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- Tokijuje vykusioje 2002 

metų planetos futbolo pirme
nybių atrankos varžybų burtų 
traukimo ceremonijoje gruo
džio 7 d. paaiškėjo Lietuvos 
rinktinės varžovai. Lietuvių 
varžovai 8-oje Europos zonos 
atrankos grupėje bus Rumu
nijos, Italijos, Vengrijos ir Gru
zijos vienuolikės. .

- Lietuvos Socialdemokra
tai “dutūkstantininkai” šį mė
nesį įkurs savarankišką parti
ją ir frakciją Seime. Tai gruo
džio 5 d. nusprendė dalis Lie
tuvos socialdemokratų partijos 
(LSDP) narių, susibūrusių į 
frakciją “Socialdemokratija - 
2000-ieji”. Šį sprendimą nulė
mė LSDP tarybos nutarimas 
sustabdyti “dutūkstantininkų” 
lyderio, Lietuvos Seimo pirmi
ninko pavaduotojo Rimanto 
Dagio narystę partijoje.

- Gruodžio 6 d. į Vilnių atvy
ko Pasaulio banko misija, kuri 
dirbs čia iki gruodžio 17 die
nos. Misijai vadovauja PB vy
resnysis ekonomistas Lenkijai ir 
Baltijos šalims Ardo Hansso- 
nas. Misijos tikslas - paruošti 
struktūrinio sureguliavimo pas
kolos sutartį. Kaip pranešė PB 
atstovybės Vilniuje vadovas 
Mantas Nocius, suteikti tokią 
paskolą paprašė Lietuvos 
Vyriausybė. Pasaulio bankas pa
skolą suteiks tik tuomet, jei Vy- 
riansvhė nasirašvs susitarimą 
su Tarptautiniu valiutos fondu. 
TVF misija derėtis dėl susita
rimo atvyko gruodžio 7 d.

- Gruodžio 4 -5 d. uragano į 
’ Palangos paplūdimį išmestas
Norvegijos transporto laivas 
“Sinec” tebėra ant seklumos. 
Lietuvos jūrų paieškos ir koor
dinaciniame gelbėjimo centre 
BNS korespondentui sakė, kad 
5 žmonių įgula gruodžio 5 d., 
aprimus audrai, buvo iškelta į 
krantą. Tam pirmą kartą buvo 
panaudotas gelbėjimo laivas 
“Viesulas” su oro pagalve.

- Vienintelis Baltijos šalyse 
Kauno Vytauto Didžiojo atski
rasis jėgerių batalionas pažymi 
aštuonerių metų sukaktį. Gruo
džio 3 d. bataliono ramovėje vy
kusiame šventiniame minėjime 
padėkos raštais bei vardiniais 
durklais apdovanoti geriausi jė
geriai. Kauno Vytauto Didžiojo 
atskirasis jėgerių batalionas 
įkurtas Panemunėje, kur anks-’ 
čiau buvo Nepriklausomos Lie
tuvos karininkų mokykla.

- Lietuva užmezgė diplo
matinius santykius su Maldy
vų Respublika - Pietų Azijos sa
lynu į'pietvakarius, nuo In- 
dostano pusiasalio. Gruodžio 2 
d. Maldyvų Respublikos misi
joje prie Jungtinių Tautų nuo
latinis Lietuvos atstovas Jung
tinėse Tautose ambasadorius 
Oskaras Jusys ir Maldyvų Res
publikos nepaprastasis ir įgalio
tasis ambasadorius prie Jung
tinių Tautų Hussain Šhihab pa
sirašė bendrą komunikatą dėl 
diplomatinių santykių užmez
gimo tarp Lietuvos ir Maldyvų 
Respublikos.

- Saldainių ir kitų kondi
terijos gaminių bendrovė “Vil
niaus pergalė” planuoja išleisti 
naują iki 2 mln. litų vertės akci
jų emisiją ir šias papildomas lė
šas investuoti į gamybos tech
nologijas.

LIETUVA SKAIČIUOJA URAGANO 
“ANATOLIJUS” PADARYTĄ ŽALĄ

Civilinės saugos departamen
to (CSD) duomenimis, nuo 
savaitgalį Lietuvoje siautėjusio 
uragano “Anatolijus” labiau
siai nukentėjo Klaipėdos apskri
tis, ypač Kuršių nerija. Gruodžio 
6 d. surengtoje spaudos konfe
rencijoje departamento direk
torius Antanas Paulikas sakė, 
kad iki vėlyvos šeštadienio 
(gruodžio 4 d.) popietės Nerin
ga buvo likusi be elektros ener
gijos ir ryšio.

Šilutės ir Kretingos rajonuose 
gamtos stichija nusinešė dvie
jų žmonių gyvybes. Į medikus 
dėl įvairių sužalojimų kreipėsi 
12 nukentėjusiųjų (Klaipėdos 
rajone 5 žmonės, Vilkaviškio ir 
Prienų rajonuose - po 2, Ma
rijampolės, Šilutės rajonuose ir

Palangoje - po 1).
Dėl uragano išsijungė 4146 

elektros pastotės (Vilniaus 
zonoje - 370, Kauno - 740, 
Klaipėdos - 1300, Šiaulių - 736, 
Panevėžio - 182, Alytaus - 420, 
Utenos - 398). Manoma, kad 
elektros energijos tuo metu 
neturėjo apie 120 tūkst. Lietu
vos gyventojų.

A. Paulikas pažymėjo, kad 
gruodžio 4 d.buvo kilusi grės
mė, jog gali išsilieti Nemunas. 
Nemunas iš krantų išsilieja, kai 
vandens lygis pakyla iki 3 
metrų, o per uraganą jis buvo 
pakilęs iki 2 metrų 80 centi
metrų. Tačiau, nurimus vėjui, 
vanduo pradėjo slūgti.

Pasak CSD vadovo, miškai la
biausiai nukentėjo Šilutės ra

jone, kur vėjas išvertė apie 30 
tūkst. kubinių metrų miško. 
Vienas kubas miško kainuoja 
30-50 litų.

A. Pauliko nuomone, energe
tikos, priešgaisrinės tarnybos, 
Klaipėdos uostas buvo pasi
rengę stichijos siautėjimui ir 
sugebėjo laiku reaguoti į ura
gano padarinius.

CSD vadovo teigimu, likvi
duojant uragano padarytą žalą, 
daugiausia laiko turėtų užimti 
miškų, pajūrio tvarkymas. Ši
lutės rajono miškininkai į talką 
ketina kviestis vietos gyvento
jus.

Pasak A. Pauliko, paskutinį 
kartą panašaus stiprumo ura
ganas Lietuvoje siautė 1993 
metais. BNS

Sugriautas Palangos tiltas. Siautėjant uraganui vėjo greitis gūsiuose siekė 120 km/val.
L. Dambrausko (“Klaipėda” - ELTA) nuotr.

JAV RAGINA BALTARUSIJĄ PALEISTI 
VISUS POLITINIUS KALINIUS

JAV gruodžio 2 d. sveikino 
Baltarusijos opozicijos politiko 
Michailo Čigirio paleidimą po 
astuonių mėnesių kalinimo. 
Tačiau kartu Minskas buvo pa
prašytas paaiškinti dar kelių 
prezidento Aleksandro Luka
šenkos oponentų dingimą.

Valstybės departamento ats
tovas spaudai James Rubin 
sveikino tai, kad paleistas bu
vęs premjeras M. Cigir, kuriam 
dabar gresia teismas. Tačiau jis 
pridūrė - “mes raginame Bal
tarusijos vyriausybę panaikin
ti visus jam pareikštus kalti
nimus, paleisti kitus politinius 
kalinius ir paaiškinti opozicijos

veikėjų dingimą”.
Tarp dingusiųjų yra A. Lu

kašenkos paleisto parlamento 
pirmininko pavaduotojas Vik- 
tor Gončar. Rugsėjo mėnesį jis 
dingo paslaptingomis aplinky
bėmis, prieš tai pakeliui į na
mus paskambinęs žmonai.

J. Rubin paminėjo ir dar du 
dingusius opozicijos veikėjus - 
buvusį VR ministrą Jurijų Zaka- 
renką, kuris vedė M. Čigirio 
rinkimų kampaniją, ir Jurijų 
Krasovskį, kuris dingo kartu su 
V. Gončaru.
Baltarusijos valdžia kaltina M. 

Čigirį piktnaudžiavus valdžia, 
aplaidžiai dirbus ir padarius 4,1

mln. JAV dolerių nuostolį vals
tybei, kai jis 1994-1996 metais 
ėjo premjero pareigas. M. Či
giris kaltinimus neigia.

JAV 1998 metų birželį atšau
kė savo ambasadorių Baltaru
sijoje Danielį Speckhard, kai jis 
kartu su kitais diplomatais bu
vo iškeldintas iš namų, esan
čių A. Lukašenkos rezidencijos 
kaimynystėje.
Rugsėjo mėnesį D. Speckhard 

su šeima grįžo į naują reziden
ciją. Tačiau Washingtonas ne
atnaujina visų diplomatinių san
tykių, kol Baltarusijoje neger
biamos žmogaus teisės.

BNS

NYDERLANDAI PAREMS IGNALINOS
ATOMINĖS ELEKTRINĖS UŽDARYMĄ

Nyderlandai sveikina Lietu
vos sprendimą palaipsniui už
daryti Ignalinos atominę elek
trinę (IAE) ir ketina finansiškai 
paremti jos uždarymą, teigia 
aukštas Nyderlandų pareigū
nas. Nyderlandų užsienio rei
kalų valstybės sekretorius Diek 
Benschop lapkričio 30 d. pradė
jo darbo vizitą Lietuvoje.

Europos integracijos klau
simus kuruojantis D. Benschop 
žurnalistams gyrė Lietuvos 
Vyriausybės ir Seimo “drąsų 
žingsnį uždaryti IAE dviem eta
pais”.

Jo teigimu, Lietuvos vyriau
sybės laukia tokie darbai kaip 
energetikos restruktūrizavimas,

alternatyvių šaltinių ir energijos 
taupymo planavimas.

”Mes puikiai žinome, kad 
turėsime suteikti pagalbą tiek 
dėl planavimo, tiek dėl pinigų”, 
BNS korespondentui sakė 
Nyderlandų diplomatas.

Pasak jo, Nyderlandų vy
riausybė apsispręs dėl pagalbos 
dydžio, kai bus žinomi IAE 
uždarymo kaštai ir su tuo susi
ję planai.

"Europos Komisija, kad būtų 
pradėtas procesas, jau padėjo 
ant stalo 10 milijonų eurų, to
liau pažiūrėsime, kiek mums 
reikia prisidėti. Tam jau yra 
politinė valia”, sakė D. Ben
schop.

TURNYRE JAPONIJOJE 
LIETUVOS ČIUOŽĖJŲ PORA 
LIEKA TREČIOJE VIETOJE

nalaus šokio gruodžio 3 d.:
1. Marina Anissina ir Gwen- 

dal Peizerat 1,0 balo
2. Irina Lobačiova ir IĮja Aver

buch 2,0
3. Margarita Drobiazko ir Po

vilas Vanagas 3,0
4. Jelena Grušina ir Ruslan 

Gončiarov (Ukraina) 4,0
5. Galit Chait ir Sergej Savh- 

novski (Izraelis) 5,0
Lietuvos čiuožėjai, spalio mė

nesį laimėję “Skate Canada” 
turnyrą, jau užsitikrino teisę 
dalyvauti finalinėse “Grand 
Prix” varžybose. Jos vyks sau
sio 14-16 dienomis Lione 
(Prancūzija). BNS

”NHK Trophy” dailiojo 
čiuožimo turnyre Japonijoje 
Lietuvos čiuožėjai - Margarita 
Drobiazko ir Povilas Vanagas - 
po originalaus šokio gruodžio 3 
d. išliko trečioje vietoje. Tur
nyras Japonijoje yra paskutinis 
- šeštasis - Tarptautinės čiuo
žimo sąjtingos (ĮSU) “Grand 
Prix” varžybų etapas.
Sportinių šokių rungtyje te

bepirmauja Prancūzijos pora 
Marina Anisina ir Gwendal 
Peizerat (Gvendalis Peizara), 
antri - rusai Irina Lobačiova ir 
Uja Averbuch.

Nugalėtojų rikiuotė po priva
lomosios programos ir origi-

MARSO ZONDUI NEPAVYKO 
SUSISIEKTI SU ŽEME

Į Marsą nusiųstas JAV mok
slinių tyrimų zondas “Marš Po- 
lar Lander” gruodžio 6 d. jau 
penktą kartą per dvi paras pra
leido šešių minučių “ryšio lan
gą”, nesusisiekęs su žeme. Tai 
dar labiau sustiprino nuogąs
tavimus, jog misija gali žlugti. 
"Langas” truko nuo 18 vai. 50 

min. iki 18 vai. 56 min. Grin
vičo laiku. Tuo metu zondas per 
ultraaukštų dažnių anteną turė
jo užmegzti ryšį su palydovu 
“Marš Globai Surveyor”, kuris 
suka ratus apie raudonąją pla- menų srautą į orbita skriejantį 
netą. Tačiau vietoj ryšio ir vėl palydovą, kuris vėliau jį per

siųstų į Žemę.
Anksčiau mokslininkai bandė 

susisiekti su zondu per jo pa
grindinę anteną. Kadangi ji dėl 
kažkokių priežasčių neveikė, 
buvo tikimasi susisiekti su juo 
per ultraaukštų dažnių anteną. 

Jeigu nepadės ir ultraaukštų 
dažnių siųstuvas, teks imtis žūt
būtinių priemonių, anksčiau sa
kė JAV Nacionalinės aeronau
tikos ir kosmoso administraci
jos (NASA) Reaktyvinių var
iklių laboratorijos vyresnysis 
mokslinis bendradarbis David 
Crisp. Omnitel Laikas

tvyrojo grėsminga tyla. Tokia 
padėtis tęsiasi jau nuo gruodžio 
3 d., kai 165 mln. dolerių ver
tės zondas 20 vai. Grinvičo lai
ku nusileido Marse.

Kadangi radijo signalas 232 
mln. kilometrų atstumą iš Mar
so įveikia per 15 minučių, JAV 
mokslininkai tik maždaug 19 
vai. 15 min. Grinvičo laiku ga
lėjo konstatuoti, kad pastangos 
užmegzti ryšį vėl žlugo.

Tai buvo pirmas kartas, kai 
sunerimę mokslininkai bandė 
priversti zondą panaudoti ultra- 
aukštų dažnių anteną. Si ante-

na nepakankamai galinga, kad 
susisiektų tiesiogiai su žeme. 
Tačiau ji pajėgi nusiųsti duo-

BAŽNYČIA KVIEČIA LIETUVOS 
ŽMONES DVASIŠKAI ATSINAUJINTI
Katalikų Bažnyčioje prasidė

jus adventui, Lietuvos ganyto
jai kviečia žmones dvasiškai at
sinaujinti. Šią savaitę Katalikų 
Bažnyčioje prasidėjo adventas - 
keturios savaitės betarpiško pa
sirengimo Kalėdų šventėms, ku
riomis šiemet visas krikščioniš
kas pasaulis pradės švęsti Didį
jį 2000 metų jubiliejų.

Lietuvos ganytojai, atsiliep
dami į Popiežiaus raginimą, 
kviečia per adventą ypatingą dė-

mesį skirti Susitaikinimo, arba 
Atgailos, sakramento šventi
mui.

Iškilmingas Susitaikinimo 
šventimas vyks visose Lietuvos 
bažnyčiose. Pamaldų metu Susi
taikymo sakramentas bus šven
čiamas bendruomeniškai, tikin
tieji bendrai ir kunigų pade
dami pasirengs reikiamam su
sitaikymui ir asmeninei išpa
žinčiai.

BNS

VARŠUVOJE ATIDARYTA PARODA 
APIE KLASICISTINĮ VILNIŲ 

Nacionaliniame Varšuvos 
muziejuje gruodžio 1 d. atida
ryta tarptautinė paroda “Vil
niaus klasicizmas”, skirta meno 
istorikų Stanislovo Loreno ir 
Vlado Drėmos atminimui. Pa
rodos atidaryme dalyvavo Len
kijos prezidentas Aleksandr 
Kwasniewski.
Paroda “Vilniaus klasicizmas”

D. Benschop

Širdingai dėkojame visiems, 
kurie užjautė mus ir malda bei atminimu palydėjo 

a. a. Dr. Stasį Antaną Bačkį 
į Amžinojo Tėvo namus.

sudaryta iš Varšuvos naciona
linio muziejaus ir Lietuvos dai
lės muziejaus fonduose saugo
mų klasicizmo epochos dailės 
rinkinių bei kitų Lietuvos ir Len- 
kijos valstybinių institucijų ir 
privačių eksponatų.

Parodą sudaro apie 500 pa
veikslų, skulptūrų, piešinių, 

(nukelta į 7 spl.)

Lietuva yra numačiusi nusto
ti IAE pirmąjį bloką naudoti iki 
2005. metų, o 2004 metais nu
tarti dėl antrojo bloko uždary
mo, kaip spėjama, 2009 metais.

BNS

Ona Bačkienė-Galvydaitė 
Arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis 
Ambasadorius Ričardas Bačkis
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Paskutinis
Testamentas - tai jūsų pasku

tinis žodis, jūsų paskutinė va
lia. Nesvarbu, ar kam patinka, 
ar ne, bet su jūsų testamente 
surašytais norais turi visi skai
tytis. Testamentų vykdymą se
ka valdžia, kad jūsų norai būtų 
išpildyti ir kas nors nepiktnau- 
dotų jūsų paliktu turtu. Jau daug 
rašėme apie testamentų reikalin
gumą, bet čia norime pridėti dar 
porą pastabų, kurias turėtumėte 
žinoti, sudarydami testamentus. 
O testamentą turėtų turėti visi: 
jauni ir seni, tam, kad netikėtai 
apleidžiant šį pasaulį, jūsų už
dirbti pinigai ir įsigyti turtai ati
tektų tiems, kam norite: žmonai, 
vyrui, vaikams, vaikaičiams ar 
kitiems giminėms, lietuviškoms 
labdaros organizacijoms, lietu
viškai veiklai ugdyti organi
zacijoms, lietuviškoms reli
ginėms institucijomis ir pana
šiai, o nenueitų į valdžios iždą 
ar miesto kasą.

Sudarant testamentą, reikia 
atsižvelgti į šiuos punktus:

Kas rūpinsis jūsų vaikais? 
Daugeliui žmonių yra ne tiek 
svarbus materialinių gėrybių 
paskirstymas, kiek svarbu, kas 
atsitiks su paliktais gyvais, bran
giais šeimos nariais. Sudarant 
testamentą, turintiems nepil-

jūsų žodis
namečių vaikų reiktų pagalvo
ti, ką norėtumėte palikti jų glo
bėjais. Ar tai būtų ne giminė, ar 
giminės, kurie gyvena toliau ar 
arčiau. Jūsų numatytas globėjas 
turėtų apie tai žinoti iš anksto ir 
duoti sutikimą.

Kas rūpinsis jūsų palikimo 
paskirstymu? Kas tvarkys vai
kams paliktą palikimą? Turite 
pagalvoti, ar numatytas globė
jas vaikams sugebės tvarkyti 
vaikų palikimą, iki jie taps pil
namečiais. Jūs taip pat turite 
pasirinkti tinkamą testamento 
vykdytoją, kuris sugebės jūsų 
testamento palikimą tvarkyti 
taip, kaip jūs pageidaujate.

Neužmirškite įrašyti nuro
dymus, kada ir kaip jūsų pali
kimas turi būti paskirstytas jūsų 
vaikams. Ar jūsų vaikai turi 
gauti tam tikrą pinigų sumą, su
laukę tam tikro amžiaus, ar jie 
turėtų gauti pinigų sumas, iš
dėstytas laikotarpiais.

Kai rašote testamentą, pagal
vokite ir apie tai, kas galėtų 
rūpintis jūsųsveikatos reikalais, 
jei pats nebepajėgsite daryti 
reikalingų sprendimų. Pagal
vokite apie įgaliojimus patiki
mam, artimam asmeniui, sutei
kiančius jam galią daryti reika
lingus sprendimus. Angliškai tai

vadinasi “power-of-attomey”.
Pagalvokite ir apie toki at~ 

veji, rašant testamentą, kada vi
sai nėra paveldėtojų. Jei neturi
te vaikų, kam norėtumėte palik
ti savo turtą? Ar kitiems šeimos 
nariams, giminėms, labdarai ir 
t. t.? Jei turite rinkinius bran
genybių, meno kūrinių, senienų 
ir kitų dalykų, pagalvokite, kam 
tai skirsite, kad jums mirus, 
nebūtų dėl to nereikalingų gin
čų, piktumų, net ir tarp pačių 
artimiausių giminių. Tai galima 
padaryti laikas nuo laiko per
žiūrint savo testamentą, pa
keičiant dalis, vadinamas “me- 
moranda” arba “codicils”, ir ne
perrašant viso testamento.

Kitas svarbus klausimas yra 
palikimo mokesčiai. Kaip ga
lima juos sumažinti, kad pa
likuonims nereikėtų mokėti 
daug pinigų valdžiai. Bet šis 
dalykas nėra pats svarbiausias 
rašant testamentą ir tai neturėtų 
keisti jūsų norų. Vienas būdas 
išvengti didelių paveldėjimo 
mokesčių yra sudarymas “trust” 
sau ir žmonai/vyrui atskirai, tai, 
kad jūs abu galėtumėte palikti 
didžiausią turto dalį palikuo
nims be mokesčių - “tax-free”. 
Jūs galite palikti žmonai/vyrui 
neribotą sumą turto, tačiau tik 
650,000 dol. kitiems palikuo
nims. Ši palikuonių suma bus 
keliama, kol 2006 metais pa

sieks vieną milijoną dolerių.
Pavyzdžiui, dėl 1 min. dole

rių paveldėjimo - kaip jis gali 
būti apmokestinamas. Saky
kime, jūsų ir žmonos turtas kar
tu sudaro vieną milijoną dolerių. 
Jums mirus, jį paveldi žmona. 
Ir kai j i mirs, dalis tų pinigų bus 
apmokestinama. Kad to būtų 
išvengta, reiktų sudaryti bei pa
rengti “trusts” ir turtą padalin
ti tarp žmonos ir vyro. Vyrui mi
rus, vyro vardu sudarytam 
“trust” esantis turtas gali būti 
žmonos naudojamas iki jos 
mirties, o po to jis pereina pa
veldėtojams, ir už tai nereikia 
jiems mokėti mokesčių. Pagrin
diniai testamentai gali būti 
tvarkomi advokatų, bet jei jūsų 
turtas viršija vieną milijoną do
lerių, jums reiktų pagalvoti apie 
“estate planning”, kad dalis tur
to nebūtų išmokama mokes
čiams.

Taigi tie, kurie yra turtingi, 
turi pagalvoti ir iš anksto pla
nuoti, kad kuo daugiau turto pa
liktų palikuonims ir kad kuo 
mažiau jo būtų išeikvota mo
kesčiams.

JA V LB Krašto valdybos So
cialinių reikalų taryba

Parengė B. Jasaitienė ir A. 
Smulkštienė

Naudotasi “Chicago Tri
būne’’ (1999.05.10) medžiaga

Padėtis sveikatos 
apsaugos sistemoje 

katastrofiška
Lietuvos gydytojų sąjunga, iš

analizavusi situaciją sveikatos 
apsaugos sistemoje ir įvertinus 
planuojamą finansavimą 2000 
metams, teigia, kad padėtis 
Lietuvoje yra katastrofiška ne 
tik medikų, bet ir pacientų 
atžvilgiu.

Tai sakoma Sąjungos kreipi
mesi į Lietuvos prezidentą, 
Seimo pirmininką, premjerą bei 
Seimo Sveikatos reikalų ko
miteto vadovą.

Sąjungos pareiškime rašoma, 
kad didėjantis ligonių kasų 
įsiskolinimas gydymo įstai
goms, vaistinėms kelia grės
mę Lietuvos žmonių gydymo 
kokybei, jų aprūpinimui gy
vybiškai svarbiais vaistais. Da
bar skola vaistinėms ir gydy
mo įstaigoms yra apie 230 min. 
litų.

Medikai taip pat atkreipia 
dėmesį į siūlymą sumažinti val

stybės įmokas sveikatos drau
dimo fondui už valstybės drau
džiamus asmenis iki 201,7 lito 
už vieną draudžiamąjį vietoj 
buvusių 242,5 lito. Tai suma
žins privalomojo sveikatos 
draudimo fondo biudžetą 100 
min. litų.

Todėl Gydytojų sąjunga rei
kalauja nemažinti įmokų už val
stybės draudžiamus asmenis, 
taip pat sveikatos programų in
vesticijų biudžeto ir užtikrinti 
pakankamą finansavimą diag
nostikos ir gydymo įrangai įsi
gyti.

”Jei šios problemos nebus iš
spręstos, Lietuvos gydytojų 
sąjunga negarantuoja kokybiš
kos medicininės pagalbos tei
kimo Lietuvos piliečiams ir 
negalės prisiimti atsakomybės 
už galimas diagnostikos bei 
gydymo klaidas”, pažymima 
pareiškime. ~ , T1 Ommtel Laikas

” i ii • • i • • aprašė savo gyvenimo eigą,Žymaus kalbininko ir lituanisto įskaitant laiką, kai jis buvo
švietimo ir mokslo ministras.

autobiografija
Zigmas Zinkevičius yra vie

nas žymiausių mūsų amžiaus 
kalbininkų, lituanistų. Jis 1965 
metais paskelbė Lietuvių diale
ktologiją. Šalia šio stambaus 
tomo, parašė dvitomę Lietuvių 
kalbos istorinę gramatiką (1980 
ir 1981) ir šešiatomę Lietuvių 
kalbos istoriją (1984-1994). 
Rodyklės ir bibliografija pa
sirodė atskira knyga 1995 me
tais. Parašė daug mokslinių 
straipsnių įvairiomis lituanisti
kos temomis.

Ar šie darbai nėra pakanka
mas motyvas jų autoriaus au
tobiografijai parengti? Daug 
mokslininkų atlieka savo darbą, 
bet apie savo gyvenimą nutyli: 
jų publikacijos ir yra jų gyve
nimo istorija.

Laimei, kiek kitaip nutiko su 
žymaus kalbininko Z. Zinke
vičiaus autobiografija. Gal su
dėtingos gyvenimo aplinkybės 
lėmė, kad jis ėmėsi ją rašyti. 
Zigmas Zinkevičius (gimęs 
1925 m.) nuo pokario metų dir
bo, šalia profesorių Juozo Bal
čikonio, Vinco Mykolaičio-Pu
tino, Balio Sruogos, Jono Kruo-

po, Juozo Senkaus 
ir kitų svarbių litu
anistų. Z. Zinke
vičius į partiją'neįs- 
tojo. Neseniai jam 
teko perskaityti Vil
niaus universiteto 
partinio komiteto ir 
Istorijos-filologijos 
fakulteto partinio 
biuro pokario de
šimtmečio protoko
lus. Apie tai jis rašo: 
“Tada mane ištiko 
savotiškas šokas. 
Jeigu kas nors rem
damasis tais pro
tokolais po šimto ar 
daugiau metų aprašinės poka
rio lituanistikos padėtį, toji pa
dėtis bus aprašyta diametraliai 
priešingai, negu iš tikrųjų buvo. 
Mat tada protokolavo ne tai, kas 
vyko, bet tai, ko bolševikų par
tija norėjo”. Todėl jautė “parei
gą aprašyti, kaip iš tikrųjų bu
vo, nieko negražindamas ir 
nekoreguodamas”, rašo jis Pra
tarmėje.

Z. Zinkevičius sąžiningai 
atliko savo uždavinį ir išsamiai

Bet jo mokslinio darbo planai 
dar neišsemti, jis šiuo metu ra-

Zigmas Zinkevičius

šo lietuviškų poterių kalbos is
toriją, kaupia duomenis ir ki
tiems darbams. “Dirbsiu, kol 
Dievas leis” (psl. 518).

Zigmas Zinkevičius. Prie 
lituanistikos židinio. Vilnius, 
1999. Mokslo ir enciklopedijos 
leidybos institutas. 519 psl.

Parengė Alfred Bammes- 
berger,

Katholische Universitaet 
Eichstaett

Lietuvos 
savaitraštis 
“Veidas” 

apdovanotas 
vokiečių premija

Vokietijos Ebelin ir Gerd Bu- 
c.erius vardo fondas Gerd Bu- 
cerįus vardo premiją sutei
kė Vilniuje leidžiamam savai
traščiui “Veidas”. Žymaus vo
kiečių leidėjo ir visuomenės 
veikėjo Gerd Bucerius vardo 
premija skiriama pirmą kar
tą

ja siekiama paremti nepri
klausomą spaudą reformuoja
mose Rytų Europos šalyse.

Kiekvienais metais bus skel
biami trys šių premijų laurea
tai.

"Veidui” ši premija paskir
ta už spausdinamų straipsnių 
subalansuotumą, įžvalgią ana
lizę ir tekstų rašymo kokybę.

50 tūkst. Vokietijos markių 
premija žurnalo atstovams bus 
įteikta 2000 metų pavasarį 
Hamburge.

NEW JERSEY NEW JERSEY NEW JERSEY NEW JERSEY 
SENTRY REALTY, INC. 33 E. Railroad Avė., Jamesburg, NJ 08831. Tel.: 
(732) 521-1611. FAX 732-521-0034. Jei norite pirkti namą, žemės plotą, 
komercinį pastatą ar nuomoti namą puikioje Centrinėje New Jersey da
lyje, maloniai kviečiame kreiptis į NJ Licensed Real Estate agentę ZINE- 
RĄ A. MACYS (kalba lietuviškai). Namų tel.: (732) 521-5556 arba (732) 
521-1916. Centrinė New Jersey dalis yra puiki vieta gyventi tiek jaunoms 
šeimoms, tiek pensininkams. Geros mokyklos. Patogus susisiekimas su 
prekybos centrais ir darbais. Gerai žinomos pensininkų namų bendruo
menės.

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisiniuose 
reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, imigracija, DW1 
and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpinamas lietuvių k. vertėjas. 
Konsultacija nemokamai. Galchus & Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, 
NY 11361. Tel.: 718 229-2628.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose reikaluose, 
kurie liečia testamento paruošimą ir jo vykdymą, o taip pat nekilnojamo 
turto pirkimą ar pardavimą bei įvairius reikalus, susijusius su mokesčių 
(tax) mokėjimu. Advokatas dirba Connecticut valstijojeir kalba lietuviškai. 
134 West St., Simsbury, CT 06070. E-mail: sigcycle @aol.com Tel.: 860 
651-0261. Fax 860 651-8376,

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest P’way 
St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. Koplyčios 
parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 
Newark office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.). Tel. 344-5172. 
Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliams pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių 
apdraudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj - OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, NY. Tel. 847-2323 
(namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar norite būti 
J. Andriušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Ta- 
vern, 1883 Madison St., Ridgewood,NY11227. Tel. 821-6440. Salė vestuvėms 
ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies 
lietuviškas maistas prieinama kaina.

Kitų metų Lietuvos biudžeto 
deficitas bus apie 

800 min. litų
Kitų metų Lietuvos biudžeto svarstoma galimybė mažinti

deficitas turėtų sudaryti apie 800 
min. litų. Tai patvirtino Lietu
vos finansų ministras Vytautas 
Dudėnas per lapkričio 27 d. 
vykusio Vyriausybės posėdžio 
pertrauką. Pasak ministro, pla
nuojama, jog kitais metais biu
džeto įplaukos sudarys apie 8,9 
milijardo litų, išlaidos - apie 9,8 
milijardų litų.

Jo teigimu, tai trečiasis biu
džeto projektas, kurį svarsto Vy
riausybė. Palyginti su pirmuoju 
variantu, dabar biudžeto defi
citas sumažintas 400 min. litų, 
o išlaidos - 1 milijardu litų.

Lapkričio 26 d. premjeras An
drius Kubilius sakė, kad, sie
kiant taupyti biudžeto lėšas, ki
tąmet ketinama mažinti juri
dinių asmenų pelno mokestį 
nuo 29 iki 24 proc., taip pat dis
kutuojama dėl mokesčių “Sod
rai” didinimo 1-2 proc. Be to, 
bus įvertinta dirbančių pen
sininkų pensijųribojimo tvarka,

teisėjų atlyginimus.
Premjeras teigė, kad reikia 

pačioms ministerijoms palikti 
teisė nuspręsti dėl jų darbuotojų 
darbo užmokesčio. “Jos gali 
mažinti atlyginimus, o gali ma
žinti dirbančiųjų skaičių ir taip 
taupyti”, kalbėjo A. Kubilius.

”Mes stengiamės numatyti 
pajamas kiek galima realesnes”, 
pažymėjo jis, pridūręs, kad ki
tais metais bendras vidaus 
produktas (BVP) turėtų augti 
2,2 proc.

Anot A. Kubiliaus, toliau bus 
ieškoma būdų, kaip mažinti 
fiskalinį deficitą. “Šia linkme 
einame pakankamai progresy
viai”, pabrėžė premjeras.

Vyriausybė numatė, kad kitų 
metų fiskalinis deficitas bus 
6,5 proc. Iki šiol Tarptauti
nis valiutos fondas reikalavo, 
kad kitais metais Lietuva su
mažintų fiskalinį deficitą iki 
2 proc. BNS

BNS

Vilnius V. Kelerienės nuotr. •

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, N Y 11368. 
Tel. 779-5156.

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš KDM 
stoties 1380 AM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY 11364. Tel. 
718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979. ,

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

pinigais, Unitrust, testamentais.
-Tax Exempt #36-2927289- 

per.
Pope Leo XIII Literary Fund, Ine. 
9050 Troy Avenue 
Evergreen Park, IL, 60642

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

66 - 86 80 ST. M1DDLE VILLAGE, 
QUEENS N.Y. 11379

PHONES (718) 326-1282; 326-3150
- TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA ■

- GAUSI PARODŲ SALĖ -
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Kelyje į NATO
Rimgaudas Kazėnas
Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris,
Naujosios sąjungos tarybos narys

Kalėdos Internete
Kalėdos — viena populiariausių ir numylėtų švenčių pasauly

je. Tereikia [dėmiau apsidairyti gatvėje, kurioje gyvenate ir pa
matysite, kaip jos yra laukiamos. Išgražintos bažnyčios, išpuošti 
namai, tviskančios įvairiaspalvės lemputės, Kalėdų simbolika 
papuoštos durys, langai, kiemai. O kaip Kalėdas sutinka ir joms 
ruošiasi internetinė bendruomenė?

Pasidomėję galime rasti pačių netikėčiausių ir [domiausių da
lykų. Labiausiai paplitę kompiuteriniai serveriai, kuriuose gali
ma pasiųsti laišką Kalėdų seneliui ir gauti atsakymą elektroniniu 
paštu. Yra ir tokių, kuriuose galima palikti užsakymą asmeniniam 
laiškui nuo Kalėdų senelio. Jis gali būti adresuotas jūsų vaikui, 
draugui ar giminiečiui ir bus atsiųstas Kalėdų išvakarėse ant spe
cialaus popieriaus specialiame voke. Visa reikiama informacija 
užpildoma užsakymo lape http://netrunner.net/~covers/santa/. Tam 
pačiam gavėjui du vienodi laiškai nebus išsiųsti, juk burtininkai 
negali suklysti, tačiau tokį pat laišką galima siųsti kito serverio 
pagalba. Už elektroninio pašto laiškus mokėti dažniausiai nerei
kia, paprastų laiškų siuntimas kainuoja apie 5 dolerius.

Jei jūs nenorite patikėti savo artimųjų pasveikinimo niekam ir 
norite pats atlikti Kalėdų senelio vaidmenį, reikiamą rekvizitą 
galėsite įsigyti elektroninėse parduotuvėse. Pavyzdžiui, http:// 
www. deeppool. com/northpole. html galite rasti Kalėdų senelio 
kostiumus po 89 dolerius, sintetinių barzdų ir perukų (29 ir 59 
doleriai), baltas pirštines (7 doleriai), kalėdinį varpelį, maišą do
vanoms... Telieka tik praeiti nedidelį apmokymą. Tai galima 
padaryti slaptame Santa Klauso kaimelyje http:// 
www.northpole.com/. Tai vienas simpatiškiausių kalėdinių pus
lapių. Juose galima aplankyti Kalėdų senio dirbtuves, paskaityti 
pąsakiškų istorijų, užsukti [paštą ir parašyti Kalėdųseneliui laiš
ką, ar užeiti į ponios Santa Klaus virtuvę.

Verta aplankyti ir Christmas.com puslapį http://christmas. com/ 
Jame galima rasti daug reikalingos informacijos. Galima rasti 
nemaža vietų kuriose aprašoma, kaip švenčiamos Kalėdos vienoje 
ar kitoje šalyje http://www.santaclaus. com/world. html, paskaity
ti interviu su Kalėdų seneliu http://www. rtis. com/reg/roundtop/ 
santa.htm, paklausyti Santa radijo laidų http://www.nettiradio.fi/ 
test/santa/saneng.html.

O iš Lietuvos kol kas, kaip ir praėjusiais metais, jūs galite tik 
pasiųsti elektroninį sveikinimą savo draugams http:// 
www.omnitel.lt/post/ ar norų sąrašą Seniui Šalčiui http:// 
www. tdd. lt/saltis/.

Na, o tiems, kas nori šiek tiek prasiblaškyti, siūlome apldnkyti 
http://www. intrcom. com/~tnye/christmas/xmas.htm

Visose išsivysčiusiose šalyse 
didžiausias dėmesys skiriamas 
vadinamoms investicijoms į 
ateitį: jaunimo švietimo ir mok
slo finansavimui. Deja, dabar
tiniai Lietuvos vadovai tik sa
vo pasisakymuose deklaruoja 
didelį dėmesį švietimui ir mok
slui, o tikrovėje tam skirtos lė
šos nuolat mažinamos. Pana
šu, kad valdžiai nereikia auk
štojo mokslo, kaip nereikia sa
vos pramonės, žemės ūkio, en
ergetikos, sveikatos apsaugos ir 
kultūros. Tuo pat metų lėšos, 
skiriamos krašto apsaugai, 
policijai ir teisėsaugai, kasmet 
didėja.

Aš norėčiau plačiau pana
grinėti ir pareikšti savo nuo
monę apie Lietuvos krašto ap
saugos sistemos finansavimo 
politiką, kuri man atrodo netei
singa, nes milžiniškos pinigų 
sumos, skiriamos šiai sričiai, 
dažnai atimamos iš švietimo ir 
mokslo.

Nenorėčiau nuvilti tų, kurie 
tiki, kad Lietuvą apgins dabar
tinė jos kariuomenė. Lietuviš
kieji NATO optimistai teigia,
kad Lietuvos kariuomenei už
tektų atsilaikyti prieš agresorių 
tris valandas, o po to bus, kas 
mus apgins. Deja, kaip rodo da
bartinė NATO plėtros strategi
jos analizė, pagrindinė šios or
ganizacijos plėtimosi kryptis - 
Pietryčių Europa. Taigi narys
tės NATO ir dėl to atsirasian
čių saugumo garantijų Lietuvai 
gali tekti laukti daugiau nei 
dešimtmetį.

Kalbant apie Lietuvos ka
riuomenę, išryškėja įdomi seka: 
ją pradėjo kurti šiuo metu už 
sukčiavimą įkalintas A. But
kevičius, tęsė vienas komso- 
molo (komjaunimo - red.) ly
derių L. Linkevičius, dabar ją 
toliau kuria buvęs partorgas C. 
Stankevičius ir išeina... išeina 
tipiška komsomolcų “poka- 
zūcha” (“pasirodymas” - red.).

Leisiu sau pajuokauti: sa
koma, kad geriausiai kovoti su 
kvailyste ją išjuokiant.

Nuo pradžios man pačiam 
teko dalyvauti Lietuvos ka
riuomenės kūrime. Supraskit, aš 
ne prieš kariuomenę, aš prieš tai, 
kas ten dabar vyksta. Nenoriu 
gilintis į skaičius, galima spėti, 
kad iš 700 mln., skirtų šiais 
metais krašto apsaugai, vėjais 
nueis ne mažiau kaip trečdalis, 

t. y. apie 200 mln. “Ir kas gali 
paneigti, kad “tie vėjai nenuneš 
šios sumos dalies į kieno nors 
kišenes. Ar nevertėtų mums

Lapkričio 23-čiąją dieną - Kariuomenės dieną - Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje 
surengtas minėjimas. Pasidžiaugta laimėjimais, pasiektais pertvarkant Lietuvos gink
luotąsias pajėgas ir derinant jas prie NATO standartų G. Žilinsko (ELTA) nuotr.

pasekti kaimynų estų pavyzdžiu 
ir keliais šimtais milijonų “pa
koregavus” KAM biudžetą į 
NATO “glėbį skubėti lėtai”, o 
tuo labiau kad ir laukia ten mū
sų tik po dešimtmečio.

Nesuprantami ir keisti atrodo 
ir mūsų politikų karo vadų pos
tringavimai apie tai, kad ka
riuomenė kovos - priešinsis 
tris valandas, dvi dienas, o po 
to... Kas po to ? NATO suteiks 
mums branduolines garanti
jas? Ir iš viso, kaip jūs pa
žiūrėtumėt į gydytoją, pasakiusį, 
kad jis gydys tik tol, kol turės 
vaistų ir ligonis bus sąmoningas.

Šiandien spaudoje, o ypač kai 
kurių mūsų politikų pasi
sakymuose, daug kalbama apie 
tai, kad nereikia kritikuoti ka
riuomenės, nes mūsų nepriims 
į NATO. Atleiskit, kaip belan- 
kstytum veidrodį, kreivo veido 
jis vis tiek neištiešins. Ka
riuomenė tapo “šventa karve”, 
kurią reikia tik garbinti.

Praėjusių metų pabaigoje NS 
organizavo diskusiją “Gink
luotų pajėgų strategija ir jų fi
nansavimas”. Pakvietėme visas 
politines partijas ir stambias 
profsąjungas. Deja, atėjo tik 
keletas mažųjų partijų atstovų.

Šiandien pas mus ne tiek 

svarbu, ką tu kalbi. Svarbiau, 
kas tu esi. Sausio mėn. NS 
paskelbė kreipimąsi į jo Eksce
lenciją prezidentą, reikšdami 
susirūpinimą, kad kariuomenė, 
o ypač krašto apsaugos sava
norių pajėgos ir Šaulių sąjunga 
ruošiamos riaušių malšinimui. 
Tada vieni mus išvadino šmei
žikais, kiti politikos pradinu
kais. Tačiau vėliau nieko ne
šokiravo paties ekspremjero G.

Vagnoriaus balandžio 21 d. pa
reiškimas, kad jis žinąs apie 
Lietuvoje rengiamų riaušių 
planus, prie kurių prisidėjusi ir 
Prezidentūra. Tai kaip čia da
bar? Jeigu žinojo apie riaušes, 
tai ir ruošėsi jas malšinti.

Tvirtinama, kad kariuome
nė riaušių nemalšins, kad jos vi
sai kita paskirtis. Drįstu pa
klausti, kam tada savanoriams 
ir šauliams reikalingi bananai 
ir specialūs skydai, kam ka
riuomenei ir vidaus pulkams 
“kalašnikovai” su išcentrinėmis 
kulkomis, kam oro pajėgų 
“kukurūznikams” raketų oras- 
žemė paleidimo įrenginiai?

Didžiausia tarpukario Lietu
vos kariuomenės pergalė (po 
Giedraičių kautynių), ko gero, 
buvo Suvalkijos 1935 m. val
stiečių streiko numalšinimas, 
kai raiti husarų pulko patruliai 
išvaikė kelis blokuojančius val
stiečių piketus. Ar nesiruošia 
panašią šlovę užsitarnauti Lie
tuvos karinės oro pajėgos, ra
ketų S8 salve nušluodamos 
nuo kelių protestuojančius ūki
ninkus?

Dėl vieno žmogaus pakeitęs 
įstatymą Seimas kariuomenės 
vadu paskyrė ne rikiuotės kari
ninką, bet 65 metų pensininką, 

buvusį Amerikos karo technikos 
specialistą ir karinių sandėlių 
viršininką. Bet netgi prieš su
tikdamas užimti šį postą, busi
masis generolas nuvyko į 
Ameriką Pentagono leidimo.

Matyt, pas mus, kaip ir Af
rikoje, seni drambliai susirenka 
mirti į vieną vietą.

Vyties kryžiumi, kurio antro
je pusėje anksčiau buvo užrašas 
“už narsumą”, prieš keletą me

tų buvo apdovanotas karo aka
demijos viršininkas už pirmą 
karininkų laidą. Gal dabar rašo 
“už uolumą”.

Šiandien į Jugoslaviją daly
vauti tarptautinių taikos pa
laikymo pajėgų operacijose 
siunčiamas “žalias jaunimėlis” 
- netgi ne liktiniai, bet šaukti
niai. Kai grupė pirmųjų Lietu
vos kariuomenės išminuotojų, 
vykdžiusių šiuos darbus dar 
1991-1992 m., tarp kurių buvo 
ir šių eilučių autorius, pasisiū
lė vykti atlikti išminavimo dar
bus Kosove, kariuomenės va
dovybė į tai pažiūrėjo skeptiš
kai. Per seni. Žinoma, žymiai 
gražiau ant sienos atrodo jaunų 
gražių žuvusių didvyrių port
retai.

Jaunimas kiekvienos tautos 
ateitis, jos medžio šakos. Kas 
liks iš medžio, jeigu jam nuka
posi šakas? Stuobrys.

Šiandien dažnai karo entuzi
astai cituoja Napoleoną: “Kas 
nenori maitinti savos kariuo
menės, yra priverstas šerti sve
timą”. Tačiau jau tada jo užsie
nio reikalų ministras Šarlis Ta- 
leiranas jį perspėjo: “Valdove, 
durtuvais galime padaryti daug 
ką, bet sėdėti ant jų labai ne
patogu”.

Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė

Lietuvos laisvės kovos 
sąjūdžio strategija 4

Vyčių sąjungos įkūrėjai Antanas Bakšys ir Aleksas Jurkūnas tai 
paaiškino nenoru sukelti skaldymąsi dėl ideologinių ar 
pasaulėžiūrinių skirtumų: „LLKS, pasistatydama vien tik visų są
moningų tautiečių aukščiausią siekimą - laisvę ir nepriklausomy
bę savo tikslu, siekė įtraukti vieningon kovon visus lietuvius, 
nežiūrint jų politinių, religinių ir kt. įsitikinimų skirtumų“. Mir
ties artumas partines rietenas pavertė juokingu balastu. Ne veltui 
J. Lukša, matydamas išeivijos nesutarimus, pabrėžė, kad „krašte 
kovojąs elementas“ apėmė visas demokratines jėgas, nes atėjo „į 
kovos lauką be partinių įgaliojimų“. Iš tikrųjų net pogrindžio są
lygomis LLKS visus sprendimus priiminėjo labai demokratiškai 
-balsų dauguma. Svarbiausios problemos buvo aptariamos viešai 
LLKS tarybos biuletenyje, o greta priesaikos, kur prisiekiama 
Dievo vardu, buvo įteisintas ir iškilmingas pasižadėjimas laisva
maniams. Taigi LLKS savo gretose stengėsi suburti įvairiausių 
visuomenės sluoksnių ir įsitikinimų žmones, vedamus laisvės ir 
demokratijos idealų. Dar A. Baltūsio parengtuose BDPS prezi
diumo programiniuose nuostatuose pabrėžta, kad Sąjūdis „savo 
kovos nesieja nė su viena buvusia Nepriklausomos Lietuvos 
politine partija“. Vis dėlto kai kurie partizanų pareigūnai ne kartą 
kritiškai atsiliepė apie nepriklausomos Lietuvos valdymo trūku
mus ar ydas, o J. Lukša tiesiai pasakė, kad „buvęs tautininkų 
režimas esąs visiškai nepopuliarus“.Todėl natūralu, kad buvo pri
tarta VLIK’o nuomonei atsikuriančioje Lietuvoje remtis 1922 m. 
Konstitucija. Tam prieštaravo gal tik J. Šibaila, simpatijas par
tijoms absoliučiai atskyręs nuo Lietuvos Respublikos valstybin

gumo problemų. Bijodamas, kad Lietuva gali prarasti valstybės 
tęstinumą, jis pasisakė už Kybartų aktų pripažinimą ir 1938 m. 
Konstitucijos galiojimą. Kartu J. Šibaila labai teigiamai vertino 
1926 m. perversmą: „Lietuvoje pilnumoje apie žmogaus demok
ratines teises tada bus galima kalbėti, kai iš gyvenimo išnyks šių 
teisių niekintojas - komunizmas. Užtat 1926 m. gruodžio 17-oji 
yra tuo mūsų tautai pagrindu, nuo kurio pradėta kova prieš komu
nizmą“. Matydama retėjančias partizanų gretas, LLKS taryba kons
tatavo: „Atėjus išsilaisvinimo valandai, kuriantis įvairioms par
tijoms ir organizacijoms, daugelis stos į jas, o LLKS tegalės kal
bėti tik gana nedidelės tautos dalies vardu“. Tad LLKS apsiribojo 
savo vaidmeniu tik atkuriant nepriklausomybę. 1950 m. pasitikė
jimas Vakarais, taip pat išeivija kiek priblėso. Nors partizanų va
dovybė teigė, kad „mes ruošiamės Vakarų ir SSRŠ karo atveju 
sukilti ir atgauti nepriklausomybę“, tačiau suvokė, kad gali kilti 
sunkumų santykiuose su užsienio organizacijomis ir valstybėmis. 
„Mes nežinome, ką darys Vakarai: kaip reaguos į mūsų kariuo
menės užuomazgų padidėjimą ir aplamai į mūsų ginkluotąsias 
pajėgas“, - svarstė LLKS taryba. Prisimenant istoriją, kai 1920 
m. buvo nustatyta demarkacijos linija, atplėšusi Vilnių, pabrėžta, 
kad „Nepriklausomybės atgavimo metu mums ypatingai svarbu 
patiems tinkamai apsaugoti savo pietų ir pietų-rytų sienas“. Po il
gų ir išsamių diskusijų, kuriose aktyviai dalyvavo J. Šibaila ir Bro
nius Krivickas, susiformavo nuomonė siekti atkurti Lietuvą lai
kantis etnografinių ribų. Tauro apygardos vado Viktoro Vitkaus
ko nuomone, etnografinės ribos apėmė ir Suvalkų bei Baltgudijos 
lietuviškus rajonus, o J. Šibaila manė, kad teoriškai galima siekti 
ir Karaliaučiaus krašto. Rytų Lietuvos srities Visuomeninės da
lies viršininkas B. Krivickas Lietuvos pretenzijas į Karaliaučiaus 
kraštą laikė pagrįstomis tik tuo atveju, jei šis kraštas būtų atimtas 
iš Vokietijos. Sienų klausimas labai aktyviai svarstytas todėl, kad 
sienų gynyba buvo viena svarbiausių strateginių valstybės atkū
rimo užduočių partizanų junginiams ir vienas esminių suverenu

mo požymių. Partizanų vadai nemanė, kad atkūrus nepriklauso
mybę Lietuva turėtų laikytis atsiribojimo nuo kitų valstybių po
litikos. Apžvelgdamas ateities perspektyvas, J. Šibaila pažymėjo, 
kad „pokario Europos gyvenimą nulems ne tiek tautinės ambi
cijos, kiek ekonominio gyvenimo klausimas“. Labai šiuolaikiškai 
mąstė B. Krivickas; pasak jo, „Lietuvos saugumas ateity pirmiau
sia turės remtis kolektyvinio saugumo principu, už kurį kaip tik ir 
kovoja Jungtinės tautos“. Tiesiog pranašiškai jis kalbėjo, kad „atei
na laikas, kai mus ta [Vakarų. -N. G.-Ž.] kultūra labiau negu kada 
nors užplūs su visom savo gerom ir blogom pusėm. <.. .> manau, 
kad mūsų tauta, pažindama svetimas įtakas, giliųjų pagrindų sa
vo kultūrai turi ieškoti savo gyvenimo reiškiniuose, savo kovose 
ir žygiuose, savo tvirtuose doriniuose nusiteikimuose ir papro
čiuose, savo anksčiau pasiektuose gražios ir šviesios dvasios kultū- 
ri niuose laimėjimuose“. Iš 1949 m. vasario 10-20 d. vykusiame 
partizanų vadų suvažiavime aptartų ir LLKS statute išvardytų 
Sąjūdžio tikslų vienas sunkiausių buvo saugoti „gyvąsias jėgas, 
dvasines vertybes ir ūkines gėrybes“. Kad partizanai savo veikla 
nesukeltų gyventojams grėsmės, LLKS ėmė laikytis dar didesnės 
konspiracijos. Nutarta naudoti „kiek galint tinkamesnes organi
zacines formas ir tautai kuo mažiausius nuostolius atnešančius 
laisvės kovos būdus“. 1949 m. balandžio mėn. atsisakyta LLA 
pavyzdžiu sukurto Organizacinio sektoriaus (OS) - partizanų dali
nių vadams pavaldžios centralizuotos pogrindžio organizacijos - 
ir rekomenduota organizuoti partizanų talkininkus slapukus (tre
jetų sistema). Todėl rinktinėse vietoj rajonų, turinčių keletą par
tizanų rikiuotės būrių ir kelių valsčių OS, atsirado tėvūnijos, 
sudarytos tik iš partizanų būrių. Ryšininkais pradėta skirti pačius 
partizanus, legaliai gyvenančių asmenų pagalbos atsisakyta. Ap
ribotas naujų partizanų priėmimas, o pabėgusius nuo tremties as
menis stengtasi aprūpinti fiktyviais dokumentais. Kliudyti trėmi
mams kovinėmis akcijomis partizanai jau nepajėgė, todėl tik per
spėdavo gyventojus apie galimus trėmimus. Sudėtinga buvo ginti 

(nukelta į 4 psl.)
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Baltijos respublikų NATO problemos

■ Liepojos uosto pareigūnai 
sakė, jog yra mažai vilčių, kad 
pavyks išgelbėti žvejybos laivo, 
kuris per savaitgalio uraganą ap
virto ir plūduriuoja dugnu į vir
šų, šešių narių įgulą. Anot pa
reigūnų, nors ir naivu tikėtis ras
ti nors vieną jų gyvą, tačiau 
paieška bus tęsiama, nes juos 
reikia surasti. Gelbėtojai 25 
metrų Latvijoje registruotame 
laive “Sniegs” iki šiol nerado 
nei gyvų žmonių nei jų kūnų. 
Dėl savaitgalyje Latvijoje siau- 
tusio uragano, trys pagrindiniai 
uostai iki gruodžio 5 d. buvo 
uždaryti, o vakarinėje šalies 
dalyje daug namų liko be elek
tros energijos.
■ Estijos premjeras Mart Laar, 
lankydamasis Karmėlavoje re
gioniniame oro erdvės stebėji
mo ir koordinavimo centre, pa
reiškė, kad būtų tikslinga, jei 
Baltijos valstybės bendrai pirk
tų oro erdvės stebėjimo radarą. 
Tam, pasak jo, pritarė ir Lietu
vos premjeras Andrius Kubi
lius. Estijai nepavyko vienai sa
varankiškai įsigyti minėto ra
daro.
■ NATO generalinis sekreto

rius George Robertson interviu 
Interfax’ui, kalbėdamas apie 
NATO plėtrą, pareiškė, kad “nei 
vienos Europos šalies, norinčios 
įstoti į aljansą, kandidatūra ne
bus atmesta dėl geografinių 
priežasčių’’. “Valstybės pačios 
renkasi savo saugumo užtikri
nimo tvarką. Šį principą pri
pažino Pagrindinis Aktas ir jam 
pritarė ESBO šalys”, - sakė 
G.Robertson. Jis priminė, kad 
klausimas dėl naujų narių pri
ėmimo į NATO bus svarstomas 
NATO viršūnių susitikime 2002 
metais.
■ Vokietijos prezidentas Jo- 
hannes Rau paragino Vokietijos 
pramonininkus prisidėti ieškant 
kompromiso dėl nacių laikų ver
giško darbo aukų kompensaci
jų. 50 Vokietijos kompanijų su
tiko prisidėti prie kompensaci
jų fondo, kurį sudarytų 8 mi
lijardai Vokietijos markių, iš 
kurių 5 milijardus mokėtų pra
monininkai, o 3 milijardus vy
riausybė, tačiau atsisakė mokė
ti didesnius įnašus. Aukoms at
stovaujantys advokatai reikalau
ja, kad būtų sumokėta 10 mi
lijardų markių ir grasina bylo
mis, jeigu nepavyks susitarti.

Š. m. lapkričio 14 d. Cleve
lando Lietuvių Namuose įvyko 
labai turininga, įdomi ir nau
dinga programa, kurią suor
ganizavo veiklūs ir energingi 
Clevelando LB apylinkės val
dybos nariai: pirmininkas dr. 
Raimundas Šilkaitis ir vice
pirmininkas dr. Viktoras Stan
kus. Kaip jau se
niai žinome, Bal
tijos respublikų 
pastangos įstoti į 
NATO iki šiol liko 
be pasekmių, tad 
jau pradedama jau
dintis, kad NATO 
nariai pasiduoda 
Rusijos protestui, 
kurį Rusija yra pa
kartotinai pareiš
kusi prieš Baltijos 
respublikų įstojimą 
į NATO. Galima 
būtų spėlioti, kad 
Rusija slaptai pla
nuoja agresiją, nes 
Baltijos respubli
kos jai būtų puikūs 
vartai per Baltijos 
jūrą pasiekti Atlantą ir per jį 
taip viliojančius Vakarus.

Amerikos baltiečiai labai ar
timai bendrauja įvairiomis pro
gomis, kartu minėdami savo re
spublikų istorinius įvykius, o 
Clevelando baltiečiai turi su
organizavę Amerikos baltiečių 
sąjungą, kurios dėka palaiko 
artimus ir daugiškus ryšius. 
Clevelando LB apylinkės ini
ciatyva buvo pakviesti du įta
kingi kongreso nariai: iš Chi
cagos atvykęs lietuvių kilmės

Clinton ragina Europoje 
plėtoti "Internetą”

JAV prezidentas Bill Clinton 
lapkričio 28 d. Europos vado
vus paragino plėtoti “Internetą” 
kaip pasaulio ekonomikos ska
tinimo ir kovos su skurdu prie
monę. Neoficialiame viršūnių 
susitikime Florencijoje, kur su
sirinko vidurio kairiųjų vy
riausybių vadovai, B. Clinton 
sakė, kad Amerikoje yra daug 
bedarbių, kurie užsidirba pini
gų prekiaudami “Interneto” 
rinkose, ir paragino išsivys
čiusias šalis nustatyti tikslų 
terminą, kada “Interneto” ryšys 
bus taip paplitęs, kaip ir tele
fonas.

”Šioje ekonomikos srityje 
yra ir daug galimybių, ir prob
lemų”, sakė B. Clinton. “Tai 
neturėtų mūsų liūdinti. Mums 
tiesiog reikia suprasti, kad vy-

Aurelija M. Balašaitienė

respublikonas John M. Shim- 
kus ir vietinis kongreso narys, 
demokratas Dennis J. Kuci
nich, labai populiarus vietinių 
baltiečių tarpe. Abu kongreso 
nariai yra Baltijos tautų reika
lų gynimo specialaus komiteto 

Iš k.: kun. Juozas Bacevičius, John Shim- 
kus ir Darius Šilkaitis

kongrese ko-pirmininkai.
Pirmas Shimkaus vizitas bu

vo Clevelando lietuvių Šv. Jur
gio parapijoje, kurioje vyko 
tradicinis rudens festivalis. Pa
rapijos klebonas kun. Juozas 
Bacevičius garbųjį svečią pas
veikino visos parapijos vardu. 
Po trumpo pasisvečiavimo dr. 
Stankus ir dr. Šilkaitis nuvežė 
Shimkų į Clevelando Lietuvių 
Namus, į kuriuos jau buvo 
atvykęs ir Dennis Kucinich. 
Garbės svečiams susėdus už 

riausybėms reikia 
imtis naujos politi
kos”.

Didžiosios Bri
tanijos ministras 
pirmininkas Tony 
Blair, Prancūzijos 
ministras pirmi
ninkas Lionei Jos- 
pin ir Vokietijos 
kancleris Gerhard 
Schroeder, kaip ir 
B. Clinton, atsto
vaujantys kairia
jam politikos spar
nui, taip pat pabrėžė būtinybę 
tradicines socialinės gerovės 
idėjas pritaikyti prie technolo
ginių išradimų, ekonomikos 
globalizavimo ir į paslaugas 
orientuotos rinkos, kuri tampa 
neberegul iuoj ama. 

prezidiumo stalo, juos su
sirinkusiai publikai pristatė pro
gramos vedėja Gražina Kudu- 
kienė. Dievo Motinos parapi
jos klebonui kun. Gediminui 
Kijauskui perskaičius invoka- 
ciją, LR garbės konsule Ingri
da Bublienė abu kongreso 
atstovus apjuosė lietuviškomis 
juostomis. Po to Kucinich ir 
Shimkus išsamiai, įdomiai ir 
turiningai kalbėjo apie Baltijos 
respublikų NATO narystės 
svarbą, tuo reikalu dedamas 
pastangas ir atsakinėjo į pub
likos klausimus. Buvo ypač 
gražu, kad abu kongreso at
stovai pakartotinai pabrėžė tar
pusavio artimą draugystę, o 
John Shimkus su pasididžia
vimu pasigyrė esąs ketvirtos 
kartos Amerikos lietuvis. Abu 
svečiai nuosekliai ir praktiškai 
skatino ir patarinėjo, kaip reikia 
talkinti Baltijos respublikoms, 
jas remiant ir ekonomiškai, ir 
moraliai, ir konkrečia politine 
veikla. Susidarė stiprus įspūdis, 
kad abu kongreso atstovai yra 
pasišventę Baltijos respublikų 
NATO narystės idėjai ir yra įsi
tikinę, kad ilgainiui toji proble
ma būsianti palankiai išspręsta.

Programai pasibaigus, visi 
buvo vaišinami skaniais prie- 
tumis ir turėjo progą tarpusavyje 
toliau diskutuoti iškeltus klausi
mus bei atnaujinti draugystės ir 
pažinties ryšius. Dalyviai išėjo 
su pakilia nuotaika, įsitikinę, 
kad Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos NATO narystės problema 
yra patikimose pasišventusių 
idealistų rankose.

"Naujoji ekonomika yra 
žiniomis grįsta ekonomika”, 
sakė T. Blair, pabrėždamas, kad 
jo vadovaujama leiboristų vy
riausybė dabar siekia užtikrin-

Prezidentas Bill Clinton

ti, kad žmonėms būtų suteiktas 
išsilavinimas ir technologinės 
žinios, padėsiančios jiems pa
tiems susikurti darbo vietas, nes 
tradicinis socialistinis modelis, 
grindžiamas turto perskirstymu, 
atgyveno. BNS

Baigėsi fotografijos 
paroda-konkursas Chicagoje
Chicagoje, Jaunimo Centro 

Čiurlionio galerijoje, kaip ir 
kasmet, taip ir šį rudenį buvo 
surengta fotografijos paroda- 
konkursas. Tai jau 28-oji pa
roda ir jos tema šįkart buvo

Nenuilstantis parodų organizatorius ir Chicagos jaunimo 
globėjas Algimantas Kezys V. Kelerienės nuotr.

“Kūdikystė. Vaikystė. Pavasa
ris. Rytas”. Čiurlionio galerijos 
parodas nuo 1972 m. pradėjo 
rengti dr. Stasys Budrys, jam 
mirus šį darbą perėmė dr. Mil
da Budrienė.

Šių metų parodoje daugiau
sia dalyvavusių fotomenininkų 
buvo iš Lietuvos (net 95%), ki
ti - iš Amerikos. Kaip įprasta, 
meniškiausias nuotraukas, ati
tinkančias paskelbtą temą, tu
rėjo išrinkti žiūrovai, apsilankę 
šioje parodoje. Premijų įteiki
mo vakarą vedė žymus fotome
nininkas Algimantas Kezys ir 
Milda Budrienė.

28-osios kasmetinės lietuvių 
fotografijos laimėtojais suau
gusiųjų grupėje tapo: Vėtrė An
tanavičiūtė iš Vilniaus (I vieta), 
Algis Jakštas iš Švenčionėlių (II 
vieta) ir Marija Čičirskienė iš 
Panevėžio (III vieta).

Jaunųjų grupėje premijas

Derybas Čečėnijoje reikia vesti, 
bet ne su Maschadovu

Nobelio premijos laureatas, 
rašytojas Aleksandr Solženicyn 
mano, kad siekiant sureguliuo
ti padėtį Čečėnijoje derybas 
“būtina vesti, bet ne su (dabar
tiniu prezidentu) Maschado
vu”. Pasak jo, šiandien padėtis 
Čečėnijoje, palyginti su 1994- 
1996 metais, iš esmės pasikeitė.

"Šiandien jie mus užpuolė”, 
pareiškė rašytojas interviu 
Rusijos televizijai, paaiškinda
mas, jog turi omenyje kovoto
jų Basajevo ir Khattabo įsiver
žimą į Dagestaną ir jų planus 
susikurti išėjimą į Kaspiją. 

gavo Normante Ribokaitė iš 
Dusetų, Zarasų rajono (I vieta), 
Akvilė Anglickaitė iš Klaipė
dos (II vieta), Ieva Verikaitė iš 
Kauno (III vieta).

Laimėtojams įteiktos pini

ginės premijos, kurių dydis 
buvo nuo 25 iki 50 dolerių.

Visi šios parodos darbai 
įamžinti gražiai išleistame 200 
psl. kataloge, pavadintame 
“Žmogaus ir gamtos pavasaris”. 
Katalogą sudarė ir redagavo 
Algimantas Kezys, išleido Sta
sio Budrio lietuvių fotoarchy- 
vas Chicagoje.

Po premijų įteikimo buvo 
paskelbta kitų metų, 29-ojo fo- 
tokonkurso tema - “Jaunystė. 
Vasara. Vidurdienis”.

Konkurso užbaigimo vakare 
taip pat buvo paminėta dr. Sta
sio Budrio 15 metų mirties 
sukaktis. Apie S. Budrio gy
venimą, jo visuomeninį darbą 
papasakojo Skirmantė Migli- 
nienė. Jos rūpesčiu čia taip 
pat buvo išstatyta parodėlė, 
atskleidžianti S. Budrio įnašą 
mokslo ir visuomenės labui.

A. Solženicyn

Kalbėdamas apie padėties rai
dos perspektyvas, A. Solženi
cyn sakė, kad Rusija “turi teisę 

(nukelta į 5 psl.)

Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė

Lietuvos laisvės kovos 
sąjūdžio strategija 4

(atkelta iš 3 psl.)
ūkio gėrybes. Okupacijos pradžioje partizanai saugojo pasislėpu
sių ar represuotų gyventojų turtą, kad nebūtų išgrobstytas, trukdė 
kirsti ir išvežti Lietuvos miškus, tačiau ištrėmus tūkstančius žmo
nių jų turto apsaugoti nepajėgė, todėl labai ryžtingai priešinosi vien
kiemių griovimui ir pastatų perkėlimui į kolūkių gyvenvietes. Tikin
tis atkurti Lietuvos nepriklausomybę, siekta palengvinti privatinės 
nuosavybės grąžinimą savininkams. „Lietuvių tautai svarbu laimė
ti laiką, nes bolševizmo žlugimo valanda nebetoli. Ir jei pavyks 
uždelsti masinį ūkių sukolektyvinimą, šalies gerbūvio atstatymas 
nebus ypatingai sunkus“, - rašė 1949 m. „Prisikėlimo ugnies“ 
apžvalgininkas, be abejo, išreikšdamas tuo metu Prisikėlimo apy
gardoje besibazuojančios LLKS vadovybės nuomonę. Kadangi 
okupacinė valdžia kūrė ginkluotas grupes kolūkiams saugoti, o 
perspėjimai aktyviems kolūkių gyvenviečių statytojams ne visada 
būdavo efektyvūs, partizanams teko imtis kovinių akcijų. Taigi 
1948-1949 m. susikirto dvi tendencijos: viena vertus, buvo ribo
jamos operacijos ir siekiama kuo didesnio konspiratyvumo, o ki
ta vertus, teko naikinti kuriamų gyvenviečių pastatus ir kautis su 
juos saugančiais stribais bei partiniais aktyvistais. Vėl pradėta kal
bėti apie pasyviąją ir aktyviąją rezistenciją. Išsivadavimo termi
nai tolo, trėmimų įbauginti gyventojai darėsi vis apolitiškesni, to
dėl partizanų vadai ne kartą svarstė taktikos klausimus. Po 1948 
m. masinio gyventojų trėmimo „Prisikėlimo ugnies“ apžvalginin
kas (tikėtina, kad tai - Petras Bartkus) okupantų tikslus įvardijo 

taip: „Galutinai paruošti sąlygas mūsų krašte savo diktatūros, val
stybinio kapitalizmo ir kolonizacijos įgyvendinimui ir moraliai 
palaužti laisvės kovos sąjūdį, paverčiant jo veiklą tariama prie
žastimi daromų masinių išvežimų ir kitokių tautos egzekucijų“. 
Netolima istorinė patirtis rodė, kad pasyvus pasipriešinimas įma
nomas tik tada, kai „turima reikalo su kultūringu okupantu, ku
rio veržimosi tikslai būtų kur nors kitur ir kuris mūsų kraštu tepa
sinaudotų tik kaip laikina pereinamąja baze“. Tačiau partizanai 
pastebėjo, kad kitaip negu naciai, sovietiniai okupantai „turi ga
na aiškius mūsų tautos jėgų sunaikinimo, krašto nuskurdinimo ir 
kolonizacijos tikslus. Tų tikslų jie siekia brutaliomis priemonė
mis, nesaisto savęs jokiomis teisės normomis ir tesiskaito tik su 
priešpastatoma jėga“. Taikliai pasakyta, kad Sovietų Sąjunga tu
ri ir slaptesnį tikslą, būtent: „paruošti dirvą Rusų (ar Slavų) val
stybės išsiplėtimui sovietinės santvarkos žlugimo atveju ir atėjus 
tautų apsisprendimo momentui“, todėl „stengiamasi Lietuvą (ir 
artimesniąsias Rusijai valstybes) rusifikuoti“. Buvo aišku, kad ko
lonistų srautą kaimuose sulaikė tik partizanų pasipriešinimas, nes 
ten, kur jo nebuvo - miestuose, Klaipėdos krašte - kolonistų 
skaičius gerokai viršijo krašto vidurkį. Vis dėlto 1949 m. parti
zanų strateginiai tikslai iš esmės pasikeitė: prioritetą įgijo kova 
dvasiniame fronte. 1949 m. vasario mėn. partizanų vadų 
suvažiavime nutarta visų lygių partizanų štabuose įkurti Visuome
ninę dalį. Pagal statutą aukščiausiais LLKS pareigūnais po pre
zidiumo pirmininko tapo LLKS gynybos pajėgų vadas ir Vi
suomeninės dalies viršininkas. Gynybos pajėgų vadovybės funkci
ja buvo išplėtoti „galimas ir atitinkamam momentui kuo tikslesnes 
karinės veiklos pastangas“, o Visuomeninė dalis privalėjo vyk
dyti „tautos dvasios bei moralės palaikymo ir ugdymo, informa
vimo ir kultūrinimo bei švietimo“ darbą. 1949 m.’vasario 25 d. 
priimtas specialus nutarimas suaktyvinti spaudos darbą. Jau pir

muose suvažiavimo posėdžiuose buvo iškeltas Sąjūdžio ideologi
jos klausimas. Visų aštuonių posėdžio dalyvių nuomone, valsty
bės, laisvės, demokratijos ir tautinių idealų pagrindas yra nuolat 
save ugdanti asmenybė. Ši ideologinė nuostata buvo tartum ats
vara okupanto primygtinai diegiamai kolektyvizmo dvasiai. Kaip 
tik tuo metu, kai Vilniuje vyko LKP VI suvažiavimas kolūkių kū
rimo ir „buožių“ klasės likvidavimo - „Lietuvos laidojimo klau
simu“ (kaip sakė J. Šibaila), požeminiame bunkeryje Radviliškio 
rajono Mėnaičių kaime posėdžiavo visos Lietuvos partizanų apy
gardų įgaliotieji atstovai. Aukščiausioji partizanų vadovybė, kurią 
sudarė 1 karininkas, 4 mokytojai, 2 studentai ir 1 buhalteris, svarstė 
Lietuvos valstybingumo atkūrimo strategiją ir aptarinėjo individo 
atsakomybę tautai ir istorijai, diskutavo apie asmenybės toleran
ciją ir pasirengimą „demokratiniam žmonijos gyvenimui“. 1949 
m. vasario 16 d. paskelbta LLKS tarybos politinė deklaracija dar 
kartą priminė pasauliui Lietuvos okupaciją ir nesiliaujančias tau
tos pastangas ginti Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomy
bę. Deklaracijos pabaigoje buvo priminti laisvojo pasaulio demok
ratiniai įsipareigojimai, išdėstyti Atlanto chartijoje, Trumano dokt
rinoje ir Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje. Demokratiškai 
išrinkta pasipriešinimo vadovybė, atstovaujanti visiems Lietuvos 
regionams, paskelbta vienintele teisėta politine okupuoto krašto 
valdžia, dar kartą primenančia laisvajam pasauliui neteisėtą Lie
tuvos Respublikos inkorporavimą į Sovietų Sąjungą. Kad tai pri
minti tebebuvo aktualu, rodo tas faktas, jog kai kurios šalys (pvz., 
Australija) Baltijos kraštų inkorporavimo į SSRS nepripažinimo 
politiką bandė iš naujo svarstyti net aštuntajame dešimtmetyje. 
Partizaninis karas buvo vienas svarbiausių argumentų, padėjęs 
išeivijai siekti, kad Lietuvos įjungimas į Sovietų Sąjungą pasau
lyje nebūtų pripažintas. 1949-ieji buvo ne tik LLKS susikūrimo 
metai. (bus daugiau)
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Sveikatos kertė
Hormonų pakeitimo terapija 

ir krūtų vėžys
Colditz ir kolegos paskelbė 

duomenis tyrimų, pradėtų 1976 
m. žurnale “New England Jour- 
nal of Medicine” apie regis
truotų seserų sveikatos būklę. 
Tyrime dalyvavo 121,700 regis
truotų seserų. Anketos su įvai
riais klausimais apie rizikingas 
sveikatos aplinkybes, įskaitant 
ir įvairių vaistų nuolatinį var
tojimą, buvo siunčiamos kas 
dveji metai. Anketose buvo 
klausimas, ar vartoja hormonų 
pakaitalus klimaksinio amžiaus 
moterys ir koks procentas varto
jusiųjų susirgo krūtų vėžiu. Ty
rimas buvo baigtas 1992 m. Tai 
nebuvo vadinamieji neakivaiz
diniai tyrimai, kai sudaromos to 
paties dydžio, kiek įmanoma, to 
paties amžiaus, panašios socia
linės aplinkos ir panašios svei
katos būklės grupės. Vienai gru
pei duodamas aktyvus vaistas, 
o kitai vadinamasis pakaitalas. 
Po tam tikro laiko abiem gru
pėms kruopščiai padaromi 
sveikatos tyrimai, rezultatai pa
lyginami ir padaromos išvados. 
Naudojant šį metodą, turėjo bū
ti sudarytos dvi klimaksinio am
žiaus moterų grupės. Abiejose 
grupėse moterys turėtų atitikti 
anksčiau aprašytus reikalavi
mus. Vienai grupei per dešimtį 
metų duodami hormonų pa
kaitalai ir būtinai tie patys, o 
kitai - neaktyvi medžiaga, kuri 
yra tokios pat formos ir duo
dama lygiai tokiu pat būdu - ora- 
liai, injekcijom ar priklijuojant, 
kaip ir aktyvūs vaistai. Daly
vės periodiškai tikrinamos. Jei 
po dešimt metų, per kuriuos tyri
mų grupėje, kurioje moterys 
vartojo hormonus, krūties vė
žiu susirgusių yra bent 20 % 
daugiau negu toje, kuri hormo
nų nevartojo, tai tada galima 
daryti išvadą, kad klimaksinio 
amžiaus moterys, vartoj ančios 
hormonų pakaitalus, turi di
desnę riziką susirgti krūtų vėžiu. 
Suprantama, kad dalyvių skai
čius grupėse turi būti pakanka
mai didelis.

G. Colditz ir kolegos taikė 
kitą statistinį metodą. Čia aš 
paminėsiu mano anatomijos 
prof. G. Sauserio mėgstamą 
posakį paskaitose: “statistika - 
tai kaip bikini ant moters: daug 
parodo, bet pagrindiniai punk
tai uždengti”, ir tuoj pridurda
vo: “yra labai retai pasitaikančių 
ligų ir statistika įrodo, kad tik 
vienas iš šimto tūkstančių ta liga 
suserga. Atrodytų, kad jums, 
būsimiems gydytojams, nėra 
reikalo daug apie tą ligą ir jos 
gydymą žinoti. Tačiau štai ko 
jums statistika nepasako - ar šia 
reta liga sergantį pacientą kon- 
sultuosit kaip pirmą iš 100,000, 
ar kaip paskutinį? Išvada - 
statistinis metodas medicinoje 
yra netaikytinas”.

Gydytojas turi žinoti apie vi
sas ligas, nepaisant to, ar jos 
būtų retos, ar dažnai pasitai
kančios. G. Colditzo tyrimai 
naudojant statistinį metodą, jo
kiu būdu neįrodo, kad moterys,

Krepšinio veteranė iš Amerikos 
Lietuvoje

Kaip praneša “Kauno diena”, 
į Lietuvą iš Amerikos buvo at
vykusi žymioji Lietuvos krep
šininkė Genovaitė Miuleraitė - 
Europos 1938 m. moterų krep
šinio vicečempione. Pagal italų 
laikraščio “Gazzetta della 
Sport” anketos duomenis, ji tada 
Romoje įvykusiose Europos pir
menybėse buvo išrinkta geriau
sia kontinento žaidėja.

Ši krepšinio veteranė susiti
ko su buvusiomis Lietuvos rink
tinės žaidėjomis, o taip pat ir 
vėlesnių laikų žinomais krepši
ninkais: profesoriumi S. Ston
kumi, treneriu K. Petkevičiumi 

sulaukusios klimaksinio am
žiaus ir naudojusios hormonų 
pakaitalus, turi didesnę riziką 
susirgti krūtų vėžiu. Nepaisant 
fakto, kad G. Colditzo studijos 
grupės moterų, kurios vartojo 
hormonų pakaitalus, susirgusių 
krūtų vėžiu buvo daugiau negu 
grupėje, kurios nevartojo hor
monų pakaitalo: 1) Moterų, ku
rios nevartojo hormonų pakai
talo, skaičius buvo netikslus, o 
tik apytikslis; 2) vartojusių da
lyvių sveikatos istorija nebuvo 
žinoma, jų socialinės aplinky
bės buvo įvairios. Tuo tarpu gy
domos grupės dalyvių sveika
tos istorija buvo labai gerai 
žinoma ir jos buvo iš tos pačios 
socialinės aplinkos - registruo
tos seserys; 3) Svarbiausias prie
kaištas G. Colditzo studijai - 
hormonus vartojančios moterys 
buvo periodiškai tikrinamos, 
daromos monogramos. Taigi 
krūtų vėžys buvo randamas pa
čioje užuomazgoje, todėl šioje 
grupėje krūtų vėžiu susirgusių 
skaičius gerokai padidėja. Hor
monų nevartojusioms moterims 
monogramos nebuvo daromos, 
jos periodiškai nebuvo tikrina
mos, todėl krūtų vėžys toje gru
pėje buvo surastas jau išvešėjęs.

Kitais tyrimais, kuriuose tai
kytas tas pats metodas kaip G. 
Colditz, nenustatyta, kad krūtų 
vėžio rizika padidėja moterims, 
vartojančioms hormonų pa
kaitalus, tačiau nustatyta, kad 
tos moterys turi daug mažesnę 
galimybę susirgti širdies ligo
mis, ypač išemine ir insultu.

Tik neakivaizdiniai tyrimai 
duotų tikrą atsakymą ar hor
monų pakaitalo vartojimas pa
didina krūtų vėžio riziką. Tokie 
tyrimai turėtų apimti keletą tūk
stančių klimaksinio amžiaus 
moterų, sutinkančių dalyvauti 
tyrime. Viena grupė gautų hor
monų pakaitalo, o kita neakty
vią medžiagą. Abi grupės būtų 
periodiškai išsamiai tikrinamos. 
Tyrimai turėtų trukti mažiausiai 
10 metų ir kainuotų labai bran
giai. Jei per tyrimą paaiškėtų, 
kad hormonų pakaitalą varto
jančios moterys širdies ligomis 
ir insultu serga rečiau negu var
tojančios neaktyvią medžiagą, 
tai dėl etinių motyvų tyrimai 
turėtų būti sustabdyti.

Taigi išvada būtų tokia: G. 
Colditzo tyrimai, nors ir patvir
tino literatūrą apie klimaksą, 
tačiau neduoda jokių galutinių 
išvadų apie hormonų pakaitalo 
terapiją ir'krūtų vėžį, kelia abe
jonių ir bereikalingą nerimą hor
monų pakaitalus vartojančioms 
moterims. Baigiant reikia pri
durti, kad hormonų pakaitalą 
vartojančioms moterims ne tik 
sumažėja rizika susirgti širdies 
ir kraujo apytakos ligomis, bet 
pagerėja jų gyvenimo kokybė. 
Mano įsitikinimu, gyvenimo ko
kybė turėtų būti vienas iš pa
grindinių faktorių, diskutuojant 
apie hormonų pakaitalo terapi
ją klimaksinio amžiaus mote
rims. Alfonsas Viliūnas 

ir kitais krepšinio veteranais, su
sirinkusiais įjos pagerbimą Lie
tuvos sporto muziejuje Kaune.

Čia viešnią sveikino Lietuvos 
Tautinio olimpinio komiteto 
Kauno apskrities atsak. sekreto
rius P. Majauskas, kuris krepši
nio veteranei įteikė Kūno kul
tūros ir sporto departamento bei 
Tautinio olimpinio komiteto 
medalį už nuopelnus Lietuvos 
sportui.

Kaip rašo anksčiau minėtas 
dienraštis, viešnia sporto muz
iejui padovanojo jai brangią re
likviją- 1825 m. Tilžėje išleistą 
maldaknygę. E. Šu|aitis

Bulviniai blynai
2 /2 svaro bulvių

‘A puodelio miltų
2 kiaušinių
2 susmulkintos skiltelės česnako 
l nedidelio susmulkinto svogūno 
Druskos, pipirų 
Aliejaus kepimui

Nulupkite ir smulkia tarka 
sutarkuokite bulves. Suberkite 
miltus, kiaušinius ir išmaišy
kite.

Svogūną ir česnaką pakepin
kite aliejuje kol pagels (nesude
ginkite).
Pakepintą svogūną su česnaku 

supilkite į bulvių masę.
* * *.

Cepelinai
6 porcijoms paruošti reikia:

20 didelių bulvių
6-7 virtos, sutrintos bulvės
V sv. maltos jautienos
V2 sv. maltos veršienos
V2 sv. maltos kiaulienos (vietoje kiaulienos galite nau
doti kalakutieną, arba padidinti jautienos ar veršienos 
kiekį)
1 susmulkintas svogūnas
1 arb. šaukštelis druskos
V2 arb. šaukštelis pipirų
2 kiaušiniai

Užpilui:
V2 sv. rūkytų lašinukų
1 susmulkintas svogūnas
4 valg. šaukštai grietinės

Gaminimo receptas

Nulupkite ir smulkiai su
tarkuokite bulves. Naudodami 
sūrmaišio audinį, sutarkuotas 
bulves nusunkite, nuspausdami 
kiek galima daugiau skysčio. 
Sunką palikite nusistovėti.

Skystį atsargiai nupilkite, o 
dubens dugne nusistovėjusį 
krakmolą sudėkite į tarkuotų 
bulvių masę.
Įdėkite sutrintas virtas bulves, 

pasūdykite ir gerai išminkykite. 
Gerai išminkyti bulvių masę yra 
labai svarbu, nes kitaip, ver
dant, cepelinai gali suirti, "išsi
žioti ”.

Į dubenį sudėkite maltą mė
są. Keptuvėje riebaluose pake
pinkite svogūną. Į mėsą suber

Užpilas:
Smulkiai supjaustytus rūky

tus lašinukus sudėkite į įkaitin
tą keptuvę.

Kai truputį apkeps, sudėkite 
susmulkintą svogūną. Pakepin
kite, kol svogūnas gražiai pa
gels.

Truputį atvėsinus, supilkite

Dr. Vincas Kudirka paminėtas Daytona, FL
Lietuvių tautinės sąmonės ža

dintojas ir Lietuvos himno kūrė
jas lapkričio 14 d. buvo gražiai 
paminėtas šioje pietinės Flori
dos Atlanto pajūrio vietovėje. 
Lietuvių klubo pirmininko J. 
Daugėlos ir jo žmonos Juozės 
iniciatyva buvo paruoštas K. In- 
čiūros dramos veikalo “Vincas 
Kudirka” ištraukų skaitymas. Jį 
atliko penki skaitytojai: J. So- 
daitis (Vincas Kudirka}, J. 
Daugėla (Bevardis}, N. Kreivė
nas (Elgeta Antanėlis}, J. 
Daugėlienė (Valerija) ir A. Šil
bajoris (Skaitytojas}. Čia reikia

Iš k. į deš.: Jonas Daugėla, Juozas Sodaitis, Juoze Daugėlienė, Antanas Skridulis, 
Narcizas Kreivėnas, Algirdas Šilbajoris

Paskaninkite druska ir pipi
rais.

Įpilkite aliejaus į keptuvę 
tiek, kad jis apsemtų visą kep
tuvės dugną. Į įkaitintą aliejų 
dėkite kiekvienam blynui po 
kupiną valgomą šaukštą bulvių 
masės. Kai kraštai pagels, ap- 
verskite.

kite pakepintą svogūną, druską, 
pipirus, įmuškite kiaušinius ir 
gerai išminkykite.

Paimkite gabalėlį (1 matavi
mo puodelį) bulvių masės, iš
plokite jį ant delno ar ant pa- 
miltuotos lentos, iki !4 colio sto
rio. Į centrą įdėkite kupiną 
šaukštelį mėsos masės. Bulvi
nio paplotėlio kraštus užlanks- 
tykite ir užglaistykite.

Tarp rankų pavoliodami, pa
darykite kiaušinio formos.

Dėkite į pasūdytą verdantį 
vandenį.

Virkite, retkarčiais pamai- 
šant,apie 20 -25 minutes. Išim
kite iš vandens ir, nuvarvinus, 
dėkite į pašildytą lėkštę.

grietinę, gerai išmaišykite. Pa
šildykite, bet neužvirkite. Pilki
te padažą ant cepelinų.

Pastaba: vietoj mėsos įdarui 
galima naudoti varškę. Pagal 
tradiciją, su varškės įdaru ce
pelinai daromi apvalūs.

pastebėti, kad J. Daugėla pasku
tiniu momentu turėjo perimti 
Bevardžio rolę, kuriai buvo pa
siruošęs, bet netikėtai susirgęs 
V. Bražėnas. Į teksto skaitymus 
buvo įterptos dainos: J. Sauer- 
veino/S. Šimkaus “Lietuviais 
esame mes gimę”, Maironio/J. 
Naujalio “Lietuva brangi”, A. 
Vanagaičio “Laisvės Varpas”, 
A. Vanagaičio/J. Gudavičiaus 
“Kur giria žaliuoja”, Maironio/ 
J. Naujalio “Jaunimo giesmė”, 
A. Skridulio harmonizuota liau
dies daina “Anoj pusėj Nemu
no” ir pabaigoje Lietuvos him

Kaune - didžiausia 
Lietuvoje teologijos 

biblioteka
Kauno arkivyskupijos ku

rijoje lapkričio 12 d. pasirašy
ta trišalė sutartis: Vytauto 
Didžiojo Universitetas (VDU), 
atstovaujamas rektoriaus, prof. 
V. Kaminsko, Kauno kunigų 
seminarija (KKS), atstovaujama 
rektoriaus, vyskupo R. Norvi- 
los ir Kauno arkivyskupijos 
kurija, atstovaujama Kauno 
ar kivyskupo metropolito bei 
Katalikų teologijos fakulteto 
didžiojo kanclerio S. Tamke- 
vičiaus, sudarė sutartį, pagal 
kurią VDU ir KKS penkeriems 
metams sujungiamos Katalikų 
teologijos fakulteto ir semina
rijos bibliotekos; Kauno arki
vyskupijos kurija panaudos tei
se penkeriems metams perduo
da universitetui patalpas, ku
riose įsikūrusi KKS biblioteka 
ir skaitykla (Papilio g. 5). Nuo 
šiol jungtinė biblioteka vadina
ma Teologijos fakulteto biblio
teka. Joje bus per 60 tūkst. kny
gų, tai yra - didžiausia teologi
jos biblioteka Lietuvoje, o ja 
naudotis galės dėstytojai, stu
dentai, seminarijos auklėtiniai ir 
kiti besidomintys teologija as
menys. Kauno arkivyskupijos 

spaudos tarnyba

Derybas 
Čečėnijoje reikia 
vesti, bet ne su 

Maschadovu
(atkelta iš 4 psl.) 
gintis”. Po Chasaviurto susitari
mų 1996 m. Čečėnijos ir Stav
ropolio sienos liko be apsaugos, 
čečėnams tapo įprasta praktika 
grobti gyvulius ir įkaitus.
Rašytojo nuomone, pasikeitė ir 

pati vidaus padėtis Čečėnijoje. 
Sveikiausios jėgos yra senoliai, 
mano jis, tačiau pastaruoju metu 
jų žodis ir nuomonė jau nebėra 
lemiami.

"Pagarba jiems sumažėjo, se
nelių neklauso jaunimas. Mas
kvos uždavinys - susitarti su jais 
ir neleisti plisti terorui”, mano 
A. Solženicyn.
"Teikiančiu vilčių” įvykių rai

dos patyrimu A. Solženicyn pa
vadino pastaruosius federalinių 
pajėgų veiksmus Gudermese, 
kur pavyko išvengti abiejų ša
lių, ypač taikių gyventojų, aukų.

Omnitel Laikas

nas. Dainavo muz. Antano Skri
dulio vadovaujamas “Sietyno” 
choras ir teksto skaitymus, išs
kyrus J. Daugėlos, taip pat at
liko “Sietyno” nariai.

Su viršum 80 Daytona Beach 
lietuvių ir keletas atsilankiusių 
svečių šį Vinco Kudirkos 100 
metų mirties ir Kudirkos re
daguojamo laikraščio “Varpo” 
110 metų sukakties minėjimą 
stebėjo su dideliu dėmesiu. Visi 
buvo maloniai nustebinti sklan
džiai atlikta programa, įprasmi
nusia Lietuvos kovą už tautos 
laisvę ir lietuvišką žodį. v

Mažosios Lietuvos fondas 
skelbia 2000-ųjų metų 
Dr.Vydūno vardo konkursą. 
$5000 premija skiriama už 
Mažosios Lietuvos ir Tvanks
tos (Prūsos) tematika parašytą 
mokslo ar literatūros veika
lą, apimantį Mažosios Lietuvos 
ar Prūsijos etnografiją, kalbą, 
kultūrą, literatūrą, istoriją, po
litiką ir kitas ar ir visas čia pa
minėtas sritis. Premijai skirtas 
rankraštis turi būti apie 400 
mašinėle rašytų puslapių lietu
vių kalba su maždaug 40 psl. 
santrauka kita kalba. Pristatyti 
reikia 3 rankraščio egzemplio
rius. Gavus du vienodai vertin
gus rankraščius premija gali bū
ti dalijama pusiau. Rankraščių 
laukiama iki 2000 m. kovo 15 
d., Mažosios Lietuvos fondo 
valdybos pirmininko adresu: 
Gytis Šernas, 1096 Fifth Line 
Adjala, R.R.l, Loretto, ON, 
LOG 1LO, Canada. Premijų 
įteikimas įvyks 2000 m. rug
sėjo mėn. Chicagoje Mažosios 
Lietuvos fondo visuotinio su
sirinkimo metu. Vertinimo ko
misija bus paskelbta šių metų 
pabaigoje.

A.a. Ipolitas Tvirbutas, ak
torius ir režisierius, vienas iš 
žymesniųjų Lietuvos teatro 
kūrėjų ir darbuotojų, šiemet 
būtų šventęs savo 100-tąjį 
gimtadienį. Gimė Petrapilyje 
1899 m. rugpjūčio 10 d. gy
dytojo profesoriaus Ipolito 
Tvirbuto šeimoje. Imperatoriš
ką Aleksandros teatro mokyk
lą baigė 1922 m. ir su motina 
bei broliu grįžo į Lietuvą, kur 
netoli Ariogalos Surviluose 
buvo jų šeimos dvarelis. Kau
ne susitikęs tos pačios teatro 
mokyklos auklėtinį Stasį Pil
ką įsijungė į Valstybės teatrą. 
Debiutavo Bergerio vaidmeniu 
G.Hauptmanno “Hanelėje”. 
Vėliau kurį laiką reiškėsi ak
torės Onos Rymaitės suburta
me “Mūsų teatre”. Sukūrė apie 
70 vaidmenų, 1933-1934 m. 
susidomėjęs režisūra pastatė 
daug lietuvių ir kitų dramatur
gų veikalų. Nenuleido rankų 
nė išeivijoje. Mirė 1968 m. 
sausio 24 d. Hartforde, CT.

A.a. poetė Ona Balčiūnienė- 
Audronė (Tamulevičiūtė), nu
ėjusi išeivijos gyvenimo kelią, 
daugelį metų dirbusi ir kūrusi 
JAV-jose, po ilgos ir sunkios 
ligos mirusi š. m. balandžio 
14 d., kaip jau ne viena išeivi
jos kūrėjų, grįžo į gimtąjį kraš
tą, palaidota gimtinės kapinė
se prie Perlojos šalia savo ma
mos ir sesers. Apie tai gautas 
pranešimas iš B.Balčiūno, gy
venančio Bridgeville, PA. Ve
lionė, “Tėviškės žiburių” bei 
kitų išeivijos laikraščių bendra
darbė, gimė 1913 m. birželio 25 
d. Brokaraistėlės kaime, Aly
taus apskr. Mokėsi Merkinėje, 
vėliau Alytuje buhalterijos ir 
mašinraščio kursuose, Vytauto 
Didžiojo un-te Kaune studija
vo lituanistiką. Spaudoje pra
dėjo reikštis 1937 m. Rašė 
eilėraščius bei apysakas. Išlei
do keletą savo poezijos rinki
nių: “Beržų pasakos” (1952), 
“Žingsniai takeliu” (1966), 
“Tik tau ir man” (1969), “Lau
žai ir kibirkštėlės” (1972).

“Art Symposium” ir “Lan- 
gas.com” š. m. guodžio 11-19 
dienomis organizuoja Lietuvos 
dailininko Arūno Žilio tapybos 
parodą, kuri įvyks “Bergamot 
Station Arts Center” meno cen
tro BGH galerijoje, Santa Mo- 
nica, CA 90404.
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Dar apie denacionalizaciją, 
taisykles ir išimtis

Ponas K. Januta savo pirmame straipsnyje (“Į laisvę” fondo 
prašymą paskaičius) teigė, kad “...nacionalizacijos įstatymo ne
panaikino...” Į tą teigimą atsakiau pacituodamas Laikinosios vy
riausybės denacionalizacijos reikalu priimtus įstatymus. Dabar po
nas Januta teigia: “Bet juk tie teisiniai aktai nėra visuotinė de- 
nacionalizacija...”

Kaip galime ginčytis apie koalicijos platumą, taip pat galime 
ginčytis ir apie denacionalizacijos visuotinumą. Pavyzdžiui, kal
bame apie visuotinę mobilizaciją bet tuoj pat išvardiname ir iš
imtis: amžiaus ribą sveikatos stovį, šeimyninę padėtį ir kitas iš
imtis.

Taip ir Laikinosios vyriausybės paskelbti denacionalizacijos 
įstatymai turi išimčių, o kadaise sakydavome, kad išimtys patvir
tina taisyklę. Lygiai nesuprantamas ir p. Janutos bandymas įvelti 
paskelbimo laiką ar tai prieš ar po kitų vyriausybės nutarimų. 
Paskelbimo data, šiuo atveju, neturi įtakos faktams - buvo ar ne
buvo paskelbtas denacionalizacijos įstatymas.

Algis Raulinaitis 
Burbank, CA

vadai ir vadukai (tačiau ne jų advokatai!) arba - visai kitoj aplinkoj, 
kur reikia ir nereikia - kino žvaigždės. Tiesa, neskaitant akių li
gonių, kartais dar akiniais dangstosi aukštų valstybės pareigūnų 
sargybiniai - jiems svarbu, kad aplinka nematytų, kur jie žiūri, ką 
galvoja.

Bendrai saulės akiniai yra reikalingi ir, suprantama, savo vietoj 
pateisinami. Tačiau būna momentų, ar laiko tarpų, kur jie pa
prasčiausiai netinka. Manau, kad netinka ypač iškilmių metu, 
net jei iškilmės vasaros metu, lauke. Charakteringa, kad toje 
nuotraukoje du mūsų aukšti pareigūnai šiaip jau buvo apsirengę 
oficialiam renginiui tamsiomis eilutėmis - taigi nebojo vasaros 
karščio, tačiau slėpė savo akis.

Atspausdintos nuotraukos priekyje matėsi išsirikiavę penki as
menys, trys su mafijoziškaiš saulės akiniais. Man nerūpi ten ma
tomas amerikiečių valdžios atstovas, nes amerikiečiai net mau
dymosi kelnes siuva iš savo vėliavos spalvų. Čia iškilmės su vė
liavomis bei gėlėmis prie mūsų paminklo vyko vis tik ne Chi
cagoje žinomose paežerės smėlio kopose (ten saulės akiniai būtų 
buvę visiškai tinkami) ir ne mafijos madų parodoje (taip pat).

Antanas Dundzila

Britų karalienė sosto neatsisakys

McLean, VA

Istorinis įvykis Philadelphijoje

Karališkieji padėjėjai panei
gė gandus apie tai, jog karalie
nė Elizabeth II dėl garbingo 
amžiaus gali atsisakyti sosto. 
Tokie Buckingamo rūmų ko
mentarai pateikti po to, kai britų 
žiniasklaidoje karalienės vyro 
princo Philipo žodžiai buvo in
terpretuoti kaip užuomina apie 
galimą 73 metų karalienės pa
sitraukimą.

"Praėjusiais metais labai 
aiškiai sakėme, kad karalienė 
(sosto) neatsisakys”, sakė Buc
kingamo rūmų atstovė spaudai. 
"Neteisinga suprasti princo 
žodžius kaip užuominą apie 
karalienės pasitraukimą”, pri
dūrė ji.

Princas Philipas karališka

jam biografui Douglasui Keay 
sakė, jog geriau atsistatydinti, 
“kol dar gali dirbti, o ne laukti, 
kol žmonės pasakys, kad jau lai
kas išeiti”. Biografas ėmė inter
viu žurnalui “Saga”.

Karališkieji rūmai visada at
mesdavo karalienės pasitrauki
mo galimybę.

Nauja spėlionių apie tai ban
ga kilo praėjusiais metais, po 
sosto įpėdinio princo Charles 
50-ojo gimtadienio. Viename 
televizijos filme buvo pasaky
ta, kad Charles’ui būtų malonu, 
jei jo motina užleistų sostą. Po 
šio filmo princas asmeniškai pa
reiškė, jog tokie prasimanymai 
jį “skaudina”.

BNS

Redakcijos prierašas. Abiem pusėms pasisakius po du kartus, 
manome, jog toliau diskutuoti nėra verta.

* * *

Saules akiniai
Lapkričio 19 Darbininke tilpusi Chicagoje stovinčio Dariaus- 

Girėno paminklų iškilmių nuotrauka vėl priminė besikartojantį 
neskoningą saulės akinių nešiojimą. Oficialiuose ar visuomeni
niuose renginiuose, ypač garbės svečiams, netinka savo akis deng
ti juodais akiniais. Žmogaus akys yra svarbu beveik visur ir vi
sada ryšių palaikyme, bendravime. Tamsūs akiniais tą ryšį žvilgs
niu pakerta, lyg ką tai slepia. Amerikiečių viešumoje jau kaip tai
syklė - dideliais, juodais akiniais akis viešumoje dangsto mafijos

Lapkričio 6-7 dienomis įvy
ko iškilmingas įvykis Šv. An
driejaus parapijoje - Philadel- 
phijos vyskupijos kardinolas 
Anthony Bevilacąua aplankė 
parapiją ir jos parapijiečius.

Kardinolo Bevilacųua atvy
kimas į Šv. Andriejaus parapi
ją buvo istorinis įvykis, nes tai 
buvo pirmas sykis, kai kardi
nolas aplankė šią parapiją. Ir 
įsidėmėtina, kad jo apsilanky

mas įvyko per Šv. Andriejaus 75 
metųjubiliejų.

Šeštadienį, lapkričio 6 d., kar
dinolas Bevilacųua aplankė tris 
parapijiečius, kurie jau nebe
gali atvažiuoti į parapiją išklau
syti Šv. Mišių.

Sekmadienį, lapkričio 7 d., 
Kardinolas laikė Šv. Mišias. 
Po mišių parapijos salėje jis as
meniškai susitiko su visais 
parapijiečiais.

VILNIUS

RigaVen Travel Ine.
. We have GREAT CRUISES .

. Tours to Ireland, Scotland, Engfand and Ei• rope
• Discover Costa Rica •

SPECIAL REDUCED FARES

to VILNIUS
starting at $406.00 

with

"Call for Details"

Call
INESE ZAKIS

136 W. Main St., Bay Shore, NY 11706 
Tel. 516-665-4455 Fax 516-665-6164 
1-800-291-8311
E-mail: Riga Ven@worldnet.att.net

Žiemos kainos pirmyn ir atgal
spalio 1 — kovo 31 

išskyrus kalėdinį laikotarpį ' 
New York $406
Chicago S450
Seattle $560

Plius mokesčiai 
Nuolaidos galioja ir iš kitų miestų

Vytis Travel
40-24 235 St.

Douglaston, NY 11363 
Tel: 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax: 718-423-3979

E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET 
web site: www.vytistours.com

Atlantic Express corp.
800 - 775 - SEND ▼ 914-258-5133

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

o oro paštu - per 14-a darbo dienų 
į LIETUVĄ,LATVIJĄ,ESTIJĄ,BALTARUSIJĄ,RUSIJĄ

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION 
PICK-UP SCHEDULE 

FOR DECEMBER OF 1999

VILTIS - Hope
UTHUAHIAN RELIEF PARCEL, INC.
368 West Broadway, Boston, MA 02127
Tel. (617) 269-4455 Fax. (617) 269-4836

• Siuntiniai iš Bostono į Lietuvą su pristatymu j
namus po visą Lietuvą.

• Pagalba Lietuvai - GIFT OF HOPE

• Pinigų pervedimas į Lietuvą

ARO sporto klubo mažiausieji krepšininkai susitinka su 
kardinolu Bevilacąua. Aleksandras Kučas įteikia Phila- 
delphijos Kardinolui lietuviškomis tautinėmis spalvomis 
išmargintą krepšinio kamuolį P. Vaškio nuotr.

• Jeigu nespėjote pasiųsti siuntinio Kalėdoms, 
nenusiminkite! Galite perduoti kalėdinę 
dovaną pinigais. Jie bus įteikti gavėjui iki 
Kalėdų.

• Pigios telefono kortelės skambinti į Lietuvą0 Perkraustymo ir asmeninės siuntos (didesniais 
kiekiais) iš Lietuvos į Ameriką

• Vertimo paslaugos

• KALĖDINIS LIETUVIŠKŲ DOVANŲ 
IŠPARDAVIMAS gruodžio 11-17 d.

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš
lietuviu išteisto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, New Jersey 07032

Bankas švenčia 75-keriu metu sukakti!

Pilnas ir draugiškas patarnavimas, įskaitant
* Taupymo sąskaitas, certifikatus ir IRA 

* Čekių sąskaitas - asmeniškas ir komercines 
* Paskolas - namų, namų remonto, 

Home Equity ir automobilių
* ATM naują mašiną ir korteles
* Tiesioginį pinigų deponavimą

Patogios darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos 

Kalbame lietuviškai...

Mūsų telefonai: (201) 991-0001
arba skambinkite mums nemokamai:

1 888-SCHUYLER (1-888-724-8953)

December 10 Putnam, CT 2-3 pm
December 13 Paterson, NJ 11-12 noon
December 14 New Britain, CT 11-12 noon

Nevv Haven, CT 2-3 pm
Waterbiiry, CT 4-5 pm

December 15 Philadelphia, PA 11-12 noon
December 16 Elizabeth, NJ 11-12 noon
December 17 Kearny, NJ 11-12 noon
December 18 Brooklyn, NY 12-1 pm
December 20 Paterson, NJ 11-12 noon
December 21 Nevv Britain, CT 11-12 noon

Nevv Haven, CT 2-3'pm
Waterbury, CT 4-5 pm

December 22 Philadelphia, PA 11-12 noon
Baltimore, MD 4-5 pm

December 23 Elizabeth, NJ 11-12 noon
December 24 Kearny, NJ 11-12 noon

For more information please call:
1- 888-615-2148 or 1-888-205-8851

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

Nevv York-Vilnius-New York $368r.t.

One way to Vilnius $305

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

Nevv York, NY 10107 
Tel.: (212) 541-5707

mailto:Ven@worldnet.att.net
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com


1999 gruodžio 10, Nr. 48 • DARBININKAS • 7

Lietuviai esame visi - 14911 127th Street
Lietuvių Fonde ar esi? Lemont, IL 60439

Tel.: (630) 257-1616 
Fax.: (630) 257-1647

UOTUI FONDAS ^ilFDDANlAN IDDNDATION

Lietuvių Fondo pokylis

Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio = 
aukotojas, įm.= įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pavardės = įnašų 
iš viso. __________________________________

1999 m. rugsėjo mėn.
1 x $10 - Janušauskaitė Ingrida, $10.
4 x $25 - Bražėnas Algimantas atm. įn.: Rugienius Algis, $25; 

Brazis Algirdas ir Aldona, $2,525; Čepulionis Harvey ir Janice, 
$25; Rasutis Andrius ir Alice, $25.

1 x $40 - Kojelytė Daina, $640.
2 x $50 - Cukuras Antanas (miręs) ir Janina, $1,100; Smilga 

Aleksas, $750.
1 x $80 - Fabijonas Romas ir Rita, $80.
19 x $100 - Baranauskas Juozas ir Aldona, $500; Baras Stasys 

ir Elena, $400; Baukys Vytautas, $130; Buczek Lester ir Nora, 
$135; Činkus Jonas ir Regina, $600; Damašius Gediminas ir Si
gita, $200; Grigaliūnas Raimundas, $1,100; Jūraitis Leonas ir Ann 
Marie, $200; X, $400; Kilius Povilas ir Rūta, $2,003.71; Rimas 
Šarūnas ir Vida, $800; Saulis Algirdas ir Aušra, $2,600; Šaulys 
Aras Juozas, $200; Šaulys Linas Matas, $200; Sužiedėlis Remi
gijus ir Vilija, $250; Vaitkus Thomas, $100; Valaitis dr. Jonas ir 
Joana, $7,730; Valaitis Jonas ir Irena, $292; Žemaitis Alexis, $200.

6 x $200 - Antanaitis Faustas ir Onutė, $330; Černius Rimas, 
$2,700; Grybauskas dr. Vytenis ir dr. Loreta, $3,650; Karas Arvy
das ir Rita, $1,000; Rušėnas Audrius ir Rita, $600; Vaitkus Vytas 
ir Aldona, $1,200.

1 x $500 - Liepoms Algis, $1,000.
1 x $1,000 - Evelinos Kolupailaitės Masiokienės lituanistų stu

dentų šalpos fondas: įm. Masiokas inž. Bronius, $6,000.
Iš viso $4,930.00

Chicagoje visada, o ypač 
rudenį, vyksta labai daug pa
rengimų, pokylių, koncertų. 
Reikia turėti daug laiko, svei
katos ir noro juos visus apei
ti, įvairiomis progomis pasi
džiaugti.

Lietuvių Fondo metinis po
kylis yra vienas iš gražiausių,

niulienė. Po skanios vakarienės 
- tolesnė programa. Tai buvo 
įvairūs sveikinimai. Lietuvių 
Fondo darbuotojus sveikino 
Lietuvos Respublikos Genera
linis konsulas Chicagoje Gied
rius Apuokas, Lietuvos Garbės 
konsulas Vaclovas Kleiza, ku-

Steponavičienė, gėrimus do
vanojęs Stasys Baras, ilgas 
sąrašas salės puošėjų, kuriems 
vadovavo Ramona Stepona
vičiūtė ir Sigita Balzekienė. Lie
tuvių Fondo valdybos pirm. 
Rūta Staniulienė džiaugėsi, kad 
Lietuvių Fondas prisideda prie 
tokios gausos lietuviškų reika
lingų ir reikšmingų darbų įvyk
dymo. Taip pat ji ragino iki 2000 
metų pabaigti surinkti 10 mi

lijonų dolerių. Po vakarienės ir 
oficialiosios dalies sekė links
moji - šokiai. Grojant “Ne
muno” orkestrui, 275 vakaro da
lyviai dar ilgai linksminosi, 
šoko ir diskutavo apie Lietuvių 
Fondo paramą, džiaugėsi jo at
liekamais dideliais darbais lie
tuviškos veiklos ir jos išlai
kymo baruose.

Birutė Jasaitienė

1999 m. spalio mėn.
1 x $5 - Knataitienė Marcelė atm. įn., $205.
2 x $10 - Bartkus Tadas P., $ 110; Grybauskas Vytautas ir Joa

na, $510.
3 x $20 - Dailidė Bronius atm. įn.: Dailidė Joana, $2,345; Ver- 

bila Albinas atm. įn.: Verbilienė Melanija, $1,090; Zailskas An
tanas ir Teodora, $1,185.

11 x $25 - Bublys Vladas (miręs) ir Stasė, $1,215; Chainas Vik
toras, $1,475; Giedraitis dr. Domas atm.: Kaunas dr. F. V. ir Van
da, $1,125; Grinis dr. Gedas $185; Klosis Walter, $875; Palubin
skas kun. Vytautas, $195; Paužuolis Antanas ir Emilija, $170; Sa- 
kadolskis Romas ir Emilija, $360; Sieczkowski William ir Elytė, 
$150; Vailokaitis Domas ir Antanina, $500; Vaitkus Jonas ir Ma
ria, $125.

1 x $30 - Varnelis Edmundas ir Gražina, $430.
1 x $47 - Bemotavičienė Irena Regina atm. įn.: Bemotavičius 

Petras, $809.
6 x $50 - Banevičius Mykolas ir Danguolė, $350; Česnavičius 

Algirdas ir Ramutė, $350; Kiliulis Česlovas ir Laima, $275; Kra
sauskas kun. Rapolas, $300; Pellett Judy, $275; Puzinas dail. Po
vilas atm. įn.: Puzinas Austrą, $1,750.

17 x $100 - Čyvas kun. Matas, $2,600; Džiugas Stasys ir So
fija, $1,500; Goodman Musonytė Dalia, $300; Jansonas dr. Edu
ardas (miręs) ir Irena, $3,000; Joga Eugenija atm. įn.: Empakeris 
Donatas ir Viktorija, $300; Kazėnas Kęstutis atm. įn.: Kazėnas 
Gediminas ir Leonidą, $650; Kirkus Bronius ir Stasė atm. įn.: 
Kazėnas Gediminas ir Leonidą, $1,000; Kubiliūnas gen. Petras ir 
Irena atm. įn.: Jansonienė Irena, $2,400; Liaugaudas Pranas atm. 
įn.: Liaugaudienė Eugenija, $1,600; Liaukus Sigitas ir Milda, $700; 
Osmolskis Povilas atm. įn.: Osmolskis Ona, $1,200; Petrulis 
Preikštas dr. Birutė, $200; X, $100; Urbutis Algimantas ir Dalia, 
$1,050; Vanagūnas dr. Arvydas, $825; Vameckas Vladas ir Ade
lė (mirusi), $1,200; Vilkas Eugenijus ir Irena $720.

6 x $200 - Biskis Indreika dr. Meilutė, $800; Guobužis Jonas ir 
Marija atm. įn.: Guobužis Paulius, $750; Ječius Kęstutis ir Dalia, 
$1,600; Kaunas dr. F. V. ir Vanda, $18,500; Ostis Algirdas ir Re
gina, $2,700; Vai Vito ir Regina $1,265.

1 x $250 - Tender Budreikaitė Bronė, $3,250.
1 x $1,000 - Sabas Juozas P. ir Jurgita, $2,000.
2 x $1,556 - Urbaitis Jonas atm. įn.: Urbaitis Vincas ir Teresė, 

$1,556; Urbaitis Viktoras atm. įn.: Urbaitis Vincas ir Teresė, 
$1,556.

1 x $5,000 - Bražėnas Algimantas testamentinis palikimas, 
$5,000.

Iš viso $12,999.00

Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 1999.X.31 
-9,689,971 dol.

Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, kultūrą, 
jaunimą 6,607,073 dol.

Palikimais gauta 4,912,444 dol.

Padarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui:

LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR PROFIT 
TAX EXEMPTILLINOIS CORPORATION.

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes LietuviųFondas remia lietu

svarbiausių ir būtiniausių daly
vauti. Čia ateina tie, kurie au
koja, kurie rūpinasi mūsų išei
vijos išlikimu, išeivijos lietu
viška veikla. Taip pat ateina 
tie, kurie gauna paramą, sti
pendijas, kurie studijuoja, kurie 
dirba lietuvišką darbą. Šiais 
metais toks metinis Lietuvių 
Fondo pokylis įvyko lapkričio 
6 d. Pasaulio Lietuvių Čentre, 
Lemonte.

Vakare į Pasaulio Lietuvių 
Centro didžiąją salę rinkosi gra
žios ponios ir ponai, rinkosi 
Chicagoje ar jos apylinkėse 
gyveną studentai, kuriems bu
vo paskirtos stipendijos, jų at
siimti. Įžengus į salę nustebino 
labai skoningai paruošti stalai, 
scena ir visa aplinka. Jau-nų 
Lietuvių Fondo tarybos na-rių 
Ramonos Steponavičiūtės ir 
Sigitos Balzekienės laki vaiz
duotė su talkininkų pagalba, 
panaudojant Lietuvių Fondo 
ženklo motyvą, papuošė salę ir 
ne vienam turbūt priminė, kad 
Lietuvių Fondas - tai lyg ranka 
su iškeltu žibintu tamsoje, mū
sų lietuviškai išeivijai kelrodis 
ateičiai.

Programą vedė Ramona Ste
ponavičiūtė. Pradžioje trys stu
dentai, šių metų stipendinin
kai, perskaitė ištraukų iš dr. 
Antano Razmos straipsnio, ku
ris, kuriant Lietuvių Fondą, 
prieš 39 metus buvo išspaus
dintas “Draugo” dienraštyje. 
Priminta reikšminga citata, jog 
Lietuvių Fondo kūrimas buvo 
vieno žmogaus iniciatyva ir 
daugybės žmonių pasišventi
mas.

Tuomet vakaro vedėja pak
vietė Lietuvių Fondo pradi
ninkus: dr. Kazimierą Ambra
zaitį, dr. Gediminą Batuką, dr. 
Ferdinandą Kauną, o dr. Anta
ną Razmą paprašė uždegti 
didelę žvakę, stovinčią prie po
diumo. Toliau Ramona kalbėjo, 
kad Lietuvių Fondo stipendi
ninkai yra augančios gretos, kad 
jie yra Lietuvos ir išeivijos atei
tis. Reikia džiaugtis ta augančia 
jaunąja karta, kuri vieną dieną 
perims Lietuvių Fondo ir kitų 
lietuviškų organizacijų vado
vybę. Žvakės šviesa yra Lietu
vių Fondo liepsna. Studentai 
nuo tos didelės žvakės prisi
degė mažas žvakeles ir nešė prie 
stalų, kur kiekvienam svečiui 
buvo padėta žvakelė, kurią kiek
vienas užsidegė. Tai simboliš
kai priminė Lietuvių Fondą, 
savo gausia ir dosnia parama 
nušvietusį kultūros, jaunimo ir 
švietimo veiklą. Kvietė po po
kylio tas žvakeles parsinešti 
namo, kad neužmirštume Lie
tuvių Fondo ir kad dar tomis 
žvakutėmis uždegtumėme drau
gus ir artimuosius Lietuvių Fon
do dvasia.

Po žvakių uždegimo sekė va
karienė. Prieš vakarienę maldą 
sukalbėjo Lietuvių Fondo val
dybos pirmininkė Rūta Sta-

Lietuvių Fondo pokylyje dalyvavę studentai stipendininkai su Lietuvių Fondo stei
gėju ir šių metu Lietuvių Fondo skirstymo komisijos pirm. dr. Antanu Razma (prie
kyje trečias iš deš.)

ris perdavė ir sveikinimus “Lie
tuva Dovanai” konferencijos 
dalyvių, tuo pačiu metu posė
džiavusių Washingtone. Atvy
kęs iš Toronto, Kanados, kal
bėjo ir dėkojo už 18 tūkstan
čių dolerių Lietuvių Fondo 
paramą Mažosios Lietuvos fon
do valdybos pirmininkas Gy
tis Šernas. Tais pinigais bus 
leidžiama Mažosios Lietuvos 
mokslinė enciklopedija. Dr. 
Antanas Razma, Lietuvių Fon
do Pelno skirstymo komisijos 
pirmininkas, įteikė 40 tūk
stančių dolerių Pasaulio Lietu
vių Centro salės remontui. Tie 
pinigai yra pažadėtųjų Lietu
vių Fondo paramos 200 tūk
stančių dolerių “matehing fund” 
paskutinioji dalis. Pinigus pri
ėmė Rimantas Griškelis ir Kęs
tutis Ječius.

Po to sekė stipendijų įtei
kimas. Stipendijas studentams 
įteikė dr. A. Razma ir A. Ostis. 
Dr. Razma sakė, kad Lietuvių 
Fondo vadovybė šiais metais 
leido skirstyti $800,000. 
O pridėjus praėjusių metų li
kutį,- skirstymui buvo gauta 
$933,247.00 suma.

Šiais metais LietuviųFondas 
paskyrė studentų stipendijoms 
$165,185.00. Ta suma buvo 
padalinta 119-kai studentų. Sti
pendijų dydžio vidurkis nuo 
1000 iki 2000 dolerių, tačiau 
buvo ir mažesnių, ir didesnių 
stipendijų. Pokylyje dalyvavo 
26 studentai, gavę stipendijas. 
Kiekvienas stipendininkas bu
vo iškviestas ir jam įteikta pa
skirta stipendija. Nedalyvavu
siems stipendijos išsiųstos paš
tu. Stipendininkų vardu už gau
tas stipendijas, už paramą mok
slui dėkojo Asta Tijunelytė.

Užbaigiant oficialiąją vakaro 
dalį, Lietuvių Fondo valdybos 
pirmininkė Rūta Staniulienė 
padėkojo visiems, kurie prisi
dėjo prie šio vakaro suruošimo, 
o jų buvo nemažai: tai vyriau
sioji vakaro organizatorė Alė

A. + A.
IRENAI GARUNKŠTIENEI

mirus, šeimq ir artimuosius giliai užjaučia ir kartu 
liūdi

Romas ir Ona Pakalniai

Rasa ir Linas, Darius su šeimomis

Mylimam vyrui ir tėveliui

A. + A.
Dr. ALFONSUI STANKAIČIUI

mirus, gilių užuojautų reiškiame OLGAI STANKAITIENEI, 
Dr. JUOZUI STANKAIČIUI, REGINAI STANKAITYTEI ir JEAN 

ZDANIENEI.

Bostono Ateitininkai Sendraugiai

Aktyviajam ateitininkui

A. + A.
Dr. ALFONSUI STANKAIČIUI

staiga iškeliavus į Amžinuosius Namus, skaudžioj netekty 
nuoširdžiai užjaučiame žmonq OLGĄ, dukteris REGINĄ ir 
JEAN su šeima, sūnų Dr. JUOZĄ su šeima, brolį Dr. JUOZĄ, 
brolius ir seseris Lietuvoje, kitus gimines bei artimuosius. 
Jungiamės skausme ir maldoje. 4

New Yorko Ateitininkai

Veterinarijos Daktarui, Ateitininkų veikėjui, daugel) metų 
buvusiam Rytų JAV Ateitininkų Studijų savaitės vadovui - 
komendantui Kennebunkporte

A. + A.

vybę.

Bostono
Šių metų gruodžio 12 d., 

12:30 vai. Bostono piliečių 
klube įvyks Bostono Litu
anistinės mokyklos Kalėdų 
eglutė. Programoje bus vaidi
nimas “Užburtas miškas” ir 
visus aplankys Kalėdų Sene-

žinios
lis. Sveičiai galės pasivaišinti 
tėvelių vaišėmis.

Įėjimas $5. Kviečiame visus 
apsilankyti.

Bostono Lituanistinės mo
kyklos tėvelių komitetas

Varšuvoje atidaryta paroda 
apie klasicistinį Vilnių

(atkelta iš 1 psl.)
grafikos kūrinių, architektūros 
projektų, sakralinės ir buitinės 
paskirties sidabro dirbinių, me
ninių alavo liejinių, baldų, laik
rodžių, tekstilės eksponatų.
Parodoje eksponuojami Vil

niaus meno mokyklos kūrėjų 
Pranciškaus Smuglevičiaus, 
Jono Rustemo, Juozapo Oleš- 
kevičiaus ir kitų dailininkų ta
pybos, skulptūros, grafikos

kūriniai, skulptorių Martyno 
Knakfuso ir Lauryno Stuokos- 
Gucevičiaus projektai ir kita.

Tai pirmasis Lietuvos ir Len
kijos nacionalinių dailės mu
ziejų projektas, pristatantis Lie
tuvos klasicizmo dailę.

Iki 2000-ųjų sausio pabaigos 
Varšuvoje veiksianti paroda 
pavasarį bus perkelta į Vilnių.

Omnitel Laikas

ALFONSUI P. STANKAIČIUI
mirus, reiškiame gilių užuojautų žmonai OLGAI; dukte
rims: REGINAI, JEAN ir jos vyrui dr. JONUI ZDANIAMS; sūnui 
dr. JUOZUI su žmona VICKIE; anūkėms: KRISTINAI ir 
JOANNAIZDANYTĖMS bei EMILY, MARGARET, KATHRYN ir 
ELIZABETH STANKAITYTĖMS; Alfonso broliams: dr. JONUI su 

žmona IZABELE bei dr. JUOZUI; seseriai ANELEI STANKAI
TYTEI Kėdainiuose; svainei IZABELEI LAUČKIENEI bei 
visiems kitiems artimiesiems.

JAV Rytų Pakraščio Ateitininkų 
Studijų Savaitės dalyviai ir valdyba
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DARBININKAS

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Email:Darbininka@aol.com
Redakcija ........(718)827-1352
Redakc. FAX .. (718) 827-2964
Administr..........(718) 827-1351

Spaustuvė .......(718) 827-1350
Vienuolynas ...(718) 235-5962
Vyskupas ........ (718) 827-7932
Salė (kor.) ........(718) 827-9645
Salės adm.........(718) 235-8386

Trečiasis Advento sekma
dienis - gruodžio 12 d.
Pakeliamas "Darbininko" 

prenumeratos mokestis
Administracija praneša, kad už 

2000-tųjų metų "Darbinin
ko" prenumeratą mokestis 
pakeliamas iki 45 dol. Tai 
daroma dėl pašto, spausdinimo 
išlaidų ir darbo atlyginimų pa
didėjimo. Nors jau eilę metų 
laikraščio leidimo išlaidos kasmet 
augo, prenumeratos mokestis 
nebuvo keliamas, ir didėjantį 
nuostolį padengdavo leidėjai.

Prenumeratoriai, siųsdami 
čekius už 2000-tųjų metų prenu
meratą po lapkričio 20-tos die
nos, prašomi pridėti 45 dol. čekį. 
Mokėdami už atsilikusius metus, 
prideda po 30 dol. čekį. (Šį 
pranešimą dedame jau ketvirtą 
kartą iš eilės. Prašome siųsti če
kius po 45 dol. už 2000 metus.)

Už a. a. Dr. Jadvygos Ur
banavičiūtės vėlę, 12-kosmetų 
mirties metines minint, mišios 
bus aukojamos Apreiškimo par. 
bažnyčioje šeštadienį, gruodžio 
11 d., 12 vai. dienos. Draugai ir 
pažįstami prašomi prisiminti ją 
savo maldose. Mišias užprašė 
Marina ir Zigmas Raulinaičiai.

"Darbininko" spalvotas 
2000 m. kalendorius jau 
baigiamas ruošti spaudai. Jis bus 
su didesniais skaičiais, negu anks
čiau. (1999 metų kalendorius 
nebuvo atspausdintas.) Naujasis 
kalendorius bus išsiuntinėtas 
skaitytojams ateinančią savaitę. 
Kartu bus įdėtas administrato
riaus laiškas su atkarpėle, kurią 
bus patogu panaudoti užmokant 
už prenumeratą, bus įdėtas ir 
atsakymui vokelis.

Kalėdų paplotėliai (Christ- 
mas Wafers) šiemet ir vėl gau
nami Darbininko administracijo
je. Viename vokelyje yra po 5 
paplotėlius. Kaina 5 doleriai su 
persiuntimu. Prašome užsisakyti 
iš anksto.

New Yorko Maironio Lituanistinės 
mokyklos

KALĖDINIS VAIDINIMAS
įvyks sekmadienį, gruodžio 19 d., 3 vai. popiet 

Aušros Vartų parapijos salėje
570 Broome Street, Manhattan, NY.

Kviečiami visi.
Po programos - vaišės. 

Įeinant aukojama.

v J
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PASITIKIM
2000-sius METUS 

ŽIDINYJE
Penktadienį, gruodžio 31 d.
... Užkandžiai
... Karšti patiekalai
... Gėrimai
... Šampanas

... Januso orkestras
Kokteiliai pradedami 8 vai. vak.
Įėjimo auka 50 dol. asmeniui

Sumokėjus iki gruodžio 15 d.: 45 dol. asmeniui
Jaunimui iki 18 metų: 20 dol.
Rezervuoti vietas ir stalus pas:

Aldoną Augylienę, tel. 718-805-3893 
Algį Jankauską, tel. 718-849-2260 
Praną Gvildį, tel. 718-356-7871.

NY LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

Kalėdų ir Naujųjų Metų 
švenčių proga, kaip ir anksčiau 
skaitytojai yra kviečiami 
sveikinti draugus ir artimuosius 
per DARBININKĄ. Jūsų svei
kinimas tokiu būdu pasieks iš 
karto didesnį sveikinamųjų 
Skaičių, o Jūs sutaupysite laiko ir 
pinigų, kuriuos išleistumėte pirk
dami atvirukus, rašydami, siųs
dami. Nelaukite paskutinės 
prieškalėdinės savaitės, atsiųskite 
savo sveikinimus jau dabar. 
Prieškalėdinis DARBININKO nu
meris išeis gruodžio 17 d., nes 
vėlesnis - gruodžio 24 d. nepasieks 
skaitytojų iki Kalėdų. Už pride
damą auką, taip reikalingą spau
dos išlaikymui, iš anksto dėko
jame.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios 
Atsisveikinimas su a. a.

Elena Budreckas įvyko Kodžio 
laidotuvių įstaigoje gruodžio 2 
d. Po mišių mūsų bažnyčioje, 
gruodžio 3 d. palaidota Šv. Jono 
kapinėse. Reiškiame užuojautą 
velionės giminėms, artimiesiems, 
ir Vyčių 110 kuopai.

Lietuviškas Kūčias gruo
džio 12 d. tuojau po lietuviškų 
mišių rengia Vyčių 110 kuopos 
nariai. Visi laukiami palaikyti 
šią lietuvišką tradiciją.

Kalėdų Šv. Mišios bus 
laikomos: Kalėdų dienos iš
vakarėse, gruodžio 24 d. - 5 vai. 
vak. "Pageant Mass"; 12 vai. vi
durnaktį - Piemenėlių mišios. 
Choras giedos Kalėdų giesmes 
nuo 11:30 vai. vak;

Kalėdų dieną, gruodžio 25 d.: 
8 vai., 10 vai. 11:15 vai. lietuviš
kai ir 12:30 vai. popiet.

Išpažintys klausomos: 
šeštadienį, gruodžio 18 d. nuo 3 
iki 5 vai. popiet. Savaitės dieno
mis, t. y. gruodžio 20-24 - pasi
baigus 7:30 vai. ryt. mišioms ir 
taip pat rytais nuo 11 vai. iki 
11:45 vai. Išpažintį galima atlik
ti anglų arba lietuvių kalba.

Kun. Vytautas Palubinskas, keliautojas
Kunigystės 45 metų sukaktis

Kun. Vytauto A. Palu
binsko kunigystės 45 
metų sukakties proga jis 
buvo pagerbtas lap
kričio 28 d. jubiliejinė
mis mišiomis Apreiš
kimo parapijos baž
nyčioje Brooklyne ir po
kyliu tos parapijos 
salėje. Mišias koncele- 
bravo jubiliatas, kun. J. 
Pakalniškis ir kun. St. 
Raila. Iškilminguose 
pietuose dalyvavo daug 
parapijiečių, draugų ir 
svečių. Pasakyta daug 
sveikinimo kalbų, iš
reikšta gražių linkėjimų.

Ta proga prisiminė jo 
gyvenimas, jo kunigys
tės kelias, gyventa epo
cha. Jis priklauso tai 
grupei žmonių, kurie 
jau nepriklausomos Lietuvos me
tais dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių emigravo į svetimus 
kraštus, dažniausiai į Argentiną, 
Braziliją, JAV, Kanadą. Emigran
tui visur tėvynė, kur gali leng
viau ir geriau pragyventi. Bet yra 
pašaukimų ir profesijų, kurios 
labiau žmogų blaško po pasaulį. 
Taip nutiko ir kun. V. Palubin
skui.

Kun. V. Palubinskas gimė 1926 
m. liepos 3 d. Šakių apskr., Sin
tautų parapijoje, Vilkeliškių 
kaime. Iš šios parapijos yra kilę 
apie 40 kunigų. Kun. Vytauto 
tėvai buvo Vincentas Palubins
kas ir Ona Skatikaitė. Šeima buvo 
didelė - 10 vaikų. Vyriausia Pa
lubinskų dukra Marytė Kveda
rienė pirmoji išvyko į Argentiną 
ir ten įsikūrė. Tada pasikvietė ir 
tėvus bei brolius ir seseris - 1929 
m. kovo mėn. visa Palubinskų 
šeima emigravo į Argentiną.

Jaunasis Vytautas 1934-39 m. 
Buenos Aires lankė valstybines 
miesto mokyklas. 1940 m. kovo 
mėn. įstojo į arkivyskupijos se
minariją. Ten 5 metus studijavo 
klasikinę gimnaziją, 3 metus 
filosofiją ir vienerius metus te
ologiją.

Buenos Aires veikė ir lietuvių 
marijonų vienuolynas. Iš Romos 
atvykęs kun. dr. Pranas Brazys 
(busimasis vyskupas) įkūrė Ma
rijonų noviciatą, į kurį įstojo V. 
Palubinskas. Noviciate priėmė

DĖMESIO JAV IR KANADOS 
CHORŲ VADOVAMS

2001 metais gegužės 22 dieną 
yra planuojama suruošti DAINŲ 
ŠVENTĘ, kurios nebuvo jau nuo 
1988 metų. Maloniai prašome 
savo chorus registruoti ne vėliau, 
kaip iki š. m. gruodžio 31 d. 
Neužsiregistravę chorai negalės 
Dainų šventėje dalyvauti.

Registraciją organizuoja Va
clovas Momkus (3222 W. 66th 
Place, Chicago, IL 60629).

ELIZABETH, NJ
Šeštadienį, gruodžio 18 d., po 

5:30 vai. Mišių Šv. Petro ir Povilo 
par. salėje, 216 Ripley Place, Eli
zabeth, NJ, Bažnyčios Altoriaus 
draugijos valdyba rengia tradi
cines lietuviškas Kūčias. Bus pa
teikti skanūs Kūčių valgiai. Bus ir 
programa: sužinosite plačiau apie 
Kūčių papročius ir galėsite daly
vauti Kūčių burtuose, kuriuos 
praves Sonata Lazauskienė ir Eglė 
Sierkevičienė.

Parapijos klebonas kun. Alfre
das Žemeikis kviečia visus drauge 
švęsti Kūčias parapijos salėje. Bi
lietai 12 dol. suaugusiems; vai
kams iki 12 metų - 6 dol. Bilietus 
įsigyti iki gruodžio 12 d. Daugiau 
informacijų gausite tel. 908-352- 
2271. Automobilius galima sau
giai pastatyti parapijos kieme. Vi
si laukiami. (sk.)

Kun. V. Palubinskas kalba pager
bimo metu Pr. Giedgaudo nuotr.

pirmuosius vienuolinius įžadus. 
1951 m. gavęs geradarių sti
pendiją, išvyko į Romą baigti 
teologijos kurso.

1954 m. liepos 4 d. Romoje 
įšventintas kunigu. Kitą dieną 
pirmąsias mišias atlaikė Santa 
Maria Maggiore bazilikoje. Mi
šiose dalyvavo marijonų kon
gregacijos nariai, kai kurie Šv. 
Kazimiero kolegijos klierikai ir 
Romos lietuviai pasauliečiai, jų 
tarpe ir ministeris Stasys Lozo
raitis, Sr., su žmona.

Prasideda kelionės...
Po primicijų naujasis kunigas 

porai mėnesių išvyko į Argentiną 
aplankyti sergančio tėvo. Kartu 
aplankė penkias lietuvių kolo
nijas. Spalio mėn. grįžo į Romą 
tęsti teologijos studijų.

1955 m. liepos mėn. įgijo li
cenciatą ir išvyko į tolimesnes 
keliones: aplankė Šiaurės Italiją, 
Šveicariją, Prancūziją, Angliją. Iš 
ten tais pačiais metais pirmą kar
tą aplankė Jungtines Valstijas. 
Buvo planavęs kelionėje išbūti 
tiktai mėnesį, bet išbuvo šešis, 
nes tuo laiku Argentinoje prasi
dėjo revoliucija ir jo vienuolyno 
viršininkas Chicagoje neleido 
grįžti į Argentiną. Sugrįžo tik 
1955 m. per Kalėdas. Nuo tada 
prasidėjo jo ilgametis darbas is
panų ir lietuvių parapijose. 1956 
m. kovo mėn. paskirtas vikaru į 
marijonų parapiją Rosario mies-

Petras Kiskunas, Levviston, 
ME, šiemet ir vėl, kaip kasmet, 
parėmė "Darbininką" didele auka, 
apmokėdamas prenumeratą su 
130 dol. čekiu. Nuoširdžiai dėko
jame už dosnią auką ir mūsų pa
stangų įvertinimą.

Nijolė Žukauskas,Yonkers, 
NY, apmokėjo prenumeratą su 
80 dol. čekiu. Nuoširdžiai dėko
jame už dosnią paramą.

Naujosios Anglijos Šaulių 
kuopa, Webster, MA, per Al
girdą Zenkų atsiuntė Kalėdų svei
kinimą su 25 dol. čekiu. Nuo
širdžiai dėkojame už paramą.

(kepiniai^
įvairioms progoms:

Napoleono tortai, 
riešutiniai ir šokoladiniai 

tortai, Įvairūs vaisiniai 
cepiniai, Kalėdų šližikal ir kt.

užsisakius gaunami pas:

Ziną Jankauskaitę 
Tel. (718) 441-5215.v 

te; 1958 m. perkeliamas į Auš
ros Vartų parapiją Avellanedos 
mieste, prie Buenos Aires. 1960 
m. paskirtas į ispaniškai kal
bančiųjų parapiją, kaip vienin
telis iš lietuvių marijonų Ar
gentinoje tobulai mokėjęs ispa
nų kalbą.

Čia išvystė plačią veiklą jau
nimo organizacijose, parapijos 
mokykloje, bendradarbiavo su to 
rajono seselėmis, organizavo mi
sijų centrus, kurių vienas išau
go į parapiją, dalyvavo vienos 
diecezijos liturginėje komisijo
je, buvo paskirtas vyskupijos 
pašaukimų direktoriumi.

Marijonų ordinas nepritarė 
tokiai plačiai visuomeninei savo 
vienuolijos nario veiklai. Todėl 
1964 m. iš marijonų vienuolijos 
pasitraukia į pasauliečių kunigų 
luomą ir pradeda dirbti vysku
pijos ispaniškose parapijose.

1968 m. prasideda kairiųjų 
teroras prieš kariškių valdžią, su 
kuria jis palaikė draugiškus san
tykius. Jausdamas pavojų gyvy
bei, tų metų pabaigoje atsisakė 
klebono pareigų ir su motina 
atvyko į Kaliforniją pas jau- 
niausiąjį brolį Angelą. Čia me
tus dirbo ispaniškoje parapijoje. 
1969 m. pabaigoje grįžta į Avel- 
lanedą ir metus čia dirba. 1970 
m. gauna pakvietimą iš Los An
geles arkivyskupijos dirbti ispa
niškai kalbančiose parapijose. Su 
oficialiu bažnytinės vyriausy
bės pakvietimu gauna darbo vi
zą į Ameriką ir kartu su motina 
išskrenda atgal į Los Angeles, 
kur dirba vikaru St. Vibiana ka
tedroje.

1973 m. automobilio avarijoje 
žuvus lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijos vikarui kun. Kaspo- 
niui, skiriamas į jo vietą vikaru, 
pirmą kartą darbui lietuvių pas
toracijoje. Čia jis išvystė plačią 
veiklą, tačiau neilgam, nes arki
vyskupija vikarus kas 3 metai 
keičia. 1975 m. vėl skiriamas į 
ispaniškai kalbančių parapiją 
Santa Monicos mieste. Čia pa
laiko glaudžius santykius su gau
sia lietuvių kolonija.

Tuo metu Patersono, NJ, kle
bonas kun. Viktoras Dabušis pa
siūlo jam atsikelti į jo vietą, nes 
jis pats norįs išeiti į pensiją. Kun. 
V. Palubinskas sutinka. 1979 m. 
sausio mėn. mirus motinai, tais 
pačiais metais po Velykų išvyk
sta į Patersoną. Šv. Kazimiero 
parapijoje išbuvo trejus metus. 
Tada jį pakvietė klebonauti į 
Aušros Vartų parapiją Manhat- 
tane, kur jis išbuvo 7 metus. Čia 
tuojau atliko klebonijos remon
tą, gražiai atnaujino bažnyčią, 
su jaunais lietuviais inteligen
tais nuolat organizavo kultūrinę 
veiklą.

1989 m. kun. Jonui Paklaniš- 
kiui pasitraukus iš Apreiškimo 
parapijos klebono pareigų, vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, į jo vietą 
pakvietė kun. V. Palubinską. 
Apreiškimo parapijoje klebona
vo beveik 10 metų, iki 1998 m., 
kol sušlubavo jo sveikata. Brook- 
lyno vyskupija priėmė jo atsis
tatydinimą. Parapijai negavus 
lietuvio kunigo įpėdinio, sutiko 
pasilikti altaristo teisėmis. Nors 
ir ligų kamuojamas, liko gyventi 
klebonijoje.

- O -

Toks susiklostė kunigo emi
granto gyvenimas. Būdamas 
dvikalbis, dirbo ir lietuvių, ir is
panų parapijose, bet jo veidas 
buvo pasuktas į Lietuvą ir širdis 
nuolat pilna lietuviškų rūpesčių.

Tegul mūsų mielam klebonui 
emeritui šios poilsio dienos bū
na geros ir draugiškos. Tegul iš
saugoja Apreiškimo lietuvišką 
parapiją, kuri turi tokią gražią ir 
mums taip svarbią istoriją. Te
gul lieka ji lietuviška mūsų visų 
džiaugsmui ir paguodai!

(pi)

Tik 33 centai už minutę 
skambinant į Lietuvą; 8,9 cen
to -JAV. Pigu. Patrauklu. Patikima. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tarptautinė telefono bendrovė IE 
COM aptarnauja lietuvius nuo 
1983 metų. Teiraukitės lietuviškai 
708-386-0556. (sk.).

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susikal
bėti angliškai, mėgti vaikus, žinoti 
namų ruošos darbus. Patikima agen
tūra. Tel. (516) 377-1401. (sk.)

Lietuvis, lauko priežiūros darbų 
(landscaping/maintenance) ben
drovės savininkas, VVashington, DC, 
ieško dviejų darbininkų, kurie 
galėtų atlikti lauko priežiūros dar
bus. Pradinis mokestis $6.00 į vai. ir 
viršvalandžiai. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigus butas - 
130 dol.mėnesiui. Tel. (202) 244- 
2373. (sk.)

Kerpu, šukuoju, darau 
cheminius ir pusmetinius 
sušukavimus. Moterims, vyrams 
ir vaikams. Dirbu savo ar klien
tams pageidaujant jų namuose. 
Kainos žemesnės už amerikie
tiškas kainas. Regina Savickaitė- 
Bork, 84-20 96th Street, VVood
haven, NY. Tel. (718) 805- 
3612. ________ (sk.)

LIETUVOS STUDENTŲ 
CENTRAS 

patikimai ir garantuotai 
** keičia vizas JI, BĮ - B2 į F1 

arba Ll;
** padeda gauti Sočiai Security 

su leidimu dirbti;
** ruošia visus pakvietimo do

kumentus;
** K-l & K-2 vizos iš Lietuvos.
Dėl papildomos informaci

jos teiraukitės telefonu nuo 13 
vai.: 212-725-8807. (sk-)

Moteris iš Lietuvos ieško 
darbo. Norėtų prižiūrėti ligonį 
ir gyventi šeimoje. Turi ilgametį 
patyrimą toje srityje; geras 
rekomendacijas. Skambinti po 6 
vai. vak. (718) 641-5003. (sk.)

Išnuomojamas kambarys 
vienam asmeniui VVoodhaven 
rajone prie gero susisiekimo. 
•Skambinti (718) 441-1215.

__________ (sk.)
"LIETUVOS AIDAS" - Vil

niuje leidžiamas patriotinės 
minties ir plačios informacijos 
dienraštis, siuntinėjamas oro 
paštu kas savaitę po 5 nume
rius voke, skaitytoją pasiekia per 
7 dienas. Išaugus pašto ir leidy
bos išlaidoms, "Lietuvos aido” 
metinė prenumerata JAV kai
nuoja: metams - 360 dol.; pusei 
metų - 180 dol. Čekiai rašomi 
"Lietuvos aido" vardu ir siun
čiami "Lietuvos aidas", Mairo
nio 1, Vilnius 2710, Lithuania. 
Tel. 610-544, Fax. 224-876.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:

E. Liobe, VVoodhaven, NY - 
50.00 dol.

Mary Goras, Kearny, NJ - 50.00 
dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers 
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

Atlantic Express corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, siuntinius vėl priims 
gruodžio 18 d., šeštadienį, nuo 
12 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Kul
tūros Židinio kieme. Dėl infor
macijų - tel. (914) 258-5133.

Siuntiniai į Lietuvą laivu 
arba oru. Pinigai pervedami 
doleriais per 2-5 dienas.

TRANSPAK,
4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 
tel. (773) 838-1050.

mailto:Darbininka@aol.com
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