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„Wil l iams" neg ird i L i e t u v o s 
p r a š y m ų padaryt i n u o l a i d ų 
Vilnius , spalio 22 d. (BNS) 

— Amerikiečių bendrovė 
„VVilliams International" iš 
esmės atmetė Lietuvos vyriau
sybės pasiūlymus pakeisti Lie
tuvos naudai ruošiamas pasi
rašyti sutart is dėl „Mažeikių 
naftos" akcijų pardavimo. 

Premjeras Rolandas Paksas 
ketvirtadienio vakarą gavo 
„Williams" prezidento John 
Bumgarner laišką, kuriame 
neatsakoma į pagrindinį klau
simą — kaip padengti 1.4 
mlrd. litų vertinamą „Ma
žeikių naftos" apyvartinio 
kapitalo trūkumą, pranešė 
ministro pirmininko atstovas 
spaudai . 

Pasak pranešimo, laiške pa
siūlytos dvi nuolaidos, kurias 
premjeras įvertino kaip ..ne
daug reikšmingas". Į kitus 
Lietuvos klausimus nebuvo at
sakyta. 

BNS žiniomis, „Williams" 
siūlomas padaryti nuolaidas 
su derybų eiga susipažinę as
menys įvertino, kaip „pasi
tyčiojimą iš Lietuvos". 

R. Paksas , savaitės pra
džioje pareiškęs, kad negali 
pasirašyti nepalankių Lietu
vai sutarčių su „Williams". 
liko dirbti premjeru, kad jas 
pagerintų. Tačiau jis žadėjo 
atsistatydinti , jei j am nepa
vyks to padaryti. 

BNS žiniomis,. „Williams" 
sut inka, kad vienos tonos naf
tos perkrovimo Klaipėdos ter
minale įkainis būtų 2.6 JAV 
dolerio, o ne 2.5 dolerio, kaip 
buvo siūlyta anksčiau. Be to, 
atsisakoma reikalauti, kad vy
riausybė padengtų naftos 
transportavimo įkainių pa
didėjimą Latvijos vamzdynais. 

Trečioji nuolaida susijusi su 
44 mln. JAV dolerių rezervo 
fondo, iš kurio buvo numatyta 
dengti „Mažeikių naftos" nuo
stolius, naudojimu. Tokie nuo
stoliai galėtų susidaryti, nu
t rūkus tiekimui į Mažeikius. 

„Wi l l i ams" t iki s ė k m i n g a 
d e r y b ų p a b a i g a 

„VVilliams" vadovas pareiš
kė, kad jo versloves investici
jos- į „Mažeikių naftą" nekelia 
erėsmės Lietuvai, todėl jis ti

k i s i , kad sutartys bus pasi
rašytos spalio 29 dieną. 

Penktadienį paskelbtame 

pareiškime „Williams Interna
tional" prezidentas John Bum
garner teigia, kad tikrasis 
pavojus Lietuvai yra ne tik 
galimas 9 proc. metinis defici
tas, bet ir gresiantis „Ma
žeikių naftos" bankrotas, ne
sugebėjimas grąžinti garan
tuotų paskolų bei 4,000 darbo 
vietų praradimas. 

J. Bumgarner pareiškė, kad 
„Williąms" atėjo į Lietuvą il
gam ir stengėsi sudaryti tokį 
sandorį, kuris būtų naudingas 
visiems jo dalyviams. Anot jo, 
„Mažeikių nafta" yra nemoki 
ir negali grąžinti savo skolų. 
Siekdama sudaryti sutartį, 
„Williams" tereikalavo, kad 
Lietuva sumokėtų neapmokė
tas įmonės sąskaitas ir pa
verstų ją mokia bendrove. 

„Williams" duomenimis, val
stybė yra paskolinusi arba ga
rantavusi „Mažeikių naftai" 
daugiau nei 1.2 mlrd. litų pa
skolų. Vien šiais metais reikės 
grąžinti daugiau nei 257 mln. 
litų, 2000 metais — dar 528 
mln. litų. 

„Šie pinigai turi būti grą
žinti nepaisant to, ar 'VVil
liams International' ir vyriau
sybė užbaigs sandorį. Dabar
tinė 'Mažeikių naftos' finan
sinė būklė yra tokia, kad šių 
skolų grąžinti neįmanoma, ne
bent nedelsiant bus įgyven
dintas VViliams' bei užsienio 
finansų specialistų parengtas 
verslo planas", rašoma J. 
Bumgarner pareiškime. 

Siekiant sustabdyti „Mažei
kių naftos" bankrotą, „VVil
liams" ir Lietuvos vyriausybė 
nutarė kartu paskolinti „Ma
žeikių naftai" pinigų: vyriau
sybė — 1 mlrd. litų, „VVil
liams" — 300 mln. litų. Be to, 
„VVilliams" pirks „Mažeikių 
naftos" akcijų už 300 mln. 
litų. 

J. Bumgarner tikina, kad 
vyriausybės paskolos „Mažei
kių naftai" nepadarys Lietu
vos nemokios — atvirkščiai, 
..Mažeikių nafta" atiduos šias 
paskolas su palūkanomis. 
„Lietuvos vyriausybei nerei
kės panaudoti iš mokesčių su
renkamų lėšų paskoloms 
grąžinti. Valstybės biudžetas, 
skolindamas 'Mažeikių naftai', 
iš tikrųjų turės pelno", teigia 
„VVilliams" vadovas. 

Rolandas Paksas 
dar savaitę bus premjeru 

Vilnius , spalio 22 d. (BNS) 
— Ministras primininkas Ro
landas Paksas ketino savo ap
sisprendimą dėl atsistaty
dinimo pranešti prezidentui 
penktadienį, tačiau tokį žings
nį buvo įtikintas atidėti iki ki
tos savaitės. 

Pasak prezidento atstovės 
spaudai Violetos Gaižauskai
tės, penktadienį V. Adamkus 
kalbėjosi su R. Paksu telefo
nu. „Prezidentas sutiko su
trumpinti vizitą Kanadoje ir 
JAV, jis Vilniuje bus spalio 28 
dieną, o premjeras garantavo 
stabilumą valstybėje", sake V. 
Gaižauskaitė. 

Premjero atstovas spaudai 
Jonas Čekuolis pranešė, kad 
apie apsisprendimą toliau eiti 
ministro pirmininko pareigas 
R. Paksas praneš prezidentui 
spalio 28 dieną, ketvirtadienį. 
kai tik V. Adamkus sugrįš į 
Vilnių. 

V. Adamkus penktadienį 
prasidėsiantį vizitą į Šiaurės 
Ameriką sutrumpino trimis 
dienomis ir iš Kanados skris 

Prezidentas: Vyriausybė pajėgi 
atsakingai dirbti 

Nuotr. : Penktadienį į Vilniaus Nepriklausomybes aikite, nepaisydami žvarbaus oro, j mitingą „Gelbėkime Lie
tuvos ūkį, jei norime padėti išgelbėti Lietuvos muksią ir šviet uia" susirinko apie 3,000 žmonių. < Eitai 

Akademinis jaunimas — prieš 
pražūtingą sandori 

Vilnius, spalio 22 d. (BNS) 
— Kadenciją baigęs preziden
tas Algirdas Brazauskas penk
tadienį kar tu su didele minia 
mitinge šalia Seimo rūmų 
smerkė Lietuvos vyriausybės 
rengiamą sutartį su „VVilliams 
Interantional". 

Vilniaus universiteto su
rengtame mitinge Nepriklau
somybės aikštėje saulėtu, ta
čiau žvarbiu oru dalyvavo apie 
3,000 žmonių, daug.ausia 
įvairių aukštųjų mokyklų stu
dentų. Tai buvo vienas di
džiausių protesto mitingų Vil
niuje pastaraisiais metais. 

Dalyvaujant nemažai Seimo 
narių ir kitų politikų, mitin
guotojai daugiausia kalbėjo 
apie nepakankamą švietimo ir 
mokslo finansavimą ir prieš 
rengiamą sondorį su JAV ben
drove dėl investicijų į Lietuvos 
naftos ūkį. 

Kalbėtojai ant Nacionalinės 
bibliotekos laiptų teigė, kad 
sandoris žymiai pablogintų 
Lietuvos ūkio padėtį, todėl 
švietimo ir mokslo finansavi
mas dar smuktų. 

„Aš maniau, kad mums ne
bereikės an t šių laiptų stovėti, 
kad per 10 metų nepriklauso
mybės mes sugebėsime taip 
tvarkyti savo valstybės reika
lus ir finansus, kad eisime į 
priekį ir matysime ateitį", 
sakė A. Brazauskas. 

A. Brazauskas teigė, jog jam 

ypač skaudu, kad per savo 5 
metų kadenciją nesugebėjo su
kurti prielaidų, kad nebūtų to
kios padėties kaip dabar. A. 
Brazausko kadencija pasi
baigė 1998 metų pradžioje, o 
derybas su „Williams", nepa
skelbusi konkurso, Gedimino 
Vagnoriaus vyriausybė fak
tiškai pradėjo šiek tiek vėliau. 

Anot A. Brazau ko, nieko 
gedingesnio, nei sutartis su 
„Williams Interriaobnal", per 
10 nepriklausomybės metų ne
buvo padaryta. „Tai Lietuvą 
žeminanti sutartis. Kviečiu 
vyriausybę, Seimą grįžti ir 
paklausyti žmonių, kurie 
išmano šį reikalą, ir nedaryti 
šio žingsnio — jis atsilieps 
daug metų", sakė A. Brazaus
kas. 

Pradėdamas mitingą, Uni
versiteto rektorius Rolandas 
Pavilionis teigė, jog neįsi
vaizdavo, kad sava valdžia 
gali „nuvaryti" Lietuvos ūkį, 
mokslą, kultūrą, gyvenimą iki 
išnykimo, iki visiško skurdo ri
bos. Pasak jo, ilgai tylėjusi, 
Lietuvos tauta sugadino poli
tikus, jie pasijuto esą aukš
čiau savo tautos, užsidarė 
savo kabinetuose, frakcijose, 
prezidiumuose ir valdybose, 
ėmė tvarkyti gyvenimą be tau
tos valios ir net prieš ją. 

Anot R. Pavilionio, paskuti
nis juodas darbas, kuris gali 
paklubdyti švietimą ir mokslą, 

ūkį, laisvę ir nepriklausomybę 
— paruoštas „gėdingas" san
doris su „VVilliams Interna
tional". Je i sandoris įvyks, 
visa tautos gyvenimo perspek
tyva bus paaukota „VVilliams", 
teigė Vilniaus universiteto 
rektorius. 

tiesiai į Vilnių, nors anksčiau 
planavo dar užsukti į Čikagą. 

Tuo tarpu R. Paksas aiškiai 
leido suprasti, kad tvirtai ap
sisprendė atsistatydinti, nes 
nepritaria kitų aukščiausių 
valdžios pareigūnų remia
moms sutartims su JAV ben
drove „VVilliams" dėl „Mažei
kių naftos" pardavimo. 

Apie apsisprendimą atsista
tydinti iš premjero ir Konser
vatorių partijos valdybos pir
mininko pareigų R. Paksas 
vėlyvą ketvirtadienio vakarą 
informavo šios partijos va
dovą. Seimo pirmininką Vy
tautą Landsbergį. Pasak Sei
mo pirmininko atstovės spau
dai, V. Landsbergis prašė R. 
Pakso, kad jis dar padėtų pre
zidentui paskirti du naujus 
ministrus vietoj atsistatydinu
sių ūkio ir finansų ministrų, 
bet premjeras atsakęs, kad 
„abejoja, a r galėtų tai padary-
ti . 

Prezidentas ir Seimo pirmi
ninkas sutarčių su „VVilliams" 
pasirašymą remia. 

Lietuviškuose pasuose leidžiami 
tik lietuviški rašmenys 

Vilnius, spalio 21 d. (BNS) 
— Lietuvos Konstitucinis teis
mas (KT) nusprendė, kad ne
lietuvių pavardės ir vardai pa
suose turi būti rašomos tik lie
tuviškais rašmenimis. 

Teismas tokį sprendimą pri
ėmė ketvirtadienį, aiškinda
mas tuo, kad pasas yra oficia
lus dokumentas, o juose turi 
būti naudojama valstybinė lie
tuvių kalba. Konstitucijos 14 
straipsnis numato, kad lietu
vių kalba Lietuvoje yra valsty
binė. 

J Konstitucinį teismą dėl 
nelietuvių pavardžių rašybos 
pasuose kreipėsi Vilniaus apy
gardos teismas, kuris prašė 
ištirti, a r 1991 m. Aukščiau
siosios tarybos (AT) nutarimas 
dėl vardų ir pavardžių rašymo 
pasuose neprieštarauja ketu
riems Konstitucijos straips
niams. AT nutarimo atitikimu 
Konstitucijai suabejota, kai į 
teismą kreipėsi lenkų tauty

bės pilietis, pageidavęs, kad jo 
vardas ir pavarde lietuviška
me pase būtų parašyta lenkų 
kalboje naudojamais rašmeni
mis. 

Minėtame AT nutarime ra
šoma, jog pase vardai ir pa
vardės rašomi lietuvių kalbos 
rašmenimis. Nelietuvių vardai 
ir pavardės lietuviškame pase 
taip pat rašomi lietuviškais 
rašmenimis, pagal tarimą pri
dedant lietuviškas galūnes ar
ba jų nepridedant. 

Valstybinės kalbos komisi
jos pirmininkė Danguolė Mi-
kulėnienė sakė. jog sprendi
mas paskelbtas labai laiku. 
„Tie politikai, kurie prieš rin
kimus norėtų susirinkti papil
domų taškų, eskaluodami se
nas, nusibodusias temas, tik
riausiai šito dabar ir nedarys", 
sakė D. Mikulėnienė. Jos nuo
mone, kalbos dalykai turėtų 
būti svarstomi, ju nesiejant su 
politika. 

* ^Tėvynės sąjungos (Lie
tuvos konservatorių) valdy
bos pirmininkas Rolandas 
Paksas atsistatydino iš parti
jos valdybos pirmininko pa
reigų. Penktadienį atsistatydi
nimo pareiškimą jis įteikė TS 
(LK) pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui. R. Paksas pir
mininku buvo išrinktas šie
met liepą vykusiame partijos 
suvažiavime. IEIUI 

* L i e tuvos atstovai pa
ruošė tvirt inimui dvi — Ak
cininkų ir Valdymo — sutart is 
su JAV bendrove „VVilliams 
International", penktadienį 
pranešė Valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų ministe
rijos Viešųjų ryšių skyrius. 
Kas konkrečiai parengė doku
mentus, nepranešama, tačiau 
nurodoma, kad tai padaryta 
Ūkio ministerijoje. Dvi minė
tas sutar t is j au prieš savaitę 
paruošė „VVilliams Interna
tional". Šalys dar turės pa
ruošti Investicijų sutartį, kuri 
kelia daugiausia ginčų ir abe
jonių, nes būtent dėl joje nu
matytų nepalankių Lietuvai 
sąlygų šią savaitę atsistatydi
no finansų ir ūkio ministrai. 
S. Kaktys pažymėjo, kad ren
giant dokumentus, buvo palik
ta labai daug spragų, tačiau 
neabejoja, kad darbai bus at
likti laiku. IBNSI 

* Premjeras Rolandas 
P a k s a s privalo informuoti, 
kas privertė jį pakeisti savo 
nuomonę dėl sutarties su JAV 
bendrove „VVilliams Interna
tional" pasirašymo, arba atsis
tatydinti , trečiadienį pareiškė 
Lietuvos liberalų sąjungos 
(LLS) pirmininkas Eugenijus 
Gentvilas. Anot jo, premjeras 
„užvakar pirmąkart lipo an t 
statinės ir pasakė tai, kam 
pritaria 90 procentų Lietuvos 
žmonių", jog sutartis su „VVil
liams" buvo žalinga valstybei. 
Tačiau „nulipus nuo statinės, 
reikėjo laukti premjero atsis
tatydinimo". IBNSI 

* Vals tybinės a tominės 
energe t ikos saugos inspek
cija spalio 21 d. pareiškė, kad 
Ignalinos atominės elektrinės 
(IAE) saugos ir saugai svar
biose sistemose 2000 metų da
tos problema (Y2K) yra iš es
mės išspręsta, tačiau dėl ne
pakankamo finansavimo radi
acinės stebėsenos, dozimetri-

Vi ln ius , spalio 22 d. (Elta-
— Prezidentas Valdas Adam
kus penktadienį savo trumpo
je kalboje, kurią įraše įvairios 
Lietuvos televizijos stotys, pa
žymėjo gerai suprantąs sutar
čių su „VVilliams" riziką. 

Bet Lietuvos vadovas pabrė
žė, kad tuo atveju, jeigu šis 
amerikiečių verslovės investi
cijų į naftos ūkį projektas 
žlugs, „kasdien augančias naf
tos komplekso skolas mokės 
ne kas kitas, o Lietuvos pilie
čiai, neturėdami jokios arti
mos perspektyvos sustabdyti 
pragaištingą nuostolių didėji
mo ratą". 

Savo pareiškime spaudai 
prezidentas V. Adamkus sake, 
kad „nusikalstama netvarka 
valstybiniame naftos ūkyje 
šiandien atima iš mūsų visų 
lėšas, taip reikalingas kas
dienėms žmonių reikmėms ir 
ateities projektams". Vis dėlto 
prezidentas pareiškė esąs tik
ras, kad „šiandien esame pa
jėgūs priimti Lietuvos ateičiai 
reikalingus sprendimus". 

Kartu Lietuvos vadovas pa
žymėjo, kad ir praeityje Lietu
voje buvo sunkumų spren
džiant energetikos ūkio reika
lus. „Tenka pripažinti, kad 
per vįsą nepriklausomybes de
šimtmetį Lietuvos valstybei 

nesisekė .spręsti strateginių 
energetikos klausimų. Ties 
jais suklupo ir Gedimino Vag
noriaus vyriausybe'', kalbėjo 
V. Adamkus. 

Jo žodžiais, ankstesnioji vy
riausybe neįstengė parengt: 
„visaapimančios šalies ener
getikos ūkio strategijos" ir, 
„ieškodama investuotojo į Lie
tuvos naftos kompleksą, atsi
sakė skaidraus privatizavimo 
principo". „Todėl Rolando 
Pakso vyriausybei teko ypa
tingai sunki našta", tvirtino 
jis. 

Prisipažinęs, kad ir pats il
gai svarstė, kokios yra naftos 
ūkio pertvarkymo alternaty
vos, prezidentas pažymėjo ger
biąs ir ministro pirmininko 
nuomonę. 

Premjeras R. Paksas, kaip 
žinoma, atsisakė dabartinėmis 
sąlygomis pasirašyti sutart is 
su „VVilliams", teigdamas, kad 
tokios sutartys, kokios yra pa
rengtos dabar, pakenktų Lie
tuvai. 

Prezidentas V. Adamkus 
sakė esąs įsitikinęs, kad Lie
tuvos vyriausybė yra pajėgi 
dirbti atsakingai ir pastoviai. 
Todėl-Lietuvos vadovas pra
nešė išvykstąs seniai planuoto 
vizito į Kanadą ir grįžti ketina 
spalio 28 dieną. 

Konservatoriai dar neskelbia 
naujojo premjero kandidatūros 

Vilnius, spalio 22 d. (BNS) 
— Konservatorių vadovybė 
„giliai apgailestauja" dėl 
premjero Rolando Pakso „su
svyravimo ir pasitraukimo 
nuo anksčiau prisiimtos bend
ros atsakomybės", žurnalis
tams pareiškė Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
po penktadienio vakarą įvy
kusio politinės tarybos posė
džio. 

Paklaustas, ar posėdyje bu
vo aptariamos naujojo premje
ro kandidatūros, V. Landsber
gis atsakė, kad apie jas „buvo 
galvojama visą laiką, kai R. 
Paksas pradėjo kalbėti apie 
atsistatydinimą". 

„Bet pirmiausia galvoja 
prezidentas", sakė V. Lands
bergis. 

Jis nepritarė nuomonei, kad 
konservatoriai spyriosis iškel
ti kandidatą, kaip tai atsitiko 
pavasarį, kai atsistatydinus 
premjerui Gediminui Vagno
riui, konservatoriai atsisakė 
kelti savo kandidatą ir pareiš
kė paremsią „prezidento pasi
tikėjimo vyriausybę". „Mes 

» 
jos ir kai kurios kitos sistemos 
dar neatitinka 2000 metų rei
kalavimų. IAE pateikė ypatin
gų situacijų valdymo planą, 
kuriame numatomos organiza
cinės ir techninės priemonės, 
pereinant ateinančių metų 
kritines datas. Papildomai iki 
gruodžio 1 d. IAE turi pateikti 
Y2K ataskaitą, kurioje atsis
pindėtų saugos pagrindimas. 

Eita 

* Turk i jos p r e z i d e n t a s 
S u l e i m a n Demire l padėkojo 
prezidentui Valdui Adamkui 
už paramą ir užuojautą dėl že
mės drebėjimo aukų. Rugpjū
čio viduryje šiaurės vakarų 
Turkiją sukrėtęs žemes drebė
j imas nusinešė tūkstančių 
žmonių gyvybes. Po šios trage
dijos Lietuvos vadovai pareiš
kė užuojautą gamtos nelaimes 
nuniokotai valstybei, o vyriau
sybe skyrė 300.000 litų huma
nitarinei pagalbai. RNV 

dabar su prezidentu labai vie
ningai pasitariame, aptaria
me, aš nemanau, kad būtų ko
kių nors gaišačių tuo klausi
mu", sakė V. Landsbergis. 

Seimo pirmininko teigimu, 
„galbūt per anksti būtų ką 
nors patvirtinti arba paneigti" 
del naujojo premjero kandida
tūros. Jis ragino žurnalistus 
..paugdyti savo apetitą". 

Politine taryba įgaliojo val
dybos pirmininko pareigas iki 
neeilinio partijos suvažiavimo 
lapkritį eiti valdybos narį. Sei
mo kanclerį Jurg} Razmą. 

V. Landsbergis išsamiai 
nekomentavo R. Pakso atei
ties partijoje, tačiau patvirtino 
priėmęs jos atsistatydinimą. 
..Kaip gali atsistatydinimas 
būti nepriimtas, kai jis atneš
tas ir paliktas. O galutinai nu
tars suvažiavimas", sakė V. 
Landsbergis. 

Konservatorių vadovas, pa
klaustas, ar R. Paksas liks 
konservatorių partijos narys, 
atsakė, jog ,.tai priklausys nuo 
jo valstybines laikysenos". V. 
Landsbergio teigimu, pirmiau
sia tai turi nuspręsti pats R. 
Paksas. 

Išplatintame politinės tary
bos pareiškime pabrėžiamas 
ryžtas imtis visų pastangų. 
kad „Mažeikių naftos" susivie
nijimas neliktų ..finansinėje 
duobėje be modernizavimo, be 
pelningos veiklos ir skolų grą
žinimo perspektyvų, su di
džiule bankroto ir uždarymo 
grėsme", o Lietuva nevirstų 
..Rusijos monopolijos energeti
ne kolonija". 

KALENDORIUS*" 
Spa l io 23 d.: Sv. Jonas Capis-

trano: Jautryte. Malvina. Odilija. 
Ramvyde. Ramuti*. Sauginas, Teo
doras 

S p a l i o 24 d.: Antanas. Daugai
las. Gilbertas, Gluoda. Nunile. Ra
polas. .Švitrigaila. Undine. Valman-
tas. 

S p a l i o 2;"> d.: Darija. Inga. Kir-
kantas. Krizantas. Minas. Vaigede 

Spalio 26 d.: F.varistas. I.iaudgi-
nas. Liubartas. Mingile, Vita. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IR JAV 
LIETUVIU BENDRUOMENĖS ATSTOVŲ 

KOMISIJOS 
REZOLIUCIJA 

Dėl j a u n i m o organizac i jų r ėmimo 
1999 m. rugsė jo 17 d. 

Lietuvos Respublikos Seimo 
ir JAV Lietuvių Bendruome
nės atstovų komisija, išklau
siusi Lietuvos Skautijos, Atei
tininkų federacijos, Lietuvos 
Respublikos Seimo jaunimo ir 
sporto reikalų komisijos. Val
stybines jaunimo reikalų tary
bos pranešimų. 

• dž iaug ias i , kad prade
dant naująjį tūkstantmetį Lie
tuvos Respublikos Seimas 
2000-uosius metus paskelbė 
jaunimo metais ir atkreipė 
ypatingą dėmesį į Lietuvos 
atžalyną, ir skatina užsienio 
lietuvius jungtis į šią progra
mą; 

• dėkoja , kad Švietimo ir 
mokslo ministerijai ir Valsty
binei jaunimo reikalų tarybai 
už atkreiptą rimtą dėmesį į 
Komisijos pasiūlymą nesuta
patinti jaunimo organizacijų. 
kurios atlieka svarbų, platų ir 
nuolat vykdomą darbą ugdant 
vaikų ir jaunimo pilietinį oru
mą, tautinę tapatybę, visuo
meniškumą ir siekia tobulos 
asmenybės, su siaurus tikslus 
turinčiomis organizacijomis; 

• s iū lo Lietuvos Respubli
kos Seimo Jaunimo ir sporto 
reikalų komisijai ir Valstybi
nei jaunimo reikalų tarybai 
labiau rūpintis moksleivių or
ganizacijomis, valstybės pa
ramą skirti toms organizaci
joms, kurių narių amžius ne
viršija 21 metų: 

• r e i š k i a sus i rūp in imą , 
kad šiuo metu praktikuoja
mas programinis nevyriausy
binių organizacijų finansavi
mas neskatina moksleivių ir 
jaunimo organizacijų plėtros; 

• p r a š o Lietuvos Respubli
kos vyriausybę ir Kauno apsk
rities administraciją padėti 
Lietuvos Skautijai įsigyti cen
trines ir regionines patalpas 
(bent dvi stovyklavietes), ku
rios yra reikalingos nuolati
nei veiklai vystyti (.papildoma 
parama būtų gaunama iš Pa
saulines Skautų organizacijos 
ir Vakarų Europos Skautų or
ganizacijų): 

• p r a š o Lietuvos Respubli
kos Vyriausybę ir Kauno aps
krities administraciją padėti 
Ateitininkų federacijai įsigyti 
stovyklavietes ir sugrąžinti 
kaip ateitininkų jaunimo 
veiklos centrą jų teisėtą nuo
savybę Kaune (Laisvės ai. 13), 
kurią pagal miesto statybos 
1926 m. leidimą savo lėšomis 
pastatė Ateitininkų federaci
ja; 

• s k a t i n ą remti visuomeni
nių organizacijų veiklą, skirtą 
Lietuvos atstovavimui ir pris
tatymui Europoje ir pasauly
je. 

Fe l i k sa s P a l u b i n s k a s 
Komisijos pirmininkas 

L iuda R u g i e n i e n ė 
Komisijos pirmininkė 

ŠIAURĖS AMERIKOS ATEITININKŲ 
TARYBOS RINKIMAI , 

Pranešame, kad šį rudenį Rinkiminei komisijai ir pridė-
vyks Šiaurės Amerikos Ateiti- damas siūlomo kandidato raš-
ninkų (ŠAA) Tarybos rinki
mai. Iš viso į Tarybą bus ren
kama 12 asmenų. 

R i n k i m i n ė komisija 

Šiaurės Amerikos Ateitinin
kų tarybos rinkimus praves 
Sąjungų valdybų sudarytoji 
Rinkiminė komisija, suside
danti iš Prano Razgaičio (pir
mininko). Stasės Kazlauskie
nės ir Rimanto Laniausko. 
Rinkiminės komisijos adresas 
yra: 6755 Parkgate Ovai. Se-
ven Hills, OH 44131. Rinki
minė komisija padeda surasti 
kandidatus, siunčia balsavimo 
lapelius bei balsavimo infor
maciją visiems balsuojantiems 
ateitininkams. suskaičiuoja 
balsus ir paskelbia rezultatus. 

R i n k i m i n ė s ta isyklės 
ŠAA Tarybos rinkimuose ga

li dalyvauti visi Šiaurės Ame
rikoje gyvenantieji Ateitinin
kų Sendraugių sąjungos ASS) 
nariai. Studentų Ateitininkų 
sąjungos <SAS) ir Moksleivių 
Ateitininku sąjungos 'MAS1 

įžodį davusieji nariai. 
ŠAA Tarybos nariu gali būti 

renkamas kiekvienas ateiti
ninkas, sulaukęs 18 metų am
žiaus ir išbuvęs ateitininku ne 
mažiau kaip penkerius metus 
be pertraukos. Tarybos narys 
gali eiti ir kitas pareigas atei
tininkų organizacijoje, išsky
rus ŠAA valdybos pirmininko jančių sąrašą 
pareigas. Š.AA tarybos nario 
kadencija — treji metai. 

Kandidatus į ŠAA Tarybą Balsuojančiųjų sąrašai pri-
gali siūlyti kiekvienas ateiti- statomi Rinkiminei komisijai 
ninkas, atsiųsdamas laišką iki 1999 m. spalio mėn. 31 d. 

Ateitininkų sendraugių ,zodiš 19y9 m g r u ž e s i::u:i. U;mont. IL, vykusios ateit ininkų Šeimob šventes iš
kilmingame susirinkime. Iš k.: Vainius Aleksa, Vita Annarino Irena Bagdady. Jūrate Fischer, Manus Kas-
niunas, Daiva Kisielienė, Loreta Lagunavicienė, Birute Mockiene, Asta Razmienė ir Juzefą Stirbienė. 

tiška sutikimą. Siūlomas raš
tas turi trumpai apibūdinti 
siūlomo kandidato veiklą atei-
tininkijoje. profesiją, amžių, 
gyvenvietės adresą bei telefo
no numeri ir -iuo kada yra 
ateitininkas. Jeigu kandidatų 
skaičius trigubai viršytų ren
kamų narių skaičių, kandida
tų sąrašas uždaromas. 

Rinkiminė komisija paruo
šia balsavimo lapus, surašyda
ma kandidatus alfabetine 
tvarka. 

R i n k i m ų p ravėd in t a s 
Rinkimine komisija praveda 

rinkimus korespondenciniu 
būdu. Balsavimo lapus su 
bendralaiškiu ir balsavimo 
taisyklėmis rinkiminė komisi
ja išsiunčia kiekvienam Siau
rės Amerikoje gyvenančiam 
.ASS nariui ir kiekvienam 
SAS. įžodį davusiam, nariui. 
MAS nariams balsavimo la
pai, bendralaiškis ir rinkimi
nės taisyklės bus siunčiamos 
per MAS kuopų valdybas. 
Narių ir kuopų sąrašus rinki
minei komisijai pristato ASS 
ir SAS Centro valdybos ir 
MAS kuopų valdybos. 

Nariai, gyvenantieji toliau 
nuo lietuviškų telkinių yra 
prašomi kreiptis į ASS ir SAS 
Centro valdybas bei į arčiau
siai esančią moksleivių kuopą, 
kad būtų įtraukti į balsuo-

Bal.savimo eiga b u s tokia ; 

„MAŽOJI 
LIETUVA" 

Vieną gražų, šiltą sekmadie
nio vakarą Motiejaus Valan
čiaus ateitininkų kuopa disku
tavo tautybės klausimą. Tose 
diskusijose dalyvavau ir aš. 
Nemažai mūsų kuopos ateiti
ninkų yra gimę Vokietijoje, 
arba taip ilgai čia gyvenę, kad 
yra gavę vokiečių pilietybę. 
Visi mokosi Vokietijoje, bet, 
gavę vokišką mokslų baigimo 
atestatą, nori gyventi bei .dirb
ti Lietuvoje ir Lietuvai. Išgir
dusi tuos taurius siekimus, aš 

REDAKTORĖS 
KERTELĖ 

Prieš kelias savaites gavom 
Vasario 16-tos gimnazijos Vys
kupo Motiejaus Valančiaus 
moksleivių ateitininkų kuopos 
laikraštėlio „Bokšto šešėly". 
Marytė Šmitienė, kuri drauge 
su Raimonda Jankūniene glo
boja minėtą kuopą, atsiuntė šį 
1998/99 m. kuopos veiklos 
metraštį. 

Dvidešimt keturių puslapių 
laikraštėlis, redaguotas Gre
tos Stančaitytės, turtingas 
mintimis, žinutėmis ir nuo
traukomis. Turinys tikrai ver
tas skaitytojų dėmesio, prade
dant nuo trumpos apžvalgos 
.Ateitininko bendros žinios ir 
istorija", baigiant lentele, ku
rioje matoma Vasario 16-tos 
gimnazijos ateitininkų skai
čius per praėjusius 12 metų. O 
tarpe — talentų vakaro, išky
lų, veiklos aprašymai, juokų 
puslapis, gimtadienių sveiki
nimai garbaus amžiaus ateiti
ninkams, įžvalgos į evoliucijos 
teoriją ir kt. 

Sveikiname Vysk. Valan
čiaus kuopą sugebančią pa
ruošti tokį turiningą laikraš
tėlį. Manome, kad ir mūsų 
skaitytojams verta su juo susi
pažinti, todėl čia perspausdi
name kelis rašinius iš šių 
metų „Bokšto šešėly" laikraš
tėlio. Vasario 16-tos gimriazi-
jos Vokietijoje ateitininkams 
linkime našios veiklos ir dau
giau tokių dėmesio vertų laik
raštėlių. 

L.Š. 

Kandidatai Rinkiminei ko
misijai pasiūlomi iki 1999 m. 
lapkričio 16 d. 

Netrukus po kandidatų są
rašo uždarymo. Rinkiminė ko
misija išsiunčia balsavimo la
pus ir nurodo iki kada balsavi
mo lapai turi būti grąžinti (pa
gal pašto antspaudą). 

Balsavimo rezultatai paskel
biami dvi savaites po balsavi
mo termino. 

Balsavimo rezultatus Rinki
minė komisija praneša Są
jungų centro valdyboms, iš
rinktiesiems Šiaurės Ameri
kos Ateitininkų tarybos na
riams ir paskelbia spaudoje. 

Algis Norvilas 
ASS pirmininkas 

M a r i u s Pol ikai t is 
SAS pirmininkas 

O n u t ė Daugi rd ienė 
JAS pirmininke 

pasijutau lyg kažkam nusikal
tusi — aš neturėjau to de
gančio noro gyventi ir dirbti 
Lietuvoje ir Lietuvai, o juk 
esu lietuvė... Kad skaitytojas 
suprastų tokią mano laiky
seną, reikėtų papasakoti t ru
putį mano gyvenimo istorijos. 

Gimiau aš Seinuose (kas 
nežino: Seinų ir Punsko kraš
tas yra lietuvių gyvenamos te
ritorijos Lenkijoje). Užaugau 
Punske, mažame miestelyje, 
netoli Lietuvos sienos. Buvau 
laimingas vaikas, nieko man 
netrūko. Punskas buvo man 
„Mažoji Lietuva". Nors tos 
apylinkės, deja, priklauso 
Lenkijai, aš niekada jų nesky
riau prie Lenkijos ir su jos gy
ventojais — išskyrus punskie
čius — neturėjau daug bend
ro. Bet vis tik, gimiau Lenki
joje, nors lietuviškame krašte , 
gavau lenkišką pasą. Turėda
mas 10 metų, atvykau į Vokie
tiją ir pradėjau mokytis Vasa
rio 16-tosios gimnazijoje, 
penktoje klasėje. 

Greit išmokau vokiečių kal
bą ir iki dajbar gyvenu Vokieti
joje, su vokišku pasu. Lietu
voje buvau tik vieną kartą gy
venime. Su integracija Vokie
tijoje didelių sunkumų neturė

jau, bet už tai turėjau pro
blemų, kai žmonės klausdavo: 

„Iš kur tu esi?", arba „Kur tu 
gimei?" 

„Iš Lenkijos/Lenkijoj". 
„A! Lenke?" 
„Ne, aš lietuvė". 
„Tai ten, Rusijoje, ar ne? Pa-

nimajate po ruski?" 
„Nelabai". 
„Tai lenkiškai kalbate?" 
„Ne, lietuviškai". 
Taigi, aš vos išaiškinu t iems 

žmonėms, kur yra ta Lietuva. 
Bet kad esu Punsko lietuvė ir 
kad Punskas ir Seinai — lietu
viškos žemės plotelis Lenki
joje, tai j au ne tiems protams 
suprasti... 

Taigi, tik keli žmonės, pa
žįstantys Punską ir Seinų 
kraštą, gali suprasti mane ir 
mano padėtį. Ir, štai, dabar 
ateitininkai siekia tikslo, gy
venti ir dirbti Lietuvai ir Lie
tuvoje. 

O aš? Aš — lietuvė, bet stip
resnius ir daug intensyves
nius ryšius turiu su Punsku, 
tai mano „Mažoji Lietuva". 
Turbūt dėl to, aš nesu išvys
čiusi tokio stipraus atsidavimo 
jausmo Lietuvai. O Punske, 
deja. kad ir kaip aš norėčiau 
ten kažką gero padaryti, vi
suomeniško darbo kol kas ne
daug tėra. Taigi, aš galiu tik 
stengtis padėti Lietuvai, nes 
ją myliu ir gerbiu, kaip kiek
vienas lietuvis, bet visgi esu 
Punsko lietuvaitė ir tas kraš
tas užima mano širdyje pir-
mąją vietą. J o f v J ) 

Pos t s e r i p t u m : Šiuo raši
niu, iš tikro, norėčiau paska
tinti žmones neteisti iš karto 
tų išeivijos lietuvių, kurie ne
siveržia mesti viską ir keliauti 
gyventi į Lietuvą, bet jokiu 
būdu nepateisinu tų, kurie 
neprisipažįsta esą lietuviai ir 
duoda nutautėjimui laisvą ke

ls „Bokšto šešėly" 
1998/99 m. 

20 M E T V SULAUKUSIAI 

Štai j au vartai auksinių 
svajonių 

Tau trečion dešimtin 
atverti — 

Tepražysta rožytės raudonos 
Jaunojoj, jausmingoj širdy... 

Tegu giesmės mažyčių 
paukštelių 

Tau aidi švelniai ausyse, 
Ir mėnulis Tavąjį takelį 
Teapgaubia slaptinga 

šviesa... 

Nors ir šėltų gyvenimo 
pūgos 

Ir, grumodamos, slinktų 
ar tyn — 

Tu, lemtingų audrų 
nepabūgus, 

Ramiai ženki šviesion 
ateitin. 

Bet For tūna jei Tau 
atsigrįžtų 

Ir blizgučiais masintų be 
galo — 

Būk tvirta? Nepamiršk 
savo ryžtui 

Nepameski savų idealų! 
K N . 

Iš „Bokšto šešėly" 
1998/99 m. 

ROMAN KOZYCKYJ, MD 
ALINA VOLODKA, PA-C 

VIDAUS LIGOS 
Sveikatos patikrinimas dėl pilietybės 

6222 S.Pulaski Rd, Chicago. 
IL 60620 

Tel. 773-581-5276 
Valandos susitarus 

GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTUI. PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora M M Center 

10400 75 St Kenosha, Wl 53142 
(414) 697 6990 

Valandos pagal susitarimą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab 773-735-4477 

R«z. 706-246-0087 arba 706-246-6581 
6449 S. PuiaafcJ Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
JOKŠA 

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

Valandos susitarus 

DR. DAUA JODWALIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 Hightand Ava., Ste 201 
'skersai qatv*s nuo Good Sarnarltan ligonines' 

Downers Grove, IL 60515 
Tat. 630-960-3113 

Valandor susitarus 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie Ava., Chicago 

773-778-6969 arba 773-489-4441 

Dr. RUSSELL MILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
perėmė dr. P Kisieliaus 

praktiką Vai. auartarue, arba 
ne: pirmd. 11-7, antrrj. 9-5, 

tračd. 10-6, panktd. 10-4, kas 
antrą iaatd. 10-2. 1443 S. 50 

Ava., Cicaro, IL. 
Tel. 708-652-4159. 

M. VILUA KEteLYTĖ 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymav 
chiropraktika.manualine terapija. 

akupunktūra 
7271 S. Harlun, Br idgevW, II. 

MW«<. Td. 70R-594-0400. Kalbam* 
lietuviukai. Valando* susitarus 
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DAUA A CEPELE, D.D.S. 
DANTLJ GYDYTOJA 

7915 W. 171 S t 
Triey Perk, IL 60477 

706-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

Ramoną C. Marsh, MDSC 
Obstetrics & Gynecology 

3S2S Highland Avenue Suite 4A 
Downers, Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVaJterSt., Lemont, IL 60439 
1301 Copperfteid Ava.. Stato 113, 

JofcetlL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNE MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
HfckoryrMa 

Tat. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CUNIC 
15505-127 St, Lamont. IL 80430 
Priklauso Palos Community Hospital 

SHver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. 630-287-2286 

CanMac Dtagnosts, LTD. 
6132 S. Kedzie Ava. 

Chicago, IL 60629 
Tai 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR U NA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S. Kedzie. CHICAGO. IL 60652 
Tai. 773-434-4440 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE. MD 
Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėj 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. 
www.illinoispain.com 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

< 825 S. Mannheim Rd. 
VVoatchaatar.lL 60154 

Tai. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V.J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 8 3 St., Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydylotai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St. Chicago. IL 
T * 773-735-5556 

4707 S GHDėrt. La Grano*. IL 
Tai. 708-362-4487 

DR. ARVYDAS J.DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main St. 
Mattesaon, IL 60443 
Tai. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 Weat Ave. 
OrlandPark 

706-349-8100 
Valandos kasdien, išskyrus 

savaitgalius 

EUGENE C. DECKER, DOS, PC. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem urvto 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave.. Hickory Hito, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREJKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chicago, IL 60638 
Te). 773-2294965 

Valandos pagal susitarimą 

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

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogdan Ave., Sutte 310 

Naperville. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave.. 
Tovver 1, Šute 3 C 

Downers Grove. IL 60515 
Tai. (630) 4354120 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 706-636-6622 
4149VV. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

DR. PETRAS V.KISIELIUS 
INKSTŲ GYDYTOJAS 

Centsr tor hsjlp, 
1200 S. York. Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 
Valandos susitarus 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
Fellow: American Acadervy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 VV 61 it Ava. (219) 847-5279 
Hobart. IN 46342 Fax (219) 9474236 

NUOLĖ STANKEVIČlOTĖ, M.D. 
Board Certified. Intemal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Hory Crott Protenional Pavilion 

3 fl. South 
Utnuanian Plaza Ct at CaJtfomsj Ave 

Chicago. IL 60629 
Tai 773-471-7879 

http://www.illinoispain.com


LIETUVA — VOKIETIJOS 
ŽINIASKLAIDOJE 

KAZYS BARONAS 
Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europo je 

Rugsėjo 12 d. Vokietijos tele
vizijos pirmas kanalas žiūro
vus nukėlė į Baltijos valsty
bes, parodydamas jų dešimties 
metų laisvės gyvenimą. Fil
mas susuktas gal prieš keletą 
mėnesių, nes, pvz., parodyta 
buvusio Vokietijos prez. R. 
Herzogo nesena viešnagė Lie
tuvoje bei jo apsilankymas 
Kuršių nerijoje, rašytojo Tomo 
Mano name — muziejuje. Ma
lonu, kad vokiečiai tik iš gra
žiosios pusės parodė mūsų 
Nidą, gražiai sutvarkytus na
mus, o gintarą pavadindami 
Lietuvos auksu. 

Deja. neaplenkė vokiečiai 
tautžudystės. Rodydami Gedi
mino miestą, komentatorius 
priminė, kad vokiečių okupaci
jos metais, bendradarbiaujant 

Jonines. Šiai latvių šventei 
paskyrė daugiausia vietos, 
įpindami dainas prie laužo, 
tautinius šokius. Ryga tą die
ną ištuštėja, nes sostinės gy
ventojai išvyksta į gamtą. 

Estija — mažiausia Baltijos 
valstybe, tačiau ekonominiu 
atžvilgiu gerokai pažengusi j 
priekį. Daug vietos vokiečiai 
skiria Saaremaa salai, kuri so
vietinės okupacijos metais 
priklausė prie uždraustos zo
nos. Mat joje buvo įrengta sti
pri karinė ba2ė. Estas žvejys 
skundžiasi, kad jis negalėjęs 
išplaukti į jūrą, išmesti tink
lus, {tariant šnipinėjimu. 
Gražiai atrodo Estijos sostinė: 
senamiestyje atnaujinami na
mai, kaminkrėtis laipioja sto
gais. Anksčiau tai buvęs pavo-

lietuviams su vokiečiais, buvo jingas darbas, nes stogai buvę 
išžudyti Lietuvos žydai. Vil
nius — yra antroji Jeruzalė, 
bet joje šiandieną gyvena tik 
5,000 žydų. Suprantama, kad 
Vilnių lanko po pasaulį išsis
klaidę žydai. Grupę jų vokie
čiai parodė Vilniaus „Alma 
Mater" auditorijoje. Jie visi 
mokosi hebrajų ir jidiš kalbų. 
Manding, į Vilniaus u-tą at
vyksta taip pat daug kitų 
tautų atstovų. Jie nori išmokti 
lietuvių kalbos. Tai antros ar 
trečios kartos JAV, Australi
jos, Kanados lietuvių kilmės 
piliečiai, kadangi lietuviai yra 
dideli patriotai. 

Filmuojant Vilniaus muzie
juje išstatytą J. Mateikos 
„Žalgirio mūšio" paveikslą, 
vokietis pasakė, kad lietuvių 
Vytautas buvęs kariuomenės 
vadas ir jis tą mūšį laimėjęs 
prieš kryžiuočius. Supranta-
ma^kad jo vardas surištas su 
tautine savimone, patriotiz
mu, filmuojant vyrus, kurie 
garsiai lietuviškai sako: „ma
no vardas Vytautas!". Ir viena 
jauna moteris išdidžiai pasi
sakė — mano vardas Vytautė! 

Žalgirio vardas (Tannen-
berg) pateko į sportinį gyveni
mą, parodant balandžio mėn. 
Europos lygos krepšinio pir
menybių rungtynių ištraukas 
Miunchene tarp Kauno Žalgi
rio ir Bolonijos „Kinder", ma
tant ant žalių marškinėlių 
„Žalgiris" užrašą. Suminėjęs 
eilę krepšininkų pavardžių 
vokietis pasakė, kad jie visi 
didžiuojasi, būdami to kilnaus 
vardo klube. Nufilmuoti ir 
krepšinio sirgaliai, lietuviškų 
vėliavų jūroje. 

Latviją vokiečiai sujungė su 
Jūrmalos vasarviete, ją pava
dindami Prancūzijos Riviera, 
filmuodamai Baltijos jūrą bei 

kiauri, aplūžę. Trumpiausią 
metų naktį ir estai atžymi 
gamtoje, šokiais, dainom, 
rinkdami lauko gėlės. 

Tai buvo tikrai gražus kul
tūrinis ir politinis filmas, 
primenant Stalino-Hitlerio su
tartį, Baltijos valstybių oku
paciją, supažindinant vokie
čius su atstatyta Baltijos val
stybių nepriklausomybe. Gai
la, kad ir vėl, jau kelintą kar
tą, vokiečiai neaplenkė taut
žudystės, apkaltindami lietu
vių tautą bendradarbiavimu 
su vokiečiais. Didžiausi vo
kiečių bendradarbiai Europoje 
buvo prancūzai, olandai, len
kai, vengrai, jų policija, gelž-
keliečiai, tačiau jų vardai la
bai retai sutinkami žiniask-
laidoje. O kaip su pačiais vo
kiečiais?... 

Visuomet su pagarba mini
mas Lietuvos ir lietuvio var
dai sportinėje plotmėje, spor
tiniame gyvenime, plačioje 
vokiečių žiniasklaidoje. Deja, 
Lietuvos ir lietuvio vardai vis 
dažniau sutinkami spaudos 
kriminaliniuose puslapiuose. 
Ar jie yra „Litauer" — sunku 
pasakyti, nes Lietuvos paso 
savininkus Vokietijos policija 
laiko lietuvių tautybės. 

Rugsėjo pradžioje Frankfur
to muitinės policija, beveik po 
dvejų metų išaiškino iš vokie
čių — rusų — lietuvius suda
rytą cigarečių spekuliantų 
gaują, kuri tame laikotarpyje 
Vokietijos iždui padarė beveik 
5 mln. dol. nuostolio, atvež-
dama iš Lietuvos nelegaliai 
24 mln. cigarečių. J policijos 
rankas netikėtai pateko vie
nas rusas, pardavinėjęs ciga
retes be banderolės Tardymo 
metu prisipažinęs, kad cigare
tes į Vokietiją „pristato" du 

Danutė Bindokienė 

ArALTas turi ateitį? 

Lietuvių Chartos 50 metų sukakties paminėjime 
Regina N'arušienė. Nuotr. Bernardo Narušio 

m. rugsej'. 14 d. Vilniuje. Priekyje: Gabrielius Žemkalnis ir 

lietuviai, paslėpdami jas po 
geležies laužu. Spauda rašė, 
kad" nelegalių cigarečių ek
sporte Lietuva Europoje stovi 
pirmoje vietoje. 

Darmstadto — Mannheimo 
greitkelyje, iš Lietuvos važia
vęs autobusas su keleiviais, 
turėjęs greitai sustoti. Mat 
važiavęs Lietuvos pilietis, iš
mušęs gaisrinės spintelės stik
lą, stvėrė kūjį ir pradėjo 
daužyti autobuso langus. Pra-
mušęs stiklą jis iššoko iš va
žiuojančio autobuso. Skubiai 
iššaukta greitoji pagalba ir 
malūnsparnis. Deja, vežant į 
ligoninę keleivis mirė. Tikri
nant kraują, rastas aukštas 
alkoholio nuošimtis. 

Bremeno „linksmybių" rajo
ne policija rado 35 m. vokie
tės prostitutės ir jauno lietu
vio lavonus. Daktarai nustatė. 
kad lavonai išgulėję savaitę 
laiko. Tai greičiausiai gaujų 
kova, nepasidalinant pelnin-
gesniais rajonais. Tokios 
žudynės jokia naujiena Frank
furte. Hamburge, Berlyne ir 
kt. Tai kasdieninis Vokietijos 
didmiesčių reiškinys. Nors ži-
niasklaida sąvadautoją pava
dino lietuviu, tačiau, spren
džiant iš jo nuotraukos, jis at
rodo daugiau panašus į slavų 
tautos atstovą. 

* Lie tuvoje bes i l ankan
č iam JAV pakrančių apsau
gos vado pavaduotojui vicead-
mirolui James Card pristatyti 
Lietuvos kariuomenės raidos 
planai ir jūros sienos apsauga, 
kova su nelegalia migracija 
bei narkotinių medžiagų kont
rabanda. Penktadienį J. Card 
susitikęs su Krašto apsaugos 
ministerijos delegacija, vado
vaujama viceministro Romo 
Kilikausko, apžiūrėjo Klaipė
dos uostą/bendravo su pasie
niečiais. (BNS) 

LIETUVOS KARIUOMENĖS VADO 
VIZITAS VAŠINGTONE 

Lietuvos Kariuomenes va
das BG Jonas A. Kronkaitis 
1999. 10.11-13 d dalyvavo 
JAV Armijos sąjungos (AUSA 
— Association of the United 
States Army) kabinetiniame 
susitikime ir ginkluotės bei 
karines įrangos parodoje, 
kurią taip pat ;rganizavo 
AUSA. 

Susitikimo renginių metu 
brigados generolą.- Jonas A. 
Kronkaitis buvo sutiktas, kaip 
savas tarp savų. Visiems tik
riausiai gerai žinoma BG Jono 
Kronkaičio biograf; a. jo svar
bus įnašas JAV armijai, ku
riant gynybines ginklų siste
mas, vadovaujant logistinėms 
operacijoms, analizuojant ir 
kuriant gynybos >trategiją. 
Todėl nenuostabu, i-cad BG Jo
nui Kronkaičiui nereikėjo va
dovo, apžiūrint š mtus gink
luotės ir įrangos' eksponatų, 
kuriuos parodai pateikė tokios 
stambios kompanijos kaip 
Lockheed Martin Corporation. 
General Dynamics, Atlantic 

RG Jonas Kronkaitis. 

Research Corporation, Aero-
space Defense Systems ir ki
tos. Daugelį eksponatų Briga
dos generolas ir be bendrovių 
atstovų pagalbos galėtų pri
statyti , nes yra dalyvavęs jų 
kūrime. Atvykusį brigados gen. 
Joną Kronkaitį sveikino 
ir buvę jo viršininkai, pavaldi
niai, bendražygiai, t a rp pa
starųjų, beje, yra ir JAV gink
luotųjų pajėgų Europoje vadas 
generolas Wesley Clark. 

Pentagone spalio 12 d. BG 
J. Kronkaitį priėmė JAV Gy
nybos pasekretorius Franklin 
D. Kramer (Assistant Secre-
tary of Defense for Interna
tional Security Affairs), o Se
nate — senatorius George Voi-
novich. Abiejuose susitiki
muose dėmesingai buvo iš
klausyta Lietuvos Kariuome
nės vado informacija apie ka
riuomenės modernizavimo ei
gą, pasiekimus, ruošiantis 
Lietuvos gynybai, integracijai 
į Vakarų s t ruktūras , narystei 
NATO bei pirmumus, stipri
nant gynybos pajėgumus. 

AUSA susitikimų metu kal
bą pasakė JAV Armijos vadas 
(Chief of Staff) generolas Eric 
K. Shinseki. J i s pabrėžė, kad 
vieni pagrindinių JAV Armi
jos modernizavimo pirmumų 
yra geresnis pėstininkų ap
ginklavimas ir logistikos mo
dernizavimas. Iš parodoje pa
teiktų lengvos pėstininkų 
ginkluotės pavyzdžių matyti, 
kad ginklus gaminančios įmo
nės turi ką pasiūlyti šiems 
pirmumams įgyvendinti. 

Mąj. K ę s t u t i s Že lnys 
Gynybos, Karo. Karinių oro 

pajėgų ir Laivyno atašė JAV ir 
Kanadai 

ALTas — Amerikos Lietu
vių taryba. Kiek mes apie šią 
seną, garbingą ir daug atliku
sią, Lietuvai nusipelniusią or
ganizaciją dar žinome? Kiek 
apie ją žino jaunesnieji mūsų 
tautiečiai, ypač dabar atvyks
tantys iš Lietuvos? Ar jie 
girdėję, kiek ALTas per savo 
gyvavimo dešimtmečius yra 
pasitarnavęs Lietuvai bei lie
tuviams? 

Juk pirma, negu buvo su
kurta ir iškilmingai priimta 
Lietuvių Charta, kurios auksi
nę sukaktį šią vasarą pa
minėjo ir užsienio lietuviai, ir 
Lietuva, pirma, negu įkurta 
Lietuvių Bendruomene, buvo 
Amerikos Lietuvių taryba, 
kartu su kita, nemažiau svar
bia, garbinga ir sena organi
zacija — VLIKu, kurio inicia
tyva atsirado ir t ie, kiekvie
nam lietuviui žinotini bei lai
kytini „lietuvybės išlikimo 
įstatymai" — Lietuvių Charta. 

Amerikos Lietuvių tarybai 
pirmąjį ir galbūt kertinį pa
matų akmenį padėjo tuometi
nis dienraščio „Draugo" re
daktorius Leonardas Šimutis 
1940 m. birželio 25 , 26 ir 27 d. 
Wilkes-Barre, Penn., įvyku
siame Lietuvių Romos Kata
likų Susivienijimo direktorių 
tarybos suvažiavime. (Kiek 
daug šviesių, lietuviškos spau
dos ir veiklos idėjų gimė kaip 
tik toje Pennsylvanijos anglia
kasių „sostinėje", nors daug 
kas šiandien stengiasi tai pa
togiai pamiršti...) 

Atsiminkime, ką lietuvių 
tautai reiškė 1940 metų bir
želis: tuo metu j a u jos žemę 
mindžiojo raudonojo bolševiz
mo batai , Lietuvos preziden
tas jau buvo politinis pabė
gėlis, atsidūręs už jos sienų, 
visi nepriklausomybės pėdsa
kai sparčiai naikinami. Jeigu 
bet koka pasipriešinimas oku
pantui buvo organizuojamas, 
jis turėjo veikti slaptai, po
grindyje. Tik užsienio, ypač 
Amerikos, lietuviai, kurie ne 
kartą atskubėjo į pagalbą Lie
tuvai, kai tik tokios pagalbos 
reikėjo, galėjo vėl sutelkti vi
sas pastangas ir dar kartą jas 
panaudoti savo tėvynės labui. 
Vis tik anuomet daug kas abe
jojo, a r dar kartą bus įma
noma vftus lietuvius sutrauk
ti į organizacįją, kurios paskir
tis — laisvinti Lietuvą (vėliau
si politiniai įvykiai prieš ne
priklausomybės praradimą 
daugeliui atrodė nedemokra
tiški ir nepriimtini). Taip pat 
buvo abejojama, ar tokioje or
ganizacijoje bus įmanoma dar
niai dirbti, jeigu jos gretose 
susiburs įvairių pažiūrų, įsi

tikinimų bei nuomonių tau
tiečiai. 

Ateitis parode, kad abejones 
nebuvo bergždžios. Tiesa, ; 
ALTą jungėsi daug organiza
cijų, daug anuometinių veikė
jų, bet pakako ir atžagariai 
mąstančių, net kliudančių. O 
vis tik Amerikos Lietuvių ta
ryba išliko ir buvo veiksmin
ga. 

Jeigu šiandien reikėtų pa
minėti tik tris svarbius, ALTo 
atliktus darbus, kuriuos pa
rinktume? Žinoma, kiekvie
nas, bent kiek susipažinęs su 
šios organizacijos veikla, turės 
savo sąrašą, bet apskritai bū
tų galima sakyti kad tie didie
ji trys darbai yra: Bendro 
Amerikos Lietuvių šalpos fon
do —BALFo sukūr imas, veik
la Vašingtone ' įskai tant Ker-
steno komisiją), kad JAV 
valdžia nepripažintų Lietuvos 
okupacijos ir lietuviams pabė
gėliams, po Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos- atsidūrusiems 
vadinamose DP stovyklose Vo
kietijoje, išrūpinimas sąlygų, 
t.y. įstatymo, suteikiančio ga
limybę atvykti į Ameriką. 

Kaip tie procesai vyko, kas 
buvo tų didžiųjų darbų vykdy
tojai, daug kartų kalbėta ir 
rašyta, tik kažkodėl lietu
viškoji visuomenė vis pa
miršta. O gal tai yra tam tikra 
tendencija, kurią taip prie 
širdies glaudė dalis. į Ameriką 
atvykusių tų pačių pabėgėlių, 
kurių labui tiek pasidarbavo 
ALTas... 

Tačiau šiandien ne laikas'ir 
čia ne vieta politikuoti. Šį sa
vaitgalį Čikagoje. Jaunimo 
centre, kur įsikūrusi ALTo pa
grindinė įstaiga, vyksta trylik
tasis Amerikos Lietuvių tary
bos kongresas ir 59-sis su
važiavimas. Nors apie šį 'svar
bų renginį palyginti mažai 
rašyta, nedaug informacijų pa
teikta, bet del to jis savo 
reikšmės nepraranda. Ar AL
Tas dar reikalingas, ar jis turi 
ateitį? Be abejo, ir tai bus 
svarstoma kongrese, suvažia
vime. VLIKas savo veiklą gar
bingai užbaigė, kai Lietuva 
atkūrė nepriklausomybę. Yra 
manančių, kad ir ALTui lai
kas užversti darbo knygas 
arba bent taip pagyvinti 
veiklą, kad jis pasidarytų vie
nas svarbiųjų užsienio lietu
vių gyvenimo bei darbų varik
lių. I tas temas nesileisirue. 
tegul jas svarsto suvažiavę 
įvairių lietuviškų organiza
cijų, kurios sudaro ALTą. at
stovai. Linkime darbingo ir 
darnaus savaitgalio su gražiu, 
jam pasirinktu šūkiu: ..Su
tartinai dirbkime Lietuvai'"' 

KAIP AŠ BUVAU MINISTRU 
ZIGMAS ZINKEVIČIUS Tęsinys Nr.46 

„Lietuvos ryte" 
(1998.02.21) perskaičiau, kad naujasis prezidenta's 
Adamkus atsisakė savo štabo narių, tarp jų ir Dariaus 
Kuolio, paslaugų ir juos išprašė iš Prezidentūros. Pasi
naudodamas atokvėpiu ėmiau planuoti tuos pertvar
kymus švietimo sistemoje, prie kurių iki tol negalėjau 
prieiti dėl nesiliaujančių trukdymų. 

Tačiau ramybė buvo apgaulinga. Kuolio-Lukšienės 
grupuotė savo tikslų neatsisakė. Slapta veikė gerai or
ganizuotas aparatas. Tai įtariau pamatęs TV ekrane 
nufilmuotą Kuolio ir kitų apsilankymą Prezidentūroje 
ir perskaitęs „Valstiečių laikraštyje" iš pirmo žvilgsnio 
nekalta prezidento Adamkaus frazę 4 žmonių laiškus 
ir pageidavimus turime atkreipti dėmesį formuodami 
Vyriausybę", kurią jis pasakė korespondentui paklau
sus apie Švietimo ir mokslo ministerijos bei mano li
kimą, įsitraukęs į darbf tada neturėjau laiko tiems 
įtarimams skirti rimtesnio dėmesio, juoba, kad ne
mačiau pavojaus būti atleistam, kitaip būčiau visas 
jėgas nukreipęs įtvirtinimui to, ką buvau padaręs 
siekdamas dviejų svarbiausių savo tikslų — mokyklos 
Lietuvoje sulietuvinimo ir sąlygų mokytis valstybinės 
kalbos Pietryčių Lietuvoje sudarymo, užuot planavęs 
tolesnius strateginius švietimo reformos ėjimus ir 
tvarkęs einamuosius vienadienius reikalus. 

Nerimą kėlė Prezidento ryšiai su „Santaros-Šviesos" 
federacija, kuri vienintele i? pokario lietuvių išeivijos 
organizacijų buvo užkibusi ant sovietines propagandos 

kabliuko ir prarijusi „kultūrinio bendradarbiavimo su 
Sovietų Lietuva" masalą. Maždaug nuo 1968 m. ji nu
tolo nuo kitų organizacijų ir atvirai pasuko į „kultūrinį 
bendradarbiavimą", tuo pačiu save supriešino su rezis
tencija, atvirai skelbė, kad Lietuvos nereikia vadinti 
okupuota, kartais net pasišaipydavo iš rezistentų. 
tremtinių ir antisovietinių demonstracijų, Antaną 
Sniečkų lygino su Vytautu Didžiuoju. 1941 m. su
kilėlius vadino nacių talkininkais ir t.t. Valdas Adam
kus (Adamkevičius) ir jo svarbiausias padėjėjas Rai
mundas Mieželis yra buvę „Santaros-Šviesos" pirmi
ninkai. Adamkus — šios organizacijos 25 metų sukak
tuvinio leidinio (1979 m.) ats. redaktorius. Nepatiko 
man ne tiek tos organizacijos veikla, kiek jos klaidų 
slėpimas ir nepripažinimas, juk lygiai taip darė ir 
bolševikinės kompartijos tęsėjai eldedėpistai. Be doros 
išpažinties neįsivaizdavau kūrybingo darbo tarnau
jan t Lietuvai. 

Kad už Adamkaus nugaros stovi „Santara-Šviesa". 
aiškiai parodė Prezidentūros formavimas: visi Ameri
kos lietuviai Prezidento komandoje buvo tos sferos 
žmonės. Ir iš Lietuvos buvo pasiimti tik tos pakraipos 
atstovai: nebuvo paimtas nė vienas rimtas krikščionis 
demokratas ar konservatorius. Užtat paimtas „išpra
šytasis" Darius Kuolys (vėliau net siūlytas švietimo 
ministru!), kuris konservatorių vadovus „Santaros-
Šviesos" konferencijoje išvadino nevykusiais artistais 
labai prastame politiniame teatre (JOCĮ amžius". 
1998.06.26). Taigi Prezidentūroje formavosi materia
listinės pakraipos susivienijimas su labai stipria anti-
katalikiška nuostata — taip taikliai procesą pavadino 
Algirdas Patackas '.Apžvalga". 1998 m.. Nr. 25 >. Juk 

„Santara" atsirado protestantizmo pagrindu su anti-
katal ikišku nusiteikimu. Ji 1957 m. susijungė su 
„Šviesa" — JAV lietuvių liberalais. Suprantama, kad 
tokios pakraipos žmonių, taigi ir Adamkaus, samprata 
jaunimo auklėjimo ir švietimo klausimais skyrėsi nuo 
mano ir krikdemų, taip pat didele dalimi ir nuo kon
servatorių pažiūrų. Mūsų propaguojama tautinė mo
kykla su patriotizmu, morale ir vieta religijai šiuos 
žmones turėjo gąsdinti, kaip ji gąsdino ir Kuolio-
Lukšienės grupuotę, vykdžiusią valią tokių jėgų ir in
stitucijos, kuriai nerūpi patriotinis bei krikščioniškas 
auklėjimas Lietuvos mokykloje. Tuo būdu aš jiems 
įtikti vargu ar galėjau. Vis dėlto tikėjausi, kad Prezi
dentas nepasiduos „Santaros-Šviesos" ir vietinių kos
mopolitų spaudimui, kad supras, jog krikščioniškoje 
Lietuvoje vyraujanti ideologija yra krikščioniška, taigi 
ir auklėjimas bei švietimas turėtų būti krikščioniški ir 
lietuviški, o ne kosmoplitiški. Juk Lietuva — tai ne 
emigrantų valstybė JAV. 

Nerimą taip pat kėlė Vytenio Andriukaičio, Česlovo 
Juršėno. Aloyzo Sakalo nuolatiniai išpuoliai prieš vi
sus reformas vykdančius ministrus ir net patį Prem
jerą. J iems geras buvo tik tas pareigūnas, kuris šoko 
pagal jų dūdelę, o kuris to nedarė, tas tuoj apšau
kiamas netikusiu. Pastangos keisti esamą padėtį vi
suomet sukelia stiprų pasipriešinimą, kurį išnaudojo 
kosmopolitiškai nusiteikusi inteligentijos dalis, inspi
ruojama tam tikrų jėgų. Suprantama, tokiems įtikti 
vargu ar galėjau. 

Centr is tai puoselėjo viltį vietoj manęs prakišti savąjį 
Regimantą Ciupaiią (nesėkmingai), kitų norėta manęs 
ats ikratyt i sujungiant Kultūras ir Švietimo ministeri

jas (toks eksperimentas jau buvo ir nepasitvirtino). 
Mane pašalinti, suprantama, labai geide lenkų ekstre
mistai, buvę autonomininkai, jiems aš visą laiką bu
vau tartum ašaka gerklėje. Todėl nieko gero nežadėjo 
lenko Česlovo Okinčico paskyrimas Prezidento pa
tarėju (kaip, beje, ir Boženos tapimas Ekscelencijos 
sekretore), ypač Pietryčių Lietuvai, kuriai aš skyriau 
daug dėmesio, nors Okinčicas ir buvo vienas iš nuosai
kesnių Lietuvos lenkų veikėjų. Galbūt tik gudresnių0 

Ekstremistai ir vėliau savo viltis dėjo ( Prezidento pa
sakymus, kad švietimo politika neturinti būti skaido
ma geografiškai, bet bendra visai šaliai (..Lietuvos ai
das", 1998.05.02). 

Blogiausia buvo tai. kad Krikščionių demokratų par
tija, turėjusi būti svarbiausia mano atrama, pati per
gyveno vidinius nesutarimus ir ja negalėjau remtis. Iš 
LKDP valdyboje ir Seimo frakcijoje įsigalėjusių Jau
nesniųjų" nieko gero nesitikėjau, nes jie pūtė į vieną 
dūdą su kosmopolitais (ypač Raškinis). Neabejojau, 
kad manęs pašalinimo atveju 'jie to troško' siūlys j 
ministrus ne mano pradėto darbo tesėją, t.y. krikš
čioniškų pažiūrų žmogų, bet saviškį „europietį", tiks
liau sakant, kosmopolitą itaip ir atsitiko1, kaip ir Ka
zys Bobelis su savo krikščionių demokratų sąjunga 
siūlęs asmenis net iš ateizmo sferos '„Lietuvos aid&s". 
1998.04.23). Išlaikyti Švietimo ir mokslo ministeriją, 
žinoma, jaunesnieji" krikdemai stengsis visomis išga
lėmis (deja, besiūlydami tik netinkamus saviškius 
greit jos neteko), nes juk nuo šios ministerijos dau
giausia priklauso Lietuvos (svarbiausia, jų pačių'.' 
ateitis, del to konservatoriams grasino net koalicijos 
sutarties nutraukimu 'labiausiai to reikalavo Feliksas 
Palubinskas). 'Bus daugiau' 
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MĖNULINĖS „TREJOS 
DEVYNERIOS" 
DR. LIBERTAS KLIMKA 

Spalio 25-ąją stoja Menulio naktų prisikeliančiu laiko die-
pilnatis: ji kopia į savo žiemos 
aukštąjį taką. Nuo senovės ji 
vadinta Medžiotojų pilnatimi. 
Geras laikas zuikius ar stir
nas po dirvonuojančius laukus 

vaičiu. Dar viena Menulio mi
tinio sureikšminimo priežastis 
yra ta. kad jam pavaldus dau
gelis Žemėje vykstančių gyvy
binių procesų. Pagal jo fazes 

pavaikyti, šviesią naktį šernų sujuda sula. br inksta pumpu-
patykoti. Žvėrys įmitę, užsiau- rai. skleidžiasi žiedai, dygsta 
ginę žieminius kailinukus. O grybai, plaukia į seklius neršti 
elniai po pilnaties pradės ra- žuvys, rujoja ir vėliau numeta 
gus mesti. Tad tinkama proga ragus elniai ir briedžiai. Pilna-
pakalbeti apie mėnulines „tre- tyje net žmonių sapnai >ra 
jas devynerias". ryškesni, labiau paveikiantys 

Pirmųjų žmonijos istorijoje jų elgseną. — tada padažnėja 
kalendorių, kartu ir skaičia- psichosocialinių krizių, net sa-
vimo sistemų pagrindą sudarė vižudybių. Taip yra todėl, kad 
Menulio fazių kaitos r i tmas. Mėnulio sukimasis keičia gra-
Kalendorines įraižos — Menu
lio fazių žymėjimai randami 
ant kaulinių įrankių, vartotų 

vitacinę t rauką t a rp Žemės ir 
Saules, sukeldamas milžiniš
kas potvynio bangas atviruose 

gentinėse bendruomenėse vandens telkiniuose, o taip 
prieš 20-25 tūkstančius metų. pat kapiliarinių reiškinių po-
dar paleolito laikmečiu. Gani- kyčius biologinėse sistemose. 
ta padovanojo žmogui labai 
patogų laiko matuoklį: kas ke
lios naktys Mėnulis vis keičia 
savo išvaizdą. Stebėdamas 
Menulį, pirmykštis žmogus 
pajuto laiko tėkmę, pramoko jį 

Periodiškai kinta ir kosminių 
dalelių srautas į Žemes pa
viršių, juolab veikiantis bio-
procesus ląstelėse. Kosmoso 
ritmų sąveika su biologinėmis 
sistemomis yra įdomi šiuo-

matuoti. Todėl ir sudievino laikinio mokslo problema: ji 
blyškiaveidį Žemės palydovą, gali būti įvardinta biologinio 
manydamas esant jį kas mė- laikrodžio metafora. Beje. vi-
nesį mirštančiu ir vėl po trijų duramžiais šio pobūdžio reiš-

Iš kairės: M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Kaune direktorius Osvaldas 
Daugelis.numizmatikos skyriaus fondų saugotoja Rūta Verkeiiene. vedė
ja Janina Abdulskytė; sėdi Madas Stabas. 

DOVANA MUZIEJUI 

Nacionalinis M. K. Čiur
lionio dailės muziejus garsėja 
vienu turtingiausių numizma
tikos rinkiniu. Šiemet, rugsėjo 
1 d., numizmatikos skyriaus 
rinkinys praturtėjo — gavo 
vertinga dovaną — Kanadoje 
gyvenančio V. Stabo perduotą 
filatelijos kolekciją „Lietuvos 
skautija išeivijoje". 

Gautieji 134 eksponatai — 
vokai, ženklai, atvirlaiškiai, 
markiruoti proginiais spau
dais, draugovių vėliavų šven
tinimo aktai, šventiniai sveiki
nimai, kvietimai — atspindi 
Lietuvos skautų veiklą emi
gracijoje. Dovaną priėmęs mu
ziejaus direktorius Osvaldas 
Daugelis perėmė ir buvusio 
savininko įpareigojimus — ko
lekciją saugoti atskiru fondu 
ir kad ji būtų prieinama visuo
menei, ypač Lietuvos skautų 
organizacijoms. Muziejininkai 
su malonumu prieme šiuos 
įsipareigosimus ir jau kolekci
jos perdavimo proga įrengė 
vienos dienos ..Dovanos ek
spoziciją". Ši kolekcija papil
dys numizmatikos skyriuje 
kaupiamą lietuviškos filateli
jos kolekciją bei taikomosios 
dailės skyriuje saugomą tar
pukario Lietuvoje veikusiu 
skautų organizacijų vėliavų. 

Kairių laikmečių kalendorines simbolikos aidai žeinan.;ų tautodailėje. Siuvinėtas kilimėlis Skuodo muziejuje. 

kinių pastebėjimai davė pra
džią astrologijai. 

Baltų gentys, nuo seno be
siverčiančios žemdirbyste, su
kaupė per tūkstantmečius 
daug žinių apie dangaus švie
sulių judėjimo dėsningumų 
ryšį su gamtos reiškiniais. 
Kaip visa tai panaudoti ūki
ninkavimo sėkmei ir artimiau
sios ateities numatymui, nu
sako etniniai papročiai, su
jungt i į visumą kalendorine 
sis tema. Tradicinės gyvense
nos pirmumai lemia naudoji
mo kalendoriaus pobūdį, iš
ryškina metų rato šventes, 
atit inkančias virsmus tėviškes 
gamtoje ir darbų terminus. 
Apskritai tradiciniame kalen
doriuje atsispindi krašto kli
mato ypatybės, žemdirbystės 
ir kitų pragyvenimo šaltiniu 
charakteris , socialiniai žmo
nių ryšiai bei dvasinės kultū
ros bruožai. 

Prosenovi.škojo kalendoriaus 
schema galėjo būti tokia: metų 
pradžia tapatinama su kano
pinių miško žvėrių ruja. po 
kurios jie meta ragus. Tai 
įvyksta Mėnuliui dylant, 
s lūgstant jo sukeltoms potvy
nio bangoms. Elnių „vestuves" 
vyksta rugsėjo pabaigoje — 
spalio pradžioje. Nuo tada ga
lima skaičiuoti mėnesiais pa
gal jaunatį ar pilnatį: po trijų 
— žiemos saulėgrįža, dar po 
trijų — lygiadienis ir pirmieji 
ryškūs pavasario požymiai, o 
po šešių — pats vasarvidžio 
gamtos šėlsmas. O dešimtąjį 
„mėnulį" šakotaragiai susilau
kia prieauglio. įdomu, kad 
mįslėse Mėnulis dažnai pava

dinamas elniu Pavyzdžiui, 
„Šile cirpiąs, danguj elnias, 
vandeny — tar.škutis. Kas?" 
(Gyvate. Menulis. Žuvis1. Dzū
kų kalėdinėse giesmėse devy
niaragis elnias atneša ant sa
vo ragų saulę. Šia kalendorinę 
schemą paremiančių kitų fak
tų yra parinkusi folkloriste A. 
Ragevičienė. 

Taigi Menuliu kalendoriaus 
taisykle išreiškiama skaičių 3. 
6. 9 seka. Trejeto sureikšmi
nimas kyla iš Menulio stebė
jimų: tris naktis regimai nesi
keičia jo fazė. Tris jis pilnas. 
trys naktys būna ^tuščios", be 
šviesulio dangau.- skliaute, as
tronomų vadinamos jaunati
mi. O kaime — tuštimais. su-
vartais, padaužomis, tarpijo-
mis. sugriuvimu. Tikima, kad 
tai blogas laikas darbams pra
dėti. Stebėtina, kad lietuvių 
etninėje kultūroje tebėra žy
mūs priešistorinio laiko skai
čiavimo aidai. Kalendorinis al
goritmas gražiai užkoduotas 
mįslėje: „Seredrį: subatoj gimė 
Dievo kumeliukas auksinėm 
kamanom, sidabrinėm padka-
vom. Kas? — Jaunas Menulis" 
(sereda-3, subata-6. auk>o ka
manos — žara. sidabro padka"-
va — pusmėnulis;. Pirmoji 
jaunatis, tiksliau neomonija, 
po žiemos saulėgrįžos galėjo 
būti švenčiama kaip Naujieji 
metai. Tai gaktų būti iš rašy
tinių šaltinių žinoma šventė 
Krikštai arba Kumeliuko 
krikštynos. Pavasario šauktu-
vės gi — trečioji metų jauna
tis. Mėnulio kalendoriaus 
skaičių 3. 6. 9 ntmą galima at
sekti ir baltiškuose moterų 

4* StB 4* Ĥ- 4 
stovyklų gairelių, albumų, 
plakatų rinkinį. 

Muziejus išsaugojo unikalią 
Lietuvos Garbės ženklu — or
dinų, medalių kolekciją, ta
čiau labai t rūksta jaunimo or
ganizacijų, t ame tarpe ir 
skautų, apdovanojimų. Tiki
mės, kad ir kiti išeiviai, akty
viai dalyvavę pabėgėliu sto
vyklų bei emigracijoje veiku
sių skautų organizacijose, 
patikės muziejui tas širdžiai 
brangias relikvijas, o muziejus 
išsaugos ir pr is ta tys jas atei
nančioms kar toms. 

R ū t a V e r k e l i e n ė 

* P r e z i d e n t a s V a l d a s 
A d a m k u s t a p o dar vienos 
aukštosios mokyklos — Lietu
vos žemes ūkio universiteto — 
garbes daktaru. Tai liudijan
čios regalijos Lietuvos vadovui 
įteiktos penktadienį minint 
universiteto 75 metų ,-ukaktį. 
..Ilgi mano darbo metai, skirti 
aplinkai saugoti ir tvarkyti — 
tai veikla, ar t ima Jūsų audito
rijose svarstomiems klausi
mams ir keliamoms proble
moms", sakė prezidentas, 
anksčiau JAV administracijoje 
sprendęs gamtosaugos klausi
mus, i Eltai 
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kaklo vėriniuose, randamuose 
senojo geležies amžiaus palai
dojimuose. — taip grupuojami 
pusmėnuliukų formos pakabu
čiai. Dažniausiai iš viso jų bū
na 6. 12. 18. Pastarasis skai
čius sutampa su apytikriu Me-
tono ciklo metų skaičiumi, 
parodančiu, kas kiek laiko 
kartojasi Saulės ir Mėnulio 
tarpusavio padėtys. Ir į seno
vinius laidojimo papročius ši 
kalendorinė skaičių seka įsi
smelkusi: miręs ar žuvęs prū
sas gentainių būdavo aprau
damas trečią, šeštą, devintą ir 
keturiasdešimtą dieną po pa
kasynų. Iki šiol Lietuvoje lai
komasi devintinių — mirusio
jo minėjimo devintą dieną — 
tradicijos. 

Devynių dalių ciklas, matyt, 
išliko ir vėliau, pradėjus laiką 
seikėti Saulės metais ir žemės 
ūkio darbų sezonais. Neužmir-

šus devintuko reikšmingumo, 
metai suskirstyti į devynias 
dalis, — kiekvienai išeina veik 
po 40 dienų. Ir štai: pastebėta, 
kad visų indoeuropietiškos kil
ties tautų pagrindinės šventės 
viena nuo kitos nutolusios bū
tent tokiu intervalu. Lietuvių 
etninėje kultūroje yra žinoma 
40 paukščių šventė, 40 dienų 
tarpas tarp gimtuvių ir ritua
linio įvesdinimo į pirtį, gedulo 
„keturnedėlis" ir kt. 

Trys Mėnulio atmainos — 
priešpilnis, pilnatis, delčia — 
dalija mėnulio mėnesį, 27 pa
ras, astronomų vadinamas si
deriniu mėnesiu, į tris devy-
niadienes savaites. Būta ir 
daiktinių įrodymų apie Mėnu
lio kalendoriaus naudojimą 
Lietuvoje jau istoriniais lai
kais. Tai vadinamasis Gedimi
no skeptras — kalendorine 
lazda su Lietuvos didžiųjų ku
nigaikščių herbais. Ji aprašy
ta T. Narbuto devyniatomėje 
Lietuvos istorijoje, o veikimas 
išaiškintas vilniškio astrono
mo M. Gusevo darbe. Mėnulio 
fazių ženkliukais lazdoje mė
nesių dienos suskirstytos į de-
vyniadienes savaites. Laiko 
matavimą devyniadienėmis 
savaitėmis rodo ir kalendori
nis įrenginys an t Birutės alka
kalnio Palangoje, egzistavęs 
iki XV a. pradžios". Nuo jo cen
trinio — „mėnulinio" stulpelio 
žiūrint, kampinį nuotolį iki ar
timiausių stulpelių į vieną ir 
kitą pusę Mėnulis keliauja po 
9 paras. Būtent tokią savaitės 
trukmę senovėje Žemaitijoje 
mini S. Daukantas . Žinoti Mė
nulio ciklą buvo pravartu ir 
kariams: tikėtina, kad žygiui, 
mūšiui a r pilies apgulčiai bu
vo pasirenkamas pilnaties me
tas. Folklore žodis „devyni" 
naudojamas ribos prasme; pa
vyzdžiui, dainose: „Devynios 

šakeles, dešimta viršūnėle", 
„Devynias upes perplaukė, 
dešimtoje skendo", „Devynios 
kulkos pro šalį skrido, dešim
ta galvelę kirto"; priežodžiuo
se: „Devyni amatai, dešimtas 
badas", „Gi žiūriu, žiūriu — 
devyni vilkai vieną bitę be
pjauną". Devynis kartus pa
matuok, dešimtą pjauk", „Su
siraukęs kaip devynios petny-
čios", „Gardu kaip devyni me
dūs"; posakiuose: „Iki devinto 
prakaito", „Devynios galybės", 
„Barbe devyndarbė" ir pan. 

Menulio fazių kaitos ritmą 
galima aptikti pritaikytą labai 
įvairiuose papročiuose. Pavyz
džiui, pagal jį būdavo sutaiso
mas vaistažolių mišinys iš De
vintinių vainikėlių (Kupiškio 
raj.). kepamas apeiginis pyra
gas per Vėlines (Dieveniškių 
ap j . Nuo devynių ligų išgydo 
„trejos devynerios" — iš trijų 
skirtingų laukų — šlapios pie
vos, įkalnės ir žvirgždyno — 
surinktų devyneriopų žolelių 
antpilas. Tik rinkti reikia 
esant jaunam Mėnuliui, kuris 
visas gerąsias dirvos savybes 
ištraukia į lapelius ir žiede
lius. 

Atsiradus žemdirbystei (Bal
tijos šalyse tai įvyko antrojo 
tūkstantmečio prieš Kr. g. vi
duryje) laikas pradėtas skirs
tyti į metų ketvirčius pagal 
saulėgrįžas ir lygiadienius. 
Mėnulio kalendoriaus atmin
tis lietuvių etnokultūroje išli
ko tik todėl, kad žemdirbystės 
praktika patvirtino jo fazių 
įtaką gyvybiniams procesams. 
Ir šiandien kiekviena kaimo 
močiutė pasakys, jog augalus, 
kurie stiebiasi į viršų, reikia 
sėti, kai Mėnulis jaunas, o 
šakniavaisius, kurių derlius 
bręsta po žeme, sodinti jau ge
rokai Mėnuliui apdilus. 

' # m m 
ii 

Kaip naujagimis, First Personai 
Bankas vis auga ir didėja. 

Kad santaupos taip pat augtų, 
mes siūlome Jums įsigyti 
„New Born" sertifikatą. 

AUKŠTAS NUOŠIMTIS - 5.75 % APY 
TRUMPAS TERMINAS - 9 mėnesiai 

Atvykę į mūsų įstaigą, 
turėsite progą laimėti 

dviem asmenims atostogas 
Į Havajų salas 
arba $5,000! 

First Personai Banke susikalbėsite lietuviškai. 
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15014 S. LaGrange Rd. 
Orland Park, IL 
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(708) 226-2727 

15255 S. 94th Ave. 
Orland Park, IL 
(in the InTrust building) 
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ŽODYNO TALKA 
Lietuvos kariuomenei integ- Pavadinau akciją „Žodyno tal-

ruojantis į NATO, reikalinga, ka". Per asmenines pažintis ir 
kad kariškiai, kitos su kariuo- per išeivijos spaudą JAV, Ka-
mene susijusios tarnybos, ži- nadoje ir Australijoje raginau 
notų šioje organizacijoje var- išeivius prisidėti neakivaizdi-
tojamus angliškus terminus, niu būdu. Sakiau, kad tiems, 
anglų 

ir prancūzų kalbomis kurie sutiks ir atsilieps, at
mokėtų skaityti pasaulinę ka- siųsiu kokią šimtine terminų, 
rybos literatūrą, bendrauti su o jie atsiųstų vertimą diske-
NATO šalių kariškiais ir spe- tėse. Nežinojau, ar išeivija 
cialistais. Tuo tikslu Lietuvos prie tokio dalyko prisidės, bet 
Respublikos Krašto apsaugos buvo verta pabandyti. Mes 
ministerijos Generalinio štabo rašėme į išeivijos spaudą, pra-patarėja* dr. Algirdas Kanau-
ka prieš metus ėme organizuo
ti NATO žodyno vertimą iš 
anglų į lietuvių kalbą. Dr. A. 

šydami pagalbos, šiuo konk-
rečiu darbu prisidėti prie svar
baus Lietuvos kariuomenės 
projekto. Jeigu atsilieptų ke-

Kanauka kreipėsi į išeivijos lios dešimtys mūsų išeivijos 
lietuvius, ragindamas prisidė- lietuvių, mokančių anglų ir 
ti prie šio darbo. Atsiliepė apie lietuvių kalbą, kurie savo pas-
pusšimtis savanorių. To dėka, tangomis, savo namuose, pri-
žodyno rengimas eina į pabai
gą, beliko galutinis sti l iaus ir 
kalbos suredagavimas. Talki
ninkų pavardes ir vardus nu
matoma įtraukti į žodyno titu
linį lapą, tuo pagerbiant šių 
žmonių savanorišką iniciaty
vą, didžiulį darbą, kurį j ie pa
darė, kaip dovaną Lietuvos 
kariuomenei. 

Užsienio lietuviai, kiti žody
no talkininkai a ts iuntė klau
simų šio darbo vadovui dr. Al
girdui Kanaukai . Klausimus 
ir jo atsakymus čia spausdi
name. 

— Teko g i r d ė t i , k a d r en 
g i a m a s k a r i u o m e n ė s r e ik 
m ė m ž o d y n a s . K a s t a i p e r 
žodynas? 

— Tai „NATO Glossary Of 
Terms And Definitions (Eng-
lish and French) AAP-6(U) A-
AD-121 AAP/JX-001". Išvertus 
į lietuvių kalbą — tai „NATO 
specialių terminų ir jų paaiš
kinimų žodynas" (anglų . ir 
prancūzų kalbomis). Daugiau
sia tai technologinė terminolo
gija — aviacijos, laivyno, ry
šių, radarų, tačiau yra ir ad
ministravimo, vadybos, takti
nės, strateginės bei operaty
vinės terminologijos. Vienu žo
džiu — vos ne viskas. 

— A r r e i k a l i n g a L i e t u v o s 
k a r i u o m e n e i t e r m i n o l o g i j a 
a p i e t e c h n i k ; k u r i o s m e s 
v i sa i n e t u r i m e , pvz . kov i 
n i u n a i k i n t u v ų , a r t i l e r i j o s , 
t a n k ų , b r a n d u o l i n i u g ink
lu? 

— Anksčiau a r vėliau bus 
reikalinga tuos te rminus žino
ti, ar skaitant technikos pa
naudojimo instrukcijas apie 
svetimose šalyse įgytą techni
ką, ar verčiant koresponden
ciją, gautą bei siunčiamą į 
NATO ir PVT šalis, ta ip pat 
skaitant pasaulinę karybos 
literatūrą, bendraujant su 
NATO šalių kariais, mokantis 
karybos kitose šalyse, kur var
tojama anglų ar prancūzų kal
ba. Taip pat, būdami integruo
ti į NATO, turėsime sąvei
kauti su NATO aviacija, tan
kais, artilerija ir turės ime la
bai aktyviai valdyti tą termi
nologiją. O ką bekalbėti apie 
branduolinius ginklus: jei atsi
tiktų kokia avarija a r tyčiniai 
branduoliniai įvykiai net kur 
nors kitur, užsienyje, mums 
tos terminologijos labai pri
reiktų, nes mes galė tume būti 
vienaip ar ki taip paliesti . 

— Koks J ū s ų v a i d m u o 
žodyno darbe? 

— Man teko vadovauti šiam 
darbui. Nors aš pats išverčiau 
į lietuvių kalbą apie 500 ter
minų ir jų paaiškinimų, ir visa 
tai apima apie 20,000 žodžių, 
tačiau supratau, kad man pa
čiam išversti viską labai ilgai 
užtruktų. Todėl pasikviečiau į 
laisvanorišką pagalbą keletą 
štabo ir dalinių kar ininkų bei 
civilinių darbuotojų, kurie pa
gal savo anglų ir lietuvių kal
bų sugebėjimus taipogi sutiko 
prisidėti prie vertimo ar reda
gavimo pagal jų išgales, kom
piuterio pagalba atspausdinti 
vertimo tekstus. Taip pat krei
piausi į išeiviją, skat indamas 
lietuvių ir anglų kalbos žino
vus prisidėti prie projekto. 

sidėtų prie Lietuvos kariuo
menės vystymo, mes turėtume 
nepakartojamą pavyzdį, kaip 
galima dirbti kartu ir siekti 
mūsų visų bendro tikslo. 

Rezultatai buvo neįtikėtini. 
Buvo daug entuziazmo. Apie 
50 žmonių sutiko prisidėti — 
inžinieriai, karybos specialis
tai, mokslininkai, rašytojai, 
profesoriai ir šiaip geros valios 
lietuviai a ts iuntė savo darbus. 
Jie rašė: „atsiųskite pluoštelį 
ir kibsime į darbą". Mus stebi
no ir jaudino išeivijos gyvybin
gumas, atvirumas ir nuošir
dumas: jū s pakvietėte, mes 
jau čia, pasirengę padėti, pa
tarti ir netgi imtis daug laiko 
ir pastangų reikalaujančio 
darbo. Galiu teigti, kad pirmi
nis vert imas jau yra užbaig
tas, su kai kuriomis išimtimis, 
kur darbas padarytas, bet dar 
papildomai tebetaisomas JAV. 

— Gal d a r b a s j a u ir a t l ik
t a s? 

— Toli gražu ne, darbas tuo 
nepasibaigė. Aktyviai talkina 
Gynybos štabo karininkas vyr. 
ltn. Arūnas Alonderis, kuris 
administruoja redagavimo 
darbą, reikalingą, kad šis pir
minis vertimas įgautų tobules
nę išraišką. Reikia didelės 
kompiuteristų pagalbos tą 
medžiagą atitinkamai iš
spausdinti, turėti kompiute
ryje ir nuolat daryti pataisas. 
Taip pat reikia, kad visą tą 
darbą lituanistai peržiūrėtų ir 
standartizuotų lietuvių kalbą 
ir kad sausumos, oro bei jūrų 
pajėgų kariniai specialistai 
patikrintų, suderintų terminų 
t inkamumą vartoti Lietuvos 
kariuomenes įprastinėje kal
boje ir kad vertimas būtų 
jiems suprantamas, priimti
nas. Šiam darbui atlikti mes 
kreipiamės į Gynybos štabą. 
Karo akademiją, Puskarinin
kių mokyklą, MPB Geležinį 
Vilką, KASP, Oro ir Jūrų pa
jėgas. Taigi darbas tebevyks
ta. 

— K o k i o mas to y r a šis 
d a r b a s i r k a d a mano te j i 
p a b a i g t i ? 

— Mūsų darbo plane numa
tyti tokie etapai: a) pirminis 
„grubus" vertimas; b) kompiu
terizacija; c) kariuomenės rū
šių specialistų peržiūra; d) li
tuanistų peržiūra; e) galutinis 
suderinimas ir patvirtinimas; 
f) išdirbio spausdinimas ir 
dauginimas; g) išdalinimas 
kariuomenės vartotojams; h) 
pastovus taisymas klaidų, pa
stebėtų vartojant, pagal nuro
dytą procedūrą. 

Turiu pastebėti, kad tie 
tarpsniai gali vykti ir lygia
grečiai. Pavyzdžiui, rinkimas į 
kompiuterius prasidėjo dar tik 
iš dalies pabaigus pirminį ver
timą. Specialistų ir lituanistų 
peržiūra taip pat prasidėjo. 

Žodyne yra apytikriai 3.125 
terminų. Kiekvienas terminas 
turi paaiškinimus, susidedan
čius vidutiniškai iš 40 žodžių. 
Taigi, turėsime apie 125,000 
žodžių. Per valandą susikau
pus galima, sakykime, išversti 
apie 100 žodžių. Todėl žodynui 
išversti reikėtų apie 1,250 va
landų Dirbant 8 valandas per 
diena, darbas pareikalaus 156 

Dr. Algirdas Kanauka 

darbo dienų. Žinoma, taip gali 
dirbti tik robotas. Manau, kad 
mums užtruktų bent tris kar
tus ilgiau. Negalėjau kreiptis į 
Vilniuje esančias vertėjų fir
mas, nes tam nėra skirta jokių 
lėšų. Be to, abejoju, ar Vilniu
je vertėjų firmos būtų pajėgios 
išversti specializuotus kari
nius terminus. Manau, kad kai
na būtų labai didelė, jei ir ga
lėtų. Todėl ir reikėjo pasi
šaukti išeiviją talkon. O su jos 
pagalba pirminis vertimas be
veik padarytas per 8 mėne
sius. Dabar reikia gerinti, to
bulinti, taisyti klaidas. 

Kalbant optimistiškai, su 
puikia specialistų ir lituanistų 
pagalba darbas iki e) tarpsnio 
gali būti baigtas metų gale. O, 
kalbant praktiškai, galutinį 
suderinimą ir patvirtinimą, 
pradėsime pavasarį- O jei no
rime būti pesimistai, tai gali 
užtrukti dar metus. 

— Ką dar g a l ė t u m ė t e pr i 
d u r t i malonesnio m ū s ų 
skai ty tojams? 

— Galėčiau pacituoti keletą 
išeivijos atsiliepimų: „Aš labai 
noriu, kad Lietuva būtų priim
ta į NATO. Man būtų didelė 
garbe padėti Lietuvai pasiekti 
šį užsienio politikos priori
tetą", — rašo Andrius Giedris, 
magistrantas iš Kanados. 
„Jau kokį dvidešimt metų esu 
Australijos valdžios vertėjas" 
— prisistato iš Australijos 
Gintautas Kaminskas. „Sutin
kame, mielai norime pasiūlyti 
prisidėti prie Tamstų ruošia
mo NATO karinės terminolo
gijos žodyno vertimo į lietuvių 
kalbą". — rašo dr. Bronius Ne-
mickas iŠ JAV. Kęstutis Je-
čius, Pasaulio lietuvių centro 
pirmininkas, be kita ko rašo: 
„Klasės draugas V. Germanas 
atsiuntė kopiją Jūsų laiško. 

Nepaprastai puik: mintis. 
Išeivija tikrai gali pasitarnau
ti ir nebūkštauti , kad Lietuvai 
galima padėti t ik piniga's". 
Man pačiam Vytautas Germa
nas rašė: „Vakar baigiau už
duotį, išsiųsiu rytoj registruo
tu paštu (...) Turiu pripažinti, 
kad buvo įdomu ir miela pri
sidėti prie konkretaus ir ver
tingo darbo. Sutelkt-i neblogą 
grupe talkininkų, nepaleisk 
mūsų. palaikyk ryšius ir, jei 
bus reikalas, vėl mus užkin
kyk darban". 

Beje, buvęs kariuomenės va
das, generolas majoras Jonas 
Andriškevičius, prieš palikda
mas savo postą, raštu padė
kojo prie žodyno taikos prisi
dėjusiems išeivijos lietuviams 
„Jūs prisidėjote savo darbu 
prie NATO žodyno vertimo 
Lietuvos kariuomenei, tuo iš
reikšdami meilę tėvynei ne tik 
žodžiais, pinigais, bet ir dar
bais. Lietuvos kariuomenei 
toks NATO žodyno vertimas 
labai reikalingas, nes norint 
mums integruotis į NATO tu
rime vartoti anglų kalbą. Ne
turime vertimo į lietuvių kal
bą daugybės NATO terminų, 
negalime veiksmingai sąvei
kauti su NATO. Mes dar to
liau darbuosimės tobulindami 
lietuvių kalbą ir redaguodami 
Jūsų padarytą darbą į labai 
naudingą leidinį. — rašė J. 
Andriškevičius. 

Deja. korespondenciją nuo
lat lydi netikėtumai. Todėl ta 
problema visada egzistavo 
Lietuvoje. Keletas adresatų 
negavo jiems siustų padėkos 
raštų. Labai nuoširdžiai, norė
tume atsiprašyti. Tikimės, 
kad bus dar progų ištaisyti tą 
klaidą. 

Parengė Alg iman tas A. 
Naujoka i t i s 

SĖKMINGAS CHORŲ 
KONKURSAS 

Spalio 1-3 d. KlaiDėdoje 
vyko tradicinis, jau XII, Stasio 
Šimkaus vardu pavadintas, 
tarptautinis chorų konkursas, 
vienintelis tokio rango rengi
nys Lietuvoje. Jame dalyvavo 
120 chorų iš Lietuvos. Latvi
jos, Estijos, Lenkijos ir Vokie
tijos. Apie jo eigą ir rezultatus 
vėliau, o dabar truputis šio 
konkurso istorijos. 

Kaip plačiai žinoma, kom
pozitoriaus, pedagogo, dirigen
to, aktyvaus visuomenininko 
— kultūrininko S. Šimkaus 
vardas tampriai susietas su 
Klaipėda. Čia jis 1923 m. 
įsteigė muzikos mokyklą (da
bar konservatorija), simfoninį 
orkestrą, plačiai koncertavo, 
kūrė. Jo kūrybiniai vaisiai 
reikšmingi visai Lietuvai, o 
Klaipėdai — ypač. Norint pa

gerbti S. Šimkau^ indelį į Lie
tuvos muzikinę kultūrą, iš
saugoti jo, praniausią kaip 
vokalinės-chorines muzikos 
kūrėjo, atminima, propaguoti 
kūrybinį palikimą ir buvo su
manyta organizuoti S. Šim
kaus chorų konkursus. Pir
masis jų įvyko 1976 m. 
Pradžioje vykę kasmet, nuo 
1979 m. imami .-engti kas 2-3 
metus. Jei pirmuosiuose aš
tuoniuose dalyvavo chorai tik 
iš Lietuvos ir konkursas buvo 
tik respublikine* reikšmes, tai 
nuo 1992 m. jis tapo tarptauti
niu. Žinoma, jog tai galėjo at
sitikti tik atgautos valstybines 
nepriklausomybe- dėka. Per 
23 metų konkurso istoriją 
jame dalyvavo kone visi ge
riausi Lietuvos chorai, taip 
pat pajėgūs chorai iš Latvijo* 

Lietuvos Vyčių veikla 

LIETUVOS VYČIU 
N A U J I GARBĖS 

NARYSTĖS 
KANDIDATAI 

Lietuvos Vyčių Vidurio aps
krities nariai pasiūlė. L.V. 
garbes nariai pristatė suva
žiavimui/ seimui, ir delegatai 
šio 86-ojo suvažiavimo vien
balsiai prieme suteikti Lietu
vos Vyčių organizacijos garbes 
narystę Lietuvos respublikos 
prezidentui Valdui Adamkui 
per ateinantį 87-ąjj metinį su
važiavimą, kuris vyks 2000 m. 
liepos men pabaigoje. Los An
geles, Kalifornijoje. 

Su džiaugsmu ir dėkingumu 
galime pranešti, kad preziden
tas Adamkus priėmė Lietuvos 
Vyčių pakvietimą ir sutiko 
dalyvauti suvažiavime Kali
fornijoje. Per Lietuvos amba-

DRAUGAS, 1999 m. spalio 23 d., šeštadienis 

sadą Vašingtone, Lietuvos Vy
čių centro vaidybos pirminin
kui John Mankus ir garbes 
narystes pirmininkei Lorettai 
Stukienei buvo gautas raštas. 
Teikiame trumpą ištraukų: 
„Nuoširdžiai dėkoju už laišką 
bei suteiktą garbę — tapti 
Lietuvos Vyčių organizacijos 
garbes nariu. Man tai yra 
aukštas įvertinimas, kurį su 
malonumu priimsiu lanky
damasis kitais metais Los An
geles Jūsų organizuojamame 
renginyje. Linkiu visiems or
ganizacijos nariams sėkmės 
bei daug prasmingų darbų Tė
vynes labui. Pagarbiai. Valdas 
Adamkus". 

Taip pat per 87-ąjį suva
žiavimą/seimą, garbes narys
te bus suteikta kun. Peter 
Shakalis. 1-os kuopos iš Brock-
ton, Massachusetts. Kun. 
Shakalis yra aktyvus vytis jau 

nuo 1944 m. J is atgaivino 
daug neveiklių kuopų Naujo
joje Anglijoje. Šiuo laiku kun. 
Shakalis yra Naujosios Angli
jos rajono dvasios vadas. Kun. 
Shakalis gerai supranta dvasi
nio atnaujinimo reikalingumą 
Lietuvoje, tad jis greitai a ts i 
liepia ir dosniai aukoja Lietu
vos Vyčių padaliniui „Pagalba 
Lietuvai" seminarijos progra
mai. Kun. Shakalis jau viene
riems metams įsisūnijo t r is 
Šv. Juozapo seminarijos Vil
niuje .. - ku~. paaukodamas 
6.000 do'l 

Sveik . ame naujus garbes 
narystes kandidatus. Kviečia
me ir lauksime visuomenes 
gausaus dalyvavimo 87-ajame 
suvažiavime, Kalifornijoje pa
gerbti šiuos ypatingus asme
nis! 

Regina J u š k a i t ė -
Š v o b i e n ė 

Dainuoja Šiaulių jaunuolių choras „Dagilėlis". Vadovas R. Adomaitis. Nuotr. A. Pocevičiaus 

Stasio Šimkaus chorų konkurso vertinimo komisija. Iš kairės: V. Miškinis, J. Lukoševskis, E Racerskis. V Lau-
las, R. Varnas. Nuotr. Augustino Pocevičiaus 

ir Estijos. 
Tiesa pastaraisiais metais 

dalyviu geografija išsiplėtė. J 
konkursus ėmė atvykti ir kai
mynai iš Vakarų — lenkai, vo
kiečiai, švedai. Konkurso or
ganizatoriams, be abejo, būtų 
labai malonu priimti ir 
išeivijos lietuvių chorą. Kas 
žino, gal šis rašinėlis paska
tins plačiau pasidomėti daly
vavimo sąlygomis ir atvykti. 
Maloniai kviečiame. Vienas 
konkurso rengėjų Klaipėdos 
chorinė bendrija .Aukuras" 
pasiruošęs padėti. Parašę ad
resu: Donelaičio 4.5800 Klai
pėda arba paskambinę telefo
nu '370 6> 215200, gausite 
visą reikalingą informaciją. 

Na. o dabar grįžkime į ką 
tik pasibaigusi konkursą. 
Nors jis niekuo ypatingu ne
išsiskyrė iš ankstesnių, buvo 
pakankamai kokybiškas, paki
lus, šventiškas. Jį lyg įrėmino 
pradedamasis ir baigiamasis 
konkurso koncertas, kuriuose 
be konkursantų chorų dalyva
vo ir Šimkaus konservatorijos. 
Klaipėdos universiteto menų 
fakulteto ir E. Balsio menų 
gimnazijos chorai, solistai in
strumentiniai ansambliai. Jau
nimo centro vaikų choras „Ke
beriokšt". Šiaulių berniukų 
choras „Dagilėlis". Šie koncer
tai, kaip ir pats konkursas, 
vyko puikios akustikos, skliau-
tineje. vitražais išpuoštoje, 
šimtmečio pradžioje statytoje 
minėtoje Menų fakulteto kon
certų salėje Tai puiki vieta 
akademines muzikos koncer
tams, viena geriausių salių 
Lietuvoje. Be chorų varžybų, 
konkurso dienomis dar vyko 

chorų dirigentų seminaras, o 
atvykę chorai koncertavo 
Klaipėdos bei aplinkinių mies
tų bažnyčiose. 

Konkurse dėl pirmenybių, 
laureatų vardų ir piniginių 
premijų, varžėsi 20 chorų. Iš 
trijų vaikų chorų grupėje daly
vavusių chorų pirmoji vieta 
nebuvo paskirta. Dvi antrą
sias pelnė Kauno A. Kača-
nausko muzikos mokyklos va
dove B. Kijauskienė: ir Klai
pėdos Vydūno vidurinės mo
kyklos i vadovas A. Girdzijaus
kas; dainininkai. Jaunimo 
chorų tarpe nugalėtojais tapo 
Vilniaus M. K. Čiurlionio 
menų gimnazijos mišrus cho
ras (vadovas R. Gražinis). 
Jam atiteko ir du specialūs 
papildomi prizai: Šimkaus 
konservatorijos prizas už ge
riausiai atliktą Šimkaus kū
rinį bei Lietuvos muzikos mo
kytojų sąjungos prizas, kaip 
geriausiam jaunimo chorui. 
Moterų ir vyrų chorų grupėje 
pirmąją vietą iškovojo Lim
bu rgo (Vokietija) Vyrų choras 
..Gantabile Limburg" (vadovas 
J. Fasbenden. Šis puikus bal
singų ir muzikalių vyru sam
būris antrame rate pelnė ir 
aukščiausią konkurso apdo
vanojimą ..Didįjį gintaro" pri
zą. Kamerinių mišrių chorų 
grupėje pirmieji buvo Rygos 
• Latvija) choras ..Fortius" (va
dove M. Marnauza) Jis gi ir 
.Aukuro" chorines bendrijos 
įsteigto prizo, už geriausiai at
likta Renesanso epochos auto
riaus kūrinio atlikimą, lai
mėtojas. Liaudies kultūros 
centro apdovanojimas už val
stybinio autoriaus kurinio at

likimą teko taip pat šiam vie
netui. Už geriausią konkursi
nę programą Klaipėdos kultū
ros skyriaus prizu buvo pa
žymėtas Šiaulių savivaldybes 
choras .Atžalynas". Ypatingos 
svarbos ir pagarbos prizas už 
S. Šimkaus kūrinio „Nakties 
tylumoje" atlikimą teko Klai
pėdos Vokaliniam ansambliui 
vadovas V. Konstantinovas>. 

Šį piniginį 500 dol. vertes ap
dovanojimą įsteigė Stasio 
Šimkaus sūnūs Algis ir Neris 
Šimkai. 

XII tarptautinio Šimkaus 
konkurso vertinimo komisija, 
buvo taip pat ta rptaut ine . J a 
sudarė žymūs Lietuvos ir sve
čių valstybių chorvedžiai. Tai: 
R. Varnas ir V. Miškinis 'Lie
tuva). E. Racevskis 'Latvija1. 
J. Lukaševskis Lenkija ver
tinimo darbui jau trečia karta 
vadovavo V. Laulas iš Estijos, 
kuris savo pasisakymu aukš
tai įvertino konkursą, nuolat 
augantį jo lygį bei tarptautini 
prestižą. 

Nors ir ne itin gausiai kon
kursą stebėjo, klaipėdiečiai ir 
svečiai liko patenkinti rengi
niu, kaip. beje. ir patys organi
zatoriai, kuriu užsibrėžtas 
tikslas ..garsinti muzikinius 
įspūdžius, megzti ryšius su 
užsienio chorais ir jų dirigen
tais, tapti Europos chorinio 
judėjimo sudėtine, dalimi" (R. 
Varnas), šiame XII t a rp tau t i 
niame Šimkaus choru kon
kurse buvo visiškai i š s ip i ldo 

Algis Z a b o r a > 
Konkurso organizacinio 

komiteto narys 
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KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Ave. , Chicago , IL 60638 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

L 
BAKE 

K A V I N E 
350 N. Clark, Chicago, II 6O610 

• Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪD 
ANDRULIO šeima Michigan valstijoje , 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu būdu gamina sūrius. Turime jų 
įvairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, sūriai su 
kmynais, su „erdves". Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, „deh" skyriuje. Galite 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 
arba per worid wide web: 

'.andrunscheese.com 
Mictooan Fvm Chose Oairy. Inc. 

4295 Miterton. Fountam. M! 49410 

CHICAGO PROFESSIONAL TRAINING CENTER 
Dental assistant 

•Praktika dantų gydytojo kabinete 
•Viena iš populiariausių profesijų 

Nurse Assistant 
*Med. seselės ir flebotomist licenzijos 

•Gydytojo padėjėjo diplomas 
HVAC Technician 

*Šildymo-vėsinimo ir vėsintuvu remonto leidimai 
*EPA licenzijos 

•Neturintiems darbo ar mažas pajamas - mokslas nemokamas 
•Pašalpos paaugliams 
•Speciali įsidarbinimo programa pensininkams 

630-515-1784 

AMERICAJVjp^lS^ N eROAD, INC. 

MAIN OFFICE 

5316N.MILWAUKEE AVfl, 
CHICAGO, IL 60630. TEL. 773-467-0700. 

KU33BNS KAJINfOS 
ten ir atgal įvienąpusę 

Ryga $431 $394 
Kijevas $431 $394 
Lvovas $835 $450 
Minskas $431 $394 
Vilnius $431 $394 
Masfcva $431 $394 
St Ptttrburgas $431 $394 

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

5150W. BELMONTAVE., 
CHICAGO, IL 60641. 
TEL. 773-685-2020. 

5637 W. BELMONTAVE., 
CHICAGO, BL 60634. 
TEL. 773-237-4747. 

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

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

NILES OFFICE 
9509 N.MILWAUKEE 

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

Geroje vietoje, 400 jardų nuo Baltijos jūros, Lietuvos 
Respublikos akcinė bendrovė „Spauda", adresas - Laisvės pr. 

60, Vilnius, Lithuania. varžytinių tvarka parduoda poilsio 
namus Palangoje, Daukanto g. 17. Pastatas 4 aukštų su 

pusrūsiu, bendras plotas 2734 kv. jardai (2285,58 kv. m.). 
Pradinė varžytinių kaina 400,000 USD (1600 tūkst. litų). 

Garantinis įnašas 5 %. Prašymus dalyvauti varžytinėse prašome 
siųsti iki 1999 m. gruodžio 1 d. Varžytinių datą pranešime 

papildomai. Informacija tel. (370-2) 42-66-66. 
Apžiūrėti poilsio namus galima susitarus telefonu 

(370-2) 42-66-77. 
AB „Spauda" valdyba 

Veikia nuo • 
1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER ROAD, WILLOW SPRINGS, ILUNOIS TEL 708.839.1000 

pokvlių salės - tinka įvairioms progoms 
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 35 iki 40 svečių 

Borda&scHpm 

40 iki 6 0 svečių 

100 iki 135 svečių 

t * l 
U l O l Į O O M 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

S 
125 iki 175 svečių 

225 iki 550 svečių 

Vilnius apartments for rent - i 
week to 1 year, also for sale. 

Quality, reasenable assistance. 
Fax in English or Lithuanian to 

Vilius Vaseikis. Information 
Bureu. Didžioji gatvė. Fax# 

370-2-22-15-55 or call 370-2-
22-41-40 and leave message 

wrth retum fax number. 

AKUPUNKTŪRA 
Gydymas adatų pagalba be vaistų 

Gydymas vaistažolėmis 
Danutė Daydodge. R. N., Dipl. Ac. 

Board Certified Acupuncturist 
3210 S. Halsted S t , Chicago, IL. 
Tel. 312-563-1501 Palikite žinutę 

lietuvių arba anglų kalba. 
Valandos susitarus: antrd. 9 v.r.-2 

v.p.p., ketvd. 4 v.p.p.-7 v.v. 

BALTIA EXPRESS 

< CO. LTD. 
Prez. Vidmantas Rapšys 

Menedž. Algimantas Bamiškis 
KALĖDINIAI SIUNTINIAI l 

LIETUVĄ 
Laiva 

priimami iki lapkričio 9 d. 
kasdien 

7269 S. Harlem Ave^ 
Bridgevkw.IL 60455 

TeL 1-M0-SPARNA1; l-MO-772-7624 
1554 Carmen Drive, Eik Grove 

Village, IL 60007 
Tel. 1-800-AMBER XP; l-N»-262-37f7 

Jaunimo centre šeštadieniais 
Skambučiai į Lietuvą 12 c/mm. 

luodamai 

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 

Parduodama delikatesų 
krautuvė Archer Ave ir 

Central Ave apyl. 
Kreiptis tel. 773-582-7557. 

, imi 
Dvi moterys ieško darbo. Gali 
prižiūrėti vyr. amžiaus žmones, 
vaikus, padėti namų ruošoje ir 
gyventi kartu. Viena iš jų turi 

automobili ir vairuotojo leidimą. 
Tel.t73-43<-S234. „ . , 

^į $-»<» *:*'**Ct 

lt makes a vvorld of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

. 

No one makes round-
trip travel to Lithuania 
easier and more corvement 
than SAS From Chicago, we 
offer daily service to Vilnius with 
just one hass!e-free connection 
through Stockholm. Our 4:30 p.m 
departure grves you a retaxed mom-
tng arrival for busmess or pleasure. 
When you're ready to rerurn, you'11 
enjoy same-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen 

hub. And vvhether 
you fly Business Class 

or Economy Oass, you can be 
sure our service will be wortd-ctass, 

and will a)low you to arnve rested and 
refreshed - all for a reasonable fare. 
Fmd out what a vvorld of difference 
SAS can make for your next trtp. 
Just call your Travel Agent or SAS 
at 1-800-221-2350. For more Infor
mation and special offers. visit 
our vvebsite at www.flysas.com. 

Brighton Parke prie 
šeimos išnuomojamas 

1 miegamasis 
kambarys moteriai. 
Tel. 773-843-0264. 

One bedroom apt. heated with 
stove & refrig. Near 71 & 

Washtenaw. $350 per mo. One 
month security deposit. 

Call 773-476-8727. 

STASYS SAKINIS 
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko 

popieriuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina, Chicago, IL 
TeL 773-927-9107. 

B&D ENTERPRISES 
Kokybiškai atliekami visi namų 
išores darbai: stogai, "siding", 
lietvamzdžiai, mooJrasi balkonai, 
"porches" ir "ctecka"; murinirnas, 
"tuck pointing". namų ir garažų 
remontas Skambinti Kazimierui, 
tai. 630-243-6424. 

Išvežame Šiukšles, statybinių 
medžiagų atliekas, pervežame 
baldus ir kt. didesnius daiktus. 
Kokybiškai atliekame namų 
mūrijimo darbus ir statome naujus 
namus. Tel. 630-964-5898. »in 

Skubiai reikalingi 
taxi vairuotojai. 

TeL 847-774-6643. 

MU. 

Fw0ht * 
SK946 
SK744 
SK743 
SK<M3 

FfOHI 
CNeago 
Stochholm 
V*MUS 

Cooer#iager. 

To 
Srocltholm 
V»mi,-s 
Copeririagen 
CNeago 

Departure Time 
430 pn 
<f.20am«l 
12:45 pm 
3:40 prp 

Airtvaj Tint 
740 am*] 
1050 »m* l 
2:15 pm 
5:40 pm 

ASKA GATEWAY, INC 
Skrydžiai į Lietuvą ir po visą pasaulį 
Kelionės laivu: Karibų salos, Aliaska 
Mostogov Florida, kalnai, Meksika ir kt. 

Notaro paslaugos 
Dokumentu, vertimas 

53657 S. Nariam Ave, Chicago, 
IL 60638 

Tel. 773-788-8000 
Fax 773-586-2577 
Res. 773-776-3538 

Pagar 630-720-0823 

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

HELPvVANTED 
Banquet Waitress and Kitchen 

help. English not necessary. We 
speak Lithuanian + some Polish. 

Flexible Days + Hours. 
Apply in Person at: 

Hkrkory HMb Country Club 
8201 W. 95th S t 

Hkkory Hilb, Illinois. 

Parduodamas 5 kamb. 
mūrinis namas, įrengtas 

rūsys; 2 auto garažas. 
72 St. & Kedzie Ave. apyl. 

TeL 630-243-8346. 

ivutafcAnt** Kumelių g. 15-4 
Tet/Fax (370-7) 228718 
Mob tel. (8-299) 14690 

E mail IWnt*rp#tcjuna$.omnltel.n*t 
•Pigiausia automobiliu nuoma Urtmiaįt 
•Pilnas draudimas ir aptarnavimas 
•Neribotas ir nemokamas kilometražas 
•Automobiliu pnstatymas į Vilniaus oro 
uosta pagal klientų pageidavimus 

•Butų ir kambarin nuoma (su pusryčiais) 
Priimamos pagrindines kredito korteles 

Oficialus atstovas |AV 
Tel./Fajc 77J-92S-9282 

to LITHUANIA 
$0.21 fMr/mlft 

Graa* ratea to tha ratt ottna w»rtd - any day, any tima 
For vtfornurtion call Lottg Distanct Po$t 

1-800-449-0445 

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALrroMoauo. NAMLL SVEIKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapofs ir Otf Mgr. Aukse 
S. Karte kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 Weat95th Street 

Tai (708) 424-8654 
(773)681-8664 

STASYS CONS 1RUC1ION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas, priestatai; 
keramikos plyteles; 'sidings*. 

•softits", 'decks*. •gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

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

Iimuomoji 
apaildomaa 4 kamb. 

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

TeL 773-778-1451 

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

ALL CARE 
Employment Agency 

TeL 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
G E / R C A A T S T O V Y B Ė 

2346 W69th Street 
Tel.: 773-776-1486 

MOVING 
Ilgametis profesionalus 

kraustymas Čikagoje ir į kitas 
valstijas. 

GEDIMINAS 
773-925-4331 

CONSTKUCnON Co. 
Dengiami stogai, kalamas .^iding". 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Licettsed, insnred, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

G. L- Qnality Body Sbop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote j avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti j Lietuvą 

- išsiųsime. 
Skambinkite 815-723-7650. 

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

Skambinti: 
Vladui, tel. 630-243-9385 

RIVFRDAlf. AUTOMOTIVE 
TraifnrtiiiiJiiiM ir padedame parduoti 

aaodota. aoto. Pigiai parduodame iSsirro 
kėjimui: remontuojame po avarijų, atsta 
tome auto.geomethja. u>-<~iVt>me dalu gr-
riaiaia kaina, keičiame agregatus 

SkamMati Rimui uH. 7es.2Sl-OSM. 

FOR SALE VILNIUS AREA 
A beautiful modern 5 bedroom 300 
sųuare meter home on Antakalnio St 
at rhe end of Saulėtekio Ave . situated 
on a 16 arės Jized lovely forested plot 
10 mm. drive to the centre of Vilnius. 
Every modem convenience. inctuding 
bath house Gym. basketball and bad-
minton courts and a spectacular 
barbeųue are*. Thix home comes fur-
nished and with modem appliances 
TV, w/d, d/w. microvvave, etc. The ask-
ing price is just $295.000 Please call 
617-9*4-6914 for further details. (Truly 
a one of a kind property ; ««« 

Oak Lawn, IL. išnuomojami 2 
batai: vienas 2 mieg . 1 vonia, su 

šiluma, virykla. šaldytuvu, 
skalbykla $665 Į mėn ; antras I 
mieg.. vonia. $500 i men Kieme 

maudymosi baseinas ir teniso 
aikšte Krerptts. First Rate R.E.. 

Aušra, tel. 773-767-2400. _ 

Perkate automobilį? 
Tunte kredito problemų"1 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis'' 

Neilgai naujame darbe'' 
Ką tik atvykot į I A V 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos' 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mc kesčio! 
Galėsite sėst u i vairo šiandien' 

(630) 207 r/48 

GREIT PARDUODA 

£J£ RE/MAX 
7REALTORS 

Offc (773) 586-5959 
home (708) 425-7160 
pager (708) 886-4919 

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

Realmart & įa j j 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime. 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Boa. 773-585-4100 Pager 312-3*M307 
Fax T73-SI5-3997 

Gnturfc 
21. 

Accent 
Homefinders 

9201 S. Ocero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Burinaa* (706) 423-9111 
Voce Mal (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
RM. 708-423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

rvainų nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

Čikagos Šiaurėje n Siaurintuose priemiesčiuose 
perkam ar parduodam nuosavybes, kreipkitės 

Greitas, 
profesionalus 
ir sąžiningas 
patarnavimas 

COIOUICU. 
8 S N K C 9 . -

A U D R A 
K U B I L I U S 

1508 Shermjn Ave. 
Evanston, II60201 
Business (847) 864-2600 
F» (847)475-5567 
Voice mail 
(847) 4654397 
E-mail 
akub:lius@aoi.com 

^ ? i 
SALAMANCA 

Voicrmail 
773-650-6878 

Pager 
773-260-3404 

Fax 
773-65*6868 

AUDRIUS MIKULIS 
Sprendimai' Sprendimai! 

Sprendimai! 
Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 

nekilnojamą turtą? Turite sunkumų su 
paskola0 Jums profesionaliai patars ir 

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

0?ntui}r; KMIECIK REALTORS 
'*yt 7922 S.Pulaski Rd. 
CX, 4365 S.Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei nerte parrJuoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutą Mayer. Ji 
profesionatiai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

ATTENTION IMMlGRANTS! 
Canada is accepting apphcant?! t e 

Parmanent Reair>nce! 

For trse intormation call: 
1-773-282-9500 

f iTS concentrattrvg n imrrttgration :o C.\r*aCA 

www redeusa com 

S K A I T M F . N I N I S 
'*\X £DA<Jt. 'Ui3CJ 

PF.RRAr.YMA1 
GRF.TCIA'niAT ' 

PIGIAUSIAI • 
I T : K j i ' i O';. 

SeCAM'^MESECAM 

l«|-..\' 

/ / { ^ » - l ^ ^ M 

Home Health Care Intl. 
Agency 

ieško 3 moterų ir 2 vyrų prižiūrėti 
vyr. amž. žmones. Reikalinga 
anglų k.. kantrybe, atjautimas. 
vairuotojo leidimas ir patirtis 

Skambinti Phil. 
tel. 414-763-2615. 

http://'.andrunscheese.com
http://Bridgevkw.IL
http://www.flysas.com
mailto:lius@aoi.com
http://PF.RRAr.YMA1


DRAUGAS, 1999 m. spalio 23 d., šeštadienis 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906 

ILGALAIKĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
APDRAUDĄ 

Šiais laikais žmones ilgiau 
gyvena, nes technika, įvairūs 
nauji vaistai, naujausi medici
nos išradimai ir pasiekimai 
pratęsia žmogaus gyvenimą. 
Vieni gyvena ilgus metus svei
ki, reikalauja tik normalios 
sveikatos priežiūros, kiti, ligų 
varginami ir kankinami, gyve
na ilgai, bet yra reikalingi 
nuolatinės medicininės prie
žiūros. Tačiau, ar sveikam, ar 
sergančiam, vyresniam žmo
gui yra reikalinga daugiau 
įvairių medicininių patarnavi
mų negu jaunam. Žmonės, ku
rie nori būti nepriklausomi ir 
neapsunkinti vaikų — nebūti 
jiems našta, įsigyja ilgalaikės 
sveikatos priežiūros apdrau
dą. Ši apdraudą skiriasi nuo 
tradicinių medicinos gydymo 
apdraudų. Tradicinė medici
nos gydymo apdraudą gydo fi
zines problemas, bandydama 
jas išgydyti ar sukontroliuoti. 
O ilgalaikės sveikatos priežiū
ros apdraudą padeda išlaikyti 
žmogaus pajėgumą veikti, at
likti kasdieninius normalius 
dienos darbelius, ar išlaikyti 
normalų gyvenimo būdą. 

Sveikatos apdraudą apmoka 
už ligoninės išlaidas ir kitas 
reikalingas medicines išlai
das, bet neapmoka ilgalaikės 
sveikatos priežiūros patarna
vimų, pvz., slaugos namų prie
žiūros, priežiūros savuose na
muose ir ,suaugysio asmens 
priežiūros dieninėse instituci
jose. 

Tačiau, nepaisant vis didė
jančio vyresniųjų gyventojų 
skaičiaus į ilgalaikės sveika
tos priežiūros apdraudą ne
kreipiama per daug dėmesio. 
Ilgalaikės sveikatos priežiūros 
klausimas darosi vis aktuales
nis, kada vadinamosios Ame
rikoje „baby boomers" kartos 
žmonės ima senti. Ilgalaikės 
sveikatos priežiūra nėra pigi. 

Vidutine kaina, palyginus vi
sas Amerikos valstijas, už il
galaikės priežiūros apdraudą 
metams yra 1,700 dolerių. 
Daugelyje valstijų vieni metai 
slaugos namuose kainuoja nuo 
30,000 iki 50,000 dol. ir dau
giau. Daugeliui žmonių tai yra 
jų metinė alga. Slaugos namų 
patarnavimų kaina per pasku
tinius 3-4 metus pakilo nuo 5 
proc. iki 7 proc. O kai vis dau
giau amerikiečių sensta, gal
vojama, kad kainos dar dau
giau kils. 

Kai kurie finansiniai pla
nuotojai yra nuomonės, kad 
ateityje 60 proc. žmonėms, su
laukusiems per 65 metų, rei
kės ilgalaikės sveikatos prie
žiūros bet kuriuo jų gyvenimo lai
kotarpiu. Daugumas specialis
tų šioje srityje sako, kad žmo
nės turėtų patys pasirūpinti 
savo ilgalaike sveikatos prie
žiūra, o nelaukti federalinės 
valdžios pagalbos. 

Medicare, federalinės val
džios apdraudą vyresniesiems 
ir invalidams, nemoka ilga
laikės sveikatos priežiūros iš
laidų. Medicare apmoka kai 
kurias specialios priežiūros 
(skilled care) išlaidas slaugos 
namuose, arba žmogaus na
muose, bet tik pacientui esant 
tam tikroje būklėje. Dauguma 
žmonių negali tikėtis pagalbos 
ir iš Medicaid (federalinė pro
grama, kuri. pradeda .užmokėti 
už vargšų sveikatos priežiū
rą). Daugeliu atvejų, Medicaid 
apmoka daugumą slaugos na
mų išlaidų, bet žmogus turi 
turėti labai žemas pajamas ir 
neturėti jokio turto, kad galė
tų gauti Medicaid. 

Prieš išrašant čekį už ilga
laikės sveikatos priežiūros ap
draudą, pagalvokite, ar ji 
jums reikalinga? Jei žmogaus 
turto „net" vertė (turtas, atė
mus visas skolas) yra mažesnė 

negu 75,000 dolerių, jam gal
būt nereikia ilgalaikės sveika
tos priežiūros apdraudos, nes 
jis greitai išnaudos savo san
taupas, mokėdamas už ilgalai
kę priežiūrą, ir bus tinkamas 
gauti Medicaid. O tie, kurių 
„net" vertė yra nuo 2,5 milijo
no iki 3 milijonų dolerių, yra 
nereikalingi ilgalaikės sveika
tos priežiūros apdraudos, ne
bent jie savo milijonus po mir
ties norėtų palikti vaikams. 
Tuo atveju jiems reikėtų įsigy
ti ilgalaikę sveikatos priežiū
ros apdraudą. Žmonės, kurie 
galvoja, kad jų turtas didės 
ateityje, galėtų įsigyti ilgalai
kę sveikatos priežiūros ap
draudą, kad nereikėtų naudoti 
savo turto, mokant už ilgalai
kę sveikatos priežiūrą. Bet vi
sa tai priklauso nuo turto au
gimo. Jam augant, ilgalaikės 
sveikatos priežiūros apdraudą 
yra gera apsauga jūsų turtui. 

Žmonės, kurie nori įsigyti il
galaikę sveikatos priežiūros 
apdraudą, turėtų pasiteirauti 
savo apylinkėje keliose drau
dimo agentūrose apie kainas. 
Ir tada būtų protinga jiems 
įsigyti plačiausiai draudžian
čią apdraudą, kuri apimtų 
sveikatos priežiūrą, slaugos 
namų priežiūrą, suaugusio 
žmogaus dienos metu priežiū
rą ir priežiūrą „assisted li-
ving" namuose. 24 vai. prie
žiūra namuose kainuoja dau
giau, negu slaugos namų prie
žiūra. Taip pat svarbu turėti 
mintyje ir infliaciją, ypač jau
nesnio amžiaus žmonėms. 
Tiems, kurie dar neturi 65 
metų, specialistai rekomen
duoja įsigyti ir apsaugą nuo 
infliacijos, tas padidina metinį 
apdraudos mokestį apie 5 
proc, priklausomai ir nuo 
žmogaus amžiaus. Jūsų mo
kestis gali net padvigubėti, jei 
tokią apdraudą įsigytumėte, 
būdami jaunesnio amžiaus, 
nes laikotarpis, nuo kada ap
draudą įsigijote ir kada ją pra
dėsite naudoti, yra daug ilges
nis jaunesniam. 

Įsigyjant ilgalaikės sveika
tos priežiūros apdraudą, reik
tų žinoti, kad ji nebūtų per 
daug apribojanti ir reikalau
janti įvairių sąlygų išpildymo, 
pirma, negu pradės jums mo
kėti. Taip pat svarbu patikrin
ti tokios apdraudos davėjo pa
tikimumą ir finansinį stovį. 

Specialistai patar ia nepermo
kėti už ilgalaikės sveikatos 
priežiūros apdraudą. Pap ra s 
tai turėtumėte nemokėti dau 
giau, kaip 5 proc. savo meti
nių „gross" pajamų. 

Vienas būdas sutaupyti , y ra 
apskaičiuoti, kiek ilgalaikės 
sveikatos priežiūros apdraudą 
mokėtų jums ir kiek pats žmo
gus galėtų apsimokėti, i r ka ip 
ilgai. Dar kitas pinigų su t au -
pymo būdas yra nepirkti ilga
laikės sveikatos priežiūros ap 
draudos, jei galvojate, kad jos 
jums nereikės. Yra skai toma, 
kad 90 proc. žmonėms tokia 
apdraudą reikalinga ne dau
giau, kaip penkeriems me
tams. Bet tie, kurie :uri įsigiję 

ilgalaikės sveikatos priežiūros 
apdraudą, jaučias i ramūs, kad 
jų tu r tas nebus išleistas svei
katos priežiūros reikalams. 

Yra daug žmonių, kurie iš
naudoja savo gyvenimo san
taupas , mokėdami už ilgalai
kės sveikatos priežiūros ap
draudą. Kiti išnaudoja savo 
santaupas , mokėdami už prie
žiūrą slaugos namams. Yra 
patariančių, kad geriau sumą, 
kurią mokate už ilgalaikę ap
draudą, investuoti . Yra įvairių 
patarimų, įvairių galimybių. 
Kiekvienas žmogus turi pats 
nuspręst i , ką j is nori daryti: 
imti apdraudą, a r ne. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1999.08.10. 

A. t A. 
dr. DOMUI GIEDRAIČIUI 

užbaigus šią žemišką kelionę, reiškiame gilią užuojautą 
žmonai J A D V Y 0 A I , d u k r o m s su š e i m o m i s ir 
giminėms. 

Vytautas ir Aldona Markevičiui 

Valentinas Mičiulis 

A. t A. 
SOFIJA VANAGAITĖ 
ČECHANAVrČIENĖ 

Gyveno Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1999 m. spalio 21 d., sulaukusi 76 metų. 
Gimė Lietuvoje, Utenos apskrityje, Vyžuonyse. 

Amerikoje išgyveno 49 metus. 
Nuliūdę liko: vyras Juozas, duktė Dana, žentas 

Artūras , anūkai Tadas ir Natalija; sūnus Vytautas, 
marti Rita ir daug giminių Lietuvoje. 

Velione Sofija pašarvota spalio 24 d., sekmadienį, nuo 
3 iki 9 v. v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. 
California Ave. 

Laidotuves pirmadieni, spalio 25 d. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto a. a. Sofija bus atlydėta į Švč. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 vai. 
ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių 
Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

N u o š i r d ž i a i kv ieč iame gimines , d r a u g u s ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę : v y r a s , d u k t ė , sūnus , a n ū k a i i r k i t i 
g iminės . 

Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-253-0440. 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ' 
Wtm*iM* Z-MSilIJl-J/U* 

Lietuvos Respubl ikos K r a š t o a p s a u g o s minis ter i ja 
sve ik ina 

Didžiai gerbiamas pone Abariau ir ponia Onute, 
Dėkoju Jums ir Centro valdybai už nuoširdų kvietimą dalyvauti 

Lietuvos Šaulių sąjungos 80 metų įkūrimo ir 45 metų atkūrimo išeivijoje 
sukakčių minėjime Čikagoje. Deja, dėl svarbių priežasčių tuo metu aš 
negalėsiu išvykti iš Lietuvos. 

Prašom perduoti Suvažiavimui mano nuoširdžius sveikinimus ir 
geriausius linkėjimus. Suvažiavimo dalyviai gali pelnytai didžiuotis 
beveik puse amžiaus puoselėje Šaulių sąjungą ir praturtinę jos istoriją 
savo gausiais gražiais darbais. Tegu išeivijos Šaulius lydi sėkmė jų 
ateities veikloje Tėvynės labui. 

Pagarbiai, 
Česlovas Stankevičius 

Krašto apsaugos ministras 
=£ 

•v 

JAV - 10c. 
Liet** - $1.27 

-'%»- O čS? 
I 

u 

IECOM 
Tdegroafr 

JAV - 8.9c. 
Lietuva - 32c. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS — DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 
GĖRALO F. DAIMID 

4330 So. California 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

Now i n Oak Lawn & Orland Park 
ALL PHONES 

1-773-523-0440 
SERVICES AVAILABLE AT OTHER <i 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA 

88H 606 3427 - 630-323-3785 

MANO GIMINES PASITIKI MANIM, 
NES AŠ PASITIKIU 
WESTERN UNION! 

Siųsdamas dolerius savo giminėms 
Lietuvoje per VVESTERN UNION, 

galite būti ramus, ši didžiulė 
bendrovė, veikianti virš 120 metų 

70,000 vietovių ir 172-jose šalyse, siūlo 
saugų pinigų persiuntimą per kelias 
minutes. Be to, VVESTERN UNION 

kainos yra prieinamos. 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 
• 

A L L P H O N E S 

1-708-430-5700 

Informacija: tel. 1-800-325-6000 
www.westernunioii .com 

VVESTERN MONEY 
U N I O N TRANSFER 

The fastest way to send money ivorldtvide3* 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

TINLEY PARK, 16600 S OAK PARK AVE 
ALL PHONES 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO ANO SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 - 7 0 8 - 6 5 2 5 2 4 5 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

Patogioje vietoje 
tarp Čikagos i r Lemonto 
10 minučių n u o Šv.Kazimiero 
lietuvių kapin ių 

11028 S . S o u t h w e s t H w y . 
P a l o s H i l l s , I L 
708-974-4410 

http://www.westernunioii.com


-

DRAUGAS, 1999 m. spalio 23 d., šeštadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE . 

T u r i m e t ik v ieną l i e tuv i š 
ką televizi jos laidą! Šį sek
madienį 12 vai. Pasaulio lie
tuvių centre vyks lietuvių tele
vizijos rėmimo pietūs. Vaidins 
lietuvių humoristinių satyrų 
teatras .^Antras kaimas", šei
mininkės vaišins skaniais, na
muose pagamintais valgiais. 
Atvykite! 

Vėl in iu i šk i lmės Šv. Kazi
m i e r o l i e tuv iu k a p i n ė s e 
vyks sekmadienį, spalio 31 d., 
12 vai. prie Steigėjų paminklo. 
Iškilmes praves Kapų sklypų 
savininkų draugija. Religinę 
dalį praves prelatas Ignas Ur
bonas. Trumpą žodį tars Algis 
Regis. Mirusieji bus pagerbti 
vainiko padėjimu, Vėlinių žva
kes uždegimu ir visų dalyvių 
giedama giesme. Iškilmes jau 
daugelį metų ruošia Kapų 
sklypų savininkų draugija ir 
Bendruomenės Pasauliečių 
komitetas, garbes sargyboje 
dalyvaujant šauliams ir ramo-
vėnams. Visi kviečiami daly
vauti šiame visuomeniškame 
mūsų tautos mirusiųjų pager
bime ir po to aplankyti šiose 
kapinėse palaidotus draugus 
ir artimuosius. 

„Ypat ingas b r u o ž a s - Vil
n i a u s k v a r t e t o g a r s a s ; jis 
panašus į gero šokolado skonį: 
pavergia, tačiau juo niekaip 
nepersisotinsi. Junt i nepap
rastą vienybe, kurios neįma
noma apsakyti žodžiais, ir tai, 
kaip būdinga glaudžiai sąjun
gai, yra brandžiausių ir nuolat 
puoselėjamų santykių skiria
masis bruožas". Taip apie Vil
niaus styginių kvarteto muzi
kavimą atsiliepė „The Boston 
Globė" korespondentas. Čika-

• gos lietuviai šiais žodžiais ga
lės" įsitikinti, apsilankė kvarte
to koncertuose lapkričio 5 d., 
penktadienį, 7:30 val.v. Jauni
mo centre ir lapkričio 7 d., 
sekmadienį, 1 vai.p.p. Lietu-
vity dailės muziejuje, Lemonte. 
Styginių kvartete groja Au
dronė Vainiūnaitė (I smuikas), 
Artūras Šilalė (I smuikas). Au
gustinas Vasiliauskas (violan-
čelė) ir Girdutis Jakait is (al
tas). 

Vyresniųjų l ie tuvių cent
r e „Seklyčioje" spaho 27 d., 
trečiadienį, 2 vai.p.p. rengia
ma dainų popietė, muz. Faus
tui Stoliai vadovaujant. Dai
nos, laimės šulinys ir kitos 
įdomybės. Visi maloniai kvie
čiami atvykti ir linksmai pra
leisti trečiadienio popietę, pa
bendrauti ir papietauti. Atvy
kite ir pakvieskite savo drau
gus. 

Už Čikagos sky r i aus mi
r u s i u s r a m o v ė m i s šv. Mišios 
bus aukojamos lapkričio 2 d., 
antradienį, 5 val.v. tėvų jėzui
tų koplyčioje. Ramovėnai. bi-
rutietes. šauliai ir visuomenė 
kviečiama dalyvauti. 

N. ir A. Pa l t i na i (Vokieti
ja) bei E. I v a n a u s k a s (Lie
tuva) estradinių dainų po-
gramą atliks lapkričio 7 d. 3 
vai.p.p. Jaunimo centre. Jie 
taip pat koncertuos Kanadoje 
ir Floridoje. 

P r e z i d e n t o A n t a n o Sme
tonos 125 m gimimo ir 55 m. 
mirties sukakčių minėjimas 
vyks lapkričio 21 d. 12:30 
vai.p.p. Lietuvių fondo salėje 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. 11 vai.r. bus aukoja
mos šv. Mišios Pal. J. Matulai
čio misijoje. Apie prezidentą 
Ą. Smetoną kalbom ..Draugo" 
vyr. redaktorė Danutė Bindo-
kienė ir inž. Jonas Jurkūnas. 
Po to - meninė programa ir 
pietūs. Vietas užsisakykite, 
skambindami Irenai Kazlaus
kienei tel. 630-257-8346 arba 
Danai Bazienei tel. 708-636-
6021. Minėjimą rengia iš vi
suomenės atstovų sudarytas 
komitetas. 

L ie tuv ių fondo m e t i n i s 
pokyl is ir stipendijų įteiki
mas vyks šeštadienį, lapkričio 
6 d., Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Kokteiliai - 6:30 
val.v., vakarienė - 7:30 val.v. 
Šokiams gros „Nemuno" or
kestras. Paaukojus 100 dole
rių arba tapus naujuoju LF 
nariu, bilietas į pokylį - nemo
kamai. Lietuvių visuomenė 
kviečiama šiame nuotaikinga
me pokylyje dalyvauti ir taip 
prisidėti prie Lietuvių fondo 
paramos lietuviškam švieti
mui, kultūrai ir jaunimui. No
rėdami užsisakyti bilietus, 
skambinkite tel.630-257-1616. 

A s m e n y s , kurių mėnesinės 
pajamos mažesnės nei: vie
nam žmogui 1,100 dol., dviejų 
žmonių šeimai 1,300 dol., trijų 
žmonių šeimai 1, 500 dol., gali 
gauti vienkartinę paramą, mo
kant dujų ir elektros sąskai
tas. Norėdami sužinoti dau
giau informacijos, kreipkitės į 
„Seklyčią" arba skambinki te 
tel. 773-476-2655. 

Ž u r n . E d v a r d a s Š u l a i t i s , 
„Lituanicos" futbolo klubo 49 
metinių proga redaguoja klu
bo leidinį, kur iam reikalingos 
šio klubo veiklos istorinio po
būdžio nuotraukos. Turintieji 
tokias nuotraukas prašomi jas 
paskolinti. Panaudojus, nuo
traukos bus grąžinamos. Siųs
kite Ed. Šulaičiui. 1330 So. 51 
Ave, Cicero, IL 60804, arba 
telefonuokite 708-652-6825 

Sep tyn io l ik to j i p r e m i j ų 
šven tė , kuri įvyks lapkričio 
14 d., sekmadienį, 4 vai.p.p. 
Jaunimo centre Čikagoje, j au 
yra tapusi tradiciniu JAV LB 
Kultūros tarybos renginiu. 
Mūsų kultūrininkams bus 
įteiktos premijos, kurių mece
natas yra Lietuvių fondas. Vi
suomenė kviečiama savo atvy
kimu parodyti, kad vert ina 
savo kūrėjus. Bus geros vaišės 
ir meninė programa. Bilietus į 
premijų šventę galite gauti , 
skambindami tel. 708-562-
1448. 

P a s a u l i o l i e t u v i ų c e n t r o 
tradicinė Madų paroda vyks 
lapkričio 14 d. 12 vai. centro 
didžiojoje salėje. Parodoje da
lyvauti sutiko kelios parduo
tuvės (..Boutiąue"), žinomos 
savo rūbų stiliumi ir paskuti
nėmis madomis. Gausime įdo
mių rūbų ir iš Lietuvos, gal 
net puošnių kailių. Naujuo
sius 2000 metus sut ikime 
puošniai apsirengusios. Be to, 
bus skanaus maisto, o vyrai 
maloniai pa tarnaus . Stalus ir 
vietas užsisakyti galite, skam
bindami Žibutei Pranskevičie-
nei tel. 630-257-0153 arba 
Dainai Siliūnienei tel. 630-
852-3204. Madų parodą rengia 
PLC renginių komitetas. 

M e n o m o k y k l ė l ė s m o k s 
leiviai , vadovaujami Ligijos 
Tautkuvienės, dalyvaus talen
tų programoje ir skambindami 
kanklėmis, šokdami ir dainuo
dami liksmins svečius per 
..Raganų dienos" (Hallovveen) 
pietus. Pietūs vyks spalio 31 
d., sekmadienį, 12 vai. Pasau
lio lietuvių centre. Kviečiame 
visus - mažus ir didelius at
vykti ir smagiai praleisti po
pietę. 

L i e tuv ių o p e r o s m e t i n i o 
poky l io m e t u lapkričio 20 d., 
šeštadienį, svečius l inksmins 
Algimanto Barniškio šokių ka
pela. Be šokių muzikos skam
bės ir pačių muzikantų nuo
taikingos dainos, kur ias sve
čiai mielai klauso ir jų pagei
dauja. Jūsų laukia šaunus po
kylis ir puiki, šiam vakarui 
paruošta programa. Atvykite 
- nenusivilsite. Pokylio bilie
tus užsisakyti galite, skambin
dami valdybos vicepirminin
kui Jurgiui Vidžiūnui tel. 773-
767-5609. 

' 

Lithuanian Mercy Lift nariai. Iš kaires: Maryte Utz. Raminta Jacobs, Prane Šlutiene, Algis Jonušas, Jurgis 
Lendraitis, Vida Jonušienė, Viligaile Lendraitiene, Aušrinė Karaitis. Petras Jokubauskas, Virginija Jokubaus-
kiene. Janina Ruibis-Todd. Lina Žliobiene, Maryte Nemickiene ir Lidija Ringienė. Nuotr. Eugeni jaus Būtėno 

,STEBUKLŲ KELIONĖ" JAU 
PRAEITYJE... 

Lithuanian Mercy Lift ruo
šiamas pokylis, pavadintas 
„Stebuklų kelionė", įvyko rug
sėjo 25 dienos vakarą Yvette 
Vvintergarden restorane, Či
kagos miesto centre. Tarp 
aukštų gyvų palmių ir viso
kiausių žalumynų krito dviejų 
aukštų vandens krioklys, ir 
rodėsi, kad rengimo komiteto 
burtų lazdelei pamojus, lau
kiama diena jau prieš akis. 
Kaip gulbės į salę įplaukė ko
miteto narės su Vida Jonušie
ne ir Janina Ruibyte-Todd 
priešakyje. Šios moterys ir jų 
palydovės rūpinosi visais pas
kutinės minutės darbais. 

Po kokteilių valandos bend
ravome, kalbėjomės su seniai 
ir neseniai matytų draugų, 
pasipuošusių vakarine apran
ga, minia. Sėdėjome prie bal
tomis staltiesėmis papuoštų 
stalų, kur galėjome grožėtis 
aukštais išrangyto aukso spal
vos papuošalais, žvakėmis ir 
mažyčių orchidėjų, žalumynų 
ir chrizantemų žiedų puokštė
mis. Papuošalą paskolino Bal-
zeko Lietuvių kultūros muzie
jaus narė Sigita Balzekienė. 

Svečių tarpe buvo iš arčiau 
ir iš toliau atvykusių LML 
draugų, tarp jų — mūsų dide
lis rėmėjas. Salvatorijaus mi
sijos broliukas Regis, išrūpi
nęs net 25 talpintuvus, ir pa
dėjėja sesuo vienuolė Dora. 
Paskutinieji du talpintuvai 
buvo skirti sveikatos darbuo
tojams — pripildyti guminių 
pirštinių ir to nuostabaus 
muilo, kurį visas ligoninių 
personalas Lietuvoje labai 
mėgsta. Pokylyje buvo ir bend
radarbių iš Čikagos Illinois 
University bei oro linijų SAS 
atstovai, kurie mūsų loterijai 
yra labai dosnūs. Esame lai
mingi ir dėkingi visiems, ku
rie mus vienaip ar kitaip re
mia, kad galėtumėme pasiekti 
mūsų nustatytus tikslus, 
įveikti didėjančių daroų krūvį 
ir Lietuvoje pagerinti visuo
menes sveikatą. 

Negalima nepadekoti LML 

pokylio ruošimo komiteto na
rėms, kurių dėka burtų lazde
lei pamojus įvyko stebuklas. 
Tos padėjėjos tai: vadovės Vi
da Jorfušiene ir Janina Rui-
bytė-Todd bei komiteto narės 
Zita Ewert . Raminta Jacobs, 
Marytė Nemickiene, Virga Ri
meikienė, Marija Utz ir Lina 
Žliobienė. Be šių talkininkių 
nebūtų 31.016 dol. pelno. Dar 
ir dabar, po baliaus, ateina 
aukos su atsiprašymais, kad 
pokylyje negalėta dalyvauti. 

Pokylio svečius šiltais žo
džiais pasveikino Vida Jonu
šiene, padėkodama visiems už 
atvykimą. Ji pristatė LML 
prezidentą Jurgį Lendraitį. J . 
Lendraitis apsidžiaugęs pra
nešė, kad kaip tik visai prieš 
pokylį į Lietuvą jau išsiųstas 
400-asis talpintuvas. o visų 
siuntinių piniginė vertė, per 
9 su puse metų siekia daugiau 
kaip 85 ir pusę milijono dole
rių. O kur dar pinigais neįver
tinti moksliniai darbai, suteik
ti per tuos metus Perintalinei 
programai, AIDS švietimui, 
slaugos gerinimui. Pirmines 
sveikatos vaikų ugdymui. J. 
Lendraitis primine visiems, 
kad be paramos būtų sunkiai 
įvykdyti mūsų darbai. 

Įdomu buvo pirmą kartą iš
bandyti neeilinį „tylųjį" auk
cioną, tarp kurio dovanų buvo 
įdomiai po stiklu įrėmintas 

mūsų „Žalgirio" krepšinio ko
mandos sirgalio Algio Jurkūno 
paveikslas. Tai buvo žalgirie
čių krepšininkų vieni Olim
piados marškinėliai su visų 
žaidėjų parašais ir kelionių 
nuotraukomis bei komandos 
medaliais. Tikrai spalvingas ir 
skoningas laimėjimas, už jį 
vienas žmogus sumokėjo 500 
dol. Aukcioną vedė ir beveik 
visas dovanas surinko Aušrinė 
Karaitis, pelnas 3,256 dol. Ka
dangi Aušrinė neblogai moka 
dirbti su kompiuteriu, tai ji 
buvo labai skoningai atspaus
dinusi aprašymus ir suruošusi 
bei išdėliojusi an t stalų dova
nas. 

Reikia paminėti Virgą Ri
meikienę, kuri šiais metais 
kaip ir kiekvienais rūpinosi 
surinkti skelbimus programos 
knygai. Šiais metais knygos 
pelnas — 2,160 dol. Ačiū už 
atliktą sunkų darbą. 

Norėčiau priminti, kad tik 1 
proc. visų mūsų piniginių pa
jamų išleidžiama apmokėti 
administravimo darbus. Visi 
savanoriškai atlieka savo pa
reigas, patys sumokėjom poky
lio išlaidas ir jau ruošiamės 
kitam. 2000-ųjų metų rengi
niui. Kur ši šventė vyks, dar 
nežinome, bet kiekvienas na
rys turi teisę pasiūlyti įdomią 
vietą. Kai žinosime, praneši
me, nepraleiskite progos su 
mumis kitais metais atšvęsti 
mūsų 10-mečio. 

P r a n ė Š lu t i ene 

T.iiĮ.i a ' . : ><k' ;>iH. Mi [>• Nuotr Aušrinės Karaitis 

• A. a. P o v i l o N o r v i l o 
a tmin imą pagerbdami , Lie
tuvos našlaičiams aukojo: Dalia 
Butėnienė, Oak Lawn, IL, Aru-
nas ir A u š r e l ė Liulevič ia i , 
Chicago, IL, Valerija Žadei-
kiene, Oak Lawn, IL, Giedrė ir 
Juozas Končiai, Lemont, IL, 
Lidija ir J u l i u s Ringai, Kle
mensas Malkevičius, Chicago, 
IL, P r a n a s i r Žibutė Pranc-
kevičiai, Lemont, IL, Liudas ir 
Albina R a m a n a u s k a i , Oak 
Lawn, IL, Linas Gylys, Lemont, 
IL,. Jonas ir Joana Krutuliai, 
Oak Lawn, IL, Danguolė Ilgi-
nytė, Palos Hi l ls , IL, Adelė 
Lietuvninkienė, Palos Park, IL, 
Stanley ir Jola Bernard, Lock-
port, IL, Veronika ir Ju rg i s 
Bubniai, Chicago, IL, Viktoria 
ir Antanas Valavičiai, Chicago, 
IL, Aldona ir Vytautas Šoliūnai, 
Lemont, IL, Vaclovas ir Mar
gari ta Momkai, Chicago, IL, 
Bromus ir Petrė Andriukaičiai, 
Chicago, IL . Viso Lie tuvos 
vaikams suaukota $505. Reiš
kiame užuojautą velionio arti
miesiems, o aukotojams dė
kojame! „Lietuvos Naš la ič ių 
g l o b o s " k o m i t e t a s , 2711 
West 71st S t r . , Ch icago , IL 

• Vande l ino Domanskio 
gimtadienio proga, Lietuvos 
našla ič iams aukojo: Stasė ir 
Algis Didžiuliai, Dana ir Kostas 
Burbai, Stasys Jokubauskas. Iš 
viso šia gražia proga suaukota 
$100. Sveikiname Vandeliną 
Domanskį su gimtadieniu, lin
kime da r daug jų sulaukti , o 
aukotojams dėkojame! „ L i e 
t u v o s Naš l a i č ių globos" ko
mitetas , 2711 West 71st Str . , 
Chicago, IL 80829. »iou 

• BALT1C MONUMENTO, 
1108 Amber Drive. Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro, T a t 
830-248-8448. Leomda ir Gedi
minas K a z ė n a i . Visų rūš ių 
paminklai, žemiausios kainos, 
ger iausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į namus. 

• N a m a m s p i r k t i pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West Cermak Road . 
Tel. (773) 847-7747. 

• T i k 33 c e n t a i už m i n u t e 
skambinant į Lietuvą, 8 centai 
JAV, per I. E. COM. Šaunu! 
Pigiausi įkainiai skambinant 
bet k u r pasaulyje. Lietuvius 
aptarnauja nuo 1986 m. Tei
raukitės lietuviškai 708-386-
0668. »«f* 
• P r i e i u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą a p l a n k y k i t e S t . 
C a s i m i r Memorialą , 3914 W. 
l l l t h St . Turime didelį pasi
r ink imą : m a t y s i t e g r a n i t o 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
pamink lus mūsų dirbtuvėje 
paga l j ū s ų page idavimą, 
b r ė ž i n i u s . P r i e š p a s t a t a n t 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsi t ikinti , kad jis padarytas , 
kaip jau buvo jūsų pageidauta. 
Sav. Lilija i r Vi l imas Nel
s o n a i TeL 773-233-8335. 

• N a m a m s p i rk t i pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 W«st C e r m a k R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. 

• Automobil io , namų ir 
l igos draudimas atvykusiems 
iš Lie tuvos ir k i tų k ra š tų . 
Kreipkitės pas A Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agenqr, 8439 S. 
Kedzic Ave., Evergreąn P k , 
IL 80805-2325. TeL 108-422-
3456. 

• L i e t u v i ų fondai vajaus 
proga aukojo: po $1,000 inž. 
Bronius Masiokas, „X", po $200 
Faustas ir Onutė Antanaičiai, 
Rimas Černius; po $100 Vy
t a u t a s B a u k y s ; Ra imundas 
Grigaliūnas,, ,X*, Thomas Vait
kus. Nuoširdžiai dėkojame ir 
prašome aukas siųsti ir įsigyti ( 
bilietus lapkričio 6 d. pokyliui 
LF būstinėje: 14911-127th St., 
Lemont, IL 60438. TeL 630-
257-1816. SHK 

• „ S i d a b r o varpe l i s" , 
„Sau lu tės" , Lietuvos vaikų 
globos būrelio, labdaros kon
certas šv . Kalėdų proga bus 
sekmadienį, g r u o d ž i o 6 d., 
12:30 vaL p.p. (po 11:00 vaL 
Mišių) Lietuvių Dailės mu
z ie ju je , PLC Lemonte. Visi 
kviečiami praleisti nuotaikingą 
valandėle ir savo apsilankymu 
paremti vargingus vaikučius 
bei studentus. MM 

• DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi t ikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos i araen-
kieuškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 3533 
S A r c h e r Ave., Chicago, IL 
60809. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas: (ak.) 

Advokatas Jonas GJbsdtis 
Cįvuinės ir kriminalinės bylos 

8247 SJCedsie Avenue 
Chicago, IL 60620 
TeL 773-778-8708 

ToDfrM 24 m*. 888-7784742 
Darbo vaL nuo 9 v.r. iki 7 •.•. 

Sdttad.9vr.ikilv.p.p. 

ADVOKATAS 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nao .Draugo") 
TeL 77S-S644100. 

TeL SSO-M7-OSOO, Lsaaont, IL 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
CaNTAKAS P. ČEPĖNAS 
6436 SJMlatki M., Oee»go,IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal suattarisną 

ADVOKATAI 
LRane et LFeyman 

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobilių avarijų, 

asmenišku suieidiinų ir kt. bylose. 
5113 8 Archer Ava, Chicago, 
n. eossa. TeL S47-ssi-7sss 

(kabam* lietuviikai). Mes jotų 
paslaugams 7 dienas per savaite. 
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DRAUGO 90 metų sukakties proga ruošiame ypatingą koncertą 
ir istorinį sveikinimų leidinį 
Koncertą ..Genties Giesmės" attiks Čikagos LMA Dainava, 
Toronto Volungė ir Clevelando Exuttaf šių metų lapkričio 28 
dieną Mother McAuley gimnazijos patalpose. 3737 West 99r 

Street. Chicago. Illinois Kviečiame skaitytojus ir rėmėjus 
pasveikinti DRAUGĄ šia ypatinga 90 metų sukakties proga. 

vardas -
Pavaros)-
Adresas -

O R A U O A M 

Sveikinimo tekstas -
i| 

LML pokylyjp links 
mosiūnas, Nida Lendraitvte. Julius Griaus 

i r i ' S S t f t i ; ' , - : • •• ..-•::: i - . J o : 

!••. BM I Grigaliūnais, Aliok 
•iš:is. Kn-lina Jomi.*:iil«'. Matn.i Ta-
i- Kr-;r!i'i- ii Auif.i Pumputyte 

N >• •'.:' Kugenijans Būtėno 

o Auksinis puslapis $500 00 oPus«ap*S100 00 
o Puse psl $50 00 oKetvtrtadahs pal $25 00 

Sveikinimo suka $ 




