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LIETUVOS MENININKAI

Ieško darbo, kalendorius.

LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ,

Nusikaltimai be bausmių"

LIETUVOS DŽIAZO

Šio mėnesio 22 d. ji dalyvaus
Čikagoje, Beveriy Arts centre
rengiamame Lietuvių meno festiva
lyje, koncertuos kartu su Kęstučio
Stančiausko džiazo grupe „Streetdancer" (Beveriy Arts Center.
2407 W 111 St., VVestern ir 111
Str., pasiteiravimui tel. Nr.: 773445-3838).
Dainininkė maloniai sutiko atsa
kyti j „Bičiulystės" žurnalistės
klausimus.
Vaikystėje buvai padykusi ir
drąsi mergaitė. Suaugę Tau
pranašavo artistės ar daininin
kės karjerą. Dar besimokančią
Vilniaus B. Dvariono
muzikos
mokykloje, vėliau — J.TalIatKelpšos konservatorijoje, gaiausiai — Uetuvos muzikos akademi
joje, užgriuvo aibės koncertų. Ar
prisimeni, ar labai iaudinaisi prieš
pirmąjį—
savarankišką?
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Žvaigždė-

Stefa Tamoševičienė

Pirmą kartą Neda Malūnavičiūtė apsilankė Amerikoje beveik
prieš šešerius metus. Tai viena
populiariausių Lietuvoje džiazo
dainininkių, nuskynusi daugybę
laurų ne tik savo šalyje, bet ir
tarptautiniuose festivaliuose, kon
kursuose. Ji apdovanota keturio
mis „Bravo" statulėlėmis, 1993
metais Bialystoke (Lenkijoje), vo
kalistų konkurse laimėjo Grand
Prix, 1995-aisiais Lietuvoje pelnė
„Metų atlikėjos" vardą, pernai,
tarptautiniame džiazo vokalisčių
konkurse Suomijoje užėmė tre
čiąją vietą, o šiais metais buvo
įvertinta „Bravo 2003" žvaigžde,
kaip geriausia a t l i k ė j a .

Vytautas Visockas

NEDA
Jau nebeprisimenu, kada įvyko
mano pats pirmasis koncertas.
Aš savo muzikinę karjerą pradė
jau ne kaip solistė. Koncertavau
ansambliuose, kur grojau ir
dainavau. Vėliau jau tekdavo
išeiti į sceną kaip solistei. Sunku
patikėti, kad aš ir dabar jaudi
nuosi, jei rimtas ir atsakingas
koncertas.
Kada pasinėrė/ į tikrąjį džia
zą? Ar niekad nebandei atlikti
kitokio žanro dainų, pavyzdžiui
— romansų, sutartinių?
Kai įstojau į B.Dvariono muzi
kos mokyklą, man buvo de
vyneri. Nuo to laiko ir buvau Įmesta
j džiazo „liūną". Čia dėstė pa
saulinio masto džiazo meistrai —
V. Čekasinas, V. Tarasovas, V.
Ganelinas ir dar daug kitų puikių
pedagogų. Buvome nuo mažens
mokomi irnprovizuot. Visus moks
lo metus lygiagrečiai mokiausi ir
fleitos specialybės. Džiazuoti
pradėjau anksti, o dainuoti džia
zą, aktyviai ir iš to užsidirbti pra
gyvenimui — nuo 22 metų. Ka
dangi Lietuvoje yra mažai gali
mybių pastovia „džiazuoti", danavau ir pop muziką. Esu universali
atlikėja. Dainavau teatrui, kinui,
dokumentiniams filmams, dai
nuojamąją poeziją, roką, šiuo
laikinę muziką... Bet romansų —
ne. Manau, kad nėra blogo žan
ro. Yra gera ir bloga muzika (turiu

gaivoje - kičą, neprofesiona
lumą).
Kiek esi išleidusi savo įdainuo
tų kompaktinių plokštelių?
Su įvairiais projektais (džiazo,
pop ir alternatyvios muzikos) —
šešiolika. Paskutinės dvi — tai
mano solinis pop muzikos albu
mas „Akimirkos" ir džiazo kom
paktinė plokštelė „ T h e snow
queen", įrašyta kartu su estų ir
suomių muzikantais.
Su koncertais aplankei
daug
šalių. Kur įsiminė šilčiausi priėmi
mai?
Išmaišiau Rytų ir Vakarų Eu
ropą. Skirtingose šalyse, skirtin
ga ir auditorija. Tačiau visur mus
priėmė labai šiltai. Kiek energijos
atiduodi klausytojui — tiek jos
sugrįžta ir tau.

Nuotrauka iš asmeninio albumo.

organizuodavausi koncertus, dėrėdavausi dėl honorarų, vairavau
automobilį ir dariau visokius pa
šalinius darbus. Prieš septyne
rius metus susipažinau su Vita
lijumi, kuns tą darbą išmano. Jis
tapo ne tik mano vadybininku,
bet ir mylimu žmogumi. Jis orga
nizuoja koncertus tiek Lietuvoje,
tiek užsienyje. Visose gastrolėse
mes — kartu.

Gal teko patirti ir nemalonių
įspūdžių muzikiniame pasaulyje?
Prieš keletą metų buvome
pakviesti į labai žinomą Indijos
džiazo festivalį. Visas kelionės
išlaidas apsiėmė sutvarkyti vie
nas lietuvių muzikantas. Kai jau
sėdėjau ant lagaminų, laukdama
išvykimo į oro uostą, sužinojau,
kad tas žmogus atsisako vykti!
Tuo pačiu, „nuplaukė" ir likusių
muzikantų kelionė.

Kokia įdomiausią
gavusi iš gerbėjų?

Kas padeda spręsti Tavo kon
certų
finansinius.
buitinius
rūpesčius?
Vadybininkas. Anksčiau pati

dovaną esi

Tiesa pasakius, laiškų, dovanų
ar gėlių gaunu gana retai. Mano
gerbėjų ratas nėra iš tų, kurie
išprotėję dėl savo dievukų. Esu

gavusi iš savo draugų ir gerbėjų
daug jų pačių sukurtų darbų. Tai
maloniausios dovanos. Lietuvoje
po koncerto prieina žmonės tie
siog pasakyti — „ačiū". Ir man to
užtenka. Jų geras, šiltas žodis man
yra žymiai didesnė vertybė nei
laiškai, dovanos, gėlės ar perdė
tas dėmesys. Mane atpažįsta gat
vėje, tačiau niekas nepuola pra
šyti autografų. Aš nesu ekstrava
gantiška ir viešoje vietoje neišsi
skiriu iš kitų. todėl dažniausiai
žmonės neatkreipia į mane dė
mesio. Esu populiari, bet laisva.
Ar ilgai užtrunki prie veidrodžio,
prieš eidama į sceną ar ant pakylos ?
Nukelta į 3 psl.
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Zita Lenkaitė Masiey
Kaip sako ame
rikiečiai, „Lef's
look at the bright
side",— pažiū
rėkim j šviesią
ją to reikalo pu
sę
(pirmiau
siai). Pati tos knygos nemačiau ir
neskaičiau (reikės kada nors susiras
ti, perskaityti), tai norėčiau tik
teonškai pasamprotauti.
Tikėkime, kad toje pasakoje ne
buvo detaliai aprašyta, ką tie
princai veikia savo miegamaja

me, prieš eidami miegoti... Ma
nau, tokio pobūdžio literatūrai yra
specialūs įstatymai.
Mano žiniomis, patirtis iš bend
ravimo su dukros mokykla, vai
kai mokomi skaityti per pamokas,
kur jie dirba su mokytojais. Taip
pat būna specialūs užsiėmimai
bibliotekoje, kur vaikai turi pasi
imti pagal jų klasės bei skaitymo
įgūdžių lygį knygutes, jas per
skaityti namuose ir vėliau kom
piuteriu pasitikrinti tuos skaitymo
įgūdžius. Kompiuteris apskai
čiuoja vaiko skaitymo įgūdžių
taškus ir pagal juos knygos yra
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suskirstytos į lentynas. Biblioteki
ninkė vaikams parodo, iš kurios
lentynos jie turi nnktis knygutes
namų skaitymui.
Kaip galėjo atsitikti, kad mer
gaitė parsinešė būtent tokią kny
gą? Tikriausiai, ją patraukė vir
šelis. Jauno amžiaus, 5-6-metų
vaikus, labiau traukia išoriniai da
lykai — spalvų ryškumas, gyvu
lėliai, herojų apranga, daiktai, ku
riuos turi herojai ir I i Mergaites, be
abejo, labiau traukia gėlytės,
žvėreliai, rūbai, šukuosenos, o
berniukus — kokie nors dideli,
neįprasti gyvūnai, magiškai ju-
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dantys daiktai, veiksmas, žygiai.
Iš kitos pusės, vaikai nuo 4 metų
amžiaus ima pastebėti savo kū
no dalis; pastebi, kad berniukai
skiriasi nuo mergaičių, domisi iš
kur jie atsirado. Jei tėvai vaikams
suprantamai paaiškina tuos da
lykus, smalsumas būna paten
kintas, ir susidomėjimas praeina
iki paauglystės metų.
Ką tokio amžiaus vaikas gali
pagalvoti apie tuos princus, apsi
gyvenusius kartu? Nuo 6-7 metų
vaikai dažniausiai susidraugauja
su to paties amžiaus vaikais iš
klasės ar to paties popamokinio

darželio. Mergaitės su mergai
tėmis, berniukai — su berniu
kais. Jeigu vaikas auga nor
malioje, pilnoje šeimoje ir šeimos
pažįstamų rate ar aplinkoje nėra
jokių mažumų atstovų, tai jis pa
galvos, kad dviejų karalių ar prin
cų draugystė panaši į tą. apie ku
rią kalbėjome aukščiau. Neretai
draugai nakvoja pas draugus, su
draugų šeimomis eina pramo
gauti, keliauja. Jie kartu valgys
skaniausius karališkus valgius,
kartu eis į medžiokles, j žygius,
keliaus i svečias šalis... Žodžiu,
Nukeli

sausio 7 bendrad nuotrauka

2 psi.

„Sakinė apie knygnešį"
Tikėjausi, kad praėjusią savai
tę b u s galima pavadinti lietu
viškos spaudos lotyniškais r a š 
m e n i m i s atgavimo šimtmečio
minėjimo savaite. Bu
vo puiki proga plačiai
įvairiomis formomis
pakalbėti apie naujo
je pavojingoje situaci
joje atsidūrusią lietu
vių kalbą, apskritai
apie lietuvybės išsau
gojimą, tautinio iden
titeto
puoselėjimą.
J u k 2004-ieji — kal
bos ir knygos metai, j u k , kaip
esu minėjęs, sudaryta autorite
tinga komisija ir patvirtinta di
delė įvairi programa... Pasibai
gus „šimtmečio" savaitei, pasi
k l a u s i u s kalbų iškilmingame
Seimo posėdyje, p a s i d ž i a u g t i
negalėčiau: buvo atiduota pri
valoma „duoklė" — ir tiek. Nė
vienos įsimintinos kalbos, be
veik jokio susirūpinimo vis aš
t r i a u iškylančiomis problemo
mis, susijusiomis su lietuvių
kalba, lietuvišku žodžiu. O j u k
privačiuose, tautiškai nusitei
kusių žmonių pokalbiuose daug
susirūpinimo ir nerimo. Vienas
m a n o studijų draugas šiomis
dienomis k a r š t a i įrodinėjo, kad
padėtis d a b a r blogesnė, negu
knygnešio J u r g i o Bielinio lai
kais. Beje, apie šį vieną ryš
k i a u s i ų fenomenalios
lietu
viškosios knygnešystės „kon
trabandininką" kaunietis J u o 
zas Kundrotas parašė romaną
„ S a k m ė apie knygnešį" (Kau
nas: Ryto varpas, 2004. - 235
p.) Šis „pakilus pasakojimas
apie, simboline tapusią knyg
nešystės asmenybę, įgauna pa
pildomą a k t u a l u m ą ir savo
tišką jubiliejinę aurą. Tautinio
atgimimo šventę gražiai pra
t u r t i n a ir patsai r o m a n a s " (Jo
n a s Vabuolas, „Nemunas").
Pelningiausios nūdienos
prekės
Užuot minėję devynioliktojo
šimtmečio lietuviško žodžio ir
šviesos nešėjus k n y g n e š i u s ,
mūsų įvairaus rango pareigū
nai kovoja (kiti — globoja) su
dvidešimt pirmojo amžiaus pra
džios kontrabandininkais. į Lie
tuvą plūstančiais tais pačiais
keliais, kaip ir anuomet. Tik šie
neša, veža, plukdo ne lietuvišką
žodį ir šviesą, bet n a r k o t i k u s
(atsiprašau tų, kurie t a b a k o ne
laiko n a r k o t i k a i s ) , degtinę...
prostitutes — bene paklausiau
sias ir pelningiausias nūdienos
prekes.

Praėjusią savaitę kilo skanda
las, kai tyčia ar netyčia po ge
gužės pirmosios Lietuvos siena
su Rusija ir Baltarusija kurį laiką
buvo t r a k t u o j a m a kaip siena su
Europos Sąjungos ša
limis: piliečių doku
m e n t a i buvo tikrina
mi minimaliai. Vidaus
reikalų ministras Vir
gilijus Bulovas kažko
dėl tikėjosi, kad įvai
r a u s plauko nusikal
tėliai patys susipras ir
nesinaudos
lengvato
mis, kurios jiems ne
priklauso. Tačiau jie ėmė ma
siškai naudotis tarsi iš dangaus
nukritusiomis lengvatomis, tuo
sukeldami specialiųjų tarnybų
susirūpinimą, ypač po to, kai
akivaizdžią spragą valstybės pa
sienyje su rytiniais kaimynais
jiems prikišamai parodė spau
da. Nurodymą uoliau tikrinti ke
liautojus į Rytus, pasieniečiai tu
rėtų gauti artimiausiomis die
nomis. Kuriozišką įsakymą VR
ministrui V. Bulovui pasirašyti
pakišo Valstybės sienos apsau
gos tarnybos vadas generolas Jur
gis Jurgelis. Seimo narys. Naciona
linio saugumo ir gynybos komi
teto narys Algis Kašėta mano,
kad už nusikaltėliams sureng
tas .atvirų sienų" dienas, reikėtų
reaguoti atsistatydinimu, tačiau
Lietuvoje tokių tradicijų nėra.
G e n e r o l o garbė
Tas p a t s vidaus reikalų minis
t r a s V. Bulovas atleido Valsty
bės sienos apsaugos tarnybos
(VSAT) vadą generolą Algi
mantą Songailą. Nenoriai atlei
do. Gal jis nujautė, kad Vil
niaus apygardos administraci
nis t e i s m a s į generolo pažintį
su nusikalstamo pasaulio ry
šininke R e n a t a Smailyte ir jos
nurodymus generolui — leisti
be patikrinimo kirsti valstybės
sieną nepatikrintiems automo
biliams, pažiūrės atlaidžiai ir su
grąžins jį į darbą, net 25 tūkst.
litų kompensaciją priteis? Visų
nuostabai, taip ir atsitiko. Kas
čia labiau pasityčiojo iš mūsų
visų, iš valstybės: susikompro
mitavęs, savigarbos netekęs ge
nerolas a r Lietuvos Temidė?
Bala n e m a t ė to generolo, tačiau
pastaroji deivė užrištomis aki
mis varo į neviltį. Mes, eiliniai
piliečiai, būsimieji „neeilinio"
prezidento, eilinio Seimo rinkė
jai jau netikime, kad teisingu
mas kada nors triumfuotų. Ju
ridine
ekvilibristika užgožia
elementarią logiką, sveiką proNukelta j 3 psl.
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dalinsis viskuo kaip geriausi,
draugai. Vaikai mąsto, remda
miesi savo aplinkos, šeimos pa
tirtimi. Jei tėvai neparodys jokios
neįprastos reakcijos, tokio po
būdžio knygutė gali būti perskaityta
kaip eilinė priemonė skaitymo
jgūdžiams pagerinti. Iš kitos pu
sės, ką gali žinoti?
O gal tokių pasakų kūrėjų su
manymas galėjo būti ir labai tei
giamas tolerancijos ugdymas.
Nematau nieko blogo.
Vaikystėje tiek aš, tiek mano vy
ras kentėjome nuo kitų vaikų pa
tyčių dėl nestandartinės išvaiz
dos, o vėliau, atvykusi j šią šalį,
patyriau skirtingą traktavimą dėl
to, kad esu užsienietė ir kalbu su
akcentu (nepaisant, kad mano
anglų kalbos žodynas turtinges
nis, gramatiką ir rašybą moku ge
riau, negu eilinis, statistinis ame
rikietis), tad tolerancijos klausi

Ką čia pakeisi?
Nagrinėjate, svarstote, rašote..
O ką čia pakeisi, toje Amerikoje,
jei Lietuvoje, mažoj šalelėje, nie
ko jau nebepakeisi, nes viskas
parduota, įkeista, pakeista. Yra
žmonių, kuriems gimtoji lietuvių
kalba nueina į antrą planą. Ne
seniai buvo apklausa — ar laikai
save lietuviu? Ir ką jūs manote,
atsirado nemažai, kuriems gėda
būti lietuviu, kiti nori būti tik Eu
ropos piliečiais, treti — kosmo
politai, nesuprasi ar žuvis, ar
mėsa.
Pasakos. Su jomis susijęs mū
sų vaikystės, paauglystės gra
žiausias laikotarpis. Kiek daug
pamokymų, romantikos, netgi
heroikos. Be abejo, laikui bėgant,
vertybėms keičiantis, keičiasi ir
literatūra. Tik aš galvoju štai apie
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sišku, ar kokiu kitokiu. Ar tai ne
ugdo žmonėse, jau nuo vaiko
amžiaus, nepasitikėjimą kitaip
kalbančiais, o vėliau — atvyku
siais iš kitų šalių?
Ugdant toleranciją nuoįaunoamžiaus, vėliau, kai vaikas turės pa
kankamai žinių iš biologijos, kai
jau bus kažkiek susiformavusi jo
nuomonė įvairiais klausimais,
galima būtų įvesti sudėtingesnius
tolerancijos aspektus.
Kokias pasakas rinkčiausi aš,
jei būčiau pradinės mokyklos bib
liotekininkė? — įvairių
tautų
pasakas su pamokymais. Tiek
liaudies p a s a k a s , tiek autorių
sukurtas, kur herojus už gerus
darbus a p d o v a n o j a m a s , o už
blogus —nubaudžiamas. Kur he
rojus — tyčia kenkiantis, kasantis
duobę ar spendžiantis spąstus
kitiems, pats nuo to nukenčia.

mas man labai aktualus.
Ne kartą teko amerikiečių žiniaskiaidoje išgirsti apie atvejus, kur
tokie mažumų atstovai, kaip ho
moseksualūs jaunuoliai ar transvestitai
primušami, nukankina
mi, nušaunami vien dėl to, kad jų
kitokia orientacija. Manau, nė
vieni tėvai nepasidžiaugtų, suži
noję, kad jų vaikai dalyvavo to
kiame nusikaltime. Ką gi, jei no
rima vaikams pradėti ugdyti to
leranciją, tai gal reikia pradėti tai
daryti nuo paprastesnių, bend
resnių dalykų. Kad ir pradėti ug
dyti toleranciją kitokiam žmogui
— kitokios odos spalvos, neįga
liam, senam, neturtingam, kito
kios išvaizdos, net k i t a i p a n g l i š 
kai kalbančiam. Manęs nepaliau
ja stebinti kai filmuose vaikams,
ar vaidybiniuose, ar animaciniuo
se, gal 70-80% atvejų neigiamas
herojus kalba su akcentu — vo
kišku, prancūzišku, ispanišku, ru

poetas, išleisti savo pinigais ver
timą į kitas kalbas? Čia turi būti
valstybinis mąstymas, valstybinis
reikalas. Mano nuomone, jau
seniai
pribrendęs
reikalas
išspausdinti anglų kalba lie
tuviškas pasakas
vaikams ir at
vežti Amerikon, parduoti ar tik —
padovanoti kiekvienai mokyklai.
Tai būtų nuostabiausia kokio fon
do dovana Lietuvai (netgi įsiam
žinimas) ir Amerikai — į NATO ar
ES įstojimo proga. Pagalvokime.
Gal bendromis pastangomis su
gebėtume save pateikti ir kitaip.
Tai būtų mūsų laimėjimas, tai bū
tų Lietuvos pagarsinimas ir kon
kurencija gėjų literatūrai. Gal ką
ir pakeistume, jei patys ką nors
konkrečiai veiktume.

ką: kiek daug pasaulyje buvo su
kurta operų. O kiek jų išliko? Kiek
daug romanų, poemų prirašyta
pasaulyje, net ir mūsų tautiečių.
Kiek mes jų žinome, prisime
name? Pasakų sukurta nesuskai
čiuojamai. Ar daug vaikų, gyve
nančių Amerikoje, žino nuosta
bią Salomėjos Neries pasakąpoemą „Eglė žalčių karalienė"?
Pasirodo, ji čia nepopuliari. Mes
patys nustumiame geras pasa
kas dėl kurios nors priežasties —
nepatinka poetas ar poetė ir t.t.
Kitas dalykas — čia gyvendami
vaikai turi skaityti anglų kalba pa
rašytas knygas. Ar yra išversta
nors viena lietuvių autorių knyga
vaikams į anglų kalbą? Ar nors
vienas fondas išleido populiarių
autorių knygeles-vertimus, lietu
vių kūrybai populiarinti. Ar gali
šiandien, kad ir labai talentingas

Rytis Čipkus, Čikaga

CMirus niplimoi oMontoi, nuoširdžiai užjaučiame

Bronių Abrutį,
laikraščio „Amerikos lietuvis" savininką, leidėją.
BIČIULYSTĖS redakcija.

BIČIULYSTE

BIČIULYSTĖS akciją
„ P a d ė k i m e žmogui!",
tęsiame.

Renginiai
Neseniai paskelbta, kad prie
pavojingų profesijų priskiriama ir
žurnalistika...
2003 metais Rusijoje buvo
nužudyti, nušauS, nukankinti 96

KxDv6ikiname

AKTORĖ

OLITA
DAUTARTAITĖ

su Gimtadieniu, ilgametę „LIETU
VOS" ansamblio

žurnalistai, į 24 redakcijas buvo

•

pasikėsinta. Nusikaltimų išaiš

m

kinta tik... 20 procentų.

Neseniai žurnalas „Forbes" pa

Birutę Kugaudienę.
Linkime, kad Meno mokyklėlės
choreografijos skyriaus

Rusijoje vos ne kasdien daugė
ja mtlijonieirų ar net milijardierių.

artistę

w

moksleiviai

taip pat gražiai šoktų, kaip ir jų
dėstytoja.
Kolegos

skelbė naujų milijonierių, mili
jardierių sąrašą. Jei JAV turtingi

Gimtadienio proga „BIČIU
LYSTĖS" bendradarbę —
Alvydą Gudėnienę,

žmonės nesistengia slėpti savo
turtingumo, tai buvusioje SSSR
tokie pranešimai sukelia erzelį
pavydą ir kitos neigiamus jaus
Raminta Pusnikienė su dukrele

linkime dar daug gražių ir pras

mus eiliniams gyventojams.

mingų pavasarių su „Bičiulyste" ir

Prie naujų milijonierių priskirta
.Bičiulystės" Nr. 18 (gegužės 4d.)
rašėme apie 28-rių metų Ramintą
Pusnikienę, patyrusią didelę nelai
mę — avarijoje žuvo jos vyras, ji pati,
galima sakyti, iš mirties nagų sugrįžo
gyvenimui, tik... be dešinės kojos,
sužalotu veidu. Jos šeštus metus
einanti dukrelė Paulina — nuo gimi
mo serga cerebraliniu paralyžiumi.
Kreipėmės į skaitytojus prašydami
— padėti.
Kreipėmės ir į našlaičių globos orga
nizacijos „SAULUTĖ" vadovę Indrę
TTjunėlienę. Jai maloniai sutikus, skefoėme „SAULUTES" adresą visiems, galin
tiems ir norintiems paaukoti Ramintai ir
Paulinai. Jūsų auka bus nurašoma nuo
federalinių mokesčių. Siųsdami čekį,
pažymėkite, kad jis skirtas Ramintai
Pusnikjenei. Aukotojų pavardes skebsime iaikraštyje.
SAULUTĖ
4 1 9 - VVeidnerRd
Buffalo Grove, IL
60087
Norintiems tiesiogiai paremti
Ramintą
Pusnikienę —
jos
asmeninė sąskaita Lietuvoje:
LT11 7300 0100 8334 9921,
AB HANSABANKAS
Kreipėmės j BALf ą, pažadėjo
pasiųsti siuntinuką. Paskambino
Felicija Connoly:
.Apsiverkiau perskaičiusi, išsiunčiau
..Saulutei" $50 čekį „Paulinai", turiu
daug anūkėlės gražiai išlaikytų
barbių, pasiųsiu siuntinuką".
Ačiū visiems, skambinusiems, at
siuntusiems laiškelius Apie juos —
kitame laikraščio numeryje. L.T.

ir Maskvos mero Lužkov'o žmo
na Jelena Baturina. Prieš keletą
metų jt pradėjo vadovauti plas
tiko dirbiniu, bendrovei. Per trum
pą laiką visuose Maskvos ir ap
linkinių sričių stadionuose,

se

nos kėdės ar suolai buvo pakeisti
l naujas, plastikines kėdes. Ne
trukus, ponia merienė, pratur
tėjusi iš plastiko kėdžių gamybos
ir pardavimo, pradėjo vadovauti
gelžbetonio, cemento gamybai...
Žurnalas „Forbes" nurodo, kad
vis dar sėdintis kalėjime, Rusijos
oligarchas M. Criodorkovskis ne
tik neprarado savo milijonų, bet
netgi daugiau praturtėjo.
Saratovo gubernatorius D. Ajachov'as, patrauktas atsakomy
bėn už neteisingą valstybės lėšų
panaudojimą. Gubernatorius tu
rėjo kupranugarį, kuriuo mėgda
vo jodinėti. Dėl šio pomėgio buvo
pramintas „šachu".

Asmeninis

lėktuvas tarnavo ne tik tarnybi
niams reikaiams — juo naudojosi
visa gubernatoriaus Šeimyna.
Pulkininkas

Jurij'us

Buda-

no/as, nuteistas 10 metų kalėji
mo už Čečėijos merginos nužu
dymą, paprašė prezidento malo
nės ir tikisi jos sulaukti. Tik
dukros tėvai nebesulauks...

jos

skaitytojais.

Akt. Olita Dautartaitė.
Jono Kuprio nuotr.
Šeštadienį, gegužės 15 d., Či
kagos Jaunimo centro didžioji
salė nelūžo nuo žiūrovų gausos
— į Šiaulių dramos teatro aktorės
Olitos Dautartaitės solo vakarą
— I. Bergman „Intymi išpažintis"
mono spektaklį, susirinko tikri te
atro meno gerbėjai. Ne kiekvie
nas aktorius ryžtasi tokiam sa
votiškam solo — išlaikyti įtampo
je žiūrovą visą pusantros valan
dos. Olitos talento jėga išlaikė!
Stebint aktorės darbą scenoje,
o po to dar ir „ p o scenos" akty
viai bendraujančią su publika,
nejučia pagalvoji — iš kur mer
gaitei tiek jėgos? ir apsidžiaugi,
kad, dosniai gamtos apdovanota,
aktorė, negailėdama savęs, pasi
dalino savo talentais su mumis,
gyvenančiais ne taip arti nuo
Lietuvos...
Apgailestauju, kad vienu metu
vyksta per daug įvairiausių kul
tūrinių renginių ir dėl to, kartais,
nukenčia retesni ar svarbesni ,
neeiliniai. Gal ir laikas jau nebe
tas — pašildė saulutė ir nebe
sinori sėdėti salėje...
Artėja rudeninis JAV LB Kultū
ros tarybos organizuojamas Te
atrų festivalis, kuriame, tikimės,
pamatysime Olitos Dautartaitės
pastatytą spektaklį Los Angeles
t e a t ra l a m s - m ė g ė j a m s , skirtą
Emilijai Pliaterytei. Tad ir sakome
— iki pasimatymo.
Ligija Tautkuvienė

Kolegos

Pedagoginio Lituanistikos
instituto dėstytoją,
Ramutę Plioplyte
Gimtadienio proga, linkime geros
sveikatos, tęsiant taip reikalingų
lituanistinį švietimų jaunimui.
Kolegos

Rašykite mums
elektroniniu paštu:
0iC5uiyste@draugas.Qrg

biGiu!ysle@aoicom

REDAKCIJA
LIGIJA TAUTKUVIENĖ
redaktorė
STEFA TAMOŠEVIČIENĖ
žurnalistė
VYTAUTAS VISOCKAS
žurnalistas (Lietuva)
Dr. KĘSTUTIS TRIMAKAS
psichologas
Dr. DALIA KAIRIŪKŠTIENĖ
korespondentė
ZITA LENKAITĖ — MASLEY
korespondentė
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JAV LIETUVIAI

Gyvenimo
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ALGIRDAS VITKAUSKAS
korespondentas

Jurgis Aleliūnas

istorija (6)

Kolūkiečiams reikėdavo sumo
kėti į kolūkio kasą po keletą rub
lių per metus už malkas, kurių
pasiruošdavome kurui iš kolūkio
miško. Jei tame kolūkyje gyven
davo ne kolūkietis, pavyzdžiui,
mokytojas, jis turėjo sumokėti ir
už ganyklą (jei laikydavo karvę).
Metiniame ataskaitiniame susi
rinkime, atvykus rajono valdžiai,
privalėjo dalyvauti visi kolūkie
čiai. Pasisakė kolūkio pirminin
kas, brigadininkas, buhalteris,
partinės organizacijos sekreto
rius bei visi norėjusieji eiliniai
kolūkiečiai. Išrinkome susirinki
mo valdybą, o jo sekretoriumi buhalterį Stepan'ą Avsijievič'ių.
Su juo lauko brigadininkas Al
fonsas Bujokas buvo iš anksto
susitaręs apie ką kalbės. Jis ir
pradėjo: „Mūsų kolūkis yra eko
nomiškai labai atsilikęs. Pavyz
džiui, už malkas, ganyklą ne visi
sąžiningai moka, nors palyginus,
mokestis yra labai mažas. Pra
šau susirinkimo sekretorių patiknnti pajamų knygą — ar yra su
mokėjęs kolūkiui už malkas mo
kytojas (paminėjo ir jo pavardę)".
Stepan'as verčia, verčia knygą ir
neranda mokytojo pavardės. At
siprašo publikos, dar kartą per
verčia ir atsako, kad - nesumo
kėta. Alfonsas kalba toliau: „Pa-

tikrinkite, gal jis nėra sumokėjęs
ir už ganyklą, juk karvę tai laiko,
ją gano kolūkio ganyklose". Vėl
Stepan'as verčia knygas ir atsa
ko, kad nesumokėta. Mokytojas
irgi buvo išrinktas į susirinkimo
vaidybą. Po tokių žodžių jis labai
išraudo. Alfonsas tęsia toliau:
„Prašau tai įrašyti į protokolą.
Jeigu eilinis kolūkietis taip darytų,
galbūt, atleistina. Bet taip daro iš
silavinęs žmogus, komunistų parti
jos narys, mūsų_ kolūkio partinės
organizacijos sekretorius — tai jau
tikrai gėda!" Po to susirinkimo bu
vome keletą kartų susirinkę pas
Strišką, klausėme, ar mokytojas
labai barasi už eržilus? Pirminin
kas sakė, kad nuo to susirinkimo,
kai Bujokas sukritikavo mokytoją,
šis nė pusės žodžio neužsimena
apie mūsų važinėjimą į Katarbiejų. Naujasis pirmininkas mūsų
kolūkyje išdirbo apie pusantrų
metų. Jam buvo sunku susidoroti
su pareigomis, kadangi buvo bai
gęs tik pradinės mokyklos du sky
rius. Atvykusi rajono valdžia vėl
išrinko naują pirmininką — mūsų
kolūkio buhalterį Stepan'ą Avsi
jievič'ių. Dar esant Stalinui gyvam,
kartą atvažiavo komendantas ir
mums pranešė, kad esame iš
tremti visam laikui. Reikėjo pasi
rašyti, kad su tuo susipažinome.

1954-ųjų gruodžio mėnesį man
ir Striškai davė po arklį važiuoti į
Nižnyj Udinskyj turgų, buvusį už
100 kilometrų nuo mūsų. Buvo
me nupenėję du lašininius beko
nus. Vieną paskerdėme. išrūkė
me lašinius, kumpius. Dar keletą
centnerių grūdų pasikrovėme ir
išvažiavome į turgų jų parduoti.
Striška taip pat vežė savo pro
duktus. Nuvažiavę 50 kilometrų,
pernakvojome. Maždaug už 1520 kilometrų kelias eina pro ko
lūkio gyvenvietę. į kurį kolūkio kie
mą beįvažiuotum, nė vienas ne
atsisako priimti pernakvoti. Mūsų
kolūkio fermos vedėjas Trusov'as
davė savo sesers, gyvenusios
Nižnyj Udinskyj mieste, adresą.
Jis pasakė, kad kol viską išparduosime, galėsime pas ją apsi
gyventi. Kadangi buvome tremti
niai, tai nuvažiavę į miestą, pir
miausiai turėjome prisiregistruoti
pas komendantą, o baigę pre
kiauti, išvykdami į namus, vėl pa
daryti taip pat. Lietuvoje, prisi
menu, grūdai turguje būdavo
pardavinėjami centneriais, o čia
— kitaip — kilogramais. Mieste
daug kas laikydavo vištų. Pavyz
džiui, perka 3-5 kilogramus, o kai
jau 10 — tai labai daug. Mudu
prekiavome 5 dienas. Nakvodavome pas Trusov'o seserį. Nu
ėjęs užsiregistruoti pas komen
dantą, sužinau naujieną. Jis man
perskaito raštą: „Aleliūnas Vla
das. Aleliūnienė Ona, Aleliūnas
Jurgis yra reabilituoti. Mes jums

išduosime pasus, galėsite keltis
čia, į miestą gyventi arba - va
žiuoti į Lietuvą. Dabar duosiu nu
kreipimą pas Pasų skyriaus vir
šininką. Tau išduos pasą, o tėvai
tegul patys atvažiuoja, tada gaus
pasus". Nueinu su tuo siuntimu
pas Pasų skyriaus viršininką. Jis
liepia užpildyti blankus pasui
gauti. Užpildau. — Tėvai tegul
atvažiuoja patys. — primena vir
šininkas. — Aš pradėjau verkti.
Sakau: „ M a n o tėveliai nepama
tys nei Lietuvos, nei savo anūkų.
(Tada buvo minus 50 laipsnių
šalčio). Viršininke, kol jie su ark

Lietuvių kapinės Sibire.

liuku atvažiuos per tokį šaltį —
100 kilometrų, sušals. O taip jie
svajojo pamatyti Lietuvą". Virši
ninkas pažiūrėjo į mane ir sako:
„Aš neturiu teisės išduoti jiems
pasų". Paskui jis pagalvojo kele
tą minučių ir tarė: „Aš rizikuoju
savo tarnyba. Užpildyk ir jiems
blankus". Užpildžiau ir tėveliams.
Liepė ateiti po trijų dienų atsiimti
pasų. Striška išvažiavo namo, o
aš pasilikau. Atėjus nurodytam
laikui, viršininkas išduoda tris pa
sus. Labai buvau dėkingas jam
už gailestingumą. Grįžęs apie 9
valandą vakaro namo, išėmiau

pasus iš kišenės ir padėjau ant
stalo. Sakau: „Mama, tėte, mes
laisvi, galime čia gyventi, galime
grįžti į Lietuvą. Štai dokumentai".
Su tais mano žodžiais tėtį lyg
elektra būtų nutrenkusi. Jis nu
griuvo ant grindų. Abu su mama
jį nunešėme į lovą ir paguldėme.
Labai buvome išsigandę. Kaip
sugebėjome, taip gaivinome, dė
jome šaltus kompresus ant gal
vos, pražiodinę pylėme šaukš
teliu vandens į bumą. Patikrino
me — pulsas dar yra. bet jokio
gyvybės ženklo daugiau. Dakta
ro prie mūsų nebuvo, ligoninė tik
Nukelta į 3 psi.

RAMINTA VOSYLIŪTĖ
korespondentė
ALVIDA GUDĖNIENĖ
kosmetologe
EDVINAS GIEDRIMAS
www.Lithuanet.com
ADOMAS TAUTKUS
dizaineris
JONAS KUPRYS
techn. vadovas

Telefonas pasiteirauti:
773-585-9500.
Skambinti pirmadieniais,
antradieniais ir penktadieniais
nuo 9 v.r. iki 4 v.p.p.
Rašyti adresu:
4545 W 63Rd Street.
Chicago, IL, 60629
arba: PO BOX4102
VVheaton, IL, 60189
elektroninis paštas
biciulyste@draugas.org
biciulyste@aol. com

„Bičiulystę" Čikagos apylin
kėse
galėsite įsigyti visose,
lietuviškomis prekėmis pre
kiaujančiose, parduotuvėse.
Prenumeratą
priima
„Draugo" administracija.
JAV ribose:
pusmečiui (26nr.) — $20
metams (52 nr.)—$40
\ Kanadą:
pusmečiui — $34
metams — $68
Į Lietuvą I Europą:
pusmečiui — $42
metams — $80.
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LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ.

.Nusikaltimai...

M

atkelta iš 1 psl.
tą, nubraukia neabejotinus fak
tus. Tos ekvilibristikos prisiklau
sėme, prisižiūrėjome tiek ir tiek.
Bylų, kai šimtaprocentiniai nu
sikaltėliai paleidžiami teismo
salėje — nors vežimu vežk.
Štai tas pats Vilniaus apygar
dos teismas niekaip negali pra
dėti nagrinėti itin stambios
kontrabandos bylos, kurioje
kaltinimai pateikti buvusiam
policijos pareigūnui Viliui Ka
raliui, buvusiai Biržų rajono
apylinkės teismo pirmininkei
Palmyrai Linkevičienei, Pane
vėžio miesto apylinkės teismo
vadovui Dariui Japertui ir Laz
dijų rajono apylinkės teismo
pirmininkui Arvydui Gudui.
Šie „buvusieji" kaltinami pikt
naudžiavimu tarnyba, trukdę
tirti kontrabandos bylas, įtaria
mi bendrininkavę su kontra
bandos karaliumi tituluojamu
V. Karaliumi. Savo juridinį išsi
lavinimą jie pasitelkia teismo
procesui vilkinti iki senaties
termino įsigaliojimo.
Iš Amerikos - s u 80-čia
milijonų?
Ar tokios bylos stiprina tikė
jimą teismais ir teisėjais? Ar gali
me tikėtis, kad Amerikoje su
laikytas EBSW vadovas Gin
taras Petrikas ir jo sėbrai, išvi
lioję iš žmonių apie 80 milijonų,
sugriovę kelis bankus, pusvel
čiui supirkę ir sužlugdę daugelį
ne tik Kauno įmonių, susilauks
pelnytos bausmės? Jau seniai
žinome, kad „sėbrai" dėl sena
ties nubausti nebuvo, nieko ge
ro nereikia tikėtis ir iš G. Pet
riko bylos, juo labiau, kad šis
sukčius savo veiklos zenite
glaudžiai bendradarbiavo su
tada valdžiusios, iš kompartijos
nomenklatūros gimusios LDD
partijos politikais. G. Petrikas
— ir tuometinis premjeras
Adolfas Šleževičius, G.Petrikas
— ir tuometinis prezidento Al
girdo Brazausko patarėjas Vla
dimiras Beriozov'as, G. Petri
kas — ir tuometinis Privatiza
vimo departamento direktorius,
dabartinis A. Brazausko Vy
riausybės kancleris Kamins
kas... Sąrašą būtų galima tęsti.
Spaudoje pasirodė nuotrauka,
kurioje G. Petriką matome pre
zidento A. Brazausko oficialioje
delegacijoje Vatikane pas po
piežių. „EBSW, aišku, mokėjo
savo globėjams iš tų pačių in
dėlininkų, iš tų pačių bankų pa
skolų, o STT tada dar nebuvo.
VSD dar neturėjo modernios

sekimo technikos. Be to, saugu
mui vadovavo A Brazausko drau
gas Jurgis Jurgelis. Todėl EBSW
globėjai nebuvo taip demas
kuoti, kaip d a b a r STT pagavo
medicinos kyšininkų klaną..."
(Lina Pečeliūnienė, „Valstiečių
laikraštis"). Net populiarusis
Viktoras Uspaskich'as pripa
žįsta, k a d tuometinė valdžia
dirbo ranka rankon su petrikais.
Daug, oi daug suinteresuotų,
kad G. Petrikas vėl pabėgtų ar
ba tardomas bent prisilaikytų
patarimo: kalbėk ne ką žinai —
žinok, ką kalbi!
K a s a p g i n s S a u s i o 13-osios
aukas?
O gal j ū s manote, kad bent
jau šmeižti Lietuvoje negalima?
Labai tuo norėčiau tikėti. Ir pa
tikėsiu, jeigu populiarusis Lie
tuvos šmeižikas Vytautas Pet
kevičius „atsisės" iki gyvos gal
vos arba bent kokiam dešimt
mečiui. „Durnių laive" jis yra tiek
pridergęs, kad per visą likusį
savo gyvenimą to laivo neiš
kuoptų. Vien už Sausio 13-osios
įvykių iškraipymus jį reikėtų
skaudžiai nubausti. Bet kas tą
padarys? Laikas bėga, o V. Pet
kevičiaus populiarumas ir įžū
lumas didėja. Tai gal jis tiesą pa
rašė apie „smogikus", pasislė
pusius televizijos bokšte ir
„šaudžiusius" į Loretą Asana
vičiūtę bei kitus Sovietų Sąjun
gos priešus? Klausiu Seimo, Vy
riausybės, laikinojo prezidento.
Kas apgins Sausio 13-osios au
kas? Ar šių institucijų tai nelie
čia? Atsirado tik du drąsuoliai,
kurie nepabūgo stribo patyčių
ir padavė jį į teismą už tai, kad
jis „tyčia apšmeižė mirusį asmenį,
paskleisdamas melagingus, ne
atitinkančius tikrovės, prasima
nytus ir žeminančius V. Landsbergį-Žemkalnį, teiginius". Tai
padarė V Landsbergio-Žemkal
nio s ū n ū s Vytautas Landsber
gis ir Gabrielius Žemkalnis. Ki
ti apšmeižtieji tūno - duoda
durniui kelią, nors, knygai pa
sirodžius, daug kas drąsinosi
ieškoti teisybės. Net Rašytojų są
jungos valdyba nesiryžo apsiva
lyti! Beje, rašytojas K. Saja pro
testuodamas išėjo iš tokios ne
valyvos plunksnos brolių organi
zacijos, iš kurios nepašalintas
minėtasis rašeiva. Tai gal tame
„Durnių laive" pasakyta tiesa ir,
pavyzdžiui, apie G. Kirkilą, L.
Linkevičių, R. Ozolą..? Tada aš
atsiprašau!

Gal ir baudžiamas, tik ne Lie
tuvoje. Atsiimsiu savo žodžius,
jeigu paaiškės, kad Vyriausioji
rinkimų komisija suklydo pa
skelbusi, jog pretenduojantis į
Lietuvos prezidento postą „Lie
tuvos aido" leidėjas Algirdas Pil
velis pateikė tik 7 tūkstančius
tinkamų parašų (iš 26,3 tūkst.),
jog daug jo pateiktų parašų yra
rašyti viena ranka. Rašybos eks
pertų vertinimu, tokie parašai
sudaro net 70 proc. visų pateik
tų parašų! Na ir sekasi prieš
karinio valstybės laikraščio ,JJetuvos aidas" tradicijų ir idėjų
tęsėjui mūsų laikų "valstybės
laikraščiui": vienas jo vadovas
— Saulius Stoma — per savo go
dumą ir suktumą „sėdėjo", o da
bar rašo dokumentinius roma
nus ir dalyvauja televizijos lai
dose, o kitas turėtų „atsisėsti",
jeigu mūsų Temidė būtų bent
kiek jautresnė aukoms, o ne
nusikaltėliams. Šiuo atveju
auka - valstybė, jos prestižas.
Įsivaizduoti neįmanoma
Nors paksizmas daugeliui ke
lia šleikštulį visi, abi pusės, įdė
miai seka žiniasklaidos prane
šimus, susijusius su artimiau
sia R. Pakso ateitimi: taps jis
kandidatu į prezidentus ar ne
taps. Šis „būti ar nebūti" gali
paaiškėti būtent gegužės 18 die
ną, kai pasirodys šis „Bičiulys
tės" numeris. Sveikas protas,
rodos, seniai ir-aiškiai sako,
kad „būti" R. Paksas jokiu bū
du negali, tačiau tai dar nereiš
kia, kad taip pasakys ir Kons
titucinis Teismas. Garbę ir oru
mą bent šiek tiek vertinanti vi
suomenės dalis niekaip neįsi
vaizduoja, kad Lietuvos Res
publikos Konstitucija leistų pi
liečiui nepaisyti nei garbės, nei
orumo. O jeigu pagrindinis vals
tybės įstatymas toks dvipras
miškas, kad gali būti užuovėja vi
sokiems išdavikams, cinikams
ir melagiams, jį reikia tobulin
ti. Apie tai prabilo ir laikinasis
prezidentas Artūras Paulaus
kas. Žinių radijui jis sakė: „Ma
nau, artėja laikas, kai gali būti
sudaryta autoritetinga komisi
ja, kuri svarstys naujos Kons
titucijos redakcijos rengimą, ka
dangi klausimų vis daugėja".
Tačiau Konstitucija, jeigu ir
bus tobulinama, tai įvyks dar
negreit, o R. Paksą Konstitu
cinis Teismas pastatys į jam de
ramą vietą. Tuo aš tikiu!

Nesutariantiems tėvams išsiskyrus
Dr. Kęstutis A. Trimakas
Apsčiai įrodyta, kad tiek duk
rai, tik sūnui sveikai vystytis
reikia abiejų tėvų — motinos ir
tėvo. Tad k a s atsitinka su vai
kais, kai tėvai išsiskiria ir
jiems tenka gyventi tik su vie
nu gimdytoju — motina ar tė
vu? Tokią patirtį aprašė devyni
jaunuoliai: trys minėjo, kad po
skyrybų jiems tapo g e r i a u ; še
šiems — prasčiau. Šiame straips
nyje žvelgiame į patirtį tų, ku
riems tapo geriau.
Nuo to laiko tapo lengviau
Jovita pasakojo apie savo pra
eitį: „Praėjo j a u beveik dešimt
metų, bet ir dabar nesuprantu.
Nežinau, kieno tai valia. Tik
matau ir jaučiu, kad nuo to lai
ko tapo lengviau mums vi
siems. Mano tėvai nusprendė
išsiskirti. Pradžioje nelabai gilinausi į vykstančius įvykius.
Man buvo pabodę namuose, lyg
rudenį
oras, besikeičiančios
nuotaikos. Galvojau, kad mama
yra protinga ir elgiasi teisin
gai. Tarp manęs ir tėtės nieka
da nebuvo stipraus ryšio. Tai
gi, tuo metu visiškai pasitikė
jau mama. Skyrybų klausimas
buvo sprendžiamas ilgai. Ma
ma daugiau nervinosi, namuo
se daugėjo triukšmo. Tėvai sun
kiai praeidavo vienas pro kitą,
ko nors nepasakę ar vienas ki
to nepastūmę. Norėjosi garsiai
aprėkti mamą, kurią taip mylė
jau (kodėl ji nustojo būti protin
ga?). Norėjosi daug ir ilgai
verkti (taip ir būdavo). Tik vi
siškai nieko nenorėjau pasakyti
tėtei, — jis nebuvo man geras
(...) Paskutiniu metu vengiau
pokalbių ir su mama. Aš daug
prašiau Dievo. Prašiau, kad pa
darytų teisingiau, geriau. Mano
supratimu, tėvu susitarimas
viską pradėti iš naujo nebūtų
buvęs teisingas. Kantriai lau
kiau. Kenčiau tol, kol pamažu
kančia peraugo į ramybę. Kai
tėvai išsiskyrė, aš nekrykščiau
iš džiaugsmo. Nieko negali būti

Neda
Atkelta iš 1 psl.

Nesu savo išvaizdos tobulinimo
vergė. Man užtenka laiko mini
maliai pasidažyti, apsirengti ir
žvilgtelti į rezultatą.
Ką dar be muzikinių rūpesčių
mėgsti daryti laisvalaikiu?
Jei būčiau turtinga, daug ke
liaučiau savo malonumui (ne dar
bo reikalais). Atostogų neturėjau
10 metų. Tik šiemet pavyko surasti
10 laisvų dienų, tai su Vitalijumi

Noriu būti prezidentas
Parašų klastojimas — irgi melas,
baudžiamas pagal įstatymus.

brangiau už išsaugotą ramybę.
Už tą, dėl kurios kovoji, kurią
padeda pelnyti Jis".
Tėvai išsiskyrė... tai buvo
neišvengiama
Agnę slėgė tėvų nesutarimas:
„Jau nuo mažens buvo užsida
riusi savyje. Galbūt, tokia ma
ne padarė atmosfera namuose.
Kiek žinau, tėvai niekada itin
gerai nesugyveno. Aš gimiau
dešimtaisiais
jų santuokos
metais ir turėjau devyneriais
metais vyresnį brolį. Su juo
labai gerai sutarėme. Nuo ma
žens tėtis mane labai mylėjo,
bet brolio ir mamos — ne. Aug
dama vis labiau supratau, kas
dedasi. Žinojau, kad mama la
bai myli tėtį (galbūt, net per
daug), o jis jai — neištikimas
(...) Be galo didelis smūgis,
apvertęs viską aukštyn kojo
mis — brolio mirtis. Sunku
aprašyti, ką išgyvenau. Be galo
skaudu buvo mamai. Aš turė
jau j ą stiprinti, guosti. Dėkoju
Dievui, kad ji nepalūžo. Po bro
lio mirties likau vienintelė tarp
nesutariančių tėvų. Tapau dar
uždaresnė, niekuo nepasitikė
jau. Man nereikėjo
draugių,
manęs nedomino nei vaikinai,
nei šokiai, nei žurnalai ar kos
metika. Likau viena (...) Po
pusantrų metų tėvai išsiskyrė,
bet m a n tai jau nebuvo labai
didelis smūgis, — tai buvo ne
išvengiama. Aš išsikrausčiau
gyventi su mama. Mums bū
nant dviese, po truputį tapau
atviresnė, pradėjau daugiau
bendrauti (...) Dabar turiu
draugą, kuriuo visiškai pasiti
kiu. Kartkartėmis susitinku su
tėčiu, ir su juo pradėjau dau
giau kalbėtis, nors anksčiau to
šeimoje nebuvo. Dabar galiu
teigti, kad esu patenkinta gy
venimu, kiekvienas išgyventas
skausmas, liūdesys duoda savų
vaisių, keičia mastvma. bran
dina tikėjimą. Dėkoju Dievui už
viską, ką turiu, ir už tai, ką
išgyvenau".

skridome pailsėti j Egiptą. Tai bu
vo fantastiškos atostogos. Tenai ne
galvojome apie darbus, o maudė
mės, nardėme, važinėjome po dy
kumą keturračiais motociklais...
Ar turi didelę,
svajonę?

jgy/endinamą

Labai norėčiau jsigyti savo būs
tą. Bet tai jau ne už kalnų. Sva
joju labai ilgai keliauti po pasaulj,
koncertuoti. Būčiau laiminga, jei
mano sūnus Matas, kuriam
gegužės mėnesj - kaip tik dvyli
ka metų, užaugtų doras, tvirtas,
mandagus ir geras.

JAV LIETUVIAI
JAV LB KRAŠTO VALDYBA POSĖDŽIAUJA
Balandžio 25-26 dienomis Putname, CT, įvyko JAV LB Krašto valdybos
posėdis. Jame kiekviena taryba atsiskaitė kq nuveikė, pateikė planus
ateičiai. Sustatytas JAV LB Krašto valdybos darbo, įvairiu ateities rengi
niu planas.

Prie Putnamo vienuolyno veikia ALKA —

Amerikos lietuvių kultūros archyvas — muziejus, kuriame

saugojami VLIK'O, Tautos tondo ir kitų organizacijų bei asmeninia* jvairių visuomenės veikėjų archyvai.
Trys pirmininkės. Nuotraukoje iš kairės : Marija Remienė — Kultūros

Apsilankius archyve. Iš kairės: JAV LB Krašto valdybos pirmininke Vaiva Vėbraitė, archyvo vedėjas kun.

tarybos. Dalilė Polikaitienė — Švietimo tarybos ir Margarita Bareikai

Rapolas Krasauskas, Švietimo tarybos pirmininkė Dalile Polikaitienė ir archyvo sekretorius

tė — Religinių reikalų tarybos.

Rygelis.
Manjos Remienės nuotraukos.

Juozas

Man tėvas tas, kuris užaugina
Gerda išgyveno retą patirtį:
„Kai dar buvau visai mažytė,
gal kokių trejų metų, mano tė
vai išsiskyrė. Tėvą matydavau
retai, todėl beveik neprisimi
niau. Su seserimi likome gy
venti pas mamą. Per penkerius
metus tėvas buvo atvažiavęs
gal du-tris kartus. Kai mama
ištekėjo antrąkart, man buvo
aštuoneri. Patėvį su seserimi
vadiname tėčiu, tėveliu. Mama
buvo laiminga. Patėvis mus,
mane ir seserį, labai mylėjo. Tė
vo daugiau nebemačiau iki tol,
kol pradėjau studijuoti univer
sitete. Tėvo antroji žmona (pa
motė), sužinojo mano mobilaus
telefono numerį ir man pa
skambino. Pasikvietė pas save.
Sutikau. Stotyje mane pasitiko
pamotė. Ji visą kelią kalbėjo,
koks mano tėvas laimingas,
kad aš atvažiavau. Ir kokia ma
no mama bloga, kad (tada
mūsų šeimai buvo blogai ir
beveik neturėjome ko valgyti)
kreipėsi į tėvą piktu laišku,
kad šis sugrąžintų 3,000 litų
skolą... Tai buvo prieš vienuoli
ka metų. Vakare susitikau tė
vą. Tikėjausi, kad dvylika metų
nematęs dukters, jis mane ap
kabins. Bet tėvas ištiesė ranką
ir, nepasakęs nė „labas", iš
vedė pasivaikščioti šunį. Pas
kui pasiėmė laikraštį ir nuėjo
žiūrėti televizorių. Man beliko
kalbėtis su pamote. Po tokio
šoko dozės grįžau namo. Pir
masis mane pasitiko tėvelis. Jis
stipriai mane apkabino ir pa
sakė, kad myli mane. Iš laimės
pravirkau. Dėkoju Dievui, kad
mano mama išsiskyrė ir ište
kėjo antrą kartą. Mano tikra
sis tėtis — mano patėvis. Vy
ras, kuris mane „padarė", ne
vertas tėvo vardo. Supratau
viena: ne tas tėvas, kuris „pa
daro", bet tas, kuris užaugina".
Išvados
Šiame straipsnyje apsvarstėme jaunuolių patirties atve
jus, kai tėvams išsiskyrus,
tapo geriau, nei buvo anksčiau,

Gyvenimo
istorija
Atkelta iš 2 psl.
Katarbiejuje, už 9 kilometrų.
Maždaug po pusvalandžio tėtė
truputj sukrutėjo, paskui jis pra
merkė akis, o dar po pusvalan
džio — ir atsisėdo. Klausia nu
stebęs, kas čia buvo? Aš tuojau
nuo stalo paslėpiau pasus. Vis
kas jvyko dėl staigaus susijau
dinimo. Iš visų tremtinių mūsų
šeimą išleido pirmąją. Paskui, po
pusmečio, metų, leido išvykti ir
kitiems. Visi sugrįžo j Lietuvą.
Pradėjom ruoštis grjžti j Tėvynę.
Ką buvome užgyvenę per šešetą
metų, pradėjome pardavinėti. Tu
rėjome veršingą telyčią, dvi ož
kas, du lašininius, maždaug po
150 kilogramų bekonus, du pusbekonius. pulką vištų, trobesius.
Paskerdėme vieną
bekoną.
Kumpius ir lašinius išrūkėme.
Kai sužinojo, kad išvažiuosime,
pirkėjų netrūko. Viską išpardavę,
suruošėme išleistuves. Susirinko
visi lietuviai ir keletas geresnių
draugų rusų. Iš MTS gavome
sunkvežimį ir 1955 metų sausio
pabaigoje išvažiavome j Nižnyj
Udinskyj miestą. Iki jo palydėjo
kolūkio pirmininkas ir mano drau
gas Antanas Vėžys. Nusipirkome
bilietus traukiniu iki Panevėžio
(Vilniuje reikėjo persėsti). Mėsą ir
kai kuriuos daiktus sukrovėme j
konteinerj ir išsiuntėme j Lietuvą.
Viską sutvarkę, kartu su Antanu
ir pirmininku Stepan'u Avsijievič'iumi užsukome j restoraną,

kai jie buvo kartu. Norime ži
noti, kokia buvo padėtis prieš
išsiskiriant ir kas tapo geriau,
tėvams išsiskyrus.
1. Tiek Jovitos, tiek Agnės
atveju, tėvų nesantaikos ardo
ma namų atmosfera buvo ne
palanki dukrai normaliai augti
ir bręsti (tai ypač ryšku Agnės
atveju). Be tėvo, prie nesantai
kos kurstymo kiek prisidėjo ir
Jovitos mama, bet Agnės tėvo
neištikimybė buvo aiškiai pir
minė tėvų nesantaikos prie
žastis. Gerda neaiškino namų
padėties prieš skyrybas, bet tėvo
elgesys jos atsilankymo (po sky
rybų) metu, parodo jo ilgalaikį,
stipriai įsigalėjusį, egoistišką
dukros atstūmimą.
2. Tėvui išėjus, namų atmos
fera pasidarė ramesnė, palan
kesnė dukrai augti ir bręsti.
Tai tvirtina tiek Jovita, tiek
Agnė. Gerdos atvejis yra dar
ypatingesnis ir, atrodo, nedaž
nas: podukrą tėviškai mylįs pa
tėvis sudaro palankią ir, taip
labai reikalingą, jausminę at
mosferą jai, biologinio tėvo at
stumtai, augti ir bręsti.
3. Šie, reaiiatyviai teigiamus
padarinius atnešę tėvų skyrybų
atvejai, bus papildyti kitais,
daugiau neigiamais, padari
niais, kurie neišvengiami dėl
tėvų skyrybų.

išgėrėme po šimtą gramų degti
nės. Stepanas sako: „Jeigu būtų
mano valia, aš dešimt rusų šei
mų atiduočiau už vieną jūsų
šeimą". Jis taip graudžiai pravir
ko, lyg išlydėtų tikrą savo brolj.
Dabar suprantu, kad jo ašaros
buvo tikros. Net praėjus daugiau
kaip 40 metų, mes su juo tebesusirašinėjame laiškais.
Kai mūsų šeimą 1945 metais
vežė j Sibirą, sąrašuose buvome
penki asmenys. Be mūsų šeimos
dar buvo Kartanas Mykolas ir
Kartaniene Adeiė.
Mūsų kaimynė Anastazija Svarlienė irgi buvo
tremiamųjų
sąrašuose. Ji vakare užėjo ir pra
nešė mums, kad naktj tikrai veš ir
neliktume nakvoti namuose.
Mano sesuo Adelė buvo ištekė
jusi už Mykolo Kartano. Ji išėjo tą
vakarą iš namų. Žiūri stribai j są
rašą ir klausia: „Kur Adelė Kar
taniene ir jos vyras Mykolas?".
Mes sakome, kad jie išvažiavo j
Panevėžį taisytis dantų. Tuo tar
pu, mano sesuo matė atėjusius
stribus — kaip jie vežė grūdus,
stebėdama netoli namų, už krū
mokšnių, girdėjo, kaip baubia
karvės, varomos iš tvarto. Pasislapsčiusi apie metus, Adelė
sugrjžo j tuščią trobą. Grjžus iš
Sibiro, pirmomis dienomis mums
buvo kur prisiglausti, trobesiai
nebuvo nuversti. Tėvai apsi
gyveno savo troboje, pas dukterj.
0 aš - Panevėžyje, pas dėdę
Roką.

Spaudai parengė
Stefa Tamosevičiene

GEGUŽĖS 18 d. BIČIULYSTE

SPORTAS
Gardžiausias alus iš Lietuvos.

Visur ieškokite tik Kalnapilio!

Kaip ir buvo žadėta, šeštadie
nis, gegužės 15 d. krepšinio sir
galiams buvo įdomus.

VIRŠ

Vaikų tritaškių mėtymo konkur
se nugalėtoju tapo dvylikametis
Modestas

Masilionis

(„Žal

girio" klubo prezidento sūnus),
nugalėjęs
Vygaudo

LR ambasadoriaus.^
Ušacko

sūnų

Rai

KALNŲ

mondą Ušacką 14:11.
„Žvaigždžių" turnyre susitiko
klubas,,Žalgiris" ir ČLKL rinktinė.
Nugalėjo Čikagos „Žalgiris", re
zultatu 90:69. Daugiausiai taškų
pelnė

Arūnas

Astrauskas

ir

Turnyro dalyvius sveikino Meno mokyklėlės moksleiviai. Ligijos Tautkuvienės nuotraukoje: dainorėliai ir
jų dėstytojos Jūratė Grabliauskienė (kairėje) ir Loreta Umbrasienė (dešinėje).

Egidijus Stanislauskis — po 19.
Tritaškių mėtymo konkurse

ČLKL rezultatyviausi žaidėjai :

Kitą šeštadienj, gegužės 22

nugalėjo Audrius Vasiliauskas

Robertas Paulauskas, pelnęs 18

dieną vyks finalai. Varžybų pra

(„Žalgiris").

tšk. ir Tomas Ivanauskas — 16

džia 5:30v.v.

Šiame

konkurse

dalyvavo net 16 žaidėjų, jdomu,

tšk.

kartu

su

suaugusiais,

pelnė penktąją vietą.
Naudingiausiu žaidėju tapo

trečios

vietos

kovos

Dėjimo j krepšj iš viršaus

Radviliškio ir Aukštaitijos koman

UOTINGA .

nugalėtoju arba „Oro karaliumi"

dos, o dėl ČLKL čempionų titulo

RADVJliŠKIS

tapo

— Alytaus ir Kretingos koman

kad Modestas Masilionis, daly
vavęs

Dėl

M

Egidijus Stanislauskis, o

antroje

vietoje

liko

Lietuvos

dos.

krepšininkas

komandos „Danieia" (šiuo metu

Finalinės k o v o s prasidės 6:45

Arvydas Astrauskas, jmetęs 26

viešinti JAV) krepšininkas Skir

v.v.

tšk.

mantas Staniulis.

„Aukštaitijos"

SKELBIMAI
IEŠKO DARBO
* Vyras ieško darbo prižiūrėti
senus žmones ar vaikus. Gali
atlikti visus namų ūkio darbus.
Tel.: 773-767-1583.
* Moteris gali pakeisti savait
galiais. Tel.: 773-476-3290.
* Moteris ieško darbo, pagei
dauja gyventi kartu.
Tel.: 708-422-7149.
* Moteris ieško darbo su grį
žimu į namus. Gali pakeisti bet
kurią savaitės dieną.

jums patogiu laiku.
Tel.: 630-688-3306.

Kalendorius
Vardadieniai
gegužes 1 8 d . — 2 2 d .

Antradienis, gegužės 18 d.
Erdvilas, Erikas, Julita, Ryte,
Venantas (Venancijus).

Trečiadienis, gegužės!9 d.
Celestinas, Gitvynas, Jovaras,
Prudenraja, Skaistis, Tauras.
Ketvirtadienis, gegužės 20d
Alfreda, Akvilas, Aras, Aušrys,
Bernardinas, Ei d vilas, Vyginte.
P e n k t a d i e n i s , gegužės 2 1 d.
Teobaldas, Vaidevutis, Valen
tas, Vydnana;
Šeštadienis, gegužės 22 d.
Aldona, Eimantas, Elena, Ju
lija, Rita.
Sekmadienis, gegužės 2 3 d.
Deziderijus, Ivona, Gertautas,
Tautvyde.
Pirmadienis, gegužės 24 d.
J o a n a , Gerardas, Gina, Vil
mantas, Vincentas,
Antradienis, gegužes 2 5 d.
Alvyra, Almantas, Danutė,
Dangira, Dangiras, Grigalius,
Urbonaa.

Kalendorius

IK3S- T
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Parengta paga! Svajūno
Masilionio informaciją.

Importers & Distributors df Rne Lkjuorsand Imported Beers
(773) 278-4848

ĮVAIRENYBES
* Moteris perka darbą. Turi 5
m. darbo patirtį

amerikiečių

šeimoje, legalius dokumentus,

Koranas teigia, kad vieno žmo

dajuosčių, kur nufilmuoti nukirs

gaus nužudymas tolygus žmoni

dinimo

jos nužudimui

momentai.

Donald

Rumsfeid pasiūlė daugeliui tele-

Buvęs Irako diktatorius Sadam

kompanijų parodyti šį filmą savo

Husein už menkiausią, jo nuo

laidose. Deja, visos stotys, de

bilį. Gali pakeisti bet kurią

mone, nusikaltimą, tėvynainius

šimtis kartų rodydamos

dieną. Siūlyti įvairius varan-

labai žiauriai bausdavęs. Viena

belaisvių kankinimo sceną, kuri

tus. Tel.: 773-386-6588.

tokių bausmių — plaštakos nu

buvo dirbtinė, nesurado laiko,

pri

kirsdinimas. Tokią procedūrą at

parodyti naują vaizdajuostę, ,

žmones

likdavo Irako chirurgai. Viską jra-

kaip

ar vaikus su grįžimu į namus.

šydavo j vaizdajuostę, kurią pri

padėjo žmonėms sugrjžti gyveni-

Siūlyti ir siuvėjos darbą.

statydavo pačiam diktatoriui

man.

IL vairavimo teises ir automo

* Moteris
žiūrėti

perka

darbą

pagyvenusius

Dėka amerikiečių kino režisieri

Tel.: 847-630-6043.

aus,

PERKA

Tel.: 708-499-2911.
* 23 m. mergina gali pakeisti

45

AUKŠTAITIJA

* Perku naujesnių metų dauž
tą japonišką automobilį. Tel.:
773-386-6588.

LIAUDIES IŠMINTIS

net septynetą irakiečių, ku

1$$"*

JAV

chirurgai

tmmlyste@aol c o n

Beje, kiekvienos

tokios

tančių doierių. Kaktoje

takos, pavyko surasti, atgabenti j

lai.

JAV. Houston'o chirurgai atliko

pašalino

unikalias

Nemokamai.

Šiuos

ženklus
plastikos

\/

nelai

taip

pat

Gegužės

18-oji

elektronika valdomas dirbtines

Dabar žmonės mokosi valdyti

plaštakas. Viskas buvo nufilmuo

dirbtines plaštakas ir, netrukus,

ta. Nukentėjusių prašymu j filmą

Z O D IAKAS

gris j Iraką.

buvo jjungti kadrai ir iš anų vaiz-

—Tarp

Jei niežti alkūnę, netrukus teks
miegoti naujoje vietoje.
Ką tik nuluptą citrinos žievelę ga
lima valgyti — ji pagerina virškina
mojo trakto darbą.
Kad išvengti aterosklerozės, pa
tariama pastoviai valgyti lazdyno
riešutų (Filberts).
Pavasan reikia valgyti mažiau
rūgštaus, daugiau saldaus, stimu
liuojančio blužnies darbą, maisto.

** Naujas filmas „TROJA",
so-kurtąs pagal Homero
„iiiadąV
Hooifywoocfe.
Filmo
premjera |vyko
Vokietijoje. GaJ todėl, kad jo
režisierius
Votfgartg
Peterson vokiečių kMmėS? J
filmo pri-statymą atvyko ir
Achilo
— pa-griridinės
rolės atlikėjas, BradPitt'as.
Žurnalistų apsuptas, be
sišypsantis Brad pažadėjo
kitais metais atvykti J
Vokietiją
dėvėdamas
sijoną, mat Antikos laikų
graikai dėvėjo Sijonus, tad
ir Brad herojus Achilas
dėvi sijoną.
HERPĖS
Herpės v i r u s o plitimą gali
s u s t a b d y t i ir dieta. Būtina stip
rinti imuninę sistemą. Vartoti

Artėja Ravinia rengiamų
muzikos festivalių atidary
mas. Norėdami užsisakyti
bilietus , galite paskambinti
tel.:847-266-5100;
Grand Park Music
Festival informacija ir bili
etai tel.:312-742-4763;
The Goodman Theatre
(170 N. Dearborn) tel.:312443-3800;
Drury Lane Oakbrook
Terrace (100Drury Lane.
Oakbrook) tel. 630-5300111.

J ū r a t ė Zubinas
realtor
Drba ^kariniuose O
O
priemiesčiuose
BurrRdge.
Clarendon Hife
Dariea Hinsdale.
La Gonge OakBrook.
Westmont.
VVestem Springs.
VVoodridge.
Willowbrook
8 E Hinsdale Ave . m
Hinsdale. IL 60521 30

(630)915-2900
www CoidvveHBankeronime com/JurateZubinas

Galvosūkis
vienoje figūroje įvairūs daugiakampiai
^„^
Aštuonis degtukus sudekite taip. kad susidarytų: vienas aštLKSfciafcempuĖ du
kvadratai ir aštuoni trikampiai. Visi vienoje figūroje.

p r o d u k t u s , kuriuose gausu v i 
t a m i n o C (citrusiniai, kivi, pap
r i k o s , petražolės, m i š k o uo

Atsakymas

Jei sutriko skrandis, žarnynas, o
kūno odą išbėrė spuogais, gali pa
dėti šviežias agurkas, kurj reikia
suvalgyti su žieve ir be druskos.

gos) ir cinko produktai. Tuose

Dirbtiniuose cukraus pakaitaluo
se yra pakankamai medžiagų, pri
verčiančių kasą papildomai paga
minti insulino, bei žadinti apetitą.

ir lizino, kurio daugiausia yra

Kai dviratininkas pravažiavo pusę kelio, sprogo dviračio padanga Likusią
kelio dalį eidamas pėsčias, jis sugaišo dukart daugiau laiko, negu važiuo
damas dviračiu.
.:#
Kiek kartų dviratininkas greičiau važiavo, negu ėjo?

piene, s o j o s pupelėse, paukš

ATSAKYMAS. Dviratininkas pėsčias nuėjo 1/3 kelio, t.y. dukart

tienoje (kalakutienoje ir vištie

mažiau, nei jis nuvažiavo, o laiko sugaišo dukart daugiau. Vadinasi, jis

noje), mažiau vartoti šokolado,

Kai kuriais cukraus pakaitalais
šeriamos kiaulės...

važiavo 4 kartus greičiau, nei ėjo.

kiaulienos, krabų, krevečių.

p r o d u k t u o s e esančios medžia
gos, kaip parodė tyrimai, sau
g o n u o dažnų recidyvų. Reikia

ių KLUBAS

chirurgai.

G e g u ž ė s mėnesiui
tautinė muziejų diena.
Gegužės 20-oji — ŠEŠ
TINĖS, Partizanų p a g e r b i m o ,
kariuomenės ir visuomenės
vienybės diena.
Ryški saulė auštant pranašauja
giedrą dieną, o blyški — lietingą.
Jei auštant saulė yra rausva —
diena bus vėjuota.
Jei saulė leidžiasi j rūką. laukite
darganotų dienų.
Jei šiomis dienomis šilta, vasa
ra bus šilta ir net karšta.
Per mėnulio pilnatį keičiasi oras:
jei lijo — bus giedra, jei buvo vė-

bicluiyslB@dfaagjaš.ofg:

plaštakos kaina apie 50 tūks
mėliams buvo išdeginti X ženk

pritaikė

Rašykite mums
elektroninius juosto:

dovanai

riems buvo nukirsdintos plaš

operacijas,

i

Irako

PRIIMAME REKLAMĄ.
Galime sukurti reklaminį
skelbimą, logo. Asmeni
niai skelbimai priimami
nemokamai.

"

Norėdami padėti vienišiems,
atnaujiname pažinčių klubą. Tai
darome nesavanaudiškai, be už
mokesčio. Mūsų laikraštis skaito
mas visur, kur tik gyvena lietuviai.
Tad naudokitės proga, skelbkitės.
gal kur, kokiame kitame pasaulio
krašte, o gal čia pat, laukia žmo
gus, ieškantis panašaus j Jus.
4 1 . Moteris, išsiskyrusi. 55 m.,
išsilavinimas aukštasis, apsirūpinusi
gyvenamuoju plotu Kaune. Du
savarankiški sūnūs.
Mėgsta knygas, keliones.

PAŽINČIŲ

Norėtų susitikti vyriškį be žalingų
įpročių, rimtai draugystei.
Skambinti Ramutei telefonu:
869 8- 02325

Redakcijos prierašas:
nesaugojame ir neperduodame pasiskelbusiųjų telefonų ar
adresų. Skelbiame tokj tekstą,
kokj atsiunčiate.

KLUBAS

ZODIAKAS

ANKETA
I š k i r p k ir i š s i ų s k
Norėdami padėti vienišiems, atnaujiname pažinčių klubą. Tai
darome nesavanaudiškai, be užmokesčio. Užpildykite anketą ir
siųskite mums nurodytais adresais. Galite ir elektroniniu paštu.
1. Amžius
ūgis
kitos savybės
2. Socialinis statusas: išsiskyręs (-usi)
Nevedęs
netekėjusi
našlys (-ė)
Vaikai
3. Socialinė padėtis: apsirūpinęs (-usi)
neapsirūpinęs ( u s i ) gyvenamuoju plotu
4.
5.
6.
7.

Išsilavinimas
Darbas (kūrybinis, fizinis, aptarnavimo sfera)
Pomėgiai
Tikslai - rimtai draugystei, laisvalaikiui praleisti, bendra
vimui
8. J ū s ų adresas ir tel. Nr._

9. Skelbimo tekstas

J ū s ų vardas, telefono N'r , adresas, kurj norite paskelbti

