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Lenkijos premjeras parodė 
išskirtinį dėmesį Lietuvai 

Lenkijos vyriausybės vadovas Donald Tusk. Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr. 

Vilnius, lapkričio 30 d. (BNS) 
— Lenkai pamiršo istorinius nesuta
rimus, idėjas susigrąžinti Vilniaus 
kraštą ir gerbia kadaise priešiška lai
kytą mūsų šalį, teigia Lenkijos am
basadorius Lietuvoje Janusz Skoli-
mowski. Jis su dienraščiu „Lietuvos 
žinios" kalbėjosi prieš į Vilnių 
atvykstant naujajam Lenkijos prem
jerui Donald Tusk. Pastarasis, kurį 
laiką svarstęs, nutarė pirmojo savo 
užsienio vizito vykti į Lietuvą. 

Beveik trejus metus Vilniuje re
ziduojantis J. Skolimowski dvišalius 
santykius vadina puikiais. Ambasa
dorius įsitikinęs, jog būtent dėl nau
dingo pastarųjų metų bendradarbia
vimo ir panašaus požiūrio į daugelį 
dalykų D. Tusk pirmuoju vizitu į 

užsienį nusprendė pagerbti Lietuvą. 
Anot ambasadoriaus, net ir pa

sikeitus Lenkijos valdžiai, santykiai 
su Lietuva išliks tokie pat geri. 

„Istoriškai dvišaliai mūsų valsty
bių santykiai buvo labai sudėtingi. 
Tačiau praeitį palikime istorijai, juk 
pastarieji mėtai parodė, jog tarpu
savio santykiai, darbiai, kuriuos kartu 
dirbame, 7- efektyvus ir duoda nau
dos. Tiek prezidentas Lech Kaczyns-
ki, tiek naujas premjeras pabrėžia, 
kad mūsųį valstybi^ santykiai labai 
geri ir reiiia juos toliau plėtoti", — 
sakė J. Skolimowski. 

Anot ambasadoriaus, Lietuvą 
ypač palankiai vertina paprasti len
kai. 

„Reikia pasakyti, kad mano tau

tiečiai tiesiog dievina jūsų šalį. Tai, 
jog lenkai sudaro bene didžiausią į 
Lietuvą atvykstančių turistų skaičių, 
tik patvirtina mano žodžius. Daugu
ma lenkų gerbia ir vertina Lietuvą 
už tai, kad ji sugriovė Sovietų Są
jungą ir greitai tapo demokratiška 
bei šiuolaikiška valstybe", — sakė J. 
Skolimowski. 

Tačiau diplomatas pažymėjo, jog 
nemažai problemų turi Lietuvoje gy
venantys lenkai. 

„Lietuvos gyventojams jokių 
priekaištų neturiu. Man regis, lietu
viai itin svetingi ir draugiškai nusi
teikę lenkų atžvilgiu. Tačiau Lietu
voje gyvenantys lenkai vis dėlto turi 
nemažai problemų ir rūpesčių. Skau
džiausias mums — žemės grąžinimo 
procesas. Gaila žmonių, kurie šimtą 
ar kelis šimtus metų turėjo žemės 
sklypus, o dabar negali jų susigrąžin
ti. Dėl lenkiškų vardų ir pavardžių 
rašymo jau net nusibodo skųstis. Pa
našių problemų neišvengta ir tada, 
kai daugiausia lenkų gyvenamuose 
rajonuose norėta lenkiškai rašyti 
gatvių pavadinimus. Pažiūrėkite į 
Lenkijos lietuvius — jiems tokių 
kliūčių niekas nekelia, lietuviai viską 
rašo kaip tik nori ir mums tai — ne 
problema", — kalbėjo aartfesaderras. 

Pirmojo vizito į Lietuvą atvyks 
Lenkijos premjeras D. rcusk Vilnittje 
pareiškė, kad dėl LenkŠos norų mi-
rėti tam tikrą naujos awminės elek
trinės galios dalį nėra joSb kivirČo%u 
Lietuva. 

D.Tusk leido suprasti, jog iš G. 
Kirkilo lūpų išgirdo, kad Lenkijos 
reikalavimai dėl dalies naujoje ato
minėje elektrinėje bus patenkinti. 

Šiame 
num e: 

Policininkų savivalei ribų nėra 

•Iš ateit ininku gyvenimo (p. 
2) 
•Dar šis tas: 60 metų 
Australijoje (p. 3, 13) 
• Apmąstymai iš Ellicott 
miestelio. Svajonių Lietuva (I) 
(p. 4-5) 
• Susidūrus su skiautinių par
oda (p. 5) 
•Internetas Rusijoje — grės
mė valdžiai? (p. 7) 
•Ar tikėti nelauktais laiškais 
iš IRS? (p. 8) 
•Renginių kalendorius. 
Gruodis (p. 10) 
•Parapijai Montreal 100 metų 
(12) (p. 11) 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.33 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Vilnius, lapkričio 30 d. (BNS) — 
Skandalingai pastaruoju metu pa
garsėjęs Klaipėdos rajono policijos 
komisariato Klaipėdos rajono Viešo
sios policijos Prevencijos skyriaus 
viršininkas Nerijus Šunokas vėl su
laukė nemalonumų. 

Pareigūnas, kuris įtariamas nuo 
atsakomybės bandęs išsukti avariją 
sukėlusį neblaivų draugą, pats rastas 
neblaivus avarijos vietoje. 

28 metų N. Šunokas ketvirtadie
nio rytą buvo rastas avarijos vietoje 
Klaipėdos rajone. 

Čia kelio Kryžkalnis — Rietavas 
— Vėžaičiai 80—ame kilometre ap
tiktas nuo kelio į pakelės griovį nu
važiavęs policininko automobilis 
„Audi A6". Įvykio vietoje buvo rastas 
ne tik neblaivus pareigūnas, bet ir 
neblaivi 21 metų mergina. 

Aiškinamasi, kas vairavo auto
mobilį. 

Pastaruoju metu nederamai be
sielgiančius pareigūnus sunkiai su-

Policininkai jaučiasi nebaudžiami. 

gebančios tramdyti policijos vadovy
bės laukė dar vienas akibrokštas — 
manoma, kad šią avariją buvo ban
dyta nuslėpti. 

Nukelta Į 6 psl. 
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Negailėjo 
kritikos 
Rusijai 

Vilnius, lapkričio 30 d. (BNS) 
— Rusijos ketinimai suspenduoti sa
vo narystę Įprastinės ginkluotės Eu
ropos sutartyje kelia didelį susirū
pinimą. Tai Madride vykusiame Eu
ropos saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos (ESBO) Ministrų Ta
rybos susitikime penktadienį sakė 
Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Petras Vaitiekūnas. 

Kaip žinoma, Rusijos preziden
tas Vladimir Putin patvirtino Rusijos 
dalyvavimo Įprastinių ginkluotųjų 
pajėgų Europoje sutartyje morato
riumo įvedimą. Kaip pranešė penkta
dienį Kremliaus spaudos tarnyba, 
prezidentas pasirašė įstatymą, pagal 
kurį Rusija nebesilaikys Įprastinių 
ginkluotųjų pajėgų Europoje sutar
ties. 

ESBO Ministrų Tarybos susiti
kime P Vaitiekūnas išsakė viltį, kad 
Sutarties narės sugebės išspręsti ne
sutarimus ir toliau vykdys prisiimtus 
įsipareigojimus. Ministras pabrėžė, 
jog Rusijos prisiimtų Stambulo įsipa
reigojimų įvykdymas yra esminis už
davinys siekiant išsaugoti sutartį. 

Pasak Užsienio reikalų ministe
rijos, baigiamosios ESBO Ministrų 
Tarybos sesijos metu Lietuvos užsie
nio reikalų ministras 26 NATO vals
tybių vardu perskaitė pareiškimą dėl 
Įprastinės ginkluotės Europoje 
sutarties. Siame pareiškime valsty
bės paragino Rusiją vengti veiksmų, 
kurie galėtų pakenkti šiai sutarčiai. 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

Kilnios mintys ir koldūnai 
Įspūdžiai iš Kelių Čikagos kun. Alf. Lipniūno - Prez. A. 
Stulginskio moksleivių ateitininkų kuopos susirinkimų. 

Menas, Muzika, Maistas ir Mėsa Mėsa Kumpis. Tai 
buvo tema spalio mėnesio Moksleivių ateitininkų 
susirinkimo. Susirinkome spalio 19 d. Ateitininkų na

muose, Lemonte. Pasidalinę į keturias grupes, perėjome stotis. 
Pirma stotis: Menas. Trinity gimnazijos meno mokytoja 

Viktutė Siliūnienė pravedė piešimo pamoką. Ji mums liepė piešti 
nežiūrint į popierių, o tik į modelę. Tai buvo labai sunku, bet 
nepaprastai įdomu. Buvo smagu ir truputį juokinga pamatyti visų 
kūrinius. 

Antra stotis: Mėsa Mėsa Kumpis. Žibutė PranckeviČienė pra
vedė smagius lietuviškus žaidimus. Smagiausias žaidimas buvo 
kai reikėjo atspėti, kokį lietuvišką daiktą ar vietovę nupaišėm. 
Mes daug prisijuokėme. 

Trečia stotis: Muzika. Su Maironio lietuviškos mokyklos 
dainavimo mokytoja Dalia Lietuvninkiene padainavome dvi 
lietuviškas dainas. Dainavome dviejais balsais. Buvo smagu 
padainuoti mums žinomas dainas, kaip ,,Du Gaideliai", pridedant 
įdomius ritmus ir harmoniją. 

Ketvirta stotis: Maistas. Zita Kušeliauskienė ir Aldona Soliū-
nienė su Kristos, Kastyčio ir Vytauto Šoliūnų pagalba mus išmokė, 
kaip pagaminti koldūnus. Mes iškočiojome tešlą, Įdėjome mėsą, 
išvirėm ir pagaliau labai skaniai pavalgėm. Dabar močiutės galės 
pailsėti - mes mokam koldūnus padaryti. 

Labai dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šio smagaus 
susirinkimo. 

Kitas Čikagos moksleivių ateitininkų susikinkimas, įvykęs 
lapkričio 9 d. vakarą, paliko visiems didelį įspūdį. Tema 
buvo „Kur aš rasiu stiprybės? Kaip aš ištesėsiu? Kas 

man padės suprasti?" Trys išmintingi asmenys — Vika (Gylytė) 
Bursua, Dana Rugieniūtė ir Matas Čyvas — pasidalino jų mintis 
su moksleiviais. 

Kai visi nurimo, pradėjome klausytis Danos Rugieniūtės, kuri 
mums papasakojo, kaip ji išgyveno tą laikotarpį, kai jos tėvai sirgo 
vėžiu. Ji aiškino, kaip ji rado stiprybės Jėzuje ir kaip jos tikėjimas 
stiprėjo. Dažnai kalbėdama su klieriku draugu Luku Laniausku, ji 
suprato, kad mama bus su Dievu ir džiaugsis amžinuoju gyveni
mu. Jos mamos stiprus tikėjimas sustiprino ir Danos tikėjimą. 

Toliau mums kalbėjo Vika (Gylytė) Bursua apie savo išgy
ventą ligą. Buvo įdomu klausyti, kaip jos būsimas vyras, Adam, jai 
padėjo visa tai pakelti. Vika taip pat minėjo, kad, nors ilgai sirgo, 
turėjo daug laiko mąstyti apie savo tikėjimą ir Dievą. Jinai labai 
dėkoja savo vyrui, šeimai ir draugams, kad jie buvo su ja jai ser
gant, ir todėl ji buvo rami ir laiminga. 

Matas Čyvas, kuris prieš dvejus metus buvo mūsų kuopos 
narys, pakalbėjo apie maldą. Jis labai tiki i maldą ir aiškino, kad 
dažnai reikia melstis, ne tik prašyti Dievo malonės, bet taip pat 
padėkoti Dievui ir su Juo bendrauti. Matas kalbėjo, kad reikia 
turėti drąsos melstis ir didžiuotis savo tikėjimu. 

Susirinkimas buvo nepaprastai sėkmingas. Visi moksleiviai 
buvo labai dėkingi kalbėtojams ir toliau tarpusavy tęsė diskusijas 
šiomis temomis. 

Nuoširdžiai dėkojame Matui, Vikai ir Adam bei Danai už jų 
gilias mintis. Susirinkimas baigėsi vaišėmis. 

Vija Lietuvninkaitė 

Čikagos moksleivių susirinkime mokomasi ir 
kulinarijos. Nuo viršaus: Žara Kisieliūtė, Rita 
Kušeliauskaitė, Saulė Grybauskaitė ir Mykole 
Annarino. Nuotraukos Saulės Grybauskaitės 

Čikagos ateitininkų KŪČIŲ šventė 

Visi maloniai kviečiami dalyvauti tradicinėje Čikagos ateitininku Kū
čių šventėje, gruodžio 16 d. 1:00 vai. p.p. Jaunimo centro didžiojo
je salėje. Po iškilmingų šv. Mišių, šeimyniškai dalinsimės kalė

daičiais ir pasivaišinsime Kūčių vakariene. 

Registruotis pas Oną Daugirdienę tel: (630) 325-3277 arba ei. paštu-. 
odaugirdas@hotmail.com. Palikdami žinutę būtinai atsakove ar laiške 
praneškite savo telefono numerj, kad būtų galima vėliiau susisiekti. 

Kūčių šventės auka: 15 dol. pensininkams, 20 dol. suaugusiems, 10 
dol. studentams, moksleiviams ir jauniams. Vaikams iki aštuonerių metų 
— nemokamai. Visi laukiami. 

Čikagos moksleiviai 
rinksis gruodžio 8 
Čikagos moksleivių ateitininkų 

susirinkimas įvyks šeštadienį, gruo
džio 8 d. 6 vai. v. Lemont, Pasaulio 
lietuvių centro valgykloje. Giedosi
me Kalėdines giesmes Lietuvių cen
tro gyventojams. Po to nuvyksime į 
Ateitininkų namus, kur dirbsime 
labdaros projektą. Bus ir vaišės. 

Visi moksleiviai laukiami. No
rintys susipažinti su ateitininkų 
veikla, kviečiami prisidėti. 

Registracija 
Žiemos kursams 

Moksleivių ateitininkų sąjungos 
centro valdybos ruošiami Ideolo
giniai kursai įvyks š. m. gruodžio 26 
- sausio 1 d. Dainavoje. Visą regis
tracijos informaciją rasite mokslei
vių ateitininkų tinklalapyje www. 
mesmas.org. Besidomintys prašo
mi nedelsiant pasižiūrėti, perskaity
ti ir užsiregistruoti, nes kursų vietos 
ribotos. 
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JAV 
Metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00 

Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitės $240.00 
Kanadoje (USD) 

Metams $215.00 • 1/2 metų $130.00 
• 3 mėn.$ 100.00 

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams $600.00 • 1/2 metu. $300.00 
Į Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 
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JAV 

Metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$48.00 
Kanadoje (USD) 

Metams $150.00 •1/2 metų $120.00 
• 3 men.$75.00 

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 
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Į Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $70.00 
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• Redakcija dirba kasdien, 
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• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 
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O B l 
ŠV EFREMAS — „ŠVENTOSIOS 

DVASIOS KANKLĖS" 
Trečiadienio bendrosios audien

cijos katecbezėje popiežius Benedik
tas XVI kalbėjo apie ketvirtojo am
žiaus teologą ir poetą Efremą Sirą. 

Pasak šiais laikais paplitusios 
nuomonės, krikščionybė - tai euro
pietiška religija, vėliau šio žemyno 
kultūrą paskleidusi kitose šalyse. 
Tačiau iš tiesų, — sakė Ganytojas, — 
viskas yra kur kas sudėtingiau, nes 
krikščionybės šaknys išaugo iš Senojo 
Testamento, Jeruzalėje ir semitų 
pasaulyje. Krikščionybę visą laiką 
maitina tos į Senąjį Testamentą su
leistos šaknys. Taip pat ir krikščiony
bės plitimas pirmaisiais amžiais vyko 
dviem kryptimis — i graikų ir lotynų 
pasaulį, iš kurio vėliau išaugo Eu
ropos kultūra, taip pat į rytus, iki 
Persijos ir Indijos, įtakodama semitų 
tautų kultūrą ir tapatybę. Norė
damas pabrėžti to paties krikščionių 
tikėjimo kultūrinių formų įvairovę, 
prieš savaitę katechezėje kalbėjau 
apie pas mums beveik visiškai neži
nomą persą išminčių Afraatą, o šian
dien norėčiau pristatyti apie 306 
metus krikščionių šeimoje gimusį, 
sirų kalba rašiusį poetą ir teologą šv. 
Efremą. 

Jis buvo vienas svarbiausių 
krikščionių rašytojų sirų kalba, pui
kiai savo kūryboje suderinęs teologiją 
ir poeziją. Efremas buvo diakonas, 
galbūt ir vienuolis. Tačiau apie jo 
vienuolystę tikslių duomenų neturi
ma. Yra tik liudijimų, jog jis buvęs 
nevedęs, laikėsi skaistybės, skelbė ir 
pats liudijo krikščioniško neturto ide
alą. Šv. Efremas vėlesnėms krikščio
nių kartoms paliko gana didelį rašyti
nį palikimą: tiek proza rašytų tekstų 
- Biblijos komentarų, polemikų, tiek 
ir poetinių kūrinių - himnų, eiliuotų 
homilijų. Be to, Efremas kūrė ir 
muziką. Šitaip jo kūryba iškart būda
vo pritaikoma ir sirų bendruomenių 
liturgijoje. Šventasis Efremas, krikš
čionių vadintas „Šventosios Dvasios 
kanklėmis", visą gyvenimą buvo 
diakonas, nepriėmė kunigystės šven

timų. Tai buvo sąmoningas jo spren
dimas, nes jis norėjo tarnauti, norėjo 
savo žodžiu ir muzika, taip pat sa
vaisiais artimo meilės darbais būti 
Viešpaties ir žmonių tarnas. 

Trečiadienio susitikimo pabaigo
je Benediktas XVI priminė, jog šešta
dienį, gruodžio 1-ąją, minima Pasau
linė kovos su AIDS liga diena. Dvasia 
vienijuosi su visais, kas kenčia dėl 
šios baisios ligos, su jų šeimomis, 
ypač su netekusiomis artimųjų. Visus 
palydžiu savo malda, — sakė Gany
tojas. Trokštu taip pat paraginti 
visus geros valios žmones negailėti 
jėgų stabdant žmogaus imunodeficito 
viruso plitimą, priešintis šios ligos 
ištiktų žmonių niekinimui, globoti 
sergančiuosius, ypač šia liga ser
gančius vaikus. 

Pagal „Vatikano radijų" parengė 
N. Šmerauskas 

šv. Efremas 

DAR ŠIS TAS: 60-METŲ 
AUSTRALIJOJE UŽBAIGIANT 
ISOLDA POZELAtTE-PAVIS, AM 

Šių metų lapkričio 28 d. sueina 
60 metų, kaip mes — pokario politi
niai tremtiniai, o kad neužgautų savo 
alijanto Sovietų Sąjungos, Vakarų 
Europos valstybės ir JAV mus pava
dino DP (Displaced Persons — atseit 
išvietintais), atvykome į Australiją. 
Pirmasis laivas, kuris atvežė 843 lie
tuvius, latvius, estus iš Vokietijos DP 
stovyklų į Fremantle buvo „Gen. Stuart 
Heinzelman". Tuo metu Australijoje 
buvo leiboriečių valdžia (Labor) ir emig
racijos ministras buvo Arthur A. Cal-
well. Jį lietuviai vadino „kalveliu". 
Taigi jis ir parašė mums — politi
niams tremtiniams — sveikinimo 
telegramą. Toliau telegramos tekstas. 

Commonivealth of Australia 
Commonivealth Immigration 
Department Canberra, 
28th November, 1947. 
TO NEW AUSTRALIANS 
ARRIVING ON THE 
S.S. „General Stuart Heinzelman" 
Dear Sir or Madam, 

On behalfofthe Government and 
the people of Australia, I extend to 
you a very warm įvelcome to your new 
homeland, Australia: You will find in 
this country the freedom oflife which 
has been denied to you for years, and 
I am sure you will settle down happi-
ly in our midst and become thorough-
ly Australian in your outlook. 

Arrangements have been made 
for you to be accommodated in Perth 
for a few days until you leave Fre
mantle on the 2nd December by 
H.M.A.S. „Kanimbla" for Melbourne. 

On arrival in Melbourne, special 
trains will be waiting to convey you to 
the Commonvcealth Department of 
Immigration Reception and Training 
Center at Bonegilla near Wodonga, 
Victoria. This Centre has been spe-
cially established for your accomoda-
tion before passing out into employ-
ment, and there you will be given a 
short course of training in the Eng-
lish language and informed generally 
on various aspects of the Australian 
way of life. Nukelta į 13 psl. 

Nei prieš vėją, nei prieš 
laiką nepapūsime! 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Sių metų kalendoriaus lapai artėja prie galo. Abbie Hoffman žo
džiais tariant, šiandien yra pirmoji mano likusio gyvenimo diena. 
Proga peržvelgti besibaigiančius metus ir pagalvoti apie ateinan

čiuosius. Praeitis nesugrąžinama, tačiau ateitis dar gali būti pilna sva
jonių ir užmojų. Daugelis ilgiau pagyvenę jau turi susidarę savo gyvenimo 
filosofiją, yra pripratę prie kasdieninės rutinos, nesvarbu, kokia lėkšta ji 
būtų. Tokiems, anot vieno ei. paštu gauto laiškučio autoriaus, reikia t ik 
daktarų ir graborių. Kiti, nepaneigdami laiko tėkmės, nori ir toliau kuo 
pilniau gyventi ir su kitais bendrauti. Jie suvokia, kad šiandien jie yra 
jaunesni negu bet kada bus ateityje. Iš tokių tenka susilaukti pasidalini
mo savo patirtimi bei patarimų. Štai vieno aštuoniasdešimties metų 
vyriškio sukaupta išmintis, kuria jis noriai dalijasi su kitais. Įterptos 
citatos yra mano mintys. Paskaitykime. 

Nekovokime su senėjimu. „Priimkime kiekvieną minutę, kaip nepa
sikartojantį stebuklą" — skatina mus Storm Jameson. Negalime sustab
dyti laiko, bet galime senėjimo procesą palėtinti, jį pagerinti. Reguliariai 
valgykime, pakankamai ilsėkimės, mankštinkimės. 

Negyvenkime praeityje. Galvokime apie rytojų. Išmėginkime ką nors 
naujo. Pieškime paveikslus, sudarykime šeimos albumus. Ar kada norė
jome parašyti pasakas vaikams ar apsakymus suaugusiems? Tam pramok
ti galima imti neakivaizdinius kursus. Jų yra įvairių. Nereikės rūpintis 
dėl pažymių, nes tai darytume savo smagumui. 

Pradėkime ir veskime savo šeimos dienyną ar detalesnę istoriją. 
Nesvarbu, ar tai darysime su kompiuteriu ar rašysime ranka, mūsų su
rinkti duomenys vieną dieną mūsų vaikų tikrai bus įvertinti. Rašant atsi
minimus nereiktų verkšlenti ar aimanuoti dėl gyvenime patirtų nesėk
mių. Svarbiau aprašyti smagius momentus, kai vaikai išdykavo, nuos
tabias šeimos atostogas, kitus ypatingus įvykius. Būtų labai įdomu, jeigu 
savo aprašymus pailiustruotumėme nuotraukomis, diagramomis bei 
žemėlapiais. 

Palaikykime glaudžius ryšius su pasauliu. Galima pasisiūlyti savano-
riauti įvairiose organizacijose ar klubuose. Nors ir keletą valandų kas 
savaitę praleistas laikas savanoriaujant ligoninėje ar Raudonajam kryžiui 
mus suartins su pasauliu, esančiu už mūsų namų durų. 

Nedejuokime dėl patirtų ar patiriamų nesėkmių. Visi padarome 
klaidų. Jei jūs klaidų nesate padarę, esate didelė ir labai reta išimtis. 
Dejavimas dėl jau patirtų nesėkmių nieko nepakeis, bet gali atstumti 
kitus. 

Išmokime sau atleisti, kaip atleidžiame kitiems. Čia gali būti sun
kumų. Jei negalime atleisti kitiems dėl jų trūkumų, greičiausiai negalime 
atleisti nei sau. Vis tiek stenkimės. Kaip laikas, taip ir mes turime stumtis 
į priekį. Prisimena garsaus psichiatro Thomas Szasz žodžiai: „Kvailiai nei 
atleidžia, nei užmiršta. Naivūs atleidžia ir užmiršta. Išmintingieji atlei
džia, bet neužmiršta". 

Susiraskime bendraamžių grupę arba kokį užsiėmimą, skatinantį 
bendrauti su kitais. Kiekvienoje gyvenamoje vietovėje, nebent gyventume 
kokiame vienkiemyje, yra knygų klubai, kortų žaidimo būreliai, mankšta 
vandens baseinuose. Gali užtekti priklausymo kavos mėgėjų grupei, pas
toviai prie kavos puoduko aptariančiai dienos įvykius ir planus rytojui. Jei 
tokio ratelio nerandame, kodėl nesiimti iniciatyvos jį suorganizuoti? Kiti 
mums bus už tai dėkingi. 

Jei įmanoma, išmokime ką nors naujo. Tai gali būti naujas šokis, 
nauja kalba, naudojimasis kompiuteriu ar dar kas nors. Miestų bib
liotekose galima rasti įvairių mokymo priemonių. Reikia tik jomis pasi
naudoti. Jei buvome aktyvūs, bet dabar dėl sveikatos tai nėra įmanoma, 
ką nors naujo vis tiek galime išmokti. Nepasiduokime pagundai savęs tik 
gailėtis. Iš to nebus jokios naudos nei mums, nei kitiems. „Neatidėliokime 
rytojui to, ką galime atlikti šiandieną. Jei ką darome šiandieną, yra ma
lonu, rytoj visa tai galime pakartoti" — gundo anonimas. 

Mankštinkimės. Eikime pasivaikščioti savo gyvenamajame rajone ar į 
apsipirkimo centrą, kur reguliuojama oro temperatūra ir galima vaikš
čioti saugioje aplinkoje. Jei Įmanoma, Įstokime į kūno kultūros ar mankš
tos klubą. Nors ir ratukuose būtume, visada galime mankštintis. 

Žinokime savo ribas. Darykime ką galime, bet būdami garbaus am
žiaus nevaidinkime gimnazistų ir nepersistenkime. Ne tiek svarbu, kaip 
intensyviai mes įsijungiame i čia minėtas galimybes, kiek svarbus pats Įsi
jungimas ir tame patiriamas džiaugsmas. 

Nors nei prieš laiką, nei prieš vėją nepapūsime, galime pakoreguo
ti savo gyvenimo bures ir su viltimi plaukti Į ateitį. Daug išminties ir 
teisybės sutelkta senoje kinų patarlėje, kad tūkstančio mylių kelionė pra
sideda su pirmuoju žingsniu. Gero vėjo ir Įdomios kelionės visiems! 
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Pirmą kartą Lietuvoje, 1983 m. Nida Gailaitė (penkta iŠ kairės) su gimi
nėmis. 

Pabėgus nuo „Inturisto" gidų 1984 m. Lietuvoje, miške su giminėmis. 
iš J. Gailos archyvų. 

APMĄSTYMAI IS ELLICOTT MIESTELIO 
Svajonių Lietuva (1) 

ĮUOZAS GAILA 
gailai @verizon. net 

Spalio 17 d. vakare per EWTN 
televizijos kanalą stebėjau pusva
landžio programą apie Kryžių kalną 
Lietuvoje (The Hill of Crosses of 
Lithuania Survived Through Fifty 
Years of Communist Oppresioh). 
Sakyčiau, kad amerikiečių paruošta 
programa buvo palyginti gera ir 
amerikiečiui žiūrovui galėjo sudaryti 
daugiau nei paviršutinišką įspūdį 
apie sovietų vykdytą Lietuvos kata
likų bažnyčios persekiojimą. Mane 
eisenų su kryžiais į Kryžių kalną 
vaizdai, pokalbiai su kryžių dirbėjais, 
buvusiais Sibiro tremtiniais nukėlė į 
kitą Lietuvą. Į Lietuvą, kuri man 
buvo svajonių Lietuva. Netiesą rašau 
— Lietuva man nebuvo „svajonių" 
Lietuva, ji buvo tikroji Lietuva: 
okupuota, atskirta nuo laisvojo 

pasaulio, kenčianti, bet nepasiduo
danti. Nesantieji naujus kryžius į 
priešų nuniokotą kalną man simbo
lizavo visos Lietuvos kovą už laisvę. 

Kai 1983 m. mūsų dvidešimt
metė duktė grįžo pirmą kartą ap
lankiusi Lietuvą, ji teigė, kad visa, ką 
aš jai pasakojau apie okupuotą Lie
tuvą, ir visa, ką ji girdėjo šeštadie
ninėje mokykloje, buvo tiesa. Duktė 
matė apytuščias krautuvių lentynas, 
ne veltui jos buvo vadinamos parduo
tuvėmis. Prie vienos pamačiusi ilgą 
pirkėjų eilę, pradėjo juos fotografuoti. 
Tuoj prisistatė vyriškis, klausdamas, 
kodėl ji fotografuojanti, išgirdęs, kad 
ji iš Amerikos, pareikalavo, kad 
išimtų juostelę. Pasitaikė, kad pro 
šalį ėjęs iš Baltimore atvykęs pažįsta
mas jaunuolis sustojo prie jos ir 
juostelės reikalautojas atstojo. Vieną 
labai vėlų vakarą jai vienai belau-

Vilniaus langai. Jono Kuprio nuotr. 

kiant autobuso, sustojo prie jos mili
cijos mašina. Užkalbinę ir sužinoję, 
kad iš Amerikos, du milicininkai 
pasisiūlė nuvežti į Saulėtekio gatvę. 
Vežė. Daug klausinėjo apie Ameriką, 
stebėjosi, kad taip gerai kalba lietu
viškai, nes patys per čirškiančią poli
cijos telefono radiją kalbėjo rusiškai. 

1984 m. mudu su žmona paga
liau gavome leidimą atvykti į Lietu
vą. Po vargingos kelionės traukiniu iš 
Lenkijos per Baltarusiją, po beveik 
keturiasdešimties metų svetur, atsi
dūriau gimtojoje žemėje, o žmona — 
savo tėvų gimtinėje. Pasitiko mus 
netoli šimto giminių. Kad nesame Va
karuose, pajutome kitą dieną per 
pusryčius „Lietuvos" viešbutyje. Pa
prašę pieno kavai išgirdome, kad jo tą 
rytą neduos, nes jis skirtas pietums, 
pieniškai sriubai. Vėliau atėjusiems 
neliko kavos, nes pirmieji, anot pa
tarnautojų, per daug išgėrė ir skirta 
norma buvo išeikvota. Tiesiog neti
kėjome savo ausimis. Kitą dieną lan
kė mus giminės, vis vesdami laukan 
iš viešbučio pasikalbėjimams, o vidu
je kalbėdavo tyliai, vis rodydami į 
lubas, sieną. Kaip nusikaltėlius vežio
jo mus giminės slaptai besidairydami, 
ar nesame sekami, o kitos dienos rytą 
išgirsdavome įspėjimus iš „Inturisto" 
gidžių, kad nedalyvavome ekskursijo
je ir galime susilaukti ankstyvo iš
siuntimo iš Tarybų Lietuvos ir ateity 
nebūsime įleidžiami. Rizikavome. 
Labai norėjau aplankyti savo gimtąjį 
Virbalį ir po ilgų prašymų gavau iš 
„Inturisto" leidimą vienai dienai 
aplankyti savo gimtinę. Štai ištrau
kėlė iš mano rašinio apie tai „Su
valkijos" žurnale. 

„.. Stovėjau kelio pakrašty klau
sydamas elektros vielų dūzgimo. 
Lengvas vėjas čiuožė abiem kelio 
pusėmis, lenkdamas griovy augančias 
smilgas ir varnalėšų lapus, tarsi geis
damas nuo jų nupūsti kelio dulkes, o 
vielos dūzgė ir dūzgė. Ne kartą jau
nystėje eidavau ant to kelio pak
lausyti tos vielų muzikos. Ji visuomet 
man skambėjo keistai, net gąsdi
nančiai, tartum kažkokia paslaptinga 
būtybė tampytų begalinio ilgio sty
gas. Šios gūdžios melodijos ritman 
sukdavosi netoli esančio vokiečio Oko 
malūno sparnai, tik karts nuo karto 
sugirgždėdami mediniais dantračiais, 
nustelbdami metalinių laidų muziką. 

Atsiradau ant to paties kelio po 
keliasdešimt metų ir tik savo mintyse 
buvau vienas. Salia stovėjo 'Intu
risto' Volga su vairuotoju ir palydove, 
už porą šimtų dolerių atvežę mane 
aplankyti mano tėvo tėviškės prie 
Virbalio, kurioje ir aš praleidau 
keletą vaikystės metų. Nieko nebuvo 
likę iš mano senelių sodybos. Nebe
buvo šiaudiniu stogu trobos, kluono 
su gandro lizdu, sodo su prūdu, šu
linio su mediniais rentiniais ir loviu, 
kur vakarais mazgodavome sukirdu-
sias kojas. Net ir kalnelis, kur stovėjo 
kryžius, buvo nulygintas, gi mūsų 
buvusios sodybos žemėje pastatytos 
dvejos skardiniais stogais trobelės, 
jau dabar atrodą šimtametės. Tebe
stovėjo malūnas, bet be sparnų, sky
lėtais šonais. O kelias pasiliko. Pa
siliko toks pat, kaip tą lemtingą die
ną, kai vokiečių lauko žandarai išvarė 
mus su visais gyvuliais į Rytprūsius... 
(...) Elektros vielos tebedūzgė, vėjas 
čiuožė pieva, tarsi norėdamas amži
nai užlyginti mano vaikystėje paliktą 
brydę ir kelio dulkėmis užnešti mano 
tėvų, senelių ir prosenelių prakaitu 
aplaistytą žemę. Besparnis, skylė
tomis sienomis malūnas, lyg iš Bal-
taragio apysakos, stovėjo kaip neby
lus mano krašto tragedijos liudi
ninkas. 'Inturisto' automobily radau 
iš nuobodulio žiovaujančius savo 
palydovus. Jie greičiausia stebėjosi, 
ko tas keistas žmogus, atvykęs net iš 
anapus Atlanto, stovėjo ištisą va
landą ant tuščio, dulkėto kelio ir 
braukė nuo skruostų ašaras." 

Po poros metų vėl atvykome. 
Giminės vėl slapta vežiojo, labiau 
susipažinome su jų gyvenimu. Sunku 
buvo suprasti, kaip iš tų tuščių par
duotuvių jie sukrapštydavo gėrybių 
nesibaigiančioms vaišėms, stebino jų 
butuose vadinamos sekcijos, pilnos 
knygų. Amerikoje reto amerikiečio 
namuose rastume lentynas su kny
gomis, nebent gudrių enciklopedijų 
platintojų dar prieškompiuteriniais 
laikais įpirštą enkciklopedijų kom
plektą kartu su tam skirta spintele. 
Kai kraustydavomės, kraustytojai, 
pakuodami mūsų knygas, klausdavo 
mano žmonos, ar jos vyras profeso
rius. Lietuvoje stebino mūsų giminių 
ir apskritai lietuvių, ypač merginų ir 
moterų, puošimasis, žinant, koks 
kuklus pasirinkimas buvo parduotu
vėse. Tempdavo mus į tą vadinamą 
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„dolerinę", kur buvo šiek tiek įvai
resnių prekių: drabužių, avalynės, 
elektros prekių, mašinoms padangų 
ir kitų, mūsų akimis, niekučių iš 
satelitinių kraštų: Rytų Vokietijos, 
Jugoslavijos, ir tik už dolerius. 

Vaikščiodamas su žmona po Vil
niaus senamiestį rodydavau jai su
krypusiais rėmais langus, kuriuose 
matėsi gėlių vazonėliai, švarios užuo
laidos, ir tardavau žmonai, kad Ame
rikoje neturtingųjų kvartaluose ne
pamatysi nei gėlių, nei užuolaidų lan
guose. Porindavau jai, kad po karo 
mes, lietuviai, gyvendami pabėgėlių 
stovyklose, net buvusiuose belaisvių 
barakuose Vokietijoje, užlaikėme sa
vo skurdžias patalpas švarias ir tvar
kingas. Apsigyvenęs Baltimore mies
te, turėjau Vasario 16-tos gimnazijos 
rėmimo būrelį. Kas mėnesį rinkda
mas aukas aplankydavau būrelio 
narius - aukotojus, išsibarsčiusius po 
visą miestą. Bet visur lietuvio gyve
namas namas, net ir sublokuotas, skir
davosi savo tvarkingumu nuo aplin
kinių. Darbštumu, punktualumu pa
sižymėjo lietuvis, kur jis bedirbo. 

Vieną vasarą teko padirbėti cuk
raus fabrike Baltimore. Pragariška
me karštyje ir triukšme ten dirbo 
keliolika lietuvių ir mano tėvas. Tarp 
jų buvo ir prieškarinės Lietuvos 
karininkas, ir jūrininkas, ir garvežio 
mašinistas, ir stambus ūkininkas, ir 
eilinis darbininkas, ir studentas, ir 
keletas jaunų bernelių. Atlyginimas 
ten buvo geras ir visi, ypač vyresnio 
amžiaus, kaip mano tėvas, nemokan
tys angliškai, labai tą darbą vertino. 
Bet bendrovė pradėjo moderninti 
įmonę ir daug dirbančiųjų reikėjo 
atleisti. Bendrovė su stipria profesi
ne sąjunga (unija) sutarė atleisti ne 
atsižvelgiant į išdirbtą laiką (seniori-
ty), kaip įprasta, bet į egzaminus raš
tu, kas dabar Lietuvoje vadinama „tes
tavimu". Ir ką gi, visi mūsiškiai juos 
„išlaikė", net ir nemokėdami ang
liškai. Tai taip tiek bendrovė, tiek pro
fesinė sąjunga vertino lietuvių darbš
tumą, punktualumą ir sugebėjimus. 

Susidūrus su skiautinių paroda 

• fr . irmrri i i i 

Rasa Dambrauskaitė-Read prie savo Amerikos nacionalinio lygio konkursą 
laimėjusio darbo. 

tam reikia noro. 
Atidarydama parodą, Darija Za-

liūnaitė glaustai supažindino su tri
mis dailininkėmis. Rasa Damb
rauskaitė-Read gimė ir užaugo 
Lietuvoje. Mokykloje domėjosi menu, 
tačiau pasirinko matematikos profe
siją. Į Ameriką atvyko 1991 m. At
sitiktinis žurnalo „Quilters" pavarty-
mas 1999 m. atvedė ją prie šios kūry
bos. „Tapau skiautininke". Ilgainiui 
susilaukė pripažinimo parodose, net 
Amerikos nacionaliniu lygiu. „Kiek
vieną kartą parsinešu namo bent 
vieną mėlyną kaspinėlį". 

Čia Rasos įnašas ir buvo didžiau
sias. Ją užkalbinęs, išgirdau kai 
kurių techninių dalykų — kaip kas 
daroma. Jos tematika įvairi, profe
sionaliai atlikta. Nesiimu analizuoti 
— tai specialistų darbas. Galiu tik 
paminėti kelis angliškai užvardintus 
skiautinius, lyg pasakojančius tam 
tikrą įvykį. Būtent, „Going Dutch", 
„Across the River and into the 
Trees", „Judy Hopkins meets Katte 

Ir taip, žvelgdamas į mūsų 
įsikūrimą Amerikoje, Kanadoje, savo 
akimis pamatęs, kaip lietuvis sugeba 
suktis po Kremliaus letena, didžia-
vausi savo tauta. Siek tiek pavydėda
vau Amerikos airiams jų masinių pa
radų Šv. Patricko dieną, kuriuos visa 
Amerika įsipilietino. Bet gi mes savo 
skaičiumi net negalėjome lygintis su 
jais. Džiaugiausi, kad mes turėjome 
savo šventes, laikėmės savo gimtojo 
krašto tradicijų ir mums nereikėjo 
kaip Amerikos juodiesiems kurti sa
vo dirbtines šventes, tokias kaip Kwan-
zaa, keisti savo anglosaksiškus var
dus ir pavardes į musulmoniškus ar 
savo pačių sukurtus, mažai ką ben
dro turinčius su Afrika. Kai įmonėje 
tekdavo samdyti chemikus, labai daug 
ieškančių darbo būdavo iš Indijos, 
Pakistano. Kiti net su magistro ar 
daktaro laipsniais sutikdavo dirbti 
eiliniais chemikais. Dažnai jų klaus
davau, kodėl jie, baigę aukštuosius, 
nelieka savo kraštuose ir nebando 
kelti ten gyvenimo lygio, mažinti 
skurdo. Atsakymas visada būdavo, 
kad aš visai nepažįstąs jų kraštų, ten 
gyvenančių žmonių būdo savybių, 
papročių ir kad pakeitimai tiesiog 
neįmanomi. Panašų atsakymą gavau 
ir iš juodaodžio bendradarbio, pasi-
gyrusio, kad pagaliau pabėgo iš mies
to ir įsigijo namą užmiesty. Ak, kaip 
savyje didžiavausi, kad esu lietuvis, 
kad mes nuo savųjų nebėgame. 

PRANAS VISVYDAS 

Man atsivėrė naujas žodis skiau-
tinys (Quilt), kai gavau retą pakvie
timą atvykti į Gražinos vyr. skaučių 
būrelio rengiamą skiautinių parodą 
lapkričio 11 d. Los Angeles S v. Kazi
miero parapijos salėje. Pasirodo, ir šis 
meno žanras priklauso kultūros, 
Visybei (populiarėjanti sąvoka Lie
tuvoje). Vargas man — apie tai turiu 
tik blyškią nuovoką. Težinau, kad 
skiautiniuose viešpatauja geometrija, 
spalvos, fantazija. 

Save pakaustyti bent šiokiomis 
tokiomis žiniomis aplankiau Santa 
Monicos naują biblioteką. Ten kom
piuteris painformavo, kad su skiau
tiniais susijusių leidinių yra 120. Tik 
rinkis. Ir keista, daugiausia romanų 
Quilt tema. Matyt, šis menas, kuriuo 
daugiausia užsi ima moterys, yra 
intriguojantis, kaupia nemažą kiekį 
meilės, švelnumo, atsidėjimo, šeimos 
jaukumo, sąmojo, triūso, net angeliš

kos kantrybės, kartais vienatvės. 
Novelistikoje tie dalykai skaitytojų 
yra mėgstami. Romanų veikėjos turi 
būti įdomios asmenybės. 

Nerūpėjo romanai. Rūpėjo tech
nika, darymo būdai. Stiliai. Kai kurie 
svarbiausi terminai, susiję su skiau
tinio darymo įvairove: „tarapunto", 
„appliąue", „tempiate" (iškarpa), 
„pattern" (pavyzdys), medžiagos, 
audeklai ir t.t. Galiausiai pagalvojau: 
tik pačioje parodoje šio bei to išmok
siu. 

Taip ir buvo. Gal ne tiek išmo
kau, kiek daug ko prisižiūrėjau, išgir
dau, dar vyno taurę išgėriau. Prieš 
tai apatinėje salėje bičiulis B. S., pak
laustas, ar eisiąs į parodą viršuje, 
rimtai burbtelėjo: „Ten gi skudurai, 
nieko svarbaus." Iš tiesų, anot žo
dyno, skuduras ir yra audeklo gaba
las, skiautės sinonimas. Tačiau iš tų 
„skudurėlių" vaizduotės dėka sudės-
tomi žavūs deriniai. Tegul tik nuėjęs 
įsitikina skeptiškas pašnekovas. Bet 

Bus daugiau. Vilija Vaitkutė-Schlueter prie savo kūrinio Inos Petokienės nuotr 

Rasos Dambrauskaitės skiautiniai. 

Fasset", „When Irish Geese are 
Flying". 

Esther Norbut (Norbutienė) 
siūti išmoko iš motinos. Siuvo lėlių 
drabužėlius bei vyriškus marškinius. 
Su skiautiniais susirišo prieš 20 
metų. Čia itin imponavo jos suomių 
vėliavos spalvomis harmoningai švie
čiantis kūrinys. Arba kitas, kur mo
ters su skėčiu vaizdas pasikartoja, 
keičiant spalvas. Dar ir tas ryškia
spalvis „Prisiminus vaivorykštę". 

Vilija Vaitkus Schlueter save 
pristato kaip mėgėją skiautininkę. 
Gyvena San Dimas, CA. Šio meno 
paslapčių pasisėmė studijuodama 
Mount San Antonio koledžo skiau
tinių klasėje. Pamėgo jau pirmaisiais 
metais. Ir štai parodoje kabėjo jos 
keli darbai. Viename surikiuoti orna
mentiniai kvadratai, visi kitoniški, 
kitame — miško tema arba, kaip 
viena žiūrovė pastebėjo, medžioklės. 
Savotiškas apsakymas. 

Tai viena iš tų parodų, sutrau
kusių tiek sekmadieninių žmonių. 
Tarsi mugėje. Šūkaliojantis tarp iš
kabintų eksponatų, kartas nuo karto 
užsikabinant už atsikišusių meta
linių stovų kojų, visad užsimezga 
išmoningi pokalbiai. Kiekvienas turi 
ką nors lakaus pasakyti. Žodžiai, 
kaip skiautės, plazda estetiškoje 
ornamentikoje. Ir Gražinos vyres
niųjų skaučių būrelio sumanymas vėl 
tampa įsimintinu įvykiu. 
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Aukšti 
Vilnius, lapkričio 30 d. (ELTA) 

— Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) 
pareiškė įtarimus Teisingumo minis
terijos (TM) sekretoriui Dainiui Nar
kevičiui ir Turto valdymo ir ūkio de
partamento prie Vidaus reikalų mi
nisterijos (VRM) direktoriaus pa
vaduotojui Linui Pūkiui. Ant minis
terijoje viešuosius pirkimus kuravu
sio D. Narkevičiaus krito šešėlis dėl 
piktnaudžiavimo tarnyba, o ant L. 
Pūkio — dėl kyšio ėmimo. Į teisėsau
gos akiratį jiedu pateko stebint de
partamento ir ministerijos vykdomus 
viešųjų pirkimų konkursus. Penkta
dienį Vilniaus 2-asis apylinkės teis
mas nušalino abu valdininkus nuo 
pareigų. 

„Negaliu detalizuoti, bet tam tik
ros bendrovės galėjo būti proteguoja
mos", - sakė ikiteisminį tyrimą kon
troliuojančios Vilniaus apygardos 
prokuratūros vyriausiojo prokuroro 
pavaduotojas Irmantas Mikelionis. 

Jis sakė, kad TM ir departa
mente trečiadienį buvo daromi 
reikšmingų dokumentų poėmiai, o 
valstybės tarnautojų kabinetuose ir 
namuose atliekamos kratos. Po to D. 
Narkevičius ir L. Pukys buvo apklau
siami, tačiau nesuimti. Jiems paskir-

i - STT akiratyje 
ta švelnenė kardomoji priemonė — 
rašytinis pasižadėjimas neišvykti. 

Su Varėnoje besilankančiu teisin
gumo ministru Petru Baguška nepa
vyko pasikalbėti apie D. Narkevičių, 
kurį ministras pats metų pradžioje 
pasikvietė dirbti, vietoj tėvystės atos
togų išėjusio Remigijaus Norvaišio. 
D. Narkevičius į pareigas ministerijo
je peršoko iš Trakų nacionalinio 
sporto ir sveikatingumo centro vado
vo kėdės, Mykolo Romerio univer
sitete jis taip pat dėstė fizinį rengimą. 

„Ministrą apie situaciją vakar in
formavo pats D. Narkevičius. Šian
dien ministras yra išvykęs, grįžęs jis 
ketina prašyti Generalinės prokura
tūros ir STT suteikti informaciją. Mi
nistras D. Narkevičiui priekaištų dėl 
darbo ministerijoje neturi", — sakė 
TM Viešųjų ryšių tarnybos vedėjas 
Kęstutis Saldžiūnas. 

Nuo sosto nueinantis vidaus rei
kalų ministras Raimondas Šukys 
penktadienio rytą sakė neturįs infor
macijos apie šį įvykį. „Man STT jo
kios informacijos nepateikė. Nesu in
formuotas taip, kaip priklauso, nors 
gal tiesiog STT kol kas nemato reika
lo to daryti", - įsižeidusiu tonu toliau 
į kalbas nesileido politikas. 

Policininkų savivalei ribų nėra • 

A t k e l t a i s 1 psl. 
Klaipėdos rajono policijos komi

sariate atliekamas tarnybinis patik
rinimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti, 
kodėl du policijos* patruliai, nustatę, 
kad kelyje Kryžkalnis — Rietavas — 
Vėžaičiai įvyko avarija, jos neužregis
travo ir nepranešė atsakingiems as
menis, kaip reikalaujama nustatyta 
tvarka. 

Pasak Klaipėdos rajono policijos 
komisariato, pareigūnai įtariami ne
tinkamai atlikę tarnybines pareigas. 

Klaipėdos rajono Viešosios polici
jos Prevencijos skyriaus viršininkui 
N. Šunokui Specialiųjų tyrimų tarny
ba STT yra pareiškusi įtarimus dėl 
piktnaudžiavimo tarnyba. 

Manoma, kad jis prieš porą sa
vaičių nuo atsakomybės per eismo 
Įvykį bandė išsukti draugą. 

Įtariama, kad Klaipėdos rajono 
policijos pareigūnas greitkelyje tarp 
Vėžaičių ir Endriejavo pamatęs susi
dūrusius automobilius ir supratęs, 
kad avarijos kaltininkas yra neblai
vus jo pažįstamas, greitai surado kitą 
draugą, kuris buvo blaivus ir sutiko 
prisiimti kaltę. 

Taip suklastojus dokumentus, 
policijos pareigūnas siekė padėti 
draugui išvengti didelių baudų. 

STT tyrimą kontroliuojantys 
Klaipėdos prokurorai sako, kad įta
riamajam gresia iki ketverių metų 
nelaisvės. 

„Ypatingai reikia prižiūrėti ir rū
pintis tvarka ir policijoje, ypač po 
Skuodo įvykių. Tačiau kai kurie poli
cijos darbuotojai to neįsisąmonino. N. 
Sunokas, būdamas policijos pareigū
nu, diskreditavo policijos pareigūno 

vardą, padarė esminę žalą valstybės 
interesams — piktnaudžiavo tarny
ba", — žiniasklaidai yra sakęs Klai
pėdos apygardos vyriausias prokuro
ras Ignas Liaucius. 

Žiniasklaidos pranešimais, N. Su
nokas policijoje dirba beveik 10 metų. 
Nors per tą laiką baustas penkis kar
tus, net ir griežtu papeikimu bei pa
žeminimu pareigose, maždaug prieš 
metus buvo paskirtas Prevencijos 
poskyrio viršininku — esą nebuvo iš 
ko rinktis. 

„Kai pažiūri į tuos jaunuolius, 
kurie ateina dirbti į policiją arba stoja 
mokytis į policijos mokyklą, kai pa
matai jų atestatus, tai dažnai klausi
mas kyla, kad tokių kaip Paulikas 
gali pasitaikyti ir ne vienas", — yra 
sakęs Klaipėdos rajono policijos vir
šininkas Edmundas Zbarauskas. 

Be to, ketvirtadienį užregistruo
ta dar viena avariją, į kurią pateko 
neblaivus policininkas. 

Apie 4 vai. ryte Panevėžyje, Res
publikos gatvėje, nuosavą automobilį 
„Ford Mondeo" vairavęs neblaivus 
Panevėžio miesto vyriausiojo policijos 
komisariato 37 metų Operatyvaus 
valdymo skyriaus specialistas susidū
rė su automobiliu „Volkswagen 
Golf". Pasak Policijos departamento, 
eismo įvykio metu žmonės sužaloti 
nebuvo, apgadinti automobiliai. 

Šiaulių policijoje tarnybinis pa
tikrinimas pradėtas po to, kai antra
dienį mieste pėsčiųjų perėjoje polici
jos komisariato tyrėjo vairuojamas 
automobilis partrenkė ir sužalojo vy
riškį ir 16 metų jo sūnų. Teigiama, 
kad jis vyko vykdyti tarnybinės už
duoties, buvo blaivus. 

Naujas garbės konsulas Kanadoje 
Vilnius, lapkričio 30 d. (BNS) — 

Montreal antradienį darbą pradėjo 
ketvirtasis Lietuvos garbės konsulas 
Kanadoje Arūnas Staškevičius. 

A. Staškevičius konsulines funk
cijas vykdys Kanados Quebec provin
cijoje. 

Kaip pranešė Užsienio reikalų 
ministerija, naujasis garbės konsulas 
skatins dvišalius Lietuvos ir Kanados 
santykius, prisidės prie švietimo ir 

kultūrinių ryšių bei kanadiečių ir lie
tuvių santykių plėtojimo. 

A. Staškevičius aktyviai dalyvau
ja Montreal Lietuvių Bendruomenės 
veikloje. 

Šiuo metu Kanadoje taip pat dir
ba Lietuvos garbės konsulai Toronto, 
Vancouver ir Calgary. 

Iki šiol Lietuva turėjo 144 garbės 
konsulus 67-iose pasaulio šalyse. 

Vaikai sudaro penktadalį Lietuvos gyventojų. 

Lietuvoje mažėja vaikų 
Eltos nuotr. 

Vilnius, lapkričio 30 d. (ELTA) 
— Lietuvoje per pastaruosius še
šerius metus vaikų kasmet mažėjo vi
dutiniškai po 25,000. 2007 m. pra
džioje Lietuvoje gyveno 695,500 vai
kų iki 18 metų amžiaus, tai yra penk
tadalis visų gyventojų. 

Tokie duomenys pateikiami Sta
tistikos departamento išleistame lei
dinyje „Lietuvos vaikai 2006 m." Ja
me apžvelgiami vaikų iki 18 metų 
amžiaus skaičiaus pokyčiai, namų 
ūkių, auginančių vaikus, gyvenimo 
lygis, pateikiama informacija apie 
švietimą, vaikų sveikatą, globą bei 
nusikalstamumą. 

Dvylika metų mažėjęs gimstamu
mas nuo 2003 m. stabilizavosi ir per 
praėjusius metus šiek tiek padidėjo. 
2006 m. gimė 31,300 vaikų, arba 724 
vaikais daugiau negu 2005 m. Nuo 

2000 m. padaugėjo pirmagimių ir 
antragimių, palyginti su bendru gi
musiųjų skaičiumi. Tačiau trečių ir 
paskesnių gimusių vaikų dalis suma
žėjo nuo 19 procentų 2000 m. iki 15 
procentų 2006 m. 

Santuokos ne reg i s t r avus i ems 
tėvams pernai gimė 9,300 vaikų, arba 
30 procentų visų naujagimių, 2000-
aisiais — 7,700, arba 23 procentai. 

2004—2006 m. iš Lietuvos emi
gravo 13,800 0—14 metų amžiaus 
vaikų, arba kas aš tuntas emigravęs 
asmuo. Daugiausia — 6,600 — šio 
amžiaus vaikų išvyko 2005 metais 
(2006 m. — 4,200). 

Gyvenimo lygis namų ūkių su 
vaikais žemesnis. Namų ūkių gyveni
mo lygis priklauso tiek nuo namų 
ūkio sudėties, tiek nuo vaikų skai
čiaus namų ūkyje. 

Rusus papiktino Lietuvos valdžios 
sprendimas 

Vilnius, lapkričio 30 d. (Bal-
sas.lt) — Lietuvos diplomatai neleido 
Rusijos ambasadai organizuoti rin
kimų keliuose tankiau šios šalies pi
liečių gyvenamuose Lietuvos mies
tuose. Maskvos pasiuntinys dėl tokio 
žingsnio panoro išgirsti Seimo poli
tikų pasiaiškinimą. 

Lietuvos užsienio reikalų minis
terija (URM) apsunkino mūsų šalyje 
gyvenančių Rusijos piliečių dalią. Sį 
sekmadienį vyksiančiuose rinkimuo
se į Valstybės Dūmą jie galės balsuoti 
tik Vilniuje ir Klaipėdoje įsikūrusiose 
Rusijos atstovybėse. 

Per ankstesnius rinkimus Ru

sijoje Lietuvos užsieno reikalų minis
terija leisdavo šalies kaimynės diplo
matams organizuoti balsavimą dar 
dviejuose Rusijos piliečių tankiau 
gyvenamuose miestuose — Šiauliuo
se ir Visagine. Lietuvoje apsistojusius 
rusus toks mūsų diplomatų sprendi
mas pribloškė. 

Rusijos ambasada, prašydama 
suteikti papildomas patalpas balsuoti 
Visagine ir Šiauliuose gyvenantiems 
šios šalies piliečiams, į Lietuvos URM 
kreipėsi rugsėjį. Tačiau mūsų šalies 
diplomatinė žinyba nurodė rinkimus 
rengti tik Rusijos atstovybėse. 

Kraupios avarijos kalt ininkas 
bylinėsis su Lietuva 

Vilnius, lapkričio 30 d. (BNS) — 
Skuodo rajono Aleksandrijos kaime 
tris vaikus mirtinai sužalojęs ir pa
sprukęs policininkas Saulius Pau
likas iš Lietuvos prisiteis tūkstančius 
eurų. 

Tuo yra įsitikinęs kraupios ne
laimės kaltininko advokatas Min
daugas Kepenis. Pasipiktinęs, kad 
ketvirtadienį Skuodo rajono apy
linkės teismas patenkino prokurorų 
prašymą ir jo ginamajam suėmimo 
terminą pratęsė dar dviem mėne
siams, advokatas pareiškė, jog kreip
sis į Europos žmogaus teisių teismą, 
rašo dienraštis „Lietuvos rytas". 

M. Kepenio taikiniu tapo prezi
dentas Valdas Adamkus. 

„Teismui dar nepasisakius dėl 
mano ginamojo kaltės, prezidentas 
viešai paragino S. Pauliką bausti 

griežtai. Tai — spaudimas teismui iš 
aukščiausio valstybės pareigūno lū
pų", — aiškino advokatas. 

Jo teigimu, panašią bylą prieš 
Lietuvą jau yra laimėjęs eksministras 
Audrius Butkevičius, kurį iki teismo 
viešai kyšininkavimu apkaltino vals
tybės vadovai. 

„Tad Europos teismui tereikės 
anksčiau pr i imtame sprendime A. 
Butkevičiaus pavardę pakeisti į S. 
Pauliko", — sakė advokatas. 

S. Paulikui yra pareikšti įtarimai 
dėl netyčinio nužudymo ir nukentė
jusiųjų palikimo be pagalbos. 

Patvirtinus į tarimus, kad avariją 
sukėlęs pareigūnas vairavo neblai
vus, kaltinimai jam gali būti sugriež
tinti. Pagal dabar pareikštus įtari
mus gresia 8 metai nelaisvės, o jei 
kaltinimai sugriežtės — 10 metų. 

http://sas.lt
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Internetas Rusijoje - grėsmė valdžiai? 

Rusijoje yra apie 23 mln. internete vartotojų. 

Viktor Denisenko 
Geopolitika lt 

Internetas - pernelyg 
daug laisvės 

Šiandien internetas vaidina vis 
didesnį vaidmenį visuomenės infor
mavimo srityje. Į jį jau nebežiūrima 
vien kaip į „žaislą suaugusiems". Vos 
per dešimt metų internetinė ži-
masklaida įgijo autoritetą, kuris lei
džia jai kaip lygiai konkuruoti su 
spauda ir televizija, o kartais šią kon
kurencinę kovą netgi laimėti. Tai pri
vertė kai kurių šalių oficialiąją val
džią rimčiau pažvelgti į internetą 
kaip į naujų galimybių, o kartais - ir 
grėsmių erdvę. 

Nežabojama informacinė laisvė, 
vyraujanti internete, kelia pavojų 
pirmiausia autoritariniams ir totali
tariniams režimams, kurių egzisten
cijos pagrindą ir sudaro visuomenei 
teikiamos informacijos kontrolė. 
Neatsitiktinai Kinija ir kitos pana
šios valstybės siekia įgyti visišką in-
ternetinės informacijos kontrolę, 
įvesti internetinės erdvės cenzūrą. 

Viena iš tokių šalių, kur oficialio
ji valdžia skiria internetui vis didesnį 
dėmesį, yra Rusija. Tam yra keletas 
priežasčių. Rusiškas internete seg
mentas (vadinamasis runetas) pasta
raisiais metais augo itin sparčiai. 
Nors didesnioji jo dalis, kaip ir visur, 
yra prikimšta įvairaus lygio pramo
gų, vis daugiau Rusijos visuomenės 
dėmesio sulaukia ir internetinės ži-
niasklaidos priemonės, įsikūrusios 
virtualiojoje erdvėje. Labai svarbu ir 
tai, kad dauguma jų skaitytojų -
jauni ir išsilavinę žmonės. Manoma, 
kad Rusijoje yra apie 26 mln. interne
te vartotojų. 

Nors Rusijoje cenzūros oficialiai 
nėra, spaudos laisvės reikalai čia 
klostosi ne itin gerai. Įvairiais politi
niais ir ekonominiais manevrais 
Kremlius sukūrė sau palankią infor
macinę erdvę, kurioje beveik visos te
levizijos stotys ir dauguma spaudos 
leidinių yra kontroliuojami oficialio
sios valdžios. Grėsmę esamai infor
macinei idilei kelia tik internetas. 

Laisvai veikiančios internetinės 
žiniasklaidos priemonės gali tapti 
rimta alternatyva oficialiajai, bukos 
propagandos pripildytai spaudai ir 
televizijai. Suprasdamas tai, Krem
lius siekia dviejų pagrindinių tikslų: 
„sudrausminti" nepriklausomą in-
ternetinę žiniasklaidą (pastaruoju 
metu vis daugiau intemetinių publi
kacijų politinėmis temomis sulaukia 
ypatingo Rusijos teisėsaugos dėme

sio) ir ateityje paversti internetinę 
erdvę dar viena propagandos arena. 

Visur lendant i FST ranka? 

Nors nėra tikslių įrodymų, nu
manu, kad rusiškame internete seg
mente aktyviai veikia Federalinės 
saugumo tarnybos (FST) agentai. 
Kalbos apie tai prasidėjo dar XX am
žiaus dešimto dešimtmečio pabaigoje. 
Pagrindinei tuometinio interneto au
ditorijai įtarimą sukėlė tai, kad inter
aktyviuose forumuose, kur ilgą laiką 
dažniausiai burdavosi inteligentiški 
ir išsilavinę liberalios pakraipos var
totojai, staiga pasirodė galybė įtar
tinų skaitytojų, mėgstančių įžeidinėti 
forumų senbuvius, propaguoti nos
talgiškas sovietmečio idėjas, šlovinti 
karą Čečėnijoje arba tiesiog kelti „in
formacinį triukšmą" ir taip žlugdyti 
bet kurią konstruktyvią diskusiją 
(apie tai buvo rašoma garsiame Anna 
Polianskaja straipsnyje „Raudono
sios žiniatinklio brigados". Belieka 
paminėti, kad šitie metodai per de
šimtmetį nė kiek nepasikeitė ir sėk
mingai naudojami iki šiol. 

Tikėtina, kad FST pasidarbavo ir 
prie kai kurių oficialiųjų propagandi
nių interneto išteklių kūrimo. Prie
laidų tokiam spėjimui yra nemažai -
interneto erdvės informacinė politika 
Rusijoje įgauna naują reikšmę. Ją 
galima traktuoti kaip oficialiosios 
Rusijos valdžios vykdomo „propagan
dinio karo" prieš savo visuomenę 
strateginio plano dalį. 

Plačiai vartojama kovos su eks
tremizmu formuluotė paranki Krem
liui ir naikinant nepatogius interneto 
išteklius. Aktyvi kova su „įtartino
mis" žiniasklaidos priemonėmis 
vyksta maždaug nuo 2005 metų. Ti
kėtina, kad tai yra susiję su tuo metu 
per kai kurias NVS šalis praūžusių 
„spalvotų revoliucijų" banga. Rusi
joje buvo pastebėta, kad opozicinės 
žiniasklaidos priemonės, laisvai vei
kusios internete, suvaidino šių įvykių 
eigoje tikrai svarbų vaidmenį. 

Taip pat prisimintina įnirtinga 
Rusijos kova su internetinė svetaine 
kavkazcenter.com, skelbiančia alter
natyvią informaciją apie įvykius 
Čečėnijos Respublikoje. Ši istorija 
buvo palietusi ir Lietuvą. Tačiau tai, 
kad ši svetainė vis dar veikia, rodo, 
jog Rusijos galimybės užgniaužti in
formacijos sklaidą nėra neribotos. 

R u n e t a s p r a n e š a : Bal t i jos šalyse 
n i e k o gero 

Kitas taktinis žingsnis, naudoja

mas oficialiosios Rusijos valdžios -
intemetinių išteklių pasitelkimas 
propagandinės informacijos sklaidai 
arba tiesiog tendencingam naujienų 
pateikimui. Rusiškame interneto seg
mente egzistuoja net specialios infor
macinės agentūros, kurios renka ir 
pateikia informaciją ne tik iš Rusijos, 
bet ir iš kaimyninių šalių. Iš šių agen
tūrų pranešimų Rusijos gyventojai 
gali sužinoti, kas, pavyzdžiui, vyksta 
Ukrainoje, Gruzijoje ar Baltijos ša
lyse. Dvi pagrindinės tokio pobūdžio 
internetinės naujienų agentūros yra 
Regnum.ru ir Rosbalt.ru. Tarp tink-
lalapių, pasižyminčių oficialiosios 
Rusijos valdžios palaikymu, pami
nėtinas ir informacinė svetainė Stra-
na.ru. 

Kad Kremlius suinteresuotas in
ternete vykstančiais procesais, rodo 
ir toks faktas: kai Rusijos prezidento 
administracijoje buvo sukurtas spe
cialus padalinys regioniniams ir kul
tūriniams ryšiams su užsienio šali
mis ir Rusijos regionais palaikyti, 
jam vadovauti buvo pakviestas ne 
kas kitas, o tuometinis Regnum.ru 
vyriausiasis redaktorius Modest Ko-
lerov. Neoficialiai kalbama, kad šis 
padalinys buvo sukurtas būtent ko
vai su „spalvotomis" revoliucijomis 
[http://www.gazeta.ru/2005/04/28/oa_ 
156241.shtml]. 

Pažymėtina, kad minėtų agentū
rų ir svetainių pateikiama informaci
ja iš valstybių, kurias Kremlius verti
na kaip potencialiai „nedraugiškas", 
tur i savo specifiką - pranešamos tik 
blogos naujienos arba esamos nau
jienos interpretuojamos taip, kad ofi
cialioji kaimyninės šalies valdžia at
rodo nepatraukliai, o gyvenimas šaly
je dažniausiai vaizduojamas kaip pra
gariškas ir nepakeliamas. Tokia str
ategija turi konkretų tikslą: Rusijos 
gyventojams (o kartu ir rusakalbiams 
tautinių mažumų atstovams, se-
miantiems žinias apie įvykius savo 
šalyje iš šių informacinių tinklalapių) 
diena iš dienos kalama vienintelė 
mintis - Baltijos šalyse (taip pat Gru
zijoje, Ukrainoje) nieko gero. 

Konkrečių pavyzdžių galima ap
tikti nemažai. Kai Taline buvo nus
pręsta iškelti Bronzinį karį iš miesto 
centro į Karių kapines, internete (ir 
ne tik ten) Rusijos propagandos pas
tangomis oficialioji Estijos valdžia 
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buvo vaizduojama kaip „fašistinė", o 
riaušių organizatoriai ir vykdytojai -
kaip didvyriai. Be to, Estijos valdžios 
institucijos sulaukė iš Rusijos ne tik 
smarkaus propagandinio puolimo, 
bet ir kibernetinių atakų, kuriomis 
buvo siekiama pakenkti oficialiųjų 
institucijų tinklalapių darbui, už
krėsti virusais įstaigų kompiuteri
nius t inklus ir pan. 

P i l i e t i n ė s v i s u o m e n ė s 
u ž u o m a z g o s ? 

Nors oficialiajai Rusijos valdžiai 
jau pavyko šiek tiek paveikti rusišką 
interneto sektorių, iš dalies paversti 
jį savo propagandos arena, internetas 
yra pernelyg didelis, gyvas ir kintan
tis, kad jį galima būtų nugalėti, vi
siškai pajungti savo valiai (nebent 
veikiant pagal Kinijos vajiantą). An
tai įvykių Taline metu nemažai pa
prastų piliečių (tarp jų ir rusakalbių) 
skaitmeriiniais fotoaparatais fiksavo 
Bronzinio kario gynėjų „žygdarbius" 
ir viešino juos ne tik estiškame, bet ir 
rusiškame interneto segmente. Be to, 
runete veikia opoziciniai tinklalapiai, 
pa te ik iantys informaciją apie ofi
cialiosios Rusijos valdžios „darbus": 
žodžio laisvės žlugdymą, melą apie 
„taiką" Čečėnijoje, susidorojimą su 
politiniais oponentais ir t. t. Vienas 
ryškiausių tokio pobūdžio informa
cinių tinklalapių yra Grani.ru. 

Pažymėtina, kad dauguma Ru
sijoje veikiančių visuomeninių ir ne
vyriausybinių organizacijų siekia 
perkelti dalį savo veiklos į virtualiąją 
erdvę, ta ip kurdamos informacinį 
lauką, kuris tampa atsvara oficialia
jai propagandai. Vyrauja nuomonė, 
kad kaip t ik internete dabar formuo
jasi Rusijos pilietinės visuomenės 
užuomazgos. Literatūriniai tinkla
lapiai, k u r publikuojama nemažai 
publicistinio pobūdžio kūrinių, inter
aktyvūs forumai ir interneto dieno
raščiai („blogai") - visa tai šiandien 
daugumai Rusijos gyventojų atstoja 
sovietmečio virtuves, kurios yra 
tapusios tylaus pasipriešinimo sim
boliu. Kremlius bijo šios internete be
siformuojančios bendruomenės, nes 
gali ateiti diena, kai dauguma tų, ku
rie šiandien išsako savo poziciją tik 
virtualiojoje erdvėje, ryšis išjungti 
kompiuterį ir išeiti į gatves. 

1-800-77S-SEND 
www.atlanticexpresscorpxom 

Oceai 
Kroviniu gabenimas 
laivu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. 

, 

*Sp 
Air FrelgM 

Sm&lIPack 

I Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

TrticJcJrtg 

Smufcig siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgtview, I I 60455 Ttt. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708599-9682 T*l. f B00-775-7363 

http://kavkazcenter.com
http://Regnum.ru
http://Rosbalt.ru
http://na.ru
http://Regnum.ru
http://www.gazeta.ru/2005/04/28/oa_
http://Grani.ru
http://www.atlanticexpresscorpxom
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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 

' f J J ' ' " 

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

10400 75 Stv Kenosha^VVI 53142 
(262^ 948-6^90 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENCELE 

Šeimos d a k t a r a i i r c h i r u r g a i 
10811 W. 143 r d St Orland 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, IL60126 

630-941-2609 

Chiropraktika ir 
manualinė terapija 

Amber Telefonas (708) 239-0909 
Health 
Center 

• Manualinė terapija 
Chiropraktika 

• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 

Dr. Vilija R. Kerelytė 
Chiropraktikos gydytoja 

6420 West 127th Street, Palos Heights. IL 60463 

S 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
Chiropracoc & Rehab Cfinlc 

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. 8 1 5 - 8 3 4 - 9 0 7 5 / 9 0 7 6 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerklės 
ligos 

(VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D. 
SUSAN T. LYON, M.D. 

Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

73S0 W. College Drive, Suite 208 
Palos Heights, IL 60463 

Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnos is , LTD. 
4901 W . 7 9 t h St. 

Burbank , IL 6 0 4 5 9 
Tel. 708-424-2024 

R I M G A U D A S NEMICKAS, M . D . 
S. PRASAD T U M M A L A , M . D . 

Širdies i r kraujagys l ių l i gos 
Va landos paga l sus i ta r imą 

VIDAS). NEMICKAS, M.D. 
KARDtOLOGAS-ŠJRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. te l . 773-471-3300 

Ginekologija 

R A M O N Ą C. M A R S H , M D SC 
Obstet r ics & C y n e c o l o g y 

3825 M igh land A v e n u e Sui te 4 A 
Dovvners G rove , IL 6 0 5 1 5 

630-852-9400 
Valandos paga l sus i ta r imą 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERM DALIAS PRUNSK1S, MD 

V1KDUGARMD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-36%-9595 
EBc Grove: 847-718-1212 
www.Hlinoispain.com 

Akių ligos 

LINAS SIDRYS M . D . 
Ak ių l i gos / C h i r u r g i j a / A k i n i a i 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

T e l . ( 7 0 8 ) 6 3 6 - 6 6 2 2 
Holy Cross Hospital , #410S 

T e l . ( 7 7 3 ) 8 8 4 - 7 9 6 0 

Dr. ELIGIJUS 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 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 

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

išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M . D . 
S p e c i a l y b ė - v idaus l i gos 

7 7 2 2 S. Kedz ie A v e . 
C h i c a g o , IL 6 0 6 5 2 
T e l . 7 7 3 - 4 3 4 - 2 1 2 3 

V a l a n d o s p a g a l sus i t a r imą 

E D M U N D A S VTŽ1NAS, M.D. , S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W . Archer Ave. St. 5 i r 6 

Ch icago, IL 60638 
Tel . 7 7 3 - 2 2 9 - 9 9 6 5 

Valandos pagal susitarimą 

Cia vieta Jūsų 
skelbimui! 

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBOS 

PAGUODOS TELEFONAS 1 866 438 7400 
Skambinkite nemokamai kiekvieną 

ketvirtadieni, nuo 6 vai . v. iki 9 vai . v. J 

JAV LB KV Socialinių reikalų ta ryba 

2 7 1 1 W e $ t 7 1 S t r e e t , 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-476-2655; fax. 773^*36^6906 

AR TIKĖTI NELAUKTAIS 
LAIŠKAIS IŠ IRS? 

Neseniai JAV Mokesčių tarnyba 
(Internal Revenue Services) išplatino 
net keletą pranešimų apie apgavys
tes, susijusias su tariamai iš šios 
tarnybos siunčiamais elektroniniais 
laiškais. 

Sukčių noras pasinaudoti kasme
tine mokesčių mokėjimo karštlige 
nėra naujas reiškinys, tačiau papras
tai dažniau tai pastebima pavasarį, 
t.y, tuomet, kai mokesčių mokėtojai 
noromis nenoromis prisimena apie 
IRS egzistavimą: pildo mokesčių for
mas, siunčia čekius už įsiskolintas 
mokesčių sumas ar džiaugiasi su
laukę grąžintinų permokų (refunds). 

Būtent su permokomis yra susiję 
labiausiai šį rudenį išplitę laiškai, 
kuriuose gavėjai bandomi įtikinti 
atsiimti jiems „priklausančią" per
moką. Susigundę tai padaryti asme
nys laiške yra nukreipiami į labai IRS 
oficialią interneto svetainę prime
nantį puslapį, kur prašoma nurodyti 
savo „Sočiai Security" numerį bei 
mokesčių mokėtojo statusą. Pagaliau 
prašoma įvesti banko kortelės ar 
sąskaitos duomenis, kad „priklausan
ti" priemoka galėtų būti pervesta. 
Kai kada nurodoma, kad laiškas 
atsiųstas pagal organizacijos ,,Tax-
payer Advocate Service" nurodymą 
— ši organizacija iš tiesų egzistuoja 
kaip IRS padalinys, kuris dirba su 
finansinių problemų turinčiais mo
kesčių mokėtojais. Gavus tokį laišką, 
reikėtų prisiminti tai, ką ne kartą 
girdėjote iš IRS bei kitų valdžios 
institucijų pareigūnų - šios įstaigos 
niekuomet nepraneša apie permokas 
ar kitokias jums priklausančias 
pinigų sumas elektroniniu paštu ir 
nereikalauja asmens finansinės in
formacijos tokiais būdais. Taigi, at
siųstas laiškas tėra apgavikų naudo
jama priemonė išvilioti jūsų asme
ninius duomenis. 

Keletas panašių melagingų laiš
kų, siunčiamų IRS vardu, buvo pasi
rodę ir anksčiau. Vienuose jų buvo 
prašoma dalyvauti apklausoje, išreiš
kiant savo pasitenkinimą ar nepa
sitenkinimą IRS darbu. Už dalyvavi
mą apklausoje laiško gavėjams buvo 
siūlomas 80 dol. atlygis ir, žinoma, 
buvo prašoma pateikti savo asmeni
nius duomenis. Kiek kitokie laiškai 
buvo siunčiami grasinant atlikti 
tyrimą dėl mokesčių vengimo arba 
patraukti baudžiamojon atsakomy
bėn dėl neva melagingų mokesčių 
ataskaitų pateikimo IRS. Drauge su 
laišku buvo siunčiama nuoroda į 
interneto puslapį arba dokumento 
pavidalo priedas, kuriuos atidarius į 
gavėjo kompiuterį patekdavo pavojin
gas virusas, leidžiantis nusikaltė
liams „nuotoliniu būdu" šeiminin
kauti aukos kompiuteryje. IRS duo
menimis, nemažai tokių laiškų buvo 

išsiųsta ne tik privatiems asmenims, 
bet ir verslo įmonėms bei organizaci
joms. 

Apgavystėms įgavus platesnį 
mastą, IRS įsteigė specialią tarnybą, 
kur registruojami melagingų laiškų 
siuntimo atvejai. Todėl gavus bet ko
kį įtartiną laišką, atsiųstą tarsi IRS 
vardu, reikėtų persiųsti jį adresu 
phishing@irs.gov, jokiu būdu neati
darant jokių tame laiške esančių 
nuorodų ar priedų. Tuo pačiu niekuo
met negalima pateikti asmeninės ir 
finansinės informacijos jokiose inter
neto svetainėse, iki galo neįsitikinus 
jų „skaidrumu" (tai, beje, galioja ne 
tik IRS ir kitų valstybinių įstaigų 
„siunčiamiems" laiškams, bet ir ban
kų, interneto parduotuvių vardu į 
jūsų pašto dėžutę atkeliaujančiai 
, korespondencijai"). 

Jei kyla nors nedidelių abejonių 
dėl prašymų autentiškumo, būtinai 
pasitikrinkite, paskambinę i minėtų 
įstaigų klientų aptarnavimo skyrių -
priešingu atveju jūsų slaptažodžiai, 
kredito kortelių ir banko sąskaitų 
duomenys gali tapti interneto nusi
kaltėlių, veikiančių įvairiausiose 
pasaulio šalyse ir todėl praktiškai ne
sugaunamų, nuosavybe. 

Vos prieš keletą savaičių pasaulį 
išvydo paskutinis IRS vardu besinau
dojančių nusikaltėlių „kūrinys". Iš
siuntinėtame elektroniniame laiške 
IRS ir JAV vyriausybės vardu prašo
ma paremti nukentėjusiuosius nuo 
California valstijoje neseniai praūžu
sių gaisrų. Gavėjai ir vėl nukreipiami 
i beveik tiksliai nukopijuotą nuo IRS 
svetainės interneto puslapį, kur pra
šoma įvesti tam tikrą asmeninę ir 
finansinę informaciją. Belieka tik 
spėti, kokiomis žmogiškosios prigim
ties stygomis bus bandoma pasinau
doti kitą kartą, o kol kas svarbiausia 
įsidėmėti, kad: 

• IRS (ir kitos valstybinės ir šiaip 
gerą vardą turinčios institucijos), 
bent kol kas, nebendrauja su klien
tais elektroniniu paštu, juolab nepra
šo elektroniniu būdu teikti asmeninę 
bei finansinę informaciją. 

• Visi IRS svetainės puslapiai 
prasideda adresu www.irs.gov. Dau
gumos interneto naršyklių adreso 
eilutėje (Address Bar) galima nesun
kiai pamatyti, koks yra puslapio, 
kuriame lankotės, tikrasis adresas. 

• Gavus melagingą laišką, ne
reikėtų apsiriboti vien jį pašalinant iš 
pašto dėžutės. Nedvejodami praneš
kite apie jį IRS ar Federalinei preky
bos komisijai (Federal Trade Com-
mission arba FTC) adresu spam@ 
uce.gov ar telefonu 1-877-IDTHEFT 
(438-4338). 

Pagal IRS, FTC ir žiniasklaidos 
medžiagą parengė 

V a i d a Ma lecka i tė 

Kokių temų pasigendate ar norėtumėte ateityje matyti „Social inio reikalų 
tarybos" skiltyje, rašykite „Draugo" redakcijai adresu. 4545 W. 63rd Street, 

Chicago, IL 60629 arba ei. paštu: r edakc i j a@draugas .o rg 

JAV LB Soc ia l i n i u r e i k a l u t a rybos rastinė Čikagoje yra BiA (Bureau 
of Immigrat ion Appeals) akredi tuota įstaiga, kurioje gal i te gaut i Jums re i 
kal ingas imigracinių prašymų formas. Taip pat a t l iekame dokumentų ver
t imus bei tv i r t iname notariškai. Raš t i nės darbo l a i k a s : nuo p i rmadien io 
iki ketvir tadienio, n u o 9 vai . ryto iki 4 va i . po pietų. Tel.. ( 7 7 3 ) - 4 7 6 - 2 6 5 5 . 

http://www.Hlinoispain.com
mailto:phishing@irs.gov
http://www.irs.gov
http://uce.gov
mailto:redakcija@draugas.org


DRAUGAS, 2007 m. gruodžio 1 d., šeštadienis 

Kryžiažodis Draugas Nr. 027 

1 2 3 4 5 6 •: " 12 M 

V e r t i k a l i a i : 
2. Atseit, devynis gyven imus t u r i n t i s gyvūnas . 3. Rusų dainininkė Maša 

... . 5 . Neaukš ta ištisinė sienelė, k u r i a ap tve r i amas stogas, k ran t inė , balkonas. 
6. Senovės graikų pergalės deivė. 7. ... p r o t u gyventi (ne turė t i savo nuo
monės). 8. Apat inė augalų žievės (karnos) sudaromoji dalis. 10. Akmuo grū
dams malti. 12. Kadaise g raž iaus iu Hollvvvood ak tor iumi vadin tas Marlon ... 
14. Žaidimas, kur io m e tu t e k i n t u s s tu lpel ius s tengiamasi n u m u š t i rutuliu. 16. 
Atviras kur s tymas kenkt i , d a ry t i žalą. 17. Vamzdis vandeniu i nuo stogo 
tekėti, laštakas. 2 1 . Valgyk, ko l ga rdu , dėvėk, k o l . . . . 2 3 . Tau ta , kalbant i viena 
vakarų slavų kalbų. 26. Sa lda in ių r inkinys . 27. H. C. Andersen pasaka „... 
ančiukas". 28. Avies kailis. 29. B u r i d a n o ... - nesugebant i s pas i r inkt i ir apsis
pręsti. 31 . Gimtoji vieta, gimtieji nama i , g imt inė . 33. Lietuvių liaudies stygi
nis ins t rumentas . 34. Atsidėj imas, dėmesys. 38 . Dėk grūdą ... grūdo - pripilsi 
aruodą. 40. Maskvos krepš in io k lubas , 2006 m. laimėjęs Eurolygoje. 

H o r i z o n t a l i a i : 
1. Teatro a r kino a r t i s t ė . 4. T. Tilvyčio r o m a n a s „Kelionė ... stalą". 9. 

Šveičiamasis popierius. 11 . Nepage idau jamas dalykas veide, pranašaujant is 
artėjančią senatvę. 13. F i lmo „Arkliavagio d u k t ė " režisierius Algimantas . . . . 
15. Dainininkė ... Ščiogolevaitė. 18. Medinė s ta t inė . 19. Kandidatė , siekianti 
ką nors gauti . 20. U p ė S i au rė s Lietuvoje, Mūšos dešinysis intakas. 22. 
Tradicinė Velykų stalo p u o š m e n a , ke l iaus ian t i pilvan. 24. Gydomasis ar graži
namasis veido aptepąs. 25 . L. Tolstoj r o m a n a s „Karas ir . . .". 30. Padėtis, 
aplinkybės. 32. Laiba, sus torė jus ia is stiebo bambl ia is l auk inė ir darželių gėlė. 
35. Į rankis knygų lapams , popier iu i pjaustyt i . 36. Trijų muzikantų , daini
ninkų ansamblis . 37. Sakoma : „Meilė ..., b e t vedybos grąžina jai regėjimą". 
39. Zyziantys krauger ia i . 4 1 . S t a t u s šlai tas, k r a n t a s . 42. N e w York Įžymybė -
... statula. 43. Na tūra l i a r d i rb t inė reljefo pakopa. 44. Graižažiedžių šeimos 
rudeninė darželių gėlė. 

ĮVAIRUS SKELBIMAI 

* Moteris, gyvenanti Oak Lawn, ieško 
darbo kelioms valandoms nuo 5 vai. vakaro, 
arba šeštadieniais. Tel. 708-220-3202. 
* Moteris ieško darbo su grįžimu namo 
dviem dienoms. Gali pakeisti savaitgaliais. 
Tel. 708-691-6996. 
* Moteris, turinti legalius dokumentus, 
rekomendacijas, patirtį, kalbanti angliškai, 
ieško darbo prižiūrėti pagyvenusius žmones. 
Gali gyventi kartu, išleisti atostogų ar bet 
kurią savaitės dieną. Tel. 708-843-1320. 
* Reikalinga moteris prižiūrėti rūkančią 
senutę pietiniame rajone. Reikalavimai-
buitinė anglų kalba, sočiai secunty. Tel. 734-
591-9508, Ingrida. 
* Tvarkinga, skaniai gaminanti maistą 
moteris, gali dirbti vaikų ar senelių prie
žiūros darbą ir gyventi kartu. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 630-235-3521. 
* 58 m. moteris ieško prižiūrėtojos darbo su 
gyvenimu. Tel. 630-440-9529. 
* Reikalingas CDL vairuotojas darbui su 
konteineriais po Čikagą. Tel. 630-440-9529. 
* Moteris, buvusi medikė, turinti rekomen

dacijas, susikalbanti angliškai, gali prižiūrėti 
ligonį ar vyresnio amžiaus žmogų, arba vai
kus. Gali gyventi kartu. Tel. 773-523-2719. 
* Moteris, gyvenanti Lockport. ieško darbo 
iki pietų. Tel. 708-638-8823. 
* Moteris ieško darbo prižiūrėti senus žmo
nes ir gyventi kartu. Turi penkerių metų dar
bo patirtį, gera anglų kalba, nevairuoja, gali 
pakeisti savaitgaliais. Tel. 708-656-5728, 
Laima. 
* Vyras ieško žmonių priežiūros darbo. Tel. 
631-276-3933. 
* 55 metų moteris, gyvenanti Bolingbrook, 
ieško darbo su gųžimu namo aplinkiniuose 
rajonuose. Gali būti nepilna darbo diena. 
Turi patirties, vairuoja, susikalba angliškai, 
legalūs dokumentai. Tel. 6630-312-8544 
arba 224-766-9067. 
* Moteris, buvusi inžinierė, turinti legalius 
dokumentus, geras rekomendacijas, patirtį, 
žinanti buitinę anglų kalbą, gali dirbti 
senelių ar ligonių priežiūros darbą ir gyven
ti kartu. Gali dirbti be išeiginių. Tel. 708-
839-6811. 

Dantų gydytojai 

Dr. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. 708-598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. L INA POŠKUS 
Dantų g y d y t o j a 

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

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Witlowbrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Willowbro6k, IL 60527 

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. DALIA JODWALIS 
Dantų gydytoja 

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

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

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

Hickory Hills, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 708-598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER, DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvartys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai 
4647 W103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicagc, IL 
Tel. 708-422^8260 

Dr. CAILE 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 P A T I R T I S 
pers ikė lė į n a u j ą k a b i n e t ą 

318 W . T o u h y Avenue 
Park R idge, IL 60068 
Tel. 8 4 7 - 6 9 2 - 2 3 0 3 

w w w . p a r k r i d g e s m i l e s . c o m 

Pi lna d a n t ų p r i e ž i ū r a : 
• 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 atjauninimas 
R U T H JŪRATĖ BARSKY, M D 
120 Center Mali # 318 Oak Brook IL 60523 

Tel . 6 3 0 - 5 7 1 - 2 6 3 0 

Dr. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

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

^lS^^^^^^MdMŠM^5M^SM^^dMSM^Mi^SMSISMQM^MdISMd^M 1 i 
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VILNIUS 2007 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JA V miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KADios::: 

i i 
i 

40-24 235th Street 

B 

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

Ruošiame 2008 m. keliones 
į Šiluvos 400 metų jubiliejų. 

Dėl informaci jos skambint i Ri tai Penčylienei 

Web site: www.vytistours.com 

ATSTOVYBE ČIKAGOIE 
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 

fBJBiagigjasBiBigMaigiagMgJBiâ ^ 

http://www.parkridgesmiles.com
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com


10 DRAUGAS, 2007 m. gruodžio 1 d., šeštadienis 

RENGINIŲ KALENDORIUS 
2007 METAI 

GRUODIS 

Gruodžio 1 d., šeštadienį: šv. 
Andriejaus parapijos salėje (369 
Church Street, New Britain, CT 
06051) įvyks Konektikuto lietuvių 
sporto klubo (KLSK) 5-ių metų gim
tadienis. Pradžia 7 vai. v. 

Gruodžio 1-2 d., šeštadieni i r 
sekmadienį: Pasaulio lietuvių cen
tro didžiojoje salėje, Lemont, įvyks 
tradicinė Kalėdinė mugė. Mugė vyks 
nuo 9 vai. r. iki 3 vai. p. p. 

Gruodžio 2 d., sekmadienį: 
Šaulių namuose (2417 W. 43rd. St., 
Chicago) Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugija rengia Tilžės Akto 89-ių 
metų minėjimą. Pradžia 2 vai. p. p. 

— Jaunimo centro didžiojoje 
salėje įvyks Jaunimo centro 50-mečio 
sukakties pokylis. 2 vai. p. p. — šv. 
Mišios Tėvų jėzuitų koplyčioje, 3 vai. 
p. p. Jaunimo centro didžiojoje salėje 
vyks akademija ir meninė programa. 

— Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje vyks pokylis „Metų žmo
gus". Skambinti tel. 773-582-6500. 
Pradžia 5 vai. p. p. 

Gruodžio 4 d., antradienį: Či
kagos pensininkų klubo valdyba kvie
čia į „Seklyčios" restorano patalpose 
įvyksiantį Čikagos pensininkų klubo 
susirinkimą. Pradžia 1 vai. p. p. 

Gruodžio 7 d., penktadienį: 
Pasaulio lietuvių centre, Bočių me
nėje (14911 127th St., Lemont, IL) 
JAV LB Kultūros taryba rengia Pre
mijų įteikimo vakarą. Pradžia 7 vai. v. 

Gruodžio 8 d., šeš tadienį : 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 
vyks šiaudinukų Kalėdų eglutei kūri
mo užsiėmimas. Registracija tel. 773-
582-6500. Pradžia 1 vai. p. p. 

— JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos ruošiamas tradicinis Labda
ros vakaras įvyks „Seklyčioje" (2711 
W. 71st St. Chicago, IL 60629). Bilie
tus galima įsigyti tel. 773-476-2655 
arba atvykus į „Seklyčios" raštinę. 
Pradžia 5 vai. v. 

— Pasaulio lietuvių centro val
gykloje ruošiamas Moksleivių ateiti
ninkų susirinkimas. Pradžia 6 vai. v. 

— Lietuvių dailės muziejuje 
PLC, Lemont, įvyks netradicinis me
no renginys-paroda „Vandens žen
klai" ir paveikslo kūrimas gyvai. Da
lyvauja dailininkai: Gintaras Pocius, 
Rolandas Kiaulevičius, Nora Aušrie-
nė ir Alvydas Pakarklis. Pradžia 6 
vai. v. 

— Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje vyks susitikimas su geologu, 
gamtos mokslų daktaru Vincentu 
Korkučiu. Pradžia 7 vai. v. 

Gruodžio 9 d., sekmadienį: 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi
jos choras Pasaulio lietuvių centre, 
Lemont, rengia savo tradicinį Kalė
dinį koncertą ir pietus. Koncerte taip 
pat dalyvaus „Vyturio" vaikų choras. 
Pradžia 1:30 vai. p. p. 

— Lietuvių rašytojų draugija 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre 
rengia literatūrinę popietę, kurioje 
bus prisiminta a. a. rašytoja Birutė 
Pūkelevičiūtė, vyks poetės Julijos 
Švabaitės-Gylienės naujos poezijos 
knygos „Ant vėlių suolelio" sutiktu
vės. Savo poeziją skaitys poetai: kun. 
Kęstutis Trimakas, Eglė Juodvalkė, 
Anatolijus Kairys. Su savo humoris-
tika popietėje dalyvaus Kornelijus 
Jazbutis. Programos vedėja — aktorė 
Audrė Budrytė. Pradžia 2 vai. p. p. 

Gruodžio 11 d., antradienį: 
LR generalinis konsulatas Čikagoje 
kviečia į Pasaulio lietuvių centro Bo
čių menę (14911 127th Street, Le
mont, IL 60439) į susitikimą su LR 
vidaus reikalų ministerijos pareigū
nų delegacija, vadovaujama ministe
rijos sekretoriaus Anatolijaus Rimke
vičiaus. Pradžia 7 vai. v. 

Gruodžio 12 d., trečiadienį: 
Amerikos lietuvių Tautinės Sąjungos 
Čikagos skyrius ruošia Kūčias Bal
zeko lietuvių kultūros muziejaus 
patalpose. Apie dalyvavimą prašome 
pranešti tel. 708-408-8352 iki gruo

džio 8 d. Pradžia 12 vai. p. p. 
Gruodžio 14 d., penktadienį: 

Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre 
įvyks parodos „Kurso draugai" atida
rymas. Pradžia 7 vai. v. 

— Čiurlionio galerija Jaunimo 
centre organizuoja Kalėdinę mugę-
jormarkėlį, kuriame dailininkai galės 
parduoti savo kalėdinius dirbinius. 
Norintys dalyvauti mugėje skam
binkite tel. 708-349-4768 arba rašy
kite adresu: laimaa@hotmail.com. 
Pradžia 7 vai. v. 

Gruodžio 15 d., šeštadienį: Sv. 
Trejybės prapijoje (53 Capitol Ave., 
Hartford) vyks vienos dienos Adven
to rekolekcijos-susimąstymas ir išpa
žintis lietuviškai. Susikaupimą ves 
kunigas iš Lietuvos Artūras Kazlaus
kas. Tel. 860-521-5773. Pradžia 9:30 
vai. r. 

— LR generalinis konsulatas 
Čikagoje kartu su Balzeko lietuvių 
kultūros muziejumi Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje rengia susitikimą 

2008 
SAUSIS 

Sausio 12 - balandžio 6 d.: 
LR gen. konsulatas Čikagoje kartu su 
Čiurlionio galerija ir Čikagos miesto 
kultūros reikalų departamentu kvie
čia į lietuvių dauininkės Petronėlės 
Gerlikienės (1905-1979) darbų paro
dą „Embroidered Myths and Every-
day Stories", kuri vyks Čikagos kul
tūros centre (Chicago Cultural Cen-
ter, 78 East Washington St., Chicago, 
IL 60602); tel. pasiteirauti tel 312-
744-6630. Parodos atidarymas sausio 
11 d. 6 vai. v. 

Sausio 18 d., penktadienį: 
Čiurlionio galerijoje atidaroma paro
da iš ciklo „Šeimos". Tai Gerlikų 
šeimos: Petronėlės Gerlikienės ir jos 
sūnaus Pranciškaus Gerliko tapybos 
bei Jurgitos Gerlikaitės grafikos, pa
roda. Pradžia 7:30 vai. v. 

Sausio 20 d., sekmadienį: Lie
tuvių meno muziejuje, Lemont įvyks 
pianisto iš Lietuvos Kasparo Uinsko 
koncertas. 

,ĄL D O n A <yr E M P U 11 s 
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su Lietuvos nacionalinės UNESCO 
komisijos Nacionalinio komiteto „Pa
saulio atmintis" nare Jolita Stepo
naitiene. Pradžia 7 vai. v. 

Gruodžio 16 d., sekmadienį: 
PLC moterų renginių komitetas PLC 
didžiojoje salėje ruošia tradicinę 
Kūčių šventės popietę. Vietas iki 
gruodžio 10 d. galite užsisakyti tel. 
630-271-9136 (Vanda Gvildienė). 
Pradžia po 11 vai. r. šv. Mišių. 

— Jaunimo centre įvyks Ateiti
ninkų Kūčios. Registruotis pas dr. 
Oną Daugirdienę tel. 630-325-3277 
arba ei. paštu: odaugirdas@hotmail. 
com. Mišios — 1 vai. p. p., po jų — 
šventiniai pietūs. 

Gruodž io 22 d., šeštadienį: 
lietuvių meno ansamblis „Dainava" 
(meno vadovas Darius Polikaitis, 
koncertm. Ričardas Šokas) rengia 
kalėdinį koncertą „Kur šviesa Ta
voji" Svč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje, Marąuette Park. Pradžia 
7 vai. v. 

M1T, 
VASARIS 

Vasario 3 d., sekmadienį: 
organizacija „Vaiko vartai į mokslą" 
PLC Bočių menėje, Lemont, rengia 
metinį savo veiklos pranešimą lietu
vių visuomenei. Pradžia 12:30 vai. p. p. 

Vasario 8 d., penktadienį: Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo centre ati
daroma Lituanistikos tyrimo ir studi
jų centro paroda. Pradžia 7:30 vai. v. 

Vasario 10 d., sekmadienį: 
Lietuvių dailės muziejuje, PLC, Le
mont, įvyks šių metų Tarptautinio 
Čiurlionio pianistų konkurso laimė
tojo Edvino Minkštimo koncertas. 
Rengia Lietuvos vaikų globos būrelis 
„Saulutė". Pradžia 12:30 vai. p.p. 

— Vasario 16-osios Lietuvos Ne
priklausomybės pagrindinis minėji
mas įvyks Maria gimnazijos salėje 
(6727 S. California Ave., Chicago). 
Rengia ALT'o Čikagos skyrius. Pra
džia 1 vai. p. p. 

Vasario 17 d., sekmadienį: LB 
Lemont apylinkė kviečia į Nepriklau
somybės dienos minėjimą, kuris 
įvyks PLC Fondo salėje. 

Vasario 22 d., penktadienį : 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre 
(5620 S. Claremont Ave., Chicago) 
įvyks parodos-konkurso, skirto Čiur
lionio galerijos 50-mečiui paminėti 
parodos atidarymas. Mecenatė daili
ninkė Magdalena Birutė Stankūnė-
Stankūnienė. Pradžia 7:30 vai. v. 
Konkursui priimami darbai padaryti 
po 2000 m. Darbus iki 2008 m. sau
sio 15 d. siųsti: Konkursui, Čiurlionis 
Art Gallery, 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, IL 60636. 

KOVAS 

Kovo 23 d., penktadienį : ren
giamas LB Lemont apylinkės metinis 
susirinkimas. 

GEGUŽĖ 

Lietuvių Kompozitorių Dainos Operų Arijos 

Užsakymai paStu: 1CD * $20.00,2 CDs - $30.00. Čekiai rašomi Aldona Stempuzis. 4249 Lambert Rd. 
Ctevetand OH 44121. Užsakymai internete: www.aldonadiva.com 

Gegužės 3 d., šeštadienį: Lie
tuvių tautinis ansamblis „Grandis" 
rengia metinį koncertą, kuris Įvyks 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont. 
Pradžia 6:30 vai. v. 

Jeigu norite, kad Jūsų ruošiamas 
renginys patektų j „Draugo" „Ren
ginių kalendorių", siųskite informacija 
redakcijai adresu: 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 606029 arba ei 
paštu: redakciia@draugas.org 

Redakcija 

mailto:laimaa@hotmail.com
http://www.aldonadiva.com
mailto:redakciia@draugas.org
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LIETUVIŲ ŠV. 
HON 

IMIERO 
1 0 0 METU 

parapija Kanadoj? 
PETRAS APAMONtS 

HrAl 

Jau 1932 m. klebonas siūlė sta
tyti naują kleboniją, nes esamos 
patalpos šventovės gale buvo nepato
gios ir metai iš metų blogėjo. Kilus 
ekonominei krizei, statyba buvo 
atidėta. Krizė smarkiai palietė Mont-
real lietuvius ir parapijos veiklą: 
doleris buvo sunkiai sugaudomas, 
vargingai uždirbamas. Parapijos 
valdymas buvo klebono rankose, tai 
kėlė klausimus, pasiūlymus ir ginčus. 
Ginčai pasiekė Montreal arkivys
kupiją ir net atsidūrė provincijos 
teisme. Byla tęsėsi 3 metus, sprendi
mas buvo priimtas klebono naudai. 

Tačiau dėl blylinėjimosi buvo 
nustota dalies parapijiečių. Stiprėjo 
Vytauto Didžiojo Neprigulmingas 
klubas, kuriame vis daugiau spietėsi 
kairesnių pažiūrų lietuviai. Depre
sijos metu valdžios parama neturtin
giesiems buvo sriubos virtuvė. Que-
bec provincijoje sriubos virtuvės bu
vo organizuojamos daugiausia prie 
parapijų. Klebonas nutarė „netikė
liams" iš Vytauto Didžiojo Neprigul-
mingo klubo sriubos neduoti, jie 
nuėjo sriubos \ prancūzų parapijas ar 
šalpos organizacijas. Kilo komunisti
nis judėjimas, radęs pasekėjų tarp 
lietuvių. Lietuvos sūnų ir dukterų 
draugija ir literatūros draugija 
Montreal skaičiavo apie 700 narių. 
Vėliau jos perėmė komunistines idė
jas ir net pritarė Lietuvos okupacijai, 
susiorganizavo ir komunistų partijos 
kuopa. 

Parapijos mokesčio tvarka 6 dol. 
per metus nuo atvykimo i Kanadą, 
norint gauti bažnyčios patarnavimą, 
ne vieną atitolino nuo Sv. Kazimiero 
parapijos. Pasakoja Jonas Gaurys: 
„Dirbau 5 metus Kanados vakaruose 
pas ūkininkus, bet labai pasiilgau 
lietuvių, atvažiavau i Montrealf. Su
siradau mergaitę ir nutarėme vestis, 
atėjome pas kun. Bobiną užsiregist
ruoti. Buvo pasakyta, kad turiu už
simokėti mokestj 30 dol. (.dabar būtų 
600 dol.) Pagalvojau - man didelis 
pinigas. Nuėjome i lenkų bažnyčią 
Centre gatvėje ir apsivedėme, o i Sv. 
Kazimierą nueidavau tik per Kalėdas 
ir Velykas." 

Krizei švelnėjant 1936-1937 
metais parapijos gyvenimas pradėjo 
atsigauti. Pradėjo organizuotis tau-
tinės-kultūrinės organizacijos, tokios 
kaip Vilniui Vaduoti Sąjunga, kurios 
steigėja buvo rašytoja Marija Auk-
štaitė (vėliau „Nepriklausomos Lie
tuvos" redaktorė). Vilniui Vaduoti 
Sąjunga davė stipresnį tautinį supra
timą, ruošė koncertus, kvietė paskai
tininkus. Tautinis sąmoningumas 
stipriai pasireiškė 1938 m. kovo mėn. 
18 d., kada Lenkija įteikė Lietuvai 
ultimatumą. Parapijos salėje buvo 
sušauktas susirinkimas, priimta re
zoliucija, smerkianti Lenkijos veik
smus, laikraštis „Herald" ultimatu
mo reikalu įdėjo pasikalbėjimą su 
klebonu J. Bobinu. 

Šiuo metu kilo mintis suvienyti 
susiskaldžiusius Montreal lietuvius. 
Marijos Aukštaitės iniciatyva Mt-
Royal viešbutyje 1938 m. buvo su
šauktas visų organizacijų atstovų ir 
dirbančių visuomeninį darbą posėdis. 

Jame dalyvavo Lietuvos Garbės kon
sulas Kanadai pik. Goland Grant-
Suttie, Lietuvos konsulas Čikagoje 
Petras Daužvardis. 1939 m. vasario 
16-sios minėjimo parapijos salėje pa
rapijos choro, vadovaujamo Kazi
miero Žižiūno, dainos buvo tiesiogiai 
transliuojamos per CKAC radiją. 
Gegužės 21 d. parapijos choras su
rengė koncertą lėšoms surinkti dėl 
būsimos Lietuvių dienos pasaulinėje 
parodoje New York. Pirmą kartą 
montrealiečiams su šokiu ir daina 
šiame koncerte pasirodė 4 metų Rūta 
Kilmonytė - būsima Rūta Lee -
Hollywood žvaigždė. Jos pasirodymas 
buvo gražiai aprašytas Amerikos 
lietuvių laikraštyje „Amerika". Vil
niui Vaduoti Sąjunga, užsidariusi dėl 
ultimatumo, persiorganizavo į Ka
nados Lietuvių Sąjungą su tuo pačiu 
tikslu - dirbti tautinį ir kultūrinį 
darbą. 

* 

4£» 

.**' 

Rūta Kilmonytė 

Dainavos 
Ansamblio 
Vyrų l | 
Vienetas 

Naujas įrašas 

Čikagoje 
Lietuvėlė 
Dovanėlė 
Draugas ' \ 

Detroite 
Dievo Apv. para. 

Kleveiande 
Dievo Motinos par. 

Toronte 
Prisikėlimo švent. 
Liet. Kankiniu švent. \ 

1938 m. buvo pastatyta nauja, 
nors ir laikina, klebonija, kainavusi 
13,000 dol. Buvo pradėta kalbėti ir 
apie naujos bažnyčios statybą, nes 
esamos patalpos darėsi per mažos, 
nesaugios ir riboto amžiaus. Pradėta 
telkti pinigus statybai. Iki 1940 m. 
buvo sutelkta 80,000 dol. 

Naujos bažnyčios statyba 

1948 m. pabaigoje, turint beveik 
100,000 dol., buvo konkrečiai pradėta 
planuoti bažnyčios statybą. Lėšos 
buvo telkiamos per Bingo lošimus, o 
juos uždarius - per parapijos bazarus 
ir tradicines parapijos vakarienes su 
nemažais išgėrimais. Buvo kreiptasi į 
arkivyskupiją prašant leidimo statyti 
bažnyčią. 

Bus daugiau. I 

Puiki dovanai 
kompaktus irgi galima pirkti per www.dainava.us 

Maloniai kviečiame t 

• 

Kili LIETUVIU TAUTINIU, 
• . 

• 

ŠVENTE 
LIEPOS 6, ZOOS 

Informaciją apie programą, nakvynes ir 
užsiėmimus pietų Kalifornijoje rasite tinkiapųje 

WWW.SOKIUSVENTE.COM 

Anapilio sodybos vaikų ir jaunimo choro 
„GINTARĖLIAI" , 

įvadovaujamo muz.Deimantės Grigutienės 

Kompaktinė plokštelė (CD) 

,f%aCėcfinės 
giesmės " 

Tai puiki kalėdinė dovana 
savo artimiesiems ir 

bičiuliams 

3& • Ją galima Įsigyti: 
„Drauge", krautuvėlėje 
„Lietuvėlė" Čikagoje arba 

* t e l 905-848-9628, Toronto. 

http://www.dainava.us
http://WWW.SOKIUSVENTE.COM
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NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 

RIMAS 
STANKUS HONIC.BELL 

773-590-0205 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vel tu i 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

A u d r i u s M i k u l i s 
I s t Choice Real Propertys 

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

[vairus neki lno jamas tur tas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas į, "YJ9&S 
* Pardavimas ^į^ftmif *~— 
* Surandame ' - ^ 

optimaliausią finansavimą 
k . . . . . . . - . . . . - . . - — - . — — — — — J 

DRAUDIMO 

PASLAUGOS 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Mgr. Auksė Š. Karte, 

INDEPENDENT REALTORS * 
OF ILLINOIS INC. JĮJL 

Pe te r Pa.xxlit*s 
708-2145284 

Reda BleRys 
• 

Apta rnau jame Čikaga i r j o s apy l inkes 
daug iau ka ip 25 m e t u s 

v4v|ar. 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. 
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 

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 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS POnrOGRAFAMS 
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. ik i 4 v.o.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

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* 

Or&JOS. 25 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 

Oak Lavvn, Illinois 60453 
Business 708-423-9111 

Voice Mail 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

Spa Constantine grožio salonui 
reikalingi terapistai, manikiuristai, 

estetikos specialistai, registratoriai. 
Privalo turėti leidimą. 

Reziume siųsti fax. 708-233-5944, 
tel. 708 805-2696 

MACHINIST - NEAR DOWNTOWN 
Manufacturing company near dovvntovvn 

Chicago needs Rotary Transfer Setup 
Machinist. Related experience required. 
Job requires own tools, abi l i ty t o read 

prints, use shop measuring instruments, 
know Quality Control procedures, expe-
rience w i th supervising machine opera-

tors. S20+/hr. Email resume t o 
hr@wsf lab.com, fax to 312 -666-8597 , 

or apply at 701 W Erie St. Ch icago. 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINES PASLAUGOS 

Gre i ta i , kokybiškai , prieinama 
ka ina at l iekame elektros, pi u m 

b ing . medžio dar in is. Tvoros, 
g ro tos , dažymas, vir tuvių, ..base 
m e n t " į reng imas, cemento lieji 

mas, stogu taisymas. Kokybė 
ga ran tuo ta . 7 7 3 - 5 5 0 - 3 4 0 4 

MACHINIST SUPERVISOR - RIVER NORTH 
Manufacturing company in dovvntovvn Chi
cago needs Secondary Operations Super-

visor with experience setting up various ma-
chines. Mušt have own tools, ability to read 

prints, use shop measuring instruments, 
knovv Quality Control procedures, expe-

rience supervising machine operators. S18-
$22/hr. Basic math skills, proficiency rea-

ding/vvriting English a mušt. Email resume 
to hr@wsflab.com, fax to 312-666-8597. 
or in person at 701 W Erie St. Chicago. 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedde Chicago, IL 60629 
Prekyba, instaliavimas, aptarnavimas 
— Licensed — Bonded— Insured 

24 
vai. per para 

7 dienos 
per savaite 

FREE 
ESTIMATl 

7 7 3 7 7 8 - 4 0 0 7 
7 7 3 - 5 3 1 - 1 8 3 3 

P R I E Ž I Ū R A 

L I E T U V I Š K I 
.ANGELŲ SLAUGOS NAMAI" 
puiki slauga, žemos kainos 

Tel. 708-207-5023 
708-387-2067 

STASYS CONSTRUCTION 

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

.soffits", ,,decks", .,gutters'\plokšti ir 
..shingle" stogar; cementas. 

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

• ĮVAIRUS' 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

Always with Flowers 
- Visada šviežios e g z o t i n ė s i r a u k š t o s t i l i aus a ranžuo tės 
- Vestuvinės i r p rog inės k o m p o z i c i j o s 
- l a i do tuv ių k repše l ia i , v a i n i k a i , vazon inės gėlės 

A t r i bu t i kos poky l i ams n u o m a 
Bažnyčių, poky l i u salių d e k o r a v i m a s 

- Gėlės visoms p r o g o m s i L ie tuvą 

1120 State St.. Lemont, IL 
Tel. 630 257 0339; 888 594 6604 
www.alwayswithflowers.com teieflora 
www.alwayswithflowers.net n o 

Pristatymas 7 dienas per savaitę 
Čikagoje, JAV, Lietuvoje 

ir vLsame pasaulyje 

.autotradeusa.com 

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 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6 2 1 6 W . Archer Ave . , C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8 

Te l . 7 7 3 - 5 8 1 - 8 5 0 0 
• Lietuviška duona ir raguol iai 
• Vestuviniai ir įvairus to r ta i 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas per savaitę 
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com 

K A V I N E S 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957 1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

"a**** -r«4 . W w i > ^ » * 

LCfT Lufthansa S AS nnrtfiff* &Liyt 

doleris *> '**# V* i: i l 

y% 

PIGIAUSI AVIABILIETAI Į LIETUVĄ IR EUROPA 

" i r i 

mailto:amikulis@usa.com
mailto:hr@wsflab.com
mailto:hr@wsflab.com
http://www.alwayswithflowers.com
http://www.alwayswithflowers.net
http://autotradeusa.com
http://www.racinebakery.com
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DAR ŠIS TAS: 60-METŲ 
AUSTRALIJOJE UŽBAIGIANT 
Atkelta iš 3 psl. 

The Commonvuealth Government 
Employment Service will arrange for 
your employment with suitable emp-
loyers, and until you have the Recep-
tion and Training Center at Bone-
gilla, your needs ivill be attended to 
by officers of the Department of Im-
migration. 

You are the first pariy of displa-
ced persons from Europe to arrive in 
Australia, and as such, the eyes ofour 
people will be upon you. I know that 
you will not fail us and we will not 
fail you. 

Your future in this great country 
lies very largerly in your own hands, 
and I hope that it will be a very happy 
and prosperous one for you. 

Yours sincerely, 
Arthur A. Calvuell 
Minister for Immigration. 

Turbūt niekad nepamiršiu šito 
ministro pasveikinimo. To New Aust-
ralians... Taigi jau iš pirmųjų žodžių 
mes atskiriame. Mes ne „fair dinkum 
Australians". Mes tik New Austra-
lians. Juodo darbo jėga. Ministras 
žinojo, kad atsivežė darbo jėgos. O aš 
vis galvojau, kad tai būtų naudinga 
Australijai, jei ji sudarytų sąlygas ši
tiems New Australians dar ir baigti 
mokslą australų universitetuose ir 
kelti krašto intelektualinį pajėgumą. 
Ne. Jau antrame paragrafe ministras 
tikisi, kad mes tapsime „thoroughly 
Australian in your outlook". Atseit, 
pamiršk savo kraštą, savo šaknis ir 
skubėk prisitaikyti prie aust ra lų , 
kurių kultūra, bendrai kalbant, buvo 
žemesnio lygio, negu mūsų europie
tiškoji ir savo krašto kultūra. Ar poli
tiniai tremtiniai veržėsi dalyvauti 
arklių ir šunų lenktynėse? Dalyvauti 
in the pub taip vadinamose alaus swil 
hours? Lošti „Two Up"? Ar mums 
Anglijos karalienė buvo valstybės 
simbolis ir artima? Aišku, buvo vie
nas kitas lietuvis, kur iam pat iko 
azartiniai lošimai, alus ir kurie mėg
davo kiek per daug išgerti. Betgi ka
ralienė tikrai nebuvo artimas simbo
lis jiems. Lietuvoje gyvenome demok
ratiniame krašte, kol mūsų neužgro
bė sovietų Rusija ir nacių Vokietija. 

Su kuo mes galėjome ir turėjome 
bendrauti Australijoje? Retai pasitai
kydavo kultūringas, išsilavinęs aus
tralas, kuris su mumis užmegzdavo 
ryši. Kodėl? Todėl kad mūsų darbo — 
dvejų metų privalomojo kontrakto 
darbe nesimaišydavo australai inteli
gentai. Pvz., mane paskyrė valyti 
tualetus ir dušus. Jei nebūčiau „su-
buntavojusi", tai gal vieton šešių 
savaičių valytojos darbo, būčiau išdir
busi dvejus metus. Tai kiek pasikeitė, 
kai pradėjom studijuoti universite
tuose ir prie turėtų diplomų dar Įsi
gyti ir australiškųjų. Nežinau, kaip 
buvo su mūsų menininkais. Ar jais 
didžiavosi australai? Aišku, meninin
kui sunku prasiskverbti j meno kri
tikų akirati, kai penkias dienas kerti 
nendres, ar dirbi geležinkeliuose prie 
sunkiųjų darbų, ar dažai namus. Ži
nau tik, kad Grafikų draugiją įkūrė 
su kitais lietuvis dailininkas ir gra
fikas Henrikas Šalkauskas. Iki to lai
ko nebuvo Australijoje paplitusi gra
fika, kai tuo tarpu ir Europoje, ir 
Lietuvoje jau turėjome stiprių grafi
kų. Prisiminkime tik Paulių Augį, Y 
K. Jonyną, R. Viesulą ir ki tus nepri
klausomybės laikų grafikus. 

Taigi, patyrėme nemažai kseno

fobijos, nors ir asmeniškai, kaip tur
būt ir kiti tautiečiai, susilaukėme ir 
užuojautos, ir paguodos žodžių iš vie
tinių gyventojų. Beje, ir mūsų vai
kams teko pajusti tos ksenofobijos. 
Jų lietuviškus vardus ir pavardes mo
kytojai, ne visi aišku, labai iškraipy
davo. Labiausiai turbūt nukentėjo 
vaikai, kurių pavardės baigėsi galū
ne, avičius, evičius, ovičius. Gal pri
vačiose mokyklose ir gimnazijose — 
koledžuose buvo kitaip. Kalbu iš Pub
lic School patyrimo, kur išmokyto-
javau 36-erius metus. 

Kitas A. A. Calvvell pasisakymas 
stebinantis: „The Commonwealth 
Government Employment Service 
will arrange for your employment 
with suitable employers..." Nors 
abejoju (bet ko neištyriau, nenoriu 
tvirtinti), tačiau man atrodo, kad tur
būt retas tautietis ar tautietė gavo 
darbą pagal savo profesiją. Man ypač 
gaila buvo muzikų, chirurgų, daili
ninkų ir kitų profesijų žmonių, ku
riems pirštų jautrumas yra didžiau
sia būtinybė profesiniame darbe. Po
rą tokių pažinojau pati. 

Kai pradėjom teirautis apie ga
limybę vėl stoti universitetan ir įsi
gyti australiškus diplomus, tai Ade
laidėje, bažnyčių mieste, visi užsie
niečiai studentai iš ne anglų-saksų 
kraštų, turėjo laikyti anglų kalbos eg
zaminą. Puikiai prisimenu jį. Neži
nau kiek metų priskaitė, pvz., baigu
sius medicinos fakultetą savame 
krašte ar Vokietijoje, bet žinau, kad 
kai kuriems būsimiems studentams 
reikėjo pradėti nuo pirmo kurso stu
dijuoti. Na, ką gi pasitempėme, pade
javome ir kibome į darbą. 

Vyresniems, t.y. mūsų tėvų kar
tai, Australijos valdžia jokiu būdu 
nenorėjo pripažinti jų buvusių profe
sijų. Turiu savo tėvo, prisiekusio ad
vokato Vlado Požėlos, rašytus laiš
kus tų laikų liberalams. Iš 1955 m. 
Ministerio Harald Holt, kaip ir C. R. 
Cameron ir G. Edson, gavo atsaky
mus i prašymą. Iš H. Holt gavo at
sakymą 1955 m. gruodžio 6 d.: „Įra
šyti buvusią profesiją į natūralizaci
jos pažymėjimą, nėra ministerijos ofi
ciali politinė linija. Per paskutinius I 
kelerius metus ministerija yra gavusi 
panašius i jūsų prašymus. Ministeris 
(Harald Holt) apsvarstęs šį reikalą 
nutarė neduoti potvarkio ištaisyti 
jūsų natūralizacijos pažymėjimą." 

Visur kur buvo kreiptasi, gauti 
tie patys atsakymai. O trumpiausias 
buvo iš Emigracijos ministerijos di
rektoriaus G. Edson: „The Depart
ment is not interested in your former 
occupation." „It is only interested in 
your occupational vvork record in 
Australia." Kadangi tėvelis tris die
nas per savaitę dirbo kaip part-time 
groundsman and gardener „Presby-
terian Girls College, Glen Ormond S. 
A.", tai jam ir įrodė occupation „gar
dener". O kitiems teko pasitenkinti 
„libourer" vyrams, o „domestic" mo
terims natūralizacijos dokumentuo
se, nebent tuo metu jiems buvo pa
sisekę pakeisti darbą. Tačiau labiau
siai mane stebino paskutinis kate
goriškas ministro Arthur A. Calwell 
pasisakymas: „Sveikinimo laiške", 
būtent: „...the eyes of our people will 
be upon you. I know that your will 
not fail us and we will not fail you." 

Manau, kad tolesni komentarai 
nereikalingi. 

„Mūsų pastogė" 
2007 m. rugsėjo 26 d. nr. 38 

„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 8c Operated' 

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. 

CERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

EVERGREEN PARK, 2929 VV. 87 ST. 
TINLEY PARK, 16600 S. O AK PARK AVE. 

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600 
www.petkusfuneralhomes.com 

Palos-Gaidas 
F U N E R A L H O M E 

Patogioje vietoje tarp Čikagos ir 
Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southvvest Hwy. 
Palos Hilis. Illinois 

(708)974-4410 

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1 9 1 6 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1 -708 -430 -5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 
& ALL SUBURBS 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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Amerikos lietuvių 
• • _ • 

bendravimas su vikingų ainiais 
PETRAS PETRUTIS 

Knygos „Didžiosios apgavystės" Įžangos autorius Pranas Jurkus su knygos 
autore Jūrate Statkute de Rosales. 

JŪRATĖS STATKUTĖS DE ROSALES 
SI ĮSITIKIMAI SU SKAITYTOJAIS 

LAIMA APANAVIČIENĖ 

Spalio 30 d. Vilniuje Adomo Mic
kevičiaus viešosios bibliotekos paro
dų salėje įvyko Jūratės Statkutės de 
Rosales knygos „Didžiosios apgavys
tės" pristatymas, kuriame dalyvavo 
ir pati autorė, atvykusi į Lietuvą iš 
tolimosios Venesuelos. 

Mūsų skaitytojams ši autorė pa
žįstama. Dar ne taip seniai Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemont vyko jos di
deli susidomėjimą sukėlusios knygos 
„Goths and Balts" sutiktuvės. Dabar 
autorę žinos ir Lietuvos skaitytojas. 

Jūratė Statkutė - legendinė mū
sų senosios kultūros tyrinėtoja. Gy
vendama ispanų kultūros krašte, at
kreipė dėmėsi j baltų kalbos liekanas 
ispanų pavelde. Tai senųjų mūsų pro
tėvių, nukeliavusių kadaise i Ispani
ją, palikimas. 

Kokia naujai pristatytoji Lietu
voje knyga? „Didžiosios apgavystės" 
- studija, o gal net geranoriška istori
nė intriga - yra jos anksčiau išleistų 
knygų tęsinys. Knyga nedidelė, 71 psl. 
Kaip knygos Įvade rašo gražiai Lie
tuvos skaitytojams pristatęs pačią 
autorę ir jos knygą Pranas Jurkus, 
,.Autorės tikslas nėra griauti, bet tik 
pateikti, atskleisti, papildyti bei paro
dyti, kas buvo amžių bėgyje praleista, 
nepastebėta, nesuprasta. Galbūt da
bartyje, pasaulinių Įvykių sąryšyje tie 
senovinės istorijos faktai neturi daug 
reikšmės, tačiau tarkime, kad baltų 
atžvilgiu tas 'Praleistas etapas Eu
ropos istorijos' yra neapsakomai di
delė skriauda lietuvių tautos praei

čiai, dabarčiai ir ateičiai". 
Prieš Įteikiant knygą lietuvių lei

dėjams, autorė prie ispanų kalba 
parašyto originalo „Keturi melai" 
pridėjo dar vieną - „penktą melą". 
Tad lietuviškąjį knygos leidimą su
daro šie skyriai: pirmasis melas -
„Suklastotas vertimas" (autorė pa
teikia lotynų kalbos vertimo klaidą, 
kuri buvo kartojama ir priimta is
torikų už tiesą šimtą metų j ; antras 
melas - „Gotai" (šiame skyriuje au
torė argumentuotai Įrodinėja, kad 
gudais buvo vadinami prūsai ir visos 
rytinių baltų gentys); trečias melas -
„Būgos klaida" (autorė kalba apie 
melagingus faktų iškraipymus); ket
virtas melas - „Ulfilos biblija" (jame 
autorė kalba apie švedų kalbininko 
Johan Ihre paskelbtą „Ulfilos bibli
ją", rašytą ketvirtame šimtmetyje, 
bei iškraipytus duomenis, susijusius 
su šio veikalo tema); penktas melas -
„Barbarai" (autorė bando Įrodyti, 
kad gudai buvo kovinga ir kultūringa 
tauta). 

Knyga baigiasi autorės klausimu 
- „Kas toliau?" Sis klausimas tarsi 
verčia skaitytoją laukti tolimesnių 
autorės tyrinėjimų ir naujų leidinių 
ta tema ir, kaip P Jurkus Įžangoje ra
šo, „stipriais argumentais bei istori
nių šaltinių dokumentais pagristas 
veikalas... išblaškys abejones ir pa
skatins imtis darbo bei atitaisyti pa
darytas svetimu istorijos kūrėjų klai
das." 

Knygos pristatymas Lietuvoje 
sukėlė ne tik eilinių skaitytojų dėme- i 
sį. Knyga (o ir anksčiau išleistomis 
autorės knygomis) susidomėjo ir Lie
tuvos istorikai, lingvistai, mokslinin
kai. Pati autorė apie tai, kas bus to
liau rašo: „Kaip viskas susiklostys Į 
ateityje, priklausys nuo to, kaip grei
tai Lietuvoje bus suprasta, kad pa
saulyje yra dar daug dokumentų apie 
Lietuvos senovę, negu minima A. Ša
pokos istorijoje, kurioje priešmindau-
ginei Lietuvai atstovauja tik žmoge
lis, Įlipęs į medį medaus kopinėti, 
stumbro piešinėlis ir paaiškinimas 
apie naminius žalčius". 

Be knygos pristatymo A. Micke
vičiaus bibliotekoje J. de Rosales tu
rėjo susitikimą Keliautojų klube, ją 
kalbino „Žinių radijo" redaktorius 
Audrius Antanaitis. 

Manau, kad pažintis su šia au
tore paskatins Lietuvos skaitytoją su
sidomėti ir kitomis autorės knygomis 
apie Lietuvos praeitį. 

Prieš gerą pusmetį „Chicago 
Tribūne" dienraštyje buvo aprašytos 
vienos Pennsylvania aukštesniosios 
mokyklos mokinių pastangos, sugaiš-
tant daugiau nei 600 darbo valandų, 
pagaminti medines roges. Iš šono žiū
rint, šios rogės nepasižymi didesniu 
ypatingumu. Vienok, jų negalima va
dinti paprastomis rogėmis. 9-tajame 
šimtmetyje jomis važinėjo vikingai. 
Kas gi tie vikingai? 

Mūsų enciklopedijose rašoma, 
kad senų senovėje iš Skandinavijos 
atsibastę vikingai puldinėjo Baltijos 
pakrantėse gyvenusius žmones. Tei
giama, kad vikingai nebuvo įsibrovę į 
lietuviams priklausančias žemes. 
1927 m. Kopenhagoje angių kalba 
išleistoje knygoje „Lithuania - the 
awakening of a Nation" pažymėta, 
kad „Skandinavijos vikingams nebu
vo svetima Lietuva ir jos gyventojai. 
Šioje knygoje, kuria anksčiau buvo 
„šviečiami" užsieniečiai, pasakyta, 
jog tūlas Snorri Sturlenson 13-tame 
šimtmetyje Baltijos pakrantėse suti
ko žmonių, kalbėjusių lietuviškai. 
Jiems, girdi, buvo suprantama ir jų 
protėvių danų kalba. Ir tai reiškia, 
kad, nepaisant tų žmonių sulietuvėji-
mo, jų atmintyje buvo užsilikę da
niškos praeities žymių. Cia paminė
tos knygos autorius yra Age Muyer 
Benedictsen, žydiškos prigimties da
nas. 

Grįžtant atgalios, tenka pasaky
ti, kad vikingiškos rogės, tiksliau pa
sakius 9-tojo šimtmečio vikingų rogių 
kopija, buvo pagaminta Minersville, 
PA aukštesniojoje mokykloje. Šiuo 
metu Minersville miestelyje priskai-
toma apie 4,500 gyventojų. Kadaise 
jame gyveno nemažas skaičius lietu
vių. Bemaž visi jie dirbo čia pat 
veikusiose anglių kasyklose. Vėles
niais metais dauguma lietuvių, ieško
dami geresnių gyvenimo sąlygų, iš
sikėlė Į kitas vietas. Tačiau yra užsi
likusių mūsų tautiečių. Jų palikuo
nys mokosi vietos mokyklose. Įdomu, 
kad vikingiškų rogių gamybon buvo 
įsijungę ne tik lietuvių kilmės moki-

1 niai, bet ir tos pačios kilmės mokyto
jai. Pavyzdžiui, Fred Lutkus, lietu
viškai skambančios pavardės savi
ninkas. Vien, drauge triūsusio moki
nio vardas Adam, o pavardė Saura-
zas. Netenka abejoti jo lietuviška kil
me. 

Aiškumo dėlei tenka pasakyti, 

jog niekur nėra nė vienu žodžiu užsi
minta apie rogių gamyboje dalyvavu
sių mokinių lietuvišką kilmę. Tačiau 
jų pavardės išduoda jų lietuviškumą. 
Besidomint paaiškėjo, kad senoviškų 
rogių, vežimų ir laivų gamyba jau yra 
tapusi mokyklos tradicija. 

Ankstyvesniais metais Miners
ville aukštesniosios mokyklos moki
nių pastangomis atkurtas vikingų 
laivas buvo išstatytas Smithsonian 
Institucijoje ir vėliau perkeltas į 
Seattle Nordic Heritage muziejų. Se
noviškas Anglijos ūkininkų vežimas 
eksponuojamas Worcester, MA, mu
ziejuje. 

Yra žinoma, kad pirmasis mo
kyklos projektas buvo 21 pėdos ilgio 
vikingų laivo kopija. Gana gerai išsi
laikiusios laivo liekanos buvo užtik
tos 1880 m. Oslo fiorde. Norvegijos 
archeologų patarimu bei didelio rū
pesčio dėka pavyko padaryti žiloje se
novėje nuskendusio laivo kopiją. 

Taip pat žinoma, kad mokykloje 
atliekami darbai yra susilaukę plates
nio atgarsio ir prekybininkų para
mos. Turima žinių, kad Minersville 
mokyklos mokiniai Įstengė pagaminti 
dvejas 9-tajame šimtmetyje vikingų 
naudotų rogių kopijas. Vienos rogės 
buvo išsiųstos Islandijon, o kitos bu
vo atgabentos į Čikagą ir išstatytos 
Swedish American Museum Center. 
Sis muziejus veikia Čikagos šiaurinė
je dalyje, Andersonville apylinkėje, 
5211 N. Clark St. 

Anksčiau Minersville, PA uždar
biavo lietuviai angliakasiai. Mieste
lyje gyveno daug lietuvių. Kadaise čia 
veikė lietuvių lėšomis ir triūsu pasta
tyta Šv. Pranciškaus parapijos baž
nyčia. Taip pat veikė lietuvių išlaiko
mos parduotuvės, saliūnais vadi
namos užeigos ir t.t. Čia rašantysis 
neturi žinių, ar šiuo metu vietos 
lietuviai meldžiasi lietuvių kalba, ar 
veikia lietuvių Įkurtos ir ilgus metus 
veikusios prekyvietės ir kt. 

Minersville lietuvių Šv. Pranciš
kaus parapijos klebonas prel. Kle-
vinskas-Klevence 1972 m. pasakojo: 
„Anksčiau svetimtaučių Į parapiją 
nepriimdavau. Kai po II pasaulinio 
karo čia naujieji lietuviai ateiviai vi
sai neatvyko, parapija pradėjo smar
kiai mažėti ir jau teko priimti kitų 
tautybių žmones. Parapijoje dabar 75 
procentai jaunų žmonių. Tai gal vie
nintelė jaunėjanti parapija apylinkė
je. Pas mus ilgai vargonininkavo 
Nekrašas. Turėjome gerą bažnytini 

Roges švedu muziejuje Čikagoje Petro Petručio - .c*' 

y 
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chorą, ir jis giedojo lietuviškai. Bet II 
pasaulinis karas priartino galą mūsų 
parapijos lietuviškai veiklai. Daug 
jaunų vyrų išėjo į kariuomenę. Po ka
ro gyvi grįžę daugiausiai čia nebegavo 
darbų ir išsikėlė kitur. Taip išnyko 
choras ir kita veikla. Dabar tik se
selės vaikučius tepamoko giedoti. Tad 
mūsų parapija lietuvišką veidą išlaikė 
iki II pasaulinio karo. Aš pats per 39 
metus palaidojau apie 1,000 lietuvių, 
ir mūsų parapijos kapinėse ilsisi vien 
tik lietuviai..." 

Prel. Klevinskas-Klevence mirė 
1973 m. vasario 27 d. ir buvo palaido
tas tose pačiose parapijos kapinėse. 

Kokia yra šiandieninė padėtis, 
deja, neturime tikslesnių žinių. 

Apie Minersville aukštesniosios 
mokyklos pasireiškimus teko painfor
muoti rašytoją Marijoną Venslaus-

kaitę-Boyle. Ji džiaugiasi savo gim
tinės lietuvių atžalų darbais. Ji, beje, 
dabar rašo vaikystės prisiminimus. 

Aš, lankydamasis švedų muzieju
je pagalvojau apie Minersville, PA, 
anglių kasyklas, ten dirbusius mūsų 
tautiečius ir jų atžalas - mokinius. 
Pagalvojau ir apie mokyklos medžio 
darbų mokytoją Fred Lutkų ir apie 
lietuviukus, kurie dirbo - plušo ga
mindami vikingų rogių kopijas. 

Kažin, jeigu taip juos pakalbinus 
ir paprašius pagaminti ką nors lietu
viško? Pavyzdžiui: verpimo ratelį, au
dimo stakles ar dar ką nors kitą. No
risi tikėti, kad tokie dalykai rastų vie
tos mūsų muziejuose. 

P. S. Naudotasi Vlado Butėno ir 
Algimanto Kezio pastangomis paruošta 
ir 1977 m. išleista knyga „Pennsylvani-
įos angliakasių Lietuva". 

PENKERIŲ 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.XII.8 

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

Mirties metinių proga, prašome draugus, bendradar
bius ir pažįstamus, prisiminti a.a. Adolfą maldoje. 

Algis Baliūnas 
Gražina Baliūnaitė-Austin 

A t A 
ALFONS „AL" ANDRULIS 

Mirė 2007 m. lapkričio 14 d. savo namuose, sulaukęs 84 metų. 
Nuliūdę liko: sūnūs Michael „Mykolas" ir John „Jonas". 
A. a. Al buvo jaunesnis brolis Adolfo ir Artūro (Lietuvos 1939 m. 

Krepšinio Europos čempionato narys), sūnus Emilijos ir Mykolo 
Andruliu, garsaus kepėjo Elizabeth, New Jersey, Lietuvoje ir 
Latvijoje. 

Dirbo Barnes & Rowe, New York ir Public Service Electric & 
Gas iki 1988 m., kol išėjo į pensiją, 20 metų išdirbęs PSE & G. 
Newark, NJ. 

Al buvo teniso kortų „karalius" su jo „Martini Twist" Belle Mead, 
NJ. 1991 m. Al laimėjo aukso medalį Lietuvoje tarp 60-čių ir vyres
nių. Jis daug kartų lankėsi Lietuvoje ir labai mylėjo savo gimtą šalį. 

Al pasižymėjo krepšinio aikštelėje pokario Europoje „Šarūno" ir 
Lietuvos visų žvaigždžių komandose. JAV jis žaidė Brooklyn, New 
York klube, LAK 

Išėjęs į pensiją Ormond Beach, FL, jis subūrė ir vadovavo 
„Nothing To Worry Club". 

Vietoje gėlių a.a. Al Andrulis atminimui aukoti: Aldona Augy-
lienė, Lithuanian Athletic Club, 521 Greeley Ave., Staten Island, NY 
10306. 

Draugai J o e Baltrus ir Napoleon Martinka 

DVIDEŠIMT VIENERIŲ, DEVYNERIŲ IR 
ŠEŠIOLIKOS METŲ MIRTIES 

SUKAKTYS 

A t A 
RAMINTA 

IZOKAITYTĖ 
PRAPUOLENIENĖ 

1986.XII.1 

A t A 
DONATAS 

PRAPUOLENIS 
1998.XII.4 

A t A 
ONA IZOKAITIENĖ 

1991.XII.12 

Su dideliu liūdesiu prisimename šiuos mums brangius asmenis. 
Šioms sukaktims paminėti, šv. Mišios už jų sielas bus atnašau-

v 

jamos Svč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Marąuette Park). 
Prašome maldoje prisiminti a.a. Oną, a.a. Ramintą ir a.a. 

Donatą. 
Liūdinčios še imos 

Margumynai 

Trokštamiausi technologiniai daikčiukai 
šį Kalėdų sezoną 

Praėjusią savaitę audringiausią 
Kalėdinės prekybos laikotarpi iš visų 
šalių patiriančiose Jungtinėse Vals
tijose prasidėjo dovanų pirkimo bu
mas. Atšventę Padėkos dieną ir kaip 
kasmet iš didžiosios dalies darbdavių 
po šios šventės gavę laisvą penkta
dienį, JAV vartotojai suplūdo į preky
bos centrus ir elektronines parduo
tuves ieškoti to, ką galėtų padėti po 
spalvingomis eglutėmis. 

Būtent dėl šios nežabotos vartoji
mo beprotybės pirmąjį penktadienį 
po Padėkos dienos JAV imta vadinti 
„Juoduoju penktadieniu". Ir tikrai ne 
veltui. Vien užsakymams internete 
per šią vieną dieną JAV gyventojai 

išleido 531 milijoną dolerių (!), pa
didindami pernykštį rekordą penk
tadaliu. Tad nieko keisto, kad jau po 
pirmųjų Kalėdinės prekybos dienų 
rinkos analitikai gali apytikriai prog
nozuoti, kokios dovanos bus pačios 
„karščiausios" šį sezoną. Pažvelkime, 
kokie technologiniai daikčiukai, anot 
jų, dažniausiai atsiras vidutinio ame
rikiečio dovanų sąraše šiemet. 

Sąraše pirmauja „Nintento" žai
dimų konsolė „Wii". Tik prieš metus 
pasirodęs įrenginys sparčiai užkaria
vo pasaulį savo novatorišku valdymu 
ir jau daugelį mėnesių niekam ne
užleidžia sosto. 

Šiemet JAV itin populiarūs GPS 

(globai positioning system) navi
gaciniai Įrenginiai. Pricegrabber.com 
top 15-uke net 4 pozicijas užėmė būtent 
šie prietaisai, skirti nustatyti buvimo 
vietą ir orientuotis vietovėje. Nors 
GPS imtuvai nėra naujovė, tačiau šie
met gamintojai pirmąsyk pasiūlė san
tykinai nebrangius produktus, kai
nuojančius mažiau nei 100 dol. 

Gan netikėtai milžiniško vartoto
jų dėmesio sulaukė „Microsoft" gami
namas skaitmeninis muzikos grotu-
vas „Zune". Nors šiemet fotoaparatai 
nebuvo reklamuojami taip agresyviai 
kaip anksčiau, tačiau jie vis dar iš
lieka tarp trokštamiausių Kalėdinių 
pirkinių. 2007-ųjų sezone viršūnėje 
kol kas puikuojasi „Canon" produk
tas „PowerShot SD1000". 

Skaitmeniniai nuotraukų rėme
liai (digital photo frames) - tai įren

giniai, primenantys tradicinius fo
tografijų rėmelius, tačiau skirti ro
dyti skaitmenines nuotraukas. Juose 
įdiegta techninė ir programinė įranga 
leidžia be kompiuterio pagalbos įrė
mintame LCD ekrane rodyti šimtus 
nuotraukų. 

Visų iki šiol sąraše išvardintų 
produktų sėkmę buvo galima daugiau 
ar mažiau nuspėti. Tačiau retas pre
kybininkas tikėjosi, kad tarp popu
liariausių Kalėdinių 2007-ųjų pirki
nių atsidurs išoriniai kietieji diskai 
kompiuteriams. 

Galiausiai populiariausių ameri
kiečių šventinių pirkinių sąrašą už
baigia kompiuteriai. Tačiau ne įprasti 
staliniai ar nešiojami įrenginiai, o 
planšetiniai delninukai. 

Mindaugas Urbonas 
Alfa.lt 

http://1991.XII.12
http://Pricegrabber.com
http://Alfa.lt
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Č I K A G O J * IR APYLINKĖSE 

•Lietuvių rašytojų draugija gruo
džio 9 d., sekmadienį, 2 vai. p. p. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre 
rengia literatūrinę popietę, kurioje 
bus prisiminta a. a. rašytoja Birutė 
Pūkelevičiūtė, vyks poetės Julijos 
Švabaitės-Gylienės naujos poezijos 
knygos „Ant vėlių suolelio" sutiktu
vės. Savo poeziją skaitys poetai: kun. 
Kęstutis Trimakas, Eglė Juodvalkė, 
Anatolijus Kairys. Su savo humoristi-
ka popietėje dalyvaus Kornelijus Jaz
butis. Programos vedėja - aktorė 
Audrė Budrytė. Vaišės. Visi kviečiami 
ir laukiami. 

•Čikagos pensininkų klubo val
dyba praneša, kad š. m. gruodžio 4 d., 
antradienį, 1 vai. p. p. „Seklyčios" 
restorano patalpose įvyks Čikagos 
pensininkų klubo susirinkimas. Visi 
nariai maloniai kviečiami dalyvauti. 

•Gruodžio 12 d., trečiadienį, 12 
vai. p. p. Amerikos lietuvių Tautinės 
Sąjungos Čikagos skyrius ruošia 
Kūčias Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus patalpose. Maloniai kvie
čiame visus narius ir norinčius daly
vauti. Apie dalyvavimą prašome pra
nešti tel. 708-408-8352. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Visos kriminalinės bylos 
30 metų darbo patirtis 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.johngibaitis.com 
gibaitis@aoi.com 

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

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tei 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P. Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-S85-9500 

• „Lietuvos Našlaičių Globos 
komitetas" š. m. spalio ir lapkričio 
mėn. yra gavęs šias aukas paremti 
našlaičius: $450: Antanas ir Viktorija 
Valavičiai, Chicago, IL; Irene ir Ge
orge Suboczewski, Bethesda, MD. 
$300: Philomene Vilutis, Frankfort, 
IL; Algirdas ir Aldona Leskys, Hen-
derson, NV; Aldona ir Rimantas 
Vaitkai, Paradise Valley, AZ; Sofia 
Pumputis, Downers Grove, IL; Al
dona Shumway, VVorcester, MA. 
$250: Arvydas Algminas; Knights of 
Lithuania Council 144, Frackville, 
PA. $200: James Pollick, LaGrange, 
IL; J. ir E. Radas, Livinia, MI. $175: 
Sigutė ir Juozas Užupiai; Knights of 
Lithuania Council 46, Forest City, 
PA. $150: Rimvydas ir Dalia Jakas, 
Blue Bell, PA; George Akerley, 
Oaklyn, NJ; Alfonsas ir Aleksandra 
Čipkai, Baltimore, MD; Margaret 
Towers, Wilmington, DE; R. ir A 
Aidis, Bethesda, MD; Frank ir Betty 
Kwader, Jackson, PA; Julija Dantie-
nė, Exton, PA; Regimantas Vedegys, 
Union Pier, MI; Aldona Šmulkštienė, 
Chicago, IL; Juliann Skurdenis, 
Bronxville, NY; Albert Mikutis, Phi-
ladelphia, PA; Elena Jasaitis, St. 
Petersburg, FL; Mary Sullivan, Ox-
ford, CT; Amelia Frisinger, Welling-
ton, CO; Joseph Ardys, Fairview, PA; 
Petras ir Meilutė Rulis, Juno Beach, 
FL; Joseph Yuknas, Denver, CO; 
Frank ir Mary Radis, Inverness, IL. 
$100: Rita Pugliese, Medford Lakęs, 
NJ; Paul ir Marilyn Laukaitis, 
Roanoke, VA; Werner, Memphis, TN; 
$50: Brigid Lukas, Interlaken, NJ. 
Jūsų nuoširdžios aukos yra labai 
vertinamos! 

Sveikiname visus su 
artėjančiomis šventėmis! 

Lietuvos Našlaičių globos 
komitetas (Lithuanian Orphan 
Care, Inc.), 2711 West 71st St., 
Chicago, IL 60629. Tel. 773-476-
2655. Fed. Tax ID #36-4124131 

• Karaliaučiaus krašto lietu
višku mokyklų paramai per Mažo
sios Lietuvos lietuvių draugiją Čika
goje aukojo: $200 Rūta Dudėnaitė-
Brigden, Kristina Trumpjonaitė-Co-
lombe. $100 Martynas ir Rūta Bunti-
nai, Valentinas Šernas, Emil Sinkys. 
$50 Aldona Trumpjonaitė-Ahlm, Liu
cija Berzinskas, Povilas ir Nijolė Stel
mokai, Jonas ir Birutė Svera. $40 
Joseph Bernot, Aleksandras Petraus
kis. $30 Irena Raulinaitienė. $25 Rū
ta de Abreau, Sofija Jelionienė, Jonas 
J. Kaunas, Balys ir Elena Kondratai, 
Ona Halina Michelevičius, Antanas 
Skridulis. $20 Salomėja Idzelis, Bro
nė Karaska, Birutė Navickienė, Astri-
da Pauperienė, Regina Petrutis. $5 
Viktoras Motušis. Dėkojame visiems 
rėmėjams. „Karaliaučiaus krašto 
lietuvybei", 1394 MiddTeburg Ct., 
Naperville, IL 60540-7011. 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis dėkoja už aukas padėti var
gingai gyvenantiems vaikams ir stu
dentams Lietuvoje. Aukojo: Evelina 
Oželienė $25, Richard ir Joan Myers 
$120 a.a. Nijolės Banienės atmini
mui, Donald Petkus (Marąuette Fune-
ral Homes) $100, Sean ir Kathleen 
Hastings $50, Daniel ir Alma Eric-
son $2,470 tęsiant 5 vaikų paramą, 
dr. Arūnas ir Irena Draugeliai $250 
tęsiant mergaitės metinę paramą. La
bai ačiū. „Saulutė" (Sunlight Orp
han Aid) 414 Freehauf St., Le-
mont, IL 60439, tel. (630) 243-7275. 
Aukos nurašomos nuo mokesčių. 

• Janiną ir Alfonsą Zdanius 
švenčiančius gimtadienio aštuonias
dešimtmeti sveikina Birutė ir Stepo
nas Zabuliai. Ta gražia proga, Birutė 
ir Steponas Zabuliai atsiuntė $50 
auką „Saulutei" padėti vaikučiams 
Lietuvoje. „Saulutė" sveikina Janiną 
ir Alfonsą Zdanius ir dėkoja už pras
mingą dovaną. 

DRAUGO FONDAS 
4 5 4 5 WEST 6 3 r d STREET 

CHICAGO, IL 6 0 6 2 9 
Tel.: 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

DRAUGO FONDO KONTROLĖS KOMISIJOS AKTAS 
Komisija, susidedanti iš Antano 

Paužuolio ir Vidos Sakevičiūtės, 
2007 m. spalio 15 d. atvykusi į „Drau
go" patalpas, patikrinusi fondo iždi
ninko Leopoldo von Braun vedamas 
atskaitomybės knygas, apimančias 
laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 
2006 m. gruodžio 31 d. ir laikotarpį 
nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2007 m. 
rugsėjo 30 d. rado: 

Įrašai apie gautus Draugo fondo 
narių ir rėmėjų įnašus yra tikslūs ir 
labai lengvai patikrinami. 

Papildžiusiems įnašus ne tik 
padėkojama aukotojams, bet nurodo
ma ir visa paaukota suma. 

Pajamų ir išlaidų knygos yra 

vedamos labai tvarkingai pagal iž
dininko metodus. Knygose įrašytos 
sumos su banko pranešimais ir ki
tais pateisinamais dokumentais. 

Administracinės išlaidos sudaro 
10 proc. vajaus pajamų. 

Iždininko šiam suvažiavimui pa
ruoštose metų ir trijų ketvirčių apy
skaitos įrašams knygose - balansas 
yra tikslus. 

Komisija siūlo pareikšti padėką 
iždininkui Leopoldui von Braun už 
pasiaukojantį ir labai kruopštų dar-
bą. 

Kontrolės komisija: 
Antanas Paužuolis 

Vida Sakevičiūtė 

RUDENINIAI (NAŠAI DRAUGO FONDE 
Su 500 dolerių: 
Vidmantas ir Nijolė Raišiai, gar

bės nariai, iš viso 1,400 dol., Mercer 
Island, WA 

Su 260 dolerių: 
Stasė Semėnienė, garbės narė, 

iš viso 3,000 dol., Baraboo, WI 
Su 250 dolerių: 
Irena Ulpaitė, garbės narė, iš 

viso 1,100 dol., Boston, MA 
Su 200 dolerių: 
Donatas ir Marian Greb, garbės 

nariai, iš viso 5,205 dol., Piedmont, 
CA 

Mindaugas ir Violeta Gedgaudai, 
garbės nariai, iš viso 1,900 dol., 
Newhall, CA 

Dr. Augustinas Idzelis, iš viso 
200 dol., Sugar Grove, IL 

Su 100 dolerių: 
Aldona Šmulkštienė, garbės na

rė, iš viso 3,100 dol., Chicago, IL 
Kazys ir Teresė Kazlauskai, gar

bės nariai, iš viso 2,725 dol., Gur-
nee, IL 

Teklė Bogušas, garbės narė, iš 
viso 2,400 dol., Boston, MA 

Vytautas ir Stasė Mažeikos, gar
bės nariai, iš viso 2,400 dol., Col-
bert, GA 

Albinas ir Gražina Reškevičiai, 
garbės nariai, iš viso 2,300 dol., 
Omaha, NE 

Aniceta Januškienė, garbės na
rė, iš viso 1,900 dol., Milton, MA 

Jurgis ir Regina Mikailos, gar
bės nariai, iš viso 1,850 dol., Put-
nam, CT 

Bruno Andriukaitis, garbės na
rys, iš viso 1,675 dol., Forest Park, IL 

Elena Jasaitienė, garbės narė, 
iš viso 1,550 dol., Saint Petersburg, FL 

Elizabeth Diminskienė, garbės 
narė, iš viso 1,350 dol., Smyrna, GA 

Kun. Vytas Memenąs, garbės 
narys, iš viso 1,300 dol., Joliet, IL 

Vincas ir Ona Šalčiūnai, garbės 
nariai, iš viso 1,215 dol., Palm Beach 

— Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

^mokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės \ 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

Gardens, FL 
Zenonas ir Stasė Obeliniai, iš 

viso 950 dol., Novelty, OH 
Aldona Krištolaitis, iš viso 400 dol., 

Chicago, IL 
Dr. Antanas Sužiedėlis, iš viso 

575 dol., Washington, DC 
Kazys ir Salomėja Dauliai, iš viso 

400 dol., Chicago, IL 
Dr. Algis ir Jūratė Norvilai, iš 

viso 310 dol., Oak Lawn, IL 
Arvydas ir Daiva Barzdukai, iš 

viso 200 dol., Falls Church, VA 
Jonas ir Ona Vaičekonis, iš viso 

300 dol., Severna Park, MD 
Eugenija ir Roma Žilioniai, iš vi

so 125 dol., Baltimore, MD 
Viktoras ir Milda Šatai, iš viso 

150 dol., Riverside, IL 
Duncan ir Lucija Hutcheon, iš vi

so 150 dol., Oak Park, IL 
Justinas ir Regina Pikūnai, iš vi

so 100 dol., Haiku, HI 
Remigijus ir Danutė Beržinskai, iš 

viso 100 dol., Richmond Heights, OH 
Jonas ir Izabelė Stankaičiai, iš 

viso 100 dol., Chesterland, OH 
Edmund ir Erika Brooks, iš viso 

100 dol., Oak Lawn, IL 
Su 50 dolerių: 
Balys ir Elena Kondratai, gar

bės nariai, iš viso 1,425 dol., Quaker 
Hill, CT 

Marija Andrijonaitė, iš viso 320 
dol., Chelsea, MI 

Marija Noreikienė, iš viso 575 
dol., Putnam, CT 

Su 40 - 20 dolerių: 
Bruno ir Marilyn Jaselskiai, iš vi

so 115 dol., Evanston, IL 
Danguolė Banevičienė, iš viso 

400 dol., W. Hartford, CT 
Elena Dambriūnas, iš viso 25 dol., 

Brentwood, MD 
Marija Arštikienė, iš viso 260 dol., 

N. Riverside, IL 
Visiems aukotojams Draugo 

fondas nuoširdžiai dėkoja. 

DOVXNX 
PapuoŠkite savo šventes 

GINTARINIAI 
KALĖDINIAI PAPUOŠALAI 
Turime ir kitų gintarinių 

bei lininių dovanų. 

www. do vanagifVs. com 
j 610-892-1968 

http://www.johngibaitis.com
mailto:gibaitis@aoi.com

