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Prezidentas susitiko su partijų 
ir Seimo frakcijų vadovais

Vilnius, sausio 8 d.(Elta) — 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus penktadienį Seimo 
rūmuose pradėjo susitikimus 
su didžiausių politinių partijų 
ir Seimo frakcijų vadovais.

Prezidentas, atvykęs į Sei
mą, sakė žurnalistams, jog 
norėtų pakalbėti apie aktua
lius valstybės raidos užda
vinius. „Norėčiau gauti kuo 
platesnį spektrą politinių par
tijų nuomonių tais uždavi
niais ir klausimais, be to, pra
tęsti mano ankstesnį įsiparei
gojimą palaikyti tiesioginį ry
šį su politinėmis partijomis, 
jų vadovybėmis, kad galėtu
me suderinti nuomones ir ge
riau tarnauti Lietuvos žmo
nėms”, sakė jis.

Pasak Centro sąjungos pir
mininko, Seimo pirmininko 
pavaduotojo Romualdo Ozolo, 
šiuo metu tikslingiausia būtų 
palikti tą patį kariuomenės 
vadą — Joną Andriškevičių. 
„Manome, kad iš tiesų tas 
klausimas yra dabar politi
zuotas, bandant primesti grei
taeigius sprendimus, todėl 
reikėtų sustoti ir pagalvoti”, 
sakė R. Ozolas susitikime su 
V. Adamkum.

Centro frakcijos Seime se
niūnas Egidijus Bičkauskas 
sakė, jog susitikimo metu jis 
pateikė V. Adamkui tam tik
rą nuostatą ir sąrašą žmo
nių, kurie galėtų būti Lietu
vos prezidento visuomenini
ais patarėjais teisėsaugos, nu
sikalstamumo klausimais.

Pasak R; Ozolo, su prezi
dentu Centro sąjungos vado
vai kalbėjo taip pat apie 
bendrą valstybės demokrati
nės plėtros situaciją, išreikš
dami susirūpinimą, kad daly
kai, kurie vyksta konservato
rių partijoje, gali atsiliepti ir 
valstybės gyvenime.

Buvo kalbėta ir apie priva
tizavimo pabaigą. „Išreiškėme 
susirūpinimą, kad ne viskas 
būtų išparduota, nes, mūsų 
žiniomis, netgi Kruonio hi
droelektrinę yra rengiamasi 
parduoti”, sakė R. Ozolas.

Centro sąjunga kaip itin 
rimtą problemą prezidentui 
nurodė kaimo problemą. R. 
Ozolas sakė, kad Ūkininko 
ūkio įstatymas, kuris dabar 
yra parengtas, yra labai že
mos kokybės, reikalaujantis 
stiprios kritikos.

Jo teigimu, galutinai aps
varstę įstatymo projektą dėl 
krašto apsaugos finansavimo 
strategijos, centristai pritars 
jam su viltim, kad ateityje ga
lės jį pataisyti.

Krikščionių demokratų par
tijos pirmininko Algirdo Sau
dargo teigimu, partijų vadovų 
susitikimai su prezidentu 
ateityje bus detaliai paruošti 
specialistų. Šį kartą kalbė- 
mi su valstybės vadovu, krikš
čionys demokratai aptarė kai
mo reikalus pačia plačiausia 
prasme, ypatingą dėmesį tei
kiant savivaldos problemoms.

Susitikime dalyvavęs Krikš
čionių demokratų frakcijos 
Seime seniūnas Povilas Kati
lius sakė, kad krikščionims 
demokratams kariuomenės 
vadas būtų priimtinas dabar
tinis krašto, apsaugos vicemi
nistras Jonas Kronkaitis, ta
čiau šis klausimas nebuvo 
svarstytas.

Opozicinės LDDP pirminin
kas, jos frakcijos Seime se
niūnas Česlovas Juršėnas 
penktadienį įvykusį pokalbį 
su prezidentu laiko labai kon

struktyviu.
„Kai kuriais klausimais 

mūsų nuomonės sutapo. 
Mums yra tikrai svarbu, kad 
šalies vadovas taip pat yra la
bai susirūpinęs padėtimi Lie
tuvoje, ypač žemės ūkyje, kaip 
ir mes”, sakė Č. Juršėnas žur
nalistams. Jis tikisi, kad bu
simasis Lietuvos prezidento 
metinis pranešimas bus „to
kios pat susirūpinimo dva
sios”.

LDDP vadovai su preziden
tu kalbėjo ir apie įstatymų lei
dybą. Jų nuomone, įstatymų 
leidimas yra chaotiškas — 
ypač nepateisinamas kodeksų 
bei mokesčių įstatymų per 
dažnas kaitaliojimas.

Pasak LDDP vadovo, susiti
kime taip pat buvo kalbama 
apie vyriausybės darbą. „Ma
nome, kad ši vyriausybė pras
tai dirba, ir tai labai aiškiai ir 
kategoriškai pasakėme prezi
dentui, kuris, atrodo, yra šiek 
tiek kitokios nuomonės”, sakė 
Č. Juršėnas. Anot jo, prezi
dentui buvo įteikta LDDP ir 
jos frakcijos atlikta vyriau
sybės programos vykdymo ar 
nevykdymo analizė.

Pasak jo, V. Adamkui taip 
pat buvo išdėstyta, kad LDDP 
frakcija nepritars įstatymo 
projektui, kuriame numatyta 
didinti finansavimą krašto 
apsaugai. Prezidentas, pasak 
Č. Juršėno, agitavo už šį įsta
tymą. „Mes ne prieš NATO, o 
prieš beatodairišką išlaidų 
didinimą krašto apsaugai ki
tų valstybės reikmių — žemės 
ūkio, švietimo — sąskaita”, 
sakė Č. Juršėnas.

Jei prezidentas mano, kad 
kariuomenės vadu gali būti 
tam tikras asmuo, o jam ne
pritaria valdančioji Konserva
torių partija, tuomet preziden
tas galėtų kreiptis į tautą, 
prašydamas jos paramos, sakė 
po susitikimo su Valdu Adam
kumi Socialdemokratų parti
jos pirmininkas Aloyzas Saka
las.

Socialdemokratų teigimu, iš 
pokalbio su V. Adamkum jie 
supratę, kad Lietuvos prezi
dentas ir vyriausiasis gink
luotųjų pajėgų vadas kariuo
menės vadu norėtų matyti 
Valdą Tutkų.

Socialdemokratai taip pat 
išsakė savo pastabas prezi
dentūrai dėl gyventojams 
neatsakytų laiškų ir priminė 
dar praėjusiais metais savo 
pateiktus siūlymus švietimo, 
žemės ūkio, teisėsaugos klau
simais. Pokalbyje sutarta, kad 
prezidentūra parengs atsaky
mus į šiuos klausimus.

* Seimo visuotiniame 
posėdyje ketvirtadienį prisie
kė naujasis susisiekimo minis
tras Rimantas Didžiokas. Jo 
priesaiką priėmė Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis. 
Iškilmingoje ceremonijoje da
lyvavo Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus. Seimo na
riai pasveikino ministru tapu
sį savo kolegą, 45 metų Seimo 
narį konservatorių Rimantą 
Didžioką, kuris po priesaikos 
pradeda eiti savo pareigas.

* Lietuvos valstybinis ra
dijas kultūrinių programų 
sąskaita žada ir toliau trans
liuoti Seimo visuotinius po
sėdžius. Trečiadienį Seimo švie
timo, mokslo ir kultūros komi
teto posėdyje buvo nuspręsta, 
kad siekiant sutaupyti lėšų, 
galbūt bus atsisakyta dalies 
kultūrinių programų ir trans-

Penktadienį, po trijų parų pertraukos, į Lietuvos elektros tinklą buvo įjungtas Ignalinos atominės elektrinės 
(IAE) antrasis blokas, antradienį sustojęs, klaidingai suveikus turbinos saugikliams. Reaktoriaus sustojimas 
pagal tarptautinę INES skalę buvo įvertintas nuliu, įrangos gedimų nebuvo, radiacinė padėtis nepasikeitė, var
totojai nepąjuto elektros energijos stygiaus. Elektrinės pareigūnai sakė, jog saugos automatas buvo tikrintas 
daugybę kartų, ir tai buvo pirmas atvejis, kai tikrinimo metu sustojo turbina. Šiuo metu veikia tik trečioji turbi
na, ketvirtoji nedirba.

Nuotr.: Ignalinos atominė elektrinė — viena pagrindinių kliūčių Lietuvos kelyje į Europos Sąjungą (ES), 
kuri nuolat primena apie jėgainės pirmalaikį sustabdymą, laukiant pakvietimo derėtis dėl narystės ES.

Prezidentas ir Seimo 
pirmininkas — apie vyriausybės 

pertvarką
Vilnius, sausio 8 d. (BNS) 

— Prezidento Valdo Adam
kaus ir konservatorių parti
jos bei Seimo frakcijos va
dovų susitikime penktadienį 
„iš principo” kalbėta apie to
lesnes vyriausybės reformas.

„Aš iškėliau principinį 
klausimą dėl vyriausybės re
formos, ir pasidalijome minti
mis”, žurnalistams sakė Val
das Adamkus po susitikimo 
su Seimo pirmininku Vytau
tu Landsbergiu ir konservato
rių vadovais Andriumi Kubi
liumi bei Arvydu Vidžiūnu.

Pasak V. Landsbergio, pre
zidentas domėjosi, kaip kon
servatoriai žiūrėtų į „valdy
mo reformas ir į vyriausybės 
galimą restruktūravimą šie
met ar baigiantis vyriausy
bės kadencijai”.

„Aptarėme kai kuriuos mi
nisterijų reikalus ir galimy
bes — pageidautinas ar nela
bai pageidautinas”, sakė V. 
Landsbergis, tačiau išsamiau 
galimų reformų nokomenta- 
vo.

Pasak Seimo pirmininko, 
dėl galimo vyriausybės pert
varkymo prezidento ir prem
jero Gedimino Vagnoriaus po
žiūriai skiriasi. Po prezidento 
rinkimų pernai metų pra
džioje ministerijų skaičių su
mažinus nuo 17 iki 14, V. 
Adamkus sakė, kad ateityje 
vyriausybės struktūra toliau 
bus tobulinama.

Šias mintis V. Adamkus pa
kartojo metų pabaigoje, ta
čiau G. Vagnorius žurnalis
tams pareiškė, kad nemato 
reikalo daryti nauju pakei
timų vyriausybės struktūroje.

„Jokių sprendimų nėra 
prieita, tačiau pasikeista 
mintimis. Aš pareiškiau, kaip 
noriu matyti kai kurių pasi
keitimų. Iš Seimo vadovybės, 
iš konservatorių daugumos

liuojami Seimo rudens sesijos 
posėdžiai, nors prieš Naujuo
sius metus, motyvuodama bū
tinybe taupyti savo biudžetą, 
NRTV taryba buvo nuspren
dus Seimo posėdžių netran
sliuoti. (BNS)

išgirdau, kaip jie vertina tą 
pačią problemą”, sakė prezi
dentas.

Pasak susitikimo dalyvių, 
daugiausia dėmesio pokalbyje 
buvo skirta kaimo padėčiai ir 
žemės ūkio reformai, valsty-

Norintys atgauti žemę dar gali 
pateikti prašymus

Vilnius, sausio 8 d. (Elta) 
— Vyriausybė pratęsė doku
mentų, patvirtinančių piliečių 
nuosavybės teises į išlikusį 
nekilnojamą turtą ir giminys
tės ryšį su tokio turto savinin
ku, pateikimo terminą iki 
1999 metų gegužės 1 dienos.

Žemės ūkio viceministras 
Albinas Raudonius paaiškino, 
kad šiuo metu priimta 
324,400 sprendimų atkurti 
nuosavybės teises — grąžinti 
žemę, mišką natūra ir kom
pensuoti už daugiau kaip 2 
mln. ha žemės ir miškų ploto. 
Tai sudaro apie 60 proc. viso 
žemės ploto, kurį prašo atkur
ti nuosavybės teises turintys 
žemės savininkai.

A. Raudonius teigia, kad

Savivaldybės nori rengti žemės 
sklypą nuomos varžytines

Klaipėda, sausio 8 d. (Elta) 
— Klaipėdos miesto meras 
Eugenijus Gentvilas kreipėsi į 
prezidentą ir ministrą pirmi
ninką, prašydamas imtis prie
monių, kad būtų greitai pa
rengta ir patvirtinta žemės 
nuomos varžytinių tvarka, nes 
jos nebuvimas visiškai su
stabdė naujų žemės sklypų 
nuomą miestuose, paralyžiavo 
teritorijų įsisavinimą pra
monės bei gyvenamosios sta
tybos reikmėms.

E. Gentvilas primena, kad 
pernai kovo 24-ąją Seimas pri
ėmė Žemės nuomos įstatymą, 
kuris numato, jog valstybinė 
žemė, išskyrus įstatymo nus
tatytus atvejus, vyriausybės 
nustatyta tvarka, išnuomoja
ma varžytinėse asmeniui, ku
rio pasiūlytas nuomos mokes
tis yra didžiausias.

bės valdymo tobulinimui ir 
vidaus reikalų sistemai.

Pasak V. Adamkaus, vi
daus reikalų sistema, kurioje 
dirba maždaug 30,000 tar
nautojų, „yra per daug gre
mėzdiška”. „Aišku, kad rei
kia ieškoti kelių, kaip padi
dinti jos efektyvumą ir tuo 
pačiu sumažinti naštą, kuri 
gula ant vidaus reikalų mini
sterijos”, sakė prezidentas.

šiuo metu jau parduota ar ki
tais būdais privatizuota 60 
proc. namų valdų ir kitų pri
vačių objektų, žemės sklypų, 
90 proc. sodininkų bendrijų, 
sodų žemės sklypų. Priėmus 
atitinkamus teisės aktus, šie
met bus pradėta pardavinėti 
žemės sklypus ne žemės ūkio 
veiklai Lietuvos ir užsienio ju
ridiniams asmenims.

Dabar Lietuvoje iš viso yra 
1,231 skiriamos žemės vieto
vė, kuriose projektus rengia 
900 matininkų —projektų au
torių. Šiais metais Lietuvoje 
numatoma parengti apie du 
trečdalius šių projektų. Tai iš 
esmės turi paspartinti žemės 
reformos pabaigos darbus 
2001 metais.

Nors įstatymas galioja jau 9 
mėnesiai, iki šiol nėra nusta
tyta žemės nuomos varžytinių 
tvarka.

Klaipėdos meras teigia, 
kad savivaldybės, neturėda
mos galimybės išnuomoti že
mės sklypus, priverstos neapi
brėžtam laikui atidėti derybas 
su konkrečiais investuotojais 
bei statybos organizacijomis, 
norinčiomis pradėti gyvena
mųjų namų statybą.

E. Gentvilas taip pat siūlo, 
kad artimiausiu metu savival
dybėms būtų suteikta teisė 
valdyti ne žemės ūkio paskir
ties žemę, naudotis ja ir gauti 
iš to lėšas. Dėl to Lietuvos 
savivaldybių asociacijos suva
žiavimas pernai spalį priėmė 
kreipimąsi į Seimą ir vyriau
sybę, tačiau jokių poslinkių 
neįvyko.

Parlamentarai gavo atsaką dėl 
KGB darbuotoją veiklos

Vilnius, sausio 8 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas 
Adamkus, atsakydamas į 
Seimo narių laišką, priminė, 
kad neatsisako vykdyti buvu
sių KGB darbuotojų veiklą ri
bojančio įstatymo, o tik neke
tina artimiausiu metu suda
ryti įstatyme numatytos ko
misijos. Prezidento sudaryta 
trijų asmenų komisija turėtų 
spręsti, kuriems iš buvusių 
KGB darbuotojų netaikyti ri
bojimų dirbti. „Manau, kad 
tokią komisiją būtina sukurti 
tuomet, kai iškils jos veiklos 
poreikis, sakoma prezidento 
atsakyme parlamentarams.

Jau anksčiau V. Adamkus 
yra pareiškęs nesudarysiąs 
tos komisijos iki Konstituci
nio teismo išvadų.

Šią savaitę Seimo nariai — 
buvę politiniai kaliniai — 
konservatoriai Antanas Sta
siškis, Vytautas Cinauskas, 
Algirdas Petruševičius, Juo
zas Listavičius bei krikščio
nis demokratas Kazimieras 
Kryževičius pasirašė krei

Prokuratūra atskleis pokario 
žudynią Kurkliečiuose paslaptis

Vilnius, sausio 6 d. (BNS) 
— Generalinė prokuratūros 
nurodymu, Rokiškio rajono 
apylinkės prokuratūra tirs 
prieš 53 metus įvykdytas Kur
kliečių kaimo gyventojų žudy
nes.

Pernai gruodį Generalinė 
prokuratūra panaikino Rokiš
kio prokuratūros sprendimą 
atsisakyti kelti bylą ir iškėlė 
bylą dėl karo nusikaltimo po
žymio.

Generalinė prokuratūra nu
sprendė, kad žemesnė proku
ratūra procesinį sprendimą 
priėmė nepagrįstai ir netei
sėtai.

1997 m. lapkritį, prašyda
ma ištirti 1945 metų liepos 14 
dieną Rokiškio apskrityje, 
Kurkliečių kaime, stribų ir so
vietinės kariuomenės įvykdy
tų žudynių aplinkybes ir nu
statyti nusikaltėlius, į genera
linį prokurorą Kazį Pėdnyčią 
kreipėsi Seimo Pasipriešinimo 
okupaciniams režimams daly
vių ir nuo okupacijų nukentė
jusių asmenų teisių ir reikalų 
komisija, kuri persiuntė Ro
kiškio gyventojo Povilo Matei- 
kio prašymą ištirti žudynes. 
Pareiškėjas nurodė, kad 1997 
metų lapkritį tokį prašymą 
pateikė Rokiškio rajono apy
linkės prokuratūrai.

Atsižvelgdama į tai, kad bu
vo nužudyti 8 žmonės, tarp jų 
2 vaikai ir žuvo penki partiza
nai, buvo sudegintos sodybos, 
komisija pritarė, kad prokuro
rai atliktų tyrimą ir įvertintų 
įvykį Tačiau 1998 metų spalį

* Į Čekiją vykstantys už
sieniečiai turės įrodyti, kad 
jiems užteks lėšų viešnagei 
šioje valstybėje. Pasienio punk
tuose bus tikrinama, ar atvyk
stantis užsienietis turi po 500 
Čekijos kronų (apie 67 litus) 
vienai dienai. Jeigu kitos val
stybės pilietis ketina šioje val
stybėje praleisti daugiau nei 
10 dienų, jis privalo turėti 
mažiausiai 7,000 Čekijos kro
nų (apie 940 litų).

* Per praėjusius metus
Lietuvoje nešiojamų telefonų 
abonentų skaičius išaugo iki 
328,400, ir dabar Lietuvoje 
mobiliuoju ryšiu naudojosi 
vidutiniškai kas 11 valstybės 
gyventojas. (BNS)

Nr.6

pimąsi į prezidentą, kuriame 
teigia nesuprantą prezidento 
sprendimo.

Pareiškime pabrėžta, kad 
prezidentas ir Seimo nariai 
prisiekė vykdyti Lietuvos 
įstatymus ir ginti Konstitu
ciją. „Tačiau ginti Konstitu
ciją, rūpintis valstybės intere
sais galima tik vieninteliu 
būdu — įstatymu nustatyta 
tvarka”, teigė parlamentarai.

Prezidento sprendimą taip 
pat kritikavo Seimo opozicija 
— LDDP ir socialdemokra
tai.

Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio parengtas įsta
tymas buvo priimtas praė
jusių metų vasarą ir įsigaliojo 
sausio 1 dieną, tačiau jis ne
numato laiko kada preziden
tas tą komisiją turi įkurti.
•

Spalio pradžioje grupė par
lamentarų kreipėsi į Konsti
tucinį teismą dėl įstatymo 
atitikimo Konstitucijai. Jų 
prašymą teismas žada nagri
nėti vasarį-

Rokiškio rajono apylinkės pro
kuratūra pranešė, jog remda
masi gyventojų paaiškinimais 
bei archyviniais dokumentais 
nustatė, jog gyventojų žudy
nes įvykdė SSRS okupacinės 
kariuomenės 132 pulko 2 už
kardos kariškiai.

Duomenų, kad šiame nusi
kaltime dalyvautų Lietuvos 
piliečiai, negauta, nors išnau
dotos visos galimybės. Todėl 
dėl šių motyvų atsisakyta kel
ti baudžiamąją bylą. Tačiau 
Seimo komisija nepritarė Ro
kiškio prokuratūros sprendi
mui, motyvuodama, kad „po
kario nusikaltimų ir žudynių 
išaiškinimo pagrindinis tiks
las yra ne tik baudžiamųjų by
lų iškėlimas, nusikaltėlių su
radimas, o nusikaltimo masto, 
jų įvykdymo aplinkybių, žuvu
siųjų ir nukentėjusiųjų asme
nų nustatymas”.

Vilnietis dovanu iš 
JAV gavo ginklą
Vilnius, sausio 7 d. (Elta) 

— Vilniaus teritorinės mui
tinės Pašto posto pareigūnai, 
rentgeno įrenginiu tikrindami 
iš JAV vienam vilniečiui 
atsiųstą siuntinį, išvydo jame 
ginklą.

Išpakavę siuntą, kurią už
jūrio siuntėjas gavo kaip do
vaną, muitininkai rado joje 
sportinį šautuvą, taikiklį ir 
dvi dėžutes šovinių.

Muitinės departamento at
stovė spaudai informavo, kad 
tokia „dovana” sulaikyta ir 
bus konfiskuota. Mat tarp Lie
tuvos vyriausybės nutarimu 
patvirtintų daiktų, kuriuos 
siųsti pašto siuntomis į Lie
tuvą ir iš jos uždrausta, yra 
visų rūšių medžiokliniai ir 
sportiniai šaunamieji ginklai, 
pneumatiniai ir koviniai gin
klai, numerinės jų dalys, 
šaudmenys, dujiniai pistoletai 
bei dujiniai balionėliai.

KALENDORIUS
Sausio 9 d.: Julijonaas, Bazilė, 

Algis, Gabija.
Sausio 10 d.: Kristaus krikštas; 

Agato nas, Vilhelmas, Ragailė, Gra
žutis.

Sausio 11 d.: Marcijonas, Stefa
nija, Audrius, Vilnė.
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Šiais laikais daug dėmesio 
skiriama JAV politinėms pro
blemoms. Žiniasklaida perpil
dyta informacijos, svarstymų, 
spėliojimų apie prezidento 
problemas ir jo ateitį. Vienos 
televizįjos programos svečias, 
kalbėdamas apie demokratijos 
procesą, bandė aptarti to pro
ceso vystymąsi. Jo manymu, 
procesas aptartinas kaip ėji
mas iš vergijos į drąsą ir lais
vę. Po to seka perteklius ir 
ištižimo stadijos. Ši analizė 
man pasirodė įžvalgi ir ją tuoj 
pat užsirašiau. Užsirašant, 
mintys nejučiomis nukrypo į 
ateitininkiją. Kurioje, stadijoje 
esame mes?

Prieš kurį laiką esu rašęs 
apie organizacijos vystymosi 
stadijas, bandydamas tai pri
taikyti ateitininkų sąjūdžiui 
bei organizacijai. Viskas vys
tosi pagal organizacijoms pra
matytus brendimo, klestėjimo 
ir senimo principus. Tačiau ne 
kiekviena organizacija turi pa
senti ir mirti. Paskutinėje or
ganizacinio brendimo stadijoje 
ji gali ir turi atsinaujinti, per
sigrupuoti.

Viena atsinaujinimo priemo
nių yra aktyvus susižinojimo, 
informacijos bei idėjinės in
spiracijos tinklas. Tokio tinklo 
pavyzdžiai praeityje buvo są
jungų biuleteniai, žurnalas 
Ateitis”, ateitininkų skyriai 
periodinėje spaudoje ir kt. Ko
kioje padėtyje visa tai dabar?

Taip paskutinio Ateities” 
žurnalo numerio (1997 m. pa
vasaris) įžanginiame žodyje, 
pavadintame „Feniksas ar 
mieganti gražuolė?”, redakto
rius klausė: „Jūsų rankose 
vėliausias Ateities” numeris. 
Jo palyginimas su Feniksu, be 
abejo, neatitinka realybei, nes 
žurnalas nebuvo miręs, bet, 
kaip ta gražuolė, buvo tik 
užmigęs. Moksleivių ateitinin
kų parodyta iniciatyva žurna
lą atgaivinti — tai tas nuosta
bus pabučiavimas. Belieka 
klausimas — ar gražuolė

REDAKTORĖS
KERTELĖ

Šiandien spausdiname Gied
rės Ješmantienės aprašymą 
Clevelando ateitininkų adven
tinės susikaupimo dienos ir 
Romualdo Kriaučiūno straips
nelį, skatinantį kurti mūsų 
pačių išeivijos ateitininkų lei
dinį.

Giedrės paskutinis skirsne
lis įprasmina visą mūsų sąjū
džio narių bendravimą — 
bendroje maldoje stiprėjame, 
padedam vienas kitam tapti 
Kristaus liudytojais, jame at
sinaujinantys. Būdami nariais 
sąjūdžio, kurio pirminis tiks
las yra „Visa atnaujinti Kris
tuje!”, privalome vienas kitą 
padrąsinti, paremti, vienas su 
kitu pasidalinti mintimis, pa
tirtimi, vienas kitą gerbti, 
kaip Kristaus sesę ir brolį!

O gyvenantiems šimtus, net 
tūkstančius mylių vieniems 
nuo kitų, tai nelengva daryti. 
Bendras įrankis mūsų siekyje 
ir yra spauda. Ji plačiausiai 
visus pasiekia, visus apjungia. 
Taigi, atkreipkime dėmesį į 
Romualdo skatinimą. Susiti
kime, aptarkime ir veikime! 
Skyriuje pranešime kada Atei
tininkų namuose, Lemonte, 
vyks pasitarimas šiuo savos 
spaudos reikalu.

„Ateitis” atsikels ir grįš į gyve
nimą, o gal tik su šiuo nume
riu vieną akį primerkusi apsi
vers ant kito šono”. Prieš me
tus ar panašiai skaitėme, kad 
Lietuvoje jau surasti apmoka
mi .Ateities” redaktoriai. Šio 
dienraščio ateitininkų sky
riaus redaktorė jau rašė, kad 
mačiusi naujos .Ateities” tu
rinį. Tuo tarpu jau įžengėme į 
1999 metus...

Vilties suteikė Ramunės Ku- 
biliūtės aprašymas Ateities 
savaitgalį prisimenant”.
(„Draugas”, 1998.11.21). Apra
šyme minima, kad praneši
muose ir diskusijose buvo tei
giama, kad užjūryje reikia 
Ateities” žurnalo. Buvo net 
paminėta Laimos Šalčiuvienės 
pavardė, kaip tokio žurnalo 
galimos redaktorės. Kas kitas 
siūlė Ateitį” leisti „Internet” 
būdu. Tai gražūs ir labai ap
čiuopiami siūlymai. Prie šio 
aprašymo buvo pridėta kele
tas nuotraukų. Į jas žiūrint, 
mintis nukrypo į dar keletą 
galimų mūsiškės Ateities” re
daktorių — tai spaudos vete
ranės Aušrelė Liulevičienė ir 
Ramunė Kubiliūtė. Yra ir dau
giau kitų. Talento turėjome ir 
tebeturime. Reikia veiksmo! 
Medžiagos irgi vis atsiranda. 
Pavyzdžiui, pirmajame nu
meryje galėtų tilpti Ateities” 
savaitgalio paskaitos, prane
šimai, svarstymų išvados. Tai 
jau graži pradžia.

Dėl leidinio pavadinimo ne
reikėtų konkuruoti su Lietu
vos Ateitimi”, jeigu tokia tik
rai bus leidžiama. Galima pa
vadinti kitu vardu. Elektroni
nė Ateitis” gali būti pats pi
giausias ir praktiškiausias 
būdas save ir kitus informuo
ti, skatinti ugdyti. Nemanau, 
kad tai patenkintų visų po
reikius, bet aišku, kad tai bū
tų daugiau negu dabar tu
rime.

Romualdas Kriaučiūnas

KAIP ĮGYVENDINTI 
ATEITININKŲ

PRINCIPUS

Štai kaip galime įgyvendinti 
penkis ateitininkų principus.

Įgyvendinti tautiškumo 
principą, žmonės privalo ne 
tik mylėti Lietuvą, bet turi da
lyvauti ir lietuviškoje veikloje. 
Reikia su lietuviais bendrauti 
ir nevengti pasisakyti, kad esi 
lietuvis.

Visuomeniškumo principas 
reikalauja mylėti gamtą ir gy
vulius. Reikia stengtis pasaulį 
pagražinti ir jį vertinti. Reikia 
nešiūkšlinti, o įvairius daly
kus pernaudoti Crecykle’).

Šeimyniškumas — reiškia 

mylėti savo šeimą, klausyti tėr 
vų ir stengtis suteikti pagal
bos, kur ji reikalinga. Taip pat

Ateitininkų s-gos suvažiavime Vilniuje š. m. spalio 10 ir 11 d. buvo išrinkta nauja valdyba. Iš k.: sekr. 
Dalia Malinauskaitė, pirm. Darius Mickevičius, yicepirm. Irena Grigalionytė, ižd. Ramūnas Aušrotas ir vice- 
pirm. Aliutė Permekova.

Čikagos ateitininkų Šeimos šventėje dr. Algis moksleivio juostą užriša Marijai Domanskytei. Eilės laukia kiti 
įžodį davusieji— Rasa Milo, Inga Janušaitė, Audra Adomėnaitė, Giedrė Kazlauskaitė, Arius Elvikis, Aras Šau
lys, Linas Šaulys, Petras Kuprys ir Rytas Vygantas.

MOKSLEIVIAI JONAVOJE
Šaltas buvo šis ruduo Lietu

voje. Tačiau lietus ir vėjas ne
išgąsdino moksleivių ateiti
ninkų, susibūrusių lapkričio 
5-8 d. Jonavoje į moksleivių 
ateitininkų Rudens akademi
ją. Kadangi tuo pačiu metu 
buvo ir rudens atostogos, aka
demija buvo šiek tiek ilgesnė 
ir susirinkome ketvirtadienio 
vakare. Iškart po registracijos 
vyko iškilmingas atidarymas, 
susipažinimas lygiuose. Vaka
re kiekvienas lygis prisistatė 
akademijai ir parodė trumpas 
programėles, susijusias su lie
tuvių liaudies kultūra, na, o 
po to, teko pramankštinti ko
jas šaunioje tautiškų šokių va
karonėje.

Kitą dieną prasidėjo darbas:

SUSTABDŽIUS ĮPRASTĄ
TEMPĄ

Karts nuo karto žmogui rei
kalinga sustabdyti įprastą gy
venimo tempą, nurimti ir pa
žvelgti į savo dvasinį gyve
nimą. Paprastai tai daroma 
priėjus gyvenimo kryžkelę ar 
kitą rimtesnį momentą, o baž
nyčia tai kviečia daryti ypatin
gu būdu gavėnios ir advento 
laikotarpiais. Jau daug metų 
Clevelando ateitininkai ruošia 
šiam tikslui vienos dienos re
kolekcijas Dievo Motinos para
pijos kavinės patalpose.

1999 metų gruodžio 19 die
ną, kun. Rimantas Gudelis 
kvietė mus pažvelgti į tą ryšį 
su Dievu truputį kitaip — ne 
tiek mūsų asmeniškai nueitū 
keliu, bet Lietuvos Katalikų 
bažnyčios nueitu keliu. Pir
mame pašnekesyje kun. Gude
lis priminė, kad Lietuvos baž
nyčia visuomet buvo kovojanti 
bažnyčia. Kunigas vedė susi-

ateitininkams reiškia stiprinti 
meilę ir pagalbą vienas kitam.

Katalikiškumo principas. 
Neužtenka vien eiti į bažnyčią 
ir melstis. Reikia Dievui tar
nauti ir nebijoti pasakyti žmo
nėms, kad esi katalikas. Rei
kia mėginti gyventi pagal 
Kristaus mokymą.

Inteligentiškumas. Šį prin
cipą galima įgyvendinti tik ap
galvojus ką darysi. Žmogus tu
ri pagalvoti apie savo veiks
mus ir kaip jie paveikia kitus 
žmones. Mūsų gyvenimas ta
da bus daug geresnis.

Aras Šaulys

paskaitos, diskusijos, užsiėmi
mai. Turėjome progos susipa
žinti ir su Jonavos miestu, nes 
jonaviečiai suorganizavo 
mums puikią ekskursiją. Tą 
vakarą visi, pasismailinę lie
žuvius ir paaštrinę protą, susi
rinkome debatams tema „Įžo
dis man — tik formalumas”. 
Buvo visokiausių argumentų 
už ir prieš, bet svarbiausia, 
visi priėjome vienos išvados: 
„įžodis yra tam tikras forma
lumas, tačiau labai prasmin
gas ir reikalingas”.

Šeštadienis buvo ypatingas 
tuo, kad moksleiviai rašė bai
giamąjį darbą, kiekvienas ly
gis savo tema. Teko paprakai
tuoti, tačiau po to visi atsi- 
gavome vakaro pamaldose, bei

rinkusius per keturius laiko
tarpius: kryžiuočių, lenkini
mo, carinės Rusijos okupacijos 
ir sovietinės priespaudos. Su 
1998 metais prasidėjo naujas 
laikotarpis, radikaliai skirtin
gas nuo minėtų ketųrių.

Antrame pašnekesyje kun. 
Gudelis kvietė mus pažvelgti į 
bažnyčią po Antrojo Vatikano 
susirinkimo ir tikrai įdomiai 
paaiškino istorines ir prak
tiškas priežastis dėl kai kurių 
pasikeitimų liturgijoje. Toliau, 
po trumpo susikaupimo, sekė 
susitaikymo sakramentas, po 
kurio užbaigėme dieną šv. 
Mišių auka ir agapės vaka
riene. Viskas vyko jaukioje pa
rapijos kavinėje. Gražus būrys 
ateitininkų moksleivių dalyva
vo su mumis šv. Mišių aukoje, 
pravedė giesmes, o agapės 
metu vaišino susirinkusius ir 
patarnavo prie stalų. Šiuo tik
rai smagiu pabendravimu su 
moksleiviais ir užsibaigė mū
sų rekolekcijų diena.

Norėčiau užbaigti šia minti
mi... Šv. Mišių auka yra nuos
tabiausias būdas žmogui 
bendrauti su Dievu. Dievą 
bendrai garbindami suartėja
me ir vienas su kitu. Šitokia 
rekolekcijų diena pagilina 
krikščioniškos / katalikiškos 
bendrijos jausmą, padeda 
Kristaus veidą atrasti vienas 
kitame ir sutvirtina norą liu
dyti Kristų mūsų gyveni
muose.

Ačiū visiems, kurie prisidėjo 
prie šios dienos.

Ješmantienė

DRAUGO prenumerata yra mokama iš anksto.
Metams 1/2 metų 3 mėn.

JAV.......................................... ................... $95.00 $55.00 $35.00
Kanadoje ir kitur................. .... (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV.......................................... ................... $55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur................. ......(U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Užsakant į Lietuvą:
(Air cargo).............................. ................ $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida.......... ...................Šfifi.00
Užsakant į užsienį oro paštu.......$500.00 $250.00
Tik šeštadienio laida.......... ................ $160.00 $85.00

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
■ Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis

• Administracįja dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

„Linksmųjų išradingųjų klu
be”, kuriame dalyvavo penkios 
šaunios komandos. Entuziaz
mas, užduotys, plojimai ir šo
kiai paliko nemaža atsimini
mų. Kai vaikai nuėjo gulti, va
dovai visą naktį pasišventu
siai taisė moksleivių darbus, 
nes geriausieji, kurie ir buvo 
paskelbti kitą dieną, iškart 
turėjo būti pakviesti į Žiemos 
akademiją.

Sekmadienį visi paskutinį 
kartą Jonavos bažnytėlėje da
lyvavome šv. Mišiose, padėko
jome visiems, kurie padėjo su
rengti akademiją, graudulin
gai atsisveikinome (su daino
mis ir ašaromis) ir išvažia
vome namučio dalinti visiems 
draugams žinias ir džiaugs
mą, kurį gavome pabuvę kar
tu — iki kitos, jau dvide- 
šimtpenktosios Žiemos akade
mijos. Emilija Pundziūtė

• Šypsena — nieko nekai
nuoja, o suteikia daug.

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA

4817 W. 83 ST., BURBANK, IL 
3510 Hobson Rd., ste 201 

VVoodridge, IL 60517 
Tel. 773-735-1540

DR. V.J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St., Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114

Valandos pagal susitarimą

BIRUTĖ L.PUMPUTIS, M.D.
Fellow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA

320 W. 61 St Avė. (219) 947-5279
Hobart, IN 46342 Fax (219) 947-6236

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą

DR. A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

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

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

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

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 West Avė.
Orland Park 

708-349-8100
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

6441 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
Rez. 708-422-7807
Kab. 773-582-0221

Valandos susitarus

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinls gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Harlem, Brldgeview, IL 60455

Tel. 708-594-0400
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie Avė.

Vai.: antrd. 2-4 v.p.p. ir ketvd. 2-5 v.p.p. 
šeštd. pagal susitarimą

Kabineto tel. 773-776-2880
Namų tel. 708-448-5545

DALIA A. CEPELĖ, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA

7915 W. 171 St
Tinley Park, IL 60477 

708-614-6871
Valandos pagal susitarimą

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida

4007 W. 59 St., Chicago. IL
Tel. 773-735-5556

4707 S. Gllbert, La Grange, IL
Tel. 708-352-4487

DR. DALIA JODVVALIS
DANTŲ GYDYTOJA

3800 Highland Avė., Ste. 201 
(skersai gatvės nuo Good Samaritan ligoninės) 

Dovvners Grove, IL 60515
Tel. 630-960-3113

Valandos susitarus

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CLINIC 
15505-127 St., Lemont, IL 60439 
Priklauso Palos Community Hospital

Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą 

Ial.7087257-2265

DR. ELIGIJUS LEUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

1192 VVatter St., Lemont, IL 60439 
Tel. 815-723-1854

7600 W. College Dr. -- 
Palos Heights, IL 60453

Tel. 708-361-0010

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

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS
Kab. 773-735-4477

Rez. 708-246-0067 arba 708-246-6581 
6449 S. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

Cardiac Diagnosis, LTD.
6132 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60629
TaI T7<UdM-T7nn

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. DANA M.SALIKLIS 
Dantų gydytoja

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154

Tel. 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. 708-652-4159 atsakomas 24 vai. 
1443 S. 50th Avė., Cicero

Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v.
Išskyrus trečd. Šeštad. 11-4 v.p.p.

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija

9830 S.Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415

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

Tel. 773-735-7709
DR.'pETRAŠ'ŽUČBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kab. tel. 773-586-3166

Namų tel. 847-381-3772
6745 West 63rd Street

Vai. pirmd. ir ketvd. 3 v.p.p. - 6 v.p.p. 
Kitomis dienomis - susitarus

DR. K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie Avė., Chicago 

773-778-6969 arba 773-489-^41
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

LIDIJA BALČIŪNAITĖ,
O.D.

AKIŲ DAKTARĖ

2804 Som Center Rood 
VVilloughby Hills, OH 44094

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS V.KISIELIUS
INKSTU, PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J.DAIUDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS

21470 S. Main St
Mattesson, IL 60443
Tel. 708-748-0033

Valandos pagal susitarimą
JONAS V.PRUNSKIS, MD 

TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 
GREGORY SUELZLE, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubens srities, raumenų, vėžio, 
sužeidimų darbovietėje ir sporte bei 

kt. vietų skausmo gydymo specialistai 
Chicago: 312-726-0800

East Dundee: 847-551-1212 
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212 

ir Libertyville

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

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

Naperville, IL 60563
Tel. (630) 527-0090
3825 Highland Avė.,
Tower 1, Suite 3 C

Dovvners Grove, IL 60515
Tel. (630) 435-0120



Trumpai
Amerikoje ir pasaulyje

Paruošė Eglė Paulikienė

•1999 m. sausio 7 d., 
JAV Senate prasidėjo pre
zidento William Jefferson 
Clinton istorinio teismo for
malumai. Aukščiausio teismo 
vyriausias teisėjas William 
Rehnųuist prisaikdino sena
torius, kurie eis prisiekusių
jų teismo (jury) pareigas. Juri
dinės komisijos pirmininkas 
Hyde vadovaus prokuratūrai 
ir W. Rehnųuist eis teisėjo pa
reigas. Abiejų partijų senato
riai sako, kad teismas turėtų 
būti kuo trumpesnis, ir sausio 
8 d., penktadienį, susirinko 
nustatyti teismo taisykles.

Respublikonai yra anks
čiau nusiskundę, kad, nors de
mokratai viešai smarkiai gina 
savo partįjos prezidentą, pri
vačiai pasipiktinę jo elgesiu ir 
mielai priimtų atsistatydini
mą. (WSJ, Fox news)

• Illinois respublikonas 
Dennis Hastert, kuris at
stovauja Čikagos prie
miesčio Yorkville apylinkei, 
buvo prisaikdintas vadovauti 
Atstovų rūmams. Hastert yra 
stiprūs konservatorius ir abie
jų partijų mėgstamas. Davęs 
priesaiką, jis tarė trumpą žodį 
ir pakartojo prezidento Rea- 
gan mėgstamiausią citatą - 
yra nuostabu, kiek daug gali
ma atlikti, jeigu nesvarbu, 
kam tai bus pripažinta. (Fox 
news)
' • Kinijai buvo pateiktos
slaptos projektavimo duo
menys apie JAV moderniausią 
branduolinį raketų ginklą 
(warhead), praneša JAV val
džia. Tai trečias ir rimčiausias 
toks atvejis dvidešimt metų 
laikotarpyje. Spėjama, kad in
formacija padės Kinijai paga
minti mažesnius ir labiau kil
nojamus branduolinius gin
klus. (WSJ)

•Arktikos oro banga 
apėmė JAV šiaurės rytinę
ir centrinę dalį, atnešdama 
sniego pūgas ir stiprų šaltį. 
Čikagoje prikrito 22 coliai 
sniego (tai didžiausia pūga 
per 20 metų) ir buvo užregis
truota minus 36 laipsniai F. - 
rekordas. Tuo tarpu 91 
žmogus žuvo audros ir sti
praus šalčio metu. (WSJ)

•Trys teisėjai atmetė
1996 metų įstatymą, kuris 
reikalavo, kad pornogra
fiją transliuojančios televizi
jos kabelio stotys vispusiškai 
užblokuotų savo signalą tiems 
televizijos aparatams, kurių 
savininkai tų programų ne
prenumeruoja. įstatymas bu
vo suformuotas apsaugoti vai
kus nuo kabelio stočių seksua
linių vaizdų, kurie kartais

neaiškiai matyti ir tuose apa
ratuose, kuriuose ta kabelio 
programa neužsakyta. Tačiau 
dabar tas įstatymas buvo at
mestas trijų teisėjų komisuos, 
kuri jį laiko prieškonstituci- 
niu. Tai yra laimėjimas „Play- 
boy Enterprises, Ine.” firmai. 
Teisėjų sprendimo kritikai tei
gia, kad tai yra dar kitas pa
vyzdys teisėjų aktivistų, kurie 
nėra balsuotojų išrinkti, bet 
paskirti, niekam neatsakingi 
ir gali paneigti demokratiškai 
nubalsuotus įstatymus pagal 
norą. (CSM, WSJ)

•Clinton paskirtas fe
deralinis pareigūnas anali
zuoti „Medicare” finansavi
mo ateitį praneša, kad ateityje 
reikės arba mokesčius kelti, 
arba kitais būdais surinkti 
lėšų programoms finansuoti. 
(NYT)•JAV oro linijų firmos 
užbaigė 1998 metus be jokių 
katastrofų. Nežuvo nei vienas 
iš 615 milijonų keliautojų, ku
rie skrido metų bėgyje. (WSJ)

•NASA iššovė erdvė
laivį, kuris už metų turėtų 
pasiekti Marso pietų ašigalį 
ir pradėti tyrinėjimą, ar yra 
vandens Marso paviršiuje. Jei
gu kelionė pasiseks, tai bus 
ketvirtas tyrinėjimo erdvė
laivis pasiekęs Marsą. (WSJ)

•JAV ir Irako kariniai 
lėktuviai šaudė vieni į kitus 
apibrėžtoje zonoje, kurioje 
draudžiami irakiečių kariniai 
skrydžiai. Nei vienas lėktuvas 
nebuvo paliestas. Tuo tarpu 
Saddam Hussein skatino žmo
nes sukilti tuose arabų kraš
tuose, kur valdžios palankios 
Amerikai. Egiptas ir Saudi 
Arabija pateikė Irakui aštrius 
protestus. (NYT, WSJ)

•Po 40 metų tarimosi, 
kuris prasidėjo kai Euro
pos vadai pasirašė 1957 m. 
Romos sutartį, Europos Valiu
tos sąjunga pagaliau stipriai 
pasirodė. Vienuolika kraštų, 
kurie dalyvavo sąjungoje, per
davė naujam Europos centri
niam bankui savo valiutos 
sprendimų kontrolę. 1998 m. 
sausio 1 d., euro-doleris buvo 
oficialiai pripažintas. Tuo tar
pu Europos biržų rinkos smar
kiai pakilo po sklandaus euro- 
dolerio įvedimo. (WSJ)

•Dešimt JAV FBI agen
tų ir keturi Anglijos Scot- 
land Yard sekliai nuvyko į 
Arabijos pusiasalį tyrinėti, ko
dėl žuvo keturi įkaitai Jemene 
išlaisvinimo pastangų metu. 
Trys britai ir vienas australas 
žuvo antradienį, 1998 m., 
gruodžio 29 d., kada Jemeno 
apsaugos jėgos puolė pa

grobėjų slėptuvę, mėgindami 
išlaisvinti 16 įkaitų. (CSM)

•1999 metais, pasaulyje 
bus daugiau bado ir alkio, 
praneša JT pasaulinė maisto 
agentūra. Pateiktos priežastys 
yra uraganas Mitch, Rusijos ir 
Indonezijos ekonominiai sun
kumai, Kosovo ir Angolijos pi
lietiniai karai. (CSM).

Pietryčių Kolumbijoje 
susirinko sukilėliai mieste
lyje džiunglėse, pasiruošti tai
kos pasitarimams su valdžia. 
Ilgame pilietiniame kare yra 
žuvę 35,000. (WSJ)

•Kuba šaltai priėmė 
prez. Clinton sprendimą 
plėsti santykius tarp abie
jų kraštų: leisti paštui veikti, 
įvesti daugiau skrydžių, leisti 
maisto pardavimą nevaldiš- 
kom įstaigom, leisti didesniam 
ratui žmonių ir įstaigų siųsti 
pinigus kubiečių šeimoms ir 
pašalpos organizacijoms. Ku
bos pareigūnai teigia, kad 
toks sprendimas vargiai page
rins krašto sunkią ekonominę 
padėtį. (NYT)

Kongo valstybėje kata
likų žinių agentūra pra
neša, kad Naujų metų laiko
tarpyje 500 civilių buvo nužu
dyti sukilėlių grupės, kuriai 
vadovavo Tutsi kilmės vadas. 
Sukilėliai teigia, kad žuvo iš 
užsienio atvykę Hutu sukilė
liai, ne civiliai. Spėjama, kad 
žudynės nebuvo pagrįstos et
nine neapykanta, (kaip 1994 
m. Ruandoje, kada Hutu ka
reiviai išpjovė pusę milijono 
Tutsi), nes Kongo valstybėje 
nužudyti nebuvo Hutu kil
mės.

Jau daug metų Konge 
vyksta neramumai. 1997 metų 
perversme prieš diktatorių 
Mobutu krašto valdžią perė
mė dabartinis Kongo prez. Ka
blia. Tačiau jo valdžia pasižy
mėjo žudynėmis ir tos pačios 
sukilėlių grupės, kurios padė
jo nuversti Mobutu dabar 
priešinasi Kablios valdžiai. 
(NYT)

•Angolos Unitą sukilė
liai atmetė kaltinimą, kad 
pereitą savaitę nušovė du JT 
lėktuvus. Abiem atvejais visi 
žuvo - iš viso 22. (WSJ)

•Dominican Republic 
valdžia žada siųsti karei
vius į apylinkes, kur pereitą 
savaitę susidūrimuose tarp 
policijos ir narkomanų gaujų 
žuvo 48. (WSJ)

•Kambodijos karalius 
Sihanouk nesutinka su
teikti amnestijos dviem 
Khmer Rouge vadovams už jų 
vaidmenį buvusiame krašto 
genocide. Tai prieštarauja mi
nistro pirmininko pareiš
kimui, kad nebus teismo; 
tačiau karalius vienpusiškai 
negali teismo reikalauti. 
(CSM).

•Birželio mėn. pra
džioje popiežius Jonas 
Paulius II žada dviem sa-

1999m., sausio 1 d., iškilmingai paminėtas Lietuvos trispalvės vėliavos 
pakėlimo virš Gedimino pilies 80-metis. Nuotr. Eltos

LIETUVA ĮGIJO BIUROKRATIJOS 
ĮVAIZDĮ

Nors laisvųjų ekonominių 
zonų veiklą reglamentuojantis 
įstatymas priimtas 1995 m., 
iki šiol zonos neveikia. Šiau
lių, Klaipėdos, Kauno ekono
minių zonų įstatymai Seimo 
patvirtinti 1996 m. Šiaulių ir 
Klaipėdos laisvųjų ekonominių 
zonų valdymo bendrovės du 
kartus vyriausybei teikė sta
tutų projektus, tačiau jie iki 
šiol nepatvirtinti.

Vakarų bendrovių atstovai 
atvirai kalba apie Lietuvą 
kaip apie biurokratų kraštą. 
„Lietuvos ryto” duomenimis, 
garsi padangų gamybos ben
drovė „Continental” ieško gali
mybių Klaipėdoje investuoti 
250 mln. Vokietijos markių 
(600 mln. litų). Jeigu arti
miausiu metu šiam susivieni
jimui. nebus pasiūlytos palan
kios sąlygos, „Continental” 
pasirinks Lenkiją arba Ven
griją.

Klaipėdos laisvojoje ekono
minėje zonoje 1 kvadratinio 
metro žemės nuoma investuo
tojui kainuotų iki 28 litų. 
Hamburge žemę išsinuomoti 
galima kur kas palankesnė
mis sąlygomis.

JAV metalo perdirbimo įmo
nė „Penninox”, Klaipėdos lais
vąją ekonominę zoną pasirin
kusi kaip įėjimą į Europos

vaitėm vykti į Lenkiją ir ap
lankyti 20 miestų. Ta proga jis 
paskelbs palaimintaisiais 100 
lenkų, kurie žuvo nacių oku
pacijos metu. Tai bus popie
žiaus aštunta kelionė į gimti
nę. (Chgo Trib.)

rinką, galimybės investuoti 
Lietuvoje 25 mln. dolerių lau
kia daugiau nei metus. „Pen- 
ninox” atstovai svarsto gali
mybę iš Klaipėdos persikelti į 
Ispaniją arba Vengriją, jei iki 
šių metų sausio mėnesio 
zona nepradės veikti.

Kauno laisvąja ekonomine 
zona domėjosi JAV automobi
lių elektronikos gamintojas 
„Thom & Bets”, tačiau po ku
rio laiko 50 mln. dolerių inves
ticijas perkėlė į Vengriją. 
Šiaulių zonos atsisakė Šve
dijos maisto perdirbimo įmo
nė, ketinusi investuoti 10 mln. 
dolerių.

Tarptautiniu skandalu bai
gėsi pavasarį skelbtas Kauno 
laisvosios ekonominės zonos 
valdymo konkursas. Valdymo 
teises gavo Belgijos susivie
nijimas kurį sudaro Belgijos 
geležinkeliai, Antverpeno uo
stas, Airijos Šenono laisvosios 
ekonominės zonos administra
cija ir privačios Belgijos įmo
nės. Po konkurso paaiškėjo, 
jog Kauno laisvosios ekono
minės zonos žemė priklauso 
ne valstybei, o privatiems sa
vininkams. Be to, vyriausybė 
dar nepatvirtina sutarties, nes 
reikalauja iš jos išbraukti 
punktą, kuriame rašoma, jog 
vyriausybė dės visas pastan
gas, kad iki zonos būtų nuties
tas europinių vėžių gele
žinkelis. Belgijos susivieniji
mo atstovas Kaune sako, jog 
belgai yra pašiurpę — doku
mentai derinami jau pusę 
metų, o pabaigos dar nematy-

R. Jakutytė

Danutė Bindokienė

Nereikia bijoti 
pa triotizmo

1999-tieji lietuviams atneša 
daug prasmingų sukakčių, 
primenančių, kiek Lietuva šį 
šimtmetį išgyveno didelių is
torinių pasikeitimų, iškentėjo 
kančių ir pasiekė laimėjimų. 
Tai puiki proga atsigręžti į 
savo tautą, geriau susipažinti 
su jos nemaria, ryžtinga dva
sia, nuolat besistiebiančia į 
laisvę, siekiančia mokslo švie
sos, glaudesnio įsijungimo į 
tarptautinį bendravimą — ne 
su nusižeminimu ir išmaldai 
ištiesta ranka, bet kaip lygia
teisė narė, galinti atiduoti 
vertingą savo įnašą.

Lietuvos Respublikos Sei
mas 1999-uosius paskelbė 
Laisvės kovų minėjimo me
tais, nes šiemet sukanka 50 
metų nuo Lietuvos laisvės 
kovų sąjūdžio tarybos dekla
racijos, paskelbtos 1949 m. 
vasario 16 d. To sąjūdžio tary
bos pirmininkas buvo ne kas 
kitas, o, kone legenda mūsų 
tautoje tapęs, Jonas Žemaitis.

Tačiau tai tik vienas šių su
kaktuvinių metų aspektas. Jų 
turime apsčiai. Juk prisime
name 1989 metus — argi kas 
galėtų pamiršti Atgimimo 
Sąjūdžio veiklą ir jau labai 
žymų Lietuvos laisvėjimo šur
mulį! Jį ne tik užsienio lietu
viai, bet ir visas pasaulis ste
bėjo su nerimu, džiaugsmu, 
net tam tikra baime. Kiekvie
nas naujas laimėjimas: lietu
vių kalbos sugrąžinimas į ofi
cialųjį viešąjį gyvenimą, lei
dimas švęsti Vasario 16-ją, 
Kalėdas, giedoti himną, iš
kelti trispalvę ir daug dau
giau — buvo tarytum vis nau
jas, vis tvirtesnis žingsnis, ve
dęs į 1990 metų Kovo vienuo
liktosios stebuklą.

Paskutiniąją pernai metų 
dieną Vilniuje buvo iškil
mingai paminėta 80 metų su
kaktis, kai pirmą kartą Gedi
mino kalne, virš pilies su
plevėsavo Lietuvos trispalvė. 
Kokia tai buvo šventė 1939 
m., kai lietuvių kariuomenė 
įžygiavo į buvusią okupuotą 
tikrąją sostinę Vilnių ir iškė
lė valstybės vėliavą jo pa
dangėje! Suprantama, kad su
kaktuvinis minėjimas, kaip 
pranešė Elta, buvo ir iškil
mingas, ir džiugus, dalyvau
jant valdžios pareigūnams, 
karinių pajėgų vadams ir ka
riams, minioms tautiečių. Tik 
kažkaip nemaloniai nuteikė 
sakinys, kad „renginio daly
viai giedojo Tautišką giesmę”.

Kokia tai giesmė? O galbūt 
Lietuvos himnas? Juk 1919 m. 
(štai dar viena sukaktis) tas 
dr. Vinco Kudirkos eilėraštis, 
kuriam ir muziką pats auto

rius sukūrė, buvo oficialiai 
paskelbtas Tautos himnu, o jo 
pavadinimas pakeistas i tris 
pirmuosius pirmosios eilutės 
žodžius: „Lietuva, tėvyne mū
sų!” Deja, eilėraščio autorius 
tuo metu jau buvo miręs, bet 
jis, be abejo, nebūtų pasi
priešinęs pakeitimui. Atvirkš
čiai: labai apsidžiaugęs, kad 
jo kūrinys visiems laikams iš
skirtas iš eilinės poezijos ir 
tapęs lietuvių tautos valsty
bingumo simboliu — kartu su 
trispalve vėliava, Vyčiu ir ki
tais svarbiaisiais nepriklauso
mos valstybės ženklais.

Pirmosios Lietuvos neprik
lausomybės dešimtmečiais 
niekam nebūtų į galvą atėję 
himną pavadinti tik Vinco 
Kudirkos „Tautiška giesme”. 
To nebuvo ir penkiasdešimt 
metų, kai mūsų tautiečiai, 
turėję palikti savo tėvynę, 
himną, lyg brangiausią relik
viją, išsivežė į tolimus, sveti
mus kraštus, giedojo jį su 
ašaromis akyse, su ilgesiu pa- 
liktajai tėvynei, su giliu 
skausmu, kad ji pavergta. Ne
keitė jie ne tik pavadinimo, 
himno sąvokos, bet ir origina
laus Vinco Kudirkos teksto: 
„Tegul saulė Lietuvos tamsu
mus prašalina”. Tai dėl ko da
bar toji eilutė „pagerinta" ir 
jau giedama „Tegul saulė Lie
tuvoj tamsumus prašalina”?

Dar daug tamsumų sklaido
si Lietuvos padangėje ir rei
kės nemažai pastangų, koLvi- 
si bus prašalinti, kad neprik
lausoma tėvynės padangė am
žinai žydruotų. Užuot keitę 
himno žodžius, lietuvių tautos 
vadai turėtų labiau susi
rūpinti, kad visose mokyklose, 
visose jaunimo (ir kitose) ^or
ganizacijose būtų skiepijama 
tėvynės meilės, patriotizmo 
sąvoka, mokoma tikrosios, ne
iškraipytos Lietuvos istorijos, 
diegiama pagarba lietuvių 
kalbai. Dar vis, atfodo, 
kažkodėl gėdimasi ar bijorhasi 
patriotizmo. Gal todėl kai 
kam patogiau giedoti „Tau
tišką giesmę”, o ne himną, ku
ris yra tarytum tėvynės 
meilės priesaika ir jau be 
jokių rezervų įpareigoja ne tik 
įsisąmoninti tariamų žodžių 
sąvoką, bet juos vykdyti.

Sukaktuves švęsti visiems 
smagu ir prasminga, bet tai 
ne vien malonios pramogos, 
proga susirinkti, pabendrauti 
ir po to išsiskirstyti, nieko šir
dyje namo neišsinešant. Su
kaktuvių proga įprasta duoti 
dovanas. O kokią dovaną lie
tuviai — tėvynėje ir plačiame 
pasaulyje išsisklaidę — tų su
kakčių proga padovanos Lie
tuvai?

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 
ROMANAS

Nr. 100 (Tęsinys)

— Pasigailėk šonkaulių, — didžiuliam glėby dus
damas šūktelėjau.

Paleido, atstūmęs per rankų ilgumą pažiūrėjo, 
paskum vėl sugriebė.

— Tai iš kur tu dabar čia, pasaulio padauža. Nie
kur neužtikau. Maniau, kad tada prie Gumbinės amži
nai pasilikai. Kai Vokietijoje neužtikau, prisipažinsiu, 
daugiau labai ir nebeieškojau. Ir laiko nebeturėjau, ir 
kiti reikalai parūpo. Reikėjo išmokti gyventi. Neno
rėjau gyventi ranką ištiesęs. Nusprendžiau: jeigu kas 
nori, tegu tiesia ranką į mane, o ką aš pasakysiu, tai 
jau mano reikalas. O kaip pats? Atrodo ne veltui gal
vutę nusibaltinai.

— Bet tavo nė balto siūlelio, nė rudeninės šarme- 
lės. Nebent dažytis pradėjai?

— Ar nežinai, kad kvaila galva nei žyla, nei plin
ka. Bet atsiprašau, kad tik tavim tesidomiu. Žmona?, 
—- atsisuko į Aldoną.

— Ne, tik kaimynė.
Jis ištiesė jai didelį delną, ji padavė savo. Žiūrėjau 

iš šono, kaip jos daili ranka dingsta jo kultūvėje, ir

dingtelėjo, ar ne jis tada bus ją vežęs per Vokietiją ant 
mano dviračio. Tik dingtelėjo. Kai nei vieno, nei kito 
žvilgsnyje nesužibo pažinimo žiburiukas, nuleidau 
savo dingtelėjimą ir aš. Net jos rankos dar gerai nepa- 
leidęs vėl atsisuko į mane:

— Tai čia kur nors netoliese ir gyveni? Kaip atsiti
ko, kad nepasitaikė susitikti. Aš gi čia visur aplinkui 
maišausi.

— Ne visiškai čia pat. Porą dienelių gražaus pa
sivėžinimo. Pasiilgom jūros. Bet kad ir tu užaugai! 
Tikras kalnas.

Kazys nusijuokė. Ne nusijuokė, bet nusikvatojo.
— Tik tinginiai iš vietos nejuda. Žmogui, broliuk, 

reikia augti. Jeigu nebegali aukštyn, reikia kur dar 
gali. O aplinkui vietos dar daug. Turi kas nors ją pri
pildyti.

— Stebiuosi kaip laikas tave perdirbo.
— Žinoma, kad perdirbo. Ar tavęs, manai, kad ne? 

Laikas netingi, dirba. Vieną vienaip, kitą kitaip. Dar
bai, rūpesčiai, kentėjimai, smagybės, visi savaip visus 
perdirbinėja. Ypač smagybės. Bet ką aš čia dėstau, lyg 
to ir tu nežinotum.

Šnekėdamas pradėjo eiti. Aš kartu patraukiau ir 
Aldoną. Ji truktelėjo pečiais, bet ėmė sekti, bet Kazys, 
porą žingsnių žengęs atsisuko ir į ją:

— O su tavo kaimyne kaip reikia ir nesusipa- 
žinom. Esu Kazys. Kazimieras Uoka. Toks esu į met
rikus, o iš jų ir į pasą įrašytas. Bajoro jaunų dienų 
draugas. Gal net nepasisakė, kad visa mokykla tik Ba

joru tevadindavo. Buvo tokių, kurie kitaip nė nežinojo. 
Geras vyras buvo, o į ką dabar išvirto nė nežinau. Ge
rai piešdavo. Sykį užėjo karštis, visus mus gyvuliais 
nupiešė. Tai buvo nieko, bet kai sugyvulino mokytojus, 
ko tik iš mokyklos neišlėkė. Ar tikėsi” Mane piešdavo 
žvirbliuku. O kuo pieštum dabar? — atsisuko į mane.

— Nežinau, — šyptelėjau. — Gal drambliu, gal hi- 
papotamu, gal gorila, o gal visus tris į vieną sudėčiau 
Būtų naujas evoliucijos laimėjimas.

— Tik pamėgink! — sušuko. — Ir negyvas dar at
simintum už ką, — ir vėl atsisuko į Aldoną: — Tik juo
kiuos. Netikiu, kad gyvenimas būtų pajėgęs jį išmo
kyti daryti piktą. Juk buvo toks geras vaikas. Jeigu ne 
jis, vokiečių apkasuose gal amžinai būtų tekę pasilikti. 
Būčiau pasilikęs ir niekas nebūtų žinojęs, kad pasili
kau. Ir niekam nebūtų rūpėję. Ar daug kam rūpi tie, 
kur pasiliko? Nėra ir nereik. O tada jis atidavė savo 
dviratį ir sako: „Lėk, kol vokietis uodegos neprimynė”. 
Ir išlėkiau. Ir dar tokią nenaudą mergučiukę išnešiau. 
Radau pakely pasimetusią ir išnešiau. Ne tik išnešiau 
ir kaip seserį, galiu pasakyti, kaip savo paties akį nuo 
visokių bernų saugojau, o ji tą jo dviratį nukniaukė ir 
su tokiu palaidaliežuviu bernu pasitrankyti išlėkė. 
Tiek ir temačiau. Sakė, kad tik pasivažinėti, kad tuoj 
sugrįš. Tą dieną amerikiečiai smarkiai daužė Span- 
dau. Galėjo ir ji patekti po jų bombų kilimu. Ji tai ji. 
Ko ieškojo, tą ir gavo, bet kuo čia dėtas tavo dviratis. 
Po kelių dienų dairausi po griuvėsiais paverstas gat
ves. Stebėjausi baisiu miesto sumaitojimu, bet tavo

dviratis nėjo iš galvos. Net galvojau užtiksiąs kur 
pašaly, ko gera dar net pavažiuojamą.

— O mergaitė nė galvoje, — įterpiau, bet jis nelei
do nė baigti.

— Kas man ji? Kokia giminė ar kas? Kaip gerą 
daiktą per pusę Vokietijos atsitempiau, o ji... Prieš 
akis buvo bėgimas iš Berlyno. Ir, žinote, kaip išbėgau? 
Pėsčias. Pėsčias ligi paties Hamburgo.

O jeigu būtum taip ėmęs ir pakeliui kur su ja su
sidūręs? — jau su negera mintim paklausiau ir dar 
pridėjau. — Būtų visi pikti norai išdulkėję.

— Man? Man? — net sustojo kaip įbestas. '— 
Būčiau dviratį atėmęs ir per kelį persimetęs taip 
įkirtęs, kad delnas kelias savaites būtų perštėjęs.

— Ir nė kiek nebūtų buvę gaila? — nepaleidau.
— Delno tikrai, — pažiūrėjo didžiulį delną, lyg 

vien nuo įsivaizdavimo būtų ėmęs perštėti. — Ir savo 
kvailumo, kad pasiėmiau iš pagriovio ir tik naštą sau 
užsikroviau. Ligi Hamburgo ir batus visiškai subai
giau. Kol prasimaniau sveikus su skuduru persirišęs 
vaikščiojau. Ką čia mes niekus paistome, — vėl staiga 
sustojo. — Plepame, lyg jau ir vakar būtumėm matęsi. 
Atšvęsti reikia! Važiuojam pas mane.

Pasukau akis į Aldoną. Sunku buvo suprasti, ką ji 
galėjo nuo tokio Kazio atsivėrimo išgyventi, bet jos vei
das buvo ramus, lūpų kampučiuose lyg galėjai įžiūrėti 
neaiškų šypsnelį. Pagalvojau, kad jai gali būti nelabai 
jauku pas jį sukti, tai pasakiau:

(Bus daugiau)
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JI PALIKO AŠARAS 
MASKVOJE...
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Barbora Armonienė

... tai Barbora Armonienė, 
kuri 1998 metų gruodžio 27 
dieną Clevelando „Gintaro” 
svetainėje nuotaikingai šven
tė savo 90-tąjį gimtadienį, 
ypač iškeliant jos visame pa
saulyje nuskambėjusią gyve
nimo istoriją, kuri buvo išsa
miai aprašyta knygoje „Palik 
ašaras Maskvoje”. „Leave 
your tears in Moscow” buvo 
išspausdintas populiariame 
„Time” žurnale, o knyga buvo 
išversta į daugelį kitų kalbų 
ir jos tiražas buvo greitai 
išparduotas. Barboros ir jos 
sūnaus Jono sensacingas at
vykimas į Ameriką tais me
tais, kai JAV ir Sovietų 
Sąjunga buvo „sąjunginin
kai”, kai žiniasklaida bei dip
lomatai ignoravo tragišką 
Baltijos valstybių likimą, tai 
laisvasis pasaulis turėjo pro
gą susipažinti su sovietinio 
„rojaus” principais. Reikšmin
ga yra ir tai, kad ta knyga 
buvo įtraukta į JAV vidurinių 
mokyklų anglų kalbos kurso 
skaitytinų knygų sąrašą.

Į gimtadienio šventę sve
čius sukvietė ir priėmimą su
ruošė Barboros sūnus Jonas 
ir marti Dalia-Nasvytytė Ar
monienė; Į pagerbimą iš Lie
tuvos atvyko Jono pusbrolis, 
Vilniaus apskrities centrinio 
pašto direktoriaus pavaduo
tojas Sigitas Baluškevičius su 
žmona Renata ir buvęs arti
mas Barboros kaimynas, ilga
metis „Lietuvos” liaudies an
samblio narys Albertas Iva
nauskas su žmona Elena.

Svečiams susirinkus jau
kioje Clevelando Lietuvių na
mų „Gintaro” svetainėje, Da
lia Armonienė atliko vertėjos 
pareigas, kad sveikinimus su
prastų ir lietuviškai nekal
bantys svečiai. Ji visų pirma 
susirinkusiems pristatė iš Vil
niaus atvykusį Barboros kai
myną Albertą Ivanauską, ku
ris, po nuoširdaus ir trumpo 
pasveikinimo, sukaktuvininkę 
apjuosė „draugystės” juosta. 
Po jo Jurgis Malskis, ilgame
tis Barboros gerbėjas ir bi
čiulis, tarė sveikinimo žodį, o 
Ignas Stankus, Barboros gim
nazijos klasės draugas, per
skaitė jai skirtą jausmingą 
eilėraštį. Zenonas Dučmanas, 
pasveikinęs Barborą, pakvietė 
iš Lietuvos atvykusius svečius 
dalyvauti Clevelando Lietuvių 
pensininkų klubo susirinkime, 
minint to klubo 25 metų su
kaktį. Dalia Armonienė į 
anglų kalbą vertė sveikintojų 
kalbas, bet pasitraukė iš pa
reigų, pakvietusi Aureliją Ba- 
lašaitienę tarti sveikinimo žo
dį abejomis kalbomis. Pasvei
kinusi Barborą, Balašaitienė 
abejomis kalbomis papasakojo 
Barboros Armonienės gyveni
mo istoriją. Ištekėjusi Lietu
voje už JAV piliečio Jono Ar-
mono, Barbora su juo lankėsi 
Amerikoje, joje pagimdė dukrą 
Daną ir po šešerių metų, 1940

metų birželio pradžioje, grįžo į 
Lietuvą, deja, prieš pat sovieti
nę okupaciją. Kai JAV piliečiai 
buvo raginami skubiai grįžti į 
Ameriką, Barboros vyras su 
dukrele išvyko su viltimi, kad, 
keičiantis įstatymams, jis at
siims ir ją, ir jų Biržuose gi
musį sūnelį Joną, nes, pagal 
to me'to įstatymus, ji ir sūnus 
neturėjo Amerikos pilietybės, 
tai ir negavo leidimo su vyru 
ir tėvu vykti Amerikon. Sovie
tų Sąjungai okupavus Lietuvą, 
Barbora ir jos sūnus buvo 
ištremti į Sibirą ir Irkutsko 
apylinkėse išvargo daugiau 
negu aštuonerius metus, nes ji 
buvo laikoma „liaudies priešu” 
ir didele nusikaltėle, nes jos 
šeimos antroji pusė gyveno 
„buržuazinėje” Amerikoje. Tuo 
tarpu Amerikoje augo jos duk
ra Dana, raudojo ir ilgėjosi 
savo motinos ir broliuko. Liki
mo jau buvo taip lemta, kad 
jos ašaros nekrito veltui. Kai 
1959 metais JAV lankėsi so
vietinis diktatorius Chruščio
vas, Dana, išnaudojus patogią 
progą, prie jo puolė, bučiavo 
jo rankas maldaudama, kad 
jis iš Lietuvos išleistų jos mo
tiną ir broliuką. Bijodamas 
nepalankių žiniasklaidos ko
mentarų, Chruščiovas išleido 
Barborą ir sūnų, kurie 1966 
metais atvyko į Ameriką. Jų 
„peršokimas” per geležinę už
dangą tapo tarptautine sensa
cija. A.a. Algirdas Nasvytis, 
su Danos talka, kelis mėne
sius kalbėdamas su Barbora 
ir su jos dukros Danos talka, 
parašė knygą „Palik ašaras 
Maskvoje”, kuri buvo išvers
ta ir į kitas kalbas. Įdomu 
pastebėti, kad Jonas Armo- 
nas vedė autoriaus dukrą Da
lią Nasvytytę... Kalbėtojai pa
klausus, kas skaitė tas kny
gas, pakilo beveik visų svečių 
rankos...

Baigus kalbėti, Aurelija Ba
lašaitienė paskatino svečius 
sugiedoti „Ilgiausių metų”. 
Tai nuskamėjo labai įspūdin
gai. Po sveikinimų Barbora 
tarė kuklų padėkos žodį, 
svečiai buvo vaišinami ska
niais pietumis ir vyravo jau
ki, ori nuotaika. Ilgiausių me
tų mielai Barborai Armonie- 
nei! Valio!

Aurelija M. Balašaitienė

BUVĘS VASARIO 16
DIREKTORIUS ŠVENTĖ 

JUBILIEJŲ

Vincui Natkevičiui — 80 
metų. Jubiliatas gimė 1918 m. 
lapkričio 6 d. Ožkabalių k., 
Vilkaviškio apskrityje, Jono ir 
Elzbietos Natkevičių šeimoje. 
V. Natkevičius vaikystėje lan
kė J. Basanavičiaus gimnazija

1998 m. lapkričio 6 d. buvusiam Vasario 16 gimnazijos direktoriui Vincui Natkevičiui suėjo 80 metų. Sį jubilie
jų jis atšventė Vasario 16 gimnazijoje. Iš kairės: dr. J. Norkaitis, P. Ivinskienė, V. Natkevičius, I. Natkevičienė, 
O. Bartusevičienė. Dešinėje - J. Lukošius. Nuotr. M. Šmitienės

Kazimiero Roberto Bagdady krikštynos 1998 m. gruodžio 5 d. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje. Iš kairės: 
kun. Jonas Kuzinskas, Irena Bagdady (priekyje) Žiži ir Natalya, tėvas Brian laiko Austiną, Krikšto mama Rasa 
Lapkienė laiko ant rankų Kazimierą Robertą, krikšto tėvas Andrius Danta.

90-jį gimtadienį Barbora Armonienė šventė, apsupta mylimų šeimos narių. Iš k.: sūnus Jonas Armonas, marti 
Dalia, sukaktuvininkė B. Armonienė, provaikaitė Jacųueline, vaikaitis Tomas ir jo žmona Myra, Barboros duk
ra Dana, kurios prašymų išleisti jos motiną pas šeimą į JAV išklausė tuometinis Sovietų Sąjungos Komunistų 
partijos centro komiteto pirmasis sekretorius Nikita Kruščiovas.

Vilkaviškyje, kurią 1938 bai
gęs, Vytauto Didžiojo universi
teto teologijos-filosofijos ir hu
manitarinių mokslų fakultete 
studijavo lietuvių kalbą ir lite
ratūrą bei filosofiją. 1941-1944 
metais jis dirbo Kauno .Auš
ros” mergaičių, Alytaus ir 
Kauno VI gimnazijose lietuvių 
kalbos mokytoju. Jau gimnazi
joje įsijungęs į moksleivių 
ateitininkų veiklą, buvo jų 
slaptos centro valdybos narys, 
vėliau jos pirmininku.

Karo audrų atblokštas į Vo
kietiją, V. Natkevičius studija
vo Bavarijos Eichstaetto aukš
tojoje teologijos mokykloje, 
vėliau Tiubingeno universitete 
filosofiją, sociologiją ir Rytų 
Europos istoriją. Studijas bai
gė Magister artium laipsniu, 
parašęs darbą apie simpatiją 
ir meilę M. Schelerio filosofi
joje. Jo pastangomis buvo 
pradėta atkurti moksleivių 
ateitininkų organizacija. Vo
kietijoje, kurios pirmininku, o 
1946-49 ir Ateitininkų federa
cijos gen. sekretoriumi, jam 
teko būti. Nuo 1952 m. V. Nat
kevičius — aktyvus Europos 
lietuvių fronto bičiulių (ELFB) 
sąjūdžio narys, valdybos vice
pirmininkas, biuletenio redak
torius; Europos lietuviškųjų 
studijų savaičių moderatorius 
ir paskaitininkas (31). 1954- 
1957 m. jis dėstė lietuvių kal
bą ir literatūrą Vasario 16 
gimnazijoje. Iš ten išėjęs, dir
bo Laisvosios Europos radijo 
lietuvių skyriuje Miunchene. 
1968-1980 m. buvo Vokietijos 
LB Tarybos, o vienerius metus 
VLB valdybos narys.

Nuo 1967 m. rudens iki išė
jimo į pensiją 1980 m. buvo 
Vasario 16 gimnazijos direkto
riumi ir kartu ten dėstė lietu
vių kalbą. Jo vadovaujamu lai
ku parke buvo pastatytas 
mergaičių bendrabutis.

Dar bedirbdamas gimnazi
joje, Frankfurto/M. universi
tete dėstė vokiečių studen
tams lietuvių kalbą bei li
teratūrą. Paskaitas tęsė ir 
išėjęs į pensiją (1972-1994). V. 
Natkevičius ruošėsi dėstyti fi
losofijos fakultete kursą apie

50 METŲ VEDYBINIO 
GYVENIMO SUKAKTIS

Lapkričio 28 dieną Alfa ir 
Vytautas Budrioniai šventė 
50 metų savo vedybinio gyve
nimo sukaktį. Santuokos sa
kramentas buvo atnaujintas 
šv. Vardo bažnyčioje, dalyva- 
jant dideliam būriui giminių, 
artimųjų ir draugų. Po pa
maldų visi rinkosi į Lietuvių 
klubo didžiąją salę šios labai 
svarbios sukakties puotai.

Svečiai vaišinosi gėrimais, 
smulkiais užkandžiais ir dali
nosi dienos aktualijomis. O 
diena buvo puiki; šilta, sau
lėta, be debesėlio danguje. 
Viduryje salės, prie apvalaus 
stalo sėdo jubiliatai ir šeimos 
nariai. Juos ratu supo kiti 
svečiai taip pat prie gražiai 
papuoštų stalų. Scenos vidu
ryje žalių lapų fone kabėjo 
skaičius „50”.

Puotą pradėjo Vytautas Ma
žeika, pakviesdamas kun. dr. 
Matą Cyvą sukalbėti maldą. 
Buvo tostai su linkėjimais

A. Maceinos filosofiją. Deja, 
liga sunaikino visus jo planus. 
V. Natkevičius buvo plunks
nos žmogus, spausdinęs daug 
visuomeninio, filosofinio pobū
džio ir literatūros kritikos 
straipsnių Ateityje”, „Į lais
vę”, „Drauge”, „Europos lietu
vyje”, ,Aiduose”, „Tėviškės 
žiburiuose”, „Krivūlėje” ir kt. 
Parašė knygą apie Joną Gri
nių.

Lapkričio 6 d. Vasario 16 
gimnazijos valgykloje susirin
ko gimnazijos mokiniai, gau
sus būrys bičiulių, gimnazijos 
ir bendruomenės darbuotojų, 
kad pagerbtų sukaktuvininką. 
Gimnazijos ir bendruomenės 
vardu jubiliatą sveikino An
drius Šmitas. V. Natkevičiaus 
nueitą kelią ir visuomeninę 
veiklą taikliu žodžiu nušvietė 
kun. Jonas Dėdinas, sveikini
mo žodį tarė ir dr. Jonas Nor- 
kaitis. Meninę programą atli
ko gimnazijos mokiniai.

Vokietijos LB valdybos 
„Informacijos”

dainuojant „Ilgiausių metų” 
ir prašant laimės ir sveikatos. 
Po skanių ir gausių pietų, 
Vida Sabienė su dukra Lidija, 
pasivaduodamos, viena lietu
viškai, kita angliškai papasa
kojo Budrionių gyvenimą, pir
mąjį susitikimą, vedybas ir 
kt. iki šių dienų. Kun. dr. 
Matas Čyvas, sveikindamas 
perdavė popiežiaus sveikini
mą ir palaiminimą. Klubo pir
mininkas Antanas Gudonis, 
gražiais žodžiais pasveikino 
veiklius klubo narius — jubi
liatus. Po to Vytautas ir savo 
žmonos Alfos vardu dėkojo vi
siems svečiams už dalyvavi
mą jų šventėje, dėkojo savo 
dukrai ir žentui bei giminai
tei Sabienei už jų įdėtą triūsą 
ruošiant šią šventę.

Po sveikinimų Budrioniai 
buvo pakviesti „vestuviniam” 
valsui. Elektroniniais var
gonėliais per stiprius garsia
kalbius grojo Algis Ulbinas. 
Prie šokio jungėsi ir svečiai. 
Kiek vėliau Aleksas Kusinskis 
ir Algis Ulbinas, taip vadina
mi „linksmieji kanadiečiai’, 
gražiai padainavo keletą pra
moginių dainų, su jų pačių 
sukurtais humoristiniais žo
džiais.

Buvo linksmintasi, dainuota 
ir dalintasi įspūdžiais. Atrodo, 
kad ateinantieji metai bus 
pilni panašių sukaktuvių, nes 
dauguma pensininkų yra tų 
metų ribose. MLečys

AKTYVIAM LB 
VEIKĖJUI 70 METU

Algirdui Palavinskui —
70 metų. Jubiliatas gimė 1928 
m. spalio 10 d., Algupio
kaime, Babtų valsčiuje, Kauno 
apskrityje. Mažasis Algirdas 
lankė Babtų progimnaziją. 
Karui praūžus, dar nebaigęs 
gimnazijos, A. Palavinskas 
pradėjo mokytojauti Juodaičių

ŽEMIAUSIOS KAINOS Į VILNIŲ

Chicago $399.00 
Newark $350.00

Specialios kainos skrydžiams į Vilnių 
iš įvairių JAV miestų.

Baltimorę $480.00
Cleveland $540.00
Denver $564.00
Detroit $504.00
Los Angeles $594.00
Minneapolis $504.00
Omaha $582.00
Orlando $504.00
San Francisco $594.00
Tampa $504.00

Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius.
* * *

Dėl bilietų užsakymo ir kitos informacijos prašome 
kreiptis į mūsų raštinę. Maloniai Jums patarnausime.
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mokykloje, dirbo Pažečių pra
dinės mokyklos vedėju, Bety
galos valsčiaus švietimo sky
riaus vedėju. Po trijų metų 
tarnybos sovietinėje kariuo
menėje, jis vėl mokytojavo Ty
tuvėnuose, Lyduvėnuose. 1960 
m. A. Palavinskas su šeima 
atvyko į Vokietiją, Saarlandą. 
Algirdas gavo darbą metalo fa
brike, atsiradus galimybėms, 
studijavo. Po to 2 metus dirbo 
Vasario 16 gimnazijos bendra
bučio vedėju, grįžo studijuoti i 
Aukštąją pedagogikos mokyk
lą, kurią baigęs, nuo 1968 iki 
1975 dirbo vokiečių moky
klose. Dažnai kviečiamas ver
tėjauti įvairiais reikalais atvy
kusioms rusų delegacijoms, A. 
Palavinskas laikui bėgant 
tapo profesionaliu vertėju. Ne
pamiršta jis Vasario. 16 gim
nazijos — dažnai susitinka su 
buvusiais kolegomis, su ku
riais kalbasi didaktiniais ir 
metodiniais klausimais, rašo 
straipsnius iš gimnazijos gyve
nimo.

1960 metais į Saarlandą iš 
Lietuvos atvyko geras pus
šimtis lietuviškų šeimų, Lietu
voje įrodžiusių savo vokišką 
kilmę. Čia jiems niekas ne
draudė lietuviškai kalbėti ir 
tarp savęs bendrauti, todėl tą 
pačią žiemą susirinkę lietuviai 
su vaikais bendrai atšventė 
Kalėdas. Taip gimė LB Saaro 
krašto apylinkė, kurios įkū
rėjas ir buvo Algirdas Pala
vinskas. Jis čia ir už Saarlan-

do ribų buvo ir renginių 
šeimininkas, ir patarėjas, ir 
vertėjai, ir paskaitininkas, ir 
kelių laikraščių nuolatinis 
bendradarbis. Palavinskas ne 
tik subūrė Vokietijos lietuvius 
inteligentus į lietuvių kul
tūros draugiją, bet ir jai ilgus 
metus vadovavo, rengdamas 
suvažiavimus, kultūrines pro
gramas ir koncertus.

Palavinskas visą laiką labai 
domėjosi gyvenimu Lietuvoje, 
skaitė spaudą, bendravo su jos 
žmonėmis. Lietuvai tapus ne
priklausoma, jo namai tapo 
užeiga iš Lietuvos atvykstan
tiems bičiuliams, pažįsta
miems ir kt. Rinko labdarą ir 
pats ją vežė į Lietuvą senelių 
ir vaikų namams.

Vokietijos LB valdybos 
„Informacijos”

KAZIMIERO ROBERTO 
KRIKŠTYNOS

Kazimieras Robertas, Irenos 
ir Bryan Bagdady, gyv. Glen 
Ellyn, IL, sūnus, gimė 1998 
m. rugsėjo 12 d. Jis buvo pa
krikštytas Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos Marųuette 
Parke (Čikagoje) bažnyčioje 
gruodžio 5 d. Krikšto tėvai 
buvo Rasa Lapkienė ir And
rius Danta. Krikšto apeigas 
atliko kun. Jonas Kuzinskas. 
Krikštynų pietūs vyko Balze
ko Lietuvių muziejaus „Gin
taro” salėje, dalyvaujant gi
minėms ir svečiams.



Švęsti Naujuosius metus 
sausio pirmąją dieną Lietu
voje, o ir visoje Europoje, yra 
gana nauja tradicija. Lygiai 
ir puošti kalėdinę eglutę — 
mūsų seneliai vaikystėje 
kaime dar ja nesidžiaugdavo. 
Nebent pamatydavo kuriame 
nors dvare. Tarpukario Lietu
voje1 eglutę itnta puošti mo
kyklose. Sausio 1-oji kaip ka
lendoriaus atskaitos taškas 
neturi astronominio pagrin
dimo, yra dirbtinis. Garsusis 
Romos imperatorius Cezaris 
45-siais metais prieš Kris
taus gimimą įsakė laiką 
skaičiuoti pagal naują dvyli
kos mėnesių kalendorių. Jį 
parengė Aleksandrijos astro
nomai, kuriems vadovavo So- 
zigenas. Pirmąjį mėnesį pa
vadino januarijumi, dvivei
džio dievo Januso, žvelgian
čio iškart į praeitį ir į ateitį, 
vardu. Šio mėnesio pradžia 
buvo sutapatinta su pirmąja 
Mėnulio jaunatimi po žiemos 
saulėgrįžos, taigi naujas laiko 
skaičiavimas pradėtas sausio 
1-ąją dieną. Tačiau Europai 
ilgus šimtmečius paveldas 
buvo nė motais. Žemdirbiai 
metų darbus pradėdavo ri
kiuoti nuo pavasario, užgims
tant naujam gyvybės ciklui 
gamtoje. Didelių karalysčių, 
imperijų valdininkai metų re
zultatus susumuodavo rude
nį, surinkę duokles ir prie
voles. Pirmiausia žmonės pri
valėjo atpilti savo išauginto 
derliaus valdžiai, kas liks — 
patiems peržiemoti. Astrono
minė žiemos pradžia — gruo
džio 22-ji. Saulės sugrįžimo 
šventę daugelis senovės tau
tų švęsdavo pora dienų vė
liau, kai jau neabejotinai tap
davo aišku, kad diena nebe- 
trumpės, o Saulė sugrįš. Iš 
šios tradicijos kilusios ir šv. 
Kalėdos, katalikų pasaulyje 
švenčiamos nuo m.e. IV am
žiaus kaip kūdikėlio Jėzaus 
gimimo diena.

Lietuviai, sukūrę savo val
stybę, turėjo ir savo kalendo
rių. Apie tai žinome iš vadina
mojo Gedimino skeptro — 
kalendorinės lazdos, aprašy
tos istoriko T. Narbuto dar
buose. Ten ženkliukais, ku
riuos nesunku iššifruoti, su
žymėta dvylika mėnesių. Pir
masis jų — balandis. Kiek
vieną mėnesį sudaro trys de-
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NAUJIEJI METAI SENOVĖJE
DR. LIBERTAS KLIMKA

vyniadienės savaitės, atskir
tos viena nuo kitos Mėnulio 
fazių ženklais. Kaime Naujuo
sius kitados skaičiuodavo ir 
nuo gyvulių išgynimo (Ganik- 
lio, Jorės dienos, Jurginių), ir 
nuo orės pradžios (Sietyno lai
dos kartu su Saule, šv. Izido
riaus), ir nuo paukščių par- 
skridimo (Gandrinės, Blovieš- 
čių).

Pavasarį simbolizuoja sus
progusių pumpurų šakelė. Po 
Lietuvos krikšto perkėlus 
metų pradžią į žiemą, ten nu
keliavo iš šis gyvybės ženk
las. Tik jau nebe gluosnio ša
kele, o amžinai žaliuojančių 
eglės, kadagio. Iš pradžių tie
siog užkišama troboje už bal
kio. Vėliau mažą eglutę iipta 
kabinti palubėje, šalia iš 
šiaudelių sunarstyto „sodo”. 
Šio viduryje — raudonšonis 
obuolys, primenantis mieląją 
Saulutę. Susiliejus šioms 
puošmenoms į vieną, ir atsira
do naujametinė eglutė. Pagal 
tradicinius lietuviškuosius 
papročius ją derėtų puošti 
obuoliukais, riešutėliais, žais
liukais iš kiaušinio lukšto, 
žvigždutėmis iš šiaudų, nen
drių ir sudžiovintų gėlių. 
Šiemet tautodailininkų šiau
dinukais pasirėdė ir Lietuvos 
prezidentūros kalėdinė eglu
tė.

Šalčio gobelenas ant „Draugo” pastato lango. Nuotr. J. Kuprio

Nuotr. Kazio Ambrozaičio

JTEIKTOS 
VYRIAUSYBINĖS 
MENO PREMIJOS

Gruodžio 21 d. ministras 
pirmininkas Gediminas Vag
norius Vilniaus paveikslų ga
lerijoje šešiems žymiems me
nininkams įteikė Vyriausybės 
meno premijas. Jos skiriamos 
už reikšmingus Lietuvos me
nui ir kultūrai darbus.

Apsvarsčiusi 28 kandidatū
ras, vyriausybės patvirtinta 
Meno premijų komisija pasiū
lė skirti Lietuvos Respubli
kos Vyriausybės meno premi
jas rašytojui Juozui Apučiui, 
klarnetistui Algirdui Budriui, 
dailininkei Juzefai Čeičytei, 
rašytojui ir dailininkui Leo
nardui Gutauskui, menotyri
ninkei Marijai Matūšakaitei 
ir aktoriui Leonardui Zelčiui.

300 MGL dydžio Vyriausy
bės meno premijos pradėtos 
skirti nuo 1997 metų. Susi
klostė tradicija premijas lau
reatams įteikti du kartus per 
metus: Mindaugo karūnavimo 
— Valstybės dienos ir Kalėdų 
proga.

Kultūros ministerijai iš Vy
riausybės rezervo fondo skirta 
225,000 litų meno premijoms 
išmokėti. Kartu su premijo
mis laureatams įteikti garbės 
raštai — diplomai. (Elta)

„VISADA NORĖJAU TIRTI 
MUSŲ ISTORIJĄ”

Jis tiek daug nusipelnęs mū
sų kultūrai, kad sunku vienu 
žodžiu apibūdinti jo profesiją. 
Jis - inžinierius konstrukto
rius, restauratorius, Lietuvos 
istorijos tyrinėtojas, architek
tas. Be jo vardo ir darbų šian
dien nebeįsivaizduojamas Tol
minkiemis, Biržų pilis, D. Poš
kos Bijotai, Vilniaus sena
miestis ir, žinoma, Vilniaus 
Arkikatedra. Jis pats save yra 
vadinęs Vilniaus Kvazimodu, 
nes katedros požemių už jį 
turbūt niekas geriau nepažįs
ta. Tai - Napalys Kitkauskas.

Neperseniausiai Lietuvą su
jaudino džiaugsminga žinia. 
Lietuvos dailės muziejaus di
rektorius Romualdas Budrys 
atskleidė keliolika metų sau
gotą paslaptį - atrastą Vil
niaus katedros auksakalystės 
meno lobyną. Vertingiausią 
visų laikų Lietuvos meno ko
lekciją prieš trylika metų - 
1985-aisiais - atrado arhitek- 
tas Napalys Kitkauskas, pa
minklosaugininkas Juozas 
Stasiulaitis ir muziejininkas 
Romualdas Budrys.

N. Kitkauskas pasakojo, kad 
jo Arkikadedros tyrinėjimai 
prasidėjo dar 1968 metais, kai 
jam buvo pavesta išsiaiškinti 
priežastis, dėl kurių Valavičių 
koplyčios vietoje skilinėja Ka
tedros mūras. Be pagrindinio 
darbo, N. Kitkauskas kartu su 
istoriku A. Raulinaičiu savo 
iniciatyva vakarais ir laisva
dieniais landžiojo po rūsius, 
tikrino lenkų brėžinius. Šių 
tyrinėjimų vaisius buvo didy
sis N. Kitkausko atradimas - 
Mindaugo katedros liekanos, 
taip vadinamasis Kvadratas.

Napalys Kitkauskas.

„Prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą Katedros lobyno turtai 
nebuvo didelė paslaptis”,- 
pasakojo N. Kitkauskas. Di
džiųjų iškilmių metų kai ku
rias lobyno relikvijas išnešda
vo į Katedrą. Antrojo pasauli
nio karo metais Vilniaus kate
dros lobynas prapuolė. „Vieną 
kartą,- sakė N. Kitkauskas,- 
kilo mintis patikrinti vieną 
vietą greta Tremtinių koply
čios, kur spėjome, buvo niša. 
Lenkų brėžiniuose ji buvo pa
žymėta, o kai mes vaikščiojo
me, toje vietoje nišos nebuvo, 
buvo lygi siena.”

1985 m. kovo 23-osios ban
dymą apvainikavo sėkmė. 
Prakalus vienos plytos siene
lę, buvo surasta maždaug 270 
radinių - vertingų taikomo
sios dailės darbų. Seniausias 
rinkinyje - gotikinis Šv. Sta
nislovo relikvijorius, atsiųstas 
į Vilnių Katedros pašventini
mo proga. Taip pat buvo rasta 
nedidelių per 750 sidabrinių 
ar paauksuotų votų, paprastų 
auksinių, net vestuvinių žie
dų, kryželių ir t.t. Dailės mu
ziejuje per 13 metų radinius 
tyrė, nustatė jų meninę vertę, 
kai kuriuos restauravo.

„Gyvenime buvau vėtytas ir 
mėtytas,- sakė istorijos ty
rinėtojas,- žinojau, kas yra so
vietų režimas, nesinorėjo būti

žmogumi, dėl kurio kaltės Ka
tedros radiniai atsidurtų už 
Lietuvos ribų. Ačiū Dievui, 
kad viskas taip gerai baigėsi”.

Sovietinį režimą Napaliui 
Kitkauskui teko skaudžiai pa
tirti - Mordovos lageryje bu
simasis architektas išbuvo še
šerius metus. O pirmą kartą 
Vilnių N. Kitkauskas pamatė 
1948 m. per Lukiškių kalėjimo 
langą. „Tada iš kameros ma
tėsi kalnai Karoliniškių pusė
je,- pasakojo buvęs tremti
nys,- buvo pavasaris, ir, ačiū 
Dievui, mano atmintyje išliko 
saulėto Vilniaus vaizdas.”

Grįžęs iš lagerio, N. Kit
kauskas parvyko į Kauną, si
dabro medaliu baigė darbo 
jaunimo vakarinę mokyklą. 
Įstojo į Politechnikos institu
tą, gavo pramoninės civilinės 
statybos inžinieriaus diplomą, 
po to pateko i Vilnių, į Moksli
nę restauracinę gamybinę 
dirbtuvę. Vilniuje N. Kitkaus
kas sakosi patekęs tarp spal
vingų asmenybių, prieš kurias 
jis lenkia galvą. Mūsų istorijos 
tyrinėtojas yra parašęs ketu
rias knygas: „Vilniaus kate
dra” (1976, išversta į rusų, 
anglų ir vokiečių kalbas), 
„Vilniaus pilys” (1989), „Vil
niaus Arkikatedros požemiai” 
(1989 tyrimai) ir „Vilniaus Že
mutinės pilies rūmai” (1989 
tyrimai), taip pat jis yra kny
gos „Amžino įšalo žemėje” 
(1989) bendraautorius. 1990 
m. už knygą Vilniaus pilys N. 
Kitkauskas gavo Lietuvos na
cionalinę premiją. 1995 m. jis 
apdovanotas Lietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio Gedimino IV 
laipsnio ordinu.

Paklaustas, kaip jo gyveni
mą paveikė Nepriklausomy
bės atgavimas, N. Kitkauskas 
atsakė, kad, be abejo, tai buvo 
pats džiaugsmingiausias įvy
kis. „Nesvarbu, kad kai kas 
jaučiasi kaip į šaltą vandenį 
įkritęs, nes sovietmetis dauge
lį buvo išpaikinęs, - sakė N. 
Kitkauskas,- galvodamas apie 
kai kuriuos savo kolegas, ėju
sius palankesniu keliu, ne
klaidžiojusius kaip aš, manau, 
kad jie galėtų daugiau savo 
kraštui padaryti, jei būtų kan
tresni ir ne tokie arogantiški.”
N. Kitkauskas pridūrė, kad 
nemažai inteligentų nesu
pranta, kad jeigu ką naują at
randi savo kultūroje,- tai apie 
tai reikia skelbti visomis įma
nomomis pasaulio kalbomis. 
Jis sakė, kad jeigu to nedary
sime, tai darys kiti, ir darys 
taip, kaip diktuoja jų politi
nės, tautinės ambicijos ar te
ritorinės pretenzijos. Šis gar
busis istorijos tyrinėtojas, 
paklaustas, ar nebūtų jo nuei
tas kelias palankesnis, jeigu 
jis nebūtų patyręs tiek skaus
mo ir kliūčių, atsakė, kad jei 
ne lageris, geriausiu atveju jis 
būtų buvęs mokytojas. Ir pa
aiškino: „Lageris sumaišė ma
no gyvenimą, ir aš atsidūriau 
Kaune, Vilniuje. Nesigailiu, 
kad tyriau mūsų istoriją. Aš 
visada to darbo ilgėjausi.”

Paruošta pagal Lietuvos 
spaudą

JAV ambasadoriaus Lietuvoje žmona Helen Smith dalyvavo Nacionali
niame Operos ir baleto teatre surengtoje kalėdinėje šventėje vaikų namų 
auklėtiniams. Nuotr. Eltos
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Vilniaus katedros požemiuose atrasto aukso lobio dalis. Nuotr. Eltos

VAIKU NAMŲ 
AUKLĖTINIAMS

SURENGTA ŠVENTĖ

Užsienio valstybių ambasa
dos Vilniuje kartu su vaikų 
teisių apsaugos organizaci
jomis gruodžio 12 d. Valsty
biniame operos ir baleto teatre 
surengė kalėdinę šventę dau
giau kaip tūkstančiui Lietuvos 
vaikų namų auklėtinių.

Iš visos Lietuvos į Vilnių su
važiavusiems maždaug 1,100 
vaikų namų auklėtinių. Paro
dytas trijų veiksmų Sergejaus 
Prokofjevo baletas „Pelenė”. 
Po spektaklio vaikai pakviesti 
įvairių žaidimų, jiems buvo 
surengtos vaišės.

Projekto įgyvendinime daly
vavo JAV, Austrijos, Danijos, 
Estijos, Suomijos, Prancūzijos, 
Latvijos, Norvegijos, Lenkijos, 
Švedijos, Turkijos ambasados, 
Europos Komisijos atstovybė, 
taip pat Lietuvos Vaikų fon
das, Vaikų teisių apsaugos 
tarnyba. Prie šventės organi
zavimo prisidėjo ir keletas ži
nomų moterų — Alma Adam
kienė, Vilija Aleknaitė, Rasa 
Rastauskienė bei kitos.

Šventės rėmėjai — įvairių 
pasaulinio garso firmų atsto
vybės Lietuvoje, tarp jų — 
„Coca Cola”, „Pfizer”, „Seesam 
insurance company”, „McDo
nald’s”, „Radisson”. Renginį 
rėmė ir leidykla „Alma Litte- 
ra”, Vilniaus restoranai „Ope
ra” „Twins O’Brien”, „Fres
kos”, „Kuba”. (Elta)

PATVIRTINTAS
Užpalių herbas

Prezidento Valdo Adamkaus 
pasirašytu dekretu patvirtin
tas Utenos rajono Užpalių 
miesto herbas.

Užpaliai savivaldą kartu su 
herbu gavo 1792 metais, val
dovo Stanislovo Augusto pasi
rašyta privilegija. Jos origina

las yra dingęs, išliko tik privi
legijos įrašas Lietuvos Metri
koje.

Suteiktame herbe vaizduo
tas mūrinis postamentas su 
įrašu „1792 metų Užpalių 
miesto herbas”, ant kurio'tarp 
dviejų suremtų lauro medžio 
šakelių nupieštas linų ryšelis. 
Virš herbo skydo pavaizduota 
vėliava su įrašu „Mie&tus au
gina prekyba”.

Prekybai surištas linų ryše
lis turėjo rodyti senas Užpalių 
linininkystės tradicijas, šių 
žemės ūkio produktų eksportą 
į kitus kraštus. •. oim-ss

Tiesa, ilgai džiaugtis savi
valda ir savo miesto herbu už- 
paliečiams neteko — 1792 me
tų viduryje, po trečiojo Lietu
vos ir Lenkijos valstybės pa
dalijimo, kai Lietuva atiteko 
Rusijai, Užpalių miesto-teisės 
ir herbas buvo panaikinti.

Šiemet herbas oficialiai at
kurtas pirmą kartą. Etaloną 
pagal Lietuvos Metrikos duo
menis nupiešė dailininkas Al
bertas Gurskas.

Mėlyname Užpalių hėrbo 
lauke vaizduojamas sidabrinis 
paruoštų linų ryšelis. Herbo 
skydas iš šonų papuoštas ža
liomis palmėmis ir lauro ša
kelėmis, apačioje surištomis 
raudonu kaspinu. Virš skydo 
raudonoje vėliavoje sidabrinis 
šūkis: „Miestus augina preky
ba”. (Elta)

METODISTŲ BAŽNYČIAI 
SUGRĄŽINTOS

PATALPOS

Kauno miesto tarybos spren
dimu, grąžinami Lietuvos jung
tinės metodistų bažnyčios 
bendruomenei priklausantys 
pastatai Šančiuose.

Sovietų valdžia Lietuvoje, 
kaip ir kitose Baltijos val
stybėse, uždraudė dar 1900 
metais įkurtą metodistų baž
nyčią. 1940 metais Lietuvoje 
veikusių septynių bažnyčių 
pastatai buvo sunaikinti arba 
panaudoti kitiems tikslams.

1995 metais bažnyčios veik
la buvo atkurta. Jungtinė me
todistų bažnyčia vienija apie 
du šimtus narių Kaune, Šiau
liuose, Biržuose, Tauragėje ir 
Pilviškiuose. Kasmetinės kon
ferencijos metu dvasininkai ir 
pasauliečiai aptaria bažnyčios 
gyvenimo, organizacinius klau
simus.

Metodistų bažnyčios, atsira
do Anglijoje, aštuonioliktame 
šimtmetyje. Tam įtakos turėjo 
du anglikonų bažnyčios kuni
gai — John ir Charles Wesley. 
Šiandien pasaulyje yra 60 mi
lijonų metodistų. (Elta)
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TARPTAUTINIS 
KRĖVOS PILIES FONDAS

Susirūpinta Baltarusijos te
ritorijoje esančiu labai reikš
mingu lietuvių istorijos pa
minklu — Krėvos pilimi: 
įkurtas „Krėvos” tarptautinis 
fondas. Tarptautinėje konfe
rencijoje, kurią Krėvoje buvo 
surengęs Baltarusijos kultū
ros fondas, patvirtinti „Krė
vos” fondo nuostatai, išrinkta 
15 narių valdyba.

Krėvos pilis lietuviams yra 
šventa vieta, pasakė minėtoje 
konferencijoje Lietuvos atsto
vu į „Krėvos” tarptautinio fon
do valdybą išrinktas žinomas 
paminklų apsaugos specialis
tas dr. Jonas Glemža. Statyta 
13-14 a., Krėvos pilis yra vie
na pačių svarbiausių mūsų gy
nybinių tvirtovių — priešai jos 
niekada nebuvo užėmę. 15 
amžiuje, Krėvai suteikus Mag
deburgo teises, pilies teritori
joje buvo pastatyta medinė 
rotušė. Krėvos donžonas — 
pats didžiausias, palyginti su 
kitų to paties laikotarpio — 
Medininkų, Lydos, senosios 
Kauno pilies bokštais. Ar
cheologams, prieš gerą de
šimtmetį kasinėjusiems isto
rinius sluoksnius prie Krėvos 
donžono, pavyko surasti dau
giau kaip tūkstantį tinko ga
balėlių su freskų likučiais. 
Tai, pasak dr. Jono Glemžos, 
patys seniausi iki šiol žinomi 
freskų pavyzdžiai Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės teri
torijoje. Krėvoje nužudytas 
Kęstutis, iš šios pilies, kaip 
pasakoja legenda, persirengęs 
moteriškais rūbais, pabėgęs 
Vytautas.

Konferencijoje buvo prisi
minta, kad Lietuva apie 1985- 
uosius metus padovanojo Bal
tarusijai visą Krėvos pilies fo
togrametrinių matavimų ne
gatyviu plokštelių komplektą. 
Analogiškas komplektas liko 
ir Vilniuje. Matavimus pagal 
Lietuvos kultūros ministerijos 
programą atliko Vilniaus uni
versiteto specialistai.
' Tarptautinio „Krėvos” fondo 
nuostatuose įrašyta, kad Krė
vos pilis — vienas pačių ver
tingiausių tarptautinės reikš
mės architektūros paminklų. 
Fondo tikslas — išsaugoti ir 
atgaivinti šį paminklą. Pir
mieji pilies konservavimo dar
bai buvo atliekami 1930 me
tais. Nuo to laiko nieko dau
giau nepadaryta, nekalbant, 
žinoma, apie blogus darbus, 
kuriuos labai sparčiai dirba 
laikas nuo aplinkos poveikio 
neapsaugotiems senovės mū
rams. Nekonservuoti Krėvos 
pilies griuvėsiai baigia sunyk
ti. Lenkijos atstovu į „Krėvos” 
tarptautinio fondo valdybą 
išrinktas žinomas šios srities 
specialistas, buvęs ilgametis 
svarbiausios Lenkijos restau
ravimo firmos vadovas profe
sorius Tadeušas Poliakas ragi
na kuo skubiausiai gelbėti 
Krėvos pilies liekanas, nebe- 
gaištant laiko tyrimams.

Konferencijoje dalyvavo Bal
tarusijos mokslininkai — isto
rikai, archeologai, architektai 
restauratoriai, žymūs meno ir 
kultūros veikėjai. Lietuvai, be 
J. Glemžos, atstovavo ir Ar
cheologų draugijos pirminin
kas dr. Albinas Kuncevičius. 
Po ilgų įkalbinėjimų „Krėvos” 
tarptautinio fondo valdybos 
pirmininku sutiko būti Balta
rusijos rašytojų sąjungos pir
mininkas Vladimiras Neklia- 
jevas — poetas, gimęs Krė
voje. (Elta)

AMTA
AMERICA TV /S.BROAD, INC.

MAIN OFFICE
(CLOSED ON SUNDAYS)

4801 W. PETERSON AVĖ., SUITE 618, 
CHICAGO, IL 60646. TEL. 773-725-9500.

MA’DJOS KAINO®
ten ir atgal į vieną pusę

Rysa $541 $478
Kijevas $608 $360
Minskas $509 $305
Vilnius $504 458
Maskva $498 $354
St. Peterburgas $608 $360

5316 N. MILWAUKEE 
AVĖ., CHICAGO, IL 60630. 

TEL. 773-467-0700.

3000 N.MILWAUKEE 
AVĖ., CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773-489-4

per miliute 
Anytime

to LITHUANIA
Low Rates (Contl.USA):

• Such as, IL 70, Ml 8.4, Wi 9.9, 
CA 5.9 & to other statės 8.9$

•To other countries
• From most countries to

ANYVVHERE
6 socond bllllng 
Frlendly Service

VISO GERO

MARKETEL
Toll-Free

1-888-734-1910
310-395-5578 • Fax 310-395-4449 

828-11th St., #3 
Santa Monica, CA 90403 
marketel @ ix.netcom.com

Moteris 47 m. ieško darbo.
Gali prižiūrėti vyr. amžiaus 

žmones ir gyventi kartu.

Tel. 630-783-1203

Floridoje, Daytona Beach 
pajūryje, parduodamas vieno 

miegamojo butas su 
erdvia svetaine; antrasis aukštas, 

balkonas,baseinas; $43,000. 
Teirautis: 1-904-677-5747

Floridoje išnuomosime 
nauja namą su visais 

patogumais ramioje gyvenvietėje 
lietuviams pensininkams 

pastoviam gyvenimui 
bent 4-5 metų laikotarpiui 

Tel. 708-453-1250

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb.

1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 
$355 į mėn. + „security”

Tel. 773-778-1451

Parduodamas mėlynių ūkis
arti New Buffalo, MI. Neša gerą 
pelną. Lengvos išsimokėjimo 
sąlygos, sezoninis darbas; idealu 
mokytojui. Kreiptis tel.616-469- 
2509. Kalbėti angliškai.

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315

5058 S. ARCHER AVĖ.,
CHICAGO, IL 60632. 
TEL. 773-838-8888.

BELMONT/LARAMIE 
5150 W. BELMONTAVE., 

CHICAGO.IL 60641. 
TEL. 773-685-2020.

7109 W ARCHER AVĖ
CHICAGO.IL 60638 
TEL. 773-788-1000.

NILES
9509 N.MILWAUKEE 

AVĖ., NILES.IL 60714. 
TEL. 847-581-9800.

BRIDGES
LITHUANIAN AMERICAN N E W S JOURNAL

Musų žurnale rasite:
• Amerikos lietuvių apylinkių žinias 

• Lietuvos naujienas 
• Pasaulio atgarsius Lietuvos ir Amerikos 

lietuvių reikalais

Užsisakykite naujiems metams BRIDGES žiniarašti 
šiuo adresu:

BRIDGES subscriptions, 1927 VVest Blvd., Racine, Wl 53403 
Prenumerata - $18.00 metams 

Žurnalas leidžiamas 10 kartų į metus.

BRIDGES leidėjas yra JAV Lietuvių BendruomenėTIKRAS KAIMIETIŠKAS SŪRIS PAGAMINTAS TRADICINIU BŪD
ANDRULIO šeima Michigan valstijoje
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu bodu gamina šorius. Turime jų 
įvairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, sūriai su 
kmynais, su „chives”, Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite
maisto parduotuvėse, „deli" skyriuje. Galite ^JjtDRUL/s' 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 *
arba per world wide web:
www.andrulischeese.com

Michigan Farm Cheese Dalry, Ine. 
4295 Milterton, Fountaln, Ml 49410

Perkate automobilį? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe?
Ką tik atvykot į JAV?

Ne problema!
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst už vairo šiandien! 

(630) 207 2748

Kokybiškai atliekame mažus ir 
didelius namų vidaus darbus:
dedame gipso sieneles, dažome, 
klojame plyteles, įrengiame rūsius. 

Skambinti:
Vladui, tel. 630-243-9385

Išnuomojamas 1 kamb. 
vyr. amžiaus moteriai. 

Skambinti Zitai, 
tel. 708-594-1184

Washington, D.C. lietuvio savininko
„landseaping” 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: Alex, tel. 202- 
244-2373.

Home Health Care Inti. Agency 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k.

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 iki $120 į dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz, tel. 414-763-2615.

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais į vakarinius 
priemiesčius. Skambinti po 6 v.v., 
tel. 708-652-2110.

G.L.Quality Body Shop 
Automobiliai

Ieškote - nupirksime. 
Patekote j avariją ar

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

- išsiųsime.
Reikalingi skardininkai.

Skambinkite 815-723-7650.

Vidutinio amžiaus moteris 
ieško darbo. Turi patirtį ir 

rekomendacijas. Jeigu norite, 
kad jums brangiu žmogumi 

būtų pasirūpinta, skambinkite: 
773-927-0245 nuo 9 v.r. iki 8 v.v.

Kaune, Žaliakalnio centre, 
parduodamas privataus mūri
nio namo pirmas aukštas: 3 
kamb., yra du rūsiai. Kaina 
$25,000. Kreiptis į Jovą, tel. 
773-767-8276.

DĖMESIO!
Pigiai, greitai ir kokybiškai (naudo
jame naujausią skaitmeninę apara
tūrą) perdarom VIDEO įrašus iš 
lietuviškų (PAL, SECAM) į amerikie
tišką (NTSC) sistemą arba atvirkš
čiai. Tel. 708-912-2239.

PIGIAU NERASITE!

Norintiems papildomai 
užsidirbti!

Reikalingi darbuotojai darbui 
savaitgaliams. Reikia turėti 

automobilį ir Illinois valstijoje 
galiojančias vairavimo teises. 

Tel. 708-912-2239

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
Bridgeport apyl., 816 W.33 PI., 
1 bl. į vakarus nuo Halsted. 
$350 į mėn. Skambinti Stasiui, 
tel. 773-927-7540.

to LITHUANIA
$0.42 per/min

Great rates to the ręst of the worid - any day, any time.
We also offer prepaid Calling Cards: calls to Lithuania 31 c/min.

For information callAOF International:

(Sau 1-800-449-0445

CLASSIFIED GUIDE
SKELBI M

ĮVAIRŪS
ELEKTROS

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS, 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773)581-8654

STASYS' CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; “sidings",

“soffits“, “decks", “gutters", plokšti 
ir “shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą.
. S.Benetis, tel. 630-241-1912..

AMBER CONSTRUCTION Co.
Dengiami stogai, kalamas „siding”, 
atliekami cemento, „plumbing” bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded” 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

RIVERDALE AUTOMOTIVE
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobili mūsų aikštelėje 
arba auto-varžytinėse. Padėsime persiųsti 
automobilį, motociklą ar komercinę siuntą 
į Lietuvą. Reikalingas skardininkas.

Tel. 708-201-0586.

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.

Jūsų namuose atlieku įvairius 
vidaus ir išorės darbus,

taip pat elektros ir kanalizacijos 
pataisymus;

remontuojame auto savo namuose. 
Tel. 708-839-8447

Reikalinga vyresnio amžiaus 
moteris prižiūrėti 5 ir 6 m.

vaikus nuo sekmadienio 
vakaro iki penktadienio ryto. 

Alga $150.
Tel. 1-815-243-2939

Pusiaukelyje i Floridą, Georgia 
valstijoje, labai gražiame name 
išnuomojami kambariai nakčiai 
arba visai savaitei; pusryčiai ir 
vakarienė. Tel. 706-539-2032. 
Kalbame lietuviškai.

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms kom- 
panijonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis:

ALL CARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900

NEKILNOJAMO TURTO
GREIT PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS

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

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

h KMIECIK REALTORS 
7922 S.Pulaski Rd. 

— , 4365 S.Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900

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

Realmart g fet 
Realty Group Ine.

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI 

Bus. 773-585-6100 Pager 312-308-0307 
Fax 773-585-3997

Ontuijc Accent
Homefinders

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Business (708) 423-9111 
Voice Mail (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Res. 708-423-0443

ASTA T.MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose

VIDAS POSKUSRETINK* HOME CENTER
Marketing Consultant 

Tel. 773-297-2013 
708-886-9386 V.M.

• perkant ar parduodant nekilno
jamą turtą;

• „foreclosure” ir „handyman-spe- 
cial” nuosavybės;
• nekilnojamo turto įvertinimas.

• Naujoji Akmenė. Spalio 
25 d. Telšių vyskupas Antanas 
Vaičius Naujojoje Akmenėje 
pašventino iš Vokietijos (Ans- 
bergo) kunigo Gerhardo Lan
gės rūpesčiu gautus vargonus, 
skirtus statomai bažnyčiai.

-T-

Come Have A Bali at Maria High 
School's 

third annual 
SNOVVBALL Gala Benefit

Saturday, January 23, 1999 
Silver Lake Country Club in Orland Park 

6:00 pm - 11:30 pm 
Cocktails, Dinner, Dancing 

Live and Silent Auction 
•

Honorees:

Maria Kaupas Award - Sister Marilyn Kuzmickas '55 
Past General Superior of Sisters of St. Casimir 

Alumnae Hali of Fame - Mary Juozaitis Rudis '32
•

For more Information or to purchase tickets, call 
773/925-8686, ext.l6

J J d*

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

2346 W 69th Street 
Tel.: 773-776-1486

Veikia nuo 
1921 m.

8900 South Archer Road, Willow Springs, Illinois Tel 708.839.1000
Še&iąs pokylių salės - tinka įvairioms progoms

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas

35 iki 40 svečių 

t/fre,

40 iki 60 svečių

AtlOtlOOH 
60 iki 100 svečių

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną;
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 žmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene - vyksta 

pamokos)

...........

100 iki 135 svečių

fWMK4;ta

125 iki 175 svečių

225 iki 550 svečių

MOVING
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas.
GEDIMINAS 
773- 925-4331

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus.
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

Bake

KAVINE
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Avė., Chicago, IL 60638 

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS

Atidalyta 7 dienas savaitėje

ix.netcom.com
CHICAGO.IL
CHICAGO.IL
NILES.IL
http://www.andrulischeese.com


9 JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė 
2711 West 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6909

PASITIKRINKITE IR ŽINOKITE KAM 
AUKOJATE

Švenčių metu žmonės gau
na daug laiškų iš įvairių lab
daringų organizacijų, kurios 
prašo aukų. Jų visų pavadini
mai ir tikslai iš pirmo 
žvilgsnio atrodo kilnūs, jų visų 
darbai labai geri ir verti para
mos. Bet ar taip yra? Dažnai 
žiniasklaidoje pasigirsta viso
kių negerų dalykų ir apie la
bai gerai žinomas labdaros or
ganizacijas. O ką kalbėti apie 
tas, apie kurias mažai ką 
žinom.

Praeitais metais amerikie
čiai suaukojo labdarai 143 
milijardus dolerių. The Fede
ral Trade Commission mano, 
kad mažiausiai vienas procen
tas, t.y. maždaug 1.5 milijardo 
dolerių nuėjo ne tiems, ku
riems buvo skirta. Nors tikrų 
duomenų nėra, kiek pinigų 
nuėjo organizacijoms, kurios 
neatitinka reikalaujamiems 
labdaros organizacijų standar
tams, atsiskaitant už aukas, ir 
kiek pinigų tiesiog pakliuvo į 
sukčių rankas.

The Council of Better Busi
ness Bureau sako, kad žmonės 
taip pat atsargiai turi elgtis 
su aukomis labdaros organi
zacijoms, kaip ir su savo pačių 
išlaidomis, t.y. žinoti, kam 
išleidžiami pinigai. Jei auko
jate labdaros organizacijai, 
kurios gerai nežinote, pasitik
rinkite, kas ji per viena, prieš 
pasiųsdami čekį.

Philantropic Advisory Ser
vice viršininkas sako, kad 
įspėjimai būti atsargiems, dar 
nereiškia, kad neaukotumė
me. Tai tik įspėjimas asme
nims, kad jie nebūtų išnaudoti 
žmonių be sąžinės. The Coun
cil of Better Business Bureau 
ir nepelno siekiantis Ameri
can Institute of Philanthropy 
yra gerą vardą turinčios orga
nizacijos. Į jas galima kreiptis, 
norint pasitikrinti, kokios or
ganizacijos yra geros ir kokio
mis galima pasitikėti.

BBB (Better Business Beau- 
reau), patikrinęs 200 valstybi
nių labdaros organizacijų ra
do, kad 27 jų neduoda reika
laujamo atsiskaitymo ir neati
tinka reikalaujamų aukų rin
kimo standartų. Iš tų orga
nizacijų, keturios neišleido nei 
pusės surinktų pąjamų — 
aukų savo skelbtiems labda
ros tikslams, yra: The Ameri
can Association for Lošt Chil- 
dren, Fire-Victims Charitable 
Foundation, Help Hospita- 
lized Veterans and Childrens 
Wish Foundation Internatio
nal.

The American Institute of

Philanthrophy įvertina 400 
labdaros organizacijų, di
džiausią dėmesį kreipdamas į 
finansus ir jų panaudojimą 
labdarai. Jei labdaros organi
zacija turi daugiau kaip 5 
metų pajamų reservą atsar
gose, tai ji automatiškai gau
na „F”, nes krauna pinigus ir 
nenaudoja jų reikalingiems 
labdaros tikslams.

Keletas dalykų, į kuriuos 
reikia atkreipti dėmesį auko
jant.

1. Labdaros organizacijų- 
vardai, kurie yra panašūs į 
žinomų — garsių organizacijų 
vardus (lookalike narnės). 
Pvz.: Make-a-Wish Founda
tion of America, kuri atitinka 
visiems BBB ir reikalavimams 
Children’s Wish Foundation 
International, kuri neatitiko 
trijų reikalavimų ir davė ne
nepakankamą informaciją.

Šiuo metu Amerikoje dau
giau negu 650,000 labda
ros organizacijų gauna „tax- 
exempt” teisę. Taip pat kas
met yra sukuriama 25,000 
naujų labdaros organizacijų. 
BBB sako, kad panašūs var
dai yra parenkami, norint 
suklaidinti aukotojus, o kar
tais visai atsitiktinai. Nesvar
bu, kokiu tikslu— ar atsitikti
nai — parenkami panašūs 
organizacijų vardai, bet jie 
klaidina žmones.

2. Neaiškūs prašymai. Yra 
svarbu, kaip labdaros organi
zacija paaiškina savo tikslus. 
Jie turi būti išsakyti tiksliai, 
aiškiai ir paprastai, be jokių 
neaiškių užuominų.

3. Aukos nenueina ten, kam 
aukotojas jas skiria. Kartais 
didelė dalis jūsų aukų neati
tenka tam, kam skiriate. Pvz., 
labdaros organizacija sudaro 
sutartį su krautuve, kad už 
parduotą saldainių dėžę orga
nizacija gauna 1.50 dol. Tuo 
tarpu, jei žmonės duoda tai 
labdarai daugiau, krautuvė tų 
pinigų neatiduoda. Dabar la
bai populiaru ir organizacijos 
prašo paaukoti automobilius. 
Tai irgi gali būti panašu į jau 
minėtų saldainių situaciją. 
BBB sako, kad kai kuriais at
vejais labdara gali gauti tik 
nustatytą mokestį (nors gal 
automobilis ir daugiau kai
nuotų), arba tik mažą susi
tartą procentą. Geriau yra 
parduoti automobilį pačiam ir 
gautus pinigus tiesiogiai pa
aukoti labdarai.

4. Apgavystės. Apgavysčių 
yra labai įvairių, Paskutiniu 
laiku BBB pranešė, kad vie
nas aukų rinkėjas per telefoną

KIŠENINIO TELEFONO 
NAUDOJIMAS

Vienas populiariausių įvai
rių modernių instrumentų 
šiandieną yra kišeninis ne
šiojamas telefonas. Vieniems 
tai žaisliukas, kitiems būti
nybė. Jaunimas mėgsta jais 
žaisti, verslininkams sutaupo 
daug laiko, kitiems padeda ne
laimės atveju ir pan. Daug 
žmonių tokius telefonus turi ir 
sako, kad be jų negalėtų ap
sieiti. Tais telefonais galima 
naudotis visur. Dažnai mato
me ir girdime žmones, naudo
jant telefonus krautuvėse, au
tobusuose, automobiliuose, li
goninėse, įvairių įstaigų lau
kiamuose, tuomet pagalvo
jame, kad jie turi svarbių ir 
skubių reikalų. Bet ne visada. 
Dažnai telefonai naudojami 
tik pabendravimui, pasiteira
vimui, iš nuobodumo. Tas irgi 
yra neblogai, pvz., nors ir 
trumpam taip „aplankant” li
gonį, giminę, draugą ar vie
nišą žmogų iš bet kurios vie
tos, nebūtinai namų!

Tačiau gal svarbiausia prie
žastis turėti tokį telefoną yra 
saugumas, pvz., važiuojant 
automobiliu ar namie telefo
nui sugedus. Daugelis žmonių 
naudoja tokį telefoną, vairuo
dami automobilį ir vis dau
giau girdima, kad neatsargus 
kišeninio telefono naudojimas 
vairuojant būna nelaimės 
priežastimi. Nukenčia ne tik 
kalbantysis vairuotojas, bet ir 
kito automobilio žmonės. Nau
dojant kišeninį telefoną vai-

prašė žmonių paskutinių ke
turių jų „Soc. Sec.” numerių, 
tarytum užsitikrinti, kad jie 
tikrai aukos. Tuo tarpu tie nu
meriai įgalina vagį prieiti prie 
pavogtos ir sustabdytos kredi
to kortelės.

Norint gauti informacijos 
apie įvairias labdaros organi
zacijas, kreipkitės į:

The Council of Better Busi
ness Bureau (CBBB) telef. 
703-276-0100, kompiuteryje 
— (Web) www.bbb.org.

arba The American Institute 
of Philanthropy telef. 301-913- 
5200. Kompiuteryje www.- 
charitywatch.org.

Lietuviams nereikėtų, kaip 
patarlė sako, „ieškoti svetimų 
dievų”, reiktų remti savas lie
tuviškas organizacijas, kurios 
padeda mums išlikti sveti
mame krašte, arba kurios re
mia įvairius Lietuvos reika
lus. Kas gali būti gražiau, 
kaip remti lietuvišką radiją, 
lietuviškas mokyklas, lietu
viškus kultūrinius renginius 
ar organizacijas, kurios rū
pinasi lietuviškais reikalais 
Amerikoje ir padeda nelaimin
giems žmonėms Lietuvoje. 
Mes turime daugybę rimtų ir 
reikalingų paramos organiza
cijų bei sambūrių kurių teisin
gumu neturėtumėme abejoti.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne”, 1998/12/15.

ruojant, užtikrinkite savo ir 
kitų saugumą laikydamiesi 
šių patarimų:

1. visada naudokite auto
mobilio diržus;

2. rankas laikykite ant vai
ro, o akis ant kelio, kuriuo 
važiuojate;

3. neleiskite, kad kišeninio 
telefono skambutis išblaškytų 
jūsų dėmesį.

Naudodami kišeninį tele
foną atsižvelkite į šias gali
mybes, kai vairuojate auto
mobilį:

1. leiskite „voicemail” atsa
kyti jūsų telefono skambučius;

2. jei jums būtinai reikia at
sakyti kišeninį telefoną, pa
sukite į šalikelę, į saugią vie
tą, arba paprašykite, kad ben
drakeleivis atsakytų jūsų tele
foną;

3. padėkite telefoną auto
mobilyje tokioje vietoje, kad jį 
galėtumėte lengvai pasiekti;

4. išmokite mintinai savo 
telefono „keypad” numerį;

5. naudokite „be rankų si
stemą” — automatinę sistemą 
kur sakant skaičius jungia
mas jūšų norimas numeris;

6. naudokite „memory dial” 
ir „automatic redial”;

7. jei reikia spausti telefono 
numerius, darykite tada, kai 
automobilis yra sustojęs prie 
šviesų ar pan.;

8. nekalbėkite telefonu jei 
yra blogos važiavimo sąlygos;

9. nekalbėkite įtemptomis ir 
emocinėmis temomis, kai vai
ruojate;

10. niekada nieko neužsi
rašykite ar ieškokite telefono

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
.7, apylinkėse ir priemiesčiuose

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)
GERALD F. DAIMID

4330 So. California 4605 So. Hermitage

10727 S. Pulaski Rd. 5948 S. Archer Avė.

ALL PHONES 
1-773-523-0440

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

PROVIDlNG BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.

LEMONT, 12401 S. ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.

TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVĖ.
< ALL PHONES

CHICAGO 1-773-476-2345
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

iii,

numerio, kai vairuojate. Bū
tino reikalo atveju — Emer- 
gency 9-1-1.

Jei įvyksta nelaimė, skam
binkite 911. Bet atsiminkite, 
jei esate tokioje vietovėje, kur 
jūsų kišeninio telefono signa
las nepasiekia, tada ieškokite 
reguliaraus telefono ir iš ten 
skambinkite, prašydami pa
galbos. Skambinant kišeniniu 
telefonu 911, atsakančiai įstai
gai nėra automatiškai prane
šama, nei jūsų pavardė, nei 
telefono numeris, nei vietovė. 
Jūs turite pats žodžiu pasaky
ti šią informaciją:

1. priežastį, dėl kurios skam
binate;

2. ko jums reikia: policijos, 
ugniagesių ar medicininės pa
galbos;

3. tikslią vietovę, kurioje 
esate nelaimės ištiktas, pa
minėkite kryžkelių vardus, 
mylių stulpus ar kitokius 
aiškius ženklus, pagal kuriuos 
būtų galima jus surasti.

Taip pat jums svarbu žinoti: 
kur nėra 911 — negalite ne
laimės atveju to numerio nau
doti, jūs turite turėti kitą 
numerį, kurį galėtumėte ne
laimės atveju naudoti ir pri
sišaukti pagalbą.

Naudotasi medžiaga iš 
„AT&T wireless Service” bro
šiūros.
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AJA.
VYTAUTAS DIJOKAS

Gyveno Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje. Mirė 
1999 m. sausio 7 d. 3 vai. p.p. sulaukęs 75 metų.

Gimė Lietuvoje, Šiauliuose. Amerikoje išgyveno 37 
metus.

Nuliūdę liko: žmona Jadvyga Simutytė, sūnus Jo
nas, Lietuvoje pusbroliai ir pusseserės; svainės Teresa 
Simutis, Maria Alexijunas, sūnėnas Robert Simutis ir 
svainis Alfonsas Alexijunas.

A.a. Vytautas priklausė Lietuvių Šaulių organizaci
jai, Lietuvos Vyčiams, Brighton Parko lietuvių namų 
savininkų organizacijai, Lietuvių Bendruomenei ir dau
geliui kitų lietuviškų organizacijų.

Velionis pašarvotas sekmadienį, sausio 10 d. nuo 3 
iki 9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. 
California Avė.

Laidotuvės sausio 11 d., pirmadienį. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Švč. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto 
bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišįų a.a. Vy
tautas Dijokas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnus ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523- 

0440.

• Patį Dievą mistikai vadi
na amžinąja jaunyste. Jis yra 
nekintamas ir, būdamas abso
liučiai tobulas, yra nesenstąs. 
Todėl ir amžinatvė yra tik
riausia jaunystė. Ji yra amži
nas visų dvasios pajėgų žydė
jimas.

St. Šalkauskis

Jis vedė mane teisybės takais savo vardo 
garbei.Ps. 23

PADĖKA
A.tA.

Dr. ALBINA PRUNSKIENĖ
Mūsų mylima Mama ir Močiutė mirė 1998 m. lap

kričio 7 d. ir buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kar 
pinėse lapkričio 12 d. šalia mūsų Tėvelio a.a. dr. Vlado. 
Nors ji sirgo apie du metus, mažai kas tą žinojo: ji ne
siskundė, jos humoras ir optimizmas mus visus pakėlė.

Esame dėkingi Mayo klinikos onkologui, dr. Gertz, 
kuris nustatė mamos diagnozę ir rūpestingai ją gydė.

Nuoširdi padėka kun. A. Paliokui, SJ, ir seselei Dpir 
vai Kuzmickaitei, kurie su mama meldėsi namuose ir 
atveždavo jai Švenčiausiąjį. Tai ją labai stiprino ir ra
mino.

Ačiū dr. Petrui Kisieliui, Birutei Ja*saitienei, Algir
dui Stepaičiui ir Marijai Noreikienei už jautrius atsi
sveikinimo žodžius laidojimo namuose. Dėkojame Ri
mai Polikaitytei ir Dariui Polikaičiui už gražiai pritai
kytą muziką šermenų užbaigimui.

Dėkojame kunigams J. Kuzinskui, A. Puchenski ir 
F. Kelpšai, kad koncelebravo šv. Mišias už Mamos 
sielą.

Ačiū sol. Danai Stankaitytei ir muz. Ričardui Šokui, 
kurie gražiomis giesmėmis ir muzika praturtino gedulo 
Mišias.

Ypatinga padėka kun. J. Kuzinskui pravedusiam 
maldas kapinėse.

Ačiū karsto nešėjams Algiui, Vytui, Vaciui Garbon- 
kams, Ramojui Mozoliauskui, Donald Dalias ir dr. An
tanui Lipskiui.

Dėkojame laidotuvių direktoriui D. M. Petkui už rū
pestingą patarnavimą.

Nuoširdi mūsų padėka visiems draugams ir pažįs- 
tamamiems, kurie Mamos vardu aukojo Lietuvos naš
laičių globai, užprašė šv. Mišias ir atsiuntė gėlių puokš
tes į laidojimo namus.

Mes buvome laimingi, kad Mamos mirtis buvo rami 
ir garbinga, kaip ir jos visas gyvenimas. Ji mirė be dide
lių skausmų — iki paskutinės dienos su mumis kalbėjo 
ir bendravo.

Mama mus viena paruošė gyvenimui, mums buvo 
parama, pavyzdys ir begalinis meilės šaltinis. Labai jos 
pasiilgsime...

Ilsėkis ramybėje, brangi Mama.
Teresė, Marija ir Jonas su šeimomis

„Lietuvos Našlaičių globos” - Almos fondo komitetas. 20,000 dol. čekį Almai Adamkienei (pirmos eilės viduryje) 
įteikia komiteto iždininkas Albinas Smolinskas (kairėje). Pirmoje eilėje dar sėdi Birutė Jasaitienė. Stovi: Dana 
Brazienė, Gražina Liautaud, Regina Jautokaitė, Aldona Šmulkštienė, Irena Kazlauskienė ir Irena Kairytė.

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
WESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES

1-708-652-5245

„SAULUTĖ”, LIETUVOS VAIKŲ GLOBOS 
BŪRELIS DĖKOJA

Už aukas padėti našlaičiams, invalidams vaikams ir 
daugiavaikėms šeimomos Lietuvoje.

Aukojo: Anoniminiai D. $380; Alfonsas Gečas $100 a.a. 
Saulės Gečienės atm.; Aldona Ješmantienė $30 ir Eugenija 
Pozerūnienė $20 Vilniaus krašto mokykloms; Nijolė ir dr. 
Romualdas Kašuba $100; Anne Buckman už Frances Kudir
ka Buckman $500; Rebecca ir Linas Kulikauskas $25; Vida 
Tijūnėlienė $5; Nijolė Kersnauskaitė $20; Donata ir Romas 
Puodžiūnas $50; Barbara Le Beton $50 kaip Kalėdų dovaną 
Laimai Braune; dr. Rasa ir dr. Patrick McCarthy $100; Po 
$240 metams paremti vaikutį atsiuntė Lina Flores Hilko, 
Peter ir Joan Bielskus, Anna Aviža, dr. Austė ir dr. Mindau
gas Vygantas, Robert Ralis, Rimas Valaitis (CA), Pamela 
Federlein; paremti 2 vaikučius aukojo Dalia Ivaškienė $500, 
Maureen ir Raimundas Mickus $480. Labai ačiū! „Sau
lutė”, 419 Weidner Rd., Buffalo Grove, IL 60089, tel. 
(847) 537-7949, TAX ID #36-3003339.

http://www.bbb.org
charitywatch.org
charitywatch.org
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,

Solistai Vaclovas ir Margarita Momkai šį sekmadienį, sausio 10 d., 10:30 
vai. ryto Mišių metu giedos solo ir kartu su Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos choru, vadovaujamu muz. Antano Lino. Jie pakartos kalėdinių Pie
menėlių Mišių repertuarą. Visuomenė kviečiama užpildyti bažnyčią, daly
vauti Mišiose ir pasiklausyti gražaus giedojimo.

Šį sekmadienį, sausio 19 
d., 3 vai. p.p., visi kviečiami į 
Jaunimo centro kavinę pa
gerbti Alfonsą Šešplaukį Ty- 
ruolį, kuriam bus įteikta 1997 
metų Rašytojų draugijos pre
mija. Kalbės Algirdas Titus 
Antanaitis; smuikuos Valdas 
Vasaitis.Tą patį sekmadienį, 12 
vai., Pasaulio lietuvių centro 
salėje pranešimą apie Lietu
vos prezidento Valdo Adam
kaus pirmuosius metus prie 
valstybės vairo duos jo pa
tarėjas dr. Julius Šmulkštys.

Solistės Gintarės Skėry- tės koncertus, akompanuojant , t Gražinai Ručytei Landsbergienei, Čikagos ir 
apylinkių lietuviams ruošia 
„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo
bos būrelis, kovo pradžioje. 
Norintys jų koncertą ruošti sa
vame telkinyje arba ir kita
taučiams, prašomi skambinti 
ar rašyti Indrei Tijūnėlienei, 
419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089, tel. 847-537- 
7949 arba 847-541-3702.

ALMOS FONDAS
Ponai iš Lemonto, neno

rintys skelbti pavardės, Almos 
fondui aukojo 1,000 dol.A.a. vyro Stasio Briedžio 
prisiminimui Elena Briedienė 
aukojo 1,000 dol.A.a. Stasio Briedžio atmi
nimą pagerbdami, giminės, 
draugai ir pažįstami Almos 
fondui aukojo: Alicija Brazai- 
tienė, Irena Daugirdas, Sofija 
Plenienė, Jonas Lukas, Rita 
Bezdicek, Vytautas ir Jieva 
Kasniūnai, Eleonora ir Mečys 
Valiukėnai, E. Modestas, Lie
poms, A. L. Bezdicek, Š. P. 
Tauras, J. Mikulis, R. Kan- 
kus, J. Lukas, A. Baltrušaitis, 
D. Dulton, Kronas, Sušinskai, 
A. Pachulki, N. Martinka, S. 
Patlaba, J. Smalstys, G. Briz- 
gys, Be pavardės, J. Mačėnas, 
D. Garbonkus, dr. E. Kriau
čiūnas, Vicki, M. Rulis, V. Šo- 
liūnas, B. ir Rita Sekmakas,
T. Daugirdas, G. Mikus. Iš vi
so paaukota 935 dol.Aušra Čemytė, Farming-
ton Hills, MI, aukojo 500 dol.A.a. Juozo Vitkaus 12 
metų mirties sukakties proga 
žmona Apolonija Vitkuvienė 
aukojo 200 dol.

Almos Adamkienės ir Lietu
vos vaikų vardu dėkojame! 
Aukos nurašomos nuo mokes
čių — Tax. ID 36-4124191. Če
kius rašyti „Lietuvos Naš
laičių globa”, pažymint, kad 
skirta Almos fondui, ir siųsti 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetui, 2711 West 71st 
Str., Chicago, IL 60629.Birutė Jasaitienė
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Studentą ateitininką tradicinis „Zuper savaitgalis”
Dainavoje vyks sausio 29-31 
d. Informacijas teikia Vytas 
Žemaitaitis, tel. 773-927-6877.

„Dainavos” ansamblis
kruopščiai repetuoja, besi
ruošdamas religiniam koncer
tui, kuris įvyks sausio 24 d., 3 
vai. p.p., švč. Mergelės Mari
jos Gimimo bažnyčioje (Mar
ąuette Parke). Ansamblis lau
kia Jūsų visų atvykstant į šį 
gražų koncertą! Tikrai bus 
miela pasiklausyti gražių gies
mių ir išgirsti kompozitoriaus 
Faure „Reąuiem”.

Nidos Tįjūnėlytės vestu
vių vaišėse pernai lapkričio 28 
d. Schaumburg Chandler sa
lėje paliktas . juodas mote
riškas švarkelis. Jei pasigen
date, prašome skambinti In
drei Tijūnėlienei 847-537-7949 
arba 847-541-3702.

Lietuvos Vyčią pokylis
ruošiamas vasario 7 d., 5 vai. 
p.p., Martiniąue salėje. Šiame, 
jau 39-tame, „Lietuvos prisimi
nimų” pokylyje specialiai bus 
pagerbtas lituanistinis švie
timas — Čikagos lit. mokykla. 
Vietas rezervuoti galima, 
skambinant tel. 773-254-7553 
arba 773-927-4999.

PLC Lemonte, Lietuvių dailės muziejuje, ruošiamasi 
paminėti 1991 m. sausio 13 
dienos įvykius Vilniuje. Į 
minėjimą atvyksta buvęs po
litinis kalinys, dabar Lietuvos 
Seimo narys Vytautas Cinauskas. Bus ir meninė pro
grama. Minėjimas prasidės 1 
vai. p.p., jį organizuoja JAV 
LB Kultūros taryba.

Čikagos lituanistinės mokyklos aštuntokai. Pirmoje eilėje iš kairės: Kristina Badaraitė, Aurelija Balzaitė, Alina 
Meilytė, Milda Plioplytė ir auklėtoja Rūta Jautokienė. Antroje eilėje iš kairės: Laimis Stanevičius, Rasa 
Miliūnaitė, Jonas Genčius, Lina Dovilaitė, Julius Griauzdė, Audra Brooks ir Algis Bielskus.

Nuotr. Vlado Žukausko

Beveik dvidešimt rugsėjų 
pasitikti mokyklinio šurmulio 
perpildytose klasėse, patikėki
te, nėra mažai. Tiek jų ir suti
ko Čikagos lituanistinės mo
kyklos mokytoja Rūta Jauto
kienė, šioje mokykloje dėstan
ti lietuvių kalbą. Metai bėga 
greitai, keičiasi mokiniai, tik 
mokytojai nėra kada skaičiuo
ti praskriejančių metų, juo la
biau, kad tie metai tampa ne 
našta, o patirties ir pilnatvės 
pripildytu gyvenimu.

Norom nenorom lyginame 
ankstesnius ir dabarties mo
kinius. Mokytojos nuomone, 
mokiniai dabar ramesni. Ank- 
styvesniosios kartos buvo kū
rybingesnės, labiau domėjosi 
poezija, kai kurie net eiles ra
šė. Tačiau mokytoja džiaugia
si šiandieniniais mokiniais nė 
kiek ne mažiau, nei prieš dvi
dešimtį metų. Jos nuomone, 
visi aštuntokai gabūs ir labai 
nori mokytis. Gal ir ne visi 
šeštadieniais nori eiti į mo
kyklą (ačiū Dievui, tėveliai 
galvoja kitaip), tačiau atėję 
pasineria į žinių pasaulį ir 
žingsnis po žingsnio tobulėja.

Mokytoja džiaugiasi savo 
auklėtiniais-aštuntokais, ji la
bai patenkinta, galėdama šeš
tadienius praleisti su jaunais 
žmonėmis. Mokinių savo ga
bumais ji nenorėtų išskirti nei 
vieno, nes galvoja, kad kiek
vienas žmogus kažkuo savitas 
ir įdomus. Juk ir penketuki- 
ninkais ne visi gali būti. Visi 
klasės mokiniai puikiai moka 
lietuvių kalbą, mokytoja net 
negalėtų pasakyti, kad gimę 
šiame krašte vaikai moka lie
tuviškai prasčiau už neseniai 
atvykusius iš Lietuvos.

Daugelio šios klasės vaikų 
tėveliai jau daugelį metų uo
lūs lituanistinės mokyklos pa
galbininkai, tad ar nebūtų 
puiku, jei jų atžalos eitų tėve
lių pramintu lietuvybės keliu? 
Kad šie mokiniai puikiai mo
ka lietuvių kalbą — tai visų 
aukštesniosios mokyklos ir 
pradinių klasių mokytojų nuo
pelnas. Mintis apie šią klasę 
norisi užbaigti Maironio žo
džiais: „Laimina Dievas sėja
mą grūdą: Laimina vaisių: ge
ma šimtai” Dalia Badarienė

Marąuette Parko namą savininką organizacijos na
rių susirinkimas šaukiamas 
sausio 15 d., penktadienį, 6:30 
vai. vak., Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje 6820 S. 
Washtenaw. Susirinkime da
lyvaus ir valdžios pareigūnai. 
Bus įvairių pranešimų, aiš
kinami įvairūs skundai. Na
riai ir svečiai maloniai pra
šomi dalyvauti. Po susirinki
mo — kavutė.

DRAUGO FONDAI
4545 IK 53nf Straet
Chicago, IL 00029 
•M. 773-585-9500

NAUJUS METUS PRADEDANT
Sutikdami Naujuosius 1999 

metus, linkėjome vieni ki
tiems laimės, sveikatos ir sėk
mės. Su švenčių sveikinimais 
ir negausiais čekiais Draugo 
fondas sulaukė ne vieno linkė
jimo pasiekti milijoną, apie 
kurį nuolat kalbame jau pen
kerius metus. Būtų malonu, 
kad šiais metais pasiektume 
tą milijoną, iki kurio trūksta 
tik apie 190,000 dolerių.

Pažvelgus į 1998 metais, su
rinktas DF lėšas, kurių buvo 
107,000 dolerių sunku tikėtis, 
kad per metus pasieksime mi
lijoną. Tikriausiai tik 2000- 
tieji metai šį mūsų siekį ap
vainikuos ir, antrąjį tūkstant
metį užbaigę, galėsime džiau
gtis pasiekę tikslą visų Drau
go fondo narių, garbės narių 
ir rėmėjų dėka.

Praėję 1998-ji metai buvo 
geri papildomais narių bei 
garbės narių įnašais. Jie ga
lėjo būti geresni naujais DF 
nariais bei rėmėjais, kurių iš 
viso turime apie 1,850 iš dau
giau kaip 5,000 „Draugo” 
skaitytojų. Niekad nevėlu įsto

Muz. Ričardas Šokas gros vargo
nais šį sekmadienį Švč. M. Maruos 
Gimimo bažnyčioje, 10:30 vai. r. 
Mišiose, akompanuodamas parapi
jos chorui, kuris pakartos kalėdinių 
giesmių repertuarą, atliktą pra
ėjusių Kalėdų Bernelių Mišiose. 
Visi kviečiami dalyvauti Mišiose.

Vyresniąją lietuvią centre, „Seklyčioje”, sausio 13 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p., bus 
paminėta 1999 m. sausio 13- 
oji ir pasaulį sudrebinusi lie
tuvių tautos tragedija, ginant 
Televizijos bokštą bei Parla
mento rūmus Vilniuje. Bus 
rodoma vaizdajuostė „Kruvi
nasis sekmadienis”. Po pro
gramos — pietūs. Visi malo
niai kviečiami ir laukiami. At
vykite!

ti su 200 dol. į Draugo fondo 
narius. Niekad nevėlu rėmė
jams tapti DF nariais. Niekad 
nevėlu DF nariams, ypač 
tiems, kurių įnašai netoli 
tūkstantinės, pasiekti tą 1,000 
dol. sumą ar daugiau ir savo 
vardą įamžinti Draugo fondo 
Garbės narių bronzos lentoje. 
Gal ne tiek dėl garbės, kiek 
dėl mūsų pastangų lietuvybės 
išlaikymui parodymo ateinan
čioms kartoms.

Linkėkime, kad Draugo fon
do nariais bei „Draugo” skai
tytojais taptų iš Lietuvos nau
jai atvykę tėvynainiai, kaip 
kad jais mes tapome prieš 50 
metų.

ŠVENČIŲ ĮNAŠAI DRAUGO FONDE
Su 2,000 dolerią:
Gediminas Balanda, garbės 

narys, iš viso 5,200 dol., War- 
ren, MI.

• Automobilio, namą ir ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų 
kraštų. Kreipkitės pas A.Lau- 
raitį, A. & L. Insurance Agen
cy, 9439 S. Kedzie Avė., Ėvergreen Pk., IL 60805- 2325. Tel. 708-422-3455 (sk.)

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

• DĖMESIO1 VIDEO APARATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 3533 S Archer Avė., Chicago, IL 60609. Tel. 773-927-9091. Sav. Petras Bernotas. (sk.)

• BALTIC MONUMENTS,
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. Tel. 630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus. (sk.)• Prieš užsisakydami paminklą aplankykite St. Casimir Memorials, 3914 W. 11 lth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
jau buvo jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir Vilimas Nelsonai. Tel. 773-233-6335. (sk.)

• Ieškome asmens, susi
domėjusio nuomoti patalpas 
lietuviškų delikatesų parduo
tuvei. Naujas pastatas pietva
karinėje Čikagoje. Skambinti 
tel. (708) 594-0400. (sk.)

• „PENSININKO” žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 St., Chicago, IL 60629, tel. 773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur $25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. (sk.)

• DĖMESIO! JonoDainausko 95-toj o Gimtadienio šventė įvyks sausio 22 
d.(ne 2 d.), penktadienį Jauni
mo centro kavinėje. Atsipra
šome už klaidą. (sk.)

Su 500 dolerią:
Albinas Kurkulis, garbės narys, iš viso 3,900 dol., Whea- 

ton, IL.Su 300 dolerią:
„Klaipėdos” jūrų šaulių kuo

pa, garbės narė, iš viso 1,200 
dol., Westchester,IL.Su 200 dolerią:

Donatas ir Marian Greb, garbės nariai, iš viso 1,605 dol., Piedmont, CA.
Marįja Vaitkus, garbės narė, iš viso 1,700 dol., Belleville, 

IL.
Gerardas ir dr. Nellie Juš- 

kėnai, garbės nariai, iš viso 
2,000 dol., Cleveland, OH.

Antanas ir Danutė Bobeliai, 
iš viso 700 dol., Massapeąua 
Pk. N.Y.

Romualdas ir Nįjolė Kašū- 
bai, St. Charles, IL.

Mid-America Knights of Lit
huania Institute, Palos Hei- 
ghts,IL.

Lietuvos Šaulių sąjungos iš
eivijos centro valdyba, Detroit, 
MI.Su 100 dolerią:

Vysk. Paulius Baltakis, iš vi
so 400 dol., Brooklyn, N.Y.

Vytas Šuopys, iš viso 600 
dol., Melrose Park, IL.

Roma ir Viktoras Mastis, iš

• Greitai persiunčiame ir
pristatome siuntinius Lietu
voje. Persiunčiame automo
bilius ir komercinius krovinius. 
Verčiame ir notarizuojame, 
paruošiame dokumentus JAV 
vizų pratęsimui ir iškvietimus. 
Smulkesnė informacija tel. 773-434-7919, 630-257-6822, 1-888-615-2147 Atlantic Express Corp. (sk)

• Nemokama konsultacija telefonu. Patarsime, kaip 
sutaupyti ir sumažinti telefonų 
sąskaitas kiekvieną mėnesį. Atlantic Express Corp. tel. 630-257-8652, nemokamas 1- 888-615-2148. (sk.)

• Algis Kazlauskas
Švenčių proga paskyrė $1000 
daugiavaikėms vargstančioms 
šeimoms Lietuvoje. Tų šeimų 
vardu dėkojame! „Lietuvos Našlaičią globos” komitetas, 2711 W. 71 St., Chicago IL 60629. (sk.)

• Pranas Janulis, Chip-
ley, FL, atsiuntė $450 - tai trijų 
našlaičių metinis globos mo
kestis. Lietuvos našlaičių 
vardu dėkojame! „Lietuvos Našlaičią globos” komitetas, 2711 W. 71 St., Chicago IL 60629. (sk.)

• Frank ir StephanieMockus, Chicago, IL, Deve- 
reaux Raskauskas, Potomac, 
MD, ir Nellie Vidunas 
McLaughlin, Paoli, PA, kiek
vienas atsiunyė po $100 iš viso $300 našlaičių paramai. 
Geriesiems rėmėjams Lietuvos 
vaikų vardu dėkojame! „Lietuvos Našlaičią globos” komitetas, 2711 W. 71 St., Chicago IL 60629. (sk.)

• A.a. Marijos Peckus
atminimą pagerbdami, Teresė 
ir Algis Lesniauskai, paskyrė $100 Lietuvos našlaičių para
mai. Reiškiame užuojautą 
velionės artimiesiems,o auko
tojams dėkojame! „Lietuvos Našlaičią globos” komitetas, 2711 W. 71 St., Chicago IL 60629. (sk.)

• DĖMESIO! Legaliai iš
rūpinu vairavimo teises 
(Driver’s Lic.), Illinois I.D., vizų 
pratęsimą — pirmą, antrą, 
trečią kartą. Ed. Šumanas 1-708-720-2651 (sk.)

• Legaliai dar galimaišrūpinti „Sočiai Security” . 
E.Šumanas, tel. 1-708-720- 2651. (sk.)

I

FL.
Jurgis ir Dalia Anysai, iš viso 

400 dol., Chicago, IL.
Leonidas ir Praurimė Ragai, 

iš viso 700 dol., Itasca, IL.
Vytautas ir Zofija Ripskiai, iš 

viso 505 dol., Evergeen Park, 
IL.

V.P. Janušonis, iš viso 800 
dol., Dousman,WI.

Jonas ir Izolina Gyliai, iš viso 
500 dol., Southington, CT.

Chicago Lithuanian Wo- 
men’s Club, per S. Žukas, Pa
los Hills, IL.

„Švyturio” jūrų šaulių kuo
pa, Detroit, MI.Su 75 doleriais:

Bronius Andriukaitis, garbės narys, iš viso 1,075 dol., 
Forest Park.IL.Su 55 doleriais:

Marija ir Bronius Krišto- 
paitis, iš viso 200 dol., Chica
go, IL.Su 25 doleriais:

Marija ir Vidmantas Raišys, 
iš viso 250 dol., Mercer Island, 
WA.

Stasė Keženius, iš viso 300 
dol., Willowick, OH

Visiems' nuoširdžiai dėkoja
me. Fondo iždininkas

• Aldonos Ješmantienės 75-to gimtadienio proga „Saulutei”, Lietuvos vaikų 
globos būreliui, $90 paremti 
Vilniaus krašto mokyklas 
suaukojo Birutė Navickienė, 
Zita Dapkienė ir Emilija 
Požerūnienė , o pati Aldona 
Ješmantienė , atžymint 75-tą 
gimtadienį, paaukojo $750 per 
„Saulutę” paremti Šilalės 
„Carito” veiklą. „Saulutė” svei
kina Aldoną Ješmantie- 
nę,dėkoja už nuolatinę finan
sinę paramą Lietuvos vargs
tantiems, bei nehuilstamą dar
bą renkant, suvežant ir pakuo
jant „Saulutės” siuntinius Lie
tuvai. Linkime ir toliau skleisti 
savo užsidegimą gėriui, linki
me sveikatos, Dievo palaimos, 
daug saulėtų dienelių! „Saulutė”, 419 Weidner Rd, Buffalo Grove, IL 60089. (sk.)

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

6641 S. Troy St., 
Chicago, IL 60629

sekmadieniais 10:30 vai. ryto 
lietuviSkos pamaldos 

ir sekmadieninė mokykla
Vyskupas Hansas Dumpys 

Tel. 708-386-3269

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S .Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Šefitad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
TeL 773-284-0100.

TeL 630-257-0200, Lemont, IL

ADVOKATŲ
e. Būdvyčio, j. Civilio

ir partneriu 
kontora Vilniuje

• nekilnojamo turto ir 
• paveldėjimo tvarkymas

Rožių alėja 4,2009 Vilnius, Lietuva 
Tel. (870 2) 62 14 86 
Faz (370 2) 22 24 86

ADVOKATAI
L.Rane & IJFeyman

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobilių avarijų, 

asmeniškų sužeidimų ir kt. bylose. 
6213 SArcher Avė., Chicago,
IL 60632. TeL 847-361-7636 

(kalbame lietuviškai). Mes jūsų 
paslaugoms7 dienas per savaitę.

Park.IL



