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Konservatoriai nesureikšmina 
naujosios koalicijos sutarties 

Vilnius, gruodžio 16 d. 
(BNS) — Konservatoriai, su 
krikščionimis demokratais 
rengdami koalicijos sutartį, 
siekė pagerinti svarbių spren
dimų priėmimo tvarką, teigė 
konservatorių atstovas And
rius Kubilius. 

„Mums labiau rūpėjo ne 
nuolaidos arba kokie nors lai
mėjimai, o kaip pasiekti, kad 
sutartis kurtų dar efektyvesnį 
mechanizmą derinti abiejų 
partijų pozicijas, įgyvendinant 
vyriausybės programą", sakė 
Seimo pirmininko pirmasis 
pavaduotojas A. Kubilius, ku
ris buvo vienas šios sutarties 
rengėjų. 

Kaip sužinota iš krikščionių 
demokratų šaltinių, antradie
nio vakarą sutarties projektą 
dar kartą svarstė konservato
rių pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. 

Anksčiau Krikščionių de
mokratų partijos (KDP) valdy
bos pirmininko pavaduotojas 
Vytautas Bogušis sakė, kad 
naujoji koalicijos sutartis su 
konservatoriais įtvirtins 
(KDP) nuostatas. Pasak jo, 

„koalicijos sutartyje apibrėž
ta, kad mes tampame lygiatei
siais partneriais. Ne šalia 
konservatorių, ne jų poduk
ra". 

„Jeigu krikščionys demok
ratai taip mano, tai yra ge
rai", juokavo A. Kubilius. Pa
sak jo, dėl konservatorių su
sirūpinimo priimamų spren
dimų kokybe sutartyje „atsi
rado kai kurios naujos nuosta
tos". 

„Mūsų siūlymu buvo įrašyta 
nuostata, kad kiekvienoje 
ministerijoje turi būti bent po 
vieną koalicijos partnerio vice
ministrą, taip pat, kad vyriau
sybės kanclerio pavaduotojai 
atstovautų skirtingoms parti
joms — kad iš tikrųjų veiktų 
koalicijos sprendimo derinimo 
mechanizmas", sakė A Kubi
lius. 

V. Bogušio nuomone, naujo
ji sutartis yra ypač palanki 
KDP, kadangi užpildo 1996 
m. lapkričio 20 d. pasirašyto 
sudarymo protokolo spragas, 
nes senosios koalicijos doku
mento kryptys „buvo daugiau 
palankios konservatoriams". 

Šengeno valstybės panaikins 
kliūtis beviziam režimui 

Trečiadienį Vilniaus tarptautiniame- oro uosu- nusileido iiar vienas „Lietuvos avialinijų'' (LAL) išnuomotas šve
diškas lėktuvas ,,SAAB-2000", kuns pakei* „Boeinu 737-200" reguliariuose skrydžiuose j Kopenhagą, Stokhol
mą, Helsinki, Frankfurtą, Kijevą ir Maskva. Švedai lėktuvą išnuomavo su išpirkimo teise. Be sio lėktuvo, LAL 
turi dar du mažesnius (32 vietų) „SAAB 340" ir keturis „Boeing" (120 vietų) lėktuvus. „Lietuvos avialinijos* ke
tina visiškai atsisakyti rusiškų lėktuvų ,,JAK 42" ir keleivius skraidinti tik vakarietiškais. 

Nuotr.: Naująjį lėktuvą šventina Vilniaus arkikatedros bazilikos administratorius, kunigas Gintaras 
Petronis. . <EIU) 

Seimas nepritarė prezidento 
pateiktam įstatymo projektui 

Vilnius, gruodžio 16 d. 
(Elta) — Seimas nepritarė Ak
cinių bendrovių pakeitimo ir 
papildymo įstatymo projektui, 
kurį, prašydamas svarstyti 
skubos tvarka, parlamentui 
įteikė Lietuvos prezidentas. 

Prieš projektą balsavo 11 
Seimo narių, 31 susilaikė ir 
tik 20 jam pritarė, todėl patei
kimo procedūra turės būti pa
kartota patobulinus dokumen
tą. 

Akcinių bendrovių įstatymo 
pakeitimų ir papildymų pro
jektą pristačiusi prezidento 
patarėja Elena Leontjeva, pa
žymėjo, kad juo siekta išspręs
ti tik pačias opiausias Lietu
vos bei užsienio investuotojų 
veikloje iškylančias proble
mas, neatidėliojant sudaryti 
sąlygas normaliai bendrovių 
veiklai ir padėti pamatus es
miniam įmonių modernizavi
mui. 

Pasak E. Leontjevos, patai
somis buvo bandyta įtvirtinti 
Vakarų teisės sistemose visuo
tinai pripažįstamą nuostata, 
kad privatinėje teisėje galima 
viskas, kas nedraudžiama. 
„įvairūs saugikliai, įmontuoti 
įstatymuose, dažniausiai vei
kia prieš akcininkų, darbuo
tojų interesus ir neleidžia su
kurti Lietuvoje taip laukiamos 
gerovės", sakė E. Leontjeva. 

Seimo Biudžeto ir finansų 
komiteto pirmininkė Elvyra 
Kunevičienė, asmeniškai pri
tardama Akcinių bendrovių įs
tatymo pakeitimams ir papil
dymams, pastebėjo, kad di
džioji Seimo narių dalis nesi
ryžo pritarti šioms pataisoms, 
ginančioms vien akcinių bend
rovių savininkų teises, nes dar 
nesubrendo tikra savininkų 
atsakomybė „ne vien tik už 
savo kapitalą, bet ir darbuoto
jus, jų likimus". 

Muitinės vadovas gali netekti 
savo posto 

Vilnius, gruodžio 16 d. kui. 
(BNS) — Vyriausybė savo po
sėdyje trečiadienį pasiūlė fi
nansų ministerijai atleisti iš 
pareigų Muitinės departamen
to direktorių Alvydą Budrį, 
taip pat atestuoti kitus muiti
nės vadovus, o laikinai eiti de
partamento direktoriaus pa
reigas pavesti direktoriaus pa
vaduotojui Rimantui Šatkaus-

* Prezidentas Valdas 
Adamkus pas i rašė daug dis
kusijų sukėlusią Seimo kontro
lierių įstatymo naująją redak-
riją, kurią itin kritikavo cent
ristai ir opozicinės LDDP bei 
socialdemokratų frakcijos. Įs
tatymas apibrėžia kontrolierių 
veiklos teisinius pagrindus, 
kontrolierių įstaigos organiza
cinę struktūrą ir įgaliojimus. 
Įstatymas numato, kad Seimo 
kontrolieriai tiria piliečių 
skundus dėl valdžios, valdy
mo, savivaldos, kitų instituci
jų pareigūnų piktnaudžiavi
mo ir biurokratizmo. Tačiau 
jie negali nagrinėti preziden
to, premjero, Seimo narių ir 
vyriausybės, teisėjų, prokuro
rų, tardytojų bei kitų parei
gūnų veiklos. (B.vSi 

Premjeras Gediminas Vag
norius žurnalistams sakė, kad 
A. Budrys atleidžiamas dėl 
nepatenkinamo muitinės dar
bo. „Jis visiškai nepajėgus 
dirbti vadovo darbo", taip A. 
Budrio veiklą įvertino vyriau
sybės vadovas. 

Kaip didžiausius trukumus 
G. Vagnorius minėjo tai, kad 
iki šiol neatliekamas tikrini
mas kontrabanda įtariamose 
bendrovėse, per 1.5 metų ne
sukurta apmuitinamų prekių 
įvertinimo tvarka, neapsaugo
ti nuo padirbinėjimų kompiu
teriniai muitinės duomenys. 

Pats A. Budrys neatmetė 
galimybės, kad viena jo atlei
dimo priežasčių buvo muitinės 
pradėtas didelių bendrovių 
„Skaiteks", „Alga", „Achema", 
..Bennet Distnbutors" patik
rinimas. 

Premjeras trečiadienį pa
tenkino finansų viceministro 
Adolfo Savičiaus prašymą at
leisti jį iš užimamų pareigų. 

Antradieni ministrui pirmi
ninkui įteiktame prašyme sa
vo sprendimą A. Savičius mo
tyvavo tuo. jog Finansų minis-

Nesusirūpinus dabar, Lietuvai 
prireiks „šeimos policininkų'9 

Vilnius, gruodžio 16 d. 
(BNS-Elta) — Centro sąjunga 
ketina raginti ministrą pirmi
ninką rasti lėšų jaunimo nu
sikalstamumo sustabdymo 
programoms finansuoti. Cen
tristų nuomone, priimant kitų 
metų biudžetą, padaryta es
minė klaida, sumažinant lėšas 
kultūrai ir švietimui. 

Trečiadienį surengtoje spau
dos konferencijoje Centro frak
cijos seniūnas Egidijus Bič
kauskas ir jo pavaduotojas 
Gintaras Šileikis teigė, kad 
gerai finansuodami tik jėgos 
struktūras, nieko nepasieksi
me, kovodami su nusikalsta
mumu. Neinvestuodami į jau
nimą, kultūros, švietimo rei
kalus, ir po 20 metų tebekovo
sime su nusikaltėliais, kurių 
gretos nuolat pasipildys, teigė 
Egidijus Bičkauskas, abejoda
mas, ar neteks kiekvienai šei
mai įsitaisyti po policininką. 

Pasak Gintaro Šileikio, Cen
tro sąjunga su specialistais 
analizuoja vaikų ir jaunimo 
nusikalstamumo, narkomani
jos, prievartos prieš vaikus, 
vaikų seksualinio išnaudoji
mo problemas. Paskutiniai 
įvykiai Panevėžyje verčia 
problemą kelti į aukštesnį ly
gį. Per pastaruosius du mėne
sius šiame mieste nusižudė 
du moksleiviai. Vieno jų atsis
veikinimo raštelyje teigiama, 
ka jis nepajėgęs atsispirti ben
draamžių nusikaltėlių prieka
biavimui ir turto prievartavi
mui. Teisėsaugininkai įtaria, 
kas su šia problema susijęs ir 
antrasis savižudybės atvejis. 

Pokalbiuose su pačiais mok
sleiviais įvairiose Lietuvos vie
tose, pasak Gintaro Šileikio, 
išryškėjo jų Juoda baimė". 
„Moksleiviai patyrė didelį 
siaubą ir yra ištikti šoko", 

.,Tėvai moka 'stogą" (už ap-
saugą-red.), kad jų vaikai svei
ki grįžtų iš mokyklų", sakė G. 
Šileikis. Jo teigimu, šis reiš
kinys plinta, nes vaikai nesis
kundžia tėvams, o apie tai ži
nantys tėvai nepasitiki poli
cija ir prokuratūra. 

Pasak Seimo nario, klesti 
mergaičių lytinis išnaudoji
mas, kai „gaujų nariai, gra
sindami palikti' jas invalidė
mis visam gyvenimui, paver
čia jas savo vergėmis". 

Be to, centristų, „įkalinimo 

zonos nerašyti įstatymai yra 
perkeliami į mokyklos gyve
nimą". Pasak G. Šileikio, pa
siskundę vaikai bendraamžių 
laikomi „išdavikais, ožiais" ir 
yra persekiojami. 

Pasak Egidįjaus Bičkausko, 
vyriausybė privalo rasti papil
domų finansavimo šaltinių 
jaunimo nusikalstamumo 
stabdymo programoms, už
klasinei veiklai. Jo nuomone, 
išeitis — tiek valstybinių, tiek 
ir privačių moksleivių užim
tumo centrų, būrelių, sporto 
sekcįjų steigimas ir papildo
mas finansavimas iš val
stybės lėšų. 

Dvikalbystės įvedimą 
Vilniaus rajone sustabdė teismas 

Vilnius, gruodžio 16 d. 
(BNS) — Vilniaus 1-osios apy
linkės teismas trečiadienį pa
naikino Vilniaus rajono savi
valdybės tarybos ir valdybos 
sprendimus, kuriais buvo sie
kiama įteisinti dvikalbystę. 

Pareiškėjas buvo vyriausy
bės atstovas Vilniaus apskri
tyje. 

Teismo vertinimu, Vilniaus 
rajono valdyba ir taryba virši
jo savo kompetenciją, nes pati 
ėmė nustatinėti kalbų var
tojimo tvarką, tačiau nenorėjo 
įtvirtinti dvikalbystės, pažeis
ti Konstitucijos ir valstybinės 
kalbos įstatymo. 

Po teismo posėdžio Vilniaus 
rajono savivaldybės ir valdy
bos atstovai žurnalistams sa
kė, jog teismo sprendimą „bū
tinai apskųs" Vilniaus apygar
dos teismui. 

Pernai ir šiemet savivaldy
bės valdyba buvo priėmusi nu
tarimus, jog visose Vilniaus 
rajono savivaldybės administ
racijos įstaigose ir organizaci
jose greta valstybinės kalbos 
turi būtų vartojama lenkų 

neišmoks, atėjęs į savivaldybę 
galėtų gauti informaciją jam 
suprantama kalba. 

Pareiškėjas pabrėžė, jog 
sprendimus dėl kalbos Vil
niaus rajono savivaldybės ta
ryba ir valdyba priėmė per 
prezidento rinkimų kampani
ją, paskatinta kai kurių kan
didatų kalbų ir siekiant pri
traukti daugiau rinkėjų. 

Vibiiaus rajone gyvena 
69,000 gyventojų, 63 proc. iŠ 
jų — lenkai, 24 proc. — lietu
viai. 

Vilnius, gruodžio 16 d. 
(Elta) — Šengeno susitarimą 
pasirašiusios valstybės turi iki 
kitų metų kovo 1 dienos 
pašalinti kliūtis, trukdančias 
įvesti bevizį režimą su Baltijos 
valstybėmis, numatyta Šen
geno valstybių vidaus reikalų 
ministrų trečiadienį Berlyne 
priimtame nutarime. 

Lietuvos diplomatai sakė, 
jog karštai sveikina šį ilgai 
lauktą sprendimą. 

Pasak Užsienio reikalų mi
nisterijos Informacijos ir spau
dos skyriaus, bevizį režimą ke-

Lenkija džiūgauja: 
bevizis režimas su 
Lietuva nebūtinas 
Varšuva, gruodžio 16 d. 

(BNS) — Stodama į Europos 
Sąjungą, Lenkija privalės su 
15 valstybių panaikinti susi
tarimus dėl piliečių kelionių 
be vizų tvarkos. Tarp tokių 
valstybių yra Ukraina, tačiau 
nėra Lietuvos, pranešė Varšu
vos dienraštis „Rzeczpospoli-
ta". 

Pasak laikraščio, valstybių 
sąrašą Lenkijai pateikė Euro
pos Sąjungos taryba, ir Lenki
jos URM veda derybas su Kije
vu, siekdama sušvelninti po
litines tokio sprendimo pasek
mes. 

Lenkijos URM atstovas iš
reiškė pasitenkinimą, kad ES 
tarybos sąraše neminima Lie
tuva, todėl manoma, kad ne
bus pareikalauta panaikinti 
bevizio režimo su šia Lenkijos 
kaimyne. 

Lenkijos Užsienio reikalų 
ministerijoje BNS sužinojo, 
kad į 15 valstybių sąrašą taip 
pat nebuvo įtraukta nei Latvi
ja, nei Estija. 

tinama taikyti ne tik Baltijos 
valstybių piliečiams, bet ir 
nuolatiniams šių valstybių gy
ventojams. Todėl Šengeno val
stybė pakvietė Lietuvą, Lat
viją ir Estiją prisijungti prie 
1954 metų New Yorko Kon
vencijos del asmenų be pilie
tybės statuso. 

Šengeno susitarimu yra at
sisakyta bendrų sienų kon
trolės tarp daugelio Europos 
Sąjungos valstybių, o netru
kus tokia tvarka turėtų būti 
įvesta ir Europos Sąjungos 
narėse, kuriose šis susitari
mas dar negalioja. 

Lietuvos diplomatai yra sa
kę, kad su Vokietija ir kai ku
riomis kitomis Šengeno val
stybėmis dėl bevizio režimo 
tikriausiai bus oficialiai susi
tarta iki pavasario pradžios. 
Kita dalis valstybių turbūt pa
reikš iš esmės nusprendusios 
panaikinti vizas, tačiau dėl il
gai trunkančių teisinių proce
dūrų oficialiai tai padaryti ga
lės tik per keletą mėnesių ar 
pusmetį nuo kovo 1 dienos. 

* Lietuvos vidaus reikalu 
ministras Stasys Šedbaras ir 
Vokietijos VRM vadovas Otto 
Schily Berlyne pasirašė dviša
lę nelegalių emigrantų grą
žinimo sutartį. Tai yra jau 
penkioliktoji tokia Lietuvos 
sutartis. Jau pasirašytos ir įsi
galiojusios sutartys yra su Is
landija, Slovėnija, Suomija, 
Švedija, Šveicarija, Ukraina, 
Estija ir Latvija. Pasirašytos, 
bet dar neįsigaliojo nelegalų 
grąžinimo sutartys su Ispani
ja, Italija, Kroatija, Lenkija, 
Prancūzija bei Austrija. Vokie
tijos pareigūnai pabrėžė, kad 
vizų panaikinimas Lietuvos 
piliečiams nesuteiks leidimo 
dirbti Vokietijoje. <BNS> 

Pabradės užsieniečių centre 
siautė „lėkščių karas" 

sakė jis. Pasak G. Šileiko, ne tautines mažumos kalba. 
tik Panevėžyje, bet ir kituose Vilniaus apskrities virši-
miestuose mokyklų teritorijas m n k a s A h s Vidunas šį nutari-
pasidalijo gaujos, be to, „re mą atšaukė kaip prieštarau-
ketavimas vyksta už mokyklos Jant» Valstybines kalbos įsta 
ribų". 

Centro teigimu, jaunieji nu
sikaltėliai pradeda prieka
biauti prie V-VI klasių moks
leivių, iš pradžių atimdami mo
kyklos maitinimo talonus ir 
centu8.Vyresniųjų klasių mok
sleiviai moka reketininkams sPfen<f ,mas 

kur kas daugiau. 

terijos ir vyriausybės pastan
gos įvesti tvarką muitinėje 
vertinamos kaip jo siekimas 
susidoroti su muitines vadovu 
ar užimti šią vietą 

tymui, tačiau rajono savival
dybes taryba patvirtino valdy
bos sprendimą. 

Vilniaus rajono atstovai 
teigė, jog šiuo nutarimu nebu
vo siekiama sumenkinti vals
tybinę kalbą Jų nuomone, 

kaip tik pabrėžia 
valstybinės kalbos pranašumą 
ir nėra susijęs su raštvedyba 
ir oficialių dokumentų tvarky
mu. Pasak ju tokie sprendi
mai buvo priimti, kad pagyve
nęs žmogui kuris nemoka 
valstybinės kalbos ir jos jau 

* Premjero Gedimino 
Vagnoriaus atstovai trečia
dienį Ukmergės bendrovės 
„Vilkima" darbuotojų 20-ties 
sunkiai besiverčiančių šeimų 
vaikams įteikė mokyklinių 
reikmenų, nupirktų už paau
kotus premjero asmeninius pi
nigus. Premjeras iš savo as
meninių lėšų jau skyrė apie 
8,000 Lt, paremdamas Vil
niaus, Šiaulių, Rokiškio, Elek
trėnų, Telšių, Kuršėnų jau
nuosius gyventojus. 

* Seimas dvigubai padi
dino valstybinių pensijų 
dydį, asmenims, tapusiems in
validais dėl 1991 metų sausio 
11-13 dienomis vykdytos agre
sijos ir po to buvusių įvykių, 
taip pat žuvusiųjų tėvams, 
motinoms, našlėms ir našlai
čiams. (BNS) 

* Žadama skelbti oficia
lias pažymas apie prezidento 
Valdo Adamkaus sveikatą. 
Apie tai pranešė pats prezi
dentas Lietuvos televizijos 
laidoje JSpaudos klubas". „Su 
gydytojais esame iš principo 
sutarė, kad kartą per metus 
praleisiu dieną ar pusantros 
ligoninėje, kur bus nuodugniai 
patikrinta mano sveikata. Po 

Pabradė, gruodžio 16 d. 
(Elta) — Triukšmingas kelio
likos minučių konfliktas an
tradienio pavakare buvo ki
lęs Pabradės užsieniečių re
gistravimo centre (URC), ta
čiau didesnės žalos nepadarė. 

Kaip Eltą informavo URC 
direktorius Evaldas Tuinyla, 
„kažko nepasidalijo" valgyk
loje vakarieniavę Somalio ir 
Bangladešo piliečiai. Maž
daug 40 žmonių įsivėlė į tem
peramentingą ginčą, kurio 
metu pradėjo „skraidyti" me
taliniai puodeliai ir lėkštes. 

Kol triukšmadarius išskirs
tė į konflikto vietą atskubėję 

to oficialiai paskelbsime gydy
tojų išvadas", sakė V. Adam
kus, atsakydamas į klausimą 
apie savo sveikatą. „Jaučiuosi 
labai gerai, itin stipriai", sakė 
televizijos laidoje prezidentas. 

* Ne visi gražiai nuspal
vinti i r dailiai įpakuoti 
žaislai atitinka kokybes ir hi
gienos taisykles, teigia Valsty
binės kokybės inspekcijos kon
trolieriai. Tokią išvadą jie pa
darė spalio-gruodžio mėne
siais patikrinę 10 prekybos ob
jektų, prekiaujančių žaislais 
didžiuosiuose Lietuvos mies
tuose: Vilniuje, Kaune, Šiau
liuose. Visus taisyklių neati
tinkančius žaislus ir prekes 
pareigūnai uždraudė parduoti 
ir nurodė juos išimti iš apy
vartos. Atsakingi asmenys, 
parduodantys kenksmingus 
žaislus.nubausti administraci
nėmis baudomis nuo 400 iki 
1.000 litų. Elta. 

centro pareigūnai, trims So
malio piliečiams suspėta ne
daug praskelti galvas. Taip 
pat buvo išdaužti langų stik
lai. 

Visi nukentėjusieji buvo nu
gabenti į Pabradės ligoninę, 
kur jiems buvo suteikta pir
moji pagalba, po to — vėl sug
rąžinti į URC. 

Centro direktoriaus E. Tui-
nylos teigimu, šis konfliktas 
visai nesusijęs su pasikeitu
sia nelegalų kontroles tvarka, 
kai URC teritoriją šį pirma
dienį palikusius Vidaus tar
nybos 2-ojo pulko karius pa
keitė vaizdo kameros. „Už
sieniečiai net nebandė veržtis 
už centro ribų ir greitai pak
luso mūsų pareigūnams", sa
ke E. Tuinyla. Anot jo, pana
šūs „lėkščių karai" yra neiš
vengiami įvairių etninių gru
pių gyvenimo vietoje, kur ne 
savo noru patekę svetimša
liai patiria nemažą psichologi
nę įtampą. 

Šio. kaip ir ankstesnių kon
fliktų padarinius, nelegalai 
turės ištaisyti už savo pini
gus: jiems pasiūlyta patiems 
nupirkti stiklo ir sutvarkyti 
išdužusius langus. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 17 d.. Olimpija, Lo

zorius, Mantigaile. Vtdmina. 1886 
m. gimė Kazys Grinius, Lietuvos 
Respublikos prezidentas 1926 m. 
Įvykdytas karinis perversmas 1993 
m 'kurta Baltijos valstybių Mi
nistru taryba 

Gruodžio 18 d : Gracijonas, 
Girdvilas, Eivilė. Visbutas. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , MI 

PAMINĖTOS R. ŠVOBOS 
MIRTIES METINĖS 

Gruodžio 13 d., Šv. Antano 
bažnydoje šv. Mišių metu bu
vo paminėtos a.a. Rimgaudo 
Jono Švobos pirmosios mirties 
metines. Šv. Mišias aukojo ir 
pamokslą pasakė klebonas 
kun. Alfonsas Babonas. Skai
tinius skaitė Švobų ilgametis 
draugas ir kaimynas Antanas 
Osteika. Aukas prie altoriaus 
nešė žmona Regina Juškaitė 
Švobienė ir sesutė Milda VVai-
ters, atvykusi iš Kalifornijos. 
Mišiose dalyvavo giminės ir 
pažįstami iš Tennesee ir Ken-
tucky valstijų. Mišių metu gie
dojo Šv. Antano parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. Sta
sio Sližio. Įspūdingai skam
bėjo muz. Stasio Sližio jautriai 
giedamos „Ave Maria" ir „Ana
pus saulės" giesmes. 

Po Mišių visi velionio žmo
nos buvo pakviesti į parapijos 
salę pietums. Po maldos, ku
rią sukalbėjo klebonas Alfon
sas Babonas. šeimos pakvies
tas a.a. Rimgauto ilgametis 
draugas Algis Zaparackas pri
siminė Rimgaudo įnašą į Det
roito lietuvių telkinį. Rimgau
das buvo vienas iš pirmųjų 
įsteigtos Mindaugo skautų 
draugoves, jūros skautas. Lie
tuvių studentų sąjungos De
troito skyriaus valdybos iždi
ninkas. „Santaros-Šviesos" na
rys. Ilgametis Dariaus ir Girė
no klubo valdybos narys. Šv. 
Antano parapijos nenuilstan
tis talkininkas nuo pat tų 
dienų, kai tarnavo šv. Mišiose. 
Baigęs VV'ayne State universi
teto matematikos fakultetą, 
tapo General Motors, o vėUau 
EDS kompanijos kompiuterių 
programų specialistas. 

Sukūrė šeimos židinį su sa
vo mylima žmona Regina, šio
mis jungtuvėmis džiaugėsi ir 
jose dalyvavo visa parapija. 
1997 m. gruodžio 14 dieną ne
gailestinga mirtis atskyrė 
Rimgaudą nuo jo mylimos 
žmonos, sesutės, dukterėčios 
ir jo artimų draugų. Žmona, 
siekdama įamžinti velionio 
vardą. įsteigė Stipendijos fon
dą Rimgaudo Švobos vardu. 
Fondas skirs stipendiją lietu
viui studentui, studijuojan
čiam kompiuterio mokslą. Sti
pendiją administruos BALFo 
76-tasis skyrius. Fondas buvo 
įsteigtas su 2,217 dol, o meti
nių pietų metu buvo suaukota 
383 dol. Dabar fonde yra 2.600 
dol. Norintieji aukoti šiam fo
nui gali siųsti čekius BALFo 
76-to skyriaus iždininkui Vla
dui Staškui, 10037 Hazelton, 
Redford. MI 48239. Čekius ra
šyti BALFo vardu, pažymint, 
kad auka skiriama Švobos 
fondui. 

PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS 

LB Detroito apylinkės valdy
ba pasiskirstė 1999 m. veiklos 
pareigomis. Pirmininkė — Ra
ma Petrulienė, vicepirm. kul
tūros ir švietimo reikalams — 
Birute Sveriene, iždininke 
Jūrate Jokšaite Meyer. sekre
tore Alė Butkūnienė. Jauni
mo reikalams — .Antanas Racka, 
sporto ir visuomenes reikalams 
— Algis Rugienius, naujai at
vykusių — Valdas Piestys. 
nare Rita Selenienė. 

NAUJŲJŲ METU 
SUTIKIMAS 

LB Detroito apylinkes Nau
jųjų Metų sutikimas š.m. 
gruodžio 31 d. vyks Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre, 
Southfield. Michigan. Regist
ruotis pas Nijolę Ze!winder. 
tel. 248-373-9017. 

lm 

„ŽIBURIO" MOKYKLOS 
KALĖDŲ EGLUTĖ 

Detroito „Žiburio" lituanis
tines mokyklos Kalėdų eglute 
sekmadienį, gruodžio 20 d., 12 
vai. vyks Dievo Apvaizdos pa
rapijos salėje. Bus ir vaišės — 
kugelis, dešros su kopūstais, 
pyragai ir kava. Mokiniai vai
dins Lėlės Viskantienės para
šytą ir režisuotą vaizdelį „Už
burtas miškas". Atvyks ir Ka
lėdų senelis. Kviečiame visus. 
Informacijai kreipkitės į mo
kyklos vedėją Reginą Puško-
rienę. 

D A Y T O N A B E A C H , F L 

„SAULUTĖS" 
KONCERTAS 

„AUKSO GIJA" 

Mūsų lietuviškajame telki
nyje jau kelinti metai sėkmin
gai veikia Lietuvos vaikų glo
bos būrelis „Saulutė". J a m 
vadovauja energinga pirmi
ninkė Birutė Kožicienė, o val
dyboje talkina narės Danutė 
Kurauskienė, Violeta Avižie-
nė, Regina Snarskienė. 

„Saulutė" dirba nuostabiai 
gražų darbą ir gausiai remia 
globos reikalingus Lietuvos 
vaikučius. Šiam tikslui „Sau
lutės" valdyba visais įmano
mais būdais telkia lėšas ir ki
tokią pagalbą, siunčia į Lie
tuvą siuntas ir tuo džiuginda
ma vargšus vaikučius. 

Daytona Beach, FL, „Saulu
tės" būrelis suruošė gražų ope
ros solistų Audronės Gaižiū-
nienės, gyv. Amerikoje, ir Vir
gilijaus Noreikos — Lietuvoje, 
koncertą š.m. spalio 28 d. 
Prince of Peace parapijos sa-
\ėje, Ormond Beach, FL. 

Mūsų telkinys negausus, ta
čiau dainos mylėtojų pagalba 
Lietuvai besirūpinančių tau
rių lietuvių į koncertą atsilan
kė gana didelis būrys, f kon
certą atvyko ir iš St. Peters-
burgo, Juno Beach ir kitų pla
čiųjų apylinkių lietuviai. 

Aukšto meninio lygio kon
certas mūsų telkinyje retas 
svečias, tad koncerto dalyviai 
solistus priėmė labai šiltai ir 
nuoširdžiai, o koncertą bai
giant, audringais plojimais ir 
atsistojimu jiems vaizdžiai pa
dėkota. 

Prieš koncertą „Saulutės" 
pirmininkė Birutė Kožicienė 
pasveikino svečius, operos so
listus Audronę Gaižiūnienę, 
Virgilijų Noreiką, akompania-
torių Povilą Jaraminą ir visus 
koncertan atsilankiusius, lin
kėdama malonios dvasinės at
gaivos. Supažindino su pro
gramos atlikėjų biografijomis, 
jų pasiektus dainos meno pa
saulyje gražius laimėjimus. 

Koncertą pradėjo operos sol. 
Virgilijus Noreika dainomis: 
„Ugnelė", — A. Bražinsko, 
žodž. A. Baltakio, o po jos ža
vingai skambėjo „Oi, laukiau, 
laukiau šventos dienelės" — 
lietuvių liaudies daina. 

Op. sol. Audronės Gaižiūnie-
nės „Už stalo sėdėjau" — lietu
vių liaudies daina, harm. A. 
Račiūno ir „Akimis tau para
šysiu", — A. Gudauskienės, 
žodž. Tulauskaitės-Babraus-
kienės. 

Po įžanginių, jautriai skam
bėjusių dainų Virgilijus Norei
ka ir Audronė Gaižiūnienę, 
išeidami į sceną kiekvienas 
padainavo arijas iš operų 
„Gražina", „Jūrate ir Kasty
tis". Noreika „Serenadą" — 
Fr. Shuberto. „Sapnas" — E. 
Griego. 

Audrone Gaižiūnienę padai
navo „Myliu tave", — E. Grieg 
ir „Nebedainuok, gražuole", — 
S. Rachmaninoff, žodž. A. Puš
kino. 

Pirmąją koncerto dalį solis
tai baigė duetu, padainavę 

Lemonto ..Spindulio" šokėjai gražiai pasirodę Mihvaukee miesto mugėje. 

Adinos ir Nemorino duetą iš 
operos „Meilės eleksyras". 

Po trumpos pertraukos gėrė
jomės solistų atliekamomis 
arijomis: V. Noreikos „Žydė", 
„Carmen", operetės „Judita". 
Audronės Gaižiūnienės arijo
mis iš operų „Tosca", „La Bo-
heme", „Linksmoji našlė". 
Šauniai skambėjo duetai iš 
operos „Otelio" ir koncertas 
baigtas duetu „Rose Mane". 
Akompaniatorius fortepijonu 
paskambino du kūrinius. 

Šis koncertas, be abejo, dau
gumai paliko neužmirštamą 
įspūdį. Tai tikra dvasinės at
gaivos popietė, už ką dalyviai 
menininkams nuoširdžiai pa
dėkojo. 

Stiprūs, gražiai skambantys 
solistų balsai, jų gilus įsijau
timas dainuojamų kūrinių 
dvasion, užburiančios klausy
tojus nuotaikos, padėkos aplo
dismentai, programos atlikė
jams gėlės, įteiktos Reginos 
Snarskienės ir Violetos Avižie-
nės, ir pabaigoje „Saulutės" 
pirmininkės Birutės Kožicie-
nės padėkos žodis svečiams, 
programos atlikėjams, „Saulu
tės" centro pirmininkei Indrei 
Tijūnėlienei, kurios pagalba 
lėmė šio koncerto suruošimą. 
Pirmininkė dėkojo ir visiems 
geros valios tėvynainiams, 
taip nuoširdžiai parėmusiems 
šį labdarai skirtą koncertą, 
dėkojo ir visiems talkinin
kams, prisidėjusiems prie kon
certo suruošimo. 

„Saulutės" valdyba solistus 
ir akompaniatorių nuoširdžiai 
kelias dienas globojo, vaišino 
namuose ir restoranuose. 

Po koncerto salėje kuklios 
vaišės, o po to gražiame resto
rane su svečiais-solistais ir 
akompaniatoriumi vakarienė
je ir pabendravime dalyvavo 
'30 asmenų. Išleistuves sve
čiams suruošė „Saulutės" val
dybos narė Regina Snarskie
nė, kur buvo nuoširdžiai pa
sidalinta išgyvenimų ir sun
kių laikų prisiminimais. | 

Garbės mažajam Daytona 
Beach, FL. lietuvių telkiniui, 
energingoms moterims, suruo-
šusioms tokį gražų koncertą. 
Tikėkime, kad ir daugiau su
lauksime tokių kultūrinių ren
ginių. 

Jurg i s Janušai t i s 

M I L W A U K E E , WI 

LIETUVIAI MILWAUKEE 
MIESTO MUGĖJE 

Lietuviai šįmet j au 42-tri 
metai dalyvauja Milwaukee 
miesto mugėje — „Holiday 
Folk Fair International", vyks
tančiame Wisconsin Interna
tional Institute. Šis „Holiday 
Fair", vienas iš didžiausių ir 
seniausių tarptautinių festiva
lių Amerikoje, siekia VViscon-
sin valstijos gyventojus supa
žindinti su įvairių tautybių 
žmonėmis, kurie metų tėk
mėje yra apsigyvenę toje vals
tijoje. Mihvaukee miesto 
„Henry Maier Festival 
Grounds" prie ežero tapo šių 
metų lapkričio 20, 21, 22 d. 
baltų palapinių aikštė. Šildo
mose palapinėse vyko progra
ma. Įvairių tautybių atstovai 
įrengė savo kultūrines paro
das ir pardavinėjo jų tautai 
būdingus meniškus dirbinius. 

Paskutiniuosius 18 metų lie
tuviams pagrindinai atstovau
ja „Klumpė", Ingridos Špokie
nės vadovaujamas tautinių šo
kių šokėjų ansamblis, kuris 
suburia lietuviško šokio mė
gėjus iš pietrytinės Wisconsin 
ir šiaurytines Illinois valstijų. 
Jau kelinti metai prie progra
mos ir parodų prisideda „Spin
dulys", Rasos Poskočimienės 
vadovaujamas tautinių šokių 
šokėjų ansamblis iš Lemonto. 
O Madison ir Milvvaukee apy
linkių lietuviai, nors nešoka, 
skiria savo laiką ir jėgas 
budėti prie kultūrinės parodos 
ir pardavinėti lietuviško meno 
dirbinius. 

„Klumpė" ir „Spindulys" 
kiekvieną dieną po kelis kar
tus dalyvavo programoje. 
„Klumpės" šokėjai, kuriuos 
galima vadinti šokio vetera
nais, atliko „Spacierius". Jau
nieji „Spindulio" šokėjai suko 
gyvą pynę įvairių tautinių 
šokių. 

Kultūrinę parodą paruošė 
Bronė Pliurytė Milašienė su 
šeima. Ansamblio vyrų sukal
toje gryčioje stovėjo stalas pa
dengtas kūčių „vakarienei". 
„Vakarienė" buvo būdinga tuo, 
kad visas „maistas" buvo pa
gamintas iš vaikiško molio — 
forma, — spalva sunkiai sky

rėsi nuo tikro valgomo maisto. 
Kampe, papuošta lietuviškais 
šiaudiniais papuošalais, stovė
jo kalėdinė eglutė. Iš šono, ant 
stovo padėtas plakatas aiškino 
lietuviškus Kūčių ir Kalėdų 
papročius. Penktadienio po
pietę Milvvaukee televizijos 
stoties žurnalistas filmavo lie
tuviškas parodėles ir jas pa
rodė per vakaro žinias. Šešta
dienio popietės metu, Bronės 
Milašienės paruošta kultūrinė 
paroda laimėjo „Best Depic-
tion of Culture" premiją, kurią 
įteikė Alexander Durtka, Jr.. 
prezidentas VVisconsin Inter
national Institute ir Doug 
Harris — „general chair". Fes
tivalyje dalyvaujantys lietu
viai džiaugėsi Bronės laimėji
mu. 

Sigitos ir Gedimino Dama-
šių suorganizuota parduotuvė 
sulaukė nemažai dėmesio. Si
gitos mamytės Grižienės pa
gaminti lietuviški eglutės pa
puošalai, iš Lietuvos atgabenti 
moliniai nameliai, įvairiausi 
dirbiniai, iš medžio išdrošti 
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švilpukai, moliniai nykštukai 
— viskas lankytojus domino. 
Dauguma pirko šiuos dirbi
nius kalėdinėms dovanoms. 

Iš San Diego atvykę Giedrė 
ir Stasys Milašiai, ilgamečiai 
„Klumpės" vadovai, prieš me
tus apsigyvenę Kalifornijoje, 
grįžo dalyvauti festivalyje su 
savo ansambliu. Jų grįžimas 
prisidėjo prie festivalio šven
tiškos nuotaikos. Šiuo metu 
ansamblio valdybą sudaro: In
grida Špokienė — meno va
dovė; Vilija Sužiedėlienė — 
pirmininkė; Gediminas Da-
mašius ir Vytas Janušonis -
vicepirmininkai; Bronė Mila
šienė — sekretorė ir Steve 
Gust — iždininkas. 

L.Š. 

P H I L A D E L P H I J A , P A 

ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJOS KALĖDINIS 
KONCERTAS 

Šv. Andriejaus lietuvių pa
rapijos Philadephijoje admi
nistratoriaus kun. Petro Bur-
kausko pastangomis tradicija 
tapęs metinis kalėdinis kon
certas yra dvasinė ir meninė 
atgaiva ne tik parapijiečiams, 
bet ir platesnei amerikiečių vi
suomenei. Pats būdamas mu
zikalus ir neeilinis vargonų 
muzikos meistras, kun. Bur-
kauskas sugeba kasmet pak
viesti talentingus ir profesio
nalius įvairių sričių muzikus 
atliko pasaulinių kompozito
rių programą. Šv. Andriejaus 
parapijos choras, vadovauja
mas Anelės Kaulinytės, atlie
ka lietuviškų kalėdinių gies
mių repertuarą. 

Šių metų kalėdinis koncer
tas vyks sekmadienį, gruodžio 
27 d., 2 vai. p.p. Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos baž
nyčioje, 19 ir VVallace gatvių 
sankryžoje. Programoje šalia 
parapijos choro atliekamų lie
tuviškų kalėdinių giesmių, 
girdėsime Philadelphijos jau-

Milašiu 
rrxią 

šeima • iuo/,.-t.- l'aulius Milw,uiK,-e rungto mugėje laimėje premija u). ^eriaiiMa tautinę pa-

nimo orkestro (Philadelphia 
Youth Orchestra) pučiamųjų 
ins t rumentų ansamblį ir St. 
Mark 's Singers profesionalų 
dainos vienetą. Abu šie viene
tai y ra Philadelphijoje gerai 
žinomi amerikiečių t a rpe ir 
aukš ta i muzikos kritikų įver
t int i . Kun. Burkauskas suge
ba tradicinius parapijos kon
certus plačiai išgarsinti, taigi 
vėl t ikimasi sulaukti gausios 
publikos. Į koncertą bilietai 
neplat inami, įėjimas į bažny
čią nemokamas, bet už muzi
kinę kul tūr inę popietę priima
mos dalyvių laisvos aukos. 

Su kalėdiniu koncertu bus 
pradedamas Šv. Andriejaus 
parapijos 75-ių metų gyvavi
mo sukakt is . Pagrindinės ju
biliejaus iškilmės bus šven
čiamos balandžio 24-25 d. kar
tu su kun. Burkausko 20-ties 
metų kunigystės sukaktimi. 

Teresė G e č i e n ė 

KANADA 

Toronto Pr i s ikė l imo pa
rapija buvo pasižadėjusi vie
nus metus maitinti pora šimtų 
neturtingųjų Lietuvoje. Dabar 
j au keleri metai ir vis parapi
jos komitetas tebetęsia šį pa
žadą. Dr. J . Čiuplinskienės 
pastangomis, buvo surengtas 
naudotų dalykų išpardavimas, 
kuriuos suaukojo parapijie
čiai. Už parduotus dalykus bu-
vos sur inkta nemaža suma pi
nigų. 

Lapkrič io 15 d. b u v o su
rengta sriubos vakarienė su 
programa. Vakarienėje daly
vavo ir pranciškonų provinci
jolas iš Kretingos kun. Bene
diktas Jurčys, OFM. Meninę 
dalį atliko „Volungės" choras, 
vadovaujamas muz. Dalios 
Viskontumės. Pavyko surinkt i 
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Tel. 708-636-6622 
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DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave.. Hickory HM*. 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 

D R A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

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

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v p p. 
troč. uždaryta, ketvirt. 1-3v.p.p. 
penktad. ir sestad. 9v.r.-12v.p.p. 

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

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

Tel. 773-586-7756 
Valandos pagal šusterimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W . 103 S t . Oak. Lawn. IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Te l . 708-422-8260 

ARASŽUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava.. Suite 310 

NaparvHte. IL 60563 
Tel (630) 527-0090 
3825 Highland Ava., 
Tower1, Suite 3 C 

Dowr*rs Grove, IL 60515 
Tel. (630) 436-0120 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Family Dental Care 
6317 Fairvievv, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

nemažą sumą lėšų, kurios ski
riamos Lietuvos varguoliams. 
Komitetas pasirinko šūkį: 
„Kiek kar tų tai padarėte vie
nam iš mažiausių brolių, man 
padarėte". (Mt. 25, 40). 

P a m i n ė t a Lietuvių parko 
25 metų sukakt is . Gausiai su
sirinko tautiečiai. Pasakyta 
nemažai kalbų. Dalyvavo 
miesto atstovai. Pagerbti St. 
Jokūbait is , D. Keršienė ir B. 
Saplys, šio parko vardo išga
vimo iniciatoriai. 

S t a s y s Prakapas 



NEDRASKYTI SENŲ ŽAIZDŲ 

Su Lietuvos prezidentu 
Valdu Adamkumi kalbėjo 
l e n k ų žurnalistė Barbara 
Machnicka. Pokalbi iš
spausdino lenkų dienraš
t i s „Kurier Poranny", 
1998.11.12. 

— Mūsų bendroje sudė
tingoje istorijoje dar yra 
skausmingų akimirkų. Ne
seniai jaunas lietuvių po
l i tologas paragino, kad 
Lenkija atsiprašytų Lietu
vą už generolo Želigovskio 
akciją ir Vilniaus užėmi
mą. J i s argumentavo, kad 
atsiprašymas galutinai už
darytų tą dramatišką isto
rijos tarpsni. 

— Mūsų bendroje ilgoje is
torijoje galima rasti daug pa
našumų. Svarbiausia vis tik 
pamoka yra tokia: laisvės ne
galima niekuo pakeisti. Ir Lie
tuva, ir Lenkija sumokėjo 
aukštą kainą, todėl turime tai 
prisiminti. 

Nemanau, kad reikėtų dras
kyti senas žaizdas. Ką toks at
siprašymas pakeistų9 Turime 
gerus santykius su Lenkija, 
nei jauna lietuvių karta, nei 
lietuvių politinis elitas tokio 
klausimo nekelia. Žvelgiame į 
ateitį, užuot dairytis į praeitį. 
Mano nuomone, tas istorijos 
tarpsnis ir be to bus užda
rytas. 

— Ar tai reiškia, kad dar 
nėra uždarytas? 

— Iš mano pusės — yra. 
— Lietuvių istorikai pri

pažįsta, kad, nors keičiasi i 
bendrą lietuvių-lenkų san
tykių tarpsni, bet lietuvių 
vaikai toliau mokyklose 
mokosi apie pražūtingas 
Liublino unijos pasekmes, 
apie okupaciją ir poloniza
ciją, taigi, nesikeičia lenko, 
k a i p priešo, įvaizdis. 

— Nesutinku su tokia moky-
mcvizija, nemanau, kad lietu
vių mokykla tokius stereoti
pus konservuotų. Aš žvelgiu į 
istoriją, kaip į žinių šaltinį. 
Pozityvai džiugina, skausmin
gi dalykai , o rč ia susimąstyti 

• ir ieškoti p ežasčių. Tai, kas 
vyko ani.sčiau, sąlygojo 
aniems laikams būdingos ap
linkybės. Verta mokytis iš 
klaidų, kad jų nekartotume. 

— Jūs ne kartą sakėte, 
kad lietuvių-lenkų santy
kiai yra labai geri. Vadina
si, nieko negalima pagerin
ti? 

— Lietuvių ir lenkų bendra
darbiavimas yra šiandien toks 
art imas, kaip niekuomet pra
eityje. Bet visuomet galima 
ieškoti geresnių sprendimų. 
Norėčiau, ypač dabar, kai ei
name link Europos, kad tie 

ryšiai būtų geriau derinami. 
Manau, kad nuosekli Lenkijos 
parama lietuvių siekiams tap
ti NATO ir ES nare yra mūsų 
puikių ryšių įrodymas. 

— Lietuva civilizuotai iš
sprendė savo mažumų pro
blemas, davė joms piliety
be, teisę mokytis sava kal
ba, skleisti savo kultūrą ir 
puoselėti tradicijas. 300-
tūkstantine Lietuvos lenkų 
mažuma naudojasi tomis 
teisėmis. Bet lenkai skun
džiasi , kad per lėtai j i ems 
grąžinama žemė Vilniaus 
rajone, lyginant su visa ša
limi. Aplink Vilnių, kur gy
vena lenkai, iki šiol sugrą
žinta vos 18 proc. žemės, 
kai Lietuvos gilumoje — 
40-60 procentų. 

— Nemanau, kad vilkinama 
grąžinti nuosavybę dėl tauti
nių motyvų. Visoje Lietuvoje 
vėluojame su turto grąžinimu, 
ir tai mūsų biurokratinė ne
laimė. Vilniaus rajone susi
telkė visos neigiamos aplin
kybės. Kaltinu mūsų biuro
kratus, kurie neatlieka savo 
pareigų. Čia jokia komisija ne
išspręs klausimo. Aš pasiryžęs 
priversti, kad tie žmonės be 
jokių komisijų gautų tai, kas 
jiems priklauso. Aš asme
niškai prižiūrėsiu, kad turto 
grąžinimo tempas čia pasiektų 
valstybės vidurkį. 

— Kita problema: admi
nistracijos reforma. Lenkai 
bijo, kad ji išsklaidys lenku 
gyventojų telkinius ir bus 
sunkiau išrinkti savus į 
savivaldybes. Jūs pažadė
jote prezidentui Kvas-
nievvskiui, kad bus atsi
žvelgiama į Lietuvos lenku 
pageidavimus. 

— Pažadėjau ir ištesėsiu žo
dį. Aš pasiūlysiu, kad šis klau
simas būtų išspręstas prie ap
valaus stalo, dalyvaujant Lie
tuvos lenkų ir savivaldybių 
reikalų ministerijos atsto
vams. 

— Ar Jus tenkina lietu
vių-lenkų ekonominiai ry
šiai? 

— Šioje srityje nedaug pa
darėme, nors galimybės yra 
nemažos. Lenkija ir Lietuva 
šiame regione galėtų sukurti 
pagrindus platesniam ekono
miniam bendradarbiavimui 
tarp Skandinavijos valstybių, 
Latvijos, Estijos ir Ukrainos. 
Perspektyvus yra Baltijos-
Juodosios jūros ekonominis 
blokas. Džiugintų mane lenkų 
kapitalo investicijos Lietuvoje, 
nors suprantu, kad šiuo metu 
abi valstybes visų pirma turi 
rūpintis savo ekonomika. 

Iš gruodžio 12 Rotušės aikštėje Vilniuje vykusių didžiosios Kalėdų eglutės užžiebimo iškilmių. Nuotr. Eltos 

PUNSKIEČIAI ŽADA 
SKUSTIS EUROPOS 

TARYBAI 
Lenkijos lietuviai neatmeta 

galimybės kreiptis į Europos 
Tarybą dėl „Punsko lietuvių 
išlikimo", praėjusią savaitę 
pareiškė Lenkijos lietuvių 
bendruomenės pirmininkė Ire
na Gasperavičiūtė. 

J i su žurnalistais Vilniuje 
kalbėjosi po susitikimo su Sei

mo pirmininku Vytautu 
Landsbergiu. Punsko lietuviai 
yra susirūpinę dėl Lenkijos 
vyriausybės sprendimo įkur
dinti Punske steigiamos pasie
nio užkardos įgulą su šeimo
mis. Kariškiams būtų perduo
ti pastatai, kuriuose dabar 
veikia reabilitacijos punktas, 
vaistinė, katilinė ir yra trys 
sveikatos darbuotojų butai. 

I. Gasperavieiūtės teigimu. 

Didžioji Lietuvos sostines Kalėdų eglutė, iškilmingai apšviesta gruodžio 
12 d Ji Rotušės aikštėje stovės iki Trijų Karalių. N-iotr. Eltos 

pinigus minėtajam sveikatos 
objektui surinko vietos lietu
viai, tačiau pas ta tas yra Len
kijos valstybės nuosavybė. 

Vietos lietuviai taip pat ne
rimauja, kad karinis persona
las kartu su šeimomis sudarys 
maždaug 10 proc. Punsko gy
ventojų. Tai, punskiečių nuo
mone, gali smarkiai „atskiesti 
lietuvybę". Pasak I. Gaspera-
vičiūtės, Lenkijos vyriausybės 
„sprendimai buvo priimti, pa
žeidus Lenkijos administraci
nę teisę ir nepasiklausus vie
tos gyventojų". 

„Seimo pirmininkas pr i ta rė 
mūsų minčiai kreiptis į S t ras 
būrą", sakė etninių lietuvių 
atstovė. 

„Mums, savo ruožtu, reikia 
stengtis, kad Lenkija kuo grei
čiau priimtų taut inių mažumų 
įstatymą, kad mes galė tume 
konkrečiais teisiniais ak ta i s 
konkrečiai ginti savo teises", 
sakė I. Gasperavičiūtė. 

Pasak Seimo pirmininko at
stovės spaudai Loretos Zaka
revičienės, V. Landsbergis 
„palaiko punskiečių poziciją". 

„Tai moralinis aspektas — 
žmonės rinko pinigus s taty
bai, ir tas pas ta tas turėjo 
konkrečią — sveikatos įstai
gos — paskirtį. Dabar ten ke
liasi kariškiai", BNS sakė L. 
Zakarevičienė. 

„Tačiau Seimo pirmininkas , 
mano, kad negalima kištis į 
kitos valstybės vidaus reika
lus", sakė atstovė spaudai . Pa
sak jos, „punskiečiai turi arba 
susitarimu, arba per teismą 
aiškintis dėl to pastato". 

(BNS) 

Danutė Bindokienė 

Sveiki, sulaukę 
Dovanų dienos! 

Pasirodo, kad šiomis dieno
mis Ameriką kamuoja ne vie
na, o dvi neišsprendžiamos 
problemos: viena Vašingtone, 
antra visame krašte . Supran
tama, kad pirmenybė teikia
ma įvykiams Vašingtone, kur 
tebesvarstomas prezidento li
kimas, arba — tiksliau — pa
silikimas Baltuosiuose rū
muose. 

Galbūt. Vašingtono atveju, 
net prieš dešimtmetį ypatingo 
galvojimo nebūtų reikėję, ta
čiau dabar pažiūros į padoru
mo, tiesos, ištikimybės prie
saikai ir kitas vertybes, deja. 
pasikeitusios. Kas anksčiau 
buvo griežtai atmetama, da
bar ieškoma visokiausių pa
teisinančių aplinkybių 

Antra vertus, eilinis krašto 
pilietis nedaug gali pasiekti, 
pareikšdamas savo nuomonę, 
tad daugelis stengiasi išjungti 
Atstovų rūmuose ar Senate 
daromus sprendimus. Jam tik 
svarbu, kad ekonominė gerovė 
ir aukštas gyvenimo lygis 
nenukentėtų, o ar prezidento 
pareigas eis Bill Clinton, Al 
Gore, ar dar kas kitas, nelabai 
žmonėms rūpi... 

Tačiau daugelis labai sielo
jasi, kad Kalėdų metu nebūtų 
paminimas Kristus! Ypač vie
šose vietose — valdiškose mo
kyklose, savivaldybės ar val
stybinėse įstaigose, valdžios 
išlaikomose institucijose ir 
pan. J au beveik visur iš tokių 
vietų išnyko prakartėlės bei 
kiti simboliai, kurie primintų. 
kokią iš tikrųjų šventę šven
čiame gruodžio 25 dieną. Tie
sa, eglutės, Kalėdų ar sniego 
seniai, sveikinimų kortelės su 
,,sezono linkėjimais" ir dova
nos stengiasi užpildyti di
džiąją spragą, likusią, kai iš 
šios šventės buvo ištrintas 
Dievo Sūnaus gimtadienis. 
Atrodo, nedaug kas priešta
rautų, jeigu Kalėdų pavadini
mas būtų pakeistas į Dovanų 
dieną. Tuomet ir prekybinin
kai nesijaustų nuskriausti, ir 
valdiškųjų mokyklų vadovybė 
galėtų ramiau miegoti, nesi-
blaškydama, kaip suderinti 
kalėdinę muziką (įsivaizduo
kite, kai kuriose dainose-
giesmėse paminimas net J ė 
zaus vardas!) ir nuolatinį JAV 
Konstitucijos saugotojų primi
nimą, kad jokiu būdu nedera į 
mokyklas įvesti net mažiausią 
religijos užuominą. 

Anksčiau pradžios mokyk
lose, ir daugelyje aukštesnių
jų, buvo ruošiami kalėdiniai 
koncertai, programos, sukvio-

čiant tėvus, suteikiant vi 
šiems valandėlę pagyventi 
šeimyniška, šventiška nuotai
ka. Po to, kai pasigirdo protes 
tai dėl krikščioniškų tenden
cijų tokiose programose, mo
kyklų vadovybe atsidūrė tarp 
akmens ir uolos. Reikia sutik
ti, kad dabar gruodžio mėnesį, 
beveik tuo pat metu. kaip 
Kalėdos, yra švenčiamos ir 
kai kurios kitos religines 
šventės. Pvz., žydų Hanukkah 
(prasidėjo praejuį sekma
dienį i. Amerikos afrikiečių 
Kvvunzaa. musulmonų Rama-
dan (prasidės gruozio 20 d.). 
Nors Hanukkah anksčiau ne
buvo viena pagrindinių žydų 
švenčių, bet galbūt kaip tik 
norint atsverti Kaiedų tradici
jas, ši šventė labai išpo
puliarėjo. Panašiai ir su 
Kvvanzaa. kuri tik pastaruoju 
dešimtmečiu įgavo platesnio 
dėmesio. Tačiau ar dėl to 
Kristaus Gimtadienio reikšme 
sumažėjo? Ar Amerikai reikia 
taip skrupulingai bijoti Kalė
dose religinių simbolių? Ar iš 
tikrųjų JAV konstitucija reli
gijos pasireiškimus draudžia, 
riboja, stumia iš viešojo savo 
žmonių gyvenimo? 

Kaip tik atvirkščiai! Kon
stitucija visiems piliečiams 
užtikrina religijos laisvę ir 
net neneigia Dievo buvimo. 
Konstitucija nedraudžia sava
noriškai dainuojamos ar ki
taip atliekamos kalėdinės mu
zikos, pirmųjų Kaiedų įsce-
nizavimu mokyklų scenose, 
prakartėlių prie valdiškų 
pastatų, ruošiamų mokiniams 
konkursų, kuriuose jie gali 
dalyvauti su savo rašiniais, 
poezija ar menu apie Kalėdas, 
Kristaus gimimą Žinoma, ne
tikslu nekrikščionis versti to
kiose programose ar konkur
suose dalyvauti, bet nieko 
nekenktų kiekvienam šios 
daugiatautės, daugiarasės, 
daugelio religijų ' i r visai be 
tikėjimo; valstybes mokslei
viui pažinti ir išmokti gerbti 
kitų žmonių įsitikinimus. Tas 
padėtų išnykti neapykantai, 
nepasitikėjimui kitaip kal
bančiu, tikinčiu, atrodančiu. 
Toks pažinimas vaikui tikrai 
būtų naudingesnis, negu per 
visas žiniasklaidos priemones 
grūste grūdamas žiaurumas, 
nemoralumas ir piktybinės 
pažiūros į autoritetą 

Prieš keletą metų buvo pa
skelbtas šūkis: ..Grąžinkime 
Kristų į Kalėdas!'" šiandien. 
kaip niekuomet anksčiau, ta 
šūkį reikėtų įgyvendinti. 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

JURGIS JANKUS 

ROMANAS 

Nr. 87 (Tęsinys) 

Netilpo galvoje ir nesukaupiau pakankamai drąsos 
nueiti viršun ir pasakyti, kas mane apsėdo. Vis tiek 
pakilau, nuėjau į rūsį, susiradau didžiausią kokią tu
rėjau ant rėmų užtemptą drobę, nurėškiau pačia pur-
viniausia spalva, nuo kampo ligi kampo išstrižai už
rašiau „velniava" ir atsisėdau. Žiūrėjau į pirmą šių-
dieninį savo paveikslą. Ilgai. Labai ilgai. Kol raudo
nos raidės ėmė viguriuoti purve, ir nuostabu — ėmiau 
jausti palengvėjimą. 

Sugrįžęs virtuvėn išgėriau puoduką kavos ir tom 
pačiom akim išlėkiau į darbą. Nors darbe buvojau su
sitelkę kiek rūpesčių, bet namie ant pastovo paliktos 
velniavos negalėjau atsikratyti. Ji taip skaudžiai ne-
berėžė, kaip buvo rėžusi naktį, bet vis tiek visiškai ne
pasitraukė. Prieš savo paties valią ieškojau ir ieškojau 
paveikslo, kuris kiekvienam pasakytų pasaulyje vyks
tančią velniavą. Ne pasakytų, bet smigte smigtų, ir 
kartu ir taptų gyvybe trykštančiu menu, o ne de
monstruotų tapytojo kūrybinę negalią. Pačią pikčiau
sią negalią, kurios pilna šiųdieniniuose paveiksluose. 
Net priešpiečių nejau į įmonės užkandinę, bet sėdėjau 
savo užtvaroje ir piešinėjau paveikslo piešinėlius. Ver
čiau lapą po lapo, ir visi piešinėliai po kelių brūkšnių 
virto iliustracijomis. Ėmiau pats save įtikinėti, kad ir 

patys didieji nemarūs darbai tėra tik iliustracijos. Ge
ros, net nuostabiai geros, bet tik iliustracijos. Ar Bot-
tičelli Primavera ne iliustracija, Giotto Lamentation, 
Leonardo da Vinci Paskutinė vakarienė, Rafaelio Ma-
donna del Cardellino ar Michelangelo Adomo tvėrimas 
ar ne iliustracijos? Geros, beveik tobulos, tokios, ku
rias labai retas šių dienų dailininkas begalėtų padary
ti. Gal todėl ir savo nesugebėjimus į padanges užsi
spyrę kelia. Reikia kaip nors savo nuogumą pridengti. 
Sumetu piešinėlį dviejų milžinų besiritančių kalnuose 
ant prarajos kranto ir matyte matau, ką pasakytų 
meno kritikai į tokį net ir t >buliausiai nutapytą pa
veikslą. Būtų šlamštas, o jeigu prie šios nakties nutep
to apačioje dar prirašyčiau, kad tai dvidešimtojo am
žiaus dvasia, gal ką ir užkabintų. Ko gera dar ir gerai! 

Kažin kur skaičiau, kad šis amžius yra draskymo 
amžius, tik reikia išmokti ką draskyti ir kaip sudras
kyti. Romanus, eilėraščius, paveikslus sudraskyti taip, 
kad niekas jų nebepažintų ir vėl sudėti taip, kad tebū
tų tavo ir tavo vieno darbas. Išplėšiau dviejų milžinų 
paveikslėlį, ėmiau plėšyti ir dėlioti. Kai kurias skiau
teles dar smulkiau plėšiau, kad vienoje vietoje nebūtų 
nei visos galvos, nei visos kojos ar rankos, nei viso ak
mens ar debesio su iš po patamsėjusio krašto išnirusiu 
šviesiu saulės spinduliu. Žaidimas ėmė patikti. Net 
ėmiau galvoti, kad taip skiauteles sudėliojęs iš jų nu
piešiu tokį paveikslą, kokio nei garsusis Pablo Picasso, 
nei Salvador Dali nebus pajėgę sudraskyti. Sudrasky
siu savo daug vargtas pūgas, kiek nudaiktintus pei
zažus, sumaišysiu, perdėliosiu ir viską iš nauja nuta
pysiu. Tegu jie žiūri, tegu spėlioja, o aš stovėsiu šalia 
visko kaip sfinksas ir šypsosiuos. Ne lūpomis, bet min
timi. 

Buvau bebaigiąs savo „šedevrą" dėlioti, kai pabel
dė į duris. Taip nelaiku, kad net krūptelėjau, sušla-
viau viską į krūvą, užmečiau sąsiuvinį ir paprašiau 
įeiti. 

Įėjo Stasys. Kaip visada smagus. 
— Ar parvežei lauktuvių? 
— Ar ir iš laidotuvių lauktuves vežamos? — į klau

simą klausimu atsakiau. 
Tada trumpai pasakiau, kas mirė ir ka ip mirė. Dar 

pasakiau, kad velionio pusseserei viršutinį butą iš
nuomavau. Norėjau dar pridėti, kad gal reikėtų pasi
dairyti jai kokios vietos įmonės administracijoj, bet vėl 
prikandau liežuvį, o jis, pasikrapštęs po švarko antį 
ištraukė sulankstytą popierių. 

— O va, aš turiu tikrų lauktuvių. — paduodamas 
pasakė. 

Išlanksčiau ir pasijutau sukrėstas. Rašė kaimynė 
iš Lietuvos. Su jos sūnumi kartu mokėmės, tik pas
kum mūsų keliai išsiskyrė. Prieš pat vokiečių puolimą 
jis buvo su universiteto ekskursija išvykęs į Sovietų 
Sąjungą ir tenai pasiliko. Aš išbėgau į Vakarus. Ra
šiau jo tėvams porą laiškų, turbūt porą metų laukiau 
atsakymo, ir dabar taip staiga ir tokiu nelauktu būdu. 
Net rankos pradėjo virpėti. O rašė, kad mano tėvai pa
liko Sibire visam, brolis grįžo, bet negalėdamas pritap
ti išvyko į Klaipėdos kraštą, apie Živilės motiną nieko 
negirdėti, tėvas tebėra kalėjime, pati Živilė mirė plau
čių uždegimu. Ir viskas. 

— Iš kur gavai? — net kelis ka r tus perskaitęs pa
klausiau. 

Pasakė, kad į universitetą buvo atvažiavę net trys 
sovietų fizikai. Rimas sužinojęs, kad vienas iš jų buvo 
lietuvis, tai abu su juo nuėję pasimatyti . Anas tuoj ir 

paklausęs, ar nepažįsta manęs. Norėjęs pasimatyti, 
bet kai manęs nebuvo, tai tik perdavė savi motinos 
rašytą laišką. 

— O ką daugiau? 
— Daugiau nieko. J jokias kalba nenorėjo leistis. 

Sakė iš telefono knygos susiradęs tave. kelis sykius 
skambinęs, bet tu neatsiliepęs. 

— Kaip galėjau atsiliepti, kad nebuvau. Kur jis da
bar? 

Galėjau ir pirštus nusikramtyti. Čia buvo ju pas
kutinė vieta, ir tą dieną jis gal jau buvo Lietuvoje ir 
papasakojo anos valdžios žmonėms, kokių paslapčių 
parsivežė iš viską turinčios Amerikos Jeigu bučiau SU-
sitikęs pats, tikriausiai būčiau daugiau sužinojęs 
Nemaniau ir nemanau, kad jis senam bičiuliui nebūtų 
labiau atsivėręs. 

Tą dieną nebegalėjau nieko dirbti. Iš mokyklinio 
sąsiuvinio išplėštą, keturlingai perlenktą lapą skai
čiau, skaičiau ir skaičiau. Tuos keliolika paprastų 
žodžių jau atmintinai mokėjau, bet vis tiek skaičiau. 
Už kiekvieno žodžio, už kiekvienos neįgudusią ranką 
parašytos raides mačiau žmones, kokius kad.: pažinau 
ir tokius, kokie tapo nutekšti i kančias ir vargą. Ir 
Živilę. Kas matė. kad ji mirė plaučių uždegimi 

Net nepasijutęs, vėl paėmiau sąsiuvinį ir ėmiau 
piešti tokius, kokius atsiminiau ir tokius, kokio tapo 
nutekšti tenai. 0 kur tas tenai, net nuvokti negalėjau, 
tik žinojau, kad jie buvo tenai ir kad tebėra tonai. Ir 
motina, ir tėvas, ir Živilė, ir visi kiti Susigriebiau tik 
kai sekretorė pravėrusi duris pasakė: „Labanakt!* 
Žvilgterėjau t laikrodi — buvo dešimt po penktos. Ir |i 
kažin kodėl vėlinosi išeiti. 

(P.us daugiai; 
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ALIAS KVIEČIA Į PASKAITĄ APIE 
IGNALINOS AE 

Seniai bebuvo rąžyta apie 
ALIAS Čikagos skyriaus veik
lą, bet tai nereiškia, kad inži
nieriai ir architektai nuobo
džiavo. Turėjome daug ir įdo
mių renginių. 

Dar pavasarį, gražią birže
lio dieną. įvyko ekskursija-pa-
sivaikščiojimas po Čikagos vi-
durmiestį. Maršrutą parinko 
ir apie Čikagos miesto bei 
dangoraižių statybos istoriją 
įdomiai papasakojo patyręs 
ekskursijų vadovas, geras ar
chitektūros žinovas Jurgis 
Anysas. Smulkiau apie eks
kursiją buvo rašyta žurnale 
„Technikos žodis" (Nr. 3-4). 

Liepos 26 d., patį vidurva
sarį, gražiame gamtos prie
globstyje ALIAS Čikagos sky
riaus tradicinėje gegužinėje 
smagiai laiką leido ir jauni, ir 
vyresnieji. J au antri metai ge
gužine vyksta Rudaičių-Mar-
chertų sodyboje Michianoje. 
MI, puikiame Mičigano ežero 
paplūdimyje, šiemet vanduo 
buvo itin šiltas, buvo galima 
iki soties pasimaudyti. 

Rugsėjo 19 d. įvyko dar per
nai planuota ekskursija į By-
ron atominę elektrinę, kuri 
pastatyta Illinois valstijos 
šiaurinėje dalyje, netoli Rock-
fordo. Turėjome sutvarkyti 
kai kuriuos formalumus, iš 
anksto pateikti tikslų daly
vaujančių sąrašą su asmens 
duomenimis. Bet elektrinės 
vidaus apžiūrėjimui to dar 
neužteko. 

Ekskursija prasidėjo moko
majame elektrinės pastate. 
Auditorijoje, aprūpintoje įvai
riausiomis vaizdinėmis prie
monėmis, susipažinome su 
Byron atominės elektrinės 
projektavimo ir statybos isto
rija bei jos veikimo principais. 
Tai — penktoji atominė elek
trinė Commonwealth Edison 
sistemoje. 

Apsilankėme tikslioje pir
mojo bloko valdymo patalpos 
kopijoje. Šioje patalpoje duo
menys į valdymo skydą su 
daugybe įvairiausių prietaisų 
patenka ne tiesiogiai iš reak
toriaus, bet per kompiuterius 
iš tikrojo kontrolės skydo. 
Galėjome imituoti įvairias 
avarines situacijas ir stebėti, 
kaip į tai reaguoja blokinės 
kontrolės skydo prietaisai. 
Kai viskas funkcionuoja gerai 
— skyde dega tik žalios švie
sos. Atsiradus bet kokiam su
trikimui, užsidega raudonos 
šviesos ir įspėjamieji signalai. 
Operatoriai gali tuoj pat rea
guoti ir imtis reikiamų prie
monių. Yra ir kompiuterinė 
kontrolė, užprogramuota sa
varankiškai taisyti nukrypi
mus. 

Teoriškai susipažinę su jė
gainės darbu, buvome pak
viesti apžiūrėti elektrinės 
darbines patalpas. Bet ne iš 
karto ten patekome — turė
jome atlikti sudėtingiausią 
patikrinimo procedūrą. Mūsų 
pateikti dalyvių sąrašai buvo 
palyginti su jų sudarytais, ir 
dar užduoti papildomi klausi
mai apie šeimą, užsiėmimą, 
gyvenamą vietą. Buvo patik
rintas kiekvieno radiacijos ly
gis. Po to, panašiai kaip aero
drome, padėję daiktus ant 
konvejerio patys turėjome 
praeiti pro specialius rėmus. 
Tik. jei prieš skrydį užtenka 
vieno, tai čia reikėjo praeiti 
dvejus. Kiek anksčiau išduo
tos asmens korteles buvo pa
keistos naujomis. Kiekvienas 
gavome apsauginius šalmus, 
akinius ir kištukus ausims. 
Norėdami pro didžiules meta
lines duris įeiti į darbinę zo
ną, turėjome atlikti dar vieną 
procedūra, panašią į pirštų at
spaudų paėmimą. Tik čia rei
kėjo prispausti visą delną. 

Ignalinos atominėje elektri

nėje naudojami verdančio 
vandens -B\YR>. o Byron elek
trinėje — sunormuoto slėgio 
vandens (,P\VR-Pressurized 
water reactors; tipo reakto
riai. Reaktoriai pagaminti iš 8 
colių storio plieno ir laikomi 
didelių gabaritų itin stipria
me gelžbetonio pastate, vadi
namame apsauginiu kiautu 
(containment). Reaktoriaus vi
duje, metaliniuose vamz
džiuose, vadinamuose kuro 
kanalais, dega kuras — radio
aktyvus uranas. Branduolines 
reakcijos metu urano atomai 
skyla. Šis atominis skilimas 
išskiria didelį šilumos kiekį 
ir kaitina vandenį, supantį 
tuos kanalus. Kad vanduo ne
užvirtų, jo spaudimas automa
tiškai reguliuojamas. Sunor
muoto slėgio vanduo eina į 
garo generatorių, kur aukšta 
jo temperatūra panaudoiama 
garui gauti. Garas nukreipia
mas į turbiną. Turbina, su
jungta su 1,175.055 kilovatų 
galingumo generatoriumi, su
kasi 1800 apsisukimų per mi
nutę greičiu. Galutinis proce
so rezultatas-elektros energi
ja. Praėjęs pro turbiną, „nu
dirbęs savo darbą" garas yra 
atšaldomas ir, virtęs vande
niu, vėl eina tuo pačiu keliu. 
Taip procesas kartojamas. By
ron AE per metus sunaudoja 5 
sunkvežimius urano. Kad 
efektingiausią anglies elek
trinė pagamintų tą patį ener
gijos kiekį per metus, kaip ir 
Byron AE. jai kasdien turėtų 
būti pristatomi 110 vagonų 
anglies. Ekskursijoje daug pa
matėme, sužinojome ir likome 
patenkinti. 

Labai gyvai ir įdomiai pra
ėjo susitikimas su karo atašė 
Vašingtone majoru Voldema
ru Sarapinu. Spalio 9 d. Bal-
zeko lietuvių kultūros muzie
juje gausiai susirinkusiems 
klausytojams jis papasakojo 
apie Lietuvos kariuomenės 
karinį pasiruošimą ir pritai
kymą prie vakarų struktū
rų, stengiantis patekti į 
NATO. 

Per pusantrų metų. praėju
sių nuo pirmosios majoro V. 
Sarapino viešnagės Čikagoje, 
Lietuvos kariuomenėje įvyko 
daug gerų pokyčių. Išaugo ka
riuomenės finansavimas. 1998 
m. karinis biudžetas sudarė 
1,5% bendro visuomeninio 
produkto, o 1996 m. jis buvo 
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ALIAS nariai su karo atašė majoru Voldemaru Sarapinu po jo paskaitos. Iš kaires: Algirdas Marchenas, Teodo
ras Rudaitis laiko majoro dovanotą Lietuvos gynybos ministerijos atminimo lėkštę, majoras Voldemaras Sarapi-
nas. Albertas Kerelis, Aurelija Dobrovolskiene, Rimantas Gurauskas ir Laima Patašienė. 

t ik 0.56<$. Su užsienio šalių, 
ypač Amerikos, pagalba senoji 
atgyvenusi karinė technika 
keičiama nauja, modernesne. 
Įsigyta patikima ryšių techni
ka, sėkmingai sprendžiamos 
transporto problemos. Moder
niais įrengimais aprūpinamas 
Karmėlavos oro stebėjimo cen
t ras turėtų tapti tarptaut iniu. 

Ne vien technika lemia ka
riuomenės įygį. Tarybinius 
pulkininkus, be kurių iš pra
džių nebuvo galima apsieiti, 
palaipsniui keičia jauni , už
sienyje apmokyti kariškiai. 
Karinis parengimas Lietuvoje 
dar nėra reikiamo lygio, bet ir 
šia kryptimi dirbama. Glau
džiai bendradarbiaujant su 
užsienio karo specialistais, 
buvo paruoštos naujos moky
mo programos. Daug jaunimo 
užsienyje baigia kar inius kur
sus ar net karines akademi
jas . Ir šiuo metu keturiose 
Amerikos karinėse akademi
jose mokosi lietuvaičiai. Tai 
nemažas pasiekimas, nes pa
tekti į j a s labai sunku. Akade
mijos priima tik vieną pro
centą užsieniečių. Pavyzdžiui, 
vienoje akademijoje iš 1,000 
s tudentų tik 10 yra užsienie
čiai, o į tas dešimt vietų pa
prastai būna apie 700 pareiš
kimų. 

Artėti prie vakarietiškų 
s tandar tų padeda ir dalyvavi
mas įvairiose karinėse praty
bose ir programose. Mūsų ka
riai dalyvauja Taikos palaiky
mo programoje Bosnijoje, Al
banijoje, siunčiami į osovą. 
Sėkmingai veikia Baltijos tai
kos palaikymo batalionas 
(Balbatas), kuriamas bendras 
taikos palaikymo batalionas 
su Lenkija. 

Užsienio specialistai susido
mėjo ir Lietuvos mokslininkų 
darbais . Sudarytos sutartys 

su Fizikos ir Puslaidininkių 
fizikos moksliniais institutais, 
jų pasiekimus pritaikant kari
nei pramonei. 

Karo atašė majoras V. Sara-
pinas optimistiškai žvelgia į 
Lietuvos kariuomenės ateitį ir 
jos perspektyvas įstoti į 
NATO. Jis pasistengė kuo 
išsamiau atsakyt: į gausiai 
pateiktus klausimus. Susipa
žinti su karinio gyvenimo 
kasdienybe ir iškiliais mo
mentais padėjo majoro V. Sa
rapino rūpesčiu iš Lietuvos 
atsiųstos nuotraukos. Atmini
mui majoras V. Sarapinas AL
IAS Čikagos skyriaus pirmi
ninkui Teodorui Rudaičiui 
įteikė Gynybos ministerijos 
dekoratyvinę lėkite. 

Ne taip greitai, kaip norėtu
me, sprendžiami Dariaus ir 
Girėno paminklo Marąuette 
Parke remonto reikalai. Apie 
tai bus pranešta, gavus pa
tvirtintus Parkų valdybos nu
tar imus. 

Galima pasidžiaugti gyva 
ALIAS Čikagos skyriaus veik
la. Šiuo metu skyriuje yra 
apie 80 narių, nors ne visi j ie 
aktyviai reiškiasi. Į mūsų gre
tas kviečiame įsijungti įvairių 
techninių sričių specialistus, 
įsigijusius išsilavinimą JAV ir 
Lietuvoje. Mūsų renginiuose 
visuomet laukiami į amžinybę 
iškeliavusių sąjungos narių 
sutuoktiniai ar kiti šeimos na
riai. 

Aure l i j a Dobrovolsk iene 

„AMERIKOS BALSO" 
LAIDŲ ĮRAŠAI — P O 

ŽEME 

šilutiškis Juozas Kranaus
kas gruodžio 11d. atkasė savo 
ilgai slėptą archyvą. Daugelį 
metų sunkvežimio akumulia
toriaus dėžėje po žeme ilsėjosi 
„Amerikos balso" laidų įrašai. 

Juozas Kranauskas, buvęs 
Plechavičiaus armijos kovoto
jas , patekęs per karą į sovietų 
nelaisvę ir iš jos pabėgęs, vos 
tik atsiradus juostiniams mag
netofonams ėmė įrašinėti 
„Amerikos balso" laidas. Kaip 
prisimena šilutiškis, vyrai, su
sirinkę prie radijo imtuvo, 
klausydavosi „balsų", o pačias 
įdomiausias laidas, skirtas 
Vasario 16-ajai a r kokiai kitai 
Lietuvai reikšmingai progai, 
įrašydavo į magnetofono juos
tas . Kadangi sovietiniais lai
kais Juozas Kranauskas buvo 
„nepatikimas pilietis", nuolat 
prižiūrimas „organų", juostas 
su įrašais buvo priverstas 
slėpti. 

Penktadienį atkastų 20 
magnetofono įrašų kasečių 
Juozas Kranauskas atidavė 
Šilutės apygardoje išrinktam 
Seimo nariui Virginijui Mar
tišauskui. Kaip sakė Virgini
jus Martišauskas, dėl šio įdo
maus archyvo bus tariamasi 
su specialistais, galbūt j is ga
lėtų sudominti ir Nacionalinio 
radijo vadovus ar muziejinin
kus. (Elta) 

Šv. Kalėdų proga man didelė garbė pasveikinti Jus, 
mūsų brolius ir seseris, nuoširdžius draugus 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. 

Kaip ir kasmet, šių metų Šventos Kalėdos suteikia 
visiems progą pasidžiaugti žymiais mūsų Tėvynės 
laimėjimais, kuriuos pasiekti padėjo ir nenuilstančios 
Jūsų, Amerikos lietuvių, pastangos čia ir Lietuvoje, 
tikėjimas ir rūpestis Lietuva. Žiūrėdamas į ateitį, 
linkiu niekada neišblėstančio entuziazmo bendruose 
darbuose Lietuvos labui, sutarimo ir pelnytos sėkmės. 

Tegul Jus ir Jūsų šeimas globoja santarvė ir 
klestėjimas, teišsipildo jūsų norai ir sumanymai. 

Stasys Sakalauskas 
Lietuvos Respublikos Nepaprastasis ir Įgaliotasis 
ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstijose 

't J 
r TAUTOS FONDAS 

Nuoširdžiai sveikina savo dari iotojus, narius, 
rėmėjus ir visus lietuvius, linkėdamas 

^ 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ 1999-JŲ N A U J Ų J Ų METŲ! 

Tautos Fondas remia nepriklausomos Lietuvos 
atsistatymą, švietimą, lietuviškas mokyklas ir mokytojus 
Rytų Lietuvoje, Karaliaučiaus srityje, Maskvoje, 
Latvijoje, Baltgudijoje; stato Lavoriškėse lietuvišką 
mokyklą; skatina Lietuvos kančių įamžinimą. 

šią reikšmingą paramą galime suteikti tik Jūsų, mieli 
rėmėjai, į Tautos Fondą įplaukiančių aukų dėka. Mes 
dėkojame už Jūsų dosnumą. Tautos Fondas, Jūsų 
remiamas, dirba ir dirbs Lietuvos gerovei. 

Prie Byron atominės elektrines. Iš kairės Marija Juškienė, Aurelija Dob
rovolskiene ir Laima Žukienė. %,.. 

Lithuanian National Foundation, Inc. 
Tautos Fondas 

351 Highland Boulevard 
Brooklyn, New York 11207-1910 

Tel 718-277-0682 Fax 718-277-0682 

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBLIO. NAMŲ, SVEIKATOJ 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Otf. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2W«st95th Street 

Tai. (706) 424-8654 
(773) 581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)588-5959 
(708)425-7160 

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

YYashingtoa, D.C. lietuvio savininko 
..landscaping" kompanija ieško 2 
darbininkų. Pradinė alga $6.00 į vai. 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 į 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis: Akz, teL 202-
244-2373. 

**.... - - KMIEOK REALTORS 
V ^ n M K j l 7922 S.Ptiasti Rd. 

• ~ l a T l 4365S.ArcherAv«. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

Jaukus kambarys, šviežias 
maistas, rūpestinga priežiūra ir 

šeimyniška bei draugiška aplinka. 
Visa tai jūs rasite Apolonijos 

namuose. 
TeL 708-387-2067 

Naujai atvažiavusių 
dantistų dėmesiui 

Darbui reikalingas dantistas 
su ne mažesne kaip 5 metų 

darbo patirtimi 
TeL 708-563-2550 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

I RAJSSPAK Siuntiniui i I.Utimi. 
Pinigai per 2 - 5 dienas -įstato licensodi 
Padedame persikraustyti i Lietuva 
Kalėdiniai maisto siuntiniai $98. $45 

MOsų ištaiga yra laikraščio „Draugas" pastate. 
TRANSPAK, 4545 VVest 63rd Street, Chicago, IL. 
Tel. (773) 838-1050. 

Moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti ir slaugyti senelius bei 

vaikus, padėti namų ruošoje. 
Turi rekomendacijas. 

Skambinti tel. 773-778-2877. 

Reikalingi darbininkai 
statybos darbams — 

„siding". 
Tel. 708-728-0208 

Love children? Child care posi-
tktn available Monday • Friday 
in my Oak Lawn area home. Mušt 
speak English. 

Call Stacy at (773) 445-0168 
to schedule a time to meet! 

Jūs sulaukėte garbingo am
žiaus, kuriame iškyla daug 
problemų. Jums reikalinga slauga 
ir globa. Tai lengvai išspręsite, 
paskambinę Apolonijai. 

TeL 706-387-2067 

Pirksiu namą, kuriam reikia 
remonto. Siūlyti Čikagoje 

arba priemiesčiuose. 
Tel. 630-673-7700. 

Palikti žinutę 
arba savo tel. numerį. 

Vladas Home Improvement 
Įrengiame rūsius, 

darome „plumbing" ir 
elektros darbus 

Tel. 630-530-9099. 

r : ^ 

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
LAIMINGŲ NAUeJŲ 1999 METŲ ! 

Visiems tautiečiams ir visiems Lietuvių Tautinių 
kapinių sklypų savininkams linki 

ČIKAGOS LIETUVIŲ TAUTINIŲ KAPINIŲ 
VADOVYBĖ - DIREKTORIAI: 

Pirmininkas Julius R.Kuzas, 
vieepirm. Gražvydas Lazauskas, 

stkr. Motiejus Batutis, 
ižd, Hildė Kuzas, direktoriai-DennisŠimėnas, 

dr. Vytautas Jankus, Vytautas Yotka, 
Emma Petraitis, Robert Sebastian, Rūta Šimėnas. 

Administratorius - Saulius Balsys. 
(Kapinės įsteigtos 1911 metais) 

LIETUVIŲ TAUTINES KAPINĖS 
8201 South Kean Avenue 

Justice, Illinois 60458-1720 

:J \- J> 



LIETUVIŲ KALĖDINIS PASIRODYMAS 
MOKSLO IR PRAMONĖS MUZIEJUJE 

Nedaug mūsų tautiečiai turi 
progų pasirodyti amerikiečių 
bei kitataučių publikai. Todėl 
ypač reikia vertinti mūsiškių 
galimybę dalyvauti kalėdinėse 
programose, pavadintose 
„Christmas Around the 
World" vardu ir ruošiamose 
jau 57-rius metus. 

Šiemet įvairių tautybių ka
lėdines programos prasidėjo 
lapkričio 21 d. ir tęsis iki 1999 
m. sausio 3 d. Lietuvių kalėdi
nė programa — Jk Traditional 
Lithuanian Christmas" šiemet 
įvyko gruodžio 6 d. popietę 
muziejaus didžiausioje salėje. 

Reikia pažymėti, jog ir šie
met jos paruošimu (jau nuo 
1963 metų) rūpinasi tas pats 
žmogus Frank Zapolis — Lie
tuvos Vyčių organizacijos tau
tinių šokių grupės direktorius. 
Šios grupės žmonės ir atliko 
programos didžiąją dalį. 

Nors per eilę metų keitėsi 
šokėjai, kai kurie jų mokytojai 
ar talkininkai, tačiau Frank 
Zapolis išliko nepajudinamas 
— pilnas energijos bei pasi
ryžimo toliau dirbti. Ir dėl to 
jam priklauso visų lietuvių pa
garba bei padėka. 

Arti valandos užtrukęs lietu
vių pasirodymas buvo pradė
tas paties Frank Zapolio trum
pa įžanga, po kurios buvo Či
kagos lit. mokyklos vaikučių 
dainos grupės „Lakštutė", pa
ruoštos mokytojos Dalios Ged
vilienės, pasirodymas. Gaila, 
kad per garsintuvus perduota 
muzikinė palyda buvo labai 
garsi ir nuslopino dar gležnus 
jaunųjų dainininkų balselius. 
Reikia manyti, kad ateities 
pasirodymuose į tai bus at
kreiptas dėmesys. 

Tada į sceną įžengė Kalėdų 
senelis (programiniame leidi
nyje pavadintas „Grandfather 
fjhnstmas" vardu) — John 
Radick su dovanų maišu ant 
pečių. Aplink jį susispietė jau
nieji ir kiek vyresni progra
mos dalyviai, kuriuos jis ap
dovanojo. 
. Buvo papasakoti lietuviš
kieji Kalėdų papročiai ir tai 
atliko vyresnieji šokėjai, kurie 
pasikeisdami nušvietė kalėdi
nes tradicijas. Kadangi dalis 

šio jaunimo yra neseniai atvy
kę iš Lietuvos ir dar nelabai 
gerai valdo anglų kalbą, kai 
kurie tekstus skaitė iš popie
riukų. Ateityje reikėtų steng
tis tuos kelis sakinius atminti
nai išmokti. 

Scenoje daugiausia sukosi 
įvairaus amžiaus grupių šokė
jų poros: nuo jauniausiųjų iki 
studentų amžiaus. Čia žiūro
vai matė „Trepsiuką", „Oželį", 
„Polką keturinę" bei kitus šo
kius. 

Gražus paįvairinimas buvo 
muz. Povilo Strolios ir jo duk
relių Danielės bei Aleksandros 
pagiedotos giesmes — „Tyli 
naktis" ir „O greičiau, grei
čiau", Povilui pr i tar iant gita
ra. Taip pat čia reikėtų pa
minėti ir profesionalios kank
lininkės — Daivos Kimtytės 
vykusiai atliktą kūrinį. 

Programos pabaigoje vėl pa
sirodė vadovas Frank Zapolis 
su padėkos žodžiais. Keliems 
programos atlikėjams dėkojo 
ir L. Vyčių grupės instruktorė 
Lidija Ringienė. O scenon pa
kviestas muz. Faustas Strolia 
su žmona Terese įteikė gėlių 
puokštes Frank Zapoliui, cho
reografei Ligijai Tautkuvienei. 
Lidijai Ringienei ir vaikų gru
pės mokytojoms — Daivai 
Kamberos bei Gražinai Jona-
vičienei. 

Beje, čia reikia pasakyti , 
kad muziejaus „Holidays of 
Light" salėje daugiau negu 40-
ties tautybių eglučių tarpe. 

Lietuvos sporto veteranas Artūras Cenfeldas su žmona N'astute (Vilkaite) 
— kairėje, ir dukra Audrone, kuri gyvena Evergreen, CO. 

TARP MŪSŲ KALBANT 
NETIKĖTAS ATSILIEPIMAS 

Malonu sulaukti netikėto at
siliepimo. Dar maloniau, kai 
atsiliepia asmeniškai nepažįs
tamas žmogus. Neseniai toks 
malonumas pasitaikė, kuo
met, beveik nuostabiu būdu. 
buvo gautas Kalifornijoje ra
šytas laiškas. Malonų laišką 
parašė tik iš tolo pažintas 
žmogus. Malonų. Juo labiau. 

puikuojasi ir lietuviškoji, pa
puošta tradiciniais šiaudinu
kais. Lietuvių eglutė yra tik 
viena iš trijų čia išstatytųjų, 
kurios nenaudoja elektrinių 
lempučių. 

E. Šulaitis 

Povilas Strolia su Daniele ir Aleksandra Strolytėmis groja ir dainuoja lie
tuvių kalėdinės programos metu Mokslo ir pramones muziejuje Čikagoje. 

Nuotr. E. Šulaičio 

kad čia rašančiajam nebuvo 
žinoma, nei kur jis gyvena, nei 
kaip jam sekasi, nei ką jis be
veikia. Laišką parašė Artūras 
Cenfeldas, buvęs Klaipėdos 
Vytauto Didžiojo gimnazijos 
auklėtinis. Jis kadaise stipriai 
reiškėsi lengvojoje atletikoje, 
futbole, krepšinyje ir kitose 
sporto šakose. Jis, galima sa
kyti, buvo visapusiškas sporti
ninkas. 1937 m. jam teko Lie
tuvos sporto rinktinės sudė
tyje lankytis JAV. Kiek pame
nu, tąsyk Artūras Cenfeldas 
artėjo prie gimnazijos baigi
mo, o čia rašantysis dar buvo 
pirmųjų klasių mokinys. Gali
ma sakyti, jog vienas mūsų 
buvo iškilus sportininkas, o 
kitas, kaip dabar Lietuvoje 
sakoma, tik sporto sirgalius. 
Praėjusių metų vasarą teko 
prisiminti senus laikus ir šioje 
skiltyje parašyti apie istorinę 
60 metų sukaktį. 

Artūras Cenfeldas savo laiš
ke be kita ko rašo: „Dar ir 
šiandien prisimenu, kai Ame
rikos lietuviai prieidavo prie 
manęs ir apkabinę džiaugda
vosi, kad atvykome ne pinigų 
rinkti, kaip buvo įprasta, bet 
pabendraut; Mus priėmė ne
paprastai puikiai. Vietos lietu
viai labai mielai mus globojo 
ir džiaugėsi mūsų atvykimu. 
Mūsų kelionės tikslas nebuvo 

sportinių laimėjimų siekimas, 
bet atsilyginimas Amerikos 
lietuvių sportininkams, kurie 
mus išmokė, kaip reikia žaisti 
krepšinį Kaip tik 1937 m. Lie
tuva iškovojo pirmąją vietą 
Rygoje surengtose Europos 
krepšinio pirmenybėse. Tai 
buvo pasiekta Amerikos lietu
vių pagalbos dėka. Mes, bū
dami Amerikoje (Čikagoje ir 
New Yorkej, laimėjome leng
vosios atletikos varžybose. 
Nors krepšinyje ir pralaimė
jome, tačiau žaisdami daug ko 
išmokome". 

Artūras Cenfeldas teikėsi 
parašyti ir apie kitas, anksty
vesnes dienas: „Baigęs gimna
ziją įstojau į Lietuvos Karo 
mokyklą. Sovietams užėmus 
Lietuvą, buvau iš tos mokyk
los pašalintas,o paskui suim
tas ir įkalintas Vilniaus Lu
kiškių kalėjime. Aš buvau nu
teistas 25 metų bausme. 1941 
m. birželio 23 d., prasidėjus 
karui, iš kalėjimo mus išvežė 
ir sukišo į gyvulinių vagonų 
transportą kelionei į Sibirą. Iš 
surastų NKVD dokumentų 
aiškėja, kad tame transporte 
bu%'o 1.100 žmonių. Vokie
čiams bombarduojant, pabėgo 
garvežio mašinistai. Rusams 
beieškant mašinistų, lietuviai 
patriotai atkabino keletą už
pakalinių vagonų, kuriuose 
buvo apie 500 kalinių. Tarp jų 
ir aš buvau. 1944 m. sovie
tams vėl priartėjus prie Lietu
vos, aš jau nebenorėjau jų ma
tyti. Keletą mėnesių teko gy
venti Graz mieste, Austrijoje. 
Čia netikėtai teko įsijungti į 
vietos „Sturm" futbolo koman
dą. Po sėkmingo pasirodymo 
buvau pakviestas \ miesto fut
bolo rinktinę. Artėjant frontui, 
pabėgome į Vokietiją. Apsigy
venę Coburg mieste, sulau
kėme amerikiečių. Vėliau teko 
dirbti direktoriumi YMCA be
namių vaikų stovykloje". 

Dabar Artūras Cenfeldas gy
vena, jo žodžiais tariant, fan
tastiškai gražioje vietoje, San
ta Barbara. CA. 

Grįžtant prie 1937 m. Lietu
vos rinktinių sportininkų vieš
nages JAV. tenka pasakyti, 
jog visi išvykos dalyviai. įskai
tant ir jų palydovus, jau yra 
iškeliavę į Amžinybę. Nebėra 
nei vieno gyvo ir Čikagoje su-
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DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS! 
ŽEMIAUSIOS KAINOS! 
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daryto lietuvių sporto komite
to narių. Šis komitetas rūpi
nosi Lietuvos sportininkų pa
kvietimu. Tik vienintelis Ar
tūras Cenfeldas tebėra gyvas. 
Jis sulaukęs 80 metų am
žiaus, drauge su savo žmona 
gyvena saulėtoje Kalifornijoje 
ir da r vis žaidžia lauko tenisą. 
Ilgiausių metų! 

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

N A U J A S STUDENTŲ 
ŽURNALAS „SVETIMAS" 

Kaune pasirodė pirm- is 
naujo studentų žurnalo ..Sveti
mas" numeris. Šį pavasarį to
kiu pavadinimu buvo išleisti 
du laikraščio numeriai. 

„Svetimas" išspausdintas 

3.000 egzempliorių tiražu. Jo 
leidybų parėmė Lietuvos jau
nimo reikalų taryba ir Kauno 
jaunimo reikalų taryba. 

Iki šių metų pabaigos nu
matoma išleisti dar du 20-ties 
puslapių „Svetimo" numerius. 

Žurnale bendradarbiauja vi
sų Kaune įsikūrusių aukštųjų 
mokyklų ir jų filialų studen
tai. „Svetimo" redaktorius ir 
korespondentai negauna jokio 
atlyginimo. 

(BNS) 

• Aš nenoriu, kad visi mane 
megtų; jei kai kurie mane 
mėgtų, aš būčiau blogesnės 
nuomonės apie save. 

Henry James 

P A D Ė K A 
Mirus, mano mylimai Žmonai 

A.tA. ALDONAI 
1998 m. birželio 29 d., noriu padėkoti Alinos Va-

deišienės, Irenos ir Alberto Kerelių šeimoms, visiems 
giminėms, Alei ir Aleksui Karaliūnams. Birutei Navic
kienei, Pasaulio Lietuvių centro renginių komitetui. 
Pal . Jurgio Matulaičio misijos kapelionui kun. Algirdui 
Paliokui, SJ, Vytauto Didžiojo šauliams ir visiems drau
gams, pažįstamiems užjautusiems ir padėjusiems man 
sunkią valandą. 

Nuoširdus ačiū. 

A n t a n a s Laur ina i t i s 

Taip s ta iga ir net ikėtai 

AatA. 
BRITT BIELIAUSKAS 

mirus , gilią užuojautą reiškiame jos vyrui dr. LINUI 
BIELIAUSKUI, dukra i NINAI, sūnui ANTON, prof. 
VYTAUTUI ir dr. DANUTEI BIELIAUSKAMS, ki
t i ems giminėms bei ar t imiesiems. 

Janina Liaubienė 
Rimas ir Danutė Liaubai 
Algis ir Julie Liaubai 
Michael ir Aldona Daley 

AatAa 
VIKTORUI PETRUŠKEVIČIUI 

m i r u s , ž m o n a i R O Ž E I , d u k r a i , s ū n u m s ir vi
s i e m s š e i m o s n a r i a m s nuoš i rd i u ž u o j a u t a . 

Daytona Beach Lietuvių. Bendruomenė 

1998 m. spalio - lapkričio mėn. atminimui už mirusius 
„LIETUVOS VAIKU VILČIAI" 

AUKOJO: 

a . a . L i u d v i k o s D u b a u s k i e n ė s a t m . (papild.): 
Sofija ir Algirdas Palioniai - $10; 

a.a. Bernice Kudaba atm.: Elizabeth A. Pivoriūnas - $25; 
a.a. Antano Adomėno atm.: Stefa Galesienė - $50: 
a.a. J o n o Žukausko atm.: Lituanikos futbolo klubas, 

Rimas ir Irena Blinstrubas, Henrikas ir Ilona Laucius, Nelė 
P. P a u l a u s k a s , Viktorija Remeikis, Giedrius ir Giedrė 
Penčyla, Rimas ir Regina Griškelis, Jurgis Prapuolenis ir 
Jan ina Tallat-Kelpša, Živilė O. Š imaitis - $515; 

a.a. Dr . Inos Cepėnaitės-Užgir ienės atm. f papild.): 
Nancy ir James Laird, Seymour ir Lorraine Wapner, 
Linda R. Cote - $125. 
Iš viso - $1630; 

a.a. Kazio Kul ikausko atm.: Harry, Maria ir 
Maryanna Kokkinakis, Kevin ir Mary- Anr, Bush, Geoffrey 
Hockman, Margaret Mauti. Jennifer L. Dondero, George 
N. Šepetys - $150; 

a.a. Onos D i d ž b a l i e n ė s atm.: Vaidevutis ir Vida 
Brakauskas - $100; 

a.a. P a u l C. K a z a k a u s k a s atm.: Carl. F. ir Eve 
Kazakauskas - $500; 

a.a. D o m i n i n k o M a t o n i o atm.: Našlių ir Našliukų 
klubas, Brighton Park Lithuanian Homeowners Assn., 
Regina Petrauskienė -$90; 

a.a. Stas io P r a n s k e v i č i a u s atm.: Juzė Sakevičienė -
$65; 

a.a. Marijos Bulakienės atm.: Regina Žalnieraitis -
$25 

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai 
dėkojame aukotojams. „Lietuvos Vaikų Viltis" padeda 
negaluojantiems, tačiau turintiems viltį ir galintiems 
pasveikti Lietuvos vaikučiams. 

: „Lietuvos Vaikų V iltis". 2711 VV. 71 st Street. Chicago, IL 60629.; 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

jfjjfc ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI 

KALĖDOS ATEIS PAČIOS, O ŠVENTINĘ 
NUOTAIKĄ KURKIME MES 

I r e n a R a d i e n ė sveikina 
mielus gimines, draugus ir pa
žįstamus šv. Kalėdų ir Nau
jųjų 1999 metų proga. Linki 
džiaugsmo ir geros sveikatos 
visiems! 

R a s a i r R o m a s P u k š č i a i 
sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus su šv. Kalėdom ir 
Naujais metais. Geriausi lin
kėjimai visiems! 

M a r c e l ė Mackųvienė , gy
venanti Cicero lietuvių telki
nyje, neseniai šventusi savo 
94-tąjį gimtadienį, sveikina 
artėjančių šv. Kalėdų ir Nau
jųjų metų proga visus ..Drau
go'7 skaitytojus, o ypač tuos, 
kurie prisimena jos sūnų 
poetą, a.a. Algimantą. 

A l b i n a s ir A n d r i u s Kur-
k u l i a i sveikina savo draugus, 
klientus ir pažįstamus šv. 
Kalėdų švenčių proga, lin
kėdami laimingų, sveikų ir 
turtingų 1999 metų! 

J o n a s i r J u z ė Ž e b r a u s k a i 
šv. Kalėdų ir Naujų metų pro
ga sveikina gimines, draugus 
ir pažįstamus čia ir Lietuvoje, 
linkėdami sveikatos ir Dievo 
palaimos, o mūsų visuomenės 
darbuotojams, žiniasklaidai ir 
politikams — dar gilesnės 
išminties, takto ir ištvermės, 
vedant mus ir Lietuvą į lai
mingesnį rytojų. 

L a b a i š i rd inga i sveikinu 
savo gimines, draugus ir 
pažįstamus šventų Kalėdų ir 
Naujųjų, 1999 metų proga, 
linkiu geriausios sėkmės ir ge
rojo Dievulio palaimos. 

Emili ja Gašk ienė 

V y t a u t a s Vizgi rda sveiki
na šv. Kalėdų ir Naujų metų 
proga gimines, draugus ir pa
žįstamus. 

Emilija ir P e t r a s Br izgia i 
nuoširdžiai sveikina savo gi
mines, draugus ir pažįstamus, 
linkėdami tyro džiaugsmo 
Kalėdų šventėse ir Dievo pa
laimos Naujuose metuose. Vie
toj sveikinimo kortelių — 
auka ..Draugui". 

Kad Kalėdų r i m t i s ir 
šventas džiaugsmas būtų jūsų 
širdyse, kad Naujų metų link
smybes ir viltys nušviestų 
jūsų dienas! To linki savo 
klientams, draugams ir gi
minėms Ona ir Jonas Gra-
dinskai. 

Sve ik inu savo klientus ir 
bičiulius šv. Kalėdų ir Naujų 
metų proga, ir noriu visiems 
padėkoti už praėjusius sėk
mingus metus. 

As ta M i k u n a s 

T rad ic inės P a s a u l i o lie
t u v i ų cent ro kūčios gruodžio 
20 d. (jau šį sekmadienį), 12 
vai. p.p., tuoj po šv. Mišių, 
centro didžiojoje salėje. Tra
diciniai kūčių patiekalai, susi
kaupimas, kalėdaičiu pasida
linimas, palikta tuščia kėdė 
prie stalo, prisiminti tuos, 
kurių jau nėra mūsų tarpe. 
Žvakelių uždegimo tradicija, 
kalėdinės giesmės, kurias 
akordeonu pritardama, praves 
Rasa Poskočimienė. Pasku
bėkite užsisakyti stalus ar 
vietas, paskambinkite Aldonai 
Palekienei tel. 708-448-7436. 
Švęskime kūčias lietuviškoje 
šeimoje, o gimęs Kristus atneš 
mums taiką, ramybe ir vieny-
bę. 

Čikagos a t e i t i n i n k ų Kū
čios sekmadienį, gruodžio 20 
d.. 1 vai. p.p. vyks Jaunimo 
centre. Visi kviečiami. Regis
truotis pas Valeriją Žadeikie-
nę, tel. 708-424-4150. 

• > * \ . 
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he. 

Kalėdos — toks laikas kiek
vieno žmogaus gyvenime, kai 
tikima, jog artėja ypatingas 
vilčių išsipildymo metas. Pa
pročiai sako, jog mūsų protė
viai suprato, kad Kalėdų šven
tė šventindavo žmogų, atstaty
davo jo vidinę darną, grąžin
davo jį prie aukščiausios bū
ties. J ie patys kurdavo šven
tinę sakralinę rimtį — ra
mumą savo širdyse. Tam pa
dėdavo ir apeiginis prausima
sis, ir apsirengimas šventi
niais drabužiais, stalo užden
gimas balta staltiese, susilai
kymas nuo bet kokios skubos. 

Gražios paslaptys gaubia 
Kūčių vakarą, kai, įsižiebus 
pirmajai žvaigždei, sėdama 
prie balto stalo sutikti Kalėdų 
— ilgai lauktos iškilmingos, 
ramios šventės, kai prie šven
tiškai padengto stalo su eglės 
šakele, žvake ir balta skepe
taite pridengtu kalėdaičiu su
sirenka visa šeima ar net gi
minė, bus prisiminti jau Ana-
pilin išėję artimieji. Kūčių va
karas — tai ir visos žemės 
gamtos šventė — juk ne veltui 
sakoma, kad tą vienintelę 
naktį gyvulėliai kalba, o pa
prastas vanduo vynu pavirsta. 
Tik Kūčių naktį šviesa apsi-
keis su tamsa. Šis pasaulis — 
su anuo nematomuoju. Slap
tinga ir nepaprasta naktis... 

Č ikagos lit. mokyk los 
Kalėdų eg lu tė vyks gruodžio 
19 d., 11 vai. r. Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje. Kviečiami 
ne tik mokinių tėvai ir arti
mieji, bet ir lietuviškoji visuo
menė — parodykime savo vai
kams, kad vertiname jų 
oastanras mokytis lietuviškai. 

Ma.*quette P a r k o Lie tu
vių namų savininkų susirinki
mas bus gruodžio 18 d., penk
tadienį, 6:30 vai. vak., Svč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje, 6820 S. Washtenaw. 
Bus įvairių pranešimų ir dis
kusijų. Visi nariai ir svečiai 
maloniai kviečiami atvykti. Po 
susirinkimo — kavutė. 

S. Undra i t i s , Lemont, IL, 
pratęsdamas „Draugo" prenu
meratą ateinantiems metams, 
pridėjo 150 dol. auką. Už pa
ramą ir palankumą esame tik
rai dėkingi, kartu linkime 
gražiausių, nuotaikingiausių 
šv. Kalėdų ir laimingų Naujų 
metų! 

Ar r e i k i a Kūčių v a k a r i e 
nei ka lėda ič ių (,,plotkelių")? 
Jų galima gauti „Draugo" ad
ministracijoje darbo valando
mis. Pasinaudokite proga. 

L e m o n t o pasau l io l ie tu
vių c e n t r o Naujų m e t ų su
t i k i m a s ruošiamas sutelkti 
lėšas apatinės salės įrengi
mui. Praleiskit smagų vakarą 
draugų tarpe ir tuo pat prisi
dėkit prie gero darbo. Bilietų 
kainos padengia užkandžius, 
gėrimus ir vakarienę. Dėl re
zervacijų ir tolimesnės infor
macijos prašome kreiptis į 
Liną Žliobienę, tel. (630) 420 -
8218. 

L ie tuv ių operos c h o r a s 
ruoš i a Naujų metų pokyli 
ketvirtadienį, gruodžio 31 d., 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Tai. be abejones, šau
niausias Naujų metų sutiki
ma* Čikagoje ir apylinkėse. 
tad verta užsitikrinti vietą, 
skambinant Vaclovui Momkui 
tel. 773-925-619:-! 

„Saulu tės" . Lietuvos Vaikų 
globo> būrelio susirinkimas 
vyks ketvirtadienį, gruodžio 
17 d.. 7 vai.v.. Lemonto Pasau
lio lietuviu centro konferenci
jų kambaryje. Girdėsite nese
niai grįžusių iš Lietuvos narių 
pranešimus. Nares ir kiti, be
sidominantys Lietuvos vaikų 
gerove, kviečiami į susirinki 
mą. 

Kalėdos — taikos šv«^ tė. 
Kalėdos — Tikėjimo, Vilties ir 
Meilės šventė. Beribio ir visa
galio laiko palydėta šioji Šven
tė į kiekvieno namus pasibels 
pati. Ar jau žinote, mielieji, 
kaip šią nepaprastą šventę pa
sitiksite? Kuo ir kaip puošite 
save ir savo namus? Dar ne
galvojote? Laikas tą padaryti 
šiandien, dabar. Turite įdomių 
sumanymų? Irgi ne? Maža bė
dos, o bus daug naudos, jei dė
mesingai perskaitysite įsimin
site ir pasinaudosite tuo. kas 
žemiau parašyta. 

Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje gruodžio 18 d., 7:30 
v.v., rengiama antroji tradi
cinė šventinių kompozicijų pa
roda. Iš ko galima sukurti eks
ponatus — puokštes, kompozi
cijas ir kitus vaizduotės su
kurtus rodinius? Beveik iš nie
ko arba beveik iš visko: iš me
džio ir metalo, sausų, j au bu
vusių ir linksmai tebežy
dinčių, gėlių ir kitokių žolynų, 
iš virvių ir šiaudų, pakrantės 
ir lauko akmenukų, iš eglių ir 
pušų šakų, uogų. spalvingos 
medžiagos skiautelių, iš popie
riaus ir jau išnykusio rudens 
išsaugotų lapų. 

Ko galima tikėtis ir laukti 
po parodos atidarymo? Na, ži
noma, įvertinimo ir... dovanų! 
Vertingi apdovanojimai bus 
teikiami už kokybę ir kiekybę, 
už savitumą ir lakią vaizduo
tę. Ypatingu žymeniu bus pas
katinti vaikų sugalvoti darbe
liai. 

Ateikite ir dalyvaukite! Pa
būsime valandžiukę kitą drau
giškame būryje. Pasišneku
čiuosime. Pasidalinsime prisi
minimais apie praėjusius me
tus. Drauge išgyvensime artė
jančios šventės nuojautą. Kaž
ko išmoksime, kažką nauja iš
girsime. Patirsime, kaip nu
skaidrėja dvasia, belaukiant 
Kalėdų stebuklo. Gal supra
sime — ir iš nieko galima su
kurti grožį, jaukumą, tik tai 
kūrybai reikia trupučio vaiz
duotės ir širdies... 

A l d o n a J u r k u t ė 

IŠKYLA 
Į MUZIEJŲ 

Mano mokytoja, S. Radvilie
nė, sugalvojo iškylą nuvažiuo
ti į Balzeko muziejų. Mano 
klasė buvo išskirta į grupes. 
Mano grupėje buvo Vika, Kris
tė, Laura ir Regina. Čyvienė 
mus vežė. Truko per ilgai nu
važiuoti į muziejų. Bet buvo 
gerai, nes kai mes pamatėm 
muziejų, mums jau pritrūko 
dainų dainuot. 

Muziejaus kuratorius Danas 
Lapkus parodė mums visus 
kambarius. J is sakė, kad mu
ziejus anksčiau buvo ligoninė. 

Išvyka į Balzeko muziejų. Lemonto Maironio lituanistines mokyklos penkto skyriaus mokiniai su mokytoja S. 
Radviliene ir muziejaus kuratoriumi D. Lapkumi. 

Vienam kambaryje buvo gin
taro. Vienam gabale buvo di
delė musė viduje! 

Muziejuje irgi buvo bibliote
ka. Buvo labai daug knygų. 
Kelios knygos buvo tokios se
nos, kad negalėjome liesti. Ki
tam kambaryje buvo tautiniai 
rūbai. 

Mano mėgstamiausias — 
vaikų kambarys! Viduryje 
kambario buvo maža lietuviš
ka sodyba: šulinys, troba ir 
tvartas su gyvuliais. Mes mo
komės apie sodybas klasėje, 
tai mokytoja mums sakė pasi
žiūrėti. Ten irgi buvo statulos, 
kur galėjome galvą įkišti, ir 
kepurės, kur mes užsidėjome. 

Po to mus įvedė į kambarį, 
kuris atrodė kaip teatras. Ten 
parodė mums filmą apie Lie
tuvą. Aš jau buvau Lietuvoje, 
tai žinojau daug dalykų. Buvo 
juokinga, nes vyras, apie Lie
tuvą kalbėjo angliškai. Ir kai 
jis kalbėjo apie lietuviškus 
miestus, juokingai jų vardus 
ištarė. 

Ten irgi buvo krautuvė. Aš 
nusipirkau medinį švilpuką. 
Man jis patiko, nes ant jo buvo 
nupiešta gėlytė. 

K r i s t i n a Qu inn 

Maironio mokyklos penktas 
skyrius spalio 14 dieną turėjo 
išvyką į Balzeko muziejų. Mes 
pirma susirinkom klasėje, kad 
žinotumėm, kas ką veža. Tada 
išvažiavom 

.Balzeko muziejuje įėjom į 
kambarį, kur buvo gintaras, 
biblioteka ir senos knygos iš 
Lietuvos. Tada ėjom į kambarį 
kur buvo visokie žemėlapiai. 
Po to nuėjom į trečią aukštą. 
Tenai buvo paroda su viso
kiais paveikslais. Grįžom at
gal į pirmą aukštą ir buvo 
smagiausia dalis. Vaikų mu
ziejus! Ten buvo didelis namas 
ir sodyba. Mes apie tokią so
dybą skaitėm mokykloj. Tada 

perėjom tokį tiltą ir buvo lai
koma kaukės, kepurės bei kiti 
žaislai. Taip pat buvo 20 mi
nučių filmas apie Lietuvą. Bu
vo labai smagu. Bet reikėjo il
giau pasilikti, nes neturėjom 
laiko eiti į antrą aukštą. Man 
labai patiko išvyka. 

R e g i n a C y r a i t ė 

Lapkričio 7 d. mano penkta 
klasė važiavo į lietuvišką mu
ziejų. Diena buvo vėsoka. Prie 
muziejaus durų buvo dvi vė
liavos — lietuviška ir Ameri
kos. Muziejus buvo didelis vi
duj. Man patiko gintaras ir 
Vaikų muziejus. Man pat inka 
lietuviškas audinys, pavadin
tas „Žilvino ir Eglės kelionė". 
Patiko vaikų kambarys. Ten 
buvo graži sodyba. Paskui 
mus kuratorius vedė į antrą 
aukštą. Mes matėm paveiks
lus. Man nepatiko. Čia buvo 
negražūs paveikslai. Labai 
smagu buvo! 

Jokūbas Vadicka 

Aš pereitą šeštadienį važia
vau į Balzeko muziejų. Tą ry
tą atėjau į klase ir mus su
skirstė į grupes. Mano mama 
vežė mane, Tomą, Jul ių ir 
Arą. Mes mašinoje žaidėm ir 
kalbėjom. Kai atvažiavome, 
mus sutiko Danas Lapkus. J i s 
mus nuvedė į kambarį, kuria
me buvo visokių gintarų. Ten 
irgi buvo daug šarvų, kardų, ir 
senų knygų. Tada mus nuvedė 
į trečią aukštą, kur buvo visi 
paveikslai. Man jie labai pati
ko. Kai kurie buvo išausti. 
Mes visus paveikslus apžiū
rėjom ir tada ėjom atgal į apa
čią. Mus nuvedė į kambarį, 
kur buvo sodybos modelis. Ten 
buvo kluonas, svirnas, pirtis, 
gyvenamasis namas ir šuli
nys. Mes padėkojom D. Lap
kui. Mūsų iškyla buvo labai 
smagi. 

A d o m a s D a u g i r d a s 

iš t inęs mokykl-i imai Antanas Senkevičius, Paulius Amhutas ir Jokūbas Vodicka prie lietu-

Man pat iko išvyka į Balzeko 
muziejų. Mes t en matėm daug 
senų ginklų, knygų ir gintaro. 
Matėm gražius taut inius rū
bus iš skir t ingų Lietuvos vie
tų. Man labiausiai patiko žai
dimo kambarys . Man taip pat 
patiko, kad galėjom kalbėti su 
Balzeku. F i lmas , kurį mes 
matėm, buvo labai įdomus. 
Buvo juokinga, nes pasakoto
j a s bandė i š tar t i lietuviškus 
žodžius, bet nepasisekė. Išvy
ka man buvo labai maloni. 

Aida Žygaitė 
5 sk. mok. 

SKELBIMAS 
• T a l m a n D e l i c a t e s s e n pri
ima užsakymus Kūčių-Kalėdų 
s t a l u i : m ė s o s p a t i e k a l a i • 
ruliadai, kiaulienos, veršienos, 
antienos; dešros; {vairios silkės, 
ž u v i s ; t o r t a i , n a p o l e o n a s , 
š l i ž i k a i , s a u s a i n i a i i r k i t i 
s k a n u m y n a i . I k i m a l o n a u s 
pas ima tymo! 2 6 2 4 W 69 St, 
Ch icago IL 60629 , tel . 773-
434-9766. 

(sk.) 
• J A V L B B r i g h t o n P a r k o 
a p y l i n k ė s v a l d y b a , p e r 
p i r m i n i n k ę p . S . D a u l i e n ę , 
a ts iuntė Li thuanian Mercy Lift 
$ 3 2 9 . P r a ė j u s į p a v a s a r į 
valdyba suruošė pietus ir visą 
pelną paskyrė Lietuvoje džiova 
s e r g a n t i e m s v a i k a m s . LML 
dėkoja už a u k ą , k u r i padės 
s u t e i k t i š v i e s e s n į ry to jų 
sergant iems vaikučiams. 

(sk.) 
• K a r a l i a u č i a u s s r i t i e s 
l i e t u v i š k ų m o k y k l ų para
mai , p e r Mažosios Lietuvos 
L i e t u v i ų d r a u g i j ą Čikagoje 
aukojo: $ 1 0 0 - M a r t y n a s ir 
Dalia Trakia i . $25 - H. Ilgau-
das. $20 - E.W. Pohlis. $10 -
Kazys Bačanskas . $5 - Petras 
ir Rita Bernotavičius; Viktorija 
Pa l i u l i s . D ė k o d a m i v i s iems 
r ė m ė j a m s , kv ieč iame visuo
menę remti lietuvišką švietimą 
Maž. Lietuvoje aukas siunčiant: 
„Karal iauč iaus krašto lietu* 
v y b e r , 1394 Middleburg C t , 
Naperv i l l e , IL. 60540-7011. 

(sk.) 
• B a l t i c B a k e r y p r aneša , 
kad Šakoč ius (Baumkuchen) 
galima užsakyt i tel. 773-523-
1510 ir a t s i im t i iš kepyklos, 
4 6 2 7 S . H e r m i t a g e A v e . 
Gal ime p r i s t a t y t i į Čikagos 
pietvakarių priemiesčius. 

(sk.) 
• I š n u o m o j a m a s 3 k a m b . 
b u t a s 66 S t i r Kedzie Ave. 
Baldai i r š i l u m a , $380 mėn. 
Kreiptis tel. 708-425-7160 

(sk.) 
• W i l l o w b r o o k B a l l r o o m 
didžiojoje salėje Naujųjų Metų 
su t ik imas , grojant dešimties 
žmonių orkestrui , t ikrai Jūsų 
n e a p v i l s . J a u k i , š v e n t i n ė 
nuota ika pr ie turt ingo vaišių 
stalo lydės J u s visą vakarą. 
Informaci ja i i r vietų rezer
vacijai skambinkite: tel . 708-
839-1000 

(sk.) 
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