipėdą 
pasiekdavo uosto tarnybai pri
klausiusiais .Perkūno" ir „Ša-
rūno"' laivais. 

Sakoma, kad anais laikais^ 
užsienyje gyveno didelė (apie 
40 proc.i lietuvių tautos dalis. 
Tuometiniai „užsieniečiai" ne
pasižymėjo gausesniu Lietu
vos lankymu. Tikriausiai dau
gelį sulaikydavo didokos kelio
nes išlaidos. 

„T.t." yra vaizdžiai aprašy
tas Amerikos lietuvių ekskur
sijos atvykimas į Klaipėdą. 

„Įsižiūrėjus į jų veidus ir 
akis. pasidarė ypatingai grau
di nuotaika. Senutes lietuvės, 
pamačiusios Neringos pakran
tes, apsiverkė graudžiomis, 
nesumaldomomis ašaromis. 

— Tai čia mūsų žeme? — 
užkimusiu balsu paklausė, 
daug metų nebuvusi Lietu
voje. 80 metų senutė. 

Lietuvių fondo tarybos pirm. adv. Algirdas Ostis (kairėje) 
skirstymo komisijos pirm. dr. Antanas Razma. 

LF Pelno 

N E TUŠČIOS „TUŠČIOS PASTANGOS" 

— Taip, čia mūsų žeme. Lie
tuva, — atsakėme. 

Senutė nieko daugiau ne
klausė, bet įbedusi žvilgsnį, il
gai žiūrėjo į Neringos kopas ir 
pušis. 

— O, kad tik greičiau iš
lipčiau į Lietuvą, — pasakė se
nas, žilagalvis amerikonas, 
nebuvęs Lietuvoje jau 30 metų 
— aš atsimenu, kaip 1904 me
tais bėgau nuo rusų žandarų. 
Ir nuo to laiko mano kaimo 
vaizdai, mano upė ir beržy
nėlis, per kurį aš bėgau nuo 
raudonkepunų rusų. vis dar 
tebestovi mano akyse... 

Dar daug papasakojo grau
džių atsiminimų broliai ameri
kiečiai, kol išlipome į Lietuvos 
krantą. 

Pagaliau "Perkūnas' sustojo 
prie muitines, kurioje buvo at
likti formalumai. 

Po to amerikiečiai buvo nu
vežti į Viktorijos' viešbutį, 
kur DULR 'Draugija užsienio 
lietuviams remti) iškėlė pie
tus . 

Pietums buvo pagaminti lie
tuviški barščiai. Mano kai
myne pareiškė, kad jau vien 
tik barščiai primena jai lietu
višką kaimą ir šiandien, po 27 
metų. atrodo, kad ji visą laiką 
Lietuvoje gyveno. Gal mums 
tie barščiai atrodo toks men
kniekis, apie kuriuos neverta 

Prieš kelis metus naujųjų 
ateivių banga Clevelande 
įsteigė „Giją", kultūrinės vei
klos organizaciją, kuri propa
guoja naujausias meno ap
raiškas, kviečia menininkus iš 
Lietuvos, kaip iš Kauno nese
niai atvykusį k a m e r t o n o " 

laikraštyje minėti, tačiau tie 
barščiai buvo viena iš aktua
liausiųjų pasikalbėjimo temų. 

Pietų metu sveikinimo žo
džius tarė lietuvių organiza
cijų atstovai. XX šaulių rink
tines atstovas Simonaitis, be 
kita ko, pasakė: „Jūs ameri
kiečiai turite dangų siekian
čius dangoraižius, o mes ta ip 
pat dangų siekiančią lietuvių 
meilę". DULR atstovas Valai
tis pabrėžė, jog jo atstovauja
mos organizacijos tikslas yra 
padėti visiems užsienyje gyve
nantiems lietuviams. Jis taip
gi pasidžiaugė valstybės apa
rate dirbančiais Amerikos lie
tuviais, kurie, jo žodžiais, sėk
mingai padeda tvarkyti Lietu
vos valstybę . 

Atgimusioje Lietuvoje vėl 
lankosi Amerikos lietuviai. Il
gokai Amerikoje gyvenęs lie
tuvis (Valdas Adamkus) buvo 
išrinktas respublikos prezi
dentu. Keliolika Amerikos lie
tuvių užima atsakingas vietas 
valdžios viršūnėse. Kiti reiš
kiasi privačiuose sektoriuose. 
Amerikos lietuviai dalyvauja 
Lietuvoje rengiamose sporto, 
dainų, šokių šventėse ir t.t. Is
torija, kaip tas sakė, kartojasi. 
Tik šiais laikais keliaujama 
moderniais lėktuvais, o ne jū
rų keliais. 

Kadaise daug lietuvių pasi
naudojo Švedų Amerikos lini
jos paslaugomis. Šios bend
rovės transatlantiniai laivai 
raižė vandenyną, o mažesnieji 
laivai kursavo Europos vande
nyse. Bendrovės centras buvo 
Goeteborge. Užjūryje (JAV) 
centrinė įstaiga veikė New 
Yorko mieste. Čia buvo lei
džiamos ir „Turizmo žinios", 
bendrovės skyriai veikė įvai
riuose JAV, Kanados ir kitų 
valstybių miestuose, įskaitant 
Kauną. Klaipėdą ir tuometinę 
pasaulio lietuvių sostinę Čika
ga. 

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

chorą ar plačiai ir labai sėk
mingai Amerikoje gastrolia
vusį „Lėlės teatrą". „Gijos" 
kvietimu š.m. gruodžio 4 die
nos vakare Dievo Motinos Pa
rapijos salėje iš Čikagos atvy
kęs „Žaltvykslės" teatras su
vaidino Petro Vaičiūno ketu
rių veiksmų komediją „Tuščios 
pastangos". Komedijos auto
rius yra vienas, daugiausia 
teatro veikalų sukūrusių, Lie
tuvos literatų. Komedija „Tuš
čios pastangos" pirmą karta 
buvo suvaidinta 1926 metais 
Kauno valstybiniame teatre, 
vėliau ištisai spausdinta „Lie
tuvos aide" ir išleista atskiru 
leidiniu. 

Prieš ati traukiant uždangą, 
„Gijos" valdybos narė Onutė 
Pučkoriūtė trumpai pasveiki
no publiką ir paaiškino „žal-
vykslės" prasmę, kurios dau
guma nežinojo. Pasirodo, kad 
tai laukuose, daugiausia virš 
balų klaidžiojanti liepsnelė — 
fosforo švieselė. Nėra aišku, 
kodėl buvo parinktas toks 
keistas vardas naujam teatro 
kolektyvui, tačiau iš tikro 
nėra lengva sugalvoti origi
nalų pavadinimą, nemėgdžio-
jan t jau prigijusių chorų bei 
kitų meno grupių vardų. 

Atitraukus uždangą, buvo 
malonu matyti vykusiai de
koruotą kaimo seklyčią, vėliau 
gan patrauklų miestietišką 
„salioną". Vertinant patį vei
kalą, deja, tenka atvirai pri
pažinti, kad jis vietomis gero
kai ištęstas ir nuobodokas, 
tačiau visa tai „išpirko" nepa
prastai puiki vaidyba ir re
žisūra. Nuo žavių ir puikiai 
savo vaidmenis atlikusių akto
rių, jų tarpe pažymėtina Gie

drute bei Barboryte, jų domi
nuojančios motinos, įdomūs ir 
patrauklus nors ir ne labai 
ištikimi vyrai, juokingai ir ori
ginaliai nugrimuota „Kipše" 
Įrodė režisieres Audrės Bu
drytes neabejotiną talentą. 
Tiek scenos dekoravimas, tiek 
aktorių judesiai, mimika bei 
balso kaitaliojimai buvo ir pa
trauklūs, ir natūralūs, ir įti
kinantys. 

Vaidinimui pasibaigus, visi 
buvo pakviesti į populiarų 
Clevelando Lietuvių namų 
„Gintaro" restoraną, kuriame 
buvo paruoštos vaišės ir suda
ryta puiki proga susipažinti 
su režisiere bei aktoriais. 

Reikia tikėtis, kad neseniai 
įsisteigęs „Žaltvykslės" teatras 
mus dažniau lankys su dra
mų, tragedijų ar komedijų 
pastatymais, tačiau patartina 
parinkti moderniam žiūrovui 
kiek įdomesnius scenos veika
lus. Tai ne priekaištas, tik 
pasiūlymas, nes šių dienų 
publika yra išlepinta, nori 
veiksmo įtampos, turinio įvai
rumo, smalsumą iššaukian
čios intrigos. Tačiau buvo ne
paprastai malonu matyti 
naują ir labai talentingą sce
nos prieaugį, gėrėtis puikia 
režisūra ir scenos dekoravimu. 
Lietuvių visuomenės pasi
ilgsta ir pasigenda tokių pra
mogų, vertina ir mėgsta te
atrą, laukia naujų pastatymų. 
Tenka „Gijai" padėkoti už 
„Žaltvykslės" iškvietimą, o 
teatro kolektyvui pareikšti 
padėką ir palinkėti sėkmės 
tolimesniame darbe. 

Aurel i ja M. Ba la ša i t i enė 

• K a u n a s . Lapkričio 17 d. 
Pal. J . Matulaičio namų salėje 
su susirinkusiais parapijie
čiais kun. prof. K Trimakas 
dalijosi mintimis tema „Reli
gija — jaunimo šviesa ir stip
rybė". Pasak prelegento, susi
tikimai su jaunimu dėstant 
aukštosiose mokyklose bei 
Kauno kunigų seminarijoje 
paskatino jį surinkti medžia
gą apie jaunų žmonių religi
nius išgyvenimus, kurie pa
dėjo įveikti įvairius kritinius 
gyvenimo momentus — ligą, 
nelaimingą meilę, blogus san
tykius su tėvais ir draugais, ir 
t.t. Šie išgyvenimai — tai nau
jos kunigo K. Trimako studijos 
„Jaunimas, patirtis ir įžval
gos" (numatoma išleisti dvi 
knygas) metmenys. 

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Lietuvoje žmones rūpinasi žiemos šalčiais ir ruoSiasi nuo jų gintis. N'uotr Viktoro Kapočiaus 

Lietuva, 1999 m. gruodžio mėn. 

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO , 
VALDYBA 

IR LIETUVOS PARTIZANAI SIUNČIA 
SVEIKINIMUS 

Kas Laisvą, kaip varpus į dangaus bokštus kelia, 
To nieks nepavergs! Tautos nenugalės, 
Kuri į Dievą tiki ir aukotis gali, 
Išlydžius laisvės varpą iš pačios širdies. 

Kęstutis Genys 

Gerbiamas Lietuvos Partizanų globos fondo 
pirmininke Leonai Maskeliūnai, gerb. L.P.G. Fondo 
valdybos nariai: Marija Remiene, Birute Jasaitiene, 
Povilai Vaičekauskai, Antanai Paužuoli; atstovai — 
Antanai Dundzila, Albertai Vaitaiti ir Jonai Matulaiti 

bei visi broliai ir sesės, 
mus remiantys savo aukomis, 

Lietuvos partizanų vardu nuoširdžiausiai dėkojame 
Sveikiname Jus visus su šv. Kalėdų — 

Kristaus užgimimo švente, 
taip pat su artėjančiais 2000-siais metais! Tegul 

rūpesčiai ir negandos aplenkia Jūsų namus. 
Laimingų 

ir džiaugsmingų švenčių! 

L.L.K.S. pirmininkas Jonas Čeponis 
L.L.K.S. Stabo viršininkas Vytautas Balsys 

AU70MOHUO. NAMU, SVBKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frante Zapofes ir Off. Mgr. Aukse 
S. Kane Kalba lietuviškai 

FRANK2APOUS 
3206 1/2 Wwt 9B&i Straet 

Tai. (708) 4244654 
(773) 5 8 1 ^ 6 6 4 

House CJeaners Needed 
teams of 2; 2 women or man A 

woman teariu: mušt ha ve own car. all 
supplies given by company. work 
Monday-Saturday 7 am-5 pm: 1 

person mušt speak English, make 
$80-$100 per person per day: 1 day 

traimng. come today and start 
tomorow. 315 W. Irving Park Rd., 

Benseoville. 1L; 43Q.S«S-2843. 

GREIT PARDUODA 

^ 
^ P M 

RE/MAX 
7 REMJ0RS 

honw(7M)42S£M 
aaaai {7tt)ttiJltM 

RIMAS LSTANKUS 
•Grėdas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimu voltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

• Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst o i vairo šiandien! 

(630) 207 2748 

r \ , * ^ j Ka8EetCHEAiTOR8 
V ^ M K y . 7922 S.PtaaaU Rd. 

***- 4365 S Archer Ava. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute Mayar. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Prie Kedzie ir 66-tos g-vės 
išnuomojamas 

3 kambarių butas, $390. 
Tel. 708-425-7160. 

I 
Išnuomojamas 4 kamb. 2 

miegamųjų ir virtuvės butas. 
Prie gero susisiekimo. 
TeL 773-471-4263. 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

OdFELl&LSMJLLIO 
LIETUVIU Vnh&B&LOMED&S 

ŠEIMOS*&3&U, 
'RR&higūšTtvyv&s 

LIETUVOS SESĖS IXJB%QLIA.I1 

Sužibu pirmajai %&ių vakaro žvaigždei, tradicinių 
Kjičių apeigų paplotėlis tejungia visą 

"Pasaulio Lietuvių 'Bendruomenę. 
Sveikiname po platųjį pasaulį pasklidusius fotuvius šv. 

Kalėdų proga, Gnkėaami sėkmėsir ištvermės Naujuosiuose 
metuose, saugant gyvą lietuvybe ir ginant tautinius idealus. 

Ci&ai vertindami Lietuvos didvyrių mintis, žodžius ir 
veiksmus, kurie atvedė Tautą ir Ievyne į laisve, su šviesia 

viltimi pasitinkame 2000-uosius. 
Pasaulio Lietuvių 'Bendruomenės valdyba ir talkyunkgk 

Vytautas Kamantas • pirmininkas 
Hjmas rBaūuūs - PLIS pirmininkas 

Milda Lenkauskienė, Algis Ąugienius, Kggina Kulienė, 
Tomas 'Bartusevičius, 'Danutė čormj, Virginija CryBaitė, 

Viktoras 'Kučas, Juozas Lukas, kun. Edis 'Butrimas, 
Audrius Šileiką, dr. Vytis 'tifonas, Caorieūus temkalnis, 

'Horstas Žibąs, Laima Žliobienė 

„DRAUGAS lietuvybės švyturys ir s.iry.isi 

'minos rompus 
'Nuoširdžiai sveikina savo darbuotojus, narius, rėmėjus ir 

visus lietuvius šv. 'Kalėdų ir Ąaujųįų 2000-ųjų metųproga. 
Tautos fondas Jūsų aukų dėka prisideda prie demokratijos 
įtvirtinimo Lietuvoje, remdamas mokslo siekiantį jaunimą, 

mokyklas, mokytojus, visuomenines organizacijas, 
patriotine, demokratiška spaudą, $(uo Lietuvos 

nepriklausomybes atstatymo Tautos fondo parama siekia 
virš dviejų milijonų dolerių ($2,150,000). 

Žengdami į 2000-uosius metus kviečiame Jus susipažintisu 
naujausia Tautos fondo programa—per Tautas fondą 

„įdukrinti 'savo pasirinkt* Lietuvos mokyklą. 
(Dėkfjame Jums ui dosnumąTautos fondui ir unksme 

linksmų, jaukių švenčių ir uumingų bei sėkmingų 
2000-ųjų metų. 

vainos Tcnįpas 
LiiMw*(pwc t&moyfrL TOW&WTIC»I IĄ£. 

rtghland'Blvd., 'Brookiyn, 9&1207-1310. 
Tel/fwc718-277-06S2. 

> 



A-A MARIJA AKELAITYTĖ-
TRAPIKIENĖ 

A.a. Marijos gyvenimą gali
ma padalinti į t r is beveik pa
našaus ilgumo laikotarpius; 
29 metai laisvoje Lietuvoje, 26 
metai Sibire ir 32 metai Ame
rikoje. 

Marija gimė 1912 m. Gude
lių kaime, Marijampolės 
apskr. tur t ingų ūkininkų šei
moje. Augo lepinama dviejų 
vyresnių brolių Viktoro ir 
Adolfo. Baigė Marijampolės 
gimnaziją ir išvažiavo studi
juoti į Belgiją, ku r baigė pre
kybos mokslus. Ten susipaži
no su drauge — Gabi ir susi
rašinėjo su j a ne t būdama Si
bire. Gabi aplankė Mariją lais
voje Lietuvoje ir j au čia, Ame
rikoje. 

Grįžusi į Lietuvą Marįja su
sipažino ir ištekėjo už Henriko 
Trapiko. Po keletos metų susi
laukė dukrelės Irmos. Rusams 
1941 m. okupavus Lietuvą, vy
ras pasi t raukė i užsienį. Pra
sidėjo lietuvių t rėmimas į Si
birą ir komunistai , neradę 
Henriko, pagriebė Mariją ir 
išvežė į žiaurią Sibiro tremtį. 
Duktė Irma, 3 metukų, buvo 
pas gimines ir ta ip liko Lietu
voje. Tėvas sugrįžo, vokie
čiams užėmus Lietuvą, ir su 
maža I rmute pasi t raukė į va
karus, o vėliau emigravo .į 
Ameriką. 

Sibire Marija buvo tardoma 
ir nubaus ta kalėjimu už tai , 
kad nepranešė apie vyro pasi
traukimą į užsienį. Daugelį 
metų dirbo miške kirsdama 
medžius su kitais tremtiniais. 
Žiemą kamavo didžiausi šal
čiai, o vasarą juodų muselių ir 
uodų spiečiai. Nuo jų, bent 
kiek apsisaugoti, išsitepdavo 

Marija Trapikienė 1936 metais. 

veidą ir rankas purvu. Vėliau, 
Marijos tėveliai buvo ištremti 
į Sibirą ir jai teko juos ten pa
laidoti. Paskutinius kelis me
tus gavo darbą krautuvėje ir 
buvo jos vedėja, nes lietuviai 
nevogė prekių, kaip jų vieti
niai engėjai. 

Septyniolika metų giminės 
nežinojo ar ji gyva, ar mirusi. 
1958 m. teta vienuolė kazimie-
rietė iš Čikagos surado ją Si
bire. Duktė pradėjo su ja susi
rašinėti ir 1968 m. Irmai ir jos 
vyrui Gediminui Deveikiui pa
vyko mamytę atsikviesti tie
siai iš Sibiro į Čikagą. Gyveno 
jų šeimoje i r vėliau susirado 
darbą miesto centro banke 
kur dirbo iki pensijos. Brigh-
ton Park apylinkėje nusipirko 
namą ir gerų draugų, bei šei
mos prižiūrima gyveno iki 
mirties. 

Ilsėkis ramybėje, miela ma
myte, kurią tikrai užsitarna
vai per audringą savo gyve
nimą. 

Šeima 

MIRĖ DONATAS ŠATAS 
Tarptaut iškai pripažintas 

cheminės technologijos kon
sul tantas inž. Donatas Šatas 
netikėtai mirė Vilniuje š. m. 
rugsėjo 3 d. J is gyveno JAV-
se, Warwick, R.I. 24 metus 
inž. Šatas buvo savarankiškas 
konsultantas specializuotoje 
cheminės technologijos srityje: 
lipdės ir danga, tiksliau: 
„adhesives and coating". Pa
tarinėjo pramonei ir organiza
vo pasitobulinimo seminarus 
inžinieriams, pasitelkdamas 
ir kitus prelegentus. Tie se
minarai vyko JAV- se, Meksi
koje, Šveicarijoje, Olandijoje 
beveik kasmet, ir kartą Japo-Donatas Šatas 

nijoje. Būdavo po 30-40 klau
sytojų, i r jie brangiai mokėjo 
už tai. Savo namuose Šatas 
turėjo kompiuterinę spaustu
vę ir cheminę laboratoriją. Ra
šė, redagavo ir išleido septy
nias knygas. Kelis kartus gavo 
straipsnių iš chemikų Lietu
voje. Paskutinioji išleista š. m. 
liepos mėnesį „Handbook of 
pressure sensitive adhesive 
technology" (trečia laida). Toji 
knyga j a u žinoma ir užsienyje. 
Savo laboratorijoje Šatas pats 
eksperimentavo, darė išradi
mus, gavo dešimtį patentų. 
Tyrinėjo galimybes sukurti 
verslą Lietuvoje. 

Firma vadinosi „Šatas & As
sociates". Dalininkės ir padė
jėjos buvo Saulė Šatienė ir 
dukra Audronė..Be to, šeimoje 
užaugo sūnus Vytautas ir 
duktė Daiva. 

Donatas gimė prieš 70 metų, 
1929 m. balandžio 7 d. Vabal
ninke. Mokėsi Biržų gimnazi
joje. Amerikon atvyko 1949 
metais. Po 4 metų baigė Illi
nois Technologijos institutą ir 
8 metus liko dirbti to instituto 
tyrimų centre. 1961-1969 Do
natas Ša tas buvo grupės vado
vas Kendall Co. tyrimų sky
riuje. Tada perėjo į gamyklą: 
1969-1975 m. buvo techninis 
direktorius Whitman Pro
ducts fabrike Warwick, R.I. 
Pagaliau, 1975 m. Donatas 
Šatas nebenorėjo dirbti ki
tiems, o savarankiškai savoje 
firmoje, kur sėkmingai darba
vosi iki mirties. 

Donatui Šatui pakako ener
gijos ir lietuviškam darbui. Jis 
buvo „Techikos žodžio" vyr. 
redaktorius, ALIAS Čikagos, 
vėliau Bostono skyrių pirmi
ninkas. Šatai buvo veiklūs 
Šviesos — Santaros nariai, 
dalyvaudavo jų metiniuose su
važiavimuose, buvo „Metme
nų" redakcijos bendradarbis. 

Būdamas PLB valdybos vi
cepirmininkas, inž. D. Šatas 
atliko reikšmingą darbą: suor
ganizavo ir realizavo Encyclo-
pedia brittanica straipsnių 
apie Lietuvą atitaisymus. Jose 
buvo klaidingai interpretuota 
Lietuvos okupacija. Aukojo 
1,000 dolerių Lituanistikos 
katedrai Čikagos universitete. 
Šatų namai buvo itin vaišingi 
svečiams iš Lietuvos. Donatas 
suorganizavo 12 ekskursijų 
Lietuvon. Visada nuveždavo 
draudžiamų lietuviškų knygų 
ir spaudos. Dalyvaudavo Moks
lo ir kūrybos simpoziume. 

J u r g i s G i m b u t a s 

AJL KUN. ALBINAS ŠEPUTA, MIC DRAUGAS, 1999 m. gruodžio 16 d., ketvirtadieni. 
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lt makes a vvorld of difference when 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes round-

trip trave) to Lithuarta 

easier and more conventent 

than SAS. From Chicago, we 

offer datly servtce to Vilnius wtth 

just one hassle-free connection 

through Stockhohn. Our 4:30 p.m 

departure gfces you a rrtaxed mom-

mg antai fcr business or pleasure. 

When you're neady to retum, youll 

enjoy MiM-dajrjravel back to 

Chicago through our Ccpenhagen 

hub. And whether 

you fly Business Class 

EconorfyOass, youcan be 

~sure our servtce wtll be vvorkj-class, 

and v*fll a»ow you to affive rested and 

refreshed - all for a reasonablo fare. 

Find out wtiat a wortd of difference 

SAS u« -.oka f;r ycur r>ext trip. 

Just call your Tr3vel Agcnt or SAS 

at 1-800-221-2350. For more infor-

. mation and special offers, visit 

our website at www.flysas.com. 
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Pereito rugsėjo 30 d., sulau
kęs 82 metų amžiaus, su šiuo 
pasauliu atsiskyrė kun. Albi
nas Šeputa, MIC, paskutiniu 
laiku gyvenęs marijonų vie
nuolyne-. Thompson, Conn. 
Buvo g:nięs Brocktone, Mass. 

Vidunnj i f aukštąjį mokslą 
baigė Marianapolio kolegijoj, 
Thompson, Conn., nuo 1931 
iki 1939 m. Po to kartu su ki
tais trimis klasės draugais 
įstojo į marijonų vienuoliją ir 
išvyko : Hinsdale, 111., atlikti 
vienuo.;ško naujokyno. Ten 
pat ketverius metus lankė 
•Marijonų vadovaujamą semi
nariją, ruošdamasis kunigys
tei, ku::ą priėmė 1943 m. Ma-
rianapoiyj. Sugrįžo į Connec-
ticut. kad būtų arčiau gimi
nių. 

Baigos mokslą, kun. Albinas 
dar trumpai dirbo parapijos 
darbą. Kadangi ruošėsi moky
tojavimui, stojo į Marąuette 
Universitetą, Milvvaukee, 

Wis.. kur gilinosi biologijoj. 
Čia galima pastebėti, kad 

kun. Albinas Šeputa lanke 
marijonų vadovaujamas mo
kyklas, pradedant viduriniu 
mokslu ir baigiant kunigyste. 
Dabar iš to viso teliko Maria
napolio paruošiamoji mokvk-
la. 

1948 m. rudenį kun. Albinas 
pradėjo mokytojo darbą, kurį 
tęsė beveik 50 metų, kartu ei
damas ir įvairias pareigas. 
Daug pasidarbavo organizuo
damas lietuvių dieną, kuri 
vykdavo Marianapolyj kasmet 
liepos 4 d. ir sutraukdavo 
tūkstančius lietuvių iš įvairių 
kolonijų. 

Kun. Albinas vienuoliu iš
gyveno beveik 60 metų, o ku
nigu 56. Tik vienas Dievas 
težino ir gali pilnai įvertinti 
jo nuveiktus darbus. Tegul už 
juos jam atlygina amžinuoju 
gyvenimu. 

Kun . A. N o c k ū n a s , MIC 

* Ka i š i adorys . Lapkričio 6 
d. Kaišiadorių vyskupijos ka
techetikos centre bendruome
ninėmis šv. Mišiomis buvo 
užbaigtas keturias dienas tru
kęs dorinio ugdymo pedagogų 
seminaras, kuriam vadovavo 
Magdeburgo dvasines semina

rijos, rengiančios parapijų re
ferentus, dėstytojai doc. H. 
Kliem ir doc. kun. V. Kraning . 
Tikybos ir etikos mokytojams 
buvo rengiamos katechezes, 
analizuojamas Šventasis raš
tas, vyko praktinių darbų pra
tybos. 

40 METŲ M I R T I E S ATMINIMUI 
J a u 40 metų mena skaudžią 
kūčių naktį, 
Kai kančia užspaudė gyvastį veide, 
Niekada negrįši tu prie kūčių stalo 
Lūžo ne plotkelė - rankos sielvarte. 

A. t A. 
PIJUS STONČIUS 

A. a. Pijus Stončius mi rė 1959 m. kūčių dieną, 
sulaukės 43 metų. Šiam l iūdnam atminimui šv. Mišios 
bus aukojamos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje gruodžio 22 d. 7:30 vai. ryto. Antros šv. Mišios 
bus atnašautos Lietuvoje Marijampolės bažnyčioje. 

Visus gimines ir prietelius prašome prisiminti Pijų 
savo maldose. 

Skaudžioje ne tekty je l ikę: žmona Izabelė , 
v a i k a i Pi jus , Danguo lė ir Loreta su š e imomis ; 
ta ip pat septyni anūkai : Aidas , Augis , Austė , 
Algis, Saulė, Rimas ir Kristutė . 

A . I A . 
VIDAI RACKAITEI 

ta ip staiga, pač io je j a u n y s t ė j e , pa l ikus v i sus 
Artimuosius ir išėjusiai į Amžinuos ius N a m u s , 
nuoširdžiai už jaučiame mielą sesę VALERIJĄ 
PATALAUSKIENĘ, netekusią mylimos vaikaitės. 

Detroito Lietuvos Dukterys 

A. t A. 
GRAŽINAI PETRULIENEI 

MITKUTEI 
išėjus į Amžinybės Tolumas , reiškiame nuoširdžią 
užuojautą seseriai A L D O N A I STAŠAITIENEI ir 
visiem- artimiesiems. 

Detroito Lietuvos Dukterys 

A. t A 
GRAŽINAI PETRULIENEI 

mirus reiškiame užuojautą dukroms LAURAI ir 
DAIVAI su šeimomis, taip pat visiems giminėms bei 
artimiesiems ir kartu liūdime. 

Petras Budininkas 

Alfa ir Vytautas Budrioniai 

Jadvyga Giedraitienė 

Stasys Jokubauskas 

Liutavaras ir Dailutė Semaškos 

Vida Tumasonienė 

Janina Vienuiienė 

Laima Vitkauskienė 

Lina Žitkienė 

A. t A. 
ONA DOBILIENĖ 
VARŠLAUSKAITĖ 

Gyveno Cicero, IL. Mirė 1999 m. gruodžio 13 d., 
sulaukusi brandaus amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kretingos 
apskrityje, Salantuose. Amerikoje išgyveno 50 metų. 

Nul iūdę liko: kr ikš to d u k t ė Da ina Nov icky tė -
Goliszewski Amerikoje; sesuo Lena Ricienė, dukterėčia 
Raimunda Riciūtė Romoslauskienė su še ima i r ki t i 
giminės Lietuvoje. 

Velionė buvo našlė 1919 m. Lietuvos Nepr ik l au 
somybės kovų savanorio kūrėjo a.a. Kazio Dobilo. 

A.a. Ona priklausė Lietuvių j ū r ų šaulių k u o p a i 
„Klaipėda''. 

Velionė pašarvota šeštadienį, gruodžio 18 d. nuo 8 
vai. ryto iki 10:30 vai. ryto Suburban Family laidojimo 
namuose, 5940 W. 35 St., Cicero, IL. 

Laidotuvės šeštadienį, gruodžio 18 d. Iš laidojimo 
namų 10:30 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Šv. An tano 
bažnyčią, kurioje 11 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios 
už jos sielą. Po Mišių Velionė Ona bus palaidota š v . 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nu l iūdę : sesuo , dukterėčia, krikšto d u k t ė , 
draugai — Gediminas Bučmys su šeima, B a l y s 
ir Elena Novickai, Rimas Novickis , V ik toras ir 
Bronė Motušiai. 

Laidotuvių direkt. Donai M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

A.tA. 
ALBERTAS MATULIS 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. Mirė 
1999 m. gruodžio 10 d. 1.30 vai. ryto, sulaukęs 82 metų . 

Gimė Lietuvoje, Debeikiuose. Amerikoje išgyveno 50 
metų. 

Nuliūdę liko: brolis Balys su šeima Lietuvoje i r ki t i 
giminės bei artimi draugai. 

Pr ik lausė Lietuvių šaulių organizacijai , L i e t u v o s 
Vyčiams, kuopa #112 ir kitoms lietuvių organizacijoms. 

Velionis pašarvotas penktadienį, gruodžio 17 d. P e t k u s 
Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. Laidotuvės 
šeštadienį, gruodžio 18 d. Iš laidojimo namų a. a. Alber tas 
9:00 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios 
už jo sielą. Po Mišių Velionis bus palaidotas šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir paž į s t amus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdęs brolis su šeima, g iminės ir drauga i . 

Laidotuvių direkt. Donai M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

MŪSŲ TĖVELIŲ MIRTIES SUKAKTYS 

A. t A. 
PETRAS 
RIMKUS 
1999.11.10 

Prabėgo metai liūdesy, 

Mes Jūsų gailimės visi. 

Jūs buvot brangūs ir 
geri. 

Mes Jūsų niekada 
neui/niršime... 

A . t A . 
ELENA 

RIMKIENĖ 
1982.XII.16 

Liūdėdamos prisimename mūsų brangius Tėvelius, jų 
meilę ir rūpestį mumis. 

Šią sukaktį paminėti, šv. Mišios už jų s ie las bus 
atnašaujamos šeštadienį, gruodžio 18 d. 8 vai. ryto 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje , 
Lemont, IL. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius prisiminti 
mūsų Tėvelius savo maldose. 

Liūdinčios: dukros Danutė , Genė i r R e g i n a 
su šeimomis, sesuo Stasė S imokai t i enė s u 
šeima. 

http://www.flysas.com
http://1982.XII.16


DRAUGAS, 1999 m. gruodžio 16 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Čikagos ir apylinkių lie
tuviškoji visuomenė malo
niai kviečiama atvykti į 
Čikagos lit. mokyklos Kalėdų 
eglutę, kuri ruošiama šį šeš
tadienį, gruodžio 18 d., 10:30 
vai. ryte, Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Jeigu remiame 
lietuvišką švietimą ir rūpi
namės lietuvybės išlikimu, pa
rodykime patiems jauniesiems 
savo bendruomenės nariams, 
kad jų pastangos mokytis, dai
nuoti, žaisti ir bendrauti lietu
viškai yra įvertinamas, ska
tinamos. O tai gali padaryti 
pilna salė publikos! 

Ši sekmadienį, gruodžio 
19 d., Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikių moterų 20-oji 
kuopa ruošia pietus Marijos 
Nekalto Prasidėjimo mokyklos 
salėje, 4420 S. Fairfield Ave, 
tuoj po 10:30 vai. r. lietuviškų 
Mišių iki 12:30 vai. p.p. Patie
kalai: balandėliai, kugelis ir 
kiti lietuviški skanumynai. 
Kavinė veiks nuo 8:30 iki 
12:30 vai. Visi kviečiami pasi
vaišinti, pabendrauti šiuo 
gražiu prieškalėdiniu metu. 

„Draugo" prenumeratų 
vajus papiginta kaina bai
giasi šio — gruodžio — 
mėnesio gale. Dar yra laiko 
užsakyti „Draugą" kaip ka
lėdinę dovaną, tik už 65 dol. 
visiems metams naujiems 
skaitytojams! Kartu bus pa
siunčiama graži kortelė, ku
rioje įrašomas dovanotojo var
das, pavardė, tad nedelskite, 
pasinaudokite papiginimu ir 
„Draugas" Jūsų dosnumą pri
mins kiekvieną metų dieną. 

-.Tačiau administracija prime
na: 1. dienraštį užsakius, jis 
pradedamas siuntinėti nuo 
mėnesio 1 d. arba nuo 15 d. 
(priklauso kada užprenume
ruotas); 2. kartu su užsakymu 
būtina atsiųsti prenumeratos 
mokestį. Tas reikalinga, kad 
ateityje nekiltų jokių neaiš
kumų ir nesusipratimų (be 
mokesčio, tik paskambinus 
telefonu ar parašius raštelį, 
„Draugas" nesiunčiamas). 

Pedagoginio lituanisti
kos instituto Kūčios vyks 
gruodžio 18 d. 12 vai. Jaunimo 
centro kavinėje. Informacija 
tel. 773-847-1693. 

Čikagos studentai ateiti
ninkai visus lietuvius kviečia 
į Kūčių šventę, kurią jie 
ruošia šį sekmadienį, gruodžio 
19 d., 1 vai. popiet, Jaunimo 
centre. Registruotis pas Vale
riją Žadeikienę tel. 708-424-
4150. 

Paskutinė 1999 metais 
paroda Čiurlionio galerijoje 
pavadinta „Amžių sandūros 
kompozicijos". Tai trečioji kas
metine kalėdinė paroda. Ati
darymas gruodžio 17, 7:30 vai. 
vak., Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, 5600 S. 
Claremont Ave, Chicago. Atsi
lankiusiųjų laukia ne tik 
įdomi paroda, bet ir kitos pra
mogos. 

SKELSIMA i 
Leokadija Pačkauskienė, 

Leland, NC, atsiuntė $200 - tai 
globos pratęsimas jos globo
jamam vaikui Lietuvoje kitiems 
metams ir $50 šv. Kalėdų do
vana. Raymond if Barbara 
Clow. Middletovm, CT, atsiuntė 
$200 - tai šv. Kalėdų dovana 
Gabšių kaime gyvenantiems 
Sereikų šeimos globojamiems 
vaikams. Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711 
West 71 St., Chicago, IL 
60629. 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

ISTORIJOS PAMOKA 
Š.m. gruodžio 8 dieną Mon-

tessori „Žiburėlio" mokyklėlės 
mokiniai lankėsi Balzeko mu
ziejuje. Čia mažieji mokinukai 
turėjo pirmąją Lietuvos istori
jos pamoką — jie sužinojo, 
kad Lietuvos priešai buvo kry
žiuočiai, kurie turėjo didelius^ 
kardus ir stiprius šarvus. Mu
ziejuje jie matė gintaro ga
balėlius — Baltijos auksą, 
tautiniais rūbais pasipuošu
sias lėlytes ir žemėlapius, ku
rie rodė, kokia didelė buvo 
Lietuva. Balzeko muziejuje 
mokinukai domėjosi senosio
mis Lietuvos pirkelėmis, ku
rios buvo šiaudais uždengtais 
stogais. 

Muziejaus šeimininkas 
Stanley Balzekas gražiai pa
sveikino ir palinkėjo visiems 
pasisemti kiek galima dau
giau žinių, kurias vaikučiai 
sukaups savo „patriotizmo dė
želėje". Vėliau Sigita Balze-
kienė, norėdama paįvairinti 
mūsų viešnagę — davė moki
nukams malonų darbelį — su
kurti savus „pyragaičių name
lius". Jauniesiems mokinu
kams šis uždavinys buvo labai 
įdomus, nes jie patys jautėsi 
Balzeko muziejaus dalimi, jie 
buvo jaunieji „architektai". 

Tikiu, kad ši diena Balzeko 
muziejuje, praleista su drau
gais, bus atmintina. 

Beatričė Sturonaitė 
Čepelienė 

GRAŽI KALĖDINĖ IR 
RELIGINĖ MUZIKA 

Dar visai neseniai Dėdės Ša
mo žemėje gyvenantieji mūsų 
tautiečiai turėjo progą išgirsti 
iš Kauno atvykusius „Kamer
tono" kamerinio choro daini
ninkus. Jie pasirodė ne vien 
tik Čikagoje, bet ir daugelyje 
kitų JAV miestų. 

Savo koncertuose svečiai 
daugiausia dainavo pasaulie
tišką repertuarą. Bet „Kamer
tono" stiprybė yra religinė mu
zika. Prieš išvykstant į na
mus, kauniečiai paliko mums 
muzikinių įrašų, kuriuos da
bar gali įsigyti ir pasiklausyti 
visi mūsų tautiečiai. 

Vienas tokių — yra kasetė 
„Kalėdinės dainos ir giesmės" 
kurioje su 16 kūrinių. Tai dau
giausia tradicinės, visame pa
saulyje skambančios, kalėdi
nes giesmės bei dainos, atlie
kamos lietuvių kalba. Čia yra 
ir religinės muzikos, jos tarpe 
ir M. K. Čiurlionio „Kyrie". 

Taip pat yra naliktų ir kom
paktinių plokštelių su žymio
jo, pasaulinio garso kompozi
toriaus Antonio Vivaldi kūri
niu „Gloria". Jį „Kamertonas" 
įrašė kartu su solistais J. Viz-
baraite (sopranas), R. Navi
kaite (meco-sopranas) ir M. 
Čepinskiene (vargonai). 

Tai yra tikrai gražios dova
nos muzikos mylėtojams, ypač 
kalėdiniu laikotarpiu. Reikia 
kreiptis į E. Šulaitį, tel. 708-
652-6825 arba rašyti 1330 So. 
51 Ave., Cicero IL 60804. 

E. Tyl. 

SE. ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI 

Mažieji apsilankę Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. 
Čepele, Lukas Gilius ir Audra Chaves. 

Iš kairės: Lina Mockutė, Dean Abate, Raimundas 

TILZES AKTAS — MAŽOSIOS LIETUVOS 
TESTAMENTAS TAUTAI 

Istorinio Tilžės Akto, Mažo
sios Lietuvos Lietuvių tarybos 
paskelbto 1918 m. lapkričio 30 
dieną, 81-oji sukaktis Čikago
je iškilmingai paminėta lap
kričio 11d. Minėjimą Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės na
mų salėje rengė Mažosios Lie
tuvos Rezistencinio sąjūdžio 
valdyba, dalyvaujant šau
liams, jūrų šauliams, ramo-
venams, birutietėms, Čikagos 
Mažosios Lietuvos Lietuvių 
draugijai ir Mažosios Lietuvos 
likimu susirūpinusiai visuo
menei. 

Minėjimą 2 vai. p.p. pradėjo 
MLR sąjūdžio valdybos narys 
Vilius Trumpjonas. įvadinia
me žodyje trumpai aptaręs 
Tilžės Akto paskelbimo aplin
kybes, pabrėžė, kad šio Akto 
paskelbimas Mažajai*Lietuvai 
buvo tolygus Vasario 16-tos — 
Lietuvos Nepriklausomybės 
aktui 1918 m. vasario mėn. 
paskelbtam Vilniuje. Šis isto
rinis įvykis nusipelno mūsų 
visų tinkamo dėmesio, pagar
bos ir ryžto vykdyti signatarų 
testamentinį įpareigojimą. 

Vėliavų tarnybai, vadovau
jamai šaulio Juozo Gurevio, 
įnešus ir salės priekyje išri
kiavus JAV, Lietuvos trispal
vę, Maž. Lietuvos, Šaulių ir 
Ramovėnų vėliavas, visi daly
vavusieji sugiedojo Lietuvos 
himną. 

Viliui Trumpjonui pakvie
tus, atsistojimu ir susikaupi
mo minute buvo pagerbti visi 
mirusieji mažlietuviai, o ypač 
Tilžės Akto didvyriški signata
rai. 

Invokaciją sukalbėti pak
viestas lietuvių ev. liuteronų 
Bažnyčios išeivijoje vyskupas 
Hansas Dumpys dėkojo Dievui 
už MLR sąjūdžio veiklą ir Til
žės Akto 81-sios sukakties mi
nėjimo surengimą. Prašė 
Aukščiausiojo palaimos šio 
Akto signatarų valios išsipil
dymui. Dėkojo už Lietuvai ne
priklausomybės sugrąžinimą, 
prašė tos laisvės išlaikymo ir 
Lietuvai įsijungimo galimybę į 

laisvųjų pasaulio tautų tarpą. 
MLR sąjūdžio pirm. Algis 

Regis savo kalboje trumpai 
apžvelgė Lietuvos istorijos rai
dą, išskirtiną dėmesį teikda
mas Maž. Lietuvai. Po arti 
700 metų svetimųjų priespau
dos, 1918 m. lapkričio 30 d. 
Tilžėje paskelbtu Aktu Maž. 
Lietuva pareiškė pasauliui 
savo apsisprendimą laisvam 
gyvenimui vienumoje su Didž. 
Lietuva. Deja, šios pastangos I 
pasaulinį karą laimėjusių Ali-
jantų buvo sužlugdytos. Tik 
1923 m. sausio mėn. sukilimu 
ir ryžtingų savanorių dėka iš
silaisvino ir prie Didž. Lietu
vos prisijungė nedidelė Maž. 
Lietuvos dalis — šioje Nemu
no pusėje esantis Klaipėdos 
kraštas. Bet ir šis 1939 m. ko
vo mėn. grobuoniškų nacių vėl 
buvo atplėštas nuo Lietuvos. 
Nepaisant II pasaulinio karo 
pabaigoje sovietų įvykdyto 
Maž. Lietuvos gyventojų geno
cido ir Rusijos neteisėto dabar 
to krašto savinimosi, laisvaja
me pasaulyje gyvenantys maž
lietuviai įsipareigoja vykdyti 
Tilžės Akto signatarų istorinio 
testamento įgyvendinimą, kad 
abi lietuvių tautos dalys susi
jungtų į vieningą Lietuvos 
valstybę. 

Būdingu Maž. Lietuvai tau
tiniu drabužiu pasipuošusi 
Lietuvos pajūrio dukra Aldona 
Buntinaitė perskaitė istorinį 
Tilžės Aktą, išvardindama vi
sus jį pasirašiusius Maž. Lie
tuvos Lietuvių tarybos narius. 

Paskaitai tema — „Tilžės 
Aktas laiko perspektyvoje" bu
vo pakviestas teisininkas Jo
nas Damauskas, Maž. Lietu
vos istorijos žinovas ir vienas 
iš nedaugelio, dar mūsų tarpe 
esančių. Klaipėdos vadavimo 
dalyvis. 

Ilgoka paskaita, remdama
sis įvairiais istoriniais įvy
kiais, paskaitininkas teigė, 
kad laiko slinktyje išryškėja 
tų įvykių svarba ir įtaiką atei
ties gyvenimui. Taip ir su Til
žės Aktu. To Akto paskelbi-

Illinois gubernatoriaus iniciatyva Čikagoje suruošta „Jungtinių Tautu diena", kurioje dalyvavo žmonės iš 30 
tautų, jų tarpe ir lietuviai, kuriems atstovavo Lietuvos Vyčių tautinių šokių mokytoja Lydija Ringienė ''II eil. 
trečia iš kairės) 

mas nebuvo spontaniška ano 
meto nuotaikų išraiška. Tai 
buvo rezultatas 200 metų ak
tyvios kovos už laisvę ir arti 
700 metų pasyvios rezistenci
jos nutautinimui, svetimųjų 
priespaudai, kultūrinėmis 
priemonėmis išlaikant tautinę 
sąmonę, papročius, kalbą ir 
laisvės troškimą, krašte 
spausdinamomis knygomis ir 
laikraščiais. Šiomis vertybė
mis mažlietuviai skatino ir 
Didž. Lietuvos žmonių tautinį 
atgimimą. Tilžės Aktas buvo 
beveik 900 metų istorinių įvy
kių grūdintas troškimas lais
vės ir susijungimo su antrąja 
tautos dalimi, II pasaulinio 
karo pabaigoje išreikštas Maž. 
Lietuvos Lietuvių tarybos pa
reiškimu pasauliui. Tilžės Ak
tas yra labai svarbus doku
mentas. Juo, kaip tautos va
lios išraiška remdamiesi, tu
rime reikalauti savo tautinio 
paveldo. Šiuo metu negalime 
tikėtis laimėjimo ginklų kova. 
Kovoti turime ekonominėmis 
ir kultūrinėmis priemonėmis. 
Lietuviai turėtų veržtis į Ka
raliaučiaus sritį, kurdami ten 
ekonomines vertybes. Turėtu
me veržtis ir kultūrinėmis 
išraiškomis — tautinių an
samblių lankymusi, spauda, 
knygomis, lietuviškų mokyklų 
steigimo pastangomis, megzti 
asmeniškus ryšius su tenykš
čiais lietuviais, stiprinti jų lie
tuvybę. Turime plėsti pastan
gas, kad Lietuva būtų viena, o 
Nemunas jos širdis, — baigė 
savo paskaitą teis. Jonas Dai-
nauskas. Paskaita buvo pa
lydėta dėkingais klausytojų 
plojimais. 

Vėliavų išnešimu ir Mažo
sios Lietuvos himnu buvo 
baigta iškilmingoji minėjimo 
dalis. , 

Po to, vaišinantis šaulių mo
terų paruoštais užkandžiais ir 
kava, buvo pasidžiaugta me
nine programa, atlikta Čika
goje neseniai įsteigtos meno 
mokyklėlės vienetų. Mažame
čių dainininkų būrelis, vado
vaujamas Birutės Mockienės, 
padainavo dvi daineles. Kele-
tos metų amžiaus „balerinos", 
vadovaujant mokytojai Ange
lei Paulaitienei, atliko kelis 
baleto pratimus. Lydįįos Rin-
gienės ir Ligijos Tautkuvienės 
vadovaujami, Lietuvos Vyčių 
jaunieji šokėjai guviai pašoko 
tris tautinius šokius. 

Malonu buvo stebėti lietu
viškąjį jaunimėlį, pasirodant 
savo ugdomais talentais ir 
matyti jų mokytojų nuoširdų 
pasišventimą tam darbui. 
Ačiū jiems, mokytojoms ir tė
vams, iš visur vaikučius su-
vežusiems. 

Minėjimo dalyviai dar kurį 
laiką bendravo, dalindamiesi 
Maž. Lietuvos Rezistencinio 
sąjūdžio surengto, svarbaus 
istorinio įvykio minėjimo įspū
džiais. 

IR 

Birutė A. Vindasienė 
siunčia geriausius linkėjimus 
giminaičiams, bičiuliams, pa
žįstamiems ir visiems Lietu
vių Bendruomenės rėmėjams 
bei nariams šv. Kalėdų ir 
Naujų, 2000 metų proga. Te
laimina visus Užgimęs Dievo 
Sūnus! 

Vanda ir dr. Gediminas 
Balukai sveikina gimines, ko
legas, draugus ir pažįstamus 
su Kristaus Gimimo švente — 
Kalėdomis, ir Naujais — jubi
liejiniais 2000-aisiais metais. 
Linki sveikatos, ramybės ir 
džiaugsmo visiems geros va
lios tautiečiams! 

Petras Jadviršis sveikina 
gimines, draugus ir pažįs
tamus su šventomis Kalėdo
mis ir Naujais metais. Vi
siems linki geros svpitatos. 

JAV LB Brightfcn Parko 
apylinkės valdyba sveikina 
vyriausią „Draugo" redaktorę 
Danutę Bindokienę, visas kitų 
skyrių redaktores, administra
ciją, Tėvus marijonus, bendra
darbius, skaitytojus, o ypač vi
sus Brighton Parko Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės na
rius. Tegul Kalėdų šventės 
būna linksmos, o nauji, 2000-
ji metai — sveiki ir laimingi! 

Salomėja Daulienė 
Pirmininkė 

Aleksas Lauraitis sveiki
na pažįstamus, draugus ir 
klientus šventų Kalėdų proga 
ir linki visiems laimingų Nau
jųjų metų. 

Angelė ir Romas Nelsai; 
Rimas, Audra, Tomas ir 
Kristina Narbutai; Rai
mundas, Renata, Viktoras, 
Erika ir Romanas Pauliai; 
Vitas, Inga ir Aleksiukas 
Rugieniai nuoširdžiai sveiki
na visus savo gimines, drau
gus ir pažįstamus šv. Kalėdų 
proga, linkėdami Dievo palai
mos, globos ir daug sėkmės 
naujame tūkstantmetyje! 

Sveikiname savo mielus 
gimines, draugus ir 
pažįstamus, linkėdami malo
nių bei džiugių šv. Kalėdų ir 
sėkmingų 2000-tųjų, Naujų 
metų! • 

Rita-Dalė, Bronius Ble-
kiai ir Elena Kundrotas 

Antanas ir Ona Sereikai 
sveikina draugus ir pažįs
tamus su šv. Kalėdom ir linki 

, laimingų Naujų metų! 

Čikagos Lietuvių suval
kiečiu draugija sveikina 
„Draugo" darbuotojus ir skai
tytojus su šv. Kalėdom ir Nau
jais, 2000-tais metais. Linki 
laimės ir kuo geriausios sėk
mės. Draugijos pirm. yra Dalė 
Blekienė, o „Draugas" nuo
širdžiai Suvalkiečių draugijai 
dėkoja už sveikinimus ir 100 
dol. auką. 

Sveikiname savo gimines, 
draugus ir pažįstamus su 
šventom Kalėdom ir 2000-
aisiais metais! ^ _ j į , 

Bronius ir Genė ~lbflfte-
vičiai 

Mažosios Lietuvos dukra Aldona Buntinaitė skaito Tilžės Aktą Mažosios 
Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio š.m. lapkričio 11 d. Čikagoje suruoštame 
Tlžes Akto paskelbimo 81 m. sukakties minėjime. 

Nuotr Zigmo Degučio 

SUSIKAUPIMO 
VALANDĖLĖ MAIRONIO 

MOKYKLOJE 
Puikus renginys — susikau

pimo ir rimties valandėlė — 
įvyko gruodžio 11 d. Lemonto 
Maironio vardo mokykloje. Ją 
paruošė mokytoja Danutė Gri
galiūnienė bei jos vadovauja
mi dešimtokai. 

Į šventiškai papuoštą salę 
rinkosi vyresniųjų klasių 
moksleiviai. Besirenkančius 
pasitiko kalėdinių giesmelių 
garsai ir šventiškai papuošta 
salė. Stalelius puošė kalėdinės 
puokštės ir žibančios žvakelės. 
Tai seselių Laimutės ir Daivos 
nuopelnas. Seselės Laimutės 
popieriniai angeliukai, tarsi 
ramybės, laimės sargai, bola
vo tarp eglės šakelių. 

Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijos kapelionas Algir
das Paliokas moksleiviams 
kalbėjo apie Advento prasmę, 

laukimo esmę ir nepaprastą 
momentą, kurį išgyvens visa 
žmonija — naujo tūkstantme
čio pradžią. Po to dešimtokai 
— Aras GaĮinaitis, Kęstutis 
Daugirdas, Audra Valiulytė, 
Rima Kuprytė ir Aleksa Janu-
šaitė — vaidino vaidinimą 
„Laukimas", kuriame buvo at
skleista Didžiosios Paslapties 
laukimo esmė per moksleiviš
ką prizmę. 

Renginys buvo užbaigtas 
gražiu akcentu: visiems mo
kyklos moksleiviams ir moky
tojams susikibus rankomis, 
kapelionas Algirdas Paliokas 
perskaitė naują 2000-ųjų mal
dą. O visų kartu sukalbėtos 
maldos „Tėve mūsų" žodžiai 
skambėjo iškilmingai ir viltin
gai. Mokytojai ir mokiniai, da
lindamiesi kalėdaičiais, linkė
jo vieni kitiems ramybės, mei
lės, susikaupimo ir vilties. 

Ramutė Lukošiūtė 




