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Vieną parą Lietuva gyvens 
be prezidento 

Viln ius , sausio 23 d. (BNS) 
— Išrinktojo prezidento Valdo 
Adamkaus iškilmingos prie
saikos bei inauguracijos ce
remoniją nu ta r ta surengti va
sario 26-ąją, praėjus parai po 
prezidento Algirdo Brazausko 
kadencijos pabaigos. 

A. Brazauskas savo dekretu 
sudarė naujojo prezidento V. 
Adamkaus inauguracinę ko
misiją, kurioje yra per 10 
narių, tarp jų — dabartinės 
prezidentūros ir V. Adam
kaus, Seimo ir vyriausybės at
stovai. 

Komisija rūpinasi naujojo 
prezidento inauguracijos iškil
mėmis. 

V. Adamkaus inauguracijos 
komisijos narys Arūnas Pem-
kus spaudos konferencijoje 
penktadienį sakė, jog iš pra
džių išrinktojo prezidento 
priesaika bei inauguracija bu
vo numatyta vasario 24-ąją. 

Tačiau Konstitucinio teismo 
pirmininkas Juozas Žilys nu
rodė, kad ši ceremonija gali 
įvykti tik kitą dieną po dabar
tinio prezidento kadencijos pa
baigos. 

Pagal pirminę prezidento in
auguracijos programą, vasario 

26 d. vyks iškilmingas Seimo 
posėdis, kurio metu vidurdienį 
tautai ir valstybei prisieks 
naujasis prezidentas Valdas 
Adamkus. 

1 vai. p.p. Vilniaus Arkika
tedroje prasidės šv. Mišios už 
tautos santarvę. Maždaug po 
valandos Arkikatedros aikš
tėje vyks iškilminga Lietuvos 
kariuomenės rikiuotė, o V. 
Adamkus kreipsis į tautą. 

Vėliau iškilminga eisena pa
judės link Daukanto aikštes, 
kur vyks prezidentūros perda
vimo ceremonija. Bus nuleista 
kadenciją baigusio A. Bra
zausko ir iškelta naujojo Lie
tuvos vadovo — V. Adamkaus 
— vėliava. 

8 vai. vak. net trijose sos
tinės vietose vienu metu pra
sidės protokolinis pr iėmimas. 
Pasak komisijos narių, kvies
tinių svečių sąrašas pasirodė 
toks gausus, kad j ie visi ne
tilps į Baltąją Prezidentūros 
salę. Tačiau kitų dviejų pri
ėmimo vietų spaudos konfe
rencijos dalyviai d a r neįvar
dino. 

Ceremoniją baigs pučiamųjų 
orkestrų koncertas bei ugnies 
salvės. 
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Sausio 21 dieną Tuskulėnų dvaro teritorijoje rastus pai
nėje) parodė Valstybines teisės medicinos tarnybos gene 

cus Lietuvos prezidentui Algirdui Brazauskui ideši-
linis direktorius, profesorius Antanas Garmus. 

(Eltai 

Ar bus iki galo a tskleis ta 
Tuskulėnų dvaro t ragedi ja? 

Opozicija pageidauja kai kuriu 
ministrų atsistatydinimo 

Vilnius , sausio 23 d. (BNS) 
— Po naujojo prezidento inau
guracijos reformuojant vyriau
sybe, opozicinė LDDP ragina 
pakeisti trečdalį dabartinio 
kabineto ministrų. 

„Man labai gaila, bet į šį 
sąrašą tenka įtraukti ir 
švietimo ir mokslo ministrą 
Zigmą Zinkevičių", sakė parti
jos vadovas Česlovas Juršėnas 
spaudos konferencijoje. 

LDDP jau nuo seno nepaten
kina sveikatos apsaugos mini
stro Juozo Galdiko, žemės ir 
miškų ūkio ministro Vytauto 
Knašio, Vidaus reikalų mi
nistro Vidmanto Žiemelio ir 
kultūros ministro Sauliaus 
Šaltenio veikla. 

LDDP taip pat pageidauja 
Sujungti ryšių ir informatikos 
ministeriją su Susisiekimo 
ministerija, o Europos reikalų 
ministeriją — su Užsienio 
reikalų ministerija. 

Č. Juršėnas pasiūlė Seimui 
sudaryti parlamentinę vyriau-

jo manymu, dabar ministrų 
kabinetas veikia visiškai sava
rankiškai. „Seimas tur i teisę 
prižiūrėti, kaip vykdomi jo 
priimti įstatymai", teigė j is . 
Lietuvos Konstitucija numato, 
kad Seimas tur i kontroliuoti 
vyriausybės veiklą. 

LDDP vadovas pasiūlė tokią 
komisiją sudaryti iš 13-kos 
Seimo narių, priklausančių 
įvairioms frakcijoms, o jos va
dovu paskirti opozicijos at
stovą. „Tai būtų garanti ja , kad 
komisija t ikrai gerai dirbs", 
sakė jis. 

LDDP ketina vasar io pra
džioje susitikti su išrinktuoju 
prezidentu Valdu Adamkumi 
ir aptart i būsimo bendradar
biavimo perspektyvas. 

„Aš pasiryžęs pasakyt i ger
biamajam išr inktajam prezi
dentui, kad mes palaikysim ir 
konkrečius jo žygius, ir 
siūlymus, kurie mūsų suprati
mu atrodys priimtini", teigė Č. 
Juršėnas . sybės priežiūros komisiją, nes, 

Švietimo ministerija „neišlaikė" 
profesionalumo egzamino 

Vilnius , sausio 22 d. (BNS) 
— „Vienuolikos Švietimo tary
bos narių atsistatydinimą ir 
ministro Zigmo Zinkevičiaus 
nesugebėjimą bendradarbiauti 
su taryba aš galiu vertinti 
kaip krizę", sakė Seimo švie
timo, kultūros ir mokslo komi
teto vicepirmininkas socialde
mokratas, Seimo narys Rolan
das Zuoza spaudos konferenci
joje ketvirtadienį. 

Anot Seimo nario, ministeri
jos darbuotojai stengiasi dirb
ti, tačiau ministerijos nesuta
rimai su Švietimo taryba ir 
Seimo komitetu „atsiliepia vi
sam procesui". 

Ministerijos sprendimą ne-
bepratęsti laikraščio „Dialo
gas" rėmimo R. Zuoza įvardijo 
kaip „ministro cenzūrą", nes 
laikraščio redaktorė Elena 
Tervidytė spaudos konferenci
joje sakė, kad, jos nuomone, 
1997-ieji buvo nesėkmingiausi 
metai Lietuvos švietimui. 

Anot jos, ministras pradėjo 

darbą, net nesusipažinęs su 
pagrindinėmis švietimo refor
mos nuostatomis. „Ministerija 
neišlaikė nei profesionalumo, 
nei e lementaraus padorumo 
egzamino", apibendrino E. 
Tervidytė. 

R. Zuoza ragino krikščionių 
demokratų ministrą „patį 

Vi ln ius , sausio 22-23 d. 
(BNS-LR) — Ketvirtadienį 
Vilniuje įvyko forumas „Tus
kulėnų tragedija: rezultatai ir 
žuvusiųjų atminimo įamžini
mas", kuriame mokslininkai 
viešai paskelbė apie savo tyri
nėjimus. 

1994 m. vasarą Tuskulėnų 
dvaro teritorijoje buvo pradėta 
ieškoti 1944-1947 m. nužudy
tų Vilniaus KGB pastato rū
siuose žmonių palaikų. Vals
tybės saugumo departamento 
duomenimis, ten turėjo būti 
užkasti 766 Lietuvos piliečiai. 
tarp kurių — nemažai pasi
priešinimo sovietų okupan
tams judėjimo Lietuvoje daly
vių. Pagal išlikusius KGB do
kumentus, ten palaidota kelio
lika vokiečių, latvių, lenkų ir 
rusų. 

Iki šiol rasti 706 nužudytų
jų palaikai, neaišku, kur dar 
60 nužudytųjų. 

Lietuvos mokslininkų gru
pė, kurioje dirbo Valstybinės 
teismo medicinos tarnybos di
rektorius, profesorius Antanas 
Garmus, archeologas Vytau
tas Urbanavičius ir Vilniaus 
universiteto antropologas Ri
mantas Jankauskas, jau atpa
žino 43 asmenų palaikus. 
Tarp jų yra vyskupo Vincento 
Borisevičiaus, Lietuvos armi
jos karininko Jono Semaškos, 
garsios Marijampolės gimna
zistų bylos narių. 

Tarp rastų palaikų 702 yra 
vyrai ir 4 moterys. Žuvusiųjų 
amžius — 20-50 metų. Beveik 
visi buvo sušaudyti, nes kau
kolėse aiškiai matyti šautinės 
žaizdos; kai kuriais atvejais 
būta sužalojimų net 6 šūviais, 
kai kuriems sužalojimai pada
ryti kirvukais, peiliais, įvai
riais bukais daiktais. 

„Taip Lietuvoje dar niekas 

džių. 
Šiuo metu Tuskulėnų par

kas aptvertas medine tvora. 
Čia vakarais ifenkasi girtuok
liai, šiukšles pila aplinkinių 
namų gyventojai, tvoros len
tas plėšia medienos pristigę 
vilniečiai, tačiau vyriausybė 
neranda pinigų deramai sut
varkyti šią rūsaos atminties 
vietą. Atminimo paminklui, w 

projektavimui bei likusių Tus
kulėnų dvaro pastatų remon
tui reikėtų 12 mln. litų. Vil
niaus savivaldybės žiniomis, 
1996 metais vyriausybe dar
bams Tuskulėnuose 1997-93 
m. biudžete lėšų nenumatė. 

Tuo tarpu, žuvusiųjų KGB 
pastato Vilniuje rūsiuose pa
laikai, sukrauti į dėžes nuo 
bananų, laikomi Valstybinės 
teismo medicinos tarnybos, 
įsikūrusios Šiaurės miestelyje, 
patalpose. 

Kauno savivaldybė tikrina 
valdininkų politini lojalumą 

Vilnius, sausio 22 d. (BNS) 
— Kauno miesto savivaldybėje 
B kategorijos valdininkai ver
čiami vieni kitiems rašyti cha
rakteristikas, pagal kurias ke
tinama nustatyti atlyginimų 
koeficientus. Tačiau charakte
ristikose, be kita ko. reikia 
apibūdinti lojalumą valdan
čiosios koalicijos programai. 

Apie tai spaudos konferenci
joje ketvirtadienį informavo 
Liberalų sąjungos pirmininko 
pavaduotojas. Kauno skyriaus 
vadovas Klemensas Rimšelis. 

Jo, nuomone, taip valdan
čioji koalicija siekia sutelkti 

valstybės valdyme kuo dau
giau savo šalininkų, o reika
lavimas, kad B kategorijos 
valdininkai turėtų tokias pat 
politines nuostatas, kaip ir 
politines valdžios pareigūnai, 
pažeidžia bet kokius demokra
tijos principus. 

K. Rimšelis pranešė, kad jau 
kreipėsi į savivaldybių ir val
dymo reformų ministrą, pra
šydamas išsiaiškinti, ar tokios 
anketos platinamos tik Kauno 
savivaldybėje, ar visose kon
servatorių valdomose savival
dybėse. 

Lietuva turėtų pasirašyti 
minų sunaikinimo sutartį 

Vilnius, sausio 23 d. 'BNS; 
— Pasirašydama Pasaulinės 
sausumos m;r.ų uždraudimo 
sutartį, Lietuva paskatintų 
prie sutarties pasirašymo pri
sijungti kitas vilstybes bei su
stiprintų savo -augumą, pen
ktadienį spaudos konferenci
joje pareiškė Kanados Valsty-

spręsti savo klausimą", teigda- nėra dirbęs. Ir ne tik Lietu-
mas, kad nepasitikėjimo pa- voje", sakė prof. A. Garmus, 
reiškimui nėra pa lankus me- pridurdamas, kad Tuskulėnai 
tas ir reikia palaukt i iki nau- buvo ištirti taip nuodugniai ir 
jos vyriausybės suformavimo 
vasario pabaigoje. 

* Už d u L u k i š k i ų tardy
m o i z i l i a to r iu je praleistus 
mėnesius Seimo nar iui Aud
riui Butkevičiui par lamento 
buhalterija išmokėjo daugiau 
nei 5,000 litų. A. Butkevičius 
tebėra Seimo narys, ir j a m to
liau skaičiuojamos visos parla
mento nariui priklausančios 
išmokos. Atlyginimas j a m bus 
mokamas ir už pirmąjį šių me
tų mėnesį. Seimo Etikos ir 
procedūrų komisija, turinti 

išsamiai, kaip nė viena kita 
kapavietė Lietuvoje. 

Tačiau, pasak antropologo 
R. Jankausko, kol kas nužu
dytųjų atpažinimas pagal ge
netinius kraujo tyrimus 
(DNR) nedavė norimų rezulta
tų, nes reikia tobulesnės apa
ratūros, įvairių medžiagų, 
mokslininkams trūksta įgū-

teise už visuotinių posėdžių 
nelankymą mažinti Seimo na
rių atlyginimą, tokio sprendi
mo dėl A.Butkevičiaus nėra 
priėmusi. IBNS 
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Rusija susirūpinusi dėl 
JAV-Baltijos Chartijos 

komentarų 
Viln ius , sausio 23 d. v BNS; 

— Rusijos ambasadorius Lie
tuvoje Konstantinas Mozelis 
teigia, kad Rusijai kyla daug 
klausimų dėl JAV ir Baltijos 
valstybių bendradarbiavimo 
Chartijos, kuri buvo pasi
rašyta praėjusią savaitę Va
šingtone. 

„Rusija sunerimusi chartijos 
dalyvių komentarais, neva 
JAV įsipareigojo remti Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos įstojimą į 
NATO, nors anksčiau buvo 
užtikrinta, jog Baltijos valsty
bių priėmimo į sąjungą klausi
mas nebus keliamas", sake K. 
Mozelis penktadienį spaudos 
konferencijoje Rusijos amba
sadoje Vilniuje. 

K. Mozelis citavo Rusijos 
Užsienio reikalų ministerijos 
oficialųjį pareiškimą, kuriame 
pabrėžiama, kad jei Baltijos 
valstybių priėmimas į NATO 
taptų tikrove, „Rusija neabejo
tinai iš naujo įvertintų savo 
santykius su sąjunga". 

Diplomatas dar kartą pakar
tojo Rusijos nuomonę, jog be 
NATO yra ir kitų kelių saugu
mui užtikrinti. „Gaila, jog 
chartijoje nepaminėtas pasta
rosios Rusijos iniciatyvos, no
rėtųsi, kad joms būtų skiria
ma daugiau dėmesio", sakė jis. 
Ambasadorius turėjo mintyse 
rudenį Maskvos paskelbtus 
pasiūlymus dėl priemonių sti
printi tarpusavio pasitikėjimą, 
saugumą ir pastovumą re
gione. 

Anot Rusijos URM prane
šimo, Maskvos nuomonę dėl 
Chartijos nulems tai, ,,ar kon
kretūs mūsų bendradarbių 
veiksmai atitiks bendrus pa
stovumo Baltijos regione in
teresus". 

Ambasadorius nesutiko ko
mentuoti Rusijos užsienio rei
kalų viceministro Aleksandr 
Avdejev laiško Valstybės Dū
mos deputatui Sergej Babu-
rin, kuriame teigiama, kad 
1940 metais Sovietų Sąjunga 
neaneksavo Baltijos valstybių. 

binio gynybos štabo pulkinin
kas Edward Stenley Fitch, 
kuris atvyko į Lietuvą aptarti 
šios sutarties pasirašymo gali
mybių su Krašto apsaugos mi
nisterijos pareigūnais. 

Kanados vyriausybės atsto
vo manymu, pėstininkų naiki
nimo minos Lietuvos neišgel
bėtų nuo galimo užpuoliko. 
..Gali išgelbėti tik pastovūs 
santykiai su kaimyninėmis 
valstybėmis. Sutarties pasira
šymas dėl Pasaulinių sausu
mos minų uždraudimo būtų 
vienas žingsnis link saugios 
kaimynystės". 

1997 m. gruodžio 2-4 d. 
Otawoje 122 pasaulio vals
tybės pasirašė Sausumos mi
nų naudojimo, kaupimo, ga
mybos ir perdavimo draudimo 
bei jų sunaikinimo susitarimą. 

Dokumentą pasirašiusios 
valstybes įsipareigojo sunai
kinti užkastas pėstininkus 
naikinančias minas, padėti 
nukentėjusiems nuo šių minų, 
sustabdyti sausumos minų ga
myba ir sunaikinti jau paga
mintas. 

Pasak pulkininko E. S. 
Fitch. pėstininkų naikinimo 
minos neturi jokios karines 

nes to meto tarptautinėje 
teisėje nebuvo draudimų gra
sinti kitoms valstybėms jėga. 

„Jo notoje išsakyta oficiali 
ministerijos nuomonė, amba
sadoriui jos komentuoti ne
pridera", sake K. Mozelis, pri
durdamas, kad geriau žvelgti į 
priekį, o ne „draskyti dar 
neužgijusias žaizdas". 

Rusijos URM pareiškime 
primenama, kad „Rusija jau 
ne kartą yra pareiškusi, jog 
naivu atsakomybę del 50-ies 
metų senumo įvykių primesti 
šiandieninei Rusijai". 

Ambasadorius kaip reikš
mingiausią praėjusių metų 
įvykį paminėjo abiejų valsty
bių prezidentų pasirašytas su
tartis, kurios padės užtikrinti 
pastovumą regione ir užkirs 
kelią nereikalingiems svarsty
mams, dėl valstybės sienos ir 
ekonominės erdvės jūroje. 

Rusijos ambasadorius Lietuvoje 
Konstantinas Mozelis 

Tačiau K. Mozelis pripažino, 
kad „ir Rusijoje, ir Lietuvoje 
yra jėgų, kurios nori išlaikyti 
įtampą", todėl nebus lengva 
sutartis patvirtinti. 

K. Mozelis teigė, kad šiemet 
Rusija skirs didesnį dėmesį 
Šiaurės ir Baltijos regionams. 
Anot jo, j a u n u s Lietuvos ir 
Rusijos" santykius reikia plė
toti ir toliau. K. Mozelio nuo
mone, tam būtų naudingi pla
nuojami Rusijos ir Lietuvos 
parlamentų vadovų vizitai. 

Lietuvoje įvedamas 
didžiosios Europos" laikas 

Vilnius , sausio 21 d. (BNS) 
— Vyriausybe nutarė įvesti 
Lietuvoje pirmosios (I) laiko 
juostos laiką, kuris yra dauge
lyje didžiųjų Vakarų ir Vidu
rio Europos valstybių. 

Lietuvos teritorijoje ..europi
nis" laikas bus įvestas kovo 
29-ąją. 2 valandą nakties. 

Toks laikas (Greenvvich lai
kas plius 1 valanda' yra Vo
kietijoje. Prancūzijoje, Belgi
joje. Olandijoje, Italijoje, Ispa
nijoje, Austrijoje. Šveicarijoje. 
Norvegijoje, Švedijoje. Dani
joje, Lenkijoje, Čekijoje. 

Šis I laiko juostos (Vidurio 
Europos) laikas buvo Lietu
voje iki 1940 metų. Per 50 so
vietų okupacijos metų Lietu
vos laikas buvo sutapatintas 
su Maskvos, o nuo 1990-ųjų 
įvestas II juostos laikas (Rytų 
Europos). 

Antrosios juostos laikas 
'Greenvvich laikas plius 2 va
landos) dabar taip pat veikia 
Latvijoje, Estijoje. Suomijoje. 
Baltarusijoje, Ukrainoje. Mol-

reikšmės. Jos tik žaloja tai
kius gyventojus ir per karinį 
konfliktą, ir po jo. Kasmet nuo 
pėstininkų naikinimo minų 
žūsta arba būna sužalojami 
nuo 25 iki 26.000 žmonių. 

dovoje ir kt. 
Lietuvos teritorija yra dviejų 

laiko juostų — pirmosios ir 
antrosios — teritorijoje. I juos
toje yra tik penktadalis Lietu
vos teritorijos, o likę keturi 
penktadaliai — antrojoje. 

Manoma, kad I juostos laiko 
taikymas Lietuvoje, kaip ir 
daugelyje didžiųjų Europos 
valstybių, padėtų Lietuvos ir 
šių valstybių atstovams efek
tyviau bendradarbiauti ir pa
togiau keliauti, išvengiant ne
patogumų ir nesusipratimų, 
atsirandančių dėl laiko skirtu
mo. 

Riba tarp I ir II laiko juostų 
Lietuvoje eina tarp Jurbarko 
ir Tauragės miestų pietuose 
bei Telšių ir Kuršėnų šiaurėje. 

KALENDORIUS " 
Saus io 24 d.: Šv. Pran

ciškus Salezas, vyskupas. 
Bažnyčios mokytojas (1567-
1622): Felicija. Rainis. Gai
vi lė. 

Saus io 25 d.: Šv. Pau
liaus apaštalo atsivertimas; 
Ananijas. Agape, Viltenis. 
Žiede. 

Saus io 26 d : Šv. Timo
tiejus ir Titas, apaštalo Pau
liaus mokiniai: Paule, Riman
tas. Singa. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnvvood Ave. 
Arlington Heights, 1L 60004 

KAD NEPAMIRŠTUME SAVO 
PIRMŲJŲ ŽINGSNIŲ 

Ateitininkai yra lietuvių 
mokslus einančios katalikiš
kos jaunuomenės ir iš jos 
išaugusių sendraugių organi
zacija, turinti šūkiu „Visa at
naujinti Kristuje". Kadangi 
ateit ininkų vardas eina nuo 
1911 metų pradžioje Kaune 
pradėjusio eiti ^Ateities"' žur
nalo, todėl griežta prasme 
ateit ininkai savo istoriją pra
deda tik nuo jos pasirodymo. 
Tačiau istorinėmis versmėmis 
ateit ininkai laiko Vakarų Eu
ropoje įsikūrusias lietuvių 
katalikų studentų organizaci
jas : 1899 Friburgo universite
te įsikūrusią draugiją „Rūtą" 
ir 1909 m. Louvaine, Belgijoje, 
susiorganizavusią ..Lietuvą". 
1910 m. vasario 19 d. Lou
vaine buvo sudaryta pirmojo 
Lietuvių katalikų studentų 
sąjungos valdyba. Kan. P. Do
gelio pasiūlytas vardas yra ki
lęs iš „Ateities"' žurnalo, kurio 
pirmasis numeris, ranka rašy
tas , pasirodė Kaune 1910 m. 
lapkričio men. Tuo tarpu 
maskviečiai studentai, savo 
iniciatyva, susitarę su Kaunu, 
nu ta rė savo laikraštį leisti 
JDraugijos" priedu nuo 1911 
m. pradžios. Pirmąjį numerį 
sudarė redaktoriaus Prano 
Dovydaičio parašytas progra
minis straipsnis: ..Trys pama
tiniai klausimai". Nuo to laiko 
„Ateitį" skaičiusieji ir sudarė 
pirmąsias slaptas ateitininkų 
kuopeles. Nuo 1911 m. iki 
1915 m. Kaune ir Vilniuje kas
met vykdavo slaptos konferen
cijos. Kilus I pasauliniam ka
rui, ateitininkai toliau slapta 
veikė ir Rusijoje: Voroneže. 
Maskvoje, Petrapilyje, Tam-
bove ir kt. Ateitininkai slapta 
veikė ir Lietuvoje naujai stei
giamose lietuviškose mokyk
lose vokiečių okupacijos metu. 

Nepriklausomybės gyvenimo 
viltis skatino aktyviai ruoštis 
ateities gyvenimui ir numatyti 
j am gaires. Nepriklausomybės 
kovų metais ateitininkai gau
siai, kai kur ištisomis klasė
mis, išėjo savanoriais, dauge
lis žūdami. Atstačius nepri
klausomą valstybę ateitininkų 
organizacijoje brandintas pa
žangus socialinis nusistaty
mas buvo versme tiems jos 
nariams, kurie išėjo į vals
tybės darbą. Stengiantis ir to
liau išlaikyti tą pačią dvasią, 
vėliau buvo išvystytas krikš
čionių darbininkų sąjūdis. Kai 
miesčionejimo banga grėsė 
apimti mokslą einantį jau
nimą, ateitininkai laikė savo 
pareiga veikti su kaimo jauni
mu — pavasarininkais. Ateiti
ninkai aktyviai reiškėsi ir ki
tose katalikų organizacijose. 

Ateitininkų pastangomis buvo 
sukurta gausi katalikiškoji 
spauda. Visas katalikiškasis 
veikimas reiškėsi per inteli
gentiją, išaugusią ateitininkų 
organizacijoje. Okupacijų me
tais, nuo 1940 m. ateitininkai 
iš karto įsijungė į aktyvią re
zistenciją. Daugelį aukų atei
tininkai sudėjo tiek bolševi
kinės, tiek nacinės okupacijos 
metu. Užjūryje ateitininkai 
laikė savo pareiga visomis jė
gomis kovoti su nutautėjimo 
grėsme. 

R.Kr. 
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KUR DINGO JAUNUČIAI ATEITININKAI 
LIETUVOJE? 

Daumanto - Dielininkaičio kuopos nariai Trijų Karalių šventėje laimėję karūnų puošimo konkurse 

M K B 

Rankose ką tik iš Lietuvos 
gautas Ateitininkų federacijos 
lankstinukas. Jis yra dviejų 
spalvų, patrauklus savo iš
vaizda, pasipuošęs stilizuotu 

10-14 metų amžiumi. Pagal 
mūsų tradiciją ir JAS statutą, 
JAS apima pradžios mokyklos 
mokinius iki 14 metų am
žiaus. Nuo 6 iki 9 metų yra 

ateitininkų ženkleliu. Jame jaunučiai, o 10-14 metų yra 
yra try s pagrindiniai skyrė- jauniai. Kartu sudėjus yra 
liai: dabartis ir istorija, princi- Jaunieji ateitininkai. Man ne-
pai ir sąjungos. Ateitininkų 
pradžia siejama su lietuvių 
katalikų studentų sąjungos 
įkūrimu Belgijoje 1910 me
tais. Paminėta, kad „Pokario 
metais ateitininkai veikė išei
vijoje: JAV, Kanadoje, Vokieti
joje. Brazilijoje ir kituose 
kraštuose". Man užkliūva 
veiksmažodis „veikė". Būtų ge
riau jį papildyti ir kitoje lai
doje rašyti, kad „veikė ir vei
kia". 

Išvardinti visi penki princi
pai, šia eile: katalikiškumas, 
inteligentiškumas, šeimyniš-

aišku, kodėl mes tolinamės 
nuo pačių jauniausiųjų, ku
riuos gal ir yra lengviausia pa
lenkti gėrio ir idealų pusėn. 
Viena patyrusi pedagogė bei 
jaunimo auklėtoja tuo klausi
mu taip pasisakė: „Auklėji
mas, kuris prasideda nuo de
šimties metų vaikų yra pavė
lavęs. Būtinai anksčiau. Gra-

Čikagos ir apylinkių Dieli-
ninkaičio-Daumanto jaunųjų 
ateitininkų kuopa š.m. sausio 
4 dieną suruošė Trijų Karalių 
šventę. Kai po šv. Mišių vai
kams atvykome į Ateitininkų 
namus Lemonte, virš įėjimo 
salėn buvo iškabintos didelės 
raidės M. K. B. Tai suteikė 
progą paspėlioti, ką tai reiškia 
ir kodėl jos ten yra. Viename 
salės kampe buvo įrengta sce
na, o joje, juodame fone, paka
bintos žvaigždės. 

Vaikai greitai išsiskirstė į 
savo būrelius parepetuoti bū
simai programai, o suaugusie
ji — išgerti kavos. Vaikams 
sugrįžus prasidėjo programa. 

Pirmieji pteirodė ketvirto ir 
žu, kad mūsiškiai pradeda net penkto skyrių vaikai. Jie pas-
su priešmokykliniu amžiumi", kaitė apie Trijų Karalių šven-
Reikia manyti, kad Lietuvoje tę ir visiems paaiškino, ką tos 
JAS apribojimas 10-14 metų M K B raidės reiškia. Tai pir-
amžiumi yra korektūros klai- mosios raidės vardų Trijų Ka
da ar paprastas neapsižiūrė- r a i įų aplankiusių gimusį Kū-

kumas, visuomeniškumas, jimas, o ne kirtimas šakos, ant dykėlį Kristų, tai — Melkijo-
kurios ateitininkų ateitis ža- r a s > Kasparas ir Baltazaras, 
liuoja. Pasirodo, kad Lietuvoje vaikai 

Visame lankstinuke pras- t a s raides parašydavo virš du-
mingiausia yra dr. Arvydo Žy- ^ pažymėdami, kad svečiai 
go kvietimas jungtis: „Ateikite su dovanomis laukiami. Pa-
visi, kas tik norite. Ateikite ti- baigę skaityti jaunieji ateiti-
kintys ir netikintys. Ateikite ninkai ant Kalėdų eglutės pa-
nusivylę. pilni skausmo. Atei- kabino mažus papuošalėlius 
kitę niekada skausmo nematę, bei padalino juos aplink sėdė-
Ateikite kadaise persekioti, jusiems žmonėms, 
pažeminti už tikėjimą, atei- Tarp kiekvienos programos 
kitę kadaise persekioję ir pa- dalies buvo giedama kalėdinė 

tautiškumas. Jie išvardinti, 
reikia manyti, svarbos eile. 
Užjūrio ateitininkų tautiš
kumą rikiavo tuoj po katali
kiškumo. Matomai, Lietuvoje, 
savame krašte, tautiškumo 
pabrėžimas yra mažiau opus. 
Tai suprantama. 

Sąjungų skyrelyje išvardin
tos keturios sąjungos, duoda
ma pirmininkų pavardės, jų 
telefonai. Ateitininkų federaci
jos adresas: Laisvės ai. 13, 
3000 Kaunas, Lietuva. telV 
faks. 73 -40 55. AF pirmininko 
Vyganto Malinausko tel. 8-290 
45 293. 

„Jeigu tau 10-14 metų, ateik 
į JAS... Jeigu tau 15-18 metų, 
ateik į MAS..." Aukštosios ar
ba aukštesniosios mokyklos 
studentas kviečiamas įsijungti 
į Studentų ateitininkų sąjun
gą. „Jeigu jau baigtos studijos, 
o mūsų idealai brangūs, lau
kiame ASS — Ateitininkų sen
draugių sąjungoje". Labai nus
tebau matydamas Jaunųjų 
ateitininkų sąjungą, apribotą 

žeminę kitus. Bet ateikite 
dirbti, mokytis, mąstyti. Atei
kite kurti, o ne griauti. Atei
kite tarnauti, o ne valdyti. 
Ateikite gauti, bet mokykitės 
duoti. Ateikite klausti, bet mo-

giesmė. Jas pravedė Jūratė 
Tautvilaitė-Fisher. Ne tik gir
dėjome, bet ir pati publika gie
dojo „Bėkit, bėkit piemenėliai" 
(„Piemenėliams", - J. Nauja
lio), „Muškim būgnais, trimi-

kurtais juokais. Juokų tema 
buvo mūsų kasdieninis gyve
nimas, draugai, vadovai. 

Vyresni berniukai paskaitė 
Vytauto Mačernio eilėraštį 
„Laiškas Kristui". Paskui jie 
patys atliko giesmę pagal Fraz 
Gruber melodiją „Tyli naktis", 
šiai giesmei savo žodžius pri
taikė D. Polikaitis. 

Po to vyresnės mergaitės 
paskaitė legendą apie tris ka
ralius. Pažymėti, kad trys ka
raliai kilę iš Rytų, mergaitės 
buvo panašiai apsirengusios 
— įvairiais turbanais, rytie
tiškais sijonais. 

Programa baigėsi premijų 
įteikimu. Trijų Karalių šven
tės proga jaunučiai turėjo 
atnešti papuoštą karūną. Šios 
karūnos buvo komisijos įver
tintos ir už jas paskirtos pre
mijos. Kategorijų buvo daug 
— lietuviškiausios, senoviš-
kiausios, pavasariškiausios, 
puošniausios ir t.t. Manau, 
kad neklysiu parašęs, kad 
visi, kiek pasistengę, laimėjo 
pažymėjimą. 

Kaip visada, po programos 
buvo vaišės vaikams ir suau
gusiems. Džiaugiuosi, kad 
šįmet per Kalėdas vėl truputį 
daugiau susipažinau su lietu
viškais papročiais. Prisimenu, j 
kad vaikystėje tėvai stengėsi 
atkreipti dėmesį, kad lietuvių 
kalėdiniai papročiai skyrėsi 
nuo amerikietiškųjų, bet visa 
ta žaislų ir dovanų virtinė 
užgožė juos ir buvau pamiršęs 
apie lietuvišką Trijų Karalių 
šventę. 

Mindaugas Bielskus 

DR. JANINA JAKSEVrClUS 
JOKŠA 

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

Valandos susitarus 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. POSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kutam Av. 

Vai antra 2-4 v.p.p ir ketvd. 2-5 v.p.p. 
SeStd pagal susitarimą 

KatonatO tai. 773-778-2880 
Namų tw. 708-448-5646 

DR. KENNETHJ. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 69 St., Chicago. 'L 
Tai. 773-735-5556 

4707 S. Oilbart. La Orartoa. IL 
Tai. 706-362-4487 

DR. VIUUS MIKA1TIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAIflLY MEDtCAL CUMC 
1M06-1Z7 m, UmM. E (MM 

Pmutujo Pik* Community MoiciUI 
S.** Cron MotpiUI 

Valandos pagal susitarimą 
Tat 708-257-2266 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

kykitės klausyti. Ateikite kai- tuokim" („Didis džiaugsmas", 
bėti. bet mokykitės išgirsti. _ j . Naujalio) ir kitas giesmes, 
Ateikite pasiguosti, bet mo
kykitės paguosti... Bet virš 
visko ateikite ne dėl savęs, ne 
dėl kito žmogaus, bet ateikite 
dėl Kristaus. Tai yra vienin
telė prasmė. Tai yra sunkiau
siai suprantamas, sunkiausiai 
pasiekiamas, bet vienintelis 
kelias". 

Romualdas Kriaučiūnas. 

ClevHando Maironio kuopos moksleiviai ateitininkai, 
svečias is Toronto k n n Edis Putrimas 

ju i:l':U>iai <lr Mari' i.ani.-iiiskas, Vida Svaresne ir 
Niidtr V I . Bacevičiau* 

be kurių Kalėdos nebūtų lietu
viškos. 

Paskui pasirodė vaikų 
darželio ir pirmo skyriaus vai
kai. Jie jau namuose buvo 
mintinai išmokę eilėraštį ir jį 
be klaidų padeklamavo. Po jų 
antrasis būrelis — antro sky
riaus vaikai irgi pasirodė su 
eilėraščiu apie šaltį ir sniegą. 

Trečio, ketvirto ir penkto 
skyrių mergaitės pakalbėjo 
apie Kalėdų legendą. Po to jos 
dalyvius palinksmino savo su-

SVARBŪS ADRESAI 
RYŠIAMS S U LIETUVA 

Lietuvos Ateitininkų federa
cijos adresas yra: Laisvės ai. 
13, Kaunas 3000, telefonas/ 
faksas 73 40 55; taip pat gali
ma susisiekti www.ateitis.lt 
arba e-mail: afl§>ateitis.lt 

Su federacijos pirmininku 
Vygantu Malinausku galima 
susisiekti tel. 32 32 97. JAS 
pirmininkės Vilhelminos Rau-
baites telefonas 71 94 24. 
MAS pirmininkas yra Min
daugas Kuliavas; jis pasiekia
mas tel. 74 76 32. 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
IHckofy HMe 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

WWhWSSR i 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kato. tel. 773-588-3166 
Namų tel. 847-381-3772 
6745 Weet63rd Street 

Vai pirmd. ir ketvd 3 v.p.p. - 6 v.p.p. 
^^K į tO(T jsd į»nom«-s i« tą rus^^ 

LI^ARVYDASTSAIUD? 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austtn) 

Tel . 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUJA KERELYTĖ 
Cruropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Hartam, Bridgavww, IL 60455 

Tel. 708-594-0400 
Valandos pagal susitarimą 

DAUA A CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 
7815 W. 171 St 

Tinley Park, IL 60477 
708-614-6871 

Valandos pagal susitarimą 

DR.DAUA JOOWAUS 
DANTU GYDYTOJA 

3600 MgMand Ava., Sta. 201 
(skaisai garves nuo Good Samantan bgontnts) 

Downera Grova, IL 60515 
Tai . 630-960-3113 

Valandos susitarus 

DfL BJGUUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVsftar S t , Lement, IL 60439 
Tai . 815-723-1854 

7800 W. Coiage Dr. 
Pato* Heights, IL 60453 

Tai . 708-361-0010 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 
Kato. 773-735-4477 

Rez. 706-246-0087 arba 708-246-6581 
6449 S. Putaakj Road 

Valandos pagal susitanmą 

Caniac Diagnoms, LTD. 
6132 S. Kedzie Ava. 
Chicago, IL 60829 
Tai. 773-438-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.RJdgeland Ava. 
Chicago RJdge, IL 60415 

Tai. 706-636-6622 
4149 W. 63rd. St 

Tai. 773-735-7709 

DR. DANA M. SALIKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannbeim Rd. 
Waatcheatar, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagai susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tet 708-662-4159 atsakomas 24 va! 
1443 S. 50tti Ave., Cicero 
Kasdien 1 v.p.p. - 7 vv. 

Išskyrus trečd.; šeštad. 11-4 v.p.p. 

ARAS 2UOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

TeŪ630)527-0090 
3825 Hjįfaand Ava., 

Tower1,Sulte3C 
Downera Grova, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

D R V. J. VASAITiENĖ 
DANTU. GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

NUČLŠ stANKEVIČlUtĖ. M.D, 
Board Certi f ied, Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Hoty Croes Protaaaionai Pavrhon 

3 fl. South 
Uthuantan Ptaza Ot at Cailtomia Ava. 

Chtaago. IL 60629 
Tel. 773-471-7879 

UH. PklHAS V. KISIELIUS 
INKSTU. P0SL63 IR PROSTATOS 

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

630-941-2809 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai 708404-1120 

SURENDER LAL.M.D. 
Specialybė - Vidaus ligos 
7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60852 
Tai. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

DRTLTPETRETKTŠ 
DANTU GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.7981 Ava., Motery Hilą, IL 

Tai (706) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai 

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

DR. AB. ČLEVECKAS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

S P E C I A L Y B Ė - AKIŲ LIGOS 
3900 W,95 S t Tel. 708-422-0101 

Valandos pagal susitarimą 
Pirmad. 3v.p.p.-7v v., antr 12:30-3v p.p 

treč uždaryta, kelvirt 1 • 3 v p p 
penktad ir šeštad 9 v r - 12 v.p.p 

DR DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 WWt Ava. 
OrtandPark 

708-349-8100 
Valandos kasdien išskyrus savaitgalius 

DR. K JUČAS 
ODOS LIGL) SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132S Kedrie Ave., CNoago 

773-778-6889 arfte 773-489-4441 

JONAS V. PRUNSMS, MD 
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Rimties valandėlė 

DIEVO ŽODIS MUS JUNGIA 
Kas sekmadienį susirinkę, 

girdime Dievo žodį, skaitomą 
Šventajame Rašte, klausomės 
jo aiškinimo, ir jis mus pavei
kia, mus keičia, mus jungia į 
vieną Kristaus kūną su kitais, 
kartu su mumis susirinku
siais garbinti Dievą, dalintis 
jo gėrybėmis, dalyvauti jo am
žinoje ir mūsų pačių gyvenimo 
aukoje. Ir nors Jėzus įsteigė 
Eucharistiją, jis, kaip žmogus, 
pats gimė tautoje, kuri jau 
prieš jį turėjo seną Šv. Rašto 
tradiciją ir, joje išaugintas, 
Jėzus tą tradiciją tęsė. 

Pirmame skaitinyje iš Nehe-
mijos knygos (Neh 8:2-6, 8-10) 
girdime, kaip visą pusdienį 
Senojo Testamento kunigas 
Ezdras susirinkusiai tautai 
skaitė Įstatymo knygą ir 
žmonės šį Dievo žodį priėmė: 
„Visi, iškėlę rankas, atsiliepė: 
Amen, Amen! Paskui nusi
lenkė, puolė prieš Viešpatį 
žemėn ir veidu lietėsi žemės". 

Nors Ezdras gyveno palygin
ti vėlai žydų istorijoje — apie 
428 m. prieš Kristų — jis atli
ko maždaug antrojo Mozės 
vaidmenį. Jis surinko ir sure
dagavo šiandien mūsų turima 
forma pirmas penkias Senojo 
Testamento knygas, nežydų 
vadinamą Pankiaknygę, žydų 
vadinamą Tora. arba Įstaty
mą. Kaip šiandien žinome, tos 
knygos, ir visas Šv. Raštas, 
neatsirado iš karto — nebuvo 
vieno žmogaus ar vienu kartu 
parašytos, o prasidėjo žodžiu 
kartojamais Mozės (kuris kal
bėjosi su Dievu) palikimo pa
sakojimais ir maldomis. Tai 
buvo išmokstama atmintinai 
ir perduodama vis naujoms 
kartoms, pagaliau vienur ar 
kitur užrašoma ir saugoma. O 
Ezdras, tuos įvairius raštus 
surinkęs, suredagavo į vieną, 
penkių Mozės knygų rinkinį 
— Įstatymą. 

Žydų tradicijoje šis skaitinys 
iš Nehemijo reikšmingas ir 
tuo. kad čia girdime apie tą 
įvykį, su kuriuo prasidėjo 
žydų Šv. Rašto aiškinimo tra
dicija: „Ezdras skaitė iš Dievo 
Įstatymo knygos skyreliais, o 
levitai juos aiškino taip, kad 
žmonės galėtų suprasti, kas 
buvo skaityta". Kad žydų tau
tai per Mozę duotas Dievo 
žodis būtų tautoje gyvas besi
keičiančiose epochose, Ezdro 
laikais jis buvo išverstas iš 
senovinės. nebenaudojamos 
Hebrajų kalbos į šnekamąją 
Aramajų kalbą su įvairiais 
paaiškinimais; šie vertimai 
vadinami „Targum". Ezdro lai
kais taip pat pradėjo būti ren
kami pasakojimai ir apsaky
mai, iliustruojantys ir ryški
nantys Šv. Rašto pritaikymą 
naujų laikų aplinkybėse; jie 
vadinami „Haggadah . Ir ilgai
niui, jungiant šias arama-
jiškas Šv. Rašto tradicijas su 
vėlyvąja Hebrajų teisės tradi

cija, kūrėsi vadinamasis Tal
mudas. 

Panaši Šv. Rašto skaitymo 
ir aiškinimo tradicija, suren
kant Šventraščio pasakojimus 
ir pritaikant naujoms gyveni
mo aplinkybėms, matoma ir 
Luko Evangelijos pradžios žo
džiuose (LK 1:1-4): „Daugelis 
jau yra mėginę išdėstyti raštu 
pasakojimą apie mūsuose bu
vusius įvykius, kaip mums 
perdavė nuo pradžios savo 
akimis mačiusieji ir buvusieji 
žodžio tarnai. Taip pat ir aš... 
nusprendžiau surašyti... su
tvarkytą pasakojimą, kad įsi
tikintum tikrumu mokslo, ku
riuo esi išmokytas". 

Iš šių žodžių matome, kad 
Evangelija, kaip ir Mozės Įsta
tymas, vystėsi pirmųjų apaš
talų („nuo pradžios savo aki
mis mačiusiųjų") mokyme ir jų 
sekėjų raštuose. Todėl ir Nau
jajame Testamente yra ketu
rios Evangelijos, o priedo dar 
šv. Pauliaus bei kitų apaštalų 
laiškai ir Apreiškimo knyga, 
kuriuose taip pat ryškėjo Jė
zaus mokymo pritaikymas pir
maisiais Bažnyčios vystymosi 
ir augimo dešimtmečiais. 

Bet evangelistas Lukas tik 
tęsė tai, ką Jėzus, išugdytas 
žydų tradicijoje, pats darė (Lk 
4:14-21): „Jėzus atėjo į Naza
retą, kur buvo užaugęs. Šeš
tadienį, kaip pratęs, nuėjo į 
sinagogą ir atsistojo skaityti. 
Jam padavė pranašo Izaijo 
knygą. Atvyniojęs knygą, jis 
rado vietą, kur parašyta: 
Viešpaties Dvasia su manim, 
nes jis patepė mane, kad 
neščiau gerą naujieną vargdie
niams..." Paskaitęs šią seną, 
aštuonių šimtmečių senumo 
pranašystę ir atsisėdęs atgal į 
vietą, jis ją paaiškino žmo
nėms, nes jie nebūtų tikėjęsi 
jos išsipildymo nežymiame 
Nazarete augusiame jų kai
mynų sūnuje. Jėzus tarė: 
„Šiandien išsipildė ką tik Jūsų 
girdėti Rašto žodžiai". 

Tiek Senajame Testamente, 
tiek ir Naujajame, Dievo žodis 
tegali būti suprastas vienin
goje bendruomenėje, nors jos 
nariai būtų ir labai skirtingi. 
Anot šv. Pauliaus (1 Kor 
12:12-30), „Mes visi buvome 
pakrikštyti vienoje Dvasioje, 
kad sudarytume vieną kūną, 
visi — žydai ir graikai, vergai 
ir laisvieji" — visi esame ug
domi to paties Kristaus Dva
sioje jo žodyje, esame maitina
mi to paties Kristaus Kūnu ir 
Krauju, kad Kristaus mistinio 
kūno labui mokėtume aukoti 
tas dovanas, kurias mus su
kūręs Dievas mums patikėjo. 

Aldona Zailskaitė 

Popiežius Jonas Paulius. II 

KAS IŠ TIKRŲJŲ BANDĖ 
NUŽUDYTI POPIEŽIŲ 

E. RINGUS 

Maža garbė svetimom kal
bom kalbėti, didi gėda savo
sios gerai nemokėti. 

Prieš metus Castro, bū
damas Romoje, turėjo ilgesnį 
pokalbį su popiežiumi. Tos au
diencijos metu Castro paža
dėjo popiežiui tinkamai priim
ti. Tai reiškia, kad nebus sta
toma jokių kliūčių, jokių su
varžymų. Gruodžio mėn. Cas
tro paskelbė, kad Kalėdos bus 
valstybinė šventė. Aišku, kad 
popiežiaus vizito metu. be reli
ginių reikalų, bus gvildena
mos ir politinės problemos. Po
piežius vel bandys įtikinti 
paskutinį „marksistą", kad jis 
jau gerokai atsilikęs, gyvena 
dar 19-me šimtmetyje, kad lai
kas žengti pirmyn, kaip tai 
padare jo rėmėjai Maskvoje. 
Gal pavyks? 

„Meldžiuosi už brolį pakė
lusį ranką prieš mane. nes aš 
jam tikrai dovanojau". Tai 
buvo popiežiaus žodžiai, pasa
kyti ligoninėje, keletą dienų 
po atentato. Šv. Petro aikštėje 
1981 metais. 

Nuo tos dienos prirašyta 
daug knygų, straipsnių, rody
ta daug TV laidų visame pa
saulyje. Dabar pats „didvyris" 
parašė knygą apie tą trage
diją. Faktiškai knyga tapo 
Agca biografija, pavadinta 
„Mano teisybė". Laiko tam jis 
turėjo užtektinai, sėdėdamas 
Italijos kalėjime Ankonoje. 
Knygoje jis pasakoja, kad jau 
jaunystėje priklausė bulga
riškai teroristinei organizaci
jai „Pilki vilkai"'. Kas sekė jo 
bylą. žino apie skirtingus liu

dijimus teismo salėse. Todėl 
rimtai traktuoti naujus paro
dymus ne visi yra linkę. Ma
tyt, jis ieško kelio kaip išeiti iš 
dabartinės padėties, nes nu
baustas kalėti iki gyvos gal
vos, o ankstyvesnis „idea
lizmas" turbūt jau išgaravo. 
Todėl, ypač po pasimatymo su 
popiežium kalėjime, Agca pra
dėjo elgtis pavyzdingai ir net 
jam suteikraįalimybė studijuo
ti teisės mokslus, gal tikint, 
kad išmoktos žinios gali pa
dėti. 

Štai jo naujas planas. Pir
mame liudijime, tuojau po 
atentato. Agca. pareiškė, kad 
jis buvo Bulgarijos saugumo 
įrankis. Jo vyresnysis Romoje 
buvo kažkoks Antonovas. Po 
tokio parodymo tas Antonovas 
buvo suimtas. Bet po įvairių 
diplomatinių ėjimų Antonovas 
paleistas, nes Agca atšaukė 
savo parodymą ir paėmė visą 
kaltę sau. 

Iš tikrųjų mažai kas tikėjo 
Agcos antriems parodymams. 
Tačiau dei politinių priežas
čių, šalto karo ir pan.. tolimes
nis aiškinimas ir ieškojimas 
tikros tiesos buvo atidėtas. Vi
siems buvo aišku, kas supla
navo atentatą prieš komuniz
mo didžiau?ią priešą, ypač kai 
Lenkijoje prasidėjo bruzdėji
mas, kai atvirai pradėjo veikti 
„Solidarnosc" organizacija, ku
rią stipriai rėmė popiežius Jo
nas Pauliu- II drauge su Ame
rikos prezidentu Ronald Rea-

gan. Tačiau komunistinis reži
mas subyrėti dar nenorėjo ir jį 
pulti buvo gan pavojinga. Ag
cos byla taip ir nuėjo laikinai 
užmarščiai. Ji buvo „per karš
ta". Sovietų atominiai ginklai 
ir grėsmė pasauliui buvo di
delė, nors vėliau paaiškėjo, 
kad bijota be reikalo. 

Komunizmui sukritus, atsi
rado galimybė iš naujo per
žiūrėti Agcos bylą. Turbūt 
norėdamas pagreitinti juridinį 
procesą, Agca ir išleido savo 
biografiją, kurioje jis atšaukia 
savo parodymus, išsakytus 
teismo eigoje. Dabar jis vėl in
kriminuoja Bulgarijos ir Rusi
jos saugumą. Italijos teisinė 
sistema kreipia rimtą dėmesį, 
nes randa Maskvos ir Sofijos 
archyvuose reikalingos me
džiagos. Popiežius pažadėjo 
Agcos broliui paramą jo pas
tangose padėti Agcai, kaip ne
kaltam sovietinės sistemos 
įrankiui. Pats Agca prašo Ita
lijos valdžios leisti Bulgarijai 
atsiimti savo pilietį ir laikyti 
bulgarų kalėjime. Vatikanas 
irgi norėtų, kad Agcos byla 
būtų peržiūrėta, turint naujų 
duomenų ir kad galutinai 
būtų užbaigta didžiausia šio 
šimtmečio kriminalinė byla. 
Agcos broliui prašant, po
piežius sutiktų dar kartą susi
tikti su Agca ir paskatinti jį 
išsakyti tikrą teisybę apie 
„šūvį Šv. Petro aikštėje". 

Italijos prokurorai naujus 
Agcos parodymus traktuoja 
rimtai ir byla tikrai bus 
peržiūrėta. 

* Klaipėda. Jūrininkų ligo
ninėje atidarytas osteoporozės 
kabinetas — jame sumontuo
tas kol kas vienintelis Lietu
voje modernus JAV „Hologic" 
firmos kaulų tankio tyrimo 
aparatas. Pastaruoju metu 
nuo osteoporozės kenčia vis 
jaunesni žmonės. Naujoji apa
ratūra padės anksčiau diag
nozuoti ligą, palengvins jos gy
dymą. Jūrininkų ligoninėje už 
nedidelį mokestį galės pasitik
rinti visi Lietuvos žmonės. 

* Kaunas. Dešimčiai Kauno 
technologijos universiteto (KTU) 
studentų, magistrantų bei 
doktorantų įteiktos JAV lietu
vių įsteigtos vardinės stipen
dijos ir piniginės premijos. To
kios stipendijos iki šiol įteik
tos daugiau kaip pusšimčiui 
KTU auklėtinių. JAV išeivija 
Lietuvos studentus jau pa
rėmė beveik milijonu litų. 

* Vilnius. Žurnalo „Vyras ir 
moteris" skaitytojai Metų pora 
išrinko Vilniaus merą Ro
landą Paksą ir jo žmoną 
Laimą. Jie apdovanoti mikro
bangų krosnele. R. Paksas yra 
daugkartinis buvusios Sovietų 
Sąjungos ir Lietuvos akrobati
nio skraidymo čempionas. Jo 
žmona Laima — ekonomistė. 
Šeimoje auga penkerių metų 
sūnus Mindaugas ir keturio
likmetė dukra Inga. 

Danutė Bindokieni 

Istorinis susitikimas 
Kuboje 

Visų pirma į akis krinta jų 
išvaizda: du senukai, kurių 
veiduose ryškiai įrašyta gyve
nimo patirtis, giliai įrėžtos 
praėjusių metų vagos. Vienas, 
taip gerai per beveik 20 metų 
pasauliui pažįstamas, baltas 
senutėlis, virpančiu žingsniu 
ir drebančiomis rankomis, bet 
tvirtu įsitikinimu, atlaidumu 
ir meile spindinčiomis akimis. 
Antrasis taip pat pažįstamas, 
bet ne del tų pačių priežasčių. 
Jo ranka kieta, jo žodžiai per
sunkti įsakymais, dažnai ir 
neapykanta. Tik šį kartą, ypa
tingojo svečio belaukiant, 
tamsus kostiumas pakeitė su
siglamžiusią uniformą ir gero
kai žilstelėjusi barzda atrodė 
kiek mažiau sutaršyta. 

Popiežius Jonas Paulius II 
ir diktatorius Fidel Castro su
sitiko jau Kubos žemėje, 
kurią, deja. tik simboliškai 
svečias iš Vatikano pabučiavo, 
nebepajėgdamas atsiklaupti ir 
pasilenkti. Galima vien įsi
vaizduoti šio susitikimo įs
pūdį kubiečių minioms — jų 
džiaugsmą, nustebimą ir. be 
abejo, tam tikrą sumišimą. 
Kubos gyventojai per 39 me
tus nebuvo matę savo kietojo 
diktatoriaus taip mandagiai, 
galima sakyti, net nuolankiai, 
elgiantis. Tiesa, jis ir šį kartą 
pasinaudojo proga pasmerkti 
Ameriką dėl visų krašto eko
nominių bei kitų vargų, 
tačiau ramiai išklausė dar 
kietesnių popiežiaus kaltini
mų komunistiniam režimui, 
kad varžoma Katalikų Baž
nyčia, paminamos pagrindi
nės žmonių teisės ir laisvės. 

Šv. Tėvas niekuomet į vatą 
savo žodžių nevyniojo, nepai
sant, kuriam diktatoriui ar 
sistemai buvo nemalonu juos 
girdėti. Savo kelionėse po pa
saulį jis matė pakankamai 
skurdo, skriaudų, neteisybių 
ir nebijojo į jas parodyti 
pirštu. Nors dažnos kelionės 
popiežiui kainavo daug svei
katos ir nuolat statė jo gyvybę 
į pavojų, nėra abejonės, kad 
jos turėjo nepaprastos įtakos. 
Katalikų Bažnyčios Vyriau
siojo kunigo apsilankymas pa
sėjo nemažų dvasinių ir politi
nių pasikeitimų sėklas, tad 
netenka stebėtis, kad po
piežius Jonas Paulius II 
šiandien vadinamas įtakin
giausiu dvidešimtojo amžiaus 
pabaigos žmogumi. Jo tvirta 
valia, tikėjimas ir įsijautimas 
į savo ganytojiškas pareigas, 
iššaukia pagarbą ir tikintie
siems, ir netikintiems. 

Pagrindinis klausimas šian
dien ir yra: kodėl Fidel Castro 
pakvietė šv. Tėvą į Kubą? 

Galima Castro vadinti užsi
spyrėliu, diktatorium, tironu. 
bet jis nėra kvailys. Tad jis 
turėjo suprasti, kad daug kas 

jau prieš vizitą, popiežiau: 
buvimo Kuboje metu ir rx 
išvykimo atgal | Vatikam 

turės pasikeisti. Kaip jau atsi
tiko daugelyje kraštų (įskai
tant Lietuvą j , žmones, vos pa
ragavę svaiginančio laisvės 
nektaro, nesiliaus reikalavę 
daugiau, kol tas reikalavimas 
išsilies galingu, nesulaikomu 
potvyniu, galbūt iš pagrindų 
pakeisiančiu esamą santvar
ką. Ar gali būti, kad Fidel 
Castro, tą gerai suprasdamas, 
pasikvietė popiežių į svečius? 
Juk jau seniai reikėjo už
spausti akis merdėjančios 
marksistinės ideologijos mohi
kanui, bet tai padaryti taip, 
kad neatrodytų pasidavimas, 
nuolaida Amerikos ar kurios 
kitos užsienio valstybes spau
dimui. 

Pagal Darvino teoriją, izo
liacija priverčia gyvąją gamtą 
prisitaikyti prie esamų są
lygų. Be pašalinės įtakos evo
liucijos keliai vingiuoja savita 
kryptimi ir neatpažįstamai 
pakeičia tai, kas buvo visų 
priimta. Nutrūkus „motulės 
Rusijos" priejuostės raiščiams, 
Castro pasijuto vienas, iš
jungtas iš sparčiai besi
keičiančios technikos, atitver
tas nuo parankiausios rinkos 
savo cukrui, tabakui, romui ir 
turizmui — didžiausią pa
klausą turintiems Kubos ek
sporto produktams. Jo savi
garba neleido prisipažinti, 
kad vis dėlto kapitalizmas nu
galėjo komunizmą. Todėl po
piežiaus atvykimas, jo drąsūs 
žodžiai, kad reikia daugiau 
teisių Bažnyčiai, daugiau 
laisvės Kubos gyventojams 
gali diktatoriui Castro atrody
ti nebloga išeitis: „paklausęs" 
šv. Tėvo, susilauks pasaulio 
pagarbos ir tuo pačiu atras 
plyšį ištrūkti iš savo paties ir 
komunizmo sukurto narvo. 

Fidel Castro taip pat yra 
unikumas šiandieniniame pa
saulyje. Jo ištikimybė komu
nizmui nepakito net per 
didžiuosius sukrėtimus, išar-
džiusius to komunizmo lizdą 
— Sovietų Rusiją. Ko
munizmo dėka Kubos gyven
tojai jau keletą dešimtmečių 
kenčia ekonominius trūku
mus ir religinius bei politi
nius persekiojimus. Daug jų 
įvairiais keliais iš tėvynės 
paspruko ir gyvena Ameri
koje, sudarydami, ypač Flori
doje, vieną stipriausių tauti
nių mažumų. Per daugiau 
kaip tris dešimtmečius pa
bėgėliai kubiečiai įsigijo ne
mažai politinės įtakos šiame 
krašte, tad ir popiežiaus ke
lione į Kubą kurį laiką buvo 
blokuojama, tikinti, kad ji 
pasitarnaus vien Castro pro
pagandos tikslams. 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 
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(Tęsinys) 

Anot Kardelio, yra ir psichologinė šio klausimo 
pusė. Ar tokiu „Atsarginės Lietuvos" skelbimu mes 
nežlugdome žmonių pasitikėjimo ir ryžto kovoti už 
geresnę Lietuvos ateitį? Kolonija, didesnis lietuvių 
telkinys — taip. kurkime, bet neskelbkime Lietuvos 
kėlimo iš „pavojingos prie Nemuno padėties". Tai pa
vojingas žodžių žaidimas, neatitinkąs realybės. Niekas 
Lietuvos neįkurs Br. Hondūre. 

„Išlaikyti lietuviško nemirtingumo idėją" straipsny 
alg. kir. aprašo Pakšto kalbą Čikagoje (111.20 d.), ku
rioje jis papasakojo apie įsikūrimo sąlygas Br. Hon
dūre bei jo pasitarimus su vietos pareigūnais. Anot jo, 
reikia dar pasiųsti ekspediciją geriau ištirti kraštą ir 
parengti planus. Atsakydamas į klausimus, Pakštas 
sakė, kad jis rašo į laikraščius ne dėl propagandos: 
jam laikraštis yra susitikimo su draugų mintimis vie
ta. Atsarginės Lietuvos sumanymą verta studijuoti ir 
del to pavargti net ir tam atvejui, jeigu šiandien ir 

nepasisektų jo įgyvendinti. Juk tai yra klausimas, 
kaip išlaikyti lietuviško nemirtingumo idėją. Mes per 
daug apsipratom. kad čia lietuvybė atrodo mirus;, ir 
todėl niekas jos gelbėti neberodo noro. Aš tikiu tau
tinės sielos nemarumu, sakė Pakštas („Draugas", 
111.30). 

Laiškas iš Brazilijos 

J. Kaseliūnas iš Sao Paulo, Brazilijos, ilgame, trijų 
puslapių 1959.III.20 d. laiške aiškina apie lietuvių 
įsikūrimą Br. Hondūre. Jo nuomone, prieš pradedant 
tokias pastangas, reikia susitarti su britais dėl saly?ų 
ir paskelbti atsišaukimą, kurį pasirašytų Br. Hondūro 
gubernatorius, ir tik po to pradėti agitaciją už vykimą 
į Br. Hondūrą. Delegacija, jei jos kelionės išlaidos butų 
apmokėtos, jaustųsi kaip pasamdyta ir todėl iš jos 
būtų mažai naudos. Jsikūrimas turėtų būti vykdomas 
per bendrovę, tačiau, anot jo. svarbus klausimas yra, 
ar mes, iniciatoriai, pasiryžę keisti savo darbą į 
žemdirbystę Br. Hondūre 

Panašų laišką Kaseliūnas 1959.IV. 16 d. para?t ir 
Pakštui, kuris man jį atsiuntė su savo atsakymu Ka-
seliūnui. Anot Pakšto, delegacijos klausimu buvo daug 
kalbų, bet nieko nepadaryta. Gali jos ir visai nebūti, 
nes Br. Hondūras turi stambią tyrimo fermą Central 
Farm, kuri teikia duomenų įvairiais klausimais. 

Norintieji kurtis turi tik pasakyti, kur ir ką jie nori 
pradėti, ir toje fermoje gaus naudingų patarimų. 

Gubernatoriaus atsišaukimą, anot Pakšto, būtų 
sunku, greičiausiai neįmanoma gauti, kol mes patys 
nieko negalime padaryti. Gauti minimą atsišaukimą 
reikia patiems bent pradžią padaryti. Gubernatorius 
nepradės visko savo atsišaukimu į lietuvius. Jam tai 
atrodys nereikalinga fantazija. 

Lietuvių įsikūrimu Br. Hondūre domėjosi ir Lietu
vos okupantas, bandydamas šias pastangas sumen
kinti. Sovietinio „Literatūra ir Menas" laikraščio neva 
feljetone „Apie kelionę į dausas ir įtartiną profesoriaus 
ligą" bandoma Pakštą pavaizduoti kaip britų agentą, 
kuriam už kiekvieną užverbuotą lietuvį mokama gry
nais ir todėl jis esąs susirgęs „delnų niežėjimo" liga. 

Vašingtono būrelio susirinkimas įvyko 1959 m. va
sario 6 d. Dalyvavo Mažeika. Mažeikienė, Paramskas, 
Valiūnas, Kačinskas, Bagdonas, Saldukas, Saldukie-
nė ir Vitėnas. 

Buvo susipažinta su Pakšto ketvirtuoju aplink
raščiu (vasario 1 d.) ir laiškais bei apžvelgtos disku
sijos spaudoje. Svarstant centrinio būrelio valdybos 
klausimą. Mažeika pareiškė nusistebėjimą dėl Pakšto 
ketvirtajame aplinkrašty paskelbto centrinio būrelio 
valdybos sudėties. Jis sakė, kad būrely tokio nutarimo 
nebuvo padaryta, bet tiktai telefonu kalbėtasi, ir jis 
klausė, ar atšaukti šį Pakšto pranešimą. Anot jo. cent

rinį būrelį būtų patogiau sudaryti Čikagoje. Pa
ramskas sakė. kad Pakštas gali būti centrinio būrelio 
pirmininku, ir vienas vicepirmininkas iš Vašingtono, 
o kitas iš Čikagos. Tai būtų laikina valdyba iki su
važiavimo. Buvo siūlyta tuo reikalu gauti pasisakymų 
iš Čikagos ir kitų būrelių. Po šių diskusijų buvo 
nutarta pritarti Pakšto pasiūlytai centrinio būrelio 
valdybai ir išrinkta Vašingtono būrelio valdyba: pirm. 
J. Vitėnas. sekr. P. Mažeika ir ižd. L. Kačinskas. 

Mažeika sakė. kad aplinkraščių rašymas nesude
rintas. Pakštas turėtų atsiųsti medžiagą, mes ją su
tvarkytume ir išsiuntinėtume. Jis siūlė vietoj Pakšto 
aplinkraščių leisti biuletenį. Pasiūlymas buvo priim
tas, ir biuletenio redaktorium išrinktas J. Vitėnas. 
Nutarta vadinti „Lietuvių Hondūro draugijos biule
teniu" ir išleisti pagal reikalą. Jo išlaidoms padengti 
apsideta vieno dolerio mokesčiu mėnesiui. 

Buvo sutarta, kad susidomėjimui atsarginės tė
vynės steigimu Br. Hondūre pagyvinti reikia paskelbti 
atsišaukimą į visuomenę. Pageidauta, kad jį parengtų 
Pakštas savo vardu, o po to būtų galima paskelbti kitą 
centrinio būrelio ar jo valdybos vardu: kuo daugiau 
atsišaukimų, tuo daugiau pagarsinimo. Būrelio vardu 
atsišaukimą parengti pasižadėjo Paramskas. 

Aiškinantis santykius su Lietuvių Bendruomene, 
Kačinskas sake. kad be jos pagalbos negalėsim suor
ganizuoti būrelių. (Bus daugiau) 
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Kun. Rimas_Gudelis 

— M a r ą u e t t e P a r k o lietu-
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

NAUJI SIELOVADOS 
HORIZONTAI 

K a l b a m ė s su kun. R i m u Gudel iu , p raė jus ių metų pa
baigoje a t v y k u s i u iš Lie tuvos į Čikagą da rbuo t i s Svč. M. 
Marijos G i m i m o parap i jos M a r ą u e t t e P a r k o apyl inkėje 
l ietuvių s ie lovadoje 

dabar toks kultūrinis prisitai
kymas daug lengvesnis. Taip 
pat Naujamiestis, kur dirbau 
Lietuvoje, ir Marąuette Par
kas turi daug panašumo. 

—Turi p a n a š u m o ? Kaip? 
—Gyventojų amžiumi. Ka

dangi iš Naujamiesčio beveik 
visas jaunimas yra išvykęs gy
venti į Panevėžį, o iš Mar
ąuette Parko — į Lemontą ir 
kitus priemiesčius. Čia gyve
na labai panašaus amžiaus 
parapijiečiai, tai iš dalies pri
sitaikyti prie sielovados darbo 
nesunku. 

—Tai į d o m u s įžva lgumas , 
be t , r e i k i a many t i , t a s il
g a i n i u i pas ike i s , n e s šioje 
pa rap i j o j e ku r i a s i ne sen ia i 
i š L i e tuvos a tvykę t au t i e 
č ia i , k u r i e y r a j a u n e s n i o 
a m ž i a u s . Kaip , J ū s ų nuo
m o n e , b ū t ų ga l ima d a u g i a u 
j ų į jungt i į pa rap i j ą? 

—Jau esu užmezgęs su kai 
kuriais pirmuosius kontaktus 
ir manau, kad čia reikės ne 
vien mano, bet ir visų parapi
jos žmonių, ir jų pačių bendrų 
pastangų, kad jie taptų arti
mesne parapijos dalimi. Yra 
visokių idėjų, bet, kadangi aš 
dar tik „iš laivo", tai per daug 
neatlikau. Reikia laiko. 

— P a r a p i j o s klebonijoje, 
b e k l ebono , k u r i s y r a 
a r č i a u J ū s ų a m ž i a u s , gyve
n a t e s u vy resn ia i s kun i 
ga i s . A r n e p a s i t a i k o k a r t ų 
s k i r t u m o p r o b l e m ų ? 

—Esu gyvenęs ir dirbęs su 
panašaus amžiaus kunigais ir 
Klaipėdoje, ir Naujamiestyje, 
tai esu pripratęs. Čia parapi
jos kunigai yra labai drau
giški ir malonūs. 

— M a r ą u e t t e P a r k o lietu
via i į J ū s ų a tvyk imą žiūr i , 
k a i p į p a s k u t i n ė s lietu
v i šk i aus io s Č ikagos pa ra 
pi jos išs igelbėj imą. Ko J ū s 
p a t s iš pa rap i j i eč ių pagei
d a u t u m ė t e ? 

—Norėčiau visiems parapi
jiečiams, ir seniau čia gyvenu
siems, ir naujai atvykstan
tiems, palinkėti būti aktyviais 
šios parapijos nariais ir, ma
nau, kad turint tokį dina
mišką kleboną, kaip Mykolą 
Jakaitį , bus ateityje daugiau 
progų jungtis į parapijos gyve
nimą. Taip pat linkiu toleran-

viai labai dž iaug ias i , savo 
pa rap i jos a t j aunė j imu ir 
a tg i j imu. P e r n a i buvo pas
k i r t a s n a u j a s k l ebonas 
kun . M y k o l a s J a k a i t i s , o 
vis iškai m e t ų gale J ū s at
vykote d a r b u o t i s mūsų ta r 
pe. Ka ip J ū s buvo te pa
r i n k t a s a t v y k t i į Amer iką? 

—Čia galbūt daug suvaidino 
ir tam tikri atsitiktinumai. Aš 
jau buvau beveik susitvarkęs 
dokumentus studijuoti Ro
moje, bet naujos Tautos Kan
kinių bažnyčios Berčiūnuose 
pašventinimo metu turėjau 
susitikimus su Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos klebonu 
kun. Jonu Kuzinsku ir Anta
nu bei Maria Rudžiais, o 
galbūt daugiausia įtakos man 
turėjo Juozas Polikaitis. Su
sitikimų metu man buvo 
pradėta siūlyti atvykti į šią 
parapiją. Patyręs apie klebono 
M. Jakaičio išsilavinimą ir jo 
pastoracinę patirtį, gerai ap
svarstęs situaciją Romoje bei 
šį pasiūlymą, sutikau pakeisti 
sprendimą ir atvykti į Ame
riką. Yra padarytas bendras 
Čikagos arkivyskupijos ir Pa
nevėžio vyskupijos susitari
mas, kad trejus metus dirbsiu 
šios parapijos sielovadoje, ir 
taip pat susitarimas su Ame
rikos Vyskupų konferencijos 
Rytų Europai remti komitetu, 
kuriam vadovauja prel. Ša-
rauskas. kad tas fondas rems 
mano studijas Čikagoje. 

— P a p a s a k o k i t e kiek apie 

save. K u r g imėte , kuome t 
į šven t i n t a s kun igu , k u r te
ko d a r b u o t i s ? 

—Esu gimęs Panevėžyje, 
pačiame mieste, ten užaugęs, 
baigęs mokyklą. Buvau įstojęs 
i Technologijos universitetą, 
po vieno kurso paimtas į Rau
donąją armiją, po to pernešiau 
dokumentus į Kauno kunigų 
seminarija. Baigęs seminariją, 
kunigu buvau įšventintas 
1990 m.: metus dirbau Pa
nevėžio katedroje vikaru... 

Tėvai yra grįžę iš Sibiro, da
bar gyvena Panevėžyje. Turiu 
brolį ir seserį... 

—Lietuvoje J ū s d a u g vei
kė te su j a u n i m u , ypač atei
t i n inka i s . Ar n u m a t o t e čia 
j u n g t i s i j a u n i m o veiklą? 

—Pagal susitarimą, turėsiu 
būti įsijungęs į akademinį 
gyvenimą, i parapijos veiklą, 
tad. jeigu vyks kokie jaunimo 
darbai prie parapijos, aš įjuos 
jungsiuosi. Dėl ypatingo už
imtumo, jungtis į veiklą už 
parapijos ribų vargiai galėsiu. 

—Kaip sekas i pr is i ta ikyt i 
pr ie naujų d a r b o sąlygų 
parapi jo je? Kokia J ū s ų 
kasd ienybė? 

Šis buvo mano gal jau 
penktas skrydis. Esu metus 
jau pragyvenęs Amerikoje, tad 

Romas ir Angelė JaraSttnai 

ANGELĖS IR ROMO DIENA 

cijos. pakantumo vieni ki
tiems. 

—Kaip pradž io je minė
j o m e , J ū s Lie tuvoje ku r į 
la iką n e m a ž a i d i r b o t e su 
a t e i t i n i n k a i s , bet d a b a r j i e 
k a ž k a i p ap t i lę , ypač po Pa
l angos konferenci jos p r aė 
jus i ą vasa rą . Ar g a l ė t u m ė t e 
k iek p a p a s a k o t i ap ie a te i t i 
n i n k ų veiklą Lietuvoje? 

—Iš tikrųjų man teko dirbti 
Švietimo ministerijoje, vaikų 
vasaros poilsio ir socializaci-
jos komitete — mes buvom 12 
žmonių, atsakingi už pus
penkto mlj. litų biudžetą, kurį 
reikėjo paskirstyti vaikų vasa
ros poilsiui. Ir aš turiu su 
liūdesiu pasakyti, kad ateiti
ninkų organizacija Lietuvoje 
tapo fragmentinė, nes išaugo 
daug naujesnių jaunimo są
jūdžių, kuriuos veda kongre
gacijos, kaip Šv. Mergelės Ma
rijos sąjūdis, saleziečių, skau
tai, aktyvios kitos jaunimo 
grupes. Manau, tai atsitiko 
dėl to, kad yra ištikusi gili 
vadovybių krizė. Iš ateiti
ninkų vicepirm. atsistatydi
nau kovo mėnesį, dr. Arvydui 
Žygui asmeniškai prašant, 
nes tikrai jaučiau tą Lietuvos 
ateitininkų vadovybes krizę, o 
tos kitos, gan mažos organiza-

Vestuvinis maršas nu
skambėjo Santa Monikos baž
nyčios skliautais, nuaidėda-
mas Ramiojo vandenyno pa
krante. Pernai, lapkričio 8 d. 
aukso žiedelius sumainė An
gelė Žvinakytė ir Romas Ja-
rašūnas. 

Angelė ir Romas užaugo lie
tuviškose šeimose, lankė lietu
viškas šeštadienines mokyk
las, šoko lietuvių liaudies šo
kius, dainavo, sportavo. Baka
lauro laipsniu baigusi Illinois 
universiteto finansinį fakul
tetą. Angelė po 2 metų verslo 
administravimo studijų Kali
fornijos universitete. Los An
geles, įsigijo magistro laipsnį. 
Baigus studijas, pradėjo dirb
ti finansininke Sun America 
bendrovėje. 

Romas bakalauro laipsniu 
baigęs inžinerinį fakultetą 
Kalifornijos valstybiniame uni
versitete, Long Beach. Šiais 
metais įsigys magistro laipsnį, 
baigdamas verslo administra
vimo studijas Pepperdine uni
versitete. Kalifornijoje. Jis dir
ba inžinieriumi Northrop Grum
man bendrovėje. 

Ilgai jie ieškojo, kol. paga
liau vienas kitą surado. Romo 
kelias nusidriekė net iki toli
mos Čikagos, kai vienos Lietu
vių Šokių šventės metu. šokio 
sūkuryje įsižiebė pirmos mei
lės kibirkštėles. Tos kibirkš
tėlės, laikui bėgant, išviliojo 
Angelę iš tėvelių namų į 
saulėtąją Kaliforniją. Jų drau
gyste ir meilė augo ir stiprėjo 
ne tik po kaitria Kalifornijos 
saule, bet ir po mėlynu Meksi
kos dangum, ji buvo puošiama 
egzotiškais Havajų žiedais. Jie 
abu mėgsta keliauti. 

Italijos padangė ir jos kraują 
uždeganti muzika perpildė ro
mantiška Romo širdį jaus-

cijos. kuriasi su didele veikla, 
kurią iš esmės turėtų vykdyti 
ateitininkai (vaikų vasaros 
poilsis, socializacija. kultūri
nės programos). Jeigu tos or
ganizacijos kuriasi, tai yra 
aiškus ženklas, kad ateiti
ninkų sąjūdis labai reikalin
gas, bet po Palangos konferen
cijos, po tam tikrų neetiškų 
dalyku. iškilo ateitininku 
sąjūdyje vadovybes krize. Ti
kiu, kad ją galima nugalėti, 
nes ateitininkija turi garbingą 
istoriją ir ideologiją. Tikė
kime, kad ateitininkai pajėgs 
išlipti iš šiuolaikinių painia
vų ir pradėti vėl prasmingą 
veiklą. 

—Ačiū, Kunige R ima i , už 
progą su J u m i s su s ipaž in t i 
ne t ik Švč. M. Mar i jos Gi
mimo p a r a p i j i e č i a m s , be t 
i r v is iems l i e tuv i ams . Sėk
mės visuose d a r b u o s e ! 

mais, ir jis paprašė Angelės 
rankos, deimantinį žiedelį 
paslėpdamas itališkoje ban
delėje. Žaismingumo jam nie
kada netrūko. Romo dėmesys 
ir žiedelio spindesys užbūrė 
Angelę. J au tada buvo aišku, 
kad jų keliai neišskiriami. 
Sužieduotuvėse skambėjo ita
liška muzika, kvepėjo itališki 
patiekalai. Linksminosi An
gelė su Romu ir jų draugai. 

Ir štai, atėjo vestuvių diena. 
Šventiška rimtis gaubė besi
renkančių į bažnyčią veidus. 
Baltos kolonos tą dieną atrodė 
lyg baltesnės, suolai buvo pa
puošti spalvingais žiedais. 
Prie įėjimo svečių laukė An
gelės ir Romo paruoštas 
lankst inukas, kuriame jie 
reiškė savo dėkingumą vi
siems, kar tu su jais šven
čiančiais jiems taip brangią 
dieną, dėkojo už draugišką 
paramą, ruošiantis šiam reikš
mingam įvykiui. 

Iškilminga eisena pajudėjo 
altoriaus link. Ją sudarė kuni
gas Stanislovas Anužis, jauna
sis, ryžtingai žengiantis tarp 
tėvelių, pirmasis pabrolys — 
jaunesnysis Romo brolis Au
ris, palyda (Ugnė Skripkutė, 
Rima Polikaitytė, Inga Rugie-
nienė, Viktorija Žvinakytė — 
aukso žiedelių spalvos suk
nelėmis, laikančios raudonų 
rožių ir rūtų šakeles, Tadas 
Lisauskas, Paulius Nasvytis, 
Aleksas Baipšys ir Ričardas 
Reivydas), pirmoji pamergė — 
jaunosios vyriausioji sesutė 
Kristina, mergaitė su gėlėmis 
— Nerytė Klimaitė — jaunojo 
krikšto dukra, ir elegantiškai 
puošni jaunoji, su pakalnučių 
ir rūtų puokštele rankose, ly
dima savo tėvelių, skambant 
Los Angeles vyrų kvarteto 
' kur iame pirmojo tenoro par
tiją dainuoja jaunojo tėvelis 
dr. Emanuelis Jarašūnas) at
liekamai Vitto giesmei „Veni 
Creator Spiritus", jaunųjų ma
mytės — Regina Žvinakienė ir 
Laima Jarašiunienė uždegė 
prie altoriaus žvakutes sim
bolizuojančias šeimų, kuriose 
užaugo Angelė ir Romas, 
šilumą ir meilę jiems, tą 
liespną perduodamos savo vai
kų naujai sukurtai šeimai. 
Jungtuvių sakramentą jaunie
siems suteikė kun. Stanislo
vas Anužis. Jis linkėjo jau
navedžiams gražaus ir dar
naus gyvenimo, džiaugėsi 
nauja lietuviška šeima. Mišių 
metu maloniai skambėjo F. 
Schubergo „Ave Maria", — 
giedama solistės Vitos (Vil
kienės), „Marijos varpelis" — 
at l iekamas dr. Audriaus, Ma
riaus, ir Rimos Polikaičių, S. 
Š imkaus „Tėve mūsų*' ir „Jesu 
Salvator Mundi", atliekamos 

vyrų kvarteto (Rimtautas 
Dabšys, Emanuelis Jarašū
nas, Antanas Polikaitis ir 
Bronius Seliukas). Apeigų 
skaitinius ir maldas skaitė Ju
lija Deuschle, Maggie Hunt. 
Dovas Zaunius, Kristina Žvi
nakytė ir Auris Jarašūnas. 
Mišių auką nešė jaunosios 
krikšto tėvai Irena ir Rimas 
Valaičiai ir jaunojo krikšto 
mama Regina Nasvytienė. 

Bažnytines apeigas apvaini
kavo vestuvinis pokylis Bei 
Air Bay klube, Pacific Pali-
sades. Sunku įsivaizduoti 
gražesnę vietą. Tai tikras ro
jaus kampelis, iš vienos pusės 
apsuptas kalnų, skendinčių 
žalumoje, iš kitos — skalauja
mas Ramiojo vandenyno. Gir
dėjosi bangų mūša, žuvėdrų 
daina, matėsi ir viliojantys to
liai, nudažyti besileidžiančios 
saulės spindulių. 

Sveikinimams ir linkėji
mams nebuvo galo. Visi sve
čiai norėjo pažvelgti iš arti į 
laime švytinčius jaunavedžių 
veidus, paspausti jų tėveliams 
rankas. Erdvios, ištaigingos 
patalpos buvo pripildytos 
linksmų balsų, juoko ir muzi
kos. Net dvi muzikantų gru
pės linksmino svečius. Pa
davėjai vaišino susirinkusius 
gardžiais užkandžiais ir gėri
mais. 

Visų dėmesį traukė kruopš
čiai paruošta foto parodėlė. 

NIJOLĖ RUKŠĖNIENĖ — 
PEDAGOGIKOS MAGISTRĖ 

supažindinanti su jaunųjų gy
venimu nuo vaikystės iki šių 
dienų. 

Jaunuosius į vaišių salę 
draugai pakvietė, iškeldami 
tautines juostas, o tėveliai 
juos pasitiko su duona ir drus
ka, apjuosdami Angelės ir 
Romo vardais išaustomis juos
tomis. 

Pokyliui vadovavo Angelės 
pusbroliai — dr. Audrius ir 
Marius Polikaičiai. Jie išra
dingu sąmojum supažindino 
su jaunaisiais ir jų palydą, 
nešykštėdami visiems ver
tingų patarimų. Susirinkusius 
ir vaišes palaimino kun. Sta
nislovas Anužis ir kunigų 
seminarijos studentas Paulius 
Gražulis. Kai taurėse suputojo 
šampanas, tostą už jaunųjų 
laimę pasiūlė pirmasis pabro
lys Auris Ja rašūnas . Niekas 
tiek daug nežinojo apie An
gelės ir Romo draugystę, kaip 
jis. „Jei pasirodytų poema 'An
gelė ir Romas', niekas nenus
tebtų", — sakė Auris. J i s 
užsiminė ir apie Romo vai
kystės išdaigas. Siūlė Romui 
nepamiršti, kad visi naujieji 
giminės — ateitininkai (Ja-
rašūnai — skautai), kad 
domėtųsi ne vien skautų veik
la, norint išvengti sudėtingų 
situacijų. Angelės tėvelis Al 
Žvinakis, sveikindamas jau
nuosius pasidžiaugė, kad ne
bebus šeimoje vienas tarp mo
terų, kad turės žentą, kuris 
bus jam kaip sūnus. Romo 
tėvelis savo sveikinimo žodyje 
gyvenimą prilyginęs dien
raščiui, linkėjo Angelei ir Ro
mui sėkmės, atvėrus jo naująjį 
puslapį. 

Jaunųjų vardu kalbėjo jau
navedys Romas. J is padėkojo 
visiems padėjusiems pasi
ruošti šiai džiugiai šventei ir 
joje dalyvaujantiems. Pasi
džiaugė, kad jam pavyko susi
rasti protingą ir gražią žmoną. 
Prisipažino, kad labai laukė 
dienos, kai su ja galės visus 
supažindinti. 

Po iškilmingos vakarienės 
„Spindulio" šokėjai, vadovau
jami Danguolės Varnienės, 
pasveikino jaunuosius, pašok
dami lyriškąją „Sadutę" ir 
„Rezginėlę", apdovanodami 
jaunąją gėlėmis, kurias An
gelė įteikė savo ir Romo ma
mytei. 

Tik karštai įsimylėję ir 
drąsūs jaunuoliai aukštuose 
kalnuose nuskina ir padova
noja savo mylimosioms edel
veisus. Gal todėl jaunieji savo 
vestuviniam valsui pasirinko 

Nijolė Rukšėnienė 

Po sėkmingų intensyvių stu
dijų Cleveland State universi
tete Nijolė Rukšėnienė, 1997 
metų gale įsigijo specialaus 
mokymo magistro laipsnį. J i 
tai pasiekė dienomis mokyto
jaudama Rose-Mary Center 
vaikų rehabilitacijos instituci
joje ir kelerius metus tęsdama 
mokslą vakarais universitete. 

Nijolė Rukšėnienė j au dau
giau negu šešerius metus mo
kytojauja Cuyahoga County 
Board of Education sistemoje. 
Ta sistema skiria mokytojas,-
us į mokyklas ir institucijas, 
kurias lanko arba kuriuose 
gyvena vaikai su įvairiais fizi
nio bei protinio išsivystymo 
trūkumais. 

Jos kvalifikacijos, ypatingai 
magistro laipsnis, reikalauja 
mokslo ir patirties ne vien 
standartinio mokymo srityje, 
bet ir srityje vaikams su vi
sokeriopais sveikatos ir pro
tiniais trūkumais. Magistro 
laipsnis specialaus mokslo sri
tyje taip pat reikalauja pa
žinimo medicinos srities, kuri 
siejasi su vaikų ypatingais po
reikiais. 

Nijolė Rukšėnienė per visą 
mokytojos karjerą, prasidė
jusią 1977 metais, dirbo spe
cialaus mokymo srityje. 1980 
metais pertraukė šią karjerą 
ir pasišventė, kartu su vyru 
Algiu, auginti tris vaikus: 
dukrą Laurą ir sūnus Mykolą 
ir Paulių. Vaikams paaugus ji 
dirbo ..Taupos" kredito koope
ratyve ir pradėjo tęsti studijas 
magistro laipsniui. 

Tęsdama mokslą ji tarnavo 
Cuyahoga County Adult Edu
cation centruose, kur suaugę 
asmenys mokomi pritapti prie 
darbų ir prie savarankiško gy
venimo bendruomenėje. 1991 
Nijolė Rukšėnienė pradėjo 
mokytojauti Rose-Mary Cen
ter. kur ir dabar tęsia karjerą 
specialaus mokymo srityje. 

Jos darbštumas ir pasižy
mėjimas kursuose, siekiant 
magistro laipsnio, atkreipė 
Clevelando State universiteto 
mokslo skyriaus fakulteto 
dėmesį; Nijolė buvo pakviesta 
priežiūros vadove, stebėti mo
kytojus, atliekančius praktiką 
savo klasėse. Jos rekomenda
cija svarbi vert inant mokyto
jus. Šias pareigas Nijolė vyk
do jau antrus metus. 

Nijolė Rukšėnienė yra veikli 
lietuvių skaučių organizaci
joje, lituanistinėje mokykloje 
ir bendruomenės gyvenime. 

A.R. 

SVEIKINAM NAUJĄ 
PROFESIONALĘ 

dainos apie edelveisą melo
diją. Grakščiai jie šoko savo 
pirmąjį valsą jau kaip vyras ir 
žmona. Netrukus tėveliai ir 
svečiai pradėjo suktis valso 
ritmu. Kai svečiai gerokai pa
silinksmino, jaunieji juos vai
šino vestuviniu tortu ir šako
čiu, atkeliavusiu iš Čikagos. 

Jauniesiems išeinant, visi 
sustojo ratu ir ilgai ilgai dai
navo dainas, ju tarpe — „Oi 
sudiev, sudiev". 

Medaus mėnesį jaunieji pra
leido Tahiti salose. Grįžę ap
sigyveno prie Ramiojo vande
nyno, Santa Monikoje, netoli 
bažnyčios, kurioje jiems skam
bėjo vestuvinis maršas. 

Lapkričio 8-ji — Angelės ir 
Romo diena. Tai diena, kai jie 
prisiekė visada mylėti, gerbti 
ir rūpintis vienas kitu. Tai 
diena, kai jie išskleidė spar
nus į naują bendrą gyvenimą, 
kai tėveliai paleido jų rankas. 
Skriskite laisvai, nesutikdami 
jokių kliūčių. Kilkit aukštyn, 
aukit, tobulėkit. Jei ir sutiksit 
sunkumų, dviese juos bus 
lengviau nugalėti. Lai jūsų 
bendro gyvenimo kelias būna 
laimingas, tiesus ir šviesus. 

Aldona S t a r k i e n ė 

Lina Irena Grigaitytė 

Linai Irenai Grigaitytei 
1997 m. gruodžio 13 d. Illinois 
Technologijos insti tutas sutei
kė statybos inžinerijos ma
gistro laipsnį. Šis pasiekimas 
papildo jos tame pačiame uni
versitete anksčiau įgytą archi
tektūros magistrą. 

Š.m. sausio mėnesio pra
džioje Lina pradėjo dirbti savo 
profesijoje Hansen, Lind & 
Meyer (HLM) architektūros/ 
inžinerijos firmoje. Dirbant su 
architektu ir su inžinierium, 
Linai bus gera proga panaudo
ti abi savo studijų šakas. 

Linos pasiekimais džiaugia
si jos tėvai Algirdas ir Irena 
Grigaičiai, sesutės — advo
katė Daiva ir advokatė Dailė, 
jos artimieji ir draugai. Linai 
linkime sėkmės jos pasirink
toje nelengvoje profesijoje. 

A P D O V A N O T A S 
I L A I P S N I O O R D I N U 

Čikagos Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės, Lietuvos 
Šaulių sąjungos garbės narys 
Klemensas S t r a v i n s k a s už 
paramą Lietuvos šaulių są
jungai ir aktyvią visuomeninę 
veiklą Lapkričio 23-iosios, 
Lietuvos karių dienos proga 
Lietuvos Respublikos prezi
dento Algirdo Brazausko dek
retu apdovanotas Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedi
mino Ordino I laipsnio meda
liu. 

Jį sveikino Respublikos pre
zidento kanceliarijos vadovas 
Lietuvos Respublikos ordinų 
kancleris Andrius Meškaus
kas, Lietuvos Šaulių sąjungos 
vadas kpt. Leonardas Bakai
tis, išeivijos centro šaulių va
das Mykolas Abarius ir Vy
tauto Didžiojo šaulių rinkti
nės vadas Alfonsas Paukštė. 
Taip pat buvęs Lietuvos šau
lių vadas Rimvydas Mintau-
tas ir pavaduotojas Stasys Ig
natavičius. 

* M a r i j a m p o l ė . Populia
riausias Marijampolės apskri
ties žmogus — susisiekimo 
ministras Algis Žvaliauskas. 
Taip nusprendė šios apskrities 
laikraščio „Sūduvos kraštas" 
skaitytojai Naujųjų metų iš
vakarėse. Populiarumu jis 
aplenkė Vilkaviškio vyskupą 
Juozą Žemaitį ir iš Šakių rajo
no kilusį Seimo pirmininko 
pavaduotoją Arvydą Vidžiūną. 



VIENO NUSIKALTĖLIO 
ISTORIJA 

E. RINGUS 
Po karo, mums jau iš- kad vėl bus proga priminti 

emigravus iš DP stovyklų, Vo
kietijoje įvyko daug nacių teis
mų. Pats svarbiausias buvo 
garsusis Nurnbergo teismas, 
kuriame teisti nacizmo siste
mos kūrėjai ir vykdytojai, 
išskyrus patį Hitlerį, kuris 
pats save ne tik nuteisė, bet ir 
įvykdė mirties sprendimą, kad 
išvengtų savo bendradarbių li
kimo. Mažesnius nacius teisė 
patys vokiečiai, o kaltininkus 
dažnai parūpino žydų ir so
vietų organizacijos. Vėliau na
cių ieškojimas — medžioklė 
buvo praplėsta po visą pla
netą, ypač šiaurinę ir pietinę 
Ameriką. Pačiame Izraelyje 
pirmas nacių teismas įvyko 
tik 1961 metais, kai iš Pietų 
Amerikos Izraelio agentai at
sivežė didžiausią žydų naikin
tojų, Eichmaną. Tas teismas 
baigėsi greit ir Eichmanas 
buvo pakartas. 

Taip pasitaikė, kad buvo 
sugautas dar vienas nusi
kaltėlis, savo darbais pasi
žymėjęs Prancūzijoje. Jis buvo 
ten teisiamas tuo pačiu laiku 
kaip ir mūsų vienas karo 
pabėgėlis,bet jau Jeruzalėje. 

Kodėl pasirinktas parodo
majam teismui, antram po 
Eichmano, paprastas, niekam 
nežinomas, ukrainietis jau 
Amerikos pilietis, daugiau 
kaip 40 metų po karo pabai
gos? Teisiškai tai sunkus už
davinys. Kur rasti dokumen
tinius įrodymus? Kiek dar yra 
užsilikusių liudininkų, galin
čių be abejonės atpažinti kalti
namąjį po tiek metų, kai jis 
karo metu buvo tik 22 m. 
amžiaus, o dabar tie liudinin
kai jau per 70 ar 80 metų? Kai 
nei vienas jų net nežinojo kal
tinamojo pavardės? 

Kaip žinome, pildant įvai
rius prašymus atvykti į JAV, 
reikėjo savo biografiją kartoti 
gan dažnai. Taip darė ir mūsų 
tas ukrainietis, Ivan Demja
niuk. Jis gimė kažkur sovietų 
Ukrainoje 1920 m. Karui ki
lus, buvo mobilizuotas ir į ne
laisvę pateko 1942 m. Ne
norėdamas grįžti į Sovietų 
Sąjungą ir gulagą, pildant 
IRO dokumentus, jis įrašė, 
kad prieš karą gyveno Lenki
joje. Tokiu būdu išvengė pri
verstinio grąžinimo į Sov. Saj. 

Du emigracijos į Ameriką 
gyveno įvairiuose lageriuose. 
Atvykęs į Ameriką gyveno 
Clevelande ir dirbo Fordo fa
brike. Jautėsi laimingas ir 
saugus, augindamas, tris vai
kus. Europą bandė pamiršti. 
Tuo tarpu Vokietijoje ėjo 
nacių teismai ir viename, tei
siant lagerio viršininkus, 
užkliuvo kelių ukrainiečių 
pavardės. Viena jų buvo Dem-
janiuko. Izraelis ieškojo pa
vyzdžio, aukos jų parodoma
jam teismui. Mat visas pa
saulis jau pradėjo pamiršti 
konclagerius, žydų naikinimą. 
Kaip nors tą atmintį reikėjo 

padarytą skriaudą žydų tau
tai, parodyti kaip galima, 
vaizdžiau visus ž iaurumus ir 
įjungti kitų tautybių žmones į 
vokiečių nusikal t imus. Todėl 
jie pasirinko parodyti, kas 
dėjosi viename žiauriausių la
gerių Lenkijos teritorijoje-
Treblinkoje. 

Kas buvo daroma su žydų 
tautybės žmonėmis Lietuvoje, 
mes patys žinome. Tačiau kas 
darėsi už mūsų padangės, ne
girdėjome, kol nesibaigė ka
ras. O štai kas vyko Treblin-
kos lageryje, kurį pastatė 
patys kaliniai 1942 m. J Tre-
blinką žydai buvo vežami iš 
Varšuvos geto, po kelis tūks
tančius kasdien. Mat nacių 
vadai nutarė, kad šaudymai, 
nuodijimai mašinų variklių 
dujomis, yra per lėti. Todėl 
Treblinkoje nu ta rė panaudoti 
moderniausi būdą — Ciklono 
dujas. Taigi į naujai pastatytą 
baraką, kur tilpdavo 200-300 
kalinių, įvedė dujų vamzdžius, 
kurie buvo panašūs į prausyk
las. Atgabentos aukos buvo 
priverstos nusivilkti, lyg ei
nant į pirtį. Tą baraką vo
kiečiai pripildydavo iki kaupo 
taip, kad kartais net atsisėsti 
nebuvo įmanoma. Po dvide
šimties minučių barake, po 
girdėto klyksmo, įsiviešpa
taudavo visiška tyla. Anksčiau 
atvykę kaliniai negyvas aukas 
gabendavo į paruoštą duobę. 
Tačiau prieš tai „dantistai" 
išlupdavo auksinius dantis . 

Demjaniukas buvo apkaltin
tas dujų leidimu į baraką ir 
kitokiais prasižengimais. 

Demjaniuko amerikietiška-
sis rojus artėjo prie galo. Žydų 
organizacijos nemiegojo. Jų 
nariai, buvę lagerių kaliniai, 
siuntė pavardes asmenų, tar
navusių įvairiose vokiečių tar
nybose, lagerių priežiūroje. 
Daugiausia tai buvo belais
viai, parinkti iš įvairių belais
vių lagerių, kurie patys norėjo 
išsigelbėti nuo tikros mirties. 
Daug jų buvo ukrainiečiai, 
mažas skaičius iš Baltijos 
kraštų. Sudarytas vadinamų 
nacių pagalbininkų sąrašas, 
buvo nusiųstas į imigracijos 
centrą. Vienas imigracijos pa
ragrafas sakė: jeigu prašytojas, 
norįs gauti Amerikos piliety
bę,' yra nutylėjęs savo tarnybą 
vokiškose organizacijose, nai
kinusiose žydus, ir tai bus 
įrodyta, jis praras pilietybę ir 
bus ištremtas. Ir taip, prade
dant 1975 metais, keliems se
natoriams spaudžiant , atsira
do speciali įstaiga — OSI. 
Medžioklė prasidėjo. 

Aišku, sovietai irgi ne
snaudė, ieškodami negrįžusių 
buvusių savo piliečių. J ie savo 
medžiagą ats iuntė vietiniam 
ukrainietiškam laikraščiui, 
kuris parūpino imigracijos 
įstaigai 70 pavardžių. Demja
niukas buvo ten pažymėtas, 
kaip buvęs sargybinis Sobibor 
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atgaivinti. Izraelis žinojo, kad lageryje, netoli Treblinkos. Pa-
visas pasaulis šią bylą seks, gal to laikraščio straipsnį so-

Kelionė Į malūną Sudervėje. 

vietai irgi jo ieško ir nori nu
bausti. Vėliau sovietai net 
atsiuntė Demjaniuko pažymė
jimą su fotografija. Tačiau 
pažymėjimas buvo išduotas 
Trawniki lagerio, bet ne Tre
blinkos. 

Vadinamoji denatūraliza-
cijos byla, pilietybės atėmimo 
procesas, prasidėjo visu tem
pu. Atsirado daugybe liudi
ninkų, neva atpažinusių tą 
baisų ukrainietį, kurį jie vadi
no Ivan Grozny. Kaip 
minėjau, pavardės niekas iš 
liudininkų nežinojo. 

Nežinau, kiek mūsų tą bylą 
atsimena, bet ji buvo ga
nėtinai išgarsinta. Ukrainie
čiai subūrė užtektinai pinigų 
Demjaniuko gynybai, bet byla, 
užsitęsusi keletą metų, buvo 
pralaimėta. Pilietybė at imta ir 
kalt inamasis išvežtas į Jeru
zalę 1987 metais. 

Teismas užsitęsė daugiau 
kaip dvejus metus ir Demja
niukas, laikomas Ivan Grozny, 
nubaustas mirties bausme už 
nusikaltimus žydų tautai. Ta 
bausmė, be abejonės, būtų bu
vusi įvykdyta, jeigu nebūtų at
siradęs vienas izraelitas ne-
apsėstas masinės keršto psi
chozės. Tai buvo jaunas ad
vokatas Yoram Sheftel, kurio 
tėvai j au gyveno Izraelyje nuo 
1935 m. atvykę iš Lenkijos. 

Apie Damjaniuko bylą pri
rašyta daug straipsnių ir 
išleistos dvi knygos. Viena 
amerikiečio (žydo), kita paties 
Sheftel. Pirmoje knygoje smul
kiai atpasakojami liudininkų 
pasisakymai, prokuroro ir tei
sėjų komentarai, smerkiantys 
Demjaniuką. Savo knygą ame
rikietis baigė mirties sprendi
mu kaltinamajam. 

Advokatas Sheftel aprašo 
bylos eigą ir savo žūtbūtinę 
kovą prieš Izraelio teisinį apa
ratą ir visą Izraelio tautą, 
šaukiančią kraujo. 

Y. Sheftel 

Iš kur Sheftel gavo tiek pi
lietiškos drąsos ginti Demja-
nuką, visos jo tautos apkal
tintą žudiką? Juk jis žinojo, 
kas laukia. Jo padėtį beveik 
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būtų galima palyginti su Kris
taus, kur jo tauta reikalavo 
mirties bausmės, ir įvykdė. 
Nuo pirmos dienos, kai Shef
tel prisidėjo prie Demjaniuko 
gynybos, grasinimai nesibai
gė. Be to, jis suprato, kad jei
gu byla bus pralaimėta, jo pro
fesinė karjera (buvo jau gar
sus) bus baigta, gal ir toli
mesnis gyvenimas Izraelyje 
bus neįmanomas. Per visą 
teismo eigą jis ir jo motina 
buvo kiekvieną dieną gąsdina
mi, gatvėse dažnai būdavo 
užgaunamas. O visgi jis ne
pabūgo, parodydamas labai 
retą savybę advokatų tarpe: 
ginti teisybę, nesvarbu, kas 
būtų jo klientas, netgi jo tau
tiečių naikintojas. Už tai jis 
vėliau buvo apdovanotas Ame
rikos Advokatų draugijos 
žymeniu už „Juridinę drąsą". 
Jo knyga, parašyta he-
braiškai, buvo išleista Izrae
lyje. Tačiau Amerikos leidėjai 
jos spausdinti nesutiko, todėl 
vertimas buvo išleistas Angli
joje ir perspausdintas Ameri
koje 1976 m. 

Kokiu būdu paprastas Fordo 
fabriko darbininkas pakliuvo į 
Izraelio pinkles? Už tai jis turi 
padėkoti vienai Amerikos or
ganizacijai, glaudžiai dirbu
siai su Izraelio saugumu. Ta 
organizacija buvo sukurta, 
dviems žydų kilmės senato
riams reikalaujant. J i vadino
si OSI. Jos tikslas: peržiūrėti 
Europos emigrantų pilietybės 
bylas ir rasti tuos, kurie 
„nutylėjo" bendradarbiavimą 
su SS naikinant žydus. Tai or
ganizacijai prie kiekvienos 
progos padėjo sovietai. Viena 
tokių pagalbų buvo sąrašas 
saugų įvairiuose lageriuose, 
paskelbtas prosovietiniame 
ukrainiečių laikraštyje. Jame 
buvo 70 pavardžių ir vieno 
pažymėjimo kopija. Tame pa
žymėjime buvo Demjaniuko 
fotografija, kaip saugo Traw-
niki lageryje. 031 to tik ir te
reikėjo. Jie pradėjo bylas prieš 
Demjaniuką ir Federenko. 
Federenko greit buvo grą
žintas sovietams ir ten su
šaudytas, kas paliko bloga 
skonį „demokratiškiems" tei
sėjams. Izraelitai žinojo, kad 
toks pats likimas bus ir Dem
janiuko. Todėl jie nutarė, 
prieš pakariant paruošti pa
rodomąjį teismą „istorijai". Iz
raeliui padėjo -ovietai, parū
pindami sufal?.'~kuotus doku 
mentus, o amerikiečiai, už
slėpdami žinias, parodan
čias Demjaniuko nekaltumą. 
Klausimas kyla: kodėl? Argi 
Amerikos teisir- sistema buvo 
be priežiūros0 Ar kai kurie 
Amerikos pilictai norėjo pa
gelbėti I z r a e l - siekti užsi
brėžtą tikslą :~-niošti paro
domąjį teismą, kurį stebėtų vi
sas pasaulis. B "t visų pirma 
reikėjo atimti - Demjaniuko 
Amerikos pilietybę. Aišku, tas 
jiems pavyko. Po ilgų ginčų 
Demjaniukas buvo atiduotas, 
išvežtas į Izraeli ir pasodintas 
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į kalėjimą, kuriame jis išbuvo 
iki 1993 m., nors jo kaltė ne
buvo dar įrodyta. 

Teismas 

Kadangi teismas buvo paro
domasis, todėl vyko ne teismo 
rūmuose, bet tam tikslui pa
samdytoje kino salėje, prie te
levizijų ir daugelio radijo an
tenų. Teismo tikslas buvo pri
minti pasauliui žydams pada
rytas skriaudas ir kas jas 
darė. Bet kodėl pasirinkti pa
prastą žmogelį 40 metų po 
įvykių? Matyt, jiems atrodė, 
kad viskas vyks sklandžiai, 
nubaus, pakars ir tikslą pa
sieks. Mat prie vokiečių, iš
skyrus, Eichmaną prieiti ne
galėjo. Vokiečiai teisė nusi
kaltėlius be Izraelio pagalbos, 
o kitos valstybės savanoriškai 
ieškomų asmenų neatidavė, 
išskyrus Ameriką. 

Demjaniukui atstovavo ame
rikietis Amerikoje ir vėliau Iz
raelyje. Vėliau jį pakeitė jau 
minėtas izraelitas Sheftel, ku
rio dėka reikalai pakrypo 
Demjaniuko naudai. Pats ad
vokatas įspėjo Demjaniuką ir 
jo šeimą apie padėties bevil
tiškumą. Tačiau jis matė daug 
netikslumų. Po asmeninio po
kalbio su Demjaniuku jis nu
sprendė, kad apkaltintasis 
nėra tas baisusis „Ivan Groz
ny", kaip buvo tituluojamas. 
Sheftel visos viltys buvo su
dėtos į apeliacinį teismą. Jis 
tikėjosi rasti įrodymų, kad 
Demjaniukas nebuvo saugas 
Treblinkoje ir nėra tas „Iva
nas". Suradus tokius įrody
mus, visi kaltinimai, liudiji
mai ir teismo mirties sprendi
mas buvo atšauktas, nes pa
darytas naudojant neteisėtas 
priemones. 0 tokių buvo daug. 
Nepaisant, jog Izraelio teis
mas neturėjo patikimų įro
dymų, kad Demjaniuk buvo 
tas garsusis „Ivan", nepaisant 
nepatikimų buvusių kalinių 
liudijimų (nei vienas nežinojo 
to Ivano ar Demjaniuko pa
vardės), nepaisant nepatikimų 
ekspertų, o jų buvo labai 
daug, teismas nutarė Demja
niuką pasmerkti mirčiai. Pas
merkimo aktas užėmė 800 
puslapių ir buvo skaitomas 
trijų teisėjų per 10 valandų. 
Pagal Izraelio įstatymus, pas
merktasis privalo pasakyti 
savo žodį, prieš pradedant 
gynėjų kalbas. Štai jo kalba: 
„Aš tikiu, kad buvo egzekuto-
rius, vardu Ivan Grozny Tre
blinkos lageryje ir kad jis kan
kino kalinius, ir kad jį todėl 
vadino Grozny. Bet aš esu 
Ivan Demjaniuk, niekados ne
buvau egzekutorius. Pereitą 
savaitę jūs pavadinote mane 
Ivanu. Bet jūs padarėte didelę 
klaidą, labai didelę, nes aš 
nesu Ivan Grozny ir Dievas 
yra mano liudininkas. Jis 
žino, kad aš nesu kaltas. Jūs 
turit bausti Ivan Grozny, bet 
pasirinkote ne tą žmogų. Aš 
esu labai nustebęs, kad Šven

toje žemėje, demokratiškame 
krašte, dvidešimtame šimt
metyje yra papildoma tokia 
neteisybe. Istorija jus įver
tins". 

Tuo tarpu visas Izraelis 
laukė bausmės įvykdymo die
nos, kaip kadaise nukryžia
vimo. 

Apeliacija 

Amerikiečiai advokatai atsi
sakė dalyvauti tolimesniame 
Demjaniuko gyvenime. Izrae
lio advokatas liko pats vienas. 
Visuomenės spaudimas Izrae
lyje padidėjo. Padidėjo ir advo
kato atsakomybė. O vis tik at
sirado dar vienas pagarbos 
vertas advokatas, buvęs tei
sėjas Eitan. Kadangi ukrai
niečių paramos fondas pradėjo 
silpnėti, abu advokatai atva
žiuodavo Amerikon ir Kana-
don padėti aukų rinkėjams ir 
platinti Izraelio teismo netei
singą Demjaniuko sprendimą. 
Be to, jie turėjo progos patik
rinti OSI surinktus ir pa
slėptus dokumentus. Dalį 
tų dokumentų turėjo Demja-
ni-uko šeima, juos suradusi 
išmestus OSI šiukšlių dėžėse. 
Iš tų dokumentų jie sužinojo, 
tarp kitko, kad tikrasis Ivan 
Grozny buvo kitas ukrainie
tis, vardu Ivan Marchenko, 
j au seniai sušaudytas KGB. 
Apie tai žinojo OSI, JAV advo
katai ir Izraelio saugumas jau 
1978 m. Buvo ir kitokių doku
mentų. Rasta keli falsifikuoti 
parodymai buvusių Treblinkos 
prižiūrėtojų vokiečių ir kelių 
Treblinkos kalinių. Užslėpti 
kitų ukrainiečių liudijimai 
neigiantys Demjaniuko bu
vimą Treblinkos lageryje. 

Apeliacinis teismas turėjo 
prasidėti kelis mėnesius po 
pirmo teismo. Dėl advokato 
sužeidimo turėjo būti atidėtas 
pusei metų. Tas davė progos 
Shefteliui ir Demjaniuko šei
mai rasti daugiau tikrų faktų. 
Palaipsniui prasidėjo aiškėti 
Izraelio agentūrų ir teismo 
beatodairiškas šališkumas. 
Rastas „60 minutes" filmas, 
irgi tiriantis Demjaniuko teis
mą. Tame filme parodyta 
išvyka į Varšuvą ir pokalbis 
su moterim, buvusia Marchen
ko intyme drauge, kuri aiškiai 
paliudijo, jog Marchenko buvo 
tas „Ivan Grozny". Jis nu
sigėręs jai dažnai, pasakojo, 
kaip jis žudė žydus, leisdamas 
mirtingas dujas. Sheftel, nu
važiavęs į Varšuvą, sužinojo, 
kad dar daugiau žinių bus ga
lima gauti Ukrainoje, kur 
buvo teistas iš Amerikos iš
tremtas Federenko ir kiti. J 
bylą įveltus KGB dokumentus 
atiduoti ar padaryti kopijas 
nesutiko. Jos buvo nusiųstos 

Maskvon, nes Federenko ir 
kitų bylose buvo išaiškinta, 
kas buvo dujų leidėjai Treblin
koje. Tas pats Maskvos KGB 
buvo ats iuntęs laišką ir apkal
tinęs Demjaniuką. buvus 
„Ivanu" da r 1987 m. Po kelių 
mėnesių pa t s Izraelio prokuro
ras reikiamus dokumentus 
gavo ir prijungė prie bylos. 
Vienas Demjaniuko šeimos 
narys, nuvažiavęs į Marchen
ko Tvano) kaimą, gavo iš 
žmonos fotografiją-notarizuo-
tą. Maskvos dokumentuose 
buvo liudijimai kitų Treblin
kos saugų su Marchenko ir 
kito ukrainiečio fotografijo
mis, bet ne Demjaniuko. Tų 
įrodymo bet kuriame teisme 
turėjo užtekti, kad byla būtų 
nut raukta ir kalinys paleistas. 

Tačiau Demjaniuko kalvari-
ja dar nesibaigė. Numatytos 
aukos Izraelis paleisti jokiu 
būdu nenorėjo. Juk tai paro
dytų jų teisinių organų, arba 
visišką nemokšiškumą arba 
teismą, panašų į sovietų, kur 
nieko neišteisindavo. Prokuro
ras reikalauja pratęsimo dar 
keliems mėnesiams. Kažko 
ieško. Demjaniuk paskelbia 
bado streiką ir atkreipia pa
saulio dėmesį. Prokuroras ta
čiau ieško naujų apkaltinimų. 
Tie nauji apkaltinimai, neva 
tarnavimas SS daliniuose 
žydų lageriuose Sobibor, Trav-
niki, Stutthof. Tuos apkaltini
mus Demjaniuk nuo pradžios 
paneigė. J i s buvo belaisvių 
stovyklose, o vėliau įstojo į 
laisvų ukrainiečių dalinius. 

Po ilgų atidėliojimų, apelia
cinis teismas pradėtas kovo 
1993 metais. Sprendimo skai
tymas užtruko dvi valandas, 
nes turėjo 345 puslapius. 
Demjaniukas nebuvo pripa
žintas nekaltu. Jis bus pa
leidžiamas dėl įrodymų trū
kumo . 

Jau laisvos Ukrainos amba
sadorius Demjaniukui įteikė 
Ukrainos pilietybės dokumen
tus ir pasiūlė grįžti tėviškėn. 
Dėl įvairių trukdymų Demja
niukas buvo išleistas iš ka
lėjimo tik rugsėjo 23 d. 7 ir 
pusę metų nuo jo ištrėmimo iš 
Amerikos. J is atskrido tiesio
giniu skrydžiu, nes Pran
cūzijos vyriausybė žadėjo jį dėl 
kažkokių priežasčių, areš
tuoti, jeigu lėktuvas nusileis 
Paryžiuje. 

Šis straipsnis parašytas to
dėl, kad keletas mūsų tau
tiečių panašiai buvo ir dar yra 
kaltinami bei persekiojami. Po 
nevykusio pasirodymo, OSI or
ganizacija buvo uždaryta. 
Apie ją mūsų spaudoje rašė 
Povilas Žumbakis. Iš viso OSI 
iškėlė bylas daugiau kaip šim
tui asmenų. Pilietybė atimta 
31 , 18 deportuotų, 10 ar dau
giau patys paliko Ameriką. 

-
-
J, 

N u o t r A l g i m a n t o Ž iž iūno 
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Atminties dienų užbaigimas Genocide aukų muziejuje Vilniuje i99T m. lapkričio 30 d. Mišias aukoja (iš 
kaires K mons. A. Svarinskas, arkivysk. S. Tamkevičius ir Kauno kurijos kancleris A. Jegelavičius. 

Nuotr. A. Račo 

Atminties dienų užbaigimas Genocido aukų muziejuje 1997 m. lapkričio 30 d. Trečiasis iš kairės: S. Žukas, 
šalia jo Kauno arkivysk. metropolitas Sigitas Tamkevičius ir muziejaus darbuotojas B. Radzius. 

Nuotr A- Račo 

TAUTOS KANČIŲ ATMINTIES 
DIENOS VILNIUJE 

Lietuvos Genocido aukų mu
ziejus, įsikūręs Vilniuje, buvu
siuose KGB rūmuose, šių me
tų lapkričio 7-30 d. organizavo 
Atminties dienų renginius, 
skirtus sovietinių kalėjimų ir 
lagerių kankiniams atminti. 

Buvusio KGB kalėjimo ka
mera Nr. II buvo skirta pa
gerbti pokario metais repre
suotiems, KGB rūsiuose pra
dėjusiems savo kančių kelią 
Katalikų Bažnyčios arkivys
kupams Mečislovui Reiniui ir 
Teofiliui Matulioniui bei vys
kupams Vincentui Borisevi-
čiui ir Pranui Ramanauskui. 
Kamerioje Xr. I buvo pagerbti 
KGB kalėjime kankinti parti
zanų vadai Jonas Žemaitis ir 
Adolfas Ramanaukas . rezis
tencinėje partizaninėje kovoje 
dalyvavę nuo 1945 metų. Be
veik visą mėnesį kamerose 
kabėjo vyskupų ir partizanų 
vadų portretai, degė atminimo 
žvakės, žydėjo gėlės. 

Vilniečiai, atvykę svečiai, 
žuvusiųjų artimieji, politiniai 
kaliniai ir tremtiniai, partiza
nai atidavė pagarbą žiauriai 
kankintiems vyskupams, par
tizanų vadams ir kitiems nu
kankintiems bei žuvusiems 
Lietuvos patriotams. 

Atminties dienoms lapkričio 
mėnuo buvo pasirinktas todėl, 
kad 1946 metų lapkričio 18 d. 
Vilniuje buvo sušaudytas Tel
šių vyskupas Vincentas Bori-
sevičius. 1953 m. lapkričio 8 d. 
Vladimiro kalėjime neištvėręs 
kančių ir paniekinimų mirė 
Vilniaus arkivyskupas Mečis
lovas Reinys, 1954 m. lapk
ričio 26 d. Butyrkų kalėjime 
sušaudytas Lietuvos kariuo
menės kapitonas, pirmasis 
Lietuvos Laisves kovos są
jūdžio prezidiumo pirminin
kas, partizanų generolas Jo
nas Žemaitis, o 1957 m. lapk
ričio 29 d. Vilniuje KGB 
budeiiai nužudė Alytaus mo
kytojų seminarijos dėstytoja, 
atsargos leitenantą. Lietuvos 

Laisvės kovų sąjūdžio gynybos 
pajėgų vadą Adolfą Rama
nauską. 

Lapkričio 30 dieną buvusio 
KGB kalėjimo kameras aplan
kė ir čia kalėjusių, kankintų 
Lietuvos patriotų atminimą 
pagerbė Kauno arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamke
vičius, monsinjoras Alfonsas 
Svarinskas, abu kalinti buvu
sių KGB rūmų rūsiuose, ir 
Kauno kurijos kancleris kuni
gas Artūras Jegelavičius. Juos 
lydėjo Lietuvos Genocido aukų 
muziejaus darbuotojas, buv. 
politinis kalinys Balys Ra
dzius. daugelį metų tremtyje 
Sibiro operos teatruose daina
vęs pagrindines tonoro parti
jas, o Tėvynėje neradęs sau 
vietos. 

Po to arkivyskupas S. Tam
kevičius, monsinjoras A. Sva
rinskas ir kun. A. Jegelavičius 
buv. KGB rūmų antro aukšto 
vestibiulyje politinių kalinių ir 
tremtinių įrengtoje Lietuvos 
genocido aukų koplyčioje au
kojo Šv. Mišias už Lietuvos. 

rūmuose bei kituose sovieti
niuose kalėjimuose ir lage
riuose. Giedojo Vilniaus Ar
kikatedros bazilikos didysis 
choras, vadovaujamas Leono 
Pranulio. Mišių aukoje daly
vavo labai daug žmonių, kurie 
nuoširdžiai giedojo ir meldėsi. 

Arkivyskupas S. Tamkevi
čius savo pamoksle priminė, 
kad Adventas yra laukimo me
tas, kad ir žmogaus gyveni
mas yra ištisas laukimas. 
„Prieš 17 metų š:uose rū
muose tardytojas n a a pasakė, 
kad aš niekada daugiau ne
bebūsiu kunigu. — kalbėjo ar
kivyskupas, — o štai šiandien 
čia, kaip vyskupas, aukoju šv. 
Mišias. Čia kalbėdamas, skai
tydamas Naująjį Testamentą 
supratau, kad visada reikia 
pasitikėti Viešpačiu, kokie iš
mėginimai mūsų belauktų. Jis 
mūsų kūrėjas ir rūpinasi mu
mis. Pasitikėkime jo darbais. 
Del mūsų tėvynės mes turime 
padaryti visa, kas nuo mūsų 
priklauso, bet ateitis Dievo 
rankose. O jis mūsų tikrai 
neapvils, todėl tegul ramybė 
būna mūsų sielose. Visi ma
tome, kad Lietuvos kankinių 
auka nebuvo veltui". 

Po Mišių visi susirinkusieji 

KVIEČIAME SLIDINĖTI 
Dolomitų kalnuose Italijoje! 

1998 m. kovo 6-15 d. 

Kainos : $1,560 iš Čikagos 
$1,660 iš Los Angeles arba San Francisco 

Į kainą įskaičiuota: skrydis, v iešbut is , mais tas , 
6 lifto bil ir 1 diena Venecijoje. 

Informacijai, rezervacijoms skambint i : 
t e l . 310-828-2952 
f a x 310-829-6453 

e-mail<gaiiute@compuserve.com> 
Čekį siųsti: 

Gandras Travel 
928 18th St Suite D 

Santa Monica CA 90403 

CLASSIFIED GUIDE 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 

SPECIALI KAINA 
l 

LIETUVOS PREZIDENTO 

INAUGURACIJĄ 

Čikaga-Vilnius-Čikaga 

$605.00 
Bilietai turi būti išpirkti iki 1998 m. sausio 28 d. 

I bilieto kainą įeina visi mokesčiai. 

Taip pat turime specialias kainas skrydžiams į Vilnių iš 
kitų miestų įvairiomis datomis ir kainomis. 

Dėl kainų ir smulkesnės informacijos prašome kreiptis į 
mūsų raštinę. Maloniai Jums patarnausime. 

M I S C E L L A N E O U S 

E L E K T R O S 
[VEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros darbų (land-
scaping/maintenance) bendrovės savi
ninkas. Wtthingion, D.C., Mfco darbi
ninko, kuris galėtų attikti lauko priežiūros 
darbus. Pradinis mokestis $6 i valandą 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigu* butą* - $130 
mėnesiui. Kreiptis tel. (202)244-2373. 

American Travel Service 
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

Ph. 708-422-3000. Ph. 800-422-3190 
Fax 708-422-3163 

BS&M Consultants Assoc. 
* Optimalus '97 m. pajamų 

mok. (inc. tax) užpildymas 
* Verslų steigimai: JAV, 

Lietuvoje 
* Darbų, užsakymų paieška 
* Internet, komp. 

708-453-1250 ll 

HOME CARE LINKS, INC. 
24 hrs. Live-ln jobs for 

English speaking 
caregivers. 

Call 630-585-7370 

Chicago Ridge, IL parduoda
mas 5 kamb. 2 mieg. erdvus 
butas; 1-1/2 vonios kamb., 
antras aukštas. Skambinti 773-
843-0203, arba 61&469-1737. 

iinuomoju 1 mieg. butą Čikagos 
šiaurėje, netoli Oak Park. Butas su 
baldais ir visais namų apyvokos 
daiktais. Didelė virtuvė, apšildomas. 
$525 į mėn. + "sec.dep.". Skambinti: 
773-71 £4887 arba 773-637-3880. 

Pigiai parduodami naudoti 
baldai: stalas, 4 kėdės, 

šaldytuvas ir kt. 
Kreiptis: tel. 1-773-376-6051 

nuo 10 vai. 

Sąžininga, tvarkinga ir darbšti 
inteligentų pora (vyras ir žmona), 
baigusi aukštuosius mokslus, 
ieško darbo turtingoje šeimoje 
kad galėtų gyventi ir dirbti kartu. 
Galime prižiūrėti senelius, vaikus, 
anūkus. Galime dirbti visus namų 
ir lauko darbus. Turime auto
mobilį. Galime mokyti vaikus 
muzikos. Tel. 1-773-918-1891. 

INCOME TAX 
SERVICE 

Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir ateityje 
apsunkins metinį mokesčių formų 
užpilaymą. Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidecialiam patarnavimui 
kreipkitės 

PRANAS G MEILĖ, CPA 
4931 VV. 95th St., 

Oak Lawn, IL 
sekmadieniais, nuo vasario 1 d . -
Pasaulio lietuvių centre, Lemont 

Tel. raštinė 708-424-4425 

Reikalingas angį. 
susikalbantis vyras dirbti 
automobilių plovykloje. 
Skambinti Algimantui 

vakarais, tel. 630-910-8529. 

vyskupus, partizanų vadus ir sugiedojo Tautos himną, 
kitus Lietuvos žmones, žuvų- Stasys Žukas 
sius ir nukankintus šiuose buv. politinis kalinys 

ATLANTIC 
bxpressCorp. 

ATLANTA IMPORT EXPORT. Inc (Siuntimu ir transportavimo skyrius) 
GREITAS SIUNTINIU PRISTATYMAS i NAMUS LAIVU IR AIR 
CARGO. SIUSKITE | LIETUVA, LATVIJA, ESTIJA, LENKIJA, 

UKRAINA, KARALIAUČIAUS SR . MASKVA IR PETERBURGĄ-

• Užsakykite amerikietiško -naisto komplektus į Lietuvą 
• Padėsime pigiai įsigyti automobilius varžytinėse 

• ^orsiunčiame automobilius, auto detales • Komercines 
siurtos pagal sutartį • Labdaros siuntos • Vizų pratęsimas. 

iškvietimai • Verčiame, notarizuoiame 

12301 New Ave., Suite D. Lemont. IL 60439 Tel 630-257-8822 
" ' 9 West "'st St'.. Chicago. IL 60629. Tel 773-434-9330 

1-800-775-SEND 

AUTOMOBILIO. NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tai. (708) 424-8654 
(773)581-8664 

DAŽYMAS / DEKORAVIMAS Co. 

DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI* 
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ. 
KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS • 

REKOMENDACIJOS* DAUGIAU 
KAIP 15 METU PATIRTIS • 

T e l . 7 0 8 - 4 5 8 - 6 0 3 3 
arba 8 4 7 - 3 6 1 - 3 0 1 5 

JKS CONSTRUCTION 
Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 

aliuminiaus ir kt. Turiu darbo 
apdraudą. RJankauskas, 

tel. 708-728-0206 
B&B 

Nakvynė ir pusry6ai 
Vilniaus senamiestyje! 

p. Veronika 
Trakų 15-5 

2001 Vilnius 
011-370-2-22-24-60 

1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyt. $355 į men. + „security". 
Tel. 773-778-1481. 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir virtu

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plyteles; „skfings", „soffits", 

.decks", „gutters, plokšti ir„shingte" 
stogai; cementas, dažymas. 

Turiu darbo draudimą. 
S.Benetfa Te/. 630-241-1912 

Nanny, housekeeper lh/e-in. 
Best job and salary is yours if you 

love children, clean well and speak 
English. References needed. 

Call my office, tel. 630-466-7828 

MOVI M G 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
773-925-4331 

AMBER CONSTRUCTION CO. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

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

Skambinti Sigitui: 
Tel.: 773-767-1929 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

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

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

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-738-7900 

REAL ESTATE 

w 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 
R E A L T O R S 

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

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

KMJECIK REALTOftS 
7*22 S. Putastd Rd. 
43C5 S. Archer Ane. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute. Mayer. J pro-
fesstonaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

°2ZL 
REALMART II , Inc 
6602 S. Pulaski Rd. 
ChkagclL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemies£iuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

Bes-773064100 p , ^ 773-30KB07 

A C C E N T REALTY 
5265 West 95th street 

Oak Lawn. Illinois 60453 

Bue. 708-636-9400 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 

Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime mieste ir 
pnemesciuose 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 
Tel. (773) 581-4111 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

KAVINĖ 
350 N. Clark, Chicago, n 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

mailto:gaiiute@compuserve.com
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JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

APIE TAUPYMĄ 
PENSIJAI 

Pateikiame tris taupymo sis
temas; patys turite nuspręsti, 
kuri iš šių trujų taupymo sis
temų yra jums tinkamiausia. 

Kai taupote pensijai, turite 
pagalvoti apie tris dalykus: 1. 
Kiek jus kasmet sutaupote? 

2. Kiek rizikuojate investuo
dami? 

3. Ir kiek iš viso santaupų 
sukaupiate. 

Kuris šių trijų dalykų tu
rėtų būti jums skatintojų, ir 
nulemti jūsų investavimų 
strategiją? 

Pažvelkime i tris galimybes 
taupyti pinigus: 

Taupykite tiek, kiek 
galite 

Ką daugelis daro? Jie sutau
po gan gerą sumą kasmet ir 
sukaupia akcijų, obligaciją bei 
grynų pinigų paketą, kas atro
dytų yra geras dalykas, jei 
atsižvelgiama į investavimo 
rizikos galimybę ir pensijon 
išėjimo laiką. Ir visa tai yra 
skiriama pensijai. Specialistai 
finansininkai sako, kad tai 
yra lyg „graibstymasis tam
soje". Tai tinka jauniems in
vestuotojams, jauniems taupy-
tojams. Jei jums yra likę dar 
daugiau kaip 20 metų iki pen
sijos, yra sunku susidaryti 
vaizdą, kiek galėsite susitau
pyti pensijai, nes nėra tikra, 
kiek gausite iš investavimų, 
kokia bus jūsų alga ir kiek 
pajėgsite susitaupyti. Tai kei
čiasi IF-svyruoja. Bet yra svar
bu pradėti taupyti, kad ga
lėtumėte pasidžiaugti investa
vimų atneštu pelnu ir neatsi-
durtumėte prie pensijon išėji
mo durų su per mažomis san
taupomis. 

Kad galėtumėte susidaryti 
vaizdą, kiek jūs ilgainiui tu
rėtumėte sutaupyti, pakal
bėkite su finansų planuotoju, 
ar pats susipažinkite su 
„Managing your Money", 
„Microsoft Money", „Quicken", 
ar kitomis kompiuteriuose as
meninių finansų programo
mis. Jaunesniems investuoto
jams sudarymas šių taupymo 
pensijai planų, gali būti pui
kus pratimas finansiniame 
apsišvietime. 

Taupykite tiek, kiek 
turėtumėte taupyti 

Kai „taupymas, kiek galite" 
tinka jaunesniems investuoto
jams, tai vyresniems, kuriems 
yra likę mažiau nei 20 metų 
iki pensijos, toks taupymo 
būdas gali būti netinkamas. 
Jei neturite nustatytos galu
tinės sumos, kurią turėtumėte 
sutaupyti, prieš išeinant j 
pensiją, yra pavojus, kad su
taupysite per mažai. 

Ką daryti? Nepalikite ga
lutinės sumos atsitiktinumui, 
bet pagalvokite, kokios sumos 
jums reiktų. Tada apskai
čiuokite, kiek galėtumėte rizi
kuoti, investuojant ir kiek pel
no toks planas jums duos. 
Atsižvelgdami į savo dabarti
nę „portfolio" sumą, kurią 
turėtumėte sutaupyti ir pel
ną, kurj planuojate gauti, ap
galvokite, kokią sumą jums 
reikia sutaupyti kasmet, kad 
išlygintumėte skirtumą. Spe
cialistai finansininkai pataria 
įsigyti „softvvare" kompiute
riui, arba gauti „worksheets" 
iš savo darbdavio, ar iš 
„mutual-funds" bendrovių, ar 
ieškoti informacijos internete. 
Taip pat patartina susipažinti 
su santaupų pensijoms aps
kaičiavimais, randamais Web 

tinkle, kurias pateikia T. 
Rowe Price Associates (http:// 
www.troweprice.com), ar Di-
versified Investment Advisors 
in Purchase, New Yorke 
(http-7/www.divinvest,com) ar 
kitos finansinės įstaigos. 

Taupyti tiek, kiek turė
tumėte sutaupyti galbūt yra 
išmintingiausia. Tai gali pa
dėti išvengti nereikalingos ri
zikos. Sakykim, jūs esate 50 
metų, galvojate išeiti į pen
siją, sulaukęs 65 metų. Jei 
esate susitaupęs gražią sumą 
tam reikalui, tai gal galite 
sumažinti savo „portfolio" fi
nansinės rizikos galimybes, 
investuojant ir gal galite kiek 
mažiau taupyti ateičiai. Ta
čiau ši strategija turi spąstus! 
Jūs turėtumėte būti atsargus 
ir negalvoti, kad visą laiką 
pelnas bus nerealiai aukštas 
ir nebus investavimo rizikos. 
Vienas patyrusių finansinin
kų sako, kad jis visuomet nau
doja ilgalaikiam (long term) 
taupymui taikomus skaičius, 
kuriuos duoda Ibbotson Asso
ciates: 5%-6% obligacijoms 
(bonds) ir 10% akcijoms 
(stocks). Sujungiant abu, gal 
gautumėte 7%-8% procentus 
pelno. 

Taupykite tiek, kiek 
norite 

Ši strategija yra pavojin
giausia. Jūs apskaičiuojate, 
kiek jums reikės išėjus pensi
jon, ir kiek jūs galėtumėte su
taupyti kiekvienais metais. 
Remiantis tuo, pasirenkate in
vestavimus, kurie jūsų many
mu, atneš pelną, reikalingą 
tam planui. 

Čia problema yra ta, kad in
vestuojant jūs galite rizikuoti 
daugiau, negu jums reikėtų. 
Net jei ir jaučiatės patenkin
tas, imdamasis investavimo 
rizikos, ši strategija gali neat
nešti tiek pelno, kiek jums 
reikia. 

Vienas finansinių planuo
tojų sako, kad infliacija 
„suvalgys" dalį jūsų pelno ir 
daugiausia ką jūs galite 
tikėtis, yra 7%-8% pelno, ir 
tai su visu „all-equity portfo
lio". Jei infliacija yra tik 2%, 
kalbate apie 9%-10% pelno, 
bet kas tadajei kam reikia 
14% pelno? Beje, birža nekrei
pia dėmesio į tai, ko kuriam 
žmogui reikia. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", Your Money, 
1998-1-1. 

INDIVIDUALIŲ 
PENSIJINIŲ SĄSKAITŲ 

PRANAŠUMAI IR 
TRUKUMAI 

Šiame rašinyje vadinsime 
IRA (Indiv. Ret. Acc.) lietu
višku vardu IPS (Individua
lios pensijinės sąskaitos). 

Dažnai žmonės nesirūpina, 
kad kada nors reikės išeiti į 
pensiją, kad reikia jau iš ank
sto ruoštis pensijai finansiš
kai. Employee Benefit Re
search Institute nurodo, kad 
reikia maždaug 75% dabar tu
rimų pajamų (dirbant), kad 
galėtumėte išlaikyti turimą 
pragyvenimo lygį, išėję į pen
siją. Socialinis draudimas 
(Soc. sec.) ir pensija, kurią 
gaunate iš buvusių darbovie
čių, sudaro dalį tų pajamų, bet 
likusią dalį pačiam reikia su
sitaupyti, arba dirbti ir išėjus 
į pensiją. Indėliai į Individua
lias pensijinės sąskaitas (IPS) 
yra vienas būdų sutaupyti tas 
papildomas santaupas. 

Kokie yra IPS pranašumai 
prieš paprastą taupymo są
skaitą? Visų pirma jums ne

reikia mokėti mokesčių, nes 
jie yra atidedami (tax-refer-
red), kai dedate (investuojate) 
pinigus į IPS sąskaitą. Ir tie 
pinigai, kuriuos išleistumėte, 
mokėdami mokesčius, dirba 
jūsų naudai. O tai reiškia, kad 
jūsų IPS sąskaita įgalins jus 
sutaupyti daugiau pinigų, ne
gu įdedant tą pačią sumą į 
taupymo knygelę, nes taupy
mo sąskaitos procentai yra ap
mokestinami. Skirtumas tarp 
IPS, kuriai mokesčiai yra ati
dedami, ir taupomosios są
skaitos, yra didžiulis. Pvz., jūs 
įdedate kiekvienų metų pra
džioje 2,000 dol. IPS sąskaiton 
iš 8%. Po 15 metų, palyginant 
su eiline taupomąja sąskaita, 
už kurią reikia mokėti mokes
čius, skirtumas būtų 10,306 
dol. didesnis, o po 25 metų — 
45,707 dol. didesnis. Ir juo il
giau jūs laikote pinigus IPS 
sąskaitoje, tuo daugiau pelno 
ji jums atneša, ir tuo didesnis 
yra IPS pranašumas, lyginant 
su ta pačia suma, įdėta į tau
pomąją sąskaitą. 

Žinoma, kai ateis laikas išsi
imti pinigus iš IPS, jums rei
kės sumokėti pajamų mokes
čius. Tačiau daugelis pensi
ninkų moka mažesnius mo
kesčius, negu mokėjo, prieš 
išeinant į pensiją. Kiekvienas 
jūsų pelno doleris IPS sąskai
toje gali būti vėl investuotas, 
kad uždirbtų jums dar dau
giau, už tai nemokant mokes
čių. Šiuo IPS pranašumu jūs 
galite pasinaudoti, darydami 
anksti kiekvienais metais 
įvairius, gero pelno galimybes 
turinčius, investavimus. Tik 
neužmirškite, kad investavi
mai yra surišti su tam tikra 
rizika. Todėl pagalvokite, ar 
tai jūs sau galite leisti? Nors 
galima pinigus įdėti į IPS są
skaitą nuo sausio pirmos die
nos iki kitų metų balandžio 15 
d. (pvz., suma, įdedama IPS 
sąskaiton už 1997 metus, gali 
būti pradėta dėti nuo tų metų 
sausio 1 d. iki 1998 m. ba
landžio 15 d.), ir gali būti la
bai žymus skirtumas tarp 
ankstyvo ir vėlesnio pinigų 
įdėjimo į IPS sąskaitą. Saky
kime, jūs per 30 metų dedate 
pinigus į IPS metų pradžioje. 
Ir toks ankstyvas pinigų įdė
jimas į IPS sąskaitą gali jums 
atnešti papildomus 23,000 do
lerių (po 2,000 dol. dedant 
kasmet iš 8%), kurių negau
tumėte, dėdami — investuoda
mi tik balandžio 15 ateinan
čiais metais. Jei galite, dėkite 
kiekvienais metais pinigus į 
savo IPS sąskaitą kaip galima 
anksčiau, nes tai padėtų jums, 
kaupiant santaupas pensijai. 
Labai svarbu žinoti ir tai, kiek 
galėtumėte gauti procentų už 
IPS investavimus. Net ir du 
papildomi pelno procentai įga
lintų jus sukaupti žymiai di
desnes pensijinės santaupas. 

Į IPS sąskaitą galima įdėti 
— investuoti tik 2,000 dol. per 
metus. Tie 2,000 dol. gali būti 
neapmokestinami (tax-deduc-
tible), kas priklauso nuo jūsų 
pajamų lygio. Jei jūs įdėsite į 
IPS sąskaitą daugiau, negu 
2,000 dol., turėsite mokėti 6% 
mokesčių baudą tol, kol ta pa
pildoma suma bus laikoma 
jūsų sąskaitoje. Išimtis daro
ma tada, jei jūs pervedate 
savo darbovietės pensijinio 
plano pinigus į asmeninę „rol-
lover IRA". Jums paprasčiau
siai reikia sutvarkyti tiesio
ginį pervedimą iš darbdavio į 
asmeninę IPS sąskaitą per 60 
dienų. Tada mokesčių baudos 
nebus taikomos. 

IPS sąskaitos, prieš sueinant 
59 1/2 metų, jums reikia 
mokėti 10% mokesčių baudą ir 
pajamų mokesčius už tą su
mą, kurią išsiimate. Baudos 
nereikia mokėti, jei pinigai iš
imami mirties ipaveldėtojas 
gauna pinigus), arba invalidu
mo atvejais, arba turint tam 
tikrų medicininių, ar aukšto 
mokslo išlaidų, arba perkant 
namą (iki 10,000 dolerių). Tai
syklės yra gana griežtos, bet 
tai yra kaina, kurią jūs turite 
mokėti už pranašumus, teikia
mus IPS sąskaitas turintiems 
asmenims, kurie nori susitau
pyti pinigų, kad galėtų būti 

geresnėje finansinėje padėty
je, išėję į pensiją. 

IPS yra puikus taupymo, in
vestavimo ir pensijos planavi
mo būdas. Jei galite, stenkitės 
pasinaudoti IPS teikiamais 
pranašumais ir nepasikliau
kite tiktai Socialiniu draudi
mu (cos. sec.) ir darbdavių 
pensijomis. 

Medžiaga šiam sfaipsniui 
yra gauta iš Alminto Povi
laičio, Investment Executive iš 
Paine Webber įstaigos. Jei 
jums kyla kokių neaiškumų ar 
klausimų, galite jam paskam
binti tel. 1-800-462-2515 ir iš
siaiškinti. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1998 m. sausio 24 d. 

Kai jums sueina 59 1/2 
metų, galite pradėti išsiimti 
pinigus iš IPS. Jie bus apmo
kestinami pajamų mokesčiu. 
Bet jūs turite pradėti išsiimti 
pinigus (visus, arba dalimis) iš 
IPS sąskaitos, kai jums su
kanka 70 1/2 metų. Nuo tada 
jau negalite įdėti — investuoti 
daugiau pinigų į IPS sąskaitą. 
Jei jūs išsiimate pinigus iš 

A.tA. 
URŠULĖ KAR 4LIENĖ 

BIGELYYĖ 

Gyveno Cicero, IL. 
Mirė 1998 m. sausio 22 d., sulaukusi 87 metų. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Kybartuose. 

Amerikoje išgyveno 48 m. 
Nuliūdę liko: duktė Česė Kalnas-Kalinauskas, sūnus 

Juozas Karalius, mar t i Margot; anūkai: Zita Mar
čiulionienė, vyras Rimantas, Vytautas Karalius, Eliza-
beth Ritzentahler, vyras Allen; proanūkai : Rima 
Marčiulionis. Douglass Ritzentahler; broliai Juozas ir 
Vincas Bigeliai su šeimomis, sesuo Ona Simonaitienė 
ir kiti gimines Lietuvoje ir Vokietijoje. 

Velionė pašarvota sekmadienį, sausio 25 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.Archer 
Ave. (arti Derby Rd). 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 26 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus a t lydė tas į Pal . Ju rg io 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 
vai. ryto šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: d u k t ė , s ū n u s , a n ū k a i , p r o a n ū k a i , 
broliai, 9«suo ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 1-800-994-7600. 

A.tA. 
ZUZANA GALINIENĖ 

ARLAUSKAITĖ 

Gyveno Long Beach, IN, anksčiau Lemont, IL. 
Mirė 1998 m. sausio 23 d., 4 vai. ryto, sulaukusi 81 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Žagarėje. Amerikoje išgyveno 48 m. 
Nuliūdę liko: sūnus dr. Algimantas Galinis, gyv. 

Michigan City, IN, anūkai: Andrius ir Darius Galiniai, 
gyv. Michigan City, IN. 

Priklausė Beverlly Shores Lietuvių klubui. 
Velionė pašarvota pirmadienį, sausio 26 d. nuo 4 iki 9 

v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.Archer 
Ave. (arti Derby Rd). 

Laidotuvės įvyks antradienį, sausio 27 d. Iš laidojimo 
n a m ų 9:30 vai . ryto bus at lydėta į Pal . Ju rg io 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 
vai. ryto šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnus ir anūkai. 

Laidotuvių direkt. Donald M Petkus, tel 1-800-994-7600. 

DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
HENRIKAS PADLECKAS 

Minint mūsų mylimo Vyro ir Tėvo, kurio netekome 
1988 m. sausio 31 d., mirties sukaktį, šv. Mišios už 
velionį bus aukojamos š.m. sausio 31 d. 1 vai. p.p. Šv. 
Antano bažnyčioje, 1510 S. 49 Ct, (50 Ave. West ir 15 
St. South) Cicero, II. 

Maloniai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose mišiose ir prisiminti a.a. Henriką savo maldose. 

Žmona Regina, sūnūs Arvydas ir Andrius 

A-A. DR. ALDONOS RIMKIENĖS ATMINIMUI 
ATEITIES FEDERACIJOS FONDUI AUKOJO 

Abromaitier.e Ona, Alšėniene Estera ir sūnus Paulius, 
Bigeliai Juozas ir Ona. Garunai dr. Ona ir dr. Albina?. 
Juozevičiene dr. Aldona. Kavaliūnas Jonas, Kisielius dr. 
Petras, Knaučūnai Kazys ir Genė, Pargauskas Alfa. 
Polikaičiai Bronius ir Aurelija. Pranckevičius Pranas. 
Orvydienė Sofija ir sūnūs Antanas ir Jonas su šeimomis, 
Repšiene dr. Elena, Seibutis Edvvard, Starkus dr. Jurgis ir 
Petronėlė, Šmulkštys dr. Vincas ir Aldona, Žadeikiene 
Valerija. 

Iš viso suaukota 470 dol. 

Ateitininku federacijos fondo valdyba tar ia nuoširdų 
aciu. J 

L I E T U V I Ų L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I Ų 
S Ą J U N G A 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors of Eudeikis Funera! Home ;EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING 8URIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA 
4330 So. Cal i fornia 4605 So. Hermi tage 

ALL PHONES 

1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST 

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

EVERGREEN' PARK 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK 16600 S. O AK PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1 4 2 4 S. 5 0 AVENUE 
VVESTCHESTER, 1 0 5 0 1 W. CERMAK 

CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

DAVID GAIDAS. Jr. 
AND FAMILY 

CAIDAS-PALOS 
FUNERAL HOME 
KALBAME LIETUVIŠKAI 

PALOS HILLS 
11028 S. Southwest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1-708-974-4410 

MARIAUS BUIVYDO LAIDOTUVIŲ PASLAUGOS 
* Pilnas visokio pobūdžio laidotuvių sutvarkymas' 

Palaikų cerke'imas perlaido/ant Lietuvoje. 
Reikalingi dokumentai gali būti sutvarkyti pas jus namuose. 

'Laidotuves pravedamos lietuviškomis tradicijomis' 
Laidotuvių namai patogiose vietose 

Mirties atveju ar kitais klausimais skambinti 
(630 - 24 3 - 0 0 0 3 

P.O. Box 27 
Lemont. IL 60439 

te l . 

http://
http://www.troweprice.com
http://www.divinvest,com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

U L I J \ REKAŠIŪTĖ IR 
LINA SIDABRAITĖ 

Vilniuje 1973 metais gimusi 
Ulija Rekaš iūtė , būdama 
septynerių metų, Įstojo į M. 
K. Čiurlionio menų gimna
ziją, į B. Vasiliauskaitės smui
ko klasę. Po kelių metų jau 
dalyvavo Odesos visasąjungi
niame jaunųjų smuikininkų 
konkurse, o 1991 m. prof. Ra-
davičiaus vardo respubliki
niame konkurse tapo II vietos 
laureate. 1990 ir 1992 m. buvo 
laureate ir prof. J . Fledžinsko 
vardo Respublikinių kameri
nių ansamblių konkurse. 1992 
metais vyko Ulijos rečitalis 
M. K. Čiurlionio menų gimna
zijos koncertų salėje. Tais 
pačiais metais įstojo į Lietu
vos Muzikos akademiją, prof. 
Raimundo Katiliaus smuiko 
klasę. 1995 m. Rekašiūtė mo
kėsi D. Katkaus kvarteto kla
sėje. Su prof. S. Sondeckio ka
meriniu orkestru koncertavo 
Ispanijoje ir dalyvavo įvai
riuose tarptautiniuose kon
kursuose. Yra koncertavusi 
Prancūzijoje, Olandijoje, Bel
gijoje. Suomijoje. Lenkijoje bei 
Vokietijoje, kur 1995-1996 m. 
tobulinosi kamerinės muzikos 
meistrų kursuose. 1996 m. 
Ulija perėjo į J. Tankevičiaus 
smuiko klasę ir šiuo metu 
daug koncertuoja Lietuvos 

miestuose, Vilniuje Vilniaus 
Filharmonijos ir Lietuvos Mu
zikos akademijos didžiosiose 
salėse. 

Lina Sidabraitė gimė 1974 
m. Klaipėdoje ir nuo 5 metų 
pradėjo mokytis muzikos. 
Įstojo į St. Šimkaus konser
vatoriją, o 1993 m. įstojo į Lie
tuvos Muzikos akademiją. 
1995 metais vykusiame J. 
Gruodžio pianistų-koncert-
meisterių konkurse laimėjo I 
premiją. 1997 metais instru
mentiniame pianistų-koncert-
meisterių konkurse laimėjo II 
premiją. Šiuo metu koncert
meisterio klasę studijuoja pas 
doc. R. Vaitkevičiūtę. 

Studentės Ulija Rekašiūtė ir 
Lina Sidabraitė dalyvaus ra
šytojo Balio Sruogos minėjimo 
programoje (sausio 25 d., sek
madienį, Jaunimo centre). Ne
lengvas šių studenčių kelias. 
Teko matyti jas grojant šaltoje 
salėje, dėvint pirštines, nu
kirptais pirštais. Apie jas gra
žiais žodžiais atsiliepdama, 
Gražina Landsbergienė linkė
jo joms sėkmės, koncertuojant 
Amerikoje, kad surinktų lėšų 
Lietuvoje vargingai gyvenan
tiems vaikučiams. 

Balio Sruogos minėjimo pra
džia 3 vai. p.p. Jeigu nespė
jote įsigyti bilietų iš anksto, 
atvykite kiek anksčiau ir įsi
gykite prie kasos. 

Lietuvos Muzikos akademijos studentes (iš kairės): smuikininkė Ulija 
Rekašiūtė ir pianiste Lina Sidabraitė. 

Prel. Juozo Prunskio 90 m. amžiaus ir 60 m. Dievo tarnyboje pagerbimo metu Ateitininkų namuose sausio 11 d. 
Iš kaires: inž. Antanas Rudis. gerb. Jubiliatas, BALFu centro valdybos pirm. Maria Rudienė ir dr. Juozas 
Meškauskas. 

Vyresniųjų l ietuvių cen
tre, „Seklyčioje", sausic 28 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p., bus 
dainų popietė su muz. Faustu 
Stroiia. Veiks ir laimės šu
linys. Kaip įprasta „Sekly
čioje", bus ber.dri pietūs. Visi 
kviečiami atsilankyti, pasima
tyti su pažįstamais, paben
drauti ir linksmai praleisti 
trečiadienio popietę. Atvykite! 

Sutvirt inimo sakramen
tas Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje bus teikiamas š. m. 
gegužės 24 d. Visi. norinty.-
šį sakramentą priimti, kvie
čiami į pirmą informacinį su
sirinkimą sekmadienį, vasario 
1 d.. PLC. Lemonte. po 9 vai. 
r. šv. Mišių. Visi susidomėję 
prašomi rinktis prieangyje 
prie koplyčios. 

Čikagos jūrų skautų ir 
skaučių iški lminga Klaipė
dos d i e n o s sueiga sekmadie
nį, sausio 25 d. vyks PLC. Le-
monte. Šventę pradėsime da
lyvavimu 9 vai. r. šv. Mišiose 
Pal. Jurgio Matulaičio misi
joje. Po pamaldų iškilminga 
sueiga PLC maž. salėje. Daly
vaujame išeiginėse uniformo
se. Visoms ,.Nerijos" tunto se
sėms ir ..Lituanicos" tunto 
jūrų skautams dalyvavimas 
privalomas. Tėveliai ir svečiai 
maloniai kviečiami. 

Išrinktasis Lietuvos Re
spublikos prezidentas Val
das Adamkus, atvykęs į JAV 
dešimties dienų vizitui, nuolat 
paminimas Čikagos spaudoje. 
Penktadienį, sausio 23 d., 
..Chicago Tribūne" rašo, kad 
Valdas Adamkus su žmona 
Alma ketvirtadienį buvo gra
žiai pagerbtas Union League 
Club „Crystal Room" salėje, 
kur susirinko per 200 svečių 
(dalyvavo ir būrelis lietuvių). 
Prez. Adamkus buvo šio pre
stižinio klubo narys 22 metus, 
tad pagerbimą suorganizavo 
klubo prezidentas David 
Whitehurst. Penktadienio 
(sausio 23) laidoje apie naująjį 
Lietuvos prezidentą palankiai 
rašo „Daily Southtown" („Re-
storing trust top Adamkus 
Goal", autorius Steve Metsch). 
Pažymima, kad V. Adamkus 
gyveno Marąuette Parko apy
linkėje 1949-1972 m. 

Soi .ata Deveikytė-Zubo-
vienė ir Rokas Zubovas 
vasario mėnesį kviečiami kon
certuoti į Lietuvą. Klasikinės 
muzikos mėgėjai turi puikią 
progą išgirsti jų Lietuvos kon
certams ruošiamą programą 
sekmadienį, vasario 1 d., 1 
vai. p.p. Lemont, Lietuvių 
dailės muziejaus salėje. 

Draugo fondo direktorių 
tarybos pirmininkas ir iždi
ninkas Bronius Juodel is 
išvyko savaitės atostogų i 
„šiltesnius kraštus". Gerai 
pailsėjęs ir atsigavęs vėl imsis 
darbo kaip galima greičiau su
kaupti milijoną dolerių mūsų 
dienraščio leidybai paremti. 

Lietuvos ambasadorius 
JAV Stasys Sakalauskas 
žada atvykti į rašytojo Balio 
Sruogos minėjimą šį sekma
dienį, sausio 25 d., 3 vai. p.p., 
Jaunimo centre. „Saulutė". 
Lietuvos Vaikų globos būrelis, 
nuoširdžiai prašo visuomenę 
rasti valandėlę prisiminti 
Stutthofe kalintą Lietuvos ra
šytoją, susitikti naująjį am
basadorių, padėti įtaisyti veži
mėlį invalidui Remigijui. 

JAV LB Brighton Parko 
apylinkės narių metinis su
sirinkimas šaukiamas sausio 
25 d., sekmadienį, tuojau po 
10 vai. r. Mišių, Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
mokyklos salėje, 4420 S. Fair-
field. Visi LB nariai ir apy
linkės lietuviai kviečiami da
lyvauti. 

Atsiųsti paminėti 
•„Draugo" knygyne gau

namos kun. dr. Kęstučio 
Trimako knygos, pasižymin
čios giliomis mintimis, krikš
čioniškuoju įžvalgumu, ypač 
tinkančios Gavėnios pasiskai
tymams (juk Gavėnia jau ne 
už kalnų). Atkreipkite į jas 

dėmesį. įsigykite patys, nu
pirkite dovanų. 

• K ę s t u t i s A. Tr imakas . 
„ A s m e n y b ė s r a ida gyven i 
m e " . Išleido Katalikų teologi
jos fakultetas, Vytauto Di
džiojo universitete Kaune 
1997 m. Kaina 12 d., persiun
timo išlaidos 2.75 dol. Illinois 
valstijos gyventojai turi pri
dėti dar „sales tax" 1.05 dol. 
Knyga 326 psl.. minkštais 
viršeliais. 

•Kęstut is A. Trimakas. 
„Jėzaus gyvenimo iliustra
cijos" pagal Marijos Valtortos 
„Žmogaus-Dievo poemą". Iš
leido „Židinys", Čikaga, 1994 
metais, spausdino „Draugo" 
spaustuvė. Minkštais virše
liais, 133 psl. Kaina 7 dol., 
persiuntimo išlaidos 2.25 dol., 
Illinois valstijos gyventojams 
„State sales tax", 0.61 dol. 

• K ę s t u t i s Trimakas . 
„Dvylika atsiliepimų \ Die
v o meilę". Paskutinės vaka
rienės sakramentas, (frag
mentas) . Redaktorė L. Čeka
nauskaitė. Išleido LKB Ka
techetikos centro leidykla 
Kaune , 1995 m. 103 psl.. kai
na 8 dol.: persiuntimo išlaidos 
2.25 dol.. Illinois valstijos gy
ventojams būtina pridėti 0.70 
dol. ..sales tax". 

•„Čiurlionis: Painter and 
Composer", Collected Essays 
and Notės, 1906-1989. Red. 
Stasys Goštautas; red. padė
jėja Birutė Vaičjurgis-Šležas. 
Knyga puošniai išleista, kie
tais viršeliais, su daugybe 
iliustracijų, 560 psl. Ypač tin
kama dovanoms angliškai kal
bantiems, kai norime parodyti 
pačius brangiausius lietuvių 
tautos dvasinius turtus. Gau
nama „Drauge", kaina 25 dol., 
persiuntimo išlaidos — 3.50 
dol. (JAV pinigais). 

Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkeviciu- „Draugo* redakcijos ir tarnautojų tarpe Iš kairės: Dalia 
Sokienė. Irena Regienė. Danute Bindokienė. arkivysk. S. Tamkevicius, Daiva Guzelytė-Švabienė. Gražina Ma
kauskaite. Gediminas Markevičius. Vida Žilienė ir Ona Gintautienė. Nuotr. Jono Kuprio 
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Sveikiname 

VALDĄ ADAMKŲ, 
Studentų Santaros steigėją, 

ilgametį Santaros-Šviesos Pirmininką ir naująjį 

Lietuvos Respublikos Prezidentą! 

Santaros-Šviesos Federacija 

< SKELBIMAI 
x De l ikatesų krautuvei , 

pietvakarių Čikagoje, reika
linga virėja. Kreiptis tel. 773-
434-9766 

(sk.) 
x „Saulutė". Lietuvos vai

kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, in
validams vaikams bei daugia
vaikėmis šeimomis Lietuvoje: 
Aukojo Elina Šulskienė - $20; 

Bricker & Associates (per Pau
lių Sidrį) - $100; Algi3 Stri
maitis - $300 ($240 metams 
paremti našlaitį ir $60 auka 
„Saulutės" nuožiūrai); Aldona 
Andrijonas $20; Agora Promo 
West teatras, Cleveland, OH 
(per Liną Johansoną) $ 5 8 5 ; 
Dalia ir dr. Arvydas Taurai -
$100; Vytas Miceika - $480 
(tęsia dviejų našlaičių metinę 
paramą); Vytautas Kulikaus
kas - $240 (tęsia berniuko 
metinę paramą); Alfonsas Liu
kas $200; Frances Kudirka 
Bucknam - $600. Labai ačiū! 
„Saulutė", 419 Weidner Rd., 
Buf fa lo Grove, IL, 6 0 0 8 9 . 
Tel . (847) 537-7949, T a x ED 
#36-3003339. 

(sk.) 
x „Kultūros barų" mėne

sinio kultūros žurnalo redakcija 
ir administracija maloniai 
kviečia užsienio lietuvius užsi
prenumeruoti ar atnaujinti šio 
žurnalo prenumeratą 1998 
metams. Nepaprastai gera 
dovana sau ir kitiems visomis 
progomis. Metinė prenume
rata oro paštu tik 32 JAV 
doleriai. Žurnalą galima užsi
sakyti bet kuriuo metu ir gali
ma gauti visus tų metų nume
rius. Prenumeratą siųsti „Kul
tūros barų" įgaliotinei JAV 
Marijai Paikevičienei , 306-
55th Place, Downers Grove, 
IL 60516-1537. 

(sk.) 
x Dosnūs aukotojai Lie

tuvos našlaičiams: Will iam 
Unakis , Morton, IL - $100; 
J a n e Simanis , VVashington 
DC - $100; Edvardas i r Ievu
tė Seibučiai, Lockport, IL -
$100; Kay Yankoski, Alexan-
dria, VA - $50; Isabelle Bar-
biers, Swarthmore, PA - $25; 
Alphonse ir Bernice Miką-
tavage, Minersville, PA - $25; 
G e o r g e P . D e r e i k a , Lynd-
hurst, OH - $10. „Lietuvos 
N a š l a i č i ų g l o b o s " k o m i 
tetas, 2711W. 71 St , Chicago 
IL 60629. 

(sk.) 
x Adolfas Armalis, St.Pete 

Beach, FL, a.a. Idos i r J o n o 
Valauskų palikimo vykdyto
jas, atsiuntė $4,108.82 - tai 
palikimo likutis skirtas Idos ir 
J o n o V a l a u s k ų Našlaič ių 
Fondui. Dabar tame fonde yra 
$23,000. Fondo pinigai ski
riami našlaičiams - Indrei 
Sadauskaitei ir Povilui Zem-
kajui po $84215 ir Kaziui Remė-
niui - $6,570. Fondą admi
nistruoja ir pinigus dalimis 
našlaičiams siunčia „Lietuvos 
našlaičių globos" fondas. 

(sk.) 
x „Širdelių sūkurys", Pa

saulio lietuvių centro didžio
joje salėje, šeštadienį, vasar io 
7 d., 6:30 v.v. Jei nusibodo 
žiemos šalčiai, ilgos juodos 
naktys, atvykite į džiaugsmin
gą „Širdelių sūkurį", kur pa
siklausę Dainavos vyrų okte
to, pasigardžiavę Aldonos Šo-
liūnienės patiekalais, smagiai 
pasišokę pajusite širdyje šilu
mą ir skaidrią nuotaiką rem
dami PLC mažosios salės re
montą. Rezervacijas priima 
Daina Siliūnienė, tel. (630) 
852-3204. 

(sk) 

x Pranas G. Meilė, CPA 
sąžiningai užpildo Income Tax 
formas. Dabartiniai pajamų 
mokesčių įstatymai žymiai ap
sunkino ir ateityje apsunkins 
metinį mokesčių formų užpil
dymą. Skambinkite: 708-424-
4425, adresas: 4931W. 95 SU 
Oak Lawn, IL. 

(sk) 
x „PENSININKO" žurna

lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsiprenu
meruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per me
tus. Tai vertinga dovana įvai
riomis progomis. 

(sk) 

x Valdo Adamkaus rin
kimų į Lietuvos Prezidentus 
momentai - „Finišo tiesioji", 
Džojos Barysaitės fotografijų 
paroda Lietuvių Dailės muziejuje 
1998 sausio 22 -vasario 8 d. 

(Sk.) 

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. Ca-
simir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brėži
nius. Prieš pastatant pamink
lą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
buvo jūsų pageidauta. Sav . 
Lilija ir Vilimas Nelsonai . 
Tel. 773-233-6335. 

(sk) 
x Galiu padėti legaliai 

gauti „SOC. SECURITY" 
kortelę, vairavimo leidimą 
(driver's l icense) ir vizų 
pratęsimą. Ed. Šumanas, tel . 
1-708-246-8241. 

(sk) 
x DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išvers
ti video įrašus iš Lietuvoje 
naudojamos PAL sistemos į 
amerikietiškąją NTSC ir at
virkščiai, kreipkitės į INTER-
VIDEO 3533 S. Archer Ave., 
Chicago, IL 60609. TeL 773-
927-9091. Sav. Petras Ber
notas. 

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

(sk) 
x Dėmesio, lietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti. Žmonės iš kitų 
valstijų gali pasiųsti nian duo
menis paštu. Ed Šumanas, 
5701 Linden, La Grange, IL 
60525, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 
x BALTI C MONUMENTS, 

1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į namus. 

(sk.) 
x Automobilio, namų ir li

gos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A. Lauraitį, 
A. & L. Insurance Agency, 
9439 S. Kedzie Ave., Ever-
green Pk., DL 60805-2325. 
Tel. 708-422-3455. 

(sk) 

ADVOKATAS 
CJNTAJtAS P. ČEPtNAS 
6436&PuteskiRd.Chicago. IL60629 

(1/2 M. | šiaure nuo Balzeko muziejaus) 
Tel.: 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd., Lockport. 1160441 
Tel. 706-301-4866 

Valandos pagal susitarimą. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 U b M l Avenne 
Chicago, IL 60629 

TeL 773-7764700 
Darbo vai nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

šeatad. 9v.r.ikilv.p.p. 

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatve* nuo „Draugo") 
TeL 773-2844100 

Vaiandos pagal auaitarimą 

ADVOKATAI 
LJUne «Y LFeyman 

40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse. 
5213 SArcher A*e, Chicago, IL 00*33. 
Tel. S47-381-7636 (kalbame lietu
viškai) Mes jūsų paslaugoms 24 vai. 
per parą. 7 d. per savaitę. 

' 


