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Prieš 15 metų nustojo egzistavusi SSRS 

Dvaras Belovežo girioje, kur buvo pasirašyta sutartis. 

Maskva, gruodžio 8 d. („Inter- 1991 metų gruodžio 8 dieną Ru-
fax"/BNS) — Lygiai prieš 15 metų sijos, Ukrainos ir Baltarusijos vado-
Belovežo girioje buvo pasirašyti isto- vai, susirinkę Belovežo girioje, pasi-
riniai susitarimai, nutraukę Sovietų rašė susitarimus nutraukti SSRS, 
Sąjungos egzistavimą. kaip tarptautinės teisės subjekto, eg

zistavimą ir įkurti Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugą (NVS). 

Metinių išvakarėse jo dalyviai — 
buvęs Rusijos prezidentas Borisas 
Jelcinas, pirmasis nepriklausomos 
Ukrainos prezidentas Leonidas 
Kravčiukas ir buvęs Baltarusijos 
SSRS Aukščiausiosios Tarybos pir-

v 

mininkas Stanislavas Suškevičius 
pasidalino mintimis, kaip jie vertina 
istorinj susitikimą Belovežo girioje. 

B. Jelcinas, be kita ko, atmetė 
priekaištus, kad įkūrus NVS iškilo 
„nepripažintų" respublikų proble
ma. Interviu, kuris buvo išspausdin
tas laikraštyje „Russkaja gazeta", jis 
pabrėžė: „Tai — paveldas bolševi
kinės, po to stalininės politikos, kai 
plunksnos brūkšniais buvo nubrėžia
mos respublikų sienos, nieko bendra 
neturinčios su realia istorija, buvo iš
keldinamos ištisos tautos, naikina
mos šimtametės tradicijos, žeminami 
žmonių religiniai jausmai". 

B. Jelcinas pažymėjo, kad „visa 
tai privedė prie užslėptų konfliktų, 

Atsistatydina 
D. Kuodytė 
Vilnius, gruodžio 8 d. (Alfa.lt) — 

Valstybės saugumo departamentas 
yra gavęs Dalios Kuodytės prašymą 
atstatydinti iš Liustracijos komisijos 
pirmininkės bei Komisijos narės pa
reigų, pranešė departamento atsto
vas spaudai Vytautas Makauskas. 

Pasak pranešimo spaudai, su D. 
Kuodyte buvo sutarta neskubant ras
ti ir aptarti naują galimą kandida
tūrą į šias pareigas ir tik tuomet teik
ti ją NSGK svarstymui, nes kandida
tas į Liustracijos komisijos vadovus 
turi turėti leidimą dirbti su įslaptinta 
informacija. 

VSD generalinis direktorius ragi
na šioje situacijoje neskubėti ir su
laukus naujos Liustracijos įstatymo 
redakcijos spręsti šį klausimą iš es
mės. 

D. Kuodytė nei patvirtino, nei 
paneigė, kad yra Įteikusi atsistatydi
nimo pareiškimą. 

„Komentarams dar per anksti",-
sakė D. Kuodytė. 

Rugsėjo antroje pusėje Liustra
cijos komisija pranešė gavusi labai 
vertingą Balio Gajausko komisijos 
archyvinę medžiagą, kurioje užfik
suoti kelių šimtų asmenų prisipažini
mai apie bendradarbiavimą su KGB. 

D. Kuodytė neatskleidė, kas 
Liustracijos komisijai perdavė B. Ga
jausko komisijos archyvinę medžiagą. 
Pasak jos, prieš metus komisija krei
pėsi į žmones, prašydama visų, turin
čių kokios nors informacijos, kuri ga
lėtų padėti komisijai dirbti, apie tai 
pranešti. Vėliau teismas pripažino, 
kad D. Kuodytė turėjo teisę neat
skleisti šaltinių. 

Po atostogų — grėsmė karjerai 
Vilnius, gruodžio 8 d. (Alfa.lt) — 

Antras pagal svarbą Europos Sąjun
gos komisaras Guenter Verheugen 
ketvirtadienį mėgino gelbėti savo po
litinę karjerą. Jo perspektyvos tapo 
miglotos po to, kai pasirodė nuotrau
kos, kur jis paplūdimyje vaikšto nuo
gas su savo biuro vadove, rašo „The 
Times''. 

Nuotraukose oficialiai susituokęs 
G. Verheugen tik su kepurėle ant gal
vos kartu su naujai paskirta padėjėja 
Petrą Erler mėgaujasi savo nuogumu 
nudistų paplūdimyje Nidoje. 

Europos Komisijos prezidentas 
Jose Manuel Barroso bandė užtarti 
komisarą sakydamas, kad „privatūs 
gyverflmai" turi būti gerbiami. 

Nepaisant to, Vokietijoje nesi
liauja diskusijos dėl 62 metų amžiaus 
G. Verheugen - Verslo ir pramonės 
komisaro - nuotraukų. 

Žiniasklaidos publikacijos apie 
šio pareigūno romaną ir intriguoja
mas nuotraukas užgožė kanclerės 
Angelą Merkei planus po trijų savai
čių perimti vadovavimą Europos Są
jungai. 

Laikraštis „Bild" išspausdino G. 
Verheugen ir 48-erių R Erler viešna
gės Nidoje šių metų rugpjūtį detales. 
Nors čia nuotraukos ir nepateiktos, 
tačiau žurnalas „Focus" ketina jas vi
suomenei parodyti pirmadienį. 

Anksčiau komisaras neigė santy
kius Nukelta į 6 psl. 

Susitarė dėl elektros tilto 
„Manome, kad tai istorinis 

žingsnis į priekį", — po susitarimo 
pasirašymo žurnalistams sakė prem
jeras Gediminas Kirkilas. 

„Mano vizitas atnešė konkrečių 
rezultatų dviejuose svarbiuose pro
jektuose — elektros tilto ir dėl Len
kijos dalyvavimo atominės elektrinės 
statyboje, — kurie buvo priimti čia, 
derybų metu", — žurnalistams teigė 
pirmą kartą Vilniuje viešintis Len
kijos premjeras Jaroslavvas Kaczyns-
kis. 

Susitarimą dėl elektros tinklų 
sujungimo projekto įgyvendinimo pa
sirašė valstybės valdomos bendrovės 
„Lietuvos energija" bei Lenkijos 
elektros energijos tinklų įmonės 
„Polskie Sieci Elektroenergetyczne" 
(PSE) vadovai Rymantas Juozaitis ir 
Jacekas Socha. 

Premjerai Gediminas Kirkilas (k) ir 
Jaroslawas Kaczynskis. 

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, gruodžio 8 d. (BNS) — 
— Po daugiau nei dešimtmetį tru
kusių diskusijų penktadienį Vilniuje 
pagaliau pasirašytas Lietuvos ir Len
kijos susitarimas, kuris atveria kelią 
elektros tilto tarp dviejų valstybių 
statybai. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 V/EST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

kurie akimirksniu sprogo, kai totali
tarinė valstybė liovėsi egzistuoti". 

Į klausimą, kaip, jo nuomone, 
galima išspręsti šią problemą, B. Jel
cinas atsakė: „Šiuos klausimus tur i 
kruopščiai ir atsargiai spręsti politi
kai, o svarbiausias principas — nepa
kenkti". 

„Dar vienas svarbus dalykas — 
kuo geresnė bus ekonominė padėtis 
šių konfliktų vietovėse, tuo lengviau 

Nukel ta j 7 psl . 

Šiame 
numeryje: 

•Iš ateitininku veiklos. 
•Pasiūlytas gelbėjimosi 
ratas. 
•Plaukimas surištomis 
rankomis. 
•Menas, l i teratūra, 
mokslas. 
•Pagerbtas E. Sinkys. 
•Pasikeitė Lietuvių 
fondo vadovybė. 
•Naujas kryžiažodis. 
•Kodėl ne visuomet ve r t a 
„dirbti namuose". 
•Adv. A. R. Domanskis — 
Metų žmogus. 

V a l i u t ų s a n t y k i s 
1 USD — 2.59 LT 
1 EUR — 3.45 LT 
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Papilės ateit ininku 
stovykla Palangoje 

Šis straipsnelis pasiekė redakciją 
jau senokai, bet kaip dažnai atsi
t inka, įk l impo j redaktorės užstri
gusi stalčių. Todėl šiandieną, 
mums kenčiant ypatingus šalčius, 
teks paskaityti apie Papilės moks
leiviu vasaros išdaigas. Manau, 
kad mūsų draugai Papilėje atleis, 
o mūsiškiai, jau pradedantys ruoš
tis ateinančioms vasaros stovyk
loms, pasisems daug geru minčių 
ir pasidžiaugs mūšy idėjos broliu 
ir sesių sumanumu. — Red. 

Bernadeta Kulvelytė 

Rugpjūčio 6 - 13 d. Papilės Šv. 
Aloyzo ateitininkų kuopos 25 
nariai stovyklavo Palangoje, 

pačių organizuotoje stovykloje. Visai 
stovyklai vadovavo kuopos globėja 
Genutė Pundziuvienė, o mūsų (ke
turiems būriams) tiesioginiai virši
ninkai buvo didieji kuopos nariai, 
dabartiniai studentai: Raimonda 
(VDU sveikatos psichologijos magis
trė), Gedas (KMU gydomosios medi
cinos antrakursis), Mantas (VDU 
psichologijos antrakursis) ir Laura 
(antrakursė administratorė iš Klai
pėdos). Įsikūrėme klebonijoje, čia pat 
patys ir valgį gamindavome (budintis 
būrys kasdien 5 kartus maitindavo 
draugus — gera šeimininkavimo 
mokykla!). Viskas buvo šaunu! Vado
vai linksmi, išradingi, rūpestingi, 
laisvalaikis turiningas (trys renginiai 
kasdien), o ir oras kuo puikiausias. O 
ko gi daugiau reikia? 

Taigi... kai tik atvykome Palan-
gon, aišku, pirmiausia įsikūrėme savo 
kambariuose (kuriuos slapčia jau 

Čikagos ateitininkų 
Kūčių šventė 

K U N . A. L IPNIŪNO/PREZ. A. 
STULGINSIO Čikagos moksleivių 
ateitininkų kuopa maloniai kviečia 
visus į tradicinę KŪČIŲ šventę, kuri 
įvyks sekmadienį, gruodžio 17 d. 
1:00 vai. Jaunimo centro didžiojo
je salėje. Po iškilmingų šv. Mišių, 
šeimyniškai dalinsimės plotkelėmis 
ir pasivaišinsime Kūčių vakariene. 

Registruotis iki gruodžio 11 d. pas 
Ona Daugirdienę ei. paštu: o d a u -
girdas@hotmai l .com arba tel : 
(630) 325-3277. 

Kūčių šventės auka: 15 dol. suau
gusiems, 10 dol. jaunimui. Vaikams 
iki aštuonerių metų nemokamai. 
Laukiame v isų! ! 

Papilės Šv. Aloyzo ateitininkų kuopos nariai Palangoje. 

buvo suškirstę vadovai). Po to buvo kuopos vėliavą, kas vakarą žygiuoda-
stovyklos atidarymas ir... aišku... vome į kurorto šventovę, kur giedojo-
krikštynos! Čia ir sužinojome, kas me, skaitėme skaitinius, linkėjome 
bus kiekvieno vadovas, į kurį būrį ramybės, meldėmės Viešpačiui, dėko-
pateksim. Vadovas kvietė savo būrio darni už Jo Meilę mums. Po šv. Mišių 
narį, tas bučiavo stovyklos legendinę — vėl prie stalo — vakarieniauti. Po 
vėliavą „Vasara su Kristumi! Palanga vakarienės visi draugiškai dainuo-
2006", ant stovyklautojo paso (gies- darni, grodami eidavome ant tilto pa-
mynėlis, programa) dėjo savo piršto lydėti saulės, tilto gale susiburdavo-
antspaudą, klaupėsi prieš vadovą, me j ratą ir giedodavom, dainuoda-
kuris „krikštijo" iš jo vardinio puode- vom — mums ir aplinkiniams buvo 
lio, kurį vėliau kiekvienas gavome, gera! Palydėję saulę - tęsdavom vaka-
Malonu buvo žiūrėti į vienodus puo- ro programą įvairiais renginiais: susi-
dukus su užrašytais mūsų visų var- kaupimo vakaras Palangos bažnyčio-
dais. Po priesaikos kiekvienas trau- je, „Angelų karalystėje", Meilės vaka-
kėm burtus, ką visą savaitę slapčia ras Birutės kalne, naktinis žaidimas 
giobosim, kam darysim gerus darbus „Irklavimas" ir kt. Dieną baigdavome 
— kam būsim Angelais. 
Būriai, sugalvoję savo 
pavadinimus, vakaro ren
ginio metu, po šv. Mišių 
dalyvavo prisistatymo 
programoje. Ant Palan
gos tilto, palydėję saulę, 
sukirte naktipiečius ir 
perskaitę stovyklos paštu 
gautus laiškus, lindome į 
pižamas ir apkabinome 
pagalves... 

Kita diena prasidėjo 
(kaip ir kasryt) klebo
nijos kieme rytine temine 
mankšta (statybininkų, 
paukščių, virėjų, jūrinin
kų, gaisrininkų...), prau
simusi, tvarkymusi (mat 
kasdien komisija tikrino 
kambarių švarą), Ryto malda, mūsų vakaro malda, naktipiečiais, vėlyvuo-
nuotaikų „oro prognoze" ir... ju paštu ir asmens higienos procedū-
pusryčiais bei rytiniu paštu. Po to — romis... 
rytinis renginys („Nuo asmens iki Beprotiškai greitai prabėgo savai-
komandos", dvasininko paskaita tė tikrai aktyvaus, kūrybingo, sveiko 
„Sveikame kūne - sveika siela", poilsio. Sakoma, kad laikas šuoliais 
malonių suvenyrų gerumo akcijai lekia tada, kai žmogus yra užimtas 
Basanavičiaus gatvėje darymas, jam įdomia veikla. O mums čia buvo 
„Garfildo greitukas" - paskaita apie ne tik malonu, įdomu, bet ir labai 
etiketą, disputas „Ar žinai, kaip aš naudinga. Visi parsivežėme pilnas 
jaučiuos?", atvirumo valandėlė „5 kišenes ne tik akmenukų iš pajūrio ar 
minutės", padėkos darbinė akcija - pratrintus padus po žygio pėsčiomis j 
Palangos bažnyčios aplinkos tvarky- Šventąją, bet ir šilčiausius įspūdžius, 
mas, pasitikėjimo žaidimas, gėlių da- išliksiančius mumyse visą gyvavimą, 
rymas ir jų dovanojimas poilsiauto- savo „Angelų" rankomis padarytą 
jams ir kt.). Net nepajusdavom, kaip dovaną ir... pilną širdj Meilės, padė-
budintieji pakviesdavo pietų, po ku- kos tiems, kurių dėka mes alsavom 

Papilės ateitininkų stovykloje Marius Gricius buvo 
slaptasis vadovės Raimondos Pundziūtės angelas. 

rių eidavom prie jūros, o ten... 
maudynės, smėlio pilių konkursai, ju
driųjų žaidimų estafetės, tinklinis, 
pajūrio suvenyrų konkursas ir pan. 
Pajūryje pavargę ir išalkę skubėda-
vom pavakarių, po kurių pradėdavo-

laime. Tai ir mūsų projektus finansa
vusioms įstaigoms, ir Papilės klebo
nui Dainorui Židackui, su mumis pra
leidusiam vieną dieną stovykloje, 
Palangos klebonui Algiui Genučiui, 
klierikui Justinui ir visiems 

mus vienija penki ateitininkijos 
principai, bendras siekis ir begalinė 
meilė vieni kitiems. 

Bernadeta Kulvelytė yra Papilės 
Simono Daukanto vid. mokyklos 11 
kl. mokinė ir Šv. Aloyzo moksleivių 
ateitininkų kuopos narė 

me ruoštis šv. Mišioms Palangos baž- dvasininkams, savo tėveliams ir... 
nyčioje. Deramai pasiruošę, nešdami Visagaliui. Kaip gera gyventi, kai 
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PLAUKIMAS SURISTOMIS 
RANKOMIS 

VYTAUTAS VISOCKAS 

Kiekvienas, kuriam „nevienodai 
rodo", kas dedasi Lietuvoje, jos 
aukščiausiuose valdžios sluoksniuo
se, kiekvienas, kuris neketina emi
gruoti ir tikisi, kad dar ne viskas 
prarasta - toks „kiekvienas" atidžiai 
stebėjo ir stebi Valstybės saugumo 
departamento „bylą", dar nebaigtą, 
bet Seimo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komiteto (NSGK) jau įver
tintą. Kiekvienas mes darome savo 
išvadas. Mūsų sprendimų negali apri
boti net Konstitucinis Teismas (KT). 
Konstitucinis Teismas - tai tik keli 
žmonės iš tų pačių aukščiausių val
džios sluoksnių, labai glaudžiai tar
pusavyje susijusių. 

Konstitucinis Teismas šį kartą 
nepakilo taip aukštai, kaip anoje gar
sioje „byloje". Norom ar nenorom jis 
aną rūstų, bet teisingą „nuosprendį" 
netiesiogiai net sušvelnino, dideliam 
nušalintojo prezidento Rolando 
Pakso ir jo šalininkų džiaugsmui. 
Dabar jau aišku, kad R. Paksas buvo 
tik atpirkimo ožys, kuris visada būna 
mažiau kaltas už tuos, kuriuos 
„atperka". 

Iki šiol manėme, kad skandalų, 
klanų, privačių interesų alinamoje 
Lietuvoje turime Konstitucijos ga
rantą - Konstitucinį Teismą, kuris 
dar nesuteptas politikų ir valdžių 
purvais, kuriuo lemiamu momentu 
bus galima pasikliauti, į jį atsiremti. 
Dabar tuo suabejojome. Po tų pas
kubom, per vieną dieną surašytų 36 
puslapių. Būtent skubėjimas ir yra 
viena iš priežasčių, verčiančių abejoti 
to rašinio nešališkumu, būtinu 
Konstitucinio Teismo atsakymams į 
bet kokį, o šiuo atveju — į prezidento 
paklausimą. 

Prezidentas paklausė to, kas jau 
du kartus išaiškinta. Jam reikėjo ne 
išaiškinimo, o pritarimo, paramos, 
ginant VSD, kovojant su Seimu, su 
Seimo Nacionalinio saugumo ir gyny
bos komitetu, pasišovusiu ištirti gan
dus ir gandelius, susijusius su šios 
uždaros žinybos veikla. Ir tą paramą 
jis gavo. Konstitucinis Teismas šį 
kartą politikavo. Norėdamas tai nus
lėpti, jis tą nelemtą išaiškinimą 
surašė taip, kad suprasti jį galima 
kaip kam patogiau. Jis akivaizdžiai 
darė spaudimą Seimo NSG komite
tui, panorusiam sužinoti, kokios 
įtakos saugumiečiams turi verslo 
struktūros, kokie galimi korupciniai 
ryšiai politikų, aukštų pareigūnų su 
tomis verslo struktūromis, kokios 
galimos užsienio valstybių įtakos ir 
vieniems, ir kitiems. Konstitucinis 
Teismas su savo miglotu, priešta
ringu išaiškinimu netiesiogiai parė
mė VSD vadovybę, neleistinai žong
liruojančią sukaupta informacija, ją 
slepiančia. Turime, bet neduosime, 
bijokite mūsų, nelieskite mūsų. 

Po Konstitucinio Teismo priešta
ringo išaiškinimo aiškumo tik su
mažėjo. Užtat abejonių, nepasitikėji
mo viskuo ir visais - tik padaugėjo. 
Turbūt baisių dalykų yra sukaupęs 
tas „rezervistas", jeigu net preziden
tas žūtbūt siekia, kad politikų, 
valdžios vyrų nusikalstama veikla 
neiškiltų į paviršių? Neduok, Dieve, 
subyrės ne tik VSD, bet ir valstybė. 
Nusikaltimai paverčiami valstybės 
paslaptimis? Kas tie galimi nu
sikaltėliai? 

Pasirodo, mums, eiliniams pilie
čiams, nevalia to žinoti, nors Kons

titucija suteikia ne tik teisę, bet ir 
galią per mūsų išrinktą parlamentą 
žinoti, kas kėsinasi į demokratiją. 

Kai kurios Seimo frakcijos jau 
kritikuoja NSGK pažymą, esą daug 
neįrodytų prielaidų, t rūksta neabejo
tinų teiginių. Ir to negalima, ir ano, 
parlamentinė kontrolė suvaržoma, o 
paskui demagogiškai priekaištauja
ma, kad VSD veikla ištirta nepakan
kamai. Vos ne visuotiniu pasiprieši
nimu to ir buvo siekiama. 

Šį tekstą rašau tuo metu, kai 
Seimo frakcijos tariasi, ar pr i tar t i 
išvadoms dėl VSD. Vakar klausiausi 
TV forumo šia tema. Seimo NSGK 
vadovas Algimantas Matulevičius 
vaizdingai pasakė: „Surišo rankas ir 
kojas ir liepė plaukti". Visa tyrimo 
medžiaga slapta. Komiteto nar ia i 
buvo įspėti, kad gresia konstituciniai 
teismai, net baudžiamosios bylos, 
jeigu bus paviešinti slapti faktai. A. 
Matulevičius mano, kad šis komiteto 
darbas yra tarpinis , labai nuglu
dintas, per švelnus. Seimas turėtų 
apsispręsti — eiti toliau ar sustoti 
pusiaukelėje. Daug kas noro eiti to
liau neturi. Komitetas sukaupė žy
miai daugiau medžiagos. Seimas 
galėtų su ja susipažinti, pavyzdžiui, 
uždarame posėdyje. 

A. Matulevičius šiek tiek su
konkretino „rimtą problemą": „VSD 
turi pažymą apie verslo įtaką žinias-
klaidai ir per verslą žiniasklaidos 
įtaką politikams, net (bijau atskleisti 
paslaptį) tai, kad reikia tuos ne
dorėlius NSGK narius, kurie ieško 
teisybės, kompromituoti. Tą mes j au 
matėme viešoje erdvėje. Tačiau tos 
pažymos, nors buvo žadėta, mums 
taip ir nedavė". A. Matulevičiui kagė
bisto etiketė neprilipo. 

Visiems labai rūpi, kokie tie du 
dienraščiai ir viena televizija, turėję 
kontaktus su visiems žinoma ben
drove, o tų kontaktų pasekmė, A. 
Kubiliaus žodžiais tariant , — „tos 
žiniasklaidos priemonės įsijungė į 
bandymus torpeduoti komiteto veik
lą". Visiems labai rūpi pavadinimai, 
nors visi viską puikiai žino, tik gar
siai ištarti negali, o tie, kurie gali -
nenori. Nenori, ko gero, dauguma 
politikų. Dauguma ieško ne tiesos, o 
naudos. Net daugiausiai valdžios tu
rintys socialdemokratai, kurių Seimo 
frakcijos seniūnė I rena Šiaulienė 
buvo atvira: „Tiesa tur i didelę pa
siūlą, bet labai mažą paklausą". 

Tiesos reikia mums , kur iems 
„nevienodai rodo", kas dedasi Lie
tuvoje. Tačiau mums bandoma už
rišti akis. Grabaliokitės, spėliokite, 
vis tiek nieko tikra nesužinosite nei 
apie VSD pažymas, nei apie Lietuvos 
karininko žūtį, nei apie grėsmes 
nacionaliniam saugumui. Nepriklau
sote klanams, nuožmiai kovojantiems 
dėl įtakos sferų, dėl valdžios, todėl 
turėsite pasitenkinti trupiniais nuo 
mūsų stalo, kupino korupcinių gėry
bių ir grėsmių. 

Pastebėjau, kad ypač Seimo na
rys, buvęs Seimo pirmininkas Artū
ras Paulauskas NSGK išvadose pasi
genda faktų: „Kas tai par dokumen
tas? Jokio nuoseklumo, aprašomoji 
dalis prieštarauja išvadoms. Viskas 
paremta prielaidomis: gali būti, gali
ma daryti išvadas". Apie „surištas 
rankas ir kojas" A. Paulauskas ne
nori girdėti. Gerai jam buvo versti 
prezidentą Rolandą Paksą, kai įvai
riausioje žiniasklaidoje mirgėte mir
gėjo nušalintajam prezidentui nepa-

DANUTE BINDOKIENE 

Pasiūlytas gelbėjimosi 
ratas 

Š
ios savaitės trečiadienį savo 
darbą baigė ir intensyvių 
svarstybų rezultatus paskel

bė speciali komisija („Iraq Study 
Group"), kurios paskir t i s buvo 
nuodugniai išstudijuoti padėtį Ira
ke ir pasiūlyti išeitį iš akligatvio, 
kur iame šiuo metu yra atsidūrusi 
Amerika . Komisija, JAV prez. 
George W. Bush pageidavimu, bu
vo sudaryta iš penkių respubli
konų ir penkių demokratų, vado
vaujama James A. Baker III (buv. 
Valstybės sekretorius) ir Lee H. 
Hamilton (buv. JAV Kongreso na
rys). Nors pradžioje į šios komisijos 
darbą daugelis žiūrėjo skeptiškai, 
visgi jos paskelbtos išvados, atro
do, palankiai priimtos ir vienos, ir 
kitos partijos. Tik vargiai pats 
prez. Bush tomis išvadomis apsi
džiaugė, į jas atkreips dėmesį ir 
stengsis vykdyti. 

Nors „Iraq Study Group" pa
teikė 79 konkrečius pasiūlymus, 
bet bendra jos nuomonė kelia ma
žai vilčių, kad Amerika Irake gali 
pasiekti pergalę. Nepaisant, kokiu 
būdu, a r kada JAV savo kariuo
menę išves iš tos nuniokotos, susi
priešinusios šalies, kraujo upės 
dar ilgai joje liesis ir taikos balan
dis ne tu rės galimybių susisukti 
pastovų lizdą. „Deja, nėra jokios 
magiškos formulės, kur i padėtų 
išspręsti problemas Irake", - rašo
ma laiške, kuris prezidentui įteik
tas kar tu su komisijos išvadomis. 

Svarbiausias išvadų punktas: 
bū t ina pasi rūpint i kiek galima 
sparčiau apmokyti Irako kariuo
menę, kad ji perimtų taikos palai
kymo operacijas ir JAV kariai ga
lėtų išvykti namo. Kol tai įvyks, 
siūloma į Iraką (tik laikinai) pa
siųst i papildomos kar iuomenės, 
kur i irakiečių apmokymo darbą 
pagreitintų. 

Taip pa t siūloma griežčiau pa
spausti dabartinę Irako vadovybę, 
nes premjeras Nouri al-Maliki , 
p r ik lausan t i s šii tams, nesi ima 
pastangų sustabdyti smurto veiks
mų prieš sunitus. Vašingtonas turi 
be jokių kompromisų pareikšt i , 
kad Irako vidaus problemas priva
lo spręsti jo gyventojų teisėtai iš
r inkta valdžia, traktuodama vieno
dai ir kurdus , ir sunitus, ir šiitus. 

Be abejo, JAV prezidentui šie 

punktai bus priimtini. Tačiau siū
lomi kontaktai su Sirija ir Iranu, 
prašant j ų paramos Irake — tai 
kur kas kartesnė piliulė, kurią 
prez. Bush turėtų nuryti. Savo 
nuomonės apie Siriją, ir juo labiau 
Iraną, prez. Bush niekad neslėpė, 
abiejų savo kadencijų metu ne 
kartą jų adresu pasiųsdamas daug 
aštrių ir priekaištingų žodžių, taip 
pat kategoriškai pareikšdamas, 
kad su Irano ir Sirijos vadovais 
prie jokio pasitarimų stalo nesė-
siąs. Ar JAV prezidentas tos užsi
spyrėliškos nuomonės laikysis ir 
toliau, sunku pasakyti, bet kam 
tuomet buvo sukurta „Iraq Study 
Group", jeigu į jos patarimus ne
bus atkreiptas dėmesys? Nejaugi 
prez. Bush būtų taip naiviai tikė
jęs, kad ši komisija kažkokiu būdu 
atras tą „magišką formulę" ir JAV 
sausa išbris iš kruvinų irakiškų 
pelkių? 

Nepatiks, be abejo, prez. Bush 
ir kitas komisijos pasiūlymas, kad 
būtina sutvarkyti Izraelio ir pales
tiniečių santykius, ir toje srityje 
įtvirtinti pastovią taiką, nes būtent 
iš ten kyla daug priešiškumo Ame
rikai, kuri į tą nesibaigiantį kon
fliktą žiūri vienapusiškai: Izraelis 
visada teisus, palestiniečiai — te
roristai, nepaisant, kad Izraelis 
okupavęs jų teritorijos dalį, kurią 
palestiniečiai stengiasi atsiimti, 
kad galėtų sukurti savo valstybę. 
Vadinasi, Vašingtonui būtina pas
pausti ir Izraelį, kitaip neapykan
tos ir keršto laužas niekuomet 
neužges. 

Karas Irake Amerikai kainavo 
per 400 milijardų dol. (prie tos su
mos kas mėnesį prisideda dar 8 
milijardai). O ką bekalbėti apie žu
vusius karius, apie sužeistuosius, 
kuriais reikia pasirūpinti ne tik 
artimoje ateityje, bet galbūt visą jų 
gyvenimą; ką bekalbėti apie ne
apykantą Amerikai, kuria šiuo me
tu dega visas musulmonų pasau
lis? Prez. Bush savo valstybę įstū
mė į pavojingą ir nuostolingą pa
dėtį, komisijos paruoštas 79 punk
tų dokumentas, nors toli gražu nė
ra tobulas ar labai aiškus, visgi 
gali būti gelbėjimosi ratas, kurio 
JAV prezidentas turėtų griebtis. 
Tai vienintelė šiuo metu išei
tis. 

lankūs slapti įrašai. Tada Konstitu
cinis Teismas tylėjo. 

„Noriu priminti vieną NSGK 
išvadų frazę, kurioje sakoma, kad 
Saugumo departamento direktoriaus 
elgesys kelia grėsmę nacionaliniam 
saugumui. Tai labai stiprūs žodžiai. 
Ir aš noriu paklausti A. Paulausko, 
kuris vadovavo Seimui 'paksogeito' 
metu. Tada parlamentas klausėsi ir 
operatyvinės medžiagos. Teiginius, 
kad Saugumo vadovas kelia grėsmę 
nacionaliniam saugumui, reikia pa
grįsti. Pagrįsti galima tik ta medžia
ga, kuria A. Matulevičius ir jo va
dovaujamas komitetas disponuoja. Ar 
p. A. Paulauskas ir kiti Seimo nariai 
už tai, kad ta operatyvinė medžiaga, 
kaip per 'paksogeitą', būtų žinoma ir 

Seimo nariams, ir visuomenei?" - LT 
forume klausė visuomenės veikėjas 
Darius Kuolys. Aiškaus atsakymo jis 
negavo, ir trečią kartą paklausęs. 

Labai stiprių žodžių tame tele
vizijos forume pasakė ne tik SNGK 
vadovas A. Matulevičius, bet ir D. 
Kuolys. Kalbėjo jie visuomenės, pi
liečių vardu, todėl man buvo priim
tiniausi: 

„Šiandien mes turime vertinti 
valstybės vadovą, politinių partijų 
lyderius, pagaliau tautos atstovus 
parlamente. Ar jiems rūpi išsiaiškinti 
tiesą? Dabar mes girdime labai keistų 
pareiškimų. Matom, kad premjerui 
tiesa nerūpi, Seimo pirmininkui tiesa 
nerūpi. 

Nukelta į 15 psl. 
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PAGERBTAS EMILIS SINKYS 
Kiekvieno žmogaus gyvenime 

yra atsitikimų, kurie pakreipia jo 
gyvenimą visai kita linkme. Vieni tai 
vadina stebuklu, kiti likimu. Bet nuo 
to momento žmogaus gyvenimas pa
sikeičia, nepriklausomai nuo jo 
valios, lyg jį vairuotų Aukščiausiojo 
ranka. 

Tai buvo sunkiais Antrojo pa
saulinio karo metais suniokotoje Vo
kietijoje. Sunkių tuberkuliozinių 
ligų palatoje, kurioje gulėjo trys ligo
niai lietuviai, vienas ką tik mirė. Jo 
kaimynas, irgi beveik nuo karščio 
vos alsuojantis, laukė savo mirties. 
Staiga į palatą atbėgo ką tik grįžęs iš 
miesto sveikstantis ligonis. Susijau
dinęs jis aiškino, kad prie ligoninės 
vartų stovi moteris su dviem mažais 
berniukais, ir jis girdėjęs, kaip moti
na vieną pavadinusi Albertėliu. Su
sijaudinęs sunkiausias palatoje ligo
nis greitai užsimetė chalatą ir, ne
kreipdamas dėmesio į seselės drau
dimą, išbėgo į šaltą naktį. Prie vartų 
stovėjo jo žmona su abiem vaikais, 
kurių ligonis nematė beveik trejus 
sunkius metus. Ne tik kad nematė, 
karo sumaištyje vienas apie kitą ne
žinojo, ar gyvi, ar mirę. Taip karo ke
liuose pasimetę, 1947 metų žiemą 
vėl susitiko gyvi Julija ir Emilis Sin
kiai. Tai buvo stebuklas. 

Žmona Julija su dviem vaikais, 
pagelbėta gerų žmonių, sugebėjo 
išsiveržti iš sovietų okupuotos Vo
kietijos zonos. Toliau istorija. kaip 
toje pasakoje: ligonis Emilis rytojaus 
dieną visai neturėjo temperatūros, 
grįžo jėgos ir noras gyventi. Po kelių 
dienų jis taip pat buvo išrašytas iš 
ligoninės, išbuvęs čia ketverius me
tus. Dabar jis turėjo tikslą gyventi. 
Dievo ranka jam sugrąžino sveikatą, 
surado šeimą ir parodė kelią ateičiai. 
Emilis dabar žinojo, kad už atgautą 
gyvenimą jis dirbs dvigubai ir ati
duos kitiems keleriopai. Taip liki
mas atrinko iš daugelio kelių vieną 
kelią, kuriuo pasuko Sinkių šeima... 

Praėjo daug sunkių gyvenimo 
išeivijoje metų. Nuo 1988-ųjų įvy
kiai rodė, jog priespaudos tvirtovė -
sovietija nebeilgai stovės. Priespau
doje pusšimtį metų išbuvusios tau
tos ėmė bruzdėti. Pasaulio spauda ir 
televizija rodė įvykius Europoje ir 
Baltijos šalyse. Buvo aišku, kad tau
tos pradeda naują savo istorijos 
metą. Nauji įvykiai tėvynėje atgaivi
no ir išeivijos lūkesčius bei idėjas. 
Julija ir Emilis Sinkiai, sparčių įvy
kių paakstinti , nutarė paaukoti Tau
tos fondui 50 tūkstančių dolerių su 
sąlyga, kad fondas gali naudotis pro
centais, bet patys aukotojai pasilie-

EmTiui Sinkiu; į teikiamas Lietuvos Respublikos apdovanoj imas ..^ž nuopelnas 
L ie tuva i " , iš kaires: Emilis Sinkys. Los Angeies ALTo p i rm. Albinas Marke\ ič ius ir 
LR garbės gen. konsulas Vytautas Čekanauskas. 

k a sau teisę sušelpti tėvynę, kai ji 
išsilaisvins. Laisvė kaip audringas 
stebuklas atėjo. 1991-ais buvo at
kur tas Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitetas - be lėšų, blogose patal
pose ir be jokio inventoriaus. Julija 
ir Emilis Sinkiai nelaukdami paau
kojo VDU 35,000 dolerių; Klaipėdos 
universitetui - 5,000, Šiaulių uni
versitetui - 5,000 ir Vilniaus moky
tojų mokyklai - 5 tūkstančius dole
rių. Vėliau VDU dar sušelptas 
40,000 dolerių auka; Sinkių sūnus 
Augustinas ir žmona Betty pridėjo 
šešis tūkstančius dolerių. Aloyzui 
Pečiuliui, į kurį buvo kreiptasi pa
galbos, pasisekė nupirkti kompiu
terius su didele nuolaida. Dr. Algir
das Avižienis, vėliau tapęs VDU rek
toriumi, tą įrangą nuvežė ir sumon
tavo. Visos Sinkių šeimos auka VDU 
išaugo iki 81,000 dol. Visi tie pinigai 
buvo skirti pirkti elektronikai. Jau
nieji Sinkiai tuo pačiu metu paauko
jo 6,000 dol. alkoholikų gydymo ligo
ninei, kurios vadovas buvo dr. Emi
lis Subata, įsigyti komputeriams ir 
įrangai, kad apmokytų pacientus. 
Čia buvo išgydytas Emilio Sinkio 
draugo sūnus, tapęs pavyzdingu tė
vu ir darbuotoju. 

Atėjo metas įteisinti aukas pa
gal Amerikos įstatymus. Taip buvo 
sukurtas Julijos ir Emilio Sinkių šei
mos fondas, kuriame didžiules su
mas sudėjo ne tik patys Julija ir 
Emilis, bet sūnūs Albertas ir Augus
tinas, ir jų žmonos Catherine ir Bet
ty. Emilis ir Julija Sinkiai aplankė 
Lietuvą, ką tik atgavusią laisvę, la
bai sunkiu metu - 1992-ais metais. 
Pirmą kartą aplankius Lietuvą, ra-
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šytojo Kazimiero Sajos, Nepriklauso
mybės Akto signataro, patarimu, 
aplankė Vilniaus Lukiškių kalėji
mą. Kalėjimas statytas caro laikais 
pusei tūkstančio kalinių. Dabar čia 
kalėjo du tūkstančiai nuteistųjų. 
Vienoje kameroje, ne didesnėje negu 
tualeto kambarys, spaudėsi net 8 
moterys, iš kurių dvi miegojo ant 
grindų. Čiužiniai buvo purvini ir su
plyšę. Sinkiai tuoj pat nupirko 2,000 
čiužinių ir pagalvių. Tuo metu kali
nių ir jų šeimų gyvenimu rūpinosi 
žinomas aktorius Stonys. Sinkiai pa
skyrė dalį sąmatos pinigų aprūpinti 
kalinių šeimas. Stonys važinėjo po 
Lietuvą ir šelpė tas šeimas. 

Per švietimo ministrą D. Kuolį 
buvo paaukota pinigų sušelpti 
skurstančius mokytojus. Per tą vie
ną viešnagę Lietuvoje Sinkiai pa
dovanojo 115 tūkstančių dolerių. Per 
kitus 15-ka metų buvo daug aukota 
benamiams ir invalidams. Nupirk
tas Viduklėje namas, kuriame vie
nuolės auklėjo benamius vaikus. Už 
30,000 dolerių nupirkti trys stoma
tologijos kabinetai su visa įranga. 
Du iš jų atiduoti senelių namams, o 
vienas - Vilniaus vidurinei mokyk
lai, kur mokosi užsienyje gimę lietu
vių vaikai. Marijampolės statomam 
Vaikų tėviškės kaimui duota auka 
baldus supirkti. Kelis kartus aukota 
Lietuvos švietimo ministerijai ir 
„Valstiečių laikraščio" Kaimo vaikų 
fondui. Per Cinauską paaukota pas
ta ty tam buvusių politinių kalinių ir 
tremtinių pastato vidaus įrengimams 
nupirkti . Vytauto ir Gražinos Lands
bergių fondui paaukota 110 tūks
tančių dolerių Rytų Lietuvos mokyk
lų kompiuterių įrangai. Tarp jų ap
dovanota Eišiškių Rapolionio vidu
rinė mokykla. Tose apylinkėse yra 
gimęs Karal iaučiaus universiteto 
teologijos dekanas Rapolionis, garsė
jęs savo pamokslais. Nepamiršti ir 
Kuršėnai, kur gimė Julija Gelmi-
naitė—Sinkienė. Čia buvo paaukota 
mokykloms, prisidėta prie miestelio 
bažnyčios a ts ta tymo. Kiekvienais 
metais čia siųstos aukos buvusiems 
poli t iniams kaliniams ir tremti
niams jų susirinkimų salei pastatyti, 
kurioje renkasi poilsiui ir šventėms. 

Lietuvos Respublikos garbės ge
neral inio konsulo Vytauto Čeka
nausko patarimu, Sinkiai pradėjo 
bendradarbiauti su Santa Barbaroje 
esančia „Direct Relieve Internatio
nal" organizacija, kuri siunčia medi
cinos įrangą ir vaistus beveik į visą 
pasaulį. Kad paruoštų vieno vagono 
dydžio talpintuvą, pripildytą medi

kamentų, reikia paaukoti 25,000 
dolerių. Sinkių fondas paaukojo sep
tyniems talpintuvams už 175,000 
dol. Už kiekvieną paaukotą dolerį 
„Direct Relieve Internat ional" iš
siunčia vaistų ne mažiau kaip už 15 
dolerių. Taip į Lietuvą pa s ių s t a 
vaistų siunta įvertinta už tr is mili
jonų dolerių. To meto ministras dr. 
Vinkus padėkojo Sinkiams už vieną 
ypatingą talpintuvą, kurio ver tė 
buvo milijonas ir šimtas tūkstančių 
dolerių. 

Prieš ketverius metus, švenčiant 
Emilio Sinkio 90-ties metų sukaktį , 
buvo renkamos aukos „Lietuvos 
Vaikų vilties" organizacijai, ku r i 
rūpinosi nudegusių ir sužalotų vaikų 
gydymu. Julija Sinkienė, kur i tuo 
metu jau buvo sunkios ligos para
lyžiuota, sužinojusi apie Vilniaus 
Vaikų ligoninės naujo priestato sta
tybą, pasiūlė vyrui Emiliui pasi
rūpinti viso statomo pastato apmo
kėjimu. Sunkiai tardama žodžius, j i 
paklausė: „Emili, ar tu nematai , kad 
čia reikalas liečia vaikų gyvybes, kas 
daug svarbiau už kompiuterius. Mes 
galime sumokėti visą pastato staty
bą". Sinkiai sumokėjo ne tik 40,500 
dolerių, bet dar pridėjo 23,000 dol. 
už oro valymo nuo bakterijų sistemą. 

Ketverius iš eilės metus Sinkiai 
kasmet „Vaikų vilčiai" aukojo po 
10,000 dol. Sūnus Augustinas prieš 
mirtį su savo žmona Betty paaukojo 
„Lietuvos Vaikų vilčiai" 260,000 do
lerių naujam Vilniaus universite
tinės ligoninės statomam vaikų ligų 
pastatui, kuris bus atidarytas 2007-
tų metų gegužę. Taigi Sinkių šeimos 
auka „Lietuvos Vaikų vilčiai" išaugo 
iki 360,000 dolerių. 

2006—tais metais Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus Valstybės 
dienos proga apdovanojo Emilį Sinkį 
Lietuvos Respublikos ordinu - Ri
terio Kryžiumi „Už nuopelnus Lie
tuvai". Gausiai susirinkę giminės, 
artimieji, draugai ir bičiuliai gra
žaus rudens metu sveikino taip daug 
pasižymėjusį ir tiek daug Lietuvai 
atidavusį Emilį Sinkį. Sinkių fondo 
sumanytoja ir nuosekliausioji auko
toja a.t a. Julija Sinkienė mirė prieš 
dvejus metus. Velionė Julija buvo 
Lietuvos prezidento V. Adamkaus 
apdovanota LDK Gedimino 4 - t o 
laipsnio ordinu dar 1998—tais me
tais. Lietuvos garbės general in is 
konsulas Vytautas Čekanauskas pa
sveikino jubiliatą Emilį, Sinkių 
šeimos fondo įkūrėją, labdaros ir 
paramos, Lietuvos sveikatos, socia
linės apsaugos, mokslo ir švietimo 
rėmėją, ir prisegė prie jo krūt inės 
ordiną. Buvo perskaityta Lietuvos 
Respublikos prezidento padėka ir 
sveikinimas. Šventei vadovavęs 
Amerikos Lietuvių tarybos Los An
geles skyriaus pirmininkas Albinas 
Markevičius savo kalboje padėkojo 
Emiliui Sinkiui tokiais žodžiais: 
„Nuo karinės tarnybos nepriklauso
moje Lietuvos kariuomenėje iki da
lyvavimo kovose bolševikams antrą 
kartą okupavus Lietuvą, Jūs atliko
te savo pilietinę pareigą tėvynei. 
Gyvendamas Amerikoje, visada dos
niai rėmėte VLIKą, ALTą, ir daugy
bę kitų organizacijų, padėjusių Lie
tuvai vaduotis iš naikinančios tautą 
komunistinės priespaudos. Jūs nie
kuomet neskirstėte savo tėvynainių 
pagal religines ar politines pažiūras, 
- visi Jums buvo tik broliai ir sesės 
lietuviai. Jūsų partija buvo Lietu
va. 

Nukelta i 13 psl. 
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PASIKEITĖ LIETUVIŲ FONDO VADOVYBĖ 
Gruodžio 6 d. Lietuvių fondo va

dovybė sušaukė paskutinę šių metų 
spaudos konferenciją, kaip paprastai, 
Pasaulio lietuvių centro posėdžių 
kambaryje. Lietuvių fondui konfe
rencijoje atstovavo Vytautas Kaman-
tas, dr. Antanas Razma, Arvydas Ta
mulis, Ramūnas Astrauskas, Sigita 
Balzekienė ir Kazys Laukaitis. Be 
abejo, susirinkusiems (šįkart nelabai 
gausiai) lietuviškos žiniasklaidos ats
tovams labai knietėjo sužinoti vaka
rykščio (gruodžio 5 d.) Lietuvių fondo 
Tarybos posėdžio rezultatus, nes 
tame posėdyje turėjo būti renkamas 
naujas LF Tarybos ir valdybos pirmi
ninkas (ar pirmininkė). 

Spaudos konferenciją atidarė bu
vęs LF tarybos pirm. Vytautas Ka-
mantas. Jis visus susirinkusius pa
sveikino ir pranešė, kad vakarykščia
me posėdyje iš 18 LF Tarybos direk
torių dalyvavo 16. Posėdis buvo ilgas 
ir darbingas, nes išklausyti komitetų 
pirmininkų pranešimai, aptarti kiti 
einamieji reikalai. Taip pat LF Tary
bos direktorių pirmininku išrinktas 
Arvydas Tamulis. Po šio pranešimo V 
Kamantas pakvietė A. Tamulj vado
vauti spaudos konferencijai. 

A. Tamulis padėkojo V Kaman-
tui už kruopštų darbą, einant pir
mininko pareigas, ir už tai, kad to
liau pasilieka LF taryboje, tuo pri
sidėdamas prie LF veiklos. Jis pra
nešė, kad naujuoju LF valdybos pir
mininku buvo išrinktas Ramūnas 
Astrauskas, o buv. pirmininkė Sigita 
Balzekienė ir toliau sutinka pasilikti 

valdyboje (tai, mūsų nuomone, labai 
geras ženklas, nes ji darbšti, sumani 
ir kūrybinga). 

LF korporacijos sekretoriumi iš
rinktas adv. Rimas Domanskis, o bu
vęs sekr. Vytenis Kirvelaitis taip pat 
pasilieka taryboje. Pasak A. Tamu
lio, buvo pasikeista pareigomis, bet 
pradėtas LF darbas bus tęsiamas to
liau, siekiant pagrindinio LF tikslo: 
kuo daugiau paremti lietuvišką veik
lą. Lietuvių fondas yra tas finansinis 
variklis, be kurio daug lietuviškos 
veiklos negalėtų egzistuoti ar bent 
pradėtų silpti. 

Per pastaruosius kelerius metus į 
LF įstojo 250 naujų narių. Šiemet iki 
lapkričio pabaigos nariai į LF įnešė 
100,000 dol. Svarbu, kad visuomenė 
jungtųsi į LF narių gretas ir savo 
įnašais suteiktų Lietuvių fondui dar 
didesnę galimybę remti lietuvišką 
veiklą. 

R. Astrauskas prisipažino, kad jo, 
kaip LF valdybos pirmininko, parei
gos yra atsakingos ir pareikalaus 
daug darbo. Jis yra jau anksčiau bu
vęs LF administratoriumi, priklausė 
valdybai ir yra susipažinęs su fondo 
veikla. Bus sunku eiti S. Balzekienės 
įmintomis pėdomis, bet jis pasiryžęs 
tai atlikti. Jos darbai yra tiesiog ste
binantys: laikraštėlis „Liepsna", pel
no skirstymo leidinėliai, suruoštas 
koncertas, išleistas kompaktinis mu
zikos įrašas („Dovana nariams" — 
Evelina Puzaitė, Gabrielius Alekna ir 
Vakarė Petroliūnaitė), kuris išsiun
tinėtas LF nariams, kaip padėka už 

Buv. Lietuvių fondo valdybos pirm. Sigita Balzekienė (iš kairės) i r 1F administra
torė Laima Petroiiūnienė su nauju LF nariu Romu Kartavičiumi. 

E. Šuiaičio nuotrauka 

masus. 
Pagrindinis LF artimos ateities 

uždavinys — verbuoti naujus narius, 
ypač kreipiant dėmesį į neseniai 
atvykusius lietuvius imigrantus. Tai 
pabrėžė tiek naujasis LF tarybos, tiek 
ir valdybos pirmininkas. Svarbu 
panaikinti sprūdžius tarp anksčiau ir 
nelabai seniai atvykusių tautiečių, 
nes Lietuvių fondas yra visų ir vi
siems. Klausimų ir sumanymų eigoje 
ši mintis buvo toliau puoselėjama bei 
nagrinėjama. 

V Kamantas priminė, kad Lie

tuvių fondo metinis narių suvažiavi
mas įvyks 2007 m. balandžio 21 d. 
Yra jau sudaryta nominacijų komisija 
ir nariai gali siūlyti kandidatus į LF 
Tarybą iki kitų metų kovo 1 d. Bus 
renkami 6 nauji nariai trejų metų 
kadencijai ir 3 nariai į LF kontrolės 
komisiją vienerių metų kadencijai. 
Studentai, norintys gauti stipendi
jas, prašymus turi atsiųsti iki 2007 
m. kovo 15 d., o visi kiti, kurie pagei-
dauga LF paramos — iki tų metų ba
landžio 15 d. 

Paruošė D.B. 

Vieną kartą spirdamas smogikas nepataikė, 
ant apledėjusios žemės paslydo ir atsisėdo. Po to 
jis dar daugiau įsiuto ir pradėjo be atodairos 
kunigą spardyti kur papuolė, net į lyties organus. 
Taip jis šėlo, kol pavargo, o kunigas kraujais 
paplūdęs gulėjo ant žemės. 

Tada nuėjo toliau skirstyti į darbus. Specia
listus ir amatininkus tuoj paskirstė įmonėms, o 
mus Juodadarbius", pasiuntė atgal į blokus. 

Po kelių dienų, vieną pavakarę Reizgys staiga 
buvo iššauktas pas raporto viršininką. 

Blokovas pranešė, raštinėje jam buvę pasakyta, 
kad Reizgys būsiąs paleistas į namus. Ta žinia ne 
tik jį, bet ir mane be galo sujaudino. Jis greit su
sitvarkė ir turėjo nueiti į maudyklą nusimaudyti, 
nusiskusti ir persirengti. Išeidamas jis man paliko 
naujas namų darbo kojines. Kitus vilnonius 
drabužius jam išgraibstė kiti suimtieji. Many
damas, kad vyksta į namus, jis iš džiaugsmo dali
jo su noru, ką galėjo. Bet po kelių dienų blokovas 
sužinojo, kad Reizgys nebuvo paleistas į laisvę, 
kaip jam buvo pasakyta, bet nuvežtas į Maud-
hauseno akmens skaldyklas, iš kur gyvam ištrūk
ti maža vilties. 

Vėliau sužinojau, kad Reizgio žmonai tuokart 
buvo pranešta, jog jos vyras grįžtąs į namus ir ji 
net iki Berlyno buvo atvykusi jo pasitikti. Atrodo, 
kad vokiečių įstaigos oficialiai paskelbė, kad bu
vęs Klaipėdos krašto direktorijos pirmininkas ne
persekiojamas už jo tarnybinę veiklą, bet iš tik
rųjų jie ir nemanė jo paleisti. Dėl to liepė greit iš 
stovyklos išvežti ir kitoje stovykloje nužudyti. 

g l I l U m U I PLYTINĖJE 

Mus iki sausio mėnesio pabaigos išlaikė 
karantine. Po to perkėlė į kitą bif ką, kur buvo keli 
mūsų tautiečiai. 

Atvykęs į naują bk-ką, patekau į visiškai kitą 
aplinką. Mano tautiečiai buvo antrame sparne. Aš 
nuėjau pas juos gauti rodos ir • ..tarimo, kaip čia 
bloke susitvarkyti, bet jie atsiprašė ir tik vėliau 
žadėjo ateiti pažiūrėti, kaip aš busiu apsigyvenęs. 
Apsivyliau! Tikėjausi, kad draugai patars , padės, 
nes tuo momentu man buvo moralinė parama 
labai svarbi. Gal jie bijojo su manim rodytis dėl to. 
kad raporto viršininkas buvo mane pasmerkęs? 

Mane paskyrė prie stalo, kur, be vokiečių, bu
vo čekų ir olandų. Su manim kartu atėjo ir vienas 

NACIŲ PRAGARE 
Kalinio Nr. 40627 išgyvenimai 
nacių koncentracijos stovyklose 

I941_1945 
tONAS GRfGOLMTlS 
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Saaro krašto vokietis, prieš to krašto prijungimą 
prie Vokietijos buvęs Saarbriukeno miesto polici
jos direktorius. Čekai ir olandai mus gana palan
kiai priėmė. Kaip įprasta, jie pasiteiravo, iš kur ir 
kas aš toks. J ie man padovanojo keletą cigarečių 
ir mielai padėjo susivokti naujoje aplinkoje. 

Antrą rytą, tai buvo sekmadienis, sausio 25 
d., po patikrinimo mane pašaukė blokovas, 

taip pat su manim į tą bloką atkeltą vokietį iš 
Saarbriukeno. Liepė mums pasiimti daiktus ir eiti 
kartu į raštinę. Neturėjome supratimo, kur mus 
ves. Rytas buvo labai šaltas ir nemaža sniego. 
Gerokai palaukus prie raštinės, mus pašaukė re
gistracijai. Čia sužinojome, kad esame paskirti į 
Klinkerio plytinės komandą, pačią baisiausią vi
sos stovyklos komandą, kurioje žuvo daugiausia 
suimtųjų. 

Užtruko keletą valandų, kol komanda buvo 
sudaryta. Apie 11 valandą išžygiavome iš stovyk
los būrys apie 60 suimtųjų. Mus lydėjo stipri smo
gikų sargyba. Iki Klinkerio plytinės buvo apie 5 
km keiio. 

Vos kilometrą nužygiavus, vienas suimtųjų 
nuvirto nuo kojų. Smogikai iš pirmo bandė jį smū
giais prikelti, bet kai pamatė, kad jis vos gyvas, 
liepė stipresniems draugams jį nešt i . Beturi 
suimtieji nutverė.-,' :ž ranku hr kojų ir nešė. kaip 
maišą, vis pasiko-darni. Pusiaukelėje nusilpo ir 
kitas. Jį taip pat ;-;ėįo'nešti. Taip apie dvyliktą 
valandą pasiekėme stovyklą su dviem pusgyviais 
suimtaisiais, kurie ten buvo siunčiami sunkiems 
darbams. Vienas ju mirė tą patį vakarą, o antra
sis kitą dieną. Didesnioji dalis kitų taip pat vos 
laikėsi ant kojų. 

Kada žygiavome pro dirbtuves, mūsų likimo 

draugai Jdinkerninkai" susidomėję žiūrėjo į mus 
naujokus pro kampus arba bedirbdami. Nė vienas 
neatsistojo tiesiai, kas mane nustebino. Visi 
atrodė kaip žvėries įbauginti avinėliai. Tik pabu
vęs keletą dienų jų tarpe supratau, kodėl j ie tokie 
baimingi. Žiaurusis režimas žmones visiškai 
pakeitė iš pagrindų. 

"žygiavus į stovyklą, mus visus tuojau padalino 
visus dešimt blokų, č i a prasidėjo pats sun

kiausias mano gyvename laikas. Blokuose buvo 
daugiau suimtųjų, negu vietos, o naujokus visuo
met grūda į kampus, į blogiausias vietas. Pirmą 
dieną dar viskas nauja, dar jautiesi kaip ir sve
čias, bet tuojau galima jausti, kokios nuotaikos 
ten viešpatauja. 

Prie stalų visiems nebuvo vietos, bet šiaip taip 
susigrūdome. Atėję tuojau gavome pietus. Atsi
menu kaip šiandien, kad pietums gavome sėti-
nienės ir po kotletą, tikrą, keptą kotletą. Tai buvo 
pirmas ir paskutinis kartas, kad stovykloje per 
pietus valgiau keptos mėsos. Sužinojau, kad tai 
buvo vienkartinis davinys. Prieš mūsų atėjimą 
stovykla kelias dienas nebuvo gavusi pietų, dėl to 
tą dieną buvo išduotas visos savaitės mėsos da
vinys. 

Po pietų visus naujai atvarytuosius nusiuntė į 
maudyklą, kur įvyko paskirstymas į komandas. 
Ten susirinko visi vorarbeiteriai, kurių koman
doms reikėjo žmonių. Jie išsirinko jiems tinka
miausius. Aš patekau į akmens anglies transporto 
koloną. Mūsų vorarbeiteris buvo aukštas vyras, 
prasikaltėlis recidyvistas. Jis mane apžiūrėjo, tar
tum vergą pirkdamasis ir paaiškino, kur rytą 
renkasi jo komanda. Aš jam pasakiau: 

— Aš dirbsiu, kiek galėsiu, tik leisk man gy
venti, nes turiu neaprūpima žmcną ir mažus vai
kučius, kuriuos dar kartą norėčiau pamatyti! 

J is man atsakė: 
Aš patsai nė vieno nenue3iabjir.au Kas 

Tam- -k iš profesijos? 
— Redaktorius? 

- Jau žinau! — kokio nors J laudona vėliava" 
arba „Raudonoji žvaigždėr! 

Aš norėjau jam, atsakyti, bet jis numojo ranka 
sakydamas: 

— Man nieko nereikia aiškinti. Aš tuos da
lykus pažįstu! Eik sau! Pas mane per dieną dau
giau dviejų nežūsta! 

B u s daug iau . 

http://nenue3iabjir.au
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gyvensena turi rūpintis visuomenė | Paminklas Afganistano karo aukoms 
Vilnius, gruodžio 8 d. (BNS) — 

Sveikos gyvensenos kultūros ugdymu 
turi aktyviau rūpintis ir visuomenė, 
ir valstybė, nes tik taip galima page
rinti Lietuvos žmonių sveikatą, prail
ginti gyvenimo trukmę, mažinti savi
žudybių skaičių, gerinti demografinę 
situaciją ir gyvenimo kokybę. 

Tokią nuomonę išsakė į forumą 
„Sveika tauta — Lietuvos vertybė" 
penktadienį susirinkę sveikatos ir so
cialinės apsaugos sistemos, mokslo, 
kultūros, švietimo, meno, žiniasklai-
dos atstovai, dvasininkai ir verslinin
kai. 

Renginyje siekiama įvardinti pa
grindinius blogą visuomenės sveikatą 
lemiančius veiksnius, kalbama, kaip 
suvienyti įvairių valstybės sektorių 
jėgas populiarinant sveiką gyvense
ną. 

„Visų žmonių principinė kryptis 
turėtų būti sveikos visuomenės kūri
mas. Reikia galvoti, kaip toliau gy
venti, nes sveikatos rodikliai šian
dien nėra geri. Žmonės turėtų keisti 
savo elgseną, galvoti, ką daro. O vals
tybinės institucijos turi sukurti tokią 
aplinką, kuri paskatintų sveikos gy
vensenos siekimą", — spaudos kon
ferencijoje teigė Sveikatos apsaugos 
ministerijos sekretorius Romualdas 

Sabaliauskas. 
Kaip pagrindines Lietuvos vi

suomenę kamuojančias sveikatos 
problemas R. Sabaliauskas įvardijo 
alkoholį, tabaką, nesveiką mitybą, 
netinkamą fizinę kul tūrą ir gyvense
ną. 

Forume dalyvavęs kunigas Ar
vydas Ramonas pažymėjo, jog svarbu 
rūpintis ne tik fizine, bet ir dvasine 
visuomenės gerove. 

„Žmogaus sveikata suprantama 
kaip visuma, t.y. fizinė, dvasinė ir so
cialinė sveikata. Reikia rūpintis dva
siniu žmonių gerbūvių, reikia šian
dien sakyti „stop" dvasiniam bankro
tui, dvasinei visuomenės nesveikatai. 
Laikas kurti harmoniją savyje ir ap
link save", — teigė kunigas A. Ramo
nas. 

Rašytojo ir režisieriaus Vytauto 
V Landsbergio manymu, svarbu ne 
tik kalbėti, bet ir imtis konstruktyvių 
veiksmų, kol situacija dar netapo ka
tastrofiška. 

„Reikia galvoti, kaip padaryti, 
kad žodis taptų kūnų, kad kalbėjimas 
neliktų kalbėjimu. Kad būtų prieita 
kažkokių realių siūlymų, kurie gali 
mūsų gyvenimą pakeisti. Lietuvoje 
būtinas kitokio mikroklimato sukūri
mas", — sakė V V Landsbergis. 

A.Valinskas susitaikė su G. Kirkilo broliu 
Vilnius, gruodžio 8 d. (BNS) — 

Televizijos laidų vedėjas Arūnas Va
linskas susitaikė su premjero Gedi
mino Kirkilo broliu Artūru taip už
baigdamas tris mėnesius trunkan
čius teisminius ginčus dėl avarijos. 
A.Valinskas nebekelia daugiau pre
tenzijų dėl Vilniaus centre Įvykusios 
avarijos, kuomet jo vairuojamas auto
mobilis užkirto kelią A. Kirkilo vai
ruojamam troleibusui. 

Vilniaus apygardos administraci
nis teismas ketvirtadieni nutraukė 
administracinių teisės pažeidimų by
lą pagal Arūno Valinsko skundą dėl 
Vilniaus miesto vyriausiojo policijos 
komisariato (VPK) Viešosios policijos 
(VP) Eismo priežiūros tarnybos Ke
lių patrulių rinktinės nutarimo pa
naikinimo. 

Teismo posėdžio metu A. Valins
kas pasiūlė A. Kirkilui sudaryti „tai
kos sutarti", o teismo posėdžio per
traukos metu susitaikė su nukentėju
siuoju ir skundo atsisakė. 

Spalio 3 d. Arūnui Valinskui bu
vo surašytas administracinių teisės 
pažeidimų (ATP) protokolas už tai, 
kad jis Vilniuje, Jasinskio gatvėje, 
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* P i rmą ka r t ą n u o spalio 30 
dienos ke tv i r t ad ien i NHL regu
l iariojo sezono rungtynėse žai
dęs Dar ius Kaspara i t i s blokavo 
šešis varžovų metimus, o lietuvio 
New York „Rangers" komanda na
muose po baudinių serijos serijos 3:2 
nugalėjo Pittsburgh „Penguins" ledo 
ritulininkus. Tai buvo septintosios 
34-erių metų gynėjo D. Kasparaičio 
rungtynės 2006-2007 metų sezono 
NHL čempionate. 

* Suomijos sostinėje vykstan
č i ame E u r o p o s plaukimo čem
p i o n a t e iškovojęs s idabrą 200 m 
kompleks inė je rungtyje, penktadie
ni Vytautas Janušaitis dukart ilges
nės distancijos atrankos varžybose 
buvo vienuoliktas tarp 27 dalyvių bei 
nepateko tarp aštuonių finalininkų. 
25 m ilgio baseine Lietuvos plaukikas 
distanciją įveikė per 4 minutes 14.89 

vairuodamas automobili ,,VW Multi-
yan" ir keisdamas važiavimo krypt} 
nesiėmė visų atsargumo priemonių, 
užkirto kelią greta t a pačia kryptimi 
važiavusiam troleibusui, dėl ko šis i jį 
atsitrenkė. 

Eismo Įvykio metu buvo apgadin
tos abi transporto priemonės. A. Va
linskas už ATPK pažeidimą nubaus
tas 150 Lt bauda. 

A. Valinskas skunde teismui bu
vo • prašęs panaikint i nutarimą, o 
ATP bylą nutraukti paaiškindamas, 
jog byloje nurodytos eismo įvykio ap
linkybės neatitinka faktinių ir prieš
tarauja Kelių eismo taisyklių nuos
tatoms. 

Jo nuomone, EPT pareigūnai ne
įrodė jo neatsargių veiksmų, kurie ta
riamai išprovokavo autoįvyki, neatsi
žvelgė į galimai tyčinius troleibuso 
vairuotojo veiksmus. 

Byloje pr ipažin tas nukentėju
siuoju troleibuso vairuotojas Artūras 
Kirkilas teismui paaiškino, kad jis 
vairavo troleibusą laikydamasis Ke
lių eismo taisyklių, dėl autoįvykio 
kaltas A. Valinskas, todėl prašė skun
dą atmesti kaip nepagrįstą. 

sekundės. 
* Ketvi r tą ją v i e t ą su J e r e -

miah Massey iš S a l o n i k ų „Ar i s 
TT B a n k " ( G r a i k i j a ) k o m a n d o s 
t a r p n a u d i n g i a u s i ų ULEB Euroly-
gos vyrų krepšinio turnyro septintojo 
turo žaidėjų pasidalijo Kauno „Žalgi
rio" vidurio puolėjas Tanoka Beard. 
Abu krepšininkai surinko po 30 nau
dingumo balų. 

* Pasau l io k u l t ū r i z m o čem
pione i Na ta l i j a i M u r n i k o v i e n e i 
P a l a n g o s po l i c i ja p e n k t a d i e n į 
pa re i škė j t a r i m u s dėl automobilio 
vagystės. Po dviejų areštinėje praleis
tų parų moteris paleista į laisvę už 
rašytinį pasižadėjimą neišvykti. Mo
teris įsivėlė į gana painią istoriją — 
parduotuvėje ji pateikė dovanų ku
poną, kuris buvo pavogtas su auto
mobiliu vos prieš tris dienas. Netru
kus N. Murnikovienė buvo sulaikvta. 

Paminklas žuvusiems Afganistano kare. 

Vi ln ius , gruodžio 8 d. (ELTA) — 
Buvusioje sovietų karinėje teritorijoje 
— sostinės Siaurės miestelyje, S. Žu
kausko ir Žygio gatvių sankirtoje, ati
dengtas paminklas žuvusiems 1979-

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

1989 metų Afganistano kare. Iš
kilmingoje paminklo atidengimo ce
remonijoje dalyvavo Vilniaus miesto 
meras Artūras Zuokas, Krašto apsau
gos ministerijos atstovai. 

J. Karosas iškraipė istoriją? 
Vilnius , gruodžio 8 d. (ELTA) — 

Seimo Užsienio reikalų komiteto 
(URK) vadovą Justiną Karosą pri
bloškė komiteto kolegų kaltinimai iš
kraipius Lietuvos istoriją. URK na
riai konservatoriai išplatino pareiški
mą, kuriame pateikia ištrauką iš Ru
sijos naujienų agentūros pranešimo, 
kuriame cituojamas J. Karoso pasi
sakymas konferencijoje. 

Komiteto nariams užkliuvo iš
trauka, kurioje pateikiama tokia esą 
J. Karoso pasakyta frazė: ,,vadinamo
ji Baltijos valstybių sovietinė okupa
cija". 

Parlamentarų pareiškime teigta, 
jog sis pasisakymas ,,ne tik atkartoja 
Rusijos oficialių ideologų pasisaky
mus, bet iš esmės reiškia ir Lietuvos 
okupacijos ignoravimą". 

Seimo URK vadovas tuo tarpu 

pasipiktinęs, jog komiteto nariai, 
užuot išsiaiškinę, ar tai — iš tiesų jo 
pasakyti žodžiai, pasirinko puolimą 
per žiniasklaidą. 

,,Aš labai apgailestauju, kad ma
no komiteto kolegos, vietoje to, kad 
tą problemą pasiaiškintų, sukėlė 
tarptautinį triukšmą, mane apkalti
no vos ne valstybės istorijos falsifika
vimu, tai man skaudžiausia šito rei
kalo pusė", — sakė J. Karosas. 

Pasak komiteto vadovo, iš tiesų 
jis tokios frazės nesakė, o Rusijos 
naujienų agentūra iškraipė Lietuvos 
korespondento perduotą tekstą. 

J. Karosas pasakojo, jog, kilus 
triukšmui, jam paskambino agentū
ros korespondentas Lietuvoje ir pa
tikino, jog perduotame tekste frazės 
„vadinamoji okupacija" nebuvo, tek
stas buvo iškraipytas Maskvoje. 

Išrinkta IVIetų verslininkė 
Vilnius , gruodžio 8 d. (BNS) — 

Lietuvos metų verslininkės apdova
nojimas penktadienį įteiktas bendro
vės ,,Nematekas" direktorei Egidijai 
Vaicekauskienei. 

Jos vadovaujama mėsos perdir
bimo bendrovė, užimanti apie 15 
proc. šalies mėsos pramonės rinkos, 
šiemet pirmoji įmonė Lietuvoje pra
dėjo gaminti mėsos gaminius be kon
servantų ir naudoti probiotines bak
terijas bei,,Omega 3" riebalų rūgštis. 

Lietuvos eksporto prizai įteikti 
baldų ir dekoratyvinių audinių gamy

bos bendrovės ,,Audėjas", Kėdainių 
trąšų gamyklos „Lifosa", Šiaulių čiu
žinių ir sofų gamybos įmonės ,,Tri-
vilita", trikotažo bendrovės „Utenos 
trikotažas" ir Vakarų laivų gamyklos 
vadovams Jonui Karčiauskui. Jonui 
Dastikui, Eugenijui Gvaldai, Reginai 
Sajienei, Arnoldui Šileikai bei žurna
lo ir interneto tinklalapio „Made in 
Lithuania" redaktoriui Sauliui Gude-
liauskui. 

Apdovanojimus penktadienį Vil
niuje įteikė Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus. 

Po atostogų — grėsmė karjerai 
A t k e l t a iš 1 ps l . 
su savo biuro vadove, nors tas pats 
„Focus" buvo išspausdinęs kai kurias 
nuotraukas, kuriose jie abu rodomi 
einantys susikibę už rankų. 

G. Verheugen yra viena įtakin
giausių asmenybių Briuselyje. Jis ne 
tik yra J. M. Barroso padėjėjas, bet ir 
vadovauja kampanijai, kuria siekia
ma ES lygiu mažinti biurokratinį 
pramonės reguliavimą. 

Dėl nuolatinės biurokratų kriti
kos jis turi nemažai priešų Briuselyje. 
Matyt, jų nestokoja ir P Erler, kuri 
yra svarbiausias asmuo komisaro de
partamente. Abu yra svarbūs ir Ber
lyne. G. Verheugen yra įtakingas so
cialdemokratas, o P Erler atstovauja 
buvusios Rytų Vokietijos politinėms 

jėgoms. A. Merkei netgi yra buvusi 
jos biuro darbuotoja, kai dar dirbo 
atstove spaudai. 

Tačiau šios pozicijos po kilusio 
nuotraukų skandalo nebeatrodo to
kios stiprios. Tačiau G. Verheugen ga
li išsilaikyti savo užimamose parei
gose, nes yra ginamas paties Europos 
Komisijos prezidento, be to, jo žmona 
Gabrielle nereiškia pretenzijų, nes 
teigia žinojusi apie savo vyro ir P Er
ler atostogas Nidoje. 

Tuo tarpu Europos Parlamento 
krikščionių demokratų atstovas Her-
bert Reul paragino komisarą atsista
tydinti: „Nepriimtina, kad Europos 
Sąjungos komisaras laksto nuogas 
paplūdimyje su aukštas pareigas uži
mančia kolege". 
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Pasaulio nauĮienos 
{Remiantis AFP Realers, AR !r-terf3x, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais} 

nominės politikos poreikiams, rašo 
,,PM Online", remdamasis laikraščiu 
„Eesti Paevaleht". 

A. Litvinenką galėjo apnuodyti viešbutyje 
i 

Parkas netoli viešbučio „Millenium". 

Londonas, gruodžio 8 d. („In-
terfax"/„Reuters"/BNS) — Penkta
dienį britų spaudoje daug dėmesio 
skiriama buvusio Rusijos specialiųjų 
tarnybų agento Aleksandro Litvinen-
kos apnuodijimo Londone aplinky
bėms ir jo laidotuvėms. 

„The Times" rašo, kad A. Litvi
nenką buvo apnuodytas poloniu-210 
ne susi bare, kaip buvo manoma 
anksčiau, o Londono viešbutyje „Mil-
lennium". 

Nustačius, kad šio viešbučio, ku
riame A. Litvinenką lapkričio 1 dieną 
susitiko su trimis buvusiais kolego
mis verslininkais iš Rusijos, septynių 
darbuotojų organizme yra polonio-
210 pėdsakų, „Millennium" adminis
tracija mėgino susisiekti su 250 žmo
nių, kurie tą dieną galėjo būti buvę 
šiame bare. 

Laikraštis cituoja Britanijos ap
saugos nuo radiacijos tarnybos atsto
vo Michael Clark žodžius, kad A. Lit
vinenką galėjo būti apnuodytas per 
uždegtą cigaretę arba gėrimą. 

„Nedidelis kiekis polonio-210 A. 
Litvinenkos stiklinėje gali paaiškinti, 

kaip į jo organizmą pateko radioakty
vus nuodas, — rašoma straipsnyje. — 
Po to garus iš jo gėrimo galėjo įkvėp
ti kiti žmonės šioje zonoje, ir itin di
delė koncentracija buvo jo draugų iš 
Rusijos bei aptarnaujančio personalo, 
kuris ilgą laiką buvo patalpoje, orga
nizmuose". 

„The Times" pateikia liudytojų, 
kurių pavardės neskelbiamos, nuo
monę, kad nuodingas kokteilis buvo 
pagamintas viename viešbučio nu
merių. „Daug polonio-210 pėdsakų 
buvo rasta ketvirto aukšto kambary
je, kuriame gyveno atvykėliai iš Ru
sijos", — rašo leidinys. 

Autoriai taip pat mano, kad pir
miausia apnuodyti A. Litvinenką bu
vo mėginta susi bare, kur taip pat yra 
radioaktyvumo pėdsakų. 

Laikraštis „The Daily Tele-
graph" cituoja viešbučio „Millen
nium" darbuotojo, kurio pavardė ne
nurodoma, žodžius: „Keturi "mano 
kolegos yra tarp tų, kurių organiz
mus paveikė radiacija. Jie sirgo kelias 
dienas. Jų akys buvo paraudusios, jie 
jautėsi blogai, kaip po peršalimo". 

Prieš 15 metų nustojo egzistavusi SSRS 
Atkelta iš 1 psl. 
bus sprendžiamos, atrodytų, neiš
sprendžiamos problemos. Ir čia didelį 
vaidmenį turi vaidinti Rusija, ir kaip 
politinė tarpininkė, ir kaip galinga 
ekonominė valstybė, kuri daro tei
giamą įtaką regiono ekonomikai",— 
pabrėžė pirmasis RF prezidentas. 

Savo ruožtu L. Kravčiukas pa
reiškė nusivylimą, kad per penkiolika 
gyvavimo metų NVS nesugebėjo įvyk
dyti iškeltų uždavinių, o būdama to
kia, kokia yra, neturi perspektyvų. 

Interviu pirmasis nepriklauso
mos Ukrainos prezidentas pabrėžė: 
„Jeigu, pavyzdžiui, įsivaizduotume, 
kad NVS tampa antrąja Europos Są
junga, ir tos šalys, kurios įeina į NVS, 
gyvena pagal kitokius įstatymus, ki
tokias tarptautines normas, tai kaip 
mes bendradarbiautume su dabarti
ne) Europos Sąjunga, su tarptautine 
prekybos organizacija — neaišku". 

„Nėra motyvų išsaugoti tokią 
struktūrą, todėl ją būtina reformuoti. 
Jeigu ji bus pertvarkyta ir tarnaus vi
sų šalių, kurios įeina į NVS, intere
sams, kad būtų galima paspartinti 
pastangas susikurti civilizuotą gy
venimą, užmegzti civilizuotus santy
kius su kitomis šalimis, įstoti į ES, į 
PPO, tada ši struktūra bus naudin
ga", — sakė L. Kravčiukas. 

Savo ruožtu S. Šuškevičius pa
reiškė, kad sprendimas nut raukt i 
SSRS egzistavimą, bent jau jam, buvo 
spontaniškas, susiformavęs per kelias 
valandas. 

„Mes susirinkome 1991 metų 
gruodžio 7 dieną Belovežo girioje ap
svarstyti naftos ir dujų tiekimo į Uk
rainą ir Baltarusiją", — prisimena S. 
Šuškevičius interviu, išspausdintame 
laikraštyje „Vremia novostej". 

Tačiau, pasak jo, „labai greitai 
tapo aišku, kad ekonominių proble
mų neįmanoma išspręsti be politinio 
išsiaiškinimo, kas yra kas". 

„Pirmąjį vakarą, gruodžio 7-ąją, 
mes pasikalbėjome tik pusvalandį, 
kai iškilo klausimas, ar sutinkame 
pasirašyti teiginį, kad SSRS kaip geo
politinė realybė ir tarptaut inės teisės 
subjektas liaujasi egzistavusi", — sa
kė S. Šuškevičius. 

Drauge jis pažymėjo, kad SSRS 
iširimas brendo, bet iki susitikimo re
zidencijoje niekas nekalbėjo, jog būti
na konstatuoti tą faktą, kad Sovietų 
Sąjunga jau subyrėjo. 

S. Šuškevičius konstatuoja, kad 
„postūmis tam buvo 1991 metų rug
pjūčio pučas". „Po to šalis tapo neval
doma, iškilo daug pavojų, apie ku
riuos mes, tiesa, tada nekalbėjome", 
— sakė jis. 

M ^tm *%,^*^ m J^^k 

VARŠUVA 
Lenkijos opozicinė liberali Pilie

tinė platforma penktadienį dėl kilu
sio sekso skandalo paragino valdžioje 
esančius konservatorius atsisakyti 
koalicijos su populistais bei kraštuti
niais dešiniaisiais ir sušaukti pirma
laikius rinkimus politinei „padėčiai 
apvalyti". Šalies prokurorams šią sa
vaitę pradėjus tyrimą dėl įtarimų, 
kad populistinės „Savigynos" vado
vas ir vicepremjeras Andrzejus Lep-
peris bei vienas partijos kolega mo
teris į darbą priimdavo mainais už ly
tinius santykius, pasigirdo daugybė 
panašių kaltinimų ir kilo didžiausia 
pastarųjų metų moralinė krizė. 

BRIUSELIS 
JAV armijos generolas John 

Craddock ketvirtadienį per ceremo
niją Aukščiausiojoje sąjungininkų pa
jėgų Europoje vadavietėje (SHAPE) 
Belgijoje tapo 15-uoju Sąjungininkų 
pajėgų Europoje vyriausiuoju vadu. 
Šias pareigas J. Craddock, kuris nuo 
2004-ųjų vadovavo JAV pietinei va
dovybei Floridoje, perėmė iš JAV jūrų 
pėstininkų generolo James L. Jonės. 

DUBLINAS 
Dublino oro uostas penktadienį 

sulaukė 20-milijoninio keleivio — 20 
mln. keleivių metinę kartelę oro uos
tas kirto pirmą kartą savo istorijoje. 
Dar prieš dešimtmetį keleivių srau
tas oro uoste siekė 9 mln. ir nesudarė 
net pusės nuo šių metų pradžios ap
tarnautų keleivių skaičiaus. Pasak 
oro uosto vadovybės, rekordinis ke
leivis atvyko į Dubliną iš Dubai mies
to. Jam padovanotas 3,000 eurų atos
togų čekis, gėlių puokštė ir šampano 
butelis. 

TALINAS 
Estijos saugumo policija tvirtina, 

kad Rusijos specialiųjų tarnybų do
mėjimasis šalimi pastaraisiais metais 
nemažėja — tai rodo rusų agentų de
maskavimai. Saugumo policijos duo
menimis, Rusijos agentai Estijoje 
daugiausia renka įvairią informaciją, 
naudojamą užsienio, vidaus ir eko-

imt 
WASHINGTON, DC 
JAV Kongresas ketvirtadienį pri

tarė įstatymo projektui, kuriuo drau
džiama JAV parama „Hamas" vado
vaujamai Palestiniečių savivaldai, 
kol šis islamistų judėjimas atsisako 
pripažinti Izraelio teisę egzistuoti. 
Įstatymo projekte „Hamas", kuris 
per sausio rinkimus užsitikrino par
lamento kontrolę, taip pat raginamas 
pripažinti ankstesnius taikos susita
rimus su Izraeliu. Projekte yra drau
dimas išduoti vizas Palestinos savi
valdos nariams, kol jai vadovauja 
„Hamas" ar kol šis judėjimas atsi
sako sutikti su JAV Kongreso reika
lavimais. 

CAPE CANAVERAL 
JAV daugkartinio erdvėlaivio 

„Discovery" startas ketvirtadienį vi
sai prieš pat numatytą laiką dėl pras
to oro buvo atidėtas. NASA pranešė, 
kad bandys erdvėlaivį paleisti šešta
dienį 8 vai. 47 min. vakaro vietos lai
ku. Septyni astronautai — dvi mo
terys ir penki vyrai, tarp kurių yra ir 
pirmasis Švedijos astronautas, — įsi
taisė savo vietose erdvėlaivyje ir pa
sirengė pakilimui, tačiau dėl žemai 
slenkančių debesų paskutinę minutę 
startas buvo atidėtas. Tačiau orų 
prognozės šeštadieniui nėra itin ge
ros — palankių oro sąlygų tikimybė 
yra tik 30 procentų. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos Valstybės Dūma balsavo 

per trečiąjį svarstymą už tai, kad pri
siekusiųjų teismo įvedimas Čečėnijo
je būtų atidėtas trejiems metams, o 
tai faktiškai reiškia, jog tokiam pat 
laikotarpiui pratęsiamas mirties 
bausmės draudimas Rusijos Federa
cijoje. Už sprendimo priėmimą balsa
vo 377 deputatai, prieš — 47 deputa
tai. Be vidaus politinės priežasties 
yra užsienio politinė priežastis — 
Europa reikalauja patvirtinti Euro
pos Tarybos Žmogaus Teisių Konven
cijos šeštąjį protokolą, kuris numato 
visiškai panaikinti mirties bausmę, 
bet Rusija su tuo kol kas nesutinka. 
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Chirurgai 

MARIUS KATILIUS, M.D . 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.cente1forsur9e1yandbreastheatth.oor. 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų,pūslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St.. Kenosha, Wl 53142 
(262) 948-6990 

Chiropraktika ir 
manualine terapija 

Amber 
Haalth 
Center 

Telefonas (708) 239 0909 
• Manualinė terapija 
• Chiropraktika 
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyr imai 
• Homeopatija ir papildai 

Dr. Vilija R. Kereiytė 
Chiropraktikos gydytoja 

6420 West 127th Street. Palos Heights, IL 60463 

S 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
ChiropractfcficRehabCInk: 

Manualinė ir fizinė terapija, sporto 
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 

16547 W . 159 Street 
Lockport, IL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerklės 
ligos 

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D. 
SUSAN T. LY0N, M.D. 

Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

7350 W. College Drive, Suite 208 
Palos He igh ts , IL 60463 

Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
4901 W. 79 t h St. 

Burbank, IL 60459 
T e l . 7 0 8 - 4 2 4 - 2 0 2 4 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAROOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127th St Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

IPriklauso Good Samaritan, Central DuPage, 
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, M D SC 
Obstetrics & Gynecolocjy 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
V a l a n d o s paga l sus i tar imą 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENGELE 

Šeimos d a k t a r a i i r c h i r u r g a i 
10811 W. 143^ SL Oriand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

Sandra Rasa Valaitis, MD 
š lap imo pūslės inkontinencija, 

gimdos, makšties ir pūslės ištrūkimas, 
gydymas bei chirurgija 

Priklauso University of Chicago, 
MacNeal, Hinsdale ir La Grange Hospital 

Tel. 7 7 3 - 8 3 4 - 8 6 2 2 
Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERR1 DALIAS PRUNSKIS, M D 

MAUNAK V. RAIMA, M D 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

Ele Grove: 847-718-1212 
www.fll inolspaIn.com 

Akių ligų specialistai 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospital, #410S 

Tel . (773) 884-7960 

Dr. EUGIjUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St, Lemont, IL 60439 
1051 Essington Rd. #200 

Joliet, IL 60435 
T e l . 8 1 5 - 7 2 3 - 1 8 5 4 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Pr i imami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 

Tel. 773-585-2802 
Valandos pagal susitarimą kasdien, 

išskyrus sekmadieni 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

2711 VVest 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

KODĖL NE VISUOMET VERTA 
„DIRBTI NAMUOSE » 

Jei bent kartais peržvelgiate 
kokio nors laikraščio „Darbo pasiū
lymų" skyrelį, be abejonės, pastebė
jote skelbimus, siūlančius užsidirbti 
didelius pinigus („ne mažiau kaip 
tūstantį dolerių per mėnesį, dirbant 
2-3 valandas per savaitę!"), atliekant 
įvairius darbus namuose („patirtis 
nebūtina, gerai apmokome!"). Entu
ziastingai skambančiuose skelbimuo
se siūloma padėti kimšti vokus ar su
rinkinėti kokių nors įrengimų dalis 
„vienai pirmaujančiųjų savo srityje 
gamyklų", apdoroti medicinines sąs
kaitas „krizės ištiktos medicininės 
apskaitos sistemos labui", ar pana
šiai. Pagrindinis motyvas - darbas 
nesunkus, prieinamas neturintiems 
patirties ar galimybės dirbti ne na
muose (pvz., studentams, moterims, 
prižiūrinčioms mažus vaikus, ar pa
gyvenusiems žmonėms), o žadamas 
neblogas atlyginimas iš tiesų skatina 
tuojau pat čiupti telefono ragelį ir 
rinkti skelbime nurodytą nemokamą 
numerį. 

Tad kas iš tiesų slypi už šių skel
bimų? Kodėl, jei apstu „nesunkių ir 
itin pelningų" darbų, siūlomų ne tik 
laikraščiuose, tačiau taip pat — In
ternete, viešose skelbimų lentose ir 
netgi priklijuojamuose skelbimuose 
ant stulpų miesto gatvėse, šalyje ne
mažėja vargstančių, neturtingų žmo
nių, o visi bent truputį laisvo laiko 
turintys studentai bei namų šei
mininkės neperka vasarnamių užjū
riuose ir nevažinėja prabangiais 
automobiliais? 

Pradėkime nuo to, kad daugelis 
skelbimų nutyli, jog, prieš tikėda
miesi išsvajoto atlygio, turėsite daug 
ir ilgai dirbti be jokio užmokesčio - o 
gal dar teks ir primokėti iš savų 
pinigų, jei, tarkime, darbdavio prašy
mu turėsite dauginti dokumentus, 
dėti į laikraštį skelbimus, pirkti vo
kus, popierių ir pašto ženklus ar 
kitus „darbo" reikmenis. Maža to, 
kai kada darbdaviai reikalauja, kad 
susimokėtumėte už „apmokymą" -
kokias nors knygas ar kompiuterio 
programas - tuomet jūsų investicijos 
(arba, tiksliau sakant, nuostoliai) gali 
siekti kelis tūkstančius dolerių, ne
skaitant sugaišto laiko ir susigadintų 
nervų, apgavystei iškilus aikštėn. 

Kokios yra labiausiai paplitę su 
„darbo namuose" siūlymais susiję 
apgavystės? 

• Medicininių sąskaitų ap
dorojimas („Medical Billing"). 
„Darbdaviai" jums pasiūlys pildyti 
elektroniniu būdu (naudojant namų 
kompiuterį) medicinines formas, 
kurių, esą, ligoninės nėra pajėgios pa
čios aprėpti, taip pat - „dirbti su 
klientais, kurių dauguma - gydytojai 
ir ligoninių administratoriai", supa
žindinant juos su medicininės aps
kaitos ir draudimo produktais, ku
riuos „darbdaviai" platina. Po kurio 
laiko jums bus atsiųstas kontraktas, 
„mokomoji medžiaga", už kurią tu
rėsite pakloti keletą tūkstančių dole
rių bei keleto iš anksto papirktų 

rekomenduotojų kontaktiniai duo
menys. Nutylėta bus tai, jog „klien
tų" ieškoti ir įsiūlyti jiems prekes 
teks jums patiems, kad daugelis šiuo 
„verslu" susigundžiusiųjų po gana 
trumpo laiko turėjo pasitraukti, 
praradę pinigus, kadangi iš esmės 
medicininės apskaitos versle vyrauja 
ne smulkūs paslaugų tiekėjai, o kele
tas didelių ir žinomų bendrovių ir 
konkurencija yra didžiulė. 

• Vokų kimšimas („Envelope 
Stuffing"). Jau skelbimuose galite 
pastebėti, kad šio apgavystės scenari
jaus autoriai siūlo „už nedidelį moke
stį" atskleisti paslaptį, kaip užsidirbti 
didelius pinigus, neišeinant iš namų. 
Jei susigundysite, po kurio laiko grei
čiausiai paaiškės, kad vadinamieji 
„darbdaviai" jokio darbo jums siūlyti 
nė neketino. Geriausiu atveju, gau
site laišką, kuriame bus prašoma, 
kad įdėtumėte į laikraštį tokį patį 
skelbimą apie vokų kimšimą, kurio 
dėka gal ir uždirbsite kiek pinigų - je i 
atsiras užkibusiųjų ant to paties 
kabliuko ir atsiliepusiųjų į jūsų skel
bimą. 

• Į rengimų su r ink imas a r 
rankdarbių gaminimas „Assemb-
ly or Craft Work"). Jei susigun
dysite šiais skelbimais, būkite pasi
rengę iškart investuoti šimtus dole
rių į dalių bei kitų reikmenų pirkimą. 
Arba jums bus pasakyta, kad, įsigiję 
tam tikrus įrengimus iš „darbdavio" 
įmonės (pvz., siuvimo mašiną), turite 
atlikti tam tikrą darbą, už kurį jums 
bus sumokėta, jei tas darbas „atitiks 
numatytus standartus". Problema 
iškils, suvokus, jog jūsų atlikti darbai 
niekuomet „neatitinka standartų" ir 
apsimetėliai darbdaviai tiesiog nenori 
mokėti jums pinigų. Tad galiausiai tu
rėsite patys susirasti savo pagamin
tos produkcijos pirkėjus ir galvoti, 
kaip atsikratyti nusipirktų įrengimų. 

Kaip jau turbūt įsitikinote, visų 
išvardintų scenarijų tikslas - išvilioti 
iš jūsų pinigus, pasinaudojus tuščiais 
pažadais apie „viliojančias perspekty
vas" bei tuo, kad jums iš tiesų svarbu 
bent kiek užsidirbti papildomai. 
Patirtis rodo, kad dauguma susigun-
dančių tokiais skelbimais - anaiptol 
ne naivuoliai ar lengvų pinigų ieško
tojai, o tiesiog žmonės, tam tikru 
metu atsidūrę nepavydėtinoje finan
sinėje situacijoje ir pasiryžę bet kam, 
kad ją pataisytų. Atrodytų, kas begali 
būti blogiau? Pasirodo, gali. Greta 
palyginti „nekenksmingų" scenarijų, 
kuriuos šį kartą išvardinome, egzis
tuoja ir kiti, kartais siūlantys dar 
didesnę „naudą" (kelis procentus nuo 
milijoninio kontrakto ar pan.), tačiau 
realiai gresiantys ne tik pinigų, bet 
taip pat ir gero vardo ar netgi laisvės 
bei gyvybės praradimu. Apie tai 
skaitykite šio straipsnio tęsinyje bū
simame numeryje. 

Pagal Federal Trade Commission 
informaciją ir amerikiečių 

žiniasklaidą parengė 
Vaida Maleckaitė 

Tai - jOstf laikraštis 

T H I L I T H U A N I A N V V O U L O W I D E O A I L Y 

http://www.cente1forsur9e1yandbreastheatth.oor
http://www.fllinolspaIn.com
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Kryžiažodžio atsakymas — frazė iš raidžių skaičiais pažymėtuose lan
geliuose. 

Vertikaliai: 
1. Meino valstijos centras. 2. Seniau Vilkmerge vadintas Lietuvos mies

tas. 3. Puošnus valdovo krėslas, jo valdžios simbolis. 4. Vario lydinys su 
kitais metalais. 5. Nedidelė žuvis juostuotais šonais, spygliuotais pelekais. 7. 
Jūra Italijos rytinėje pakrantėje. 8. Valgomas dvigeldis moliuskas. 13. 
Mažytės, vos iš lervų atsiradusios žuvytės. 14. Daržovės karčiais šaknia
vaisiais. 15. Viena indoeuropiečių šakų, kitaip baltai. 17. Įvairios priemonės, 
siekiant pritraukti pirkėjus, vartotojus. 18. Popiežiaus Jono Pauliaus II pa
vardė. 20. Braziliškas šokis, šokamas poromis, sukant pečius ir šlaunis, ypač 
madingas XX a. devintajame dešimtmetyje. 21. Lietuvių liaudies styginis 
instrumentas. 22. Į žiogus panašūs šiltųjų kraštų vabzdžiai. 23. Šerno prie
kiniai dantys. 24. Kas trimis dantimis šieną valgo? 32. Išnaikintas dyka-
ragis, galvijų protėvis. 33. Duodanti pelno veikla, verslas. 35. Didžiausia pa
saulio dykuma, užimanti beveik ketvirtadalį viso Afrikos žemyno. 37. Gla
zūruota plona plyta, vartojama krosnims iš išorės kloti. 38. Taurusis meta
las, vartojamas juvelyriniams dirbiniams, kuris, anot patarlės, ir pelenuose 
žiba-. 39. Kūno judesys jausmams, kalbai paryškinti. 40. Filipinų sostinė. 

Horizontaliai: 
1. Aguonų neprinokusių galvučių sudžiovintos sultys, vartojamos kaip 

vaistas ir narkotikas. 4. Aerokosminė korporacija. 6. Muzikos intervalas, 
apimantis 8 diatoninės gamos laipsnius. 9. Penktasis ir septintasis Lietuvos 
Respublikos prezidentas. 10. E. L. Vėberio miuziklas „... fantomas". 11. Per 
Bagdadą tekanti upė, vadinama žvėries vardu. 12. Teiginys, įrodomas kitų 
teiginių pagalba. 13. „Raudonoji planeta". 16 Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 
pilis, kurioje mirė kunigaikštis Kęstutis. 19. Vabzdžiai parazitai. 25. Vals
tybės finansinių išteklių visuma. 26. Seniau — žodinis temos dėstymas, 
paskaita. 27. Plokščias kaulas nugaroje. 28. Pietų Amerikos indėnų gentis, 
gyvenusi Peru. 29. Būdingas bruožas. 30. Viršutinės batų dalys. 31. Blizgus, 
kietokas, trapus elementas. 34. Kamuolio perdavimas kitam žaidėjui. 36. 
Medžioklinių urvinių ir dekoratyvinių šunų veislių grupė. 41. Psichinis 
išgyvenimas, jausmas. 42. Tarnybos laipsnis, kategorija, titulas. 43. Vyras, 
kurio žmona mirusi. 44. Amerikos geniniai paukščiai. 45. Egzaminų metas 
aukštosiose mokyklose. 46. Kaimyninė Tailando valstybė. 47. Amerikiečių 
legendinis dainininkas Frank ... 

ĮVAIRUS 

* Muzikantas Steponas Sadauskas, 
grojantis akordeonu, saksofonu, smuiku 
bei dainuojantis ir galintis nuotaikingai 
pravesti įvairias šventes, siūlo savo 
paslaugas. Tel. 708-499-6032. 

* Vyras ieško žmonių priežiūros darbo 
lietuvių ar rusakalbių šeimose su gyve
nimu ar su grįžimu į namus. Gali atlikti 
įvairius namų ūkio darbus, gali pakeisti bet 
kurią savaitės dieną. Turi patirties, auto
mobilį, žalią kortą. Tel. 708-499-6032. 

* Moteris ieško darbo su gyvenimu 7 

dienas per savaitę lietuvių ar rusakalbių 
šeimoje prižiūrėti vaikus ar pagyvenu
sius žmones. Turi patirties, nevairuoja. 
Tel. 773-895-2160. 

* Moteris ieško darbo žmonių prie
žiūroje su gyvenimu nuo gruodžio 26 d. 
Patirtis, rekomendacijos. Tel. 312-217-
4388 arba 312-493-0440. 

* Moteris ieško darbo su gyvenimu 
senelių priežiūroje. Minimali anglų kal
ba, vairuoja automobilį. Tel. 773-778-
5568. 

Dantų gydytojai 

D r . JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. 708-598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

4635 W. 63 St.;Chicago 
Tel. 773-735-7730 

10 S. 640 S. Kingeiy Hwy, VViovvbrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
VVillovvbrooTc, I i 60327 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. V.J. VASAITIENE 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODvVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127th St. 
Suite 101, Lemont, IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

Dr. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. 708-598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER, DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai 
4647 W 103 St Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708422-8260 

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

T R Y L I K O S M E T Ų PATIRTIS 
pers ikė lė į naują k a b i n e t ą 

318 W. Touhy Avenue 
ParkRidge, ILfc0068 
Tel. 847-692-2303 

w w w . p a r k r i d g e s m i l e s . c o m 
Pilna dantų priežiūra: 

• implantai 
• tiltai, karūnos, protezai 
• vaikų dantų gydymas 
• šaknies kanalų valymas 
• chirurgija 
• parodontozės specialistas kabinete 
• kosmetinės procedūros — „veneers", 

balinimas 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atjauni n imas 

RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523 

Tel. 630-571-2630 

D r . K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

BfagfgMagMgfaaaaaagiagigiBBfgigjg^ 

VILNIUS 2006 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JA V miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS 

Fax. 718-423-3979 
E-mail: vyttours@earthlink.net 
Web slte: vvww.vytistours.com 

ATSTOVYBE ČIKAGOJE 
Rita Penčylienė tel/fax 708-923-0280 

E-mail: pencylar@comcast.net 

Bronė Barakauskienė tel. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com 

IBifargfBfaagfggigjgfgigfagMgfgfa^ 

http://www.parkridgesmiles.com
mailto:vyttours@earthlink.net
http://vvww.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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Žvilgsniai į Lietuvą po penkerių metų 
Tęsinys iš gruodžio 2 dienos 

NIIOLE JANKUTE 

P o Ąžuolyną i r Ža l i aka ln į 

mudvi su pussesere plavinėjam 
visą dieną. Laimė, kad karštis atslū
go. Nebūčiau įstengusi tiek apvaikš-
čiot ir net 100 laiptų uždūsaut į 
Ąžuolyną. 

Ąžuolynas senų, įdomių namų 
rajonas. Daugelis jų pažymėti atmi
nimo lentom su vardais čia gyve
nusių garsių lietuvių. Štai Nr. 12. 
Čia gyveno kun. A. Šmulkštys - Pa-
paronis, Lietuvos Seimo narys , 
1886—1951, o Nr. 14 gyveno My
kolaitis Put inas ir fil. dr. Ignas 
Skrupskelis, „XX amžiaus" redakto
rius, žuvęs Sovietų Rusijoj 1943 m., 
ir prof. V. Graičiūnas ir Unė Babic-
kaitė Graičiūnienė, Šaulių sąjungos 
teatro aktorė. Išskyrus garsųjį poetą 
Putiną, kiti vardai tik girdėti, apie 
tuos asmenis tik kažkada skaityta. 
Kaip gerai, kad juos primena šie seni 
namai. 

aplankom paminklą Dariui ir Gi
rėnui — baltas, dangun šaunantis 
bokštas , gal spa rnas . . . D a r i a u s -
Girėno paminklas Čikagos Marąuet-
te Park tik nykštukas prieš šį. 

Į Žaliakalnį pakylame funikulie
rium. Pusseserė aiškina, kad jis vi
sai atnaujintas. Kadangi senojo ma
tyt neteko, negaliu palygint. Tačiau 
šis senas — atjaunėjęs išradimas 
labai patogus, kyla aukš tyn pama
žėli, pagirgždėdamas. Tik palikus 
funikulierių, prieš akis lyg strėlė, 
iššauta ir vis dar kylant i — 

P r i s i k ė l i m o b a ž n y č i o s 

bokštas! Esu laiminga, kad teko 
pamatyt ne vieną iš garsiųjų Euro
pos bažnyčių. Tiesa, jos nepaprastos 
savo istorija, jas stačiusiais architek
tais, j a s puošusiais menininkais ir 
skulptoriais; jos ypatingos savo bo-
niomis, kryžiais, varpais , kolonomis, 
tačiau ši balta s trėlė, skrendanti 
dangun, man užima kvapą. Jos ne-
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Šauniosios Žaliakalnio rezidencijos Kaune. 

Štai ir Kauko laiptai. Dar vai
kystėje girdėtas vardas ir dabar man 
toks pasakiškas. Laiptų pradžioje 
fontanas. Iš tikrųjų, tik fontaniukas 
viduryje didžiulio rentinio, papuošto 
jaučių galvomis. Iš šnervių jiems 
teška vandens srovelės. „Geriau čia 
nelipkim, — netikėtai mane perspė
ja pusseserė, — pasitaiko, kad už
puldinėja chuliganėliai-vagišiai". Ir 
mudvi pavargusios ropote ropojom 
aukštyn kitu keliu. 

Uždusę atsiduriam prie Kauno 
bibliotekos. Pas ta tas milžiniškas, 
keliaaukštis, su apvaliom, į dūm
traukius panašiom kolonom. Sun
kus, tartum prikrautas akmeninių 
Mozės plokščių, ne knygų. Netoliese 
tupi išminties simbolis — pelėda, 
tokia pat gigantiška, sunki, grani
tinė. Jai ant sparnų sutūpę išver
stakiai pelėdžiukai. Nors mano sim
patijos visada krypsta į gyvas ar 
dirbtines pelėdas, bet šitoji, kaip 
amerikiečiai sako, „too much"! Dar 

puošė Michelangelas , neplanavo 
Bramante, jai dar nesukako net 100 
metų, tačiau jos istorija drama
tiškesnė už daugelio, o jos vardas 
reiškia daugiau, negu žodį. 

Iš tikrųjų, t a r t u m pagal Šven
traštį, pas ta tas buvo numar in tas , 
bet prisikėlė ka r tu su prisikėlusia 
šalim. 

Skoningai išleistoje informacinė
je knygelėje „Paminklinė Kristaus 
Prisikėlimo bažnyčia" gausu nuo
t raukų ir glausta šio ypatingo pasta
to ilgiausiai už t rukusios statybos 
istorija. 

1926 m. buvo pradė ta planuoti 
tautos šventovės statyba. 1928 m. 
Kauno savivaldybė padovanojo skly
pą, o 1933 m. buvo paskelbtas baž
nyčios projekto konkursas . Jį lai
mėjo inž. Karolis Reisonas. 1934 m., 
Eucharistinio kongreso metu, pa
šventintas ker t inis bažnyčios ak
muo, atvežtas iš Alyvų kalno Jeru
zalėje. Tuo pat metu statybos ko

mite tas išleido tuos, man gerai 
atmintin įstrigusius, ženklelius-ply-
teles (nuo 50 c iki 10 Lt) ir jiems įli-
pinti knygeles. Tos knygelės buvo 
platinamos per mokyklas. Lietuvos 
žmonės gausiai aukojo, statyba vy
ko, ir 1940 m. pavasarį bažnyčia 
buvo beveik baigta. Deja... Sovieti
niai okupantai pastatą ir lėšas kon
fiskavo. Prisikėlimo bažnyčia buvo 
numarinta, net pirmųjų Mišių prie 
naujo altoriaus nesulaukusi, 50—čiai 
metų! 

Sursum corda! 

Aukštyn širdis! Tai vieninteliai 
žodžiai, kurie tinka apibūdinti šią 
Viešpaties pilį. Viduje balta erdvė ir 
neornamentuotas Kryžius. Viskas 
čia švyti, šviečia balta ramybe. Čia 
nieko nėra, kas išblaškytų mintis ir 
dėmesį: nei statulų, nei vitražų mar
gumo, nei vėliavų, girliandų, mir
gančių sietynų. Čia tylus ir galingas 
grožis, kuris kelia. Lenkiu galvą 
Karoliui Reisonui, kuris turėjo tokią 
galingą viziją. Ir ačiū Dievui, kad po 
neįsivaizduojamai sunkių ir ilgų 
metų ta vizija tapo stebinančia 
realybe. 

Sekmadienio Mišiose pilna kau
niečių. Galingi vargonai, galingas 
choras. Šioj bažnyčioj susikaupti 
nereikia — jos erdvė sukaupia ir 
kelia. 

Išeidama įsigijau ne tik informa
cinę knygutę, bet ir žurnalą „Ar
tuma" (katalikų mėnraštis šeimai). 
Tai šaunus leidinys su didele straip
snių įvairove. Žurnale ne vien reli
ginės temos, bet įvairios, spren
džiančios kasdieninius klausimus: ir 
kas naujo meno pasauly, kaip tu
riningai praleist atostogas, amžinojo 
moteriškumo paslaptys, mamų klu
bas, muzikos garsai (apie Belą Bar-
tok), literatūros puslapiuose — 
Giovannino Guareschi — plačiai 
skaitomų „Don Camillo" serijos kny
gų autorius. O parapijos laikraštėlis 
sveikina savo jauną kleboną dekaną 
Vytautą Grigaravičių, ką t ik ap
dovanotą Kauno miesto „Santakos" 
garbės ženklu už įdėtas pastangas 
bažnyčią atstatant bei už didelės 
parapijos subūrimą į kultūrinį ži
dinį. 

Grįžtam pro rašyt. A. Vienuolio 
geltoną namelį. Staigmena man, nes 
maniau, kad jis visada gyveno 
Anykščiuose. 

Jau laikas traukt į kitą miestą 
— į Palangą, prie jūros, kol orai 
karšti , bet gražioji mano draugės 
dukra Sigutė mane „plukdo" Nemu
nu. Platus, plokščias pramoginis 
laivas pilnas poilsiautojų. Nors jis 
pūkščia pamažėli, bet vis tiek šioks 
toks vėjelis kyla nuo vandens, mus 
vėsindamas. Gera sėdėt, gert, žino
ma, Coca-Cola, ir žiūrėt, kaip tolyn 
slenka Kaunas. Nuo Nemuno ir 
Neries santakos (man įdomiausia, 
bet neišvaizdi vieta), grįžtam atgal. 

ROMANTIŠKOS, KLASIKINĖS, UNIKALIOS PUOKŠTĖS 
- A t r i b u t i k o s poky l iams n u o m a 
- Gėlės visoms p rogoms i Lietuvą 
- Visada šviežios egzot inės i r aukš to st i l iaus 

aranžuotės 
- Vestuvinės ir proginės kompoz ic i jos 

Alwąys with Flowers 
1120 State St., Lemont, IL 

T e l . 6 3 0 2 5 7 0 3 3 9 ; 8 8 8 5 9 4 6 6 0 4 
www.alwayswithflowers.com teleflora 
www.alwayswithflowers.net FTO 

\ 
- La ido tuv ių krepšeliai, va in ika i , vazoninės gėlės 
- Bažnyčių, pokylių salių dekoravimas 

Pristatymas 7 dienas per savaite Čikagoje, JAV, 
Lietuvoje ir visame pasaulyje 

Aiivąys mth FIowers Too 
8015 W. 79th St, Justice, IL 

Tel. 708 594 6604 
www.aIwayswithflowerstoo.com 

teleflora 

*\'^ 

i Batukas 1 

Baitukas? Kompiuteriniai žaidimai, 
o gal kompiuterio „byte"? 

Dar kar tą pavaikščiot po Kauno 
senamiestį, dar pro Maironio mu
ziejų, pro Baltąją gulbę — Rotušę 
(įsivaizduoju, kad ten turėtų vaid
menis rašyt. A. Kaupo „daktaras 
Kripštukas") ir užeinam abi į 

S e n u o s i u s r ū s i u s 

Sunku tikėt, kad seni rūsiai gali 
„persikūnyt" į tokį ištaigingą res
toraną. Raudonų plytų arkos, tam
saus medžio sunkūs baldai, žvakės, 
krištolai... Dailūs padavėjai galėtų 
kandidatuot į „Mr. Kaunas" gra
žuolius. Valgomąjį puošia įspūdinga 
freska — Napoleono kariuomenės 
persikėlimas per Nemuną 1812 m. 
Freską nutapė dail. Bronius Rut
kauskas iš prancūzo De C. Montte 
litografijos. Šį įdomų paveikslą 
lankstinuko forma galima įsigyti 
restorane. Lankstinuke ne tik šio 
istorinio įvykio trumpa istorija, bet 
ir kiekvieno, freskoje pavaizduoto 
asmens vardas, biografinės žinios. 

Šioj ištaigingoj vėsumoj, pasis
lėpę nuo vis dar neatlyžtančios kait
ros lauke, mudvi ragaujam ledus iš 
krištolinių taurelių. Čia užkan-
džiaut nebūt per prasta net Napo
leonui! 

Negaliu Kauno palikt dar kartą 
neužsukus į 

Paža i s l i , 

dar kartą neaplankius klasės 
draugės seselės Simonos. Sėdim abi 
vienuolyno kambarėly, vaišinamės 
medum ir seselės „signature" kep
sniu — kukurūzų tortu. Už lango — 
staigi audra, šniokščia taip ilgai 
lauktas lietus. Perkūnija aidi senais 
koridoriais, kol mudvi einam į baž
nyčią. Noriu dar kartą atsižiūrėt į tą 
17 a. audringos istorijos paminklą, 
ypač į Gražiosios Meilės Motinos 
centrinį paveikslą. 

Audrai nur imus, palieku po 
vaivorykštės lanku seselę Simoną ir 
baltai išpraustus vienuolyno pasta
tus. Tinka šiai ypatingai vietai var
das Mons Paeis, net geriau negu 
Pažaislis. Taip šią apylinkę mėgo 
vadinti garsusis Lietuvos didikas, 
kultūrininkas, vienuolyno fundato
rius Kristupas Pacas, nuvargintas 
karų su turkais ir begalinio erzelio 
su lenkais. Deja, per ilgus šimtme
čius šis Taikos Kalnas taikos mažai 
tematė... 

B u s d a u g i a u 

http://th.~-.~-
http://www.alwayswithflowers.com
http://www.alwayswithflowers.net
http://www.aIwayswithflowerstoo.com
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VVESTERN UNION MONEY TRANSFER 

Sumažintas pinigų pervedimo į 

Lietuvą 
mokestis - nuo 

5 99 
. 

SIŲSKITE DABAR! ^ ^ 
*• 

SIUNČIAMA SUMA 

0,01$ - 100,00 5 

100,01$ - 200,00$ 

200,01 $ - 300,00 $ 

300,01 $ - 400,00 $ 

400,01 $ - 500,00 $ 

Nuo 500,01 $ 

PERVEDIMO MOKESTIS* 

9,99$ 
10,99$ 
16,99$ 
21,99 $ 
27,99 $ 

5 /O nuo pagrindinės sumos 

* 

Naudojantis „Western Union' 

paslaugomis pinigus paprastai jau 

po kelių minučių** galima atsiimti 

visose agentūrose Lietuvoje! 

Norėdami gauti 
daugiau informacijos, skambinkite 

1-800-325-60 
w w w . w e s t e r n u n i o n . c o m 

PINIGŲ PERVEDIMAS PINIGINĖ PERLAIDA MOKĖJIMO PASLAUGOS IŠANKSTINIO MOKĖJIMO PASLAUGOS 

* Be pervedimo mokesčio ..VVestern Union" taip pat ima mokestj už jūsų dolerių konvertavimą ] užsienio valiutą. 

** Lėšų prieinamumą lemia paslaugos sąlygos, jskaitant agentūros darbo laiką ir laiko juostų skirtumus. Apribojimus žc Siuntimo formoje. Naujos mažesnės kainos galioja 
dalyvaujančiose .VVestern Union" agentūrose Čikagoje, nuo 2006 m. vasario 1d. Įkainiai gali būti keičiami be įspėjimo. 

O 2006 VVestern Union Holdings, Inc. AIJ Rights Reserved. 

http://www.westernunion.com
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NEKILNOJAMASIS TURTAS PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

Drake 
Did 

lt Again! 

S S.Prospect, Clarendoo 
Hills. HUnois 60514 

Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 
Fax 
630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės i 

Drake ReaKor 

GREIT PARDUODA 
First L a n d m a r k Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
.• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių jkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

Q*iį Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Business 708-423-9111 

VoiceMail 708-233-3374 
Fa* 708-423-9235 

Pager 312-707-6120 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

couMiieu. 
IBAMt«£S?0 

nsntMTML 
BKOtUKACt 

V I D A M . t į l 
SAKEVICIUS '**" 

Real Estate Consultant 
Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardauimas 

7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

SIŪLO DARBĄ 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 
J 

Spa Constantine grožio salonui 
reikalingi terapistai, manikiūristai, 
estetikos specialistai, registratoriai. 

Privalo turėti leidimą. 
Reziume siųsti fax. 708-233-5944, 

tel. 708-805-2696 

FULL-TIME TELLER 
EXPERIENCE PREFERRED, 

BUT NOT REQUIRED. FLUENT 
ENGLISH/ LITHUANIAN REQUIRED. 
HOURS ARE MON., 1UES, THURS., 
9 AM-5 PM, FRI. 9 AM-8:30 PM & 

SAT. 9 AM-1:30 PM. FOR AN 
APPOINTMENT OR FOR MORE 

INFORMATION, CONTACT 
jODIE WHITE AT 

( 7 0 8 ) 598-9400 , EXT. 1 5 1 . 
MIDLAND FEDERAL SAVINCS 6c LOAN 
2657 W. 69th STREET 
CHICAGO, IL 60629 EOE 

VVanted English speaking 
handyman & houskeeper 

near Midway airport. 
Tel. 773-767-0330 

PIRKSIU 

Pirksiu rašomąją mašinėlę 
lietuviškomis rašmenimis 

gerame stovyje. 
Tel. 773-479-7089 

www.draugas.org 

Audrius Mikul is 
I s t Choice Real Proper tys 

TeL 630-205-9262 
E-mail: amikulis@usa.com 

Įvairus neki lnojamas turtas: 
* Nemokamas Įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas g 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

PASKOLOS 

Pr ,/W^\ 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

patogiu „lay-away" planu. 
Atliekame visus foto -
laboratorijos darbus. 

Darbo vai.: kasdien nuo 8 v.r. 
iki 6 v.v.; šeštadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.c.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

DRAUDIMO 
PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

r 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
l 

STATE F A R M INSURANCE 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL 

708-423-5900 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
u 

Mindaugas 
651 343 0286 Cell 

mindaugas.m.bubliauskas@wellsfargo com 
www.wfhm.com. we-ststpaulbranchmn 

.. 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chicago, IL 60629 
Prekyba, instaHavtmas, aptarnavimas 
— Lkensed — Bonded— insured 

7 dienos 
per savaite 

773-77*4007 
773-531-1833 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

„soffits", „decKs'*\ „gutters",plokšti ir 
„shingle" stogai; cementas, 

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

ĮVAIRUS 

VALGYKITE NATŪRALŲ MEDŲ 
GYVENSITE 100 METŲ 

Mano bitel ių sur inktas medus iš I l l inois 
pievų i r miškel iu y ra skanus i r t u r i daug 
gydomųjų, savybių. Jo gal ima gau t i PL 
cen t re gegužin ių m e t u . K. Laukai t is 

T e l . 6 3 0 - 3 2 3 - 5 3 2 6 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GĖ/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tel. 773-776-1486 

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES. 

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ! 
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192 

PARDUODA 

9754 W. Pebble Drive, Palos Park, 
Open Sunday, 12/10 

frorr i2:00 p.m. t o 3:00 p.m. 
OIRECT1CNS: LaCrange Road t o Cre*k ] 
Road (130 t h S t ree t ) , VVest t o Pebble j 

r i gh t past eurve t o address. 

REDliCFD. Wel! maintained 4 bedroom, 
2 1 '2 bath, oversized Spiit-l^vel. 

Large kitehen w/isiand, newer floor & 
appihinces. Family room w/fireplace. 

Large yard & deck. 
Call Gloria todav. CE1295 

7 0 8 - 4 2 3 - 9 1 1 1 

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

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs to r ta i 
• Siunčiame mušu produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas per savaite 
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com 

K A V i N E S 
Kepyklos produktai ir i andžial miesto cer.try 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p. 

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
p i rm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

rfd 

http://www.draugas.org
mailto:amikulis@usa.com
http://www.wfhm.com
http://www.racinebakery.com
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MŪSŲ ŠEIMOSE ftff 
ARTĖJA TADO VARANECKO 

PASIRODYMAS 
Prieš Kalėdų šventes Čikagoje, 

panašiai kaip ir kituose šio krašto 
miestuose, rengiama nemažai kalė
dinių programų, kurios ypatingai 
domina jaunesniuosius JAV gyven
tojus. Vien t ik Čikagoje yra ruošia
ma bent pora dešimčių didesnės 
apimties šventinių programų įvai
riose šio didmiesčio scenose, žinoma, 
neskaitant „parapijinio" lygio pasi
rodymų, kurių priskaičiuotume 
šimtinę ar daugiau. 

Vieną labiausiai pasižymėjusių 
renginių organizuoja Čikagos sim
foninis orkestras. Renginys pavadin
tas „Welcome Yule" vardu. Iš viso 
ruošiami 7 spektakliai, pradedant 
gruodžio 15 d. ir baigiant gruodžio 
23 diena. Vieta irgi prestižinė — 
Orchestra Hali, 220 S. Michigan 
Ave., Čikagos miesto centre. 

P r o g r a m o j e d a l y v a u s i r 
j a u n a s l i e t uv iukas 

Mums šis renginys yra įdomus ir 
tuo, kad programoje dalyvaus vienas 
jaunas šokėjas — lietuvis Tadas 
Varaneckas. Tai Berwyn, IL, prie Či
kagos gimęs, 12 metų amžiaus jau
nuolis, kuris mokosi Hauser J. High 
School gimnazijoje, Riverside, IL. 
Savaitgaliais Tadas lanko Maironio 
lituanistinę mokyklą Lemonte. 

Tadas j a u treji metai priklauso 
„Impact Dance Studio" mokyklai La 
Grange, IL, kur mokosi šokio meno 
ir muzikinio teatro plonybių. Lais
valaikį praleidžia šokdamas, gro
damas klarnetu ir skaitydamas. 

šokiuose jis jau spėjo gerokai 
pažengti į priekį ir turėjo progą 
pasižymėti. Praėjusią vasarą Tadas 
ir jo vyresnė sesutė Austėja dalyvavo 
„La Dance Magic" konkurse Las 
Vegas mieste (Nevada) ir ten gerai 
užsirekomendavo laimėdami I vie
tą. 

Tai Tadą paskatino dalyvauti ir 
„Welcome Yule" dalyvių atrankoje. 
Jis buvo vienas iš dviejų, čia pa
tekusių konkurso, kuriame pasirodė 
nemaža jaunuolių, keliu. 

Tado pasisekimu labai džiau
giasi jo tėveliai: Faustina (Bobinaitė) 
ir Henrikas Varaneckai, taip pat 
močiutė Dana Varaneckienė. Jo se
nelis — Henrikas Varaneckas jau 
ilsisi amžinybėje. 

P a s i r o d y m u k a l e n d o r i u s 

T. Varaneckas ir kiti „Welcome 
Yule" dalyviai pirmą kartą pasirodys 
gruodžio 15 d., 7 vai. vak. Rytojaus 
dieną (šeštadienį) vyks du spektak
liai — 3 ir 7 vai. Gruodžio 17 d. pa
sirodymas prasidės 3 vai. p.p. 

Gruodžio 21 d. spektaklio pra
džia — 7 vai. vak., o gruodžio 22 d. 
— 2 vai. po pietų. Paskutiniai du yra 
rengiami šeštadienį, gruodžio 23 d. 
11 v.r. ir 3 vai. p.p. 

Kaip nurodo informaciniai pra
nešimai, programa galėtų dominti 
žiūrovus, pradedant nuo 5 metų am
žiaus. Programoje bus ištrauka iš 
Čaikovskio „Spragtuko", bus rodomi 
numeriai, pavadinti „Kalėdos Či
kagoje" ir kt. Taip pat atvyks ir 
svečias iš Šiaurės ašigalio, kuris tu
rėtų būti didžiausia kalėdinių spek
taklių atrakcija. 

Bilietus į šių renginių seriją ga
lima užsisakyti internetinėje sve
tainėje www.cso .o rg arba telefonu 
312-294-3000. Mūsiškio Tado daly
vavimas šiemet, kaip tikimasi, pri
trauks ir nemažai lietuvių. O mes Ta
dui linkime geros kloties, žengiant į 
didžiąją sceną! Linkime, kad šis jau
natviškas entuziazmas jam neiš
blėstų, bet vis augtų bei didėtų ir 
leistų pasiekti meninių aukštumų. 

E d v a r d a s Šula i t i s 
»«rW'» H<"J. <*».<««.'» <**-n. 
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Austėja ir Tadas Varaneckai. 

R e m k i t e i r p l a t i n k i t e k a t a l i k i š k a %f»skiMtšeį 

Seneliai 
Jokūbas ir Gražina Gražiai 

nuoširdžiai sveikina 
visus mielus gimines, 
draugus ir pažįstamus 

su artėjančiomis 
šventėmis. 

Linkime 
labai linksmų 

Šv. Kalėdų ir daug 
Dievo palaimos 

! Naujuose Metuose. 
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t;tf«* 
# 

Vietoj atviručių siunčiame auką 
„Draugu i " 

PAGERBTAS EMILIS SINKYS 
Atkelta iš 4 psl. Tegul Aukš

čiausiojo palaima Jums suteikia 
daug sveikatos ir lydi Jus gyvenimo 
keliuose". 

Buvo perskaityti Vytauto Lands
bergio ir rašytojo Kazio Sajos svei
kinimo laiškai. Atsakomoje kalboje 
Emilis Sinkys prisiminė ir padėkojo 
daugybei asmenų, su kurių pagalba 
jis galėjo teikti Lietuvai paramą. J is 
kalbėjo: „Visi, su kuriais teko dirbti, 
buvo kilnūs ir pasirengę padėti arti
mui. Pirmiausia dėkoju prezidentui 
Valdui Adamkui už valstybinį apdo
vanojimą, kuris man daug reiškia. 
Dėkoju čia, Amerikoje, garbės kon
sului Vytautui Čekanauskui, Albi
nui Markevičiui, Aloyzui Pečiuliui, 
Danguolei ir a.ta. Jonui Navickams, 
mano žmonai a.ta. Julijai, sūnums 
a.ta. Albertui ir a.ta. Augustinui, jų 
žmonoms Catherine ir Betty, sūnė
nui Edvardui Budginui, kuris veda 
atsiskaitymo knygas ir pildo suves
tines mokesčių inspekcijai. Aš taip 
pat dėkoju asmenims, kurie prisidėjo 
prie greitesnio ir tikslesnio aukų pa

skirstymo: Kaziui Sajai, aktor iui 
Stoniui, minis t rui D. Kuoliui, dr. E. 
Subatai, prof. Z. Zinkevičiui, prof. 
Vytautui Landsbergiui , Gražinai 
Landsbergienei, Cinauskui, dr. Bin-
dokui, V. Korsakui. Aš džiaugiuosi 
galėjęs tėvynei per 17-ka metų pa
aukoti savo uždirbtus 900,000 dole
rių jos gerovei. Pridėjus sūnaus auką 
260,000, visos šeimos auka yra vie
nas milijonas ir 160 tūkstančių do
lerių. Tai mano gyvenimo dovana 
tėvynės laisvei", - baigė E. Sinkys 
savo kalbą. 

Metų naštos dar nesijaučia Emi
lio Sinkio akyse ir atmintyje. Pager
bimo vakaro metu jis be užrašų kny
gelės, iš a tmint ies , vardino, kas jam 
padėjo dalyti aukas, vardino asmenis, 
įvykius ir datas. Buvęs benamiu trem
tiniu, ne vieną kartą matęs mirtį, iš
gyvenęs šeimos netekimą ir didžiulį 
džiaugsmą ją a t radus, už likimo do
vaną gyventi ir dirbti laisvu, už visa 
tai Emilis Sinkys atidavė kitiems šim
teriopai. Kaip nei vienas iš mūsų. 

R e g i n a G a s p a r o n i e n ė 

ANGELŲ SLAUGOS NAMAI 
Jau artėja penkiolika metu, kai veikia 
šie lietuviški Angelų slaugos namai. 
juose be rūpesčių gyvena tautiečiai, 
kuriems reikalinga mūsų pagalba. 

Dėl išsamesnės informacijos apie ^ * 
Angelų slaugos namus ir paslaugas kreipkitės i Apolonija. 

tel. 708-387-2067 arba 708-207-5023 

ĮVAIRUS 

* Moteris ieško darbo „downtown" su * Moteris ieško nebrangiai išsinuomoti 
gyvenimu po Naujų metų. Tel. 630-915- kambarį arba butą arti miesto transpor-
6062. to. Tel. 708-214-0065. 

* Moteris ieško darbo po 4 vai.p.p. Tel. 
630-706-1188, Kristina. 

* Moteris ieško žmonių priežiūros 
darbo penkias-šešias valandas iš ryto 
šiaurės vakarų rajonuose. Anglų kalba, 
automobilis. Tel. 773-954-1442. 

* Moteris ieško pakeitimų Midway 
rajone, bet kurią savaitės dieną. Tel. 
773-735-0462. 

* Moteris ieško darbo rytais. Teh 630-
915-3019. 

http://www.cso.org
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Advokatas Aleksandras Rimas Domanskis - Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus 2006 Metę žmogus 

Balzeko lietuvių kultūros muzie
jus kviečia visus į pokylį pagerbti 
žymų JAV Lietuvių Bendruomenės 
veikėją, advokatą Aleksandrą Rimą 
Domanskį - 2006 Metų žmogų. Metų 
žmogumi Domanskis išrinktas už jo 
nuopelnus siekiant Lietuvos neprik
lausomybės bei aktyvią daugelio me
tų veiklą JAV lietuvių organizaci
jose. 

Iškilminga vakarienė, kurios me
tu Aleksandrui Rimui Domanskiui 
bus įteiktas Metų žmogaus apdovano
jimas, įvyks sekmadienį, gruodžio 17 
d., 5 vai. v. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Čika
goje. Telefonas pasiteiravimui: 773-
582-6500. 

A. R. Domanskis maloniai sutiko 
plačiau papasakoti apie savo šeimą, 
profesinę veiklą, dalyvavimą Lietuvių 
Bendruomenės organizacijose, pasi
dalinti mintimis aktualiais klausi
mais. 

— Papasakokite trumpai sa
vo biografiją, kur gimėte, augote, 
iš kur kilę tėvai. 

— Aš gimiau Čikagoje 1952 me
tais. Tėvai atvažiavo iš Lietuvos per 
Vokietiją. Kaip ir daugelis kitų imi
grantų, jie atvažiavo į JAV neturėda
mi nieko, išskyrus viltį, baimę bei no
rą geriau gyventi. Mano mama užau
go ir gyveno Kaune. Ji ten įstojo į me
dicinos mokyklą, bet, kai vokiečiai ją 
per karą uždarė, mama tęsė studijas 
Breslau mieste, o baigė jas Heidel
berge, Vokietijoje. Ji praktikavo me
diciną čia, Amerikoje. Pradėjusi nuo 
virėjos ir padavėjos darbo White 
Castle, vėliau ji dirbo laboratorijoje. 
Kelios savaitės po mano gimimo, ma
ma išlaikė medicinos licencijos egza
miną ir tapo pirma moterimi ir pirma 
užsieniete, baigusia internatūrą 
Presbyterian (dabar St. Luke's) ligo
ninėje. Ji dirbo oftalmonologe. Tėvas 
kilęs iš Pavilkijos, jo šeima taip pat 
gyveno Kuršėnuose ir Lekėčiuose. Jis 
baigė inžineriją Vytauto Didžiojo uni
versitete ir dirbo inžinieriumi čia, 
Amerikoje. Brolis gimė Vokietijoje ir 
yra plastikos chirurgas Kaliforni
joje. 

— Kaip jūsų gyvenime veikė 
dviejų kultūrų - lietuvių ir ame
rikiečių - įtaka? Ar viena kuri 
Įtaka buvo stipresnė? 

— Pirma kalba buvo lietuvių kal
ba. Lietuvių kultūra veikė per tėvus 
ir jų draugus. Iš pradžių mes gyveno
me Brighton Park Čikagoje, po to 
norėjome persikelti į Marąuette Park, 
kur gyveno daug lietuvių. Nežinau 
kodėl, ar kad negalėjome rasti namo, 
ar buvo per brangu, bet mes per
sikėlėme į Evergreen Park. Taigi, 
užaugau tarp amerikiečių. Iš pradžių 
tėvai manė, kad mes išlaikysim lietu
vybę, mokėsim kalbą ir nesiuntė ma
nęs į lituanistinę mokyklą. Bet kai 
pamatė, kad šeštadieniais aš tik žiū
riu televizorių ir nieko neveikiu, 
kalbu daugiau angliškai, tai liepė lan
kyti Donelaičio šeštadieninę litua
nistinę mokyklą Marąuette Park. Aš 
nebuvau labai veiklus tuo metu. Kelis 
metus buvau Jūrų skautas, bet Jūrų 
skautų stovykloje buvau tik vieną va
sarą. Ateitininkų stovykloje taip pat 
buvau tik vieną vasarą. Žaidžiau 
krepšinį „Lituanikoje" ir, kai buvau 
aštuoniolikos, tarp lietuvių laimė
jome visos Amerikos čempionatą. Esu 
parašęs straipsnį ,,Between Two 

Worlds" apie šią dviejų kultūrų įtakos 
problemą. Žinoma, augau kaip lietu
vis ir kaip amerikietis. Laikiausi lie
tuviškų tradicijų, bet buvo mokykla, 
darbas, taigi, traukė ir amerikietiška 
kultūra. Mičigano universitete aš bu
vau lietuvių klube, bet negaliu pasa
kyti, kad jame aktyviai dalyvavau. 
Ten sutikau savo žmoną. Tomas Ven
clova, kai buvo išvytas iš Sovietų Są
jungos, pirmiausiai atvažiavo ten, į 
Ann Arbor. Poetas Joseph Brodsky 
taip pat buvo atvažiavęs kaip disiden
tas. Mes jį priėmėme į lietuvių klubą. 
Jis ten gyveno ir dėstė. 

Vėliau, kai vedžiau, tai buvo jau 
Čikagoje, mano uošvis, Juozas Lauč-
ka, įtraukė mane į lietuvišką veiklą. 
Jis gimė Amerikoje, bet, kai jam buvo 
dveji ar treji metai, jo šeima grįžo į 
Lietuvą. Lietuvoje jis aktyviai dalyva
vo ateitininkų veikloje, vėliau grįžo į 
Ameriką ir buvo vienas iš Pasaulio 
parodos vadovų, buvo ,Amerikos" re
daktorius tarpukariu, vadovavo Ka
talikų bažnyčios lietuvių pabėgėlių 
skyriui. 

Svarbiausia, kad 1940 metais, kai 
rusai okupavo Lietuvą, jis buvo toj 
grupėj, kurios veikla lėmė, jog 
„Nonrecognition Policy" būtų įgy
vendinta ir JAV nepripažintų Lietu
vos inkorporavimo į Sovietų Sąjungą. 
Ta grupė pasiekė, kad JAV kongresas 
kasmet patvirtintų Lietuvos inkorpo
ravimo nepripažinimą. Juozas Lauč-
ka buvo vienas iš tų, kurie ruošė šį 
raštą. Jis buvo Amerikos lietuvių 
tarybos (ALT) pradininkas. Vieną 
dieną jis man paskambino po Ame
rikos Romos katalikų federacijos su
sirinkimo Detroite ir pasakė, kad trū
ko žmogaus ir mane paskyrė į šios Fe
deracijos tarybą ir, kaip Federacijos 
atstovą, į Amerikos lietuvių tarybą. 
Tada ir pradėjau daugiau dalyvauti 
Lietuvių Bendruomenės gyvenime. 
Esu advokatas, ir vienas iš mano 
klientų Vytautas Januškis, pats bū
damas labai aktyvus, mane įtraukė į 
Montessori mokyklos veiklą bei Pa
saulio lietuvių centro Lemonte stei
gimą. 

— Ar dažnai lankotės Lietu
voje? 

— Daug kartų esu buvęs Lietu
voje. 1966 metais su giminėmis susi
tikau Lenkijoje, nes į Lietuvą negalė
jau įvažiuoti. Mano tėvo mama atva
žiavo į Lenkiją, ir aš pirmą kartą ma
čiau gimines iš tėvo pusės. Tuo metu 
ji taip bijojo, kad net nepasakė savo 
vyrui, jog susitiko su savo sūnumi. 
Pirmą kartą buvau Lietuvoje 1971 
metais. Tuo metu reikėjo vykti per 
Maskvą. Vėl grįžau į Lietuvą 1974 
metais. Po ilgo laiko vėl vykau 1988 
metais. 

Ryšiai tarp Amerikos ir Lietuvos 
gerėjo, ir, kai vyko mokslo simpoziu
mas, į ji atvyko Vytautas Landsbergis 
ir kiti žmonės iš Lietuvos. Kalbėjom 
apie nepriklausomybę ir kaip mes 
galim prisidėti. Atidariau pirmą 
dolerinę sąskaitą Lietuvoje su savo 
klientais. Kiekviena sutartis, kurią 
rašiau, buvo kaip egzaminas, nes vis
kas buvo nauja. Po kovo 11-tos, kai 
visi pripažino nepriklausomybę, se
natorius Richard Durbin norėjo, kad 
iš Lietuvos Aukščiausios Tarybos į 
JAV atvyktų grupė stažuotis. Aš bu
vau nuvažiavęs i Lietuvą organizuoti 
tą grupę, buvau jo Įgaliotinis tvarkyti 
visus šiuos reikalus. Daug metų va
žiavau j Lietuvą šeimos, verslo, šalpos 

reikalais. 1992 m. Lietuvoje įvyko 
Lietuvos teisininkų draugijos susi
tikimas su LABAS (Lithuanian Ame
rican Bar Association). Skaičiau pas
kaitas Vilniaus universitete apie 
tarptautinę teisę. Nuo 1988 metų aš 
Lietuvoje buvau apie dešimt ar vie
nuolika kartų. 

— Kokį įspūdi Lietuva palie
ka dabar? 

— Paskutinį kartą Lietuvoje bu
vau prieš ketverius metus. Žmona bu
vo praeitą vasarą. Įspūdis toks, kad ir 
čia namai, ir ten namai. Turiu labai 
mažai giminių. Mano tėvo giminių 
daugiausia Lietuvoje, mamos - Aus
tralijoje ir Lenkijoje. Mama mirusi, 
tėvas gyvena Floridoje, bet per vasarą 
būna Čikagoje. Lietuva nuo to laiko, 
kai buvau 1971 metais labai pasikei
tė. Gerai, kad aš buvau tuo laiku, nes 
dabar geriau suprantu, kaip viskas 
buvo ir yra dabar. 

— Ar domitės Lietuvos politi
ka? 

— Taip. Įdomu, kad mes galime 
joje dalyvauti. Dar turbūt Aukščiau
sios Tarybos laikais mes čia, Ameri
koje, galėjome su daug kuo susitikti ir 
Lietuvoje įeiti ten, kur ne visiems bu
vo galima. Jauteisi artimas, žinojai 
kas vyksta. Pavyzdžiui, lifte esi su 
monsinjoru Alfonsu Svarinsku, ir įei
na jo buvęs tardytojas. Jie abu nesi
kalba, o aš abu pažįstu ir kalbuosi su 
abiem. Einu pietauti ir su Landsber
giu, ir su Sabučiu, ir su Motieka, su 
kuriuo tuo laiku Landsbergis ir Sabu
tis nesikalbėjo. Buvo įdomu, kad mes 
galėjom kalbėtis su visais, o jie tarpu
savyje dėl politikos - ne. 

— Kurie įvykiai pasaulyje ke
lia Jums didžiausią nerimą? 

— Manau, kad susiskaldymas, 
kuris įvyko po rugsėjo 11-tos. Viena 
pusė nekalba su kita ir, atrodo, ilgai 
nesikalbės. Aš, kaip advokatas, turė
jau nemažai reikalų su bankais. Ruo
šiau vienos paskolos dokumentus, ku
rie turėjo atitikti Korano ir šariato 
taisykles. Paskutinius trejus metus aš 
ruošiu tokius dokumentus, kur nėra 
palūkanų, o vietoj paskolos yra nuo
mos sutartis, asmenims ar komerci
nėms organizacijoms Niujorke ir Ili
nojaus valstijoje. Kai kilo Lietuvos 
nepriklausomybės klausimas, mes 
ieškojome ryšių ir įtakos, kad Ameri
ka pripažintų Lietuvos nepriklauso
mybę ir padėtų jai kurtis. 

Mes negalėjome remtis tik lietu
viais. Tuo metu kartu su Stanley Bal-
zeku aš dalyvavau organizacijoje 
Illinois Ethnic Coalition, kurios na
riai buvo italai, afro-amerikiečiai, žy
dai, Azijos tautų atstovai. Jų organi
zacijos irgi parėmė Lietuvos neprik
lausomybę. American Jewish Com-
mittee sakė, kad jie absoliučiai pri
taria Lietuvos nepriklausomybės pri
pažinimui. Kai buvo atvažiavęs 
Landsbergis, aš ji supažindinau su 
šios organizacijos nariais bei kitomis 
organizacijomis. Kai dar Lietuvos 
nebuvo pripažinusi net Islandija, 
Lenkijos konsulate mes organiza
vome Landsbergiui oficialų priėmi
mą, nes per Illinois Ethnic Coalition 
buvo geri ryšiai su lenkų diploma
tais. 

— Kaip, Jūsų manymu, turė
tų būti sprendžiama imigracijos 
problema JAV? 

— Tai ypač sudėtinga problema. 
Gaila, kad mes negalim (o gal galim?) 
rasti būdo, kad visi būtų teisėti šalies 
gyventojai. Prieš maždaug 15 metų 
buvo priimta amnestija dėl nelegalių 
asmenų, bet po kiek laiko vėl jaučia
mas spaudimas pripažinti visus lega
liais. Vėl turime tą pačią situaciją. Iš 
moralinės pusės, būtų geriau, kad visi 
tie žmonės, kurie dabar yra neteisėti, 
būtų teisėti. Žiūrint iš Amerikos poli
tinės pusės, nežinau, ar tai būtų nau
dinga šaliai. Čia ne vien tik lietuvių 
problema - apie 8 milijonai žmonių 
gyvena nelegaliai. Būtų gerai priimti 
įstatymus, kurie leistų žmonėms lais
vai važiuoti ir gyventi. Tos progra
mos, kurios dabar yra siūlomos, la
biau tinka Meksikai. Aš nesu labai gi
liai jų išstudijavęs. Naujieji lietuviai 
labai teigiamai veikia lietuvių ben
druomenės gyvenimą, jie atgaivino 
mūsų institucijas, nes mano amžiaus 
lietuviai, kurie čia gimę, daug mažiau 
jose dalyvauja. Mes norime, kad mū
sų vaikai dalyvautų. Mano vaikai kal
ba lietuviškai ir dalyvauja lietuvių or
ganizacijose, bet vis tiek daugiausia 
jų gyvenimas vyksta tarp amerikie
čių. 

— Kaip vertinate Lietuvos 
Konstitucinio Teismo sprendimą 
dėl galimybės Lietuvos piliečiui 
turėti tik vieną pilietybę? 

— Aš manau, kad tai yra labai 
negeras sprendimas. JAV iki 1948-49 
m., kai Izraelis tapo nepriklausoma 
valstybe, irgi buvo labai prieš dvigubą 
pilietybę. Dabar Amerikoje daug 
žmonių turi dvigubą pilietybę. Būtų 
gaila, jei šis įstatymas atsigręžtų 
prieš žmones, ypač tuos, kurie atva
žiavo po 1991 m. Dauguma gali būti 
labai gerais JAV ir Lietuvos piliečiais, 
o šis įstatymas išstumia žmones iš 
Lietuvos. Tikiuosi, kad kas nors bus 
padaryta, atsižvelgiant į žmonių in
teresus. Tai, matyt, politinis sprendi
mas, susijęs su turto grąžinimo klau
simu. Aš duosiu pavyzdį. Anglijoje 
prieš 300-400 metų vyko kova tarp 
protestantų ir katalikų. Katalikai bu
vo valdžioje, bet po 30-40 metų pro
testantai grįžo į valdžią. Teismai tu
rėjo spręsti, ar turtas lieka tiems, 
kurie buvo valdžioje 30-40 metų, ar 
grįžta buvusiems savininkams. Teis
mas nusprendė, kad turtas lieka ten, 
kur yra, tiems, kuriems priklausė per 
pastaruosius 30-40 metų. Turto grą
žinimas būtų sukėlęs daug problemų. 
Aš būčiau tą klausimą kitaip spren
dęs iš pradžių. Galima taikyti kom
pensacijos sistemą. Pilietybės klausi
mas turėtų būti atskirtas nuo turto 
grąžinimo klausimo. Vilnius kurį lai
ką priklausė lenkams, Klaipėdos 
kraštas - vokiečiams, ar tai reikštų, 
kad jiems ir reikėtų grąžinti. Tai poli
tiniai klausimai, ir, jei man pačiam 
reikėtų juos spręsti, gal aš kitaip gal
vočiau. 

— Kaip švęsite Kūčias, Kalė
das ir Naujus metus?-

— Kūčioms ir Kalėdoms važiuo
sime pas brolį į Kaliforniją. Pakrik-
štysim mano brolio dukterį. Kalėdos 
ir Kūčios mums yra didesnė šventė 
nei Nauji metai. 

— Dėkui už pokalbį. 

Kalbėjosi dr. Undinė Uogintaite 
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus 

Humanitarinio skyriaus direktorė 
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PLAUKIMAS SURIŠTOMIS RANKOMIS 
Atkelta iš 3 psl. 
Štai 'Lietuvos rytas' paskelbia, 

kad prezidentas net Valstybės gyni
mo taryboje darė spaudimą genera
liniam prokurorui, kad jis ne išaiš
kintų tiesą, o kuo greičiau paskelbtų 
prokuratūros tyrimo išvadas. Ar civi
lizuotoj valstybėj tokie veiksmai 
{manomi? Štai išvadose yra žuvusio 
pulkininko Vytauto Pociūno žodžiai, 
pasakyti pusantro mėnesio prieš jo 
žūt j : 'Aš daugiau netylėsiu, bet pa
darysiu viską, kad visi viską žinotų'. 
Po šių žodžių Lietuvos karininkas 
iškrenta pro langą iš devinto aukšto". 

Nors minėto televizijos forumo 
vedėjas Edmundas Jakilaitis laidoje 

sakė, kad, remiantis apklausomis, 
visuomenė labai nepasitiki Seimo 
NSGK atliktu tyrimu, nors toje jo 
laidoje A. Matulevičius buvo „kala
mas prie kryžiaus", žiūrovų nuomonė 
buvo kitokia: Seimo komiteto atliktu 
saugumo veiklos tyrimu pasitiki 
1,703, nepasitiki - 4Q2. Žmonės mato, 
kad politikuoja ne tik du dienraščiai 
ir viena komercinė televizija, ne tik 
Konstitucinis Teismas. Jiems reikia 
ne kalbų apie tiesą, o tiesos. Todėl, 
priešingai nei laidos vedėjui, balsavi
mo rezultatai manęs nenustebino. 
NSGK visai neblogai atliko savo dar
bą, nors sąlygos buvo kenksmin
gos. 

SERVINC L ITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1 9 1 6 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9 2 3 6 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 
& ALL SUBURBS 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų 
laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus. 

GERALD F. D A I M I D — 
n e p r i k l a u s o m a s d i r e k t o r i u s 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

1-773-523-0440; 1-708-873-0500 

„Still Proudly Serving Lithuanian Families" 

HILLS 
FUNERAL HOME 

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors) 
10201 S. Roberts Rd. 
Palos Hills, IL 60465 

Other Locations Available 
(708) 598-5880 

Formerly of Roseland" "Family Owned & Operated' 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL P H O N E S 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel . 1 800 9 9 4 7600 
w w w . p e t k u s f u n e r a l h o m e s . c o m 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Tu r i l a i do tuv ių pa ta l pas visose Čikagos mies to 
apy l inkėse i r p r iemiesč iuose 

Patarnavimas 2 4 vai . 

A f A 
SESUO M. ANITA 
PETROSHUS, SSC 

Mūsų mylima seselė mirė 2006 m. gruodžio 7 d., Šv. Kazi
miero seselių motiniškame name, 2601 W. Marąuette Rd., Chi
cago, IL, sulaukusi 96 m. amžiaus. 

Į vienuolyną įstojo iš Šv. Antano parapijos, Cicero, IL. Vie
nuolyne išgyveno 78 metus. 

Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys, Petroshus šeima, kiti 
giminės ir artimieji, daug sūnėnų ir dukterėčių. 

Velionė bus pašarvota sekmadienį, gruodžio 10 d. nuo 1 v. 
p.p. iki 7 vai. vakaro Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Mar
ąuette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems sekmadienį 7 v.v. 

Laidotuvių šv. Mišios vyks pirmadienį, gruodžio 11 d. 9:30 
vai. Tyto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. 
Mišių sesuo M. Anita bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse 
bei pasimelsti už seselės sielą. . 

Šv. Kazimiero seserys i r P e t r o s h u s šeima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
www .petkusfuneralhomes. com 

Af A 
BRONIUI JANČIUI 

negrįžtamai išėjus į Amžinuosus Viešpaties namus, 
giliame liūdesyje likusiai žmonai KSAVERAI, duk
roms, kitiems giminėms bei artimiesiems, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir dalinamės šios didžios netek
ties skausmu. 

Jonas ir Vanda Stankai 

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Nebeišverksi, nepakeisi nieko 
Iš ten nei žodžio, nei žinios... 
Ir tyli žemė nuo mūsų tave paslėpus, 
Bet mes žinom, su mumis tu visados... 

A t A 
ekonomistas 

ADOLFAS BALIŪNAS 
1908.VI. 17-2002.XIL8 

Amžiną atilsį duok jam, Viešpatie, ir amžinoji 
šviesa tegu jam šviečia. Amen. 

Mirties metinių proga, prašome draugus, bendra
darbius ir pažįstamus, prisiminti a.a. Adolfą maldoje. 

Algis Baliūnas 
Gražina Baliūnaitė-Austin 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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APYLINKĖSE 

•Patikslinimas. Š.m. lapkričio 
29 d. laidoje, straipsnyje „Afa sesuo 
Marija Aloyza — Ona Šaulytė", yra 
netikslumas. Straipsnio pabaigoje tu
ri būti toks sakinys: „...'Drįstu sa
kyti, kad ji, pagal mūsų Steigėją, bu
vo Vienuolė pagal Dievo širdį', — 
rašo sesuo Igne Marijošiūtė, vienuoli
jos vyriausia vadovė". Prašome visų 
bendradarbių atkreipti ypatingą dė
mesį, kai rašoma ranka, o ne kom
piuteriu ar mašinėle, ir rašyti labai 
aiškiai, kad žodžiai nebūtų sugrūsti, 
rankraštis subraukytas, nes ne vi
suomet (ypač atsiunčiamą faksu) raš
tą įmanoma suskaityti. Tuomet ir įsi
velia klaidų. 

•Čikagos Mokslo ir pramonės 
muziejus (Museum of Science and In-
dustry), 57-os ir Lake Shore Drive 
gatvių sankryžoje, kviečia į tradicinę 
programą „Kalėdos pasaulyje ir švie
sų šventė", kuri tęsis iki 2007 m. 
sausio 10 d. Gruodžio 10 d., sekma
dienį, 2:45 vai. p.p. programą atliks 
tautinių šokių grupės „Suktinis" (va
dovai Salomėja ir Vidmantas Stri-
žigauskai) ir „Lietuvos Vyčiai" (vado
vė Lidija Ringienė). Čikagos lietuviai 
šioje parodoje dalyvauja beveik nuo 
pat šventės pradžios 1941 metais. 
Kviečiame atvykti! 

• P a l . Jurgio Matulaičio misijos 
choras, vadovaujamas Jūratės Luk-
minienės, rengia kalėdinių giesmių 
koncertą, kuris įvyks gruodžio 10 d., 
sekmadienį, misijos bažnyčioje, 149 
11 127th St., Lemont. Tuojau po pa

maldų, 12:30 vai. p.p., bus šeiminin
kės A. Šoliūnienės paruošti pietūs 
PLC didžiojoje salėje. Koncerto pra
džia — 1:30 vai. p.p. Bilietus pietums 
ir koncertui galima įsigyti misijos 
bažnyčios prieangyje sekmadienį, 
prieš koncertą, arba užsisakyti pas 
choro pirmininką R. Stropų tel. 815-
836-1845. 

•Amerikos lietuvių Tautinės są
jungos Čikagos skyrius gruodžio 12 d. 
ruošia prieškalėdinį susitikimą, kuris 
įvyks Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Či
kagoje. Nariai ir svečiai kviečiami 
gausiai dalyvauti. Auka 10 dol. No
rintys pasiteirauti prašome skambin
ti tel. 708-499-2172. 

•Gruodžio 16 d., šeštadieni, 4 
vai. p.p. Gedimino lituanistinėje mo
kykloje vyks Eglutės šventė. Mokyk
los adresas: 135 W. Church St., Liber-
tyville, Illinois. LB Waukegan - Lake 
County apylinkės vaikučiai, nelan
kantys Gedimino lituanistinės mo
kyklos, bet norintys susitikti su Ka
lėdų seneliu, kviečiami pranešti iš 
anksto, registruojantis telefonu 1-
847-244-4943. 

•Indianapolio lietuvių bendruo
menė kviečia į Kalėdinę šventę gruo
džio 17d., sekmadienį, 2 vai. p. p. Pro
gramoje: vaikų Kalėdinis vaidinimas, 
vaišės ir Kalėdų senelis. Daugiau in
formacijos galite rasti tinklalapyje: 
www.indylt.org arba skambindami 
tel. 317-730-3933 ir 317-769-3806. 

SKELBIMAI 
• Lithuanian Mercy Lift dė

koja už aukas, skirtas padėti LML 
įgyvendinti medicininius projektus 
sergantiems ligoniams Lietuvoje. 
Aukojo: $250 — A. B. Petrikas, CT. 
$150 — Drasis ir Mary Charlene Pa-
jeda, NE. $40 — Bruno ir Marilyn 
Jaselskis, IL. $30 — Gene Treinys, 
IL. $20 — Algis ir Jūra Norvilas, IL. 
Labai ačiū. Lithuanian Mercy 
Lift. P.O. Box 88, Palos Heights, 
IL 60463. Tel. 708-636-6140. Tax 
ID #36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

• Aa. Anna M. Mendelis at
minimui jos palikimo testamentu 
auka $1,000. Ši auka yra paskirta 
padėti LML įgyvendinti medici
ninius projektus sergantiems ligo
niams Lietuvoje. Lithuanian Mer
cy Lift, P.O. Box 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel. 708-636-
6140. Tax ID #36-3810893. 

• A.a. Helen Lapinskas atmi
nimui, Aleks ir Virginia Rimeika, IL, 
aukojo $50. Ši auka yra paskirta pa
dėti LML įgyvendinti medicininius 
projektus sergantiems ligoniams 
Lietuvoje. Reiškiame gilią užuojautą 
velionės artimiesiems ir nuoširdžiai 
dėkojame aukotojams. Lithuanian 
Mercy Lift, P.O. Box 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel. 708-636-
6140. Tax ID #36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja Mary Oksas, IL, kurios $250 
auka buvo dvigubai padauginta iki 
$500 per Microsoft Matching progra
mą. Dėkojame! Lithuanian Mercy 

Lift, P.O. Box 88, Palos Heights, 
IL 60463. Tel. 708-636-6140. Tax 
ID #36-3810893. 

• Lithuanian Mercy Lift dė
koja Astai Paškevičius, IL, už $100 
auką. Ši auka buvo skirta moterų 
krūties vėžio ankstyvai diagnosti
kai Lietuvoje. Labai ačiū. Lithua
nian Mercy Lift, P.O. Box 88, 
Palos Heights, IL 60463. Tel. 708-
636-6140. Tax ID #36-3810893. 

• Lithuanian Mercy Lift dė
koja Tadui ir Erikai Normantams, 
IL, už $50 auką. Ši auka buvo skirta 
padėti našlaičiams, beglobiams ir in
validams vaikams Lietuvoje. Labai 
ačiū. Lithuanian Mercy Lift, P.O. 
Box 88, Palos Heights, IL 60463. 
Tel. 708-636-6140. Tax ID #36-
3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja aukojusiems 
padėti našlaičiams, beglobiams ir 
invalidams vaikams, daugiavaikėms 
šeimoms bei studentams Lietuvoje. 
Aukojo: Alvydas Pečiulis $50; O. J. 
Treška $25; Danutė Barienė $25; 
Aušra ir Algirdas Sauliai $240; Vida 
ir Grožvydas Jonas Rūtenis atsiuntė 
$5,000 jo motinos Veronikos Rūtenis 
Rutkauskas vardu Žemaitijos naš
laičiams; anonimas $55,000 Dieviš
ko Kryžiaus II fondui šelpti ir evan
gelizuoti benamius, alkoholikus, 
narkomanus, apleistus našlaičius, 
pasimetusias jaunas mergaites Vil
kaviškio Kurijos žinioje. Labai ačiū. 
„Saulutė", 414 Freehauf St., Le
mont, IL 60439, tel. (630) 243-72 
75. Aukos nurašomos nuo mokesčių. 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
Tel.: 773-585-9500 

Draugo fondo kontrolės komisijos aktas 

Naujai išrinkti Draugo fondo kontrolės komisijos nariai: Antanas Paužuolis, Vida 
Sakevičiūtė, Liudas Ramanauskas. 

Komisija, susidedanti iš Antano 
Paužuolio, Liudo Ramanausko ir An
tano Valavičiaus, susirinkusi posė
džiui 2006 m. lapkričio 15 d. „Drau
go" patalpose, patikrino fondo iždi
ninko Leopoldo von Braun vedamas 
ataskaitų knygas, apimančias laiko
tarpį nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 
gruodžio 31 d. ir laikotarpį nuo 2006 
m. sausio 1 d. iki spalio 11 d. (Atei
tyje patartina sugrįžti prie įprastų 
metinių ir pusmečio ataskaitų pa
ruošimo). 

Komisija rado: 
Pajamų ir išlaidų knygos veda

mos tvarkingai, o šiais metais, atė
jus naujam iždininkui, pradėta nau
dotis kompiuteriu. 

Fondo pagrindinio kapitalo in
vestavimui naudojama Smith Bar-
ney firma. Fondo einamoji sąskaita 
yra First Personai banke, jos nu
meris — 12300-4267. Banko mėne
siniai pranešimai saugomi. 

Fondo narių ir rėmėjų knygoje 

nuolat pažymimos papildomai gau
tos įnašų sumos. Kita narių ir rė
mėjų sąrašo kopija yra „Draugo" ad
ministracijai priklausančiame kom
piuteryje. Fondas turi 1,413 narių ir 
858 rėmėjus. 

Iždininko paruoštos 2005 ir 
2006 metų sausio 1 d. — spalio 11d. 
ataskaitos atitinka patikrintus do
kumentus, netikslumų nerasta. Me
tinis pranešimas F-990 Mokesčių in
spekcijai išsiųstas laiku. 

Nedidelės fondo administravimo 
išlaidos šiais metais dar net sumažė
jo, todėl Komisija siūlo pareikšti pa
dėką iždininkui Leopoldui von 
Braun už pavyzdingai atliekamą 
darbą. Labai didelė padėka priklau
so ir ilgamečiui fondo augintojui 
Broniui Juodeliui. 

Kontrolės komisija: 
Antanas Valavičius 
Antanas Paužuolis 

Liudas Ramanauskas 

Pranas Gudaitis, Homer Glen, IL, kartu su prenumeratos mokes
čiu atsiuntė 50 dol. auką „Draugui". Esame dėkingi. 

Petras T. Norkus, Palm Desert, CA, parėmė „Draugą" 50 dol. au
ka. Labai ačiū. 

Dr. Alfred C. Šaulys, gyv. Oceanside, C A, pratęsė „Draugo" prenu
meratą dar vieneriems metams ir pridėjo 80 dol. auką. Ačiū, kad skaitote 
„Draugą" ir dosniai jį remiate. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

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

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės \ 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel . (773) 847-7747. 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Vvoodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel . 773-582-4500 

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500 
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