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Perspėjimas apie 
nusikalstamą užsienio 

paskolų skirstymą 
Vilnius, kovo 14 d. (AGEP) -

Seimo nariai Romualdas Ozolas 
ir Kęs tu t i s Jaskelevič ius 
kreipėsi j generalinę proku
ratūrą, ragindami sustabdyti 
vyriausybės užsienio paskolų 
komisijos veiklą ir uždrausti 
išvykti iš Lietuvos ekspremjerui 
Adolfui Šleževičiui, kol bus 
ištirta, ar jo, kaip šios komisijos 
pirmininko veikloje, nebuvo nu
sikalstamos veiklos. 

Spaudos konferencijoje ketvir
tadieni R. Ozolas kalbėjo, kad 
Lietuvoje veikia „švaistūniška" 
užsienio kreditų skirstymo sis
tema. „Užsienio skolos yra nor
malus ekonominio gyvenimo 
reiškinys, bet tik tada, kai 
galvojama, kaip jas grąžinti", 
sakė R. Ozolas. 

Iš tarptautinių finansinių or
ganizacijų Lietuva yra pasisko
linusi 850 milijonų dolerių. R. 
Ozolo teigimu, skolintų lėšų pa
skirstymas ir panaudojimas yra 
nusikalstamai netvarkingas. 

K. Jaskelevičius pranašauja, 
kad tokia tvarka „anksčiau ar 
vėliau atves Lietuvą \ dar vieną 
finansinę krizę". Jo žiniomis, 
jau dabar yra „įklimpę" užsienio 
kreditų už 150 milijonų dolerių, 
kuriuos turės grąžinti ne pini

gus gavę ir dabar jau bankruta 
vę bankai, įmonės ar asmenys, 
o valstybės biudžetas. 

Trečiadienį susi t ikę su 
generaliniu prokuroru Vladu 
Nikitinu Seimo nariai teigė, 
kad užsienio paskolas skirstan
tis Lietuvos Bankas ir vyriausy
binė užsienio paskolų komisija 
pinigus dalija, remdamasi sub 
jektyviais kriterijais. „Vals
tybės vardu gautų didelių kre
ditų skyrimą lemia asmeninės 
pažintys, kelių bankininkų nuo
monė", teigia jie. 

Parlamentarai pažymėjo, kad 
paskolų komisijai 1993-1995 m. 
vadovavęs buvęs Lietuvos prem
jeras Adolfas Šleževičius „pui
kiai žinojo, kad egzistuojanti 
užsienio kreditų skirstymo tvar
ka sudaro sąlygas korupcijai 
valstybės mastu ir valdininkų 
kyšininkavimui, tačiau nieko 
nedarė". 

Romualdo Ozolo vertinimu, 
šis fak tas galėtų pu ik ia i 
papildyti premjerystės metu 
tariamai padarytų Adolfo Šle
ževičiaus nusikaltimų „paketą". 
„Jeigu ekspremjeras neatsidurs 
teisiamųjų suole — tai liudys 
visišką Lietuvos teisėsaugos 
sistemos bejėgiškumą", teigė jis. 

Kovo 5 d. j Lietuvą atvykęs I^enkijos prezidentas Aleksander Kwa»niew8ki per oficialią jo pasi
tikimo ceremoniją prit- Seimo rūmų su Lietuv*> prezidentu Algirdu Brazausku priėmė garbės 
sargybą. Šio vizito metu ahu prezidentai pasirašo Deklaraciją dėl sustiprinto Lietuvos ir Lenki
jos bendradarbiavimo. Abiejų šalių užsienio ministrai pasirašė sutartį dėl valstybinės sienos, ir 
taip pat žinybinį ministerijų bendradarbiavimo protokolą Sutartį pasirašė ir abiejų salių gyny
bos ministrai dėl karinių lėktuvų skrydžių abiejų šalių oro erdvėje. Šis vizitas svarbus ne tik 
dėl šių kaimyninių salių bendradarbiavimo plėtojimo, bet taip pat ir bendradarbiaujant kelyje 
į Europos Sąjungą. Nuotr. R. Šuikos „Lietuvos aide" 

Skolintos lėšos bus 
investicijoms, ne 

pravalgymui, žada Seimo 
nariai 

Orui atšilus, Lietuvai gresia 
potvyniai 

Vilnius, kovo 13 d. (AGEP) -
Maskvoje veikiantis tarptau
tinis hidrometeorologijos cent
ras pranašauja, kad į kovo 
pabaigą vidutinė paros tempe
r a t ū r a Lietuvoje sieks 10 
laipsnių Celsijaus (50 F). Šiuo 
metu vidutinė paros temperatū
ra nesiekia nulio (32 F), todėl 
toks staigus temperatūros kili
mas sukeltų ypač didelius pot
vynius. 

Apie tai kalbėjo Lietuvos 
hidrometeorologijos viršininkas 
Petras Korkutis trečiadienį su
rengtame pasitarime dėl artė
jančio pavasario potvynio. Šio 
susitikimo rengėjai Seimo so
cialdemokratai pakvietė hidro
meteorologus, hidrologus, civi
linės saugos specialistus. Seimo 
nacionalinio saugumo bei gam
tos apsaugos komitetų atstovus. 

Tačiau Rusijos specialistų 
pateikta informacija tėra apy
tikris apskaičiavimas, tuo tar
pu Lietuvos meteorologų ana
lizė kol kas leidžia tikėtis pa
lankesnių perspektyvų, sakė P. 
Korkutis. 

Bent jau artimiausias penkias 
Šešias dienas Lietuvoje numato
mos potvyniui nepalankios sąly
gos — naktį šąla, dieną atšyla ir 
nugaruoja šiek tiek drėgmės. 

Pirmojo atšilimo, kuris suaižys 
Kuršių marių ledą, laukiama 
kovo 20 dieną. Tuojau po to 
upėse prasidės ledonešis. 

Jeigu Lietuvą tuo metu vis 
dar dengiantį sniegą ir kaus
tantį ledą smarkiai pakaitins 
saulė, viskas ištirps per mėnesį, 
o potvynis bus panašus ar net 
didesnis nei 1958 metais. 

Tais metais Nemuno deltos ir 
Kuršių marių potvynis laiko
mas didžiausiu Lietuvos istori
joje. Aplinkybės tada buvo labai 
panašios į šiemetines — labai 
šalta ir sniegu gausi žiema, 
žymiai vėliau nei paprastai 
prasidėjęs pavasaris. Per ilgą 
žiemą įšalęs žemės paviršius 
neleido ištirpusiam sniegui 
susigerti į žemę ir jis subėgo į 
Nemuną. 1958 metais buvo ap
semta beveik dešimtadalis 
Lietuvos. 

Vandens Ūkio ins t i tu to 
direktorius Stasys Šileika infor
mavo, kad dabar mėginama „at
pjauti" ledą nuo hidrotechninių 
įrenginių upėse — kad pylimų, 
polderių ar kitokių užtvankų 
nesugriautų smarkios ledo lyčių 
sangrūdos ir statiniai nors kiek 
sumažintų vandens kilimą že
mupiuose. 

Vilnius, kovo 13 d. (AGEP) -
Valdančioji partija ketina smar
kiai pakeisti kreditinių išteklių 
panaudojimo kryptį ir skirti 
juos pirmiausia investiciniams 
projektams, o ne „pravalgymui 
ir prakūrenimui", pažymėjo Sei
mo Biudžeto ir finansų bei Eko
nomikos komitetų p i rmininkai 
Feliksas Kolosauskas ir Vy
tautas Zimnickas, trečiadienį 
spaudos konferencijoje komen
tuodami naująją vyriausybės 
programą. 

Feliksas Kolosauskas pažy
mėjo, kad šių metų biudžetas 
yra socialiai orientuotas, tačiau 
„gyvenimui parodžius nagus" — 
susidūrus su biudžeto nevykdy 
mu, nesant kuo dengti jo defi
cito, sunkiai p l a t i nan t ver
tybinius popierius — reikės „su-
suveržti diržus". 

Tai, pasak jo, p i rmiausia at

silieps nepaprastosioms išlai
doms, aukščiausiajai valdžiai, 
Lietuvos Bankui Tačiau Biu
džeto ir finansų komiteto pir
min inkas užtikrino, jog ta i 
neturės atsiliepti pensijoms, 
stipendijoms a^jašalpoms. 

Seimo Ekonomikos komiteto 
pirmininkas Vytautas Zimnic
kas prie „diržų susiveržimo" 

pridūrė tai , kad kreditiniai 
iš tekl iai nebebus skir iami 
energetiniam ūkiui finansuoti, 
todėl „teks kalbėti" apie energi
jos kainų kėlimą, o kreditines 
lėšos bus skiriamos gamybai bei 
verslui skatinti. 

Komentuodamas vyriausybės 
programą, V. Zimnickas sakė, 
kad joje siūloma daug gerų 
sprendimų. „Jei bent didelė 
dalis bus įgyvendinta, žmonės 
tai pajus jau šiemet",, sakė 
Ekonomikos komi t e to pir
mininkas. Tačiau jis išreiškė 
sus i rūpinimą tuo , kad jai 
įvykdyti gali pritrūkti laiko. 

Vyriausybė pritarė Ginklų 
ir šaudmenų kontrolės 

įstatymui 
Vilnius , kovo 8 d. <AGEP) -

Lietuvos vyriausybė posėdyje 
kovo 8 d. pritarė ginklų ir šaud
menų kontrolės įstatymo pro
jektui ir pateikė jį svarstyti 
Seimui. Įstatymas reglamen
tuos ginklų ir šaudmenų apy
vartą, nustatys ginklų ir šaud
menų valstybinę priežiūrą ir 
suformuluos reikalavimus sub
jektams, kuriu veikla susijusi 
su ginklais ir šaudmenimis. 

Naujasis įstatymas nebus tai
komas šaunamiesiems ir svai
domiesiems ginklams, pagamin
tiems iki 1870 m., taip pat 
pirotechnikos įtaisams ir sprog
menims, įstatymą parengusi vi
daus reikalu ministerija teigia, 

kad civilinėje apyvartoje didėja 
neteisėtai laikomų ginklų ir 
šaudmenų, jais padaromų nusi
kaltimų skaičius pastebimai 
auga. Tuo tarpu ginklų apyvar
tos kontrolę iki šiol reglamen
tuoja tarpusavyje nesuderinti 
teisės aktai. 

Rengiant naują dokumentą, 
atsižvelgta į užsienio šalių 
teisinio reguliavimo praktiką 
bei tarptautines konvencijas. 
Savo pastabas rengiant ginklų 
kontrolės įstatymą, pareiškė 
socialinės apsaugos, miškų 
ūkio, aplinkos apsaugos, pra
monės ir prekybos bei muitinės 
specialistai. 

Ignalinos Atominė Elektrinė 
ketvirtadienį gaus 
branduolinio kuro 

Vilnius, kovo 13 d. (AGEP) -
Branduolinis kuras turėtų pa
siekti Ignalinos Atominę Elek
trinę ketvirtadienį. Kaip kores
pondentui pasakė elektrinės vy
riausiasis inžinierius Genadijus 
Negrivoda, 200 branduolinio 
kuro kasečių jau yra pakeliui į 
Lietuvą. 

Pasak jo to kuro kiekio elek
trinei užteks mažiausiai dviems 
su puse mėnesio. Dabar jėgainė 
veikia 2.300 megavatų galingu 
mu, tačiau balandžio mėnesį dėl 
planinio remonto vienas elek 
trinės blokas bus sustabdytas, o 

kitas tuo metu veiks 1,300 me
gavatų galingumu. 

Kovo 7 d., taupant besibai
giantį kurą, elektrinės galin
gumas buvo sumažintas nuo 
2,400 iki 1,700 megavatų. Pir
madienį nutarta vėl padidinti 
jėgainės apkrovą. 

Branduolinį kurą elektrinė 
įsigyja mainais už parduodamą 
elektros energiją. Šiemet Rusi
jai numatyta parduoti 4-5 mili
jardai kilovatvalandžių elektros 
energijos, kai tuo tarpu pernai 
ji pirko tik 2.7 milijardų kilo
vatvalandžių Del to pastaruo-

Birute Jasaitienė 

Paskirta Korp! 
Giedros premija 

Čikaga, kovo 15 d. — Birutei 
J a s a i t i e n e i , J A V L i e t u v i ų 
Bendruomenės Socialinių rei
kalų tarybos pirmininkei pa
skirta Korp! Giedros premija: 
„Moteris, pasižymėjusi krikščio
niškų idealų tarnyboje". 

Premijos į teikimas įvyks bir
želio 9 d. Pasaul io Lietuvių 
Centre, Lemont, Illinois. Pre
mijos mecenatė — Korp! Giedra. 

ju metu jėgainė veikė pilna 
galia (2,400 megavatų). 

Tačiau pinigai, gauti už Rusi
jai parduotą energiją, negreit 
patenka į branduolinio kuro 
gamyklos sąskaitą. Dėl tokio 
uždelsimo jau ne pirmą kartą 
buvo kilusi grėsmė, kad Ig 
nalinos AE gali laiku negauti 
kuro. 

Prokuratūra tirs nemokamus 
valstybės pareigūnų 

skraidinimus 
Viln ius , kovo 14 d. (AGEP) -

Seimo Ekonominių nusikaltimų 
tyrimo komisva pasiūlė prem
jerui įvertinti susisiekimo mi
nistro tinkamumą šiam postui 

Oras Lietuvoje 
Vilnius , kovo 14 d. (AGEP) -

Šią savaitę Lietuvoje buvo gana 
šalta. Dienomis buvo tarp - 3 ir 
+1 laipsnių Celsijaus (25-30 F). 
Nakt imis atšaia iki - 7 C (19 Ft. 
Saulė dienomis garina sniegą, 
tad Vilniuje pana sausa. 

Pranašaujama, kad ir kitą 
savaitę dienomis bus saulėta, o 
naktimis šalta Toks oras suma
žintų būsimo potvynio dydį. Ne
paisant to, visos tarnybos, ku
rios vienaip ar kitaip susidurs 
su potvyniu, ruošiasi tam. Mete
orologai man", kad potvynis 
prasidės po savaitės. 

C. Ju r šėnas mano, kad 
V. Adamkus rengiasi 
dalyvauti rinkimuose 

Vilnius, kovo 15 d. (AGEP) -
Seimo pirmininkas ir laikinasis 
LDDP pirmininkas Česlovas 
Juršėnas mano, kad „neko
rektiški" žinomo JAV lietuvių 
gamtosaugininko Valdo Adam 
kaus pasisakymai apie LDDP 
„absoliučiai patvirtina, kad jis 
ruošiasi eiti j rinkimus". Penk
tadienį spaudos konferencijoje 
C. Juršėnas pasakė: ,,Man 
atrodo, daugeliui mūsų oponen
tui, įskaitant ir V. Adamkų, 
matyt, yra patogiau 'įspirti' 
mūsų partijai, manant, kad 
tuomet atrodysi įdomesnis, rim
tesnis ir priimtinesnis rin
kėjams". 

Jis taip pat pabrėžė, kad kai 
kalbama apie LDDP „likvidavi
mą ar eliminavimą" ir to darbo 
vykdytojus, reikia nepamiršti 
„pagrindinio likvidatoriaus" — 
konservatorių pirmininko Vy
tauto Landsbergio. Pasak Jur
šėno, Adamkui reikėtų susitar
t i su V. Landsbergiu, „kaip jie 
kooperuos, likviduodami ar eli
minuodami" LDDP. Tačiau, 
mano Seimo pirmininkas, rem 
damasis V. Adamkaus pokalbiu 

..Lietuvos aide", šiame darbe 

..matyti aiškių problemų". ..Tai 
yra jų problema, o ne santykiuo
se su mumis", sakė LDDP vado
vas. 

..Lietuvos aide" spausdintame 
pasikalbėjime Valdas Adamkus 
pastebi, kad jo santykiai su di
džiausia opozicine jėga yra ..at
šalę" ir „įsivyravęs oficialu
mas". Jis taip pat užsiminė apie 
konservatorių vadovų pastebėji
mus, kad ..Adamkus maišosi 
kur nereikia". 

Č. Juršėnas pabrėžė labai pa
lankiai vertinąs V. Adamkų už 
jo nuveiktus darbus tiek JAV, 
tiek Lietuvoje ir mano. kad 
rinkimuose į Seimą jis būtų 
žmonėms „įdomesnė figūra". 
Tačiau jeigu Adamkus varžy
tųsi ir dėl prezidento posto, C. 
Juršėnas tik džiaugtųsi. Seimo 
pirmininko nuomone, ..dešinėje 
pusėje kandidatų pakanka". 

„Kuo jų bus daugiau, tuo 
mano pranašavimai dėl vienin
telio, mano manymu, preziden
to. Algirdo Brazausko įgytų 
tvirtesnes garantijas", pabrėžė 
C. Juršėnas. 

V. Adamkus ir centristai 
apsispręs per savaitę 

Vilnius, kovo 14 d. < AGEP* -
Centro Sąjungos pirmininkas 
Romualdas Ozolas teigia, kad 
apie Valdo Adamkaus vietą 
centro partijų rinkiminiuose 
planuose paskelbs baigiantis 
svečio vizitui Lietuvoje. ..Kol 
kas dar nenoriu nieko suformu 
luoti ir komentuoti", sake R. 
Ozolas spaudos konferencijoje 
ketvirtadienį. Jis sakė, kad 
dabar į Lietuvą atvykęs V. 
Adamkus „sukėlė bites", tačiau 
dar neaišku, kas „kopinės me
dų". 

JAV pilietis gamtosauginin
kas Valdas Adamkus pastarai
siais metais yra vienas popu
liariausių Lietuvos visuomenes 
veikėjų ar vadų, jis neoficialiai ne 

kartą vadintas galimu kandida
tu į Lietuvos prezidentus. Šią 
savaitę atvykęs į Lietuvą, jis vėl 
kalba apie galimybę įsijungti į 
Lietuvos politini gyvenimą ir 
sau artimiausiomis vadina vidu
rio politinio nusistatymo par
tijas. 

Trečiadienį V. Adamkus buvo 
susitikęs su Seimo demokratų, 
tautininkų, politiniu kalinių ir 
tremtinių bei Centro Sąjungos 
atstovais. Neoficialiomis žinio
mis, susitikime V. Adamkui pa
siūlyta tapti šiu partijų koalici
jos vadovu. 

Užjūrio lietuvis gimtinėje 
viešės dar savaitę ir per ta laiką 
jis ketina apsispręsti ir paskelb
ti galutinius savo planus. 

Argentinos prezidentas įteikė 
apdovanojimą Lietuvos 

prezidentui 

dėl sudarytų sąlygų valstybės 
pareigūnams ir kitiems asme
nims nemokamai skraidyti Lie
tuvos Avialinijomis (LAL). Tre
čiadienio posėdyje taip pat nu
tarta perduoti medžiagą Gene
ralinei prokuratūrai dėl parei
gūnų piktnaudžiavimo tarnyba 
ir jų patraukimo baudžiamojon 
atsakomybėn. 

įvertinusi patikrinimą, kurį 
atliko Valstybės kontrolės de
partamentas, komisija nustatė, 
kad dėl keleivių, kuriuos mi
nistras Jonas Biržiškis vadina 
„prest ižiniais", įsiskolinusi 
valstybinė kompanija LAL per
nai metų pirmąjj pusmetį pra
rado daugiau nei 100,000 litų. 

Nustatyta, kad LAL lėktuvais 
ne tarnybos reikalais nemoka
mai arba su didelėmis nuolai
domis į užsienį buvo skraidinti 
pats J. Biržiškis, keli Seimo 

Vilnius, kovo 15 d. 'AGEP) -
Penktadienį oficialu vizitą 
Argentinoje baigia Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazaus 
kas. Toliau iki sekmadienio jis 
lankysis Urugvajuje. Kelionėje 
A. Brazauskas naudojasi įvairių 
kompanijų lėktuvais, ir ši ap
linkybė lėmė, kad per susitiki
mą su Argentinos prezidentu 
Lietuvos prezidentas neturėjo 
jam skirto valstybinio Lietuvos 
apdovanojimo. 

Argentinos prezidentas Carlos 
Menėm ketvirtadienį Algirdui 
Brazauskui įteikė aukščiausią 
savo šalies apdovanojimą -- ge
nerolo San Martin ordiną. Al
girdas Brazauskas, priėmęs gar 
bingą apdovanojimą, nedrąsiai 
pastebėjo, jog negalįs tuo pačiu 
atsilyginti, nes Lietuvos prezi 
dento apdovanojimas Argenti-

nariai su žmonomis bei kiti 
žemesnio rango vyriausybės ir 
Seimo tarnautojai. 

Komisija pasiūlė Seimo etikos 
ir procedūrų komisijai apsvars-
tyti klausimą „dėl galimybes 
pradėti apkaltos procesą Seimo 
nariams, nepagrįstai pasinau 
dojusiems LAL paslaugomis su 
nuolaida arba nemokamai" 

nos vadovui pasiliko lėktuve. 
..Labai apgailestauju. [Kinas 

prezidente, negalėdamas šiuo 
momentu iteikti labiausiai ger
biamo Lietuvos didvyrio apdo
vanojimą", pasakė A. Brazaus
kas susitikime su C. Menėm ir 
pridūrė, jog „dėl techninių 
priežasčių apdovanojimas vis 
dar lėktuve". 

Lietuvos prezidentas pažadėjo 
įteikti apdovanojimą Argen
tinos prezidentui vėliau. 

KALENDORIUS 

Kovo 16 d.: Dionyzas. Juli
jonas. Vaidotas. Vilija. Knyg 
nešiu diena. 1S46 m. gimė knyg 
nešys Jurgis Bielinis. 

Kovo 17 d.: Ketvirtas Ga 
venios sekmadienis Gertrūda. 
Gendvilas. Varūna. 

Kovo 18 d.: Šv. Kirilas Jeru 
zalietis. vyskupą-. Bažnyčios 
mokytojas 'mirė 386 m >; Edvar
das, Eimutis. Gintare 

Kovo 19 d.: Šv Juozapas, 
Švč. M Marijos sužadėtinis 
Vilys. Nautile. 1919 m Lenki
jos kariuomene užėmė Vilnių 
1920 m. Seimas prieme Lietu 
vos Žemės Reformos įstatymą. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. kovo mėn. 16 d. 

IS ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

^ ' Redaguoja: Karolina Kubilienė 
7525 Sheridan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514 

VYSKUPO TAMKEVIČIAUS 
ŽODIS JAUNIMUI 

Antras Gavėnios sekmadienis 
pasakoja apie Jėzaus Kris taus 
atsimainymą. Šiandien toje vie
toje stovi puošni bažnyčia, ku
rios mozaikos primena apie 
šiandien minima įvykį. 

— Viešpatie, gera mums čia 
būti! — kalbėjo Petras. 

Jaunimui irgi būna gera Vieš
paties artumoje, pvz.. charizma
tiniame šlovinime. Į Taizę suva
žiuoja dešimtys tūkstančių jau
nimo ir visi parsiveža gražiau
sius įspūdžius. Bet yra pavojus 
religijoje ieškoti to. ko ieškoma 
diskotekose — kad būtų gera ir 
nieko daugiau. 

Taboro kalne šalia atsimai
niusio Jėzaus pasirodė Mozė ir 
Elijas ir kalbėjosi su Viešpačiu 
apie tai. kas greitai įvyks Jeru
zalėje — apie Jėzaus gyvenimo 
kulminaciją: kančia ir mirtį. 

Kai susitinki su jaunimu, vi
sada labiau norisi kalbėti apie 
tai. kas jį žavi. tačiau reikia kal
bėti apie esminius dalykus. 

Šv. Tėvas jaunimą kviečia bū
ti ..gyvybės pranašais" ir prie
šintis egoizmo civilizacijai. Ego
izmas buvo gyvas ir šv. Kazi
miero laikais. 

Jaunimas yra kviečiamas 
kurti ..meilės civilizaciją"', t.y.. 
įgyvendinti „naują įsakymą" — 
mylėti žmones, o ypač pačius 
vargingiausius. Sv. Kazimiero 
pavyzdys globojant vargšus. 

Jaun imas yra kviečiamas 
sunkiame laikotarpyje neieškoti 

lengvų kelių į laime ir šviesą, 
bet nevengti sunkių įsipareigo
jimų ir atsakomybės. 

Mieli ateitininkai, jūs esate 
tas jaunimo būrys, kurį Bažny
čia labai brangina ir iš jūsų 
daug viliasi Jūsų dėmesį noriu 
atkreipti dar į vieną dalyką — 
į gyvo tikėjimo ugdymą. Jėzus 
ant Taboro kalno atsimainė 
tam. kad sustiprintų apaštalų 
tikėjimą būsimų sunkenybių 
akivaizdoje. 

Lietuva šiandien ne tokia, ko
kia ji buvo pirmą kartą atkūrus 
nepriklausomybe- Tada buvo 
gyvas tikėjimas ir žmones turėjo 
daug idealizmo. Šiandien šito ti
kėjimo nėra. Aš esu įsitikinės, 
kad šio tikėjimo mažoka turi net 
ir gerieji mūsų žmonės, kurie 
nuolat dejuoja, matydami kas 
darosi aplinkui mus. Jei turėtų 
stiprų tikėjimą, tai neaimanuo
tu, o dirbtų ir ragintų kitus 
dirbti. 

Mieli ateitininkai, puoselėkite 
sekuliarizmo amžiuje gyvą tikė
jimą ir jūs nugalėsite visas kliū
tis. 

Šias mintis vysk. Sigitas Tam-
kevičius pareiškė Vilniuje, Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, š.m. kovo 
3 d., ateitininkų ir jaunimo Mi 
šiose. 

HAMILTONO JAUNUČIAI 
ŠVENTĖ UŽGAVĖNES 

Hamiltono jaunučiai ir jau
niai ateitininkai vasario mėn. 
suruošė Užgavėnių pasilinks
minimą. Dalyvauti pakvietė 
moksleivius ir savo tėvelius. 
Visi dalyviai turėjo pasidaryti 
savo kaukes — jų kūrybingumas 
spindėjo! Kiekvienas vaikas su
galvojo ir paruošė žaidimą: vie
name kampe šokinėjo ..varlės", 
prie sienos „beždžiones" lipo į 
lubas, salės viduryje riedėjo 
sviedinukai, kitame kampe bu
vo galima sužinoti savo ateit i . 
Moksleiviai visiems ..suko" gal
vas su ju paruoštu ieškiniu. Va
karone užbaigem pačių paruoš 
tais skanėstais. Prieš skirstyda 
miesi i namus susikaupem. pri-
-immdam:. k.-ni -Ii /u - u/ -ims 
pasiaukojo ir pasižadėjome, kad 
Gavėnios metu seksime Jo pa-
vvzd/iu s;ivo mielas ruošdami 
Velykoms. f o 

MAS suvažiavime. 1995 m. gruodžio men. vykusiame Kanadoje, Detroito Lietuvos Karaliaus Min
daugo kuopos vėliava neša Elenutė Strakšytė, Milda Bublytė ir Rasa Pikūnaitė. 

DAINAVA ŽIEMOS METU KORP „GAJA" ŽINIOS 
Ateit ininkų medikų korp. „Valančiukų" globėjas, chirur-

..Gaja" valdybos posėdis įvyko gas, dirbąs Vilniaus universite-
š.m. kovo 6 d. Dalyvavo: pirm. to klinikose. 
Antanas Razma. P. Rasutis, 
konsultantas V. Šaulys ir L. 
Baltrušaitienė. 

Posėdyje pirmiausiai buvo 
aptarti artimiausi įvykiai — 
velykinis susikaupimas šv. Mi-

Š.m. vasario 20 d. Medicinos 
rūmų salėje, Vilniuje, įvyko pir
mas — steigiamasis susirin
kimas. Susirinko įvairių kursų 
medikės studentės (o kur vy
rai?). Buvo išrinkta valdyba — 

šiose, Palaiminto Jurgio Matu- pirmininkė L. Ryliškytė, sekr. 
laičio misijoje, Lemonte. Po Mi- R. Lapėnaitė ir ižd. S. Šaulytė. 
šių susirinkimas Ateitininkų na
muose, kur numatomos kelios 
paskaitos ideologine tema. Jas 
gvildentų D. Lapkus ir P. Kisie
lius. Spalio mėn. gale, vyksiant 
Amerikos lietuviu gydytojų są-

Naųjas nares iš Ateitininkų 
federacijos sveikino E. Rastenis 
ir Sučyla bei keletas studenčių 
istorikių, kurių, 4-to kurso Vir
ginija Trusaitė padovanojo daug 
knygų. 

VASAROS STOVYKLOS 
DAINAVOJE 

Birželio 15-22 d. - Detroito 
skautai. 

Birželio 23-30 d. Lietuvių 
Fronto bičiuliai. 

Liepos 9-20 d. - Jaunučiai 
ateitininkai. 

Liepos 21-28 d. — Sendrau
giai ateitininkai. 

Liepos 28 — rugpjūč io 4 d. 
— Heritage (angliškai kalbančio 
jaunimot. 

Rugpjūčio 4-11 d. — Mokyto
jų studijų savaitė. 

Rugpjūčio 8-15 d. Mokslei 
viai ateitininkai. 

Liepos 28 d. — Dainavos me
tinė šventė ir šimtininkų suva
žiavimas. 

Dėl informacijų prašoma 
kreiptis i Dainavos registratore 
Ritą Giedraitiene, tel. 810-478-

Kai Michigano gamta ilsisi 
žiemos metu. taip pat ilsisi ir 
Dainavos jaunimo stovykla. 
Besikeičiantys metų laikai su
teikia progą gamtai pailsėti, 
tačiau Dainavoje veikla visiškai 
nesustoja. Nors ir nebesigirdi 
jaunimo bei vaikų lakstymo, bet 
Baltuose namuose savaitgaliais 
dažnai susirenka lietuvių ar 
amerikiečių jaunimo grupes ir 
darbas vyksta, nors daug lė
tesniu tempu. Taip pat ir Daina
vos pastatų pagerinimu darbai 
nesustoja. Prieš Kalėdas buvo 
užbaigtas mergaičių barako 
remontas, įdedant naujas lubas 
ir perdažant visas patalpas. 
Tokie darba i pare ika lau ja 
nemažai lėšų, kurių Dainavai 
visuomet trūksta. Ačiū Dievui, 
kad Dainava vis dar susilaukia 
šiek tiek aukų, kurios papildo 
tuščią kasą. Paskutiniu laiku 
Dainava gavo 2000 dol. paramą 
iš Lietuvių fondo, 500 dol. auką 
iš Antano ir Zitos Kušeliauskų. 
Lemont. IL, ir 200 dol. auką iš 
Gedimino Balandos, Warren, 
MI. Dainavos jaunimo stovykla 
yra labai dėkinga už šias aukas 
ir kviečia lietuvišką visuomene Ateitininku mediku korp7„Gaja" atsteigejas Lietuvoje prof. dr ~L Mačiū-
atkreipti dėmesį į mūsų rupes- nas ir viešnia iš Čikagos — korp. „Gaja" valdybos narė dr. L. Baltrušaitienė. 
čius ir paremti mūsų veiklą 
šiame krašte. 

V.P. 

PAGERBTAS A.A. ELENOS 
LIATUKIENĖS ATMINIMAS 

A a. profesorės dr. Elenos L. 
Liatukienės atminimui pagerb
ti, suaukota 350 dol. Berčiūnu 
ateitininkų jaunimo stovyklai 
Lietuvoje. Aukotojai: Aldona 
Aistiene. Mara irdr. Kazvs Al-

jungos svarbiam suvažiavimui. 
..Gaja" numato ir savo narių 
gausesnį suvažiavimą. 

Aptarus einamuosius reika
lus. L. Baltrušaitienė, neseniai 
grįžusi iš apsilankymo Lietu
voje, pranešė, apie pirmuosius 
..Gajos" žingsnius Tėvynėje. 
Viso to iniciatorius yra prof. dr. 
L. Mačiūnas. Katalikų Mokslo 
akademijos narys, Vilniaus 

menai. dr. Sofija Oželytė-Blu- Sąjūdžio skyriaus pirmininkas, 
menfeld. Milda ir Kęstutis Či
žiūnai. Elena Dambriūmene. 
Izabelė Laučkaite Ho\ves. Tere
sė ir Algimantas Landsbergiai. 
Izabelė Laučkiene. Laima i rdr . 
Aleksandras Plateriai. -Joana 
Vaičiulaitiene. Marija Vaitkie
ne, Ona ir Juozas Vitenai. Elvy
ra ir Jurgis Vodopalai. Alek
sandra ir dr Romualdas Zalu-
bai. Anonimas. 
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DR. V. J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S Kedzie 
Tai. 708-636-6500 

Valandos 9-5 kasd ien 

DR. DANA M. SAUKUS 
DANTŲ G Y D Y T O J A 

1 0 4 4 2 W. C a r m a k Rd . 
VVastchastar, II 6 0 1 5 3 

T a i . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitarimą 

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
GpMaimologasAkių Chirurgas 

9830 S. Ridgaland Ava. 
Chicago Ridga. IL 8041S 

708-638-6822 
4149 W. 63ed St. 

312-735-770* 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKMANCHI 

Dantų Gvdytoiai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St . Chicago IL 
T*l 312735-5556 

4707 S Gdben LaGrange IL 
T* l . 708 352 4487 

Kab. 1*1 312-586 3166 
Nimy 708 381 3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS 'R CHIRURGAS 

674S W*M 63rd Straat 
, i , • - -•• - -i : (v : p n ' P p 

Kitomis dienom-s SUSrta' r. 

SUNG L. CHOU, M.D. 
Vidaus ligos, akupunktūra 

HOLY CROSS 
PHYSICIANS PAVIUON 
3 fl. South, East Stirtas 

Uthuarrian Plaza Ct. 
at Caltfornia Ava. 
Chicago, IL 60629 

(312)-471-8142 
Kalbama lietuviškai 

• • • • • + + + + • 

DRAUGAS 
(U8P8-181000) 

THE LJTHUAN1AN WORLD WIDE DAILY 

Publiahed daily eicept Sundayi and Moodays, legal Holidays, tbe 
Tuesdays followiog Monday obaervance of legal Holidays ai well as Occ. 
26thandJan 2nd by the Uthuanian CauV>lic rVess Society, 4545 W 63rd 
Street, Chicago, IL 60629 5589 

Second claai poatage paid at Chicago, IL and addiUonal mailing ofHces. 
Subacnption Ratas. $96 00 Forcign countriea $110.00 
Postraaster Send address change* to Draugai - 4545 W 63rd St., 

Chicago. O. 60629 
Paito išlaidai mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 

nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama is anksto 

metams Vi metų 3 mėn. 
JAV $95.00 $55 00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (U S.) $110.00 $6000 $40.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 $40.00 $30 00 
Kanadoje ir kitur (U S.) $60 00 $45 00 $35.00 
Uiaakant i Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 $55 00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užaakant į užsienį 
oro paatu $500.00 $250.000 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktore Danute Bindokienė 
Administratorius Pijus Stoncius 

Moderatorius kun Viktoras Rimšelis. MIC 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba. 
* Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimu kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-400; šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją. 

Prof. L. Mačiūnui palikta 
daug stipendijų prašymų anke
tų, nes Dovydaičio Šalpos fondas 
yra pajėgus pagelbėti pašalpos 
reikalingiems studentams. 

„Gaja" Čikagoje džiaugiasi ir 
sveikina prof. L. Mačiūną ir 
naujas korporantes, žadėdama 
visokeriopą pagalbą. 

L. Baltrušaitienė 

Lietuvoje gyvena 3 milijonai 
751.400 gyventoju. Iš jų - 79.6 
proc. lietuviu. 9.4 proc. ru>u. 7 
proc. lenku. 1.7 prrx:. baltarusu. 
2.3 proc. kitu tautybių žmonių. 

HOLY CROSS FAMILY 
MEDICAL CENTER 

749 W. 31stSt. 
Chicago, IL 60616, 

(312ĮV225-0695 

Kab. 312-735-4477 
R*». 708-246-0067 arba 708-246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVŲ IR EMOCINES LIGOS 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

OR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

1 5 3 0 0 VVast Ava . , Or land Park 
7 0 0 - 3 4 9 - 8 1 0 0 

Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius 

D R . E L I G I J U S L E L I S 
AKIŲ LIGOS iR CHIRURGIJA 

1 5 5 0 5 - 1 2 7 St. 
Lamom. H 80439 

Tai. 815 723 1854 
7800 W Collage Dr. 

Palos HotgMs. IL 60453 
Tai. 708-361-0010 

DR. R A M U N E M A C I E J A U S K A S 
D A N T Ų GYDYTOJA 

9 3 5 0 S. Roborts R o a d 
Hlckory H Mis 

T a i . ( 7 0 8 ) 5 9 8 - 2 1 3 1 
Valandos pagal susitarimą 

D R . V I L I U S M I K A I T I S 
ŠEIMOS DAKTARAS iR CHIRURGAS 

FamSy Mcdlcal CHntc 
1»*0S - 117 ai . i»«nofrt. I I 4043* 
Priklauso Palos Commumty HospitH 

Silver Ooss Hosp'tai 
^aia^rjos cwqai sus'iar-ma 

Tai (70«| *S7 J20S 

DR. ARVYDAS J. DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 S. Masu St. 

Mattasaon, H 60443 
Tai. 706-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir krauio ligos 

5540 S. Pulaski Rd. 
Tai. 312-585-2802 

Pirmd 9 v r. - 7 v v . antrd . trecd ir 
penktd 9 v r - 3 v p p 

ketvd 10 v i - 7 v.v. Sestd ir kt 
dienomis reikalingas susitarimas 

Pilims ,,Madscara Asslgnm*nt". 
Sumokama po vizito 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oafc Lawn. IL 

Pirmas apyi su Northwestern un-to 
diplomu lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinama kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimu) 
(kalbėti angliškai) tai. 706-422-8280 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W tS St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos oaqai susitanma 

Pirmd 3 v p p • 7 v v antrd 1230-3vpP 
trecd uždaryta ketvd I • 3 v p p 
penkia « sestd 9 v • 12 v p p 

ai32 s. Naaaa «*• . . Csaaaja 
(312) 77S ( H t arba (312) 48*4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St Chicago IL 
Tai. (312)476-2112. 

9525 S 79th Ave Hickory Hills IL 
Tai. (700) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

Tai. kaMnato Ir buto: (706) 652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtti Ava. , Clearo 

Kasdien 1 iki 8 v v 
Išskyrus treš Sešt 12 iki 4 v p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgi|a 
172 ScMftar St.. Elmhurst. IL 80128 

708-941-2609 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais " savaigaliais m . 708-834-1120 

SURENDER LAL, MD 
Specialybe - Vidaus hgos 

7722 S Kedzie Chicago. IL 6065? 
Tai. 312-434-2123 

Holy Cross Physician Centr 
h084 S Archer Chicago IL 60638 

Tai. 312 884-4155 
Valandos paqal susitarimą 

Kak. tai. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D 
KARDIOLOGAS ŠIRDIES LIGOS 

7722 S Ksdzta Ava. . 
Cmeaoo. IL 80652 

DAUA E. CEPELE, D.O.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171st 
Tlnlay Park, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

6441 S. Pulaski Rd.. Chicago, IL 
Raz. 708-422-7807 

Kab. (1-312) 562-0221 
Valandos susitarus 

DR. DAUA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 Hlgmand Ava.. Sta. 201 
(skersai gatves nuo 

Good Samantan ligoninės) 
Ooamars Grova. IL 805f5 ' . ' 

Tai. 708-960-3113 
Valandos susitarus 

DR. VIUJA KERELYTĖ 
Chiropraktims gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas " akupunktūra 
7271 S. Mariam, tai. 708-594-0400 

Bridoavia* IL 60455 
Valandos pagal susitarimą 

IHInois Parn Traatmant Institute 
Skausmo gydymo specialistai 
JONAS V. PRUNSKIS. MO 

TERRI OALLAS PRUNSKIS, MD 
Chicago 312-726-0800 

East Dunda* 847-622-1212 
McNanry 815-363-9595 

Cardlac Dlagnosis. Ltd. 
6132 S. Ksdzla Ava. 
Chicago. IL 60629 
Tai. 312-436-7700 

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

Širdies ir Kraujagysle Liggs _ 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA '• 
1185 Dunda* Ava.. Elgin. IL 60120 

Tai. (708) 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Rebsrts Rd.. Hickory HM*. IL 
1 mylia i vakarus nuo Hariem Ave 

Tat. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą • -

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
8132 S. K*dzl* 

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p o 
Šeštd pagal sus'tanmą • 

Kabmato tai. 312-776-2880 
Narni, tai. 708-446-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D.. S.C. 
Specialybe - V'daus Mgu gvdytojas 

Kalbame lietuviška' 
6165 S. Archar Ava. ipne A;j<t'.n. 

Valandos pagal sus'tanmą 
Tai. (312)585-7755 

ARAS ŽLKMIA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Oood Samarltan Madlcal C*nler 

Naaorvlll* Camou* 
1020 E. Ogd*n Av* . Suit* 310 

Naoarvlll* IL 60563 
T*l 708 $27 0090 

Valandos p,iq,<i sus.t.v'- > 

file://�/udrn
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PAŠAUKTI PRAREGĖTI 
Šio sekmadienio skaitiniai 

kviečia mus pamąstyti apie 
regėjimą — matymą kaip įvaizdi 
suprasti savo krikščionišką 
pašaukimą. Pirmame skaitiny 
(1 Sam 16:1,6-7,10-13) Viešpats 
pasiunčia Samuelį į Betliejų 
surasti naują Izraelio karalių iš 
Izajo sūnų tarpo. Ir Viešpats 
įspėja jį nežiūrėti žmogiškomis 
akimis: „Nežiūrėk jo išvaizdos 
ir aukšto ūgio! Jo aš nesu išsi
rinkęs. Dievo akis žiūri kitaip 
nei žmogus. Žmogus mato išorę, 
o Viešpats žvelgia į širdį". 

Tad pagaliau Samueliui buvo 
atvestas jauniausias sūnus, pie 
menukas Dovydas, kurį Dievas 
buvo išsirinkęs. Ir nuo tos die
nos, kai Samuelis jį patepė, 
„Viešpaties dvasia nužengė ant 
Dovydo ir pasiliko su juo visą 
laiką". Per visą žmonijos istoriją 
Dievas nuolat išsirenka žmones, 
kurie jo klauso ir jam tarnauja, 
rūpindamiesi Dievo interesais 
žmonių istorijoje. Dovydas buvo 
vienas tokių, pakviestas ganyti 
savo tautą. Bet jis buvo tik men
kas pirmavaizdis Jėzaus — tau
tos ir žmonijos Ganytojo, Izraelį 
sukrėtusio pranašo, mokytojo, ir 
to, kuris atvėrė neregių akis, 
kad jie suvoktų dieviškąjį ap
reiškimą ir žmonijos istorijos 
tikrovę. 

Atliepiamojoje psalmėje (Ps 
22/23) išsakome, kad priklauso
me Viešpačiui, juo pasitikime, 
nors mus supa tamsuma, blogy
bės ir pasipriešinimas Dievui. 

Laiške Efeso tikintiesiems (Ef 
5:8-14) šv. Paulius primena, kad 
nors „kadaise jūs buvote tamsa, 
dabar (po Krikšto) esate šviesa 
Viešpatyje" ir ragina elgtis kaip 
šviesos vaikai, kurių gyvenimas 
švyti gerumu, teisumu ir tiesa. 
Palygindamas Jėzaus nepažini
mą su miegu, jis kviečia ne tik 
efeziečius, bet ir mus: „Pabusk, 
kuris miegi, kelkis iš numiru
sių, ir apšvies tave Kristus". 
Nematydami Dievo veikimo pa
saulyje, esame lyg miegantys, 
lyg mirę. Bet Kristus duoda 
šviesą, padeda praregėti, kas iš 
tikrųjų vyksta aplink mus, ir 
kviečia jungtis į Dievo karalys
tės įvedimą žemėje; kviečia gy
venti su Kristumi iš mirties pri
keltųjų gyvenimą. 

Evangelijoje (Jono 9:1-41) gir
dime apie žmogų, nuo gimimo 
aklą, kuris giliau susipažįsta su 
tuo, kuris jį išgydė, ir įtikėjęs. 
kas Jėzus iš tikrųjų yra ir į ką 
veda bendravimas su Jėzumi, JJ 
pagarbina. Šis pasakojimas nu
sako ir kiekvieno tikinčiojo 
patirtį, atsiliepus į tai . kad 
Dievas jį ar ją išsirinko, jis 
nusako ir mūsų patirtį,kai Die
vas mums atleidžia, mus išgydo 
nuo dvasinių ar fizinių žaizdų ir 

Nuotr. Prano A beiki o 

DIDELES VILTYS 
NEVILTYJE 
VYTAUTAS VOLKRTAS 

kai Krikštu gauname Kristaus 
šviesą. 

Tačiau čia taip pat pasako
jama apie Jėzaus mokinių aklu 
mą — mūsų pačių aklumą per 
Krikštą mums dovanotai Kris
t a u s šviesai ir labai lėtą 
suvokimą savo pašaukimo Kris
tuje — ką reiškia sekti Kris
tumi. 

Jono evangelijoje yra pasa
kojimų, kurių nėra nei vienoje 
iš kitų evangelijų. Juose sim
boline forma išryškinamas sak
ramentinis ir liturginis Bažny
čios gyvenimas, ypatingai išryš
kinamas procesas kaip žmogus 
ateina j . tikėjimą — tampa ti
kinčiuoju. 

Šios dienos Evangelijoje Jėzus Lietuvos Knygnešys Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodely 
iš aklo žmogaus pareikalauja 
klusnumo. Patepęs jam akis 
purvu, padarytu su savo sei
lėmis, Jėzus įsakė: „Eik ir nu
siplauk Siloamo tvenkinyje". 
Taip padaręs, aklasis praregėjo. 
Su šiuo įvykiu viskas jame ėmė 
keistis — supratimas, matymas 
ir visas gyvenimo būdas. Jis 
prarado savo ligtol pažintą 
gyvenimo būdą, bet dabar jau 
pažįsta Jėzų, gavo jo Dvasią, 
viltį, išganymą ir nuolatinį 
bendravimą su Dievu. 

Bet šis pasakojimas prasideda 
su kvietimu pakeisti ką mano
me apie nuodėmę, kentėjimą ir 
aklumą — ir apie tai, iš kur kyla 
nuodėmė. Jėzaus mokiniai ir 
kiti manė. kad liga ar kentė
jimas yra arba savo paties, ar
ba tėvų ar šeimos nuodėmių pa
sekmė. Jėzus, tačiau, pabrėžia, 
kad ši nelaimė nėra nuodėmės 
pasekmė — nei paties aklojo, nei 
jo tėvų — kad jo aklumas yra 
būtent vieta, kur „turi apsi
reikšti Dievo darbai". Panašiai 
ir mūsų silpnybės, skausmai bei 
trūkumai (nors kartais ir būna 
nuodėmės pasekmė) yra tos vie
tos, kuriose Dievas nori veikti. 
apreikšti savo galybę, gailes
tingumą ir gerumą. 

Tačiau gyvenimas Kristaus 
šviesoje nuveda prie kryžiaus. 
Žmonėms dažnai yra malonesnė 
tamsa, patogus nežinojimas, 
naudojimasis patogumais, neži
nant tikrosios jų kainos ar pa
sekmių. Krikščionys, tačiau, 
turėdami Kristaus šviesą, turi 
atsakomybę žvelgti į tiesą ir už 
ją pasisakyti, dėl jos dirbti ir au
kotis, nepaisant kainos — atme
timo, persekiojimo — kryžiaus. 
Išgydyta akląjį pamatę, žmonės 
nenorėjo pripažinti, kad tai jis. 
Prievartavo ir jj ir jo šeimą 
tiesos atsižadėti. Jėzaus gydy
mas iššaukia nesutarimą žmo
nių tarpe, ir Jėzų pažinusieji 
turi apsispręsti, ar eis su juo. ar 
prieš jį. Ar pripažins j j Dievo ka
ralystės žemėje kūrėju ir valdo-

Kas nori visa amžių klaidžių 
ti rūkų užgultoje pelkėje ir ne
turė t i nuovokos, kur yra 
atsidūręs? 

Demokratinės valstybes atkū 
rimas yra painus darbas. Kiek 
viena konstrukcija, naudojant! 
menkiausiai pažįstamą medžią 
gą. žmogų, tampa milžino apim 
ties. 0 ypač tada. kai šį uždavi 
nį. demokratijos priželdinima. 
vykdo diktatūros auklėti politi-
niai architektai. Tai lyg širdies 
operacija, atliekama manikių-
risto. Tai lyg geras žmogus, 
apgruzdusiu rankų kalvis, pa
žįstąs savo amatą, ant drobės 
siuvinėtų spalvotas gėlytes. 
Nors kantrybė, ilgesnį laiką 
bandant ir darant klaidas, gali 
atnešti gerų vaisių. 

Mūsų Lietuvą, mūsų kraštą, 
egoistai laiko sukto grobib dir 
va. Kur šviežia duona garuoja, 
kur patogumai moja. ten meilė, 
ten entuziazmas! Tad likite 
Sibire, t r emt in ia i , rusel iu 
auginti. Tai būkite Amerikoje. 

valstybiniu titulu visko dar 
nesusižerė. O apgaviku laisve 
kasdien siaurėja. Padaliau ir 
Rusijos generolai, trypčioję ko 
jomis. žadėję Lietuvą sunai
kinti, lyg pradeda užkimti 
Rusijai iš tikrųjų atėjo laikas 
kaip nors ir iš kur nors įsigyti 
išminties. Rytinių slavų iauki-
niški bruožą nors kai kur 
mieli, taarėtų užpildyti savo 
tuštumas, i kurias lengv; 
meta įvairus siautuliai. Je 
Rusija nesudemokratės. atei
nančiame šimtmety j 

Gyvenimas yra judrus va ' 
nelis. J is teka nuožalnumo 
linkme, skandinu dumblą, savo 
paviršiumi J ".̂ a šiukšles, dugnu 
velka sroėlįt^rvepaii'-M.. lieka t įk 
atsparūs krantai. 

Vand"nėlis, šešetui meti' lai
kotarpis, praeje- nepriklauso
moje Lietuvoje, didžiąsias siūk-
les jau nuleido p įsrovrai. SSSR 
byrėjimas buvo gausiai suk 
pęs lietuviškų i perejūniškų 
atmatų. Baigia sklęsti ir dum-

O mes čia lovelį garbinsime ir blas. dengės Lietuvos i >lį. kage-
nežiūrėsime. iš kurio galo prie bistu. partorgų ir oentrakonrite-
jo prisiskverbsime. tininkų sudarytas. Pa!< ngva is-

Lietuvos žmonėms reikia torijon rieda rausvi smėlio grū-
daug kantrybės. Pragyvenimo deliai. Egoistai iškrii grio 
sąlygos (čia išskiriame sukčius' viuose. Be naudos jie buvo. be 
yra labai sunkios. Valstybės ad- žalos lieka dūlėti, 
ministracija kol kas vadovaujasi Kur viltys su rytdienos švie 
vien chaosimais dėsniais. Ta- sa? Kur jos, ik; dabar nema
čiau per šešerių metų laikotarpi tomos? 
kraštas neužduso. Turto grob- Po neramiai ši I - >šeše 
stytojai su valdžios palaimini riu metu -rovė- Lietuvoje lauk-
mais (palaiminimais neabejo- tina doresnių laiku Tamsiau 
jamai ir paprasti sukčiai be šios asmenvlv - i- valdži »s 

nyksta. (>eru noru ir -linkiu 
vu ir stos.įam tarnauti, ar atmes paveldėtu ipro* •zidenti;- Y 
jį kaip neatitinkanti jų įsivaiz- Brazauskui greitai n°t-<uk> 
duojama Dievą. dolių pastangų • 

Aldona Zailskaitė Šleževičium), kad pa 

juod< ' ilio herojai Savi 
veiklos voratinkliais jie taip 
apsiiaiz.: d '"n jau b 
uždusti. Iš priteršto tvarto 
sprunka net menkiausios veis
lės paršiukai 

Paieškokime daugiau geru 
ženklu, ant kutių savo viltis 
augintume. 

Štai už lesų švaistymą sep 
tyneriems metams nubaustas 
..Sekundes banko" preziden 
ta- Iškelta baudžiamoji by-
la „Vilniaus šiltnamių" va
dovam- — ir vel ųž lėšų švais-
tymą. O kuv herojai, bankus 
bankrotam nuvedę? U kur jų 
draugai, milijonus pasiskolinę ir 
i užsieni išnešę? Visi vagys 
nepabėgs, ypač dabar, kai vai 
džioji ai ja )u užtarėjai. 
Skriaudę kraštą it žmones, pri-
v alo atsiteisi i. V\ • iausybę, jeiji 
'•(•* aud a giij mbaudžia pi 
liečiai. 

Bet pajuokų ir šiandien pa
ko. 

Prez. A. Brazauskas, atrodo. 
• .- vi< nas iš simpatiškiausių 

veidų, komunizmo paliktu, i 
valdančia partiją įrėmintu 
Tačiau ir jis tyčiomis erzina 
visuomenę, kad ji nepamirštų, 
iš kur yra atėjęs jos prezidentas. 
SavokilirK jis pabrėžia keistai 
• ••• [giais. 

Kad ir A. Sleževičiaus siūiy 
mas i Lietuvos ambasadoriaus 
postą Didžiojoje Britanijoje. Juk 
tai valstybė; r -avės niekini
mas — dek nesupratimo ar blo 
gos patyčios. OčekistoJ. Min
kevičiaus apdovanojimas a ed 
iiu Vasario 16, komunistų, ypač 
patrono A. Sniečkaus, praki 
tosšvent< >proga 'Tasai čekis 
tas mirčiai pasmerkdinejo būvu 
sius savo - lašės draugus. •-
nėjo po tolimus SSSR lagei ius, 
kad mirties sprendimus ir ten 
dalintų. Prezidentui ir anksčiau 
buvo pi ii- ••• • u . įsn eniš 
. i dalių kaišioji 

ma Lietuvos K- I kejams Bet jis 
vėl taškosi toje pačioj'.- h. 

• | piliečius. 
Nelemti yra k.n kurie prezi-

;j. rito poelgiai tele\ izijo - pro 
ei 

k ą|! Duokite teis 
man savivaldybes, stenkitės iš 
lupti kuo daugiau pinigu! Šitaip 
krašto prezidentas moko savo 
pavaldinius? I>:"skit" kraštą, 

kHe tvarką, niekinkite įvy
kusiu demokratinių rinkiniu re
zultatus, jei jie yra nemalonūs 
LDD partijai... Taip kalba prezi
dentas, anksčiau raudonas, da
bar išbalęs kaip pievoje ištiesta 

-
Nepaisant *iu keistenyl \ i. gy

venimas I šįmet 1 ikrai 
p iks aukštyn. Nei ir valdžia 
su visu Seimu nepajėgs jo pelkė 
- • -; • Atėjo laikas kopti 
i ki ant -• i įvairūs pinčiukai 
• rite '• 'ka Vidurnak
čio valanda išmušė, g »idys pra 
v do elnio laikas baig< -i 

Danute Bindoki<>nt> 

Eikime jo pėdomis 
Šiandien, t.y kovo 16 d., su

eina Kgiai 150 metų. kai Biržų 
apskrityje, Purviškių kaime 
gimė Jurgis Bielinis. Kas bent 
kiek mokėsi Lietuvos istorijos, 
žino. kuo žymus šis asmuo ir 
kode! io gimimo sukakti turėtų 
ne tik šiaip sau paminėti, bei 
iškilmingai švęsti mūsų rauta 

Jurgio Bielini" svarbiausioj: 
veikla buvo susieta su lietu 
viška knvga spaudos draud 
laikais - bev< ik nuo pa' u pra. 
džios iki pabaigos. -J•.: 
Bielinis buvo tas legendinis 
knygnešys, organiz; 

Graždankos įvedimas nepasi 
tarnavo pagrindiniam tikslui — 
suartinti lietuvius ir rusus , o 
juos dar labiau atskyrė Taip pat 
lietuvių tautą išmokė pamilti 
savą spausdintą žodį, kuris buvo 
labiau vertinamas net už laisvi.-. 
net už gyv .U.-. 

Tvirtinama, kad Jurgis Bieli
nis per i " spaudos draudimo 
metų pat- vienas per sieną i 

nešė kone pusę 
ausdintų lietuvišku 

knygų ir laikraščių. Jis buvo 
suorganizavęs milžiniška knygų 
platintoju linkių ir paruošv> 

draustosir- spaudos gabenimą daugybę knygnešių šiam svai
nis Prūsu", o paskui įos p.t 
dimo tinklą kone viso L 
voje. Kai prisimename 'uos ke 
turis tamsiuosius dešimtmečius. 
kai ..anei rašto, anei druko" 
epasak Antaną Baranausk; 
ro okupacine valdžia neleisdavo. 
kad ..Lietuva bū: tamsi, ir juo
da". Jurgi^ Bielinis -
spinduliuojantis švytun -. 
niui padėji sunaikint i ta 
tamsa. 

Spaudos draudimo laikotarpi • 
il864-190. ; urėjo užbaigi 
ką rusu valdžia nei •! 
padaryt i jokiomis kitomis 
priemonėmis: tu tik surusint 
lietuvių tauta, bet ir r 
pravoslavų tikėjimą Tai buvo 
iššūki- mestas Lietuvai, kuri iš 
;ikriĮju net savo tautinės tapa
tybės re ikiamai nesuvokė 
Viena tik tebuvo aiški: konflik 
to viduryje stovėjo raide — lo
tyniška raidė - bolizavusi 
tvirta lietuvių nusi 
nepaski slavizmo ir provosla-
vizmo jūroje, labiau laikytis 
vakari'*iškos kultūros ir katali
kybė . i-, a i, noi - vėlai atė 
tauta, ja.u buvo giliai įleidusi 
šaknis. Rusiškomis raidėmis -
arba graždanka — spausdi ii -
lietuviškos knygos buvo nepri
imamas ir jokioms nuolaidoms 
\ ie1 n • via nebu vo. Ju P lai 
kad Katalikų Bažnyčios hierar 
chijai. su Žemaičių vyskupu Mo
tiejum Valančiumi priešakyje. 
graždanka dve * įja. 
su kuria, ir tuo pačiu rusiškomis 
raidėmis spausdintai rastais. 
reikėjo griežta; kovoti. 

Dabar galima manyti, kad 
spaudo- draudimas lietuviu tau
ta • •-" naudingas :•• • 
tą 40 metų laikotarpi Lietuva 
sukūn '-.irta lietuvišką spaudą. 
oa . . . usią taul inę sąmone ir 
ilgainiu atvedusią kraštą i 
nepriklausomą valstybingi 
Spaudos draudii ugino 
tautai daug didvyrių, pradedam 
vysk. Valančiumi. Jurgiu Bie
liniu bai) - knygne
šiais, n usiais ir platinusiais 
šia brangiąją kontrabandą 

bet pavojingam, darbui 
Kaip jam per tą laika pavyko iš 
sisukti nuo sugavime ir baus 
•-•• -. 3 ra 1 iesiog neįmanoma su 

ti. juo labiau, kad rusų 
\ aidžia buvo paskyrusi .stambia 
suma rublių už Bielinio suga
vima. Matyt, ir Apvaizda veikė 

nėšių naudai, ir lietuviu 
tauta labiau vertino savąja 
spauda negu ..kraujo kainą" už 
šio kilnaus žmogaus išdavimą. 

Per 150 metų nuo didžiojo 
knygnešio gimimo (jis mirė 191S 
m. sausio 18 d., nespėjęs su-
aukti Nepriklausomybės akto 

paskelbimo) daug kas pasikeitė 
Dar ne karta mūsų tauta turėjo 
kovoti del spausdinto žodžio 
laisvės. Tačiau kova gimdė 
ryžtą nepasiduoti: lietuviškoji 
spauda klestėjo ir užsienyje, ir 

uvos pogrindyje, kol vėl 
galėjo išvysti laisi ės šviesą. De 
ja, laisvė lietuviškai spaudai ne
buvo labai dėkinga... 

Nustojęs kovos tikslo, mūsų 
spausdintas lietuviškas žodis. 
bent už tėvynės ribų. vos vos ve 
getuoja. Beliko vienas dienraš
tis, ir tas pats kenčia finan
sinius bei skaitytojų mažėjimo 
sunkumus. Beveik nebeleidžia
mos naujos knygos, o ir jau 
išleistomis mažai kas domisi. 
Žinant l ietuviu p a l i n k i m ą 
„priešginauti" , galbūt iiūtų 
naudinga , kad gyvenamojo 
krašto valdžia staiga uždraustų 

- : lietuvišką spauda — bema-
' atsirastu noras del jos ko

voti ir ją branginti! Kaip butų 
gera, kad šiandien Čikagoje. 
Detroite, Los .Angeles. ('leve-
lande, St. Petersburge a r ki 
tame telkinyje Jurgio Bielinio 
meilė lietuviškai knygai isikū-
nytų kuriopasišventusio mūsų 
tautiečio širdyje, o po to j is — ar 

suorganizuotų platu spaus
dinto žodžio pi itintojų tinklą. 

••> .gaudytų" net labiausiai 
nutolusius nuo savo tautos, kaip 
Jurgio Bielinio laikais buvo 

ludyti" ir sulenkėję, ir -u-
. ir inteligentai, ir papras 

ti valstiečiai bei miestiečiai... 
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Tai neįvyko. Pradėjau stieb 
tis kaip ant mielių ir per ateinančius 3.5 metus užau
gau 36 centimetrus, iki 182 centimetrų ūgio, bet per tą 
patį laiką tepriaugau tik apie 15 kilogramų. Taigi, per 
mažai svorio, kad priimtų kariūnu į Karo mokyklą. 

Kai baigiau septintą klasę, du mano, ką tik Utenos 
gimnaziją baigę, draugai — Kantvilas ir Vaškelis — ban
dė įstoti į Karo mokyklą kariūnais. Abu sportininkai, 
abu gimnazijos krepšinio rinktinės žaidėjai, abu aukš
toki, abu kiek stambesni už mane. Abiejų nepriėmė į 
kariūnus dėl mažo svorio, priėmė tik aspirantais 
Man tai buvo aiškus signalas: užmiršk Karo mokyklą' 

Medicinos studijų galimybė irgi atrodė nepraktiška. 
Pripuolamai sutikau vieną mediciną studijuojantį 
vyruką, kuris sakėsi studijuojąs mediciną ir kartu užsi
dirbęs pragyvenimą. Atrodė labai suvargęs, išbalęs kaip 
lavonas, kaip paskutinės stadijos džiovininkas O aš visa 
laiką džiovos labiau bijojau, negu staigios mirties Todėl 
sugalvojau kitą planą: nebegrįžti į Utenos gimnazijos 
aštuntą klasę, o persikelti į Kėdainių aukštesniąją 
Kultūrtechnikos mokyklą. Ten dauguma gaudavo sti 
pendijas. Baigę šią mokyklą, kultūrtechnikai vasara 
paprastai dirbdavo laukuose prie projektų vykdymo, o 
žiemą gyvendavo Kaune, kur paruošdavo projektus ki 

tiems metams. Likdavo pakankamai laiko studi "ms 
vakarais. Todėl į vasaros pabaigą nuvažiavau i K< dai 
nius, lengvai išlaikiau egzaminus, o grįžęs r uno 
„Ūkininko patarėjuje" radau pranešimą, jog tą rudenį 
Žemės ūkio akademijoje Dotnuvoje yra atidaromas 
miškininkystės skyrius, kad bus duodamos ne tik s' aen-
dijos, bet ir sudaromos galimybės vasaros atostogų n etu 
užsidirbti papildomų pinigų, dirbant miškų žinyboje Pri 
ėmimai pagal atestatų konkursus. Taigi, man a.-kus 
pasirinkimas. Viena kliūtis: kaip baigti Utį nos 
gimnaziją vien penketukais, jau turint pora trejel įku 
iš muzikos ir už darbelius iš ankstesnių laikų? Kaip aaig 
ti gimnazija penketukais, kurioje buvo tvirtinama, kad 
mokinys gali mokėti tik trejetui, mokytojas ketvertui, 
o penketuką gali gauti tik Dievas? 

Grįžęs i gimnaziją, pasidariau ..zubriln". K'i <u į 
knygas ne tik vakarais, bet dar keldavausi p< "kta 
valandą ryte, nes atradau, kad jei ką nori atmintinai 
išmokti, lengviausiai tai padaryti ryto metu. O ..i--;ali 
mas" buvo būtinas pas porą mokytojų, jei iš jų n -'ejal 
gauti penketuką. Po didesnių pastangų savo k sėje 
pagal pažymius pasidariau gal vienu geresnųju 
mokinių, bet į miškininkystės skyrių pakliuvau vos per 
plauką, nes iš kitų gimnazijų kandidatai atsivežė lau 
giausia penketukus, nors ir nebūdami geriausiųjų 
moktnių tarpe Po Utenos gimnazijos aštun.osi--5 kla 
ses baigimo studijos Dotnuvoje buvo atostogos. Dantelis 
mano bendrakursių iš kitų gimnazijų Dotnuvoje gero
kai pavargdavo ypač su geodezija ir chemijos mokslų 
dalykais 

Net ir po 57 metų yra sunkoka suprasti kai kurių 
Utenos gimnazijom mokvtom loi'ika Piv.z-v • ; •• ^ • 

giamuosius matematikos egzaminus uždaviniai buvo 
gaut- iš Švietimo ministerijos. Visi buvom nustebinti, 
kad tokie lengvi: buvo skirtos, rodos, 3 valandos, o dau 
gelis juos padarėme per valanda ar pusantros. Vi>i 
tikė mės penketukų. Nustebmne, kad gavome įvairia: 
• arp trijų ir keturių. Atrodo, jog nulėmė ne tai, kad buvo 
teisingai 'šspręsti uždaviniai, bet kaip švarus buvo juod 
rastis. Jei kas skubėjo ir turėjo pabraukymų juodraš 
tyje. gavo trejetus. Jei kas viską padarė labai švariai. 

pabraukimų, gavo ketvertus. Aš pats gavau tris su 
pliusu, nors rodos. paKraukymu daug nebuvo Ar ma 
temat'kos mokytoja norėjo nustebinti Švietimo minis 
• • :. kad. va. žiūrėkit, kokia aš esu „kieta"? 

\ ;ba kitas pavyzdys Asmeniškai nežinau kitos 
kur iš 20 mokinių, i uriems buvo leista lai 

kyli baigiamuosius aštuntosios klases egzaminus, net 
sėjų neišlaikytų! Taip atsitiko su mano klase. Ka.. 

kas netvarkoje su mokykla: mokinius reikėjo atsijoti 
žemesnėse klasėse. " ne gaišini jų laika per aštuonerius 
metus, ar dar ilgiau. >r tik tada jais atsikr ityti! 

Nenoriu būti nesuprastas, bet paskutiniai gimnazi 
fOje praleisti metai paliko truputį nuosėdų, debesėliu 
L as daro savo; dabar žiūrint iš 57 metu perspekty 
vos, atrodo, kad tada buvo tik t:-,-d'-fls dangus. Jei pasi 
tenkindavai trejetukais ai ketvertukais, likdavo marios 
laiko skaitymui savo pasirinktos literatūros, sportui. 

lavinimosi būreliams, organizacijoms, uždar 
biavimui ir kitkam. Su išimtimis Utena turėjo 
gerus tojų ikai labai daug itako 
turėjo vokiečių kalbos mokytojas kunigas dr. Joną 
Steponavičius. Tai labai įdomi asmenybė: psicbologijo; 

mokslų daktaras, didelis vokiečių kultūros gerbėjas. 
Vokiečiu kalbos jis mūsų kaip ir neišmokė, nes nemokė. 
Ne jam buvo i! styti gramatiką. Bet. per vokiečiu kalbos 
pamokas jis mus supažindino su gausia vokiečiu litera
tūra, filosofijos ir psichologijos mokslu pairrindais. Ypač 
mėgo Imanuelį Kantą. Buvo grynai jausmo, ne proto 
žmogus. Kaip ir Kantas, jis proto nevertino. Stepona
vičiaus pamokymai iš dalies mane lyg ir i bedą įvarė. 
Jis dažtiai kalbėdavo, kaip svarbu esą ugdyti valią. Tą 
jis ir savo pavyzdžiu rodė: žiemų, išsikirtęs ežere ekete, 
tįsdavo ; * | eketę ir ten būdavo tol, kol ilgiau nebegalė
davo iškentėti. Jis pats atrodė :abai sveikas: visuomet 
raudono veido, pimas energijos. Pagah jau: o gal ir gerai 
yra tas grūdinimasis! 

Pavasan ekl i ežerėlį m a » 
vos ledams nuėjus. Bei das buvo kiek 

kitoks, negu Steponavičiaus perplaukti i ki ta ežerėlio 
pusę ir iš ten, pamėlj m \ -įam nuo šalčio, atgal grįžti. 
Tart::- i ludojau til i kartų, bet ir to už teka 
Per vis3 vasara labai blogai jaučiausi Rudenį, grįžęs 
i gimnazija nu< yrdytoją. kur is rado 

tiprų inkstų užch . I gulėdamas na
rį i puse keptos 

• . 

kimas <• įgiškas*. Prie 
,., iU jįs pa / irasu apskrities viršininką. 

p nu vyrų patraukė 
i Žema t>s kautynėse I"aip 

įpino g i n k l ų 
brbininku 

ūki ! > • • - d i i i g i a u ) 
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Iš par t i zanų istorijų (25) 

APIE ŽAGARĖS 
PARTIZANUS 

H E N R I K A S K U D R E I K I S 

1945 m. gruodžio 8 d. Valan
čiaus būrio partizanus apsupo 
enkavedistų ir stribų grupuote 
Partizanai narsiai gynėsi, ta
čiau priešo didesnes jėgos sunai
kino 11 partizanų. Dalis būrio 
vyrų prasiveržė ir pasiekė tan
kesnį mišką. Šiose kautynėse 
žuvo trečias Arlauskų sūnus — 
Aleksas, g. 1919 m. (anksčiau 
1944 m. žuvo broliai Ju l ius ir 

Juozas) Juškaičių kaimo jau
n u o l i a i S t a s y s Pov i l a i t i s . 
Aleksas Krūminis. Petryla, bū
rio vado žmona Rimeikienė. 

Kitų pavardžių pasakotojas 
neprisimena. Nužudytieji buvo 
atvežti į Žagarės turgaus aikštę 
Išniekintus kūnus nuvežė prie 
Latvijos sienos ir suvertė į 
žvyrduobes. Kadangi žvyras 
buvo vežamas kelių statybai. 

Standartinis partizanų kryžius iš cemento, dabar statomas Lietuvoje 

tad partizanų palaikų likimas 
neaiškus. 

Žagarės apylinkėje taip pat 
veikė partizanų dalinys, vado
vaujamas Prano Muningio-Žvel-
gaičio. 1949 m. rugpjūčio 13 d. 
jo būrys susikovė su Skaisgirio 
enkavedistais ir stribais. Kau
tynių metu žuvo Viktoras Ver-
mauskas-Sakalėlis ir dar keli 
partizanai. Jų kūnus išmetė 
Žagarės saugumo kieme. Palai
kę keletą dienų, užkasė už išvie
čių, bet jų kapai nesurasti. Tose 
kautynėse sužeidė ir dalinio va 
dą Muningį. Partizanai, išnešę 
iš apsupties savo vadą, paslėpė 
jį žabų krūvoje. Dėl gangrenos 
kairiąją ranką reikėjo am
putuoti. Jį slaugė saugioje vieto
je, bet viltis išgydyti mažėjo, 
trūko vaistų. Draugams išėjus 
ieškoti vaistų. Muningis viena 
ranka nusišovė. Partizanų drau
gas Juozas Jaru lis parūpino 
karstą ir. lydimas 9 partizanų, 
savo vadą slaptai palaidojo 
Tulnių miške. 

1949 m. rugsėjo 21 d. enkave
distai partizanų ir jų rėmėjų 
organizaciją susekė. Jaruliui 
.surišo rankas, darė kratą, laužė 
laužtuvais grindis ir sienas, bet 
rado tik vaistų. Reikalavo iš
duoti partizanų bunkerį. 

Tą pačią dieną suėmė partiza
ną Antaną Virbicką-Briedį. Da
rydami kratą, uždarė jį rūsyje. 
Per tvoras, daržus jam pasisekė 
pabėgti. Atbėgo prie Žagarės 
malūno, pagriebė svetimą veži
mą ir pabėgo į mišką. I vežimus 
išokę enkavedistai jo nepavijo. 
Virbickas pasiekė partizanų 
dalinius ir kovojo iki 1952 m. 
Tais metais ir žuvo. Užkastas 
saugumo kieme. 

Juozą Jarulį surištą atvežė 
Žagarės sauguman. Jaruliui at
sisakius tapti išdaviku, saugu
miečiai pasakė, kad atsakys jo 
tėvas . Sudarė bylą ir abu 
nuteisė po 25 m. gulago, 5 m. be 
teisių, 5 m. tremties. Po Stalino 

TIK PO TRIS 
Vieną rudens dier.it Pabaltijo 

universiteto lietuviai studentai 
išgirdome, kad BALP'as atvežė 
Amerikos lietuvių organizacijų 
suaukotus siuntiniu.-. Pranešta, 
kad tokią ir tokią dieną pagal 
barakų numerius susirinkti į 
sandėlį. Kam teko iaimė būti 
pirmųjų numerių eilėje, galėjo 
džiaugtis, kad teks patys 
geriausi dalykai . Susirinkę 
sužinojo, kad galima imti tik po 
tris daiktus, nepaisant kas ten 
bebūtų — švarkas, batai, indai 
ir t.t. Linksmaplaučia; studentai 
tuojau apskelbė, kad, tegul 
neužsigauna didžiai gerbiamos 
kolegės, jeigu juos aplankys 

mirties, iškentėję 7 metus, grįžo 
Tėvynėn. 

Juozo Jarulio marr.a Emiliją 
Jarulienę, g. 1905 m., areštavo 
1950 m. gegužes 1 d Žagarėje, 
nužudė ir užkasė saugumo kie
me. Jarulis iki šios dienos savo 
mamos palaikų nesurado. 

Pabaltijo universiteto studentai. 

studenčiokai, kuriems ko nors 
truks prie aprangos. Jeigu gaus 
švarką, kelnes ir batus, tai 
kaklaraištį teks pasikabinti ant 
pliko kaklo, o jeigu gaus balti-, 
nius, o truks batų — didelio 
daikto, juk bernužėliai Lietuvo
je rytais rasotais grįždavo iš 
vakaruškų basi... O mes — stu-
denčiokes — slaptai tikėjomės, 
kad mums prie aprangos te
truks tik kojinių. Bet tai nedi 
dėlė bėda: einant į šokius 
blauzdų užpakalinę vidurio dalį 
išilgai nubrauksime juodos ar 
rudos spalvos dažų plona linija 

KODĖL BA LSUOTI D E MOK RA TŲ RINKIMUOSE, JEI 
ESAME RESPUBLIKONAI? 
NES JAV SENATAS Tl RI DAl GIAl JĖGi;,NEGl JAV ATSTOVU RfMAI, KARTAIS NET 
DAl GIAl rTAKOS,NEGl BALTIEJI RfMAI. 

IR IŠ VISŲ KANDIDA TŲ į SENA TĄ GERIAUSIAS: 

DICK DURBIN 
^MOTINA GIMĖ LIFTUVOJE. DAUG PADĖJĘS MERCY LIFT. DAUG PADĖJĘS 

LIETUVIAMS 

^KAI LIETUVOS KONSULATAS ČIKAGOJE UŽSIDARĖ, NES PRISTIGO LĖŠŲ. 
DURBIN TUOJ PAT PATVARKĖ,KAD VĖL ATSIDARYTŲ. 

'KAI GORBAČIOVAS SMAUGĖ LIETUVA- IR PRESIDENTAS BUSHAS JAM 
PATAIKAVO. DURBIN JAV KONGRESE NETYLĖJO. 

PAT Bl f HANAN JAI PRISIP\/INO,k\D BOB DOLE TIKRIAUSIAI LAIMĖS 
RESPUBLIKONU RINKIMUS. BET DIRBINO LAIMĖJIMAS DEMOKRATU PARTIJOS * 
RINKIMUOSE NEGARANTl OTAS. 

'JEI LIETUVIAI NEBALSUOS DEMOKRATŲ RINKIMUOSE IR DEMOKRATAS 
PAT OUINN DURBINA NUGALĖS. NETURĖSIME ŠIO LIETUVIO IR LIETUVIŲ 
DRAUGO JAV SENATE 

TODĖL PASINAUDOKITE SAVO TEISK BAISUOTI DEMOKRATU PARTIJOS 
RINKIMUOSE, REIKALAUKITE DEMOKRATU PARTIJOS BALSAVIMO KNYGUTĖS NET 
JEIGU ESATE RESPUBLIKONU, IR IŠRINKITE DICK DURBIN. 

' NEPRARASITE TEISĖS LAPKRIČIO MĖN. PAGRINDINIUOSE RINKIMUOSE 
BALSUOTI UŽ KITOS PARTIJOS KANDIDATUS. 

TUO PAČIU METU, IŠRINKITE DICK DURBIN DRAUGĄ: 

LINĄ KELEČIŲ 
COOK COUNTY TEISĖJU 

SPAl SKITE 255 
I ' I I J h\ ( ili/ai-. h) Hu«> \MU* Kelfcius 

— tai vaizduos kojines siūles 
(tada kojinės būdavo su siūlė
mis) ir niekas nepastebės... 

Kai priėjo mano eile. išsirin
kau sijoną, megztinį ir labai jau 
plačią vatinę, ar nevatinę. ant
klodę. Graži ji buvo, viena pusė 
rausva, o viršutinė balta su 
lygiai viena nuo kitos nutolu
sios rausvais rutuliukais. Ilgai 
negalėjome suprasti, kur ten. 
Amerikoje naudoja tokias pla
čias antklodes (į mano kareiviš
ką lovytę tekdavo sulankstyti 
keturgubai). Tik atvykusi į 
Ameriką sužinojau, kad tai yra 

KLAIDINANTI REKLAMA 
Iš visų nustatytų Konkuren

cijos įstatymo pažeidimų šiuo 
metu Lietuvoje dominuoja nesą
žiningos konkurencijos arba 
vartotoją klaidinančios rekla
mos veikla. Nesąžininga rekla
ma sudaro 40 proc. visų konku
rencijos žinybos tyrimų. 

Pasak Konkurencijos ir varto
tojų teisių gynimo tarnybos 
direktoriaus Rimanto Stanikū-
no, šalyje tiesiog suklestėjo 
stebuklingai gydantys, plaukus 
atauginantys kremai bei šam
pūnai, .jonizuojantys", stebuk
lingą bioenergiją tiekiantys 
televizoriai, neįtikėtino veikimo 
vaistai, papuošalai ir pan. Daž
niausiai taip reklamoje apibūdi
nama žmonėms nežinoma, iš už
sienio įvežta produkcija. 

karališko pločio antklodė (king 
size). Ir po 50 metų su malonu
mu prisimenu, kokia vertinga 
buvo man dovana. Isivyniojusi 
i J4> lyg i miegmaišį, ne
jausdavau žiemos speigų, o, 
esant šaltoms dienoms, puikiai 
galėdavau ruoštis egzaminams, 
įsisupusi į ją. Ir dažnai pagalvo
davau, kaip yra gera gyventi 
pasaulyje kai yra artimo meilė, 
kada tau ištiesiama ranka, kai 
esi tos pagalbos reikalingas. 
Nors jau pusšimtis metų praėjo 
nuo to laiko, bet BALFas ir 
dabar, kaip ir anksčiau, tiesia 
pagalbos ranką, jos reika
lingiems. 

Eug. Barškėt ienė 

Elect on Merit 
Judge David Riley 

Donnersberger 
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Lietuvių žurnalistu pirm. Karolis Milkovaitis atidaro žurnalistų ruošta po
būvį Los Angeles, CA. vasario 25 d. Nuotr. P. Gasparonio 

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ 
POPIETĖ 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Sakoma, kad lietuviai mėgsta 
naujenybes arba įvairenybes. 
Tą jie įrodo savo veiksmais, kai 
užpildo salę, atvykdami į rengi
nius, kurie yra jiems įdomūs, ir 
suteikia dvasinio bei kultūrinio 
pasigėrėjimo. 

Tą įdomią pirmąją popietę Los 
Angeles mieste surengė Lietu 
vių žurnalistų sąjunga, vasario 
25 d. Popietė vyko Šv. Kazimie
ro parapijos salėje. 

Buvusiai sąjungos pirminin
kei Rūtai Klevai Vidžiūnienei 
išvykus nuolatiniam apsigyve
nimui į Lietuva, naujuoju sąjun
gos pirmininku, iki naujų rinki 
mų tapo Karolis Milkovaitis. 

Ndujas pirmininkas kažkaip 
savaime, su perorganizuotos 
valdybos nariais ineša nauju 
idėjų, dėl to ir Los Angeles 
susilaukė naujo neįprasto ren
ginio pavadinto — Žurnalistine 
popietė. 

Šia popietę atidarė pirm. K. 
Milkovaitis, tardamas: „Norime 
ir gyventi, ir reikštis. Yra 
posakis, kad savoj parapijoj 
pranašu nebūsi. Skamba net ko
miškai kai kurių mūsų tautie 
čių nusiteikimas ir pasakyti 
žodžiai žurnalistų atžvilgiu. Kai 
pakvietėme asmenį dalyvauti 
mūsų pobūvyje, tautietis atsa
kė: o kas gi yra tie žurnalistai, 
kamgi jie yra reikalingi? 

Kiekviena tauta turi savo 
laikraščius, kuriuos užpildo 
savo rašiniais žurnalistai. Būti 
žurnalistu reikia turėti šiokį 
tokį pasiruošimą, reikia pašau
kimo ir geroką doze teigiamu 
dvasiniu įsitikinimų. 

Net ir Napoleonas yra pasą 
kęs. kad aš daugiau bijau trijų 
laikraščių negu 100,000 dur
tuvų. 

Sovietų okupacijos metais iš 
eivijos žurnalistai savo taiklia 
plunksna daug pasitarnavo tė
vynei, atskleisdami tautai daro
mas jiems neteisybes. Taigi ge-
ras plunksnos darbas yra dau 
giau negu kardas" 

Popietėje negalėjusiam daly 
vauti Lietuvos garbės konsului 
Vyt. Čekanauskui, jo sveikini 
mo žodžius paskaitė K Milko
vaitis. Toliau jis pranešė, kad 
šiame renginyje dalyvauja poe 
tas-laureatas Bernardas Braz 
džionis ir Vinco Kudirkos var
do literatūros premijos Lietuvo

je laimėtojas žurnalistas-rašyto-
jas. Bronys Raila. 

Meninę programos dalį atliko 
Los Angeles vyrų kvartetas, 
apie kurių muzikinį pajėgumą 
žino Amerika, Australija ir 
Lietuva. 

Sie keturi inžinieriai kovo 10 
dieną šventė savo 30 metu dar
bo sukaktį jubiliejiniu koncertu, 
šioje pačioje salėje. 

Jų puikios šešios dainos, 
akompanuojant muzikei kom
pozitorei Raimondai Apeikytei, 
buvo išklausytos su pasigė
rėjimu. 

Pabaigoje į sceną iškviestas ir 
vyrų kvarteto choreografas 
Petras Maželis. 

Vyrų kvartetas savo honorarą 
paaukojo lietuviams žurnalis
tams. 

Prieš pietus maldą sukalbėjo 
kun. Aloyzas Volskis. Po skanių 
pietų gausūs ir turtingi lai
mėjimai paįvairino pobūvį. 
Laimikių išdalinimui vadovavo 
P Maželis. 

Los Angeles telkinio visuome-
ninkas ir visų gerų darbų rė
mėjas dr. Zigmas Brinkis šios 
dienos proga žurnalistams pa
aukojo šimtą dolerių. 

Apie Karaliaučiaus srities 
problemas, trumpą pranešimą 
padarė LB Tarybos vykdomoji 
vicepirmininkė LB Tarybos 
vykdomoji vicepirmininkė 
Angelė Nelsienė. 

Baigmini padėkos žodį tarė K. 
Milkovaitis, išvardindamas šio 
renginio talkininkus. Ojų buvo 
tiek daug. kad trūksta vietos 
visas pavardes paminėti. 

Pažymėtina, jog visi talkinin
kai, įskaitant ir valdybos na
rius, įdėjo daug darbo, pastangų 
ir nuoširdumo, kad šis pirmas 
žurnalistų renginys Los Ange
lėje, ilgai paliktų visų 
atmintyje. 

Baigiant yra verta palinkėti 
Žurnalistų sąjungai, kad. page
rėjus finansinei situacijai, ir vėl 
atgaivintų sąjungos leidinį 
..Lietuvis žurnalistas". 

\ įsi. kurie norėtu savo talka 
ar pinigine auka prisidėti prie 
išeivijos žurnalistų veiklos 
pagyvinimo, prašome kreiptis 
pas sąjungos iždininke, Rūtą 
Šakiene. 22 Mayrgreen Court. 
Glendale. CA.! Telef. <818> 
242 9250. 

JŲ DAINAI 
25 METAI 

Iš spaudos, laiškų ir asmeniš
kų susitikimų su atvykusiais iš 
Lietuvos, sužinome apie jos gy
ventojų kasdienius rūpesčius, 
nepriteklius, bei įvairias kitas 
negandas, kurios dabartiniu lai
kotarpiu ten juos yra palietę. 
Visa tai skaitant ir girdint, 
atrodo, kad pagal dainos žodžius 
mūsų „išsvajotoj, išsapnuotoj 
tėviškėlėj" jokių šviesesnių pro
švaisčių taip ir nesimato. Bet jų 
yra! Itin šviesi ir džiuginanti 
prošvaistė — gaji muzikinė veik
la. Lietuva išsiaugino ir gali 
pilnai didžiuotis didele gausa 
šaunių dainininkų, pianistų, 
smuikininkų bei kitų instru 
mentalistų, iš kurių jau ne 
vienas gražiai svetur, reprezen
tuoja Lietuvą. 

Lietuvoje veikia muzikiniai 
teatrai, opera, simfoniniai ir 
kameriniai orkestrai, ansamb
liai, chorai. Ypač chorų Lietuvo
je yra labai daug. Didesniuose 
miestuose, chorų yra bent po 
kelis. Mažesnieji miesteliai 
neatsilieka. Vargu ar užtiktum 
bent vieną .kuris neturėtų choro. 

Tų chorų tarpe yra ir tokių, 
kurie pasiekę aukštą profesio
nalumo lygj. Vienas, išsiskirian
tis iš kitų, pernai atšventęs 25 
metų savo veiklos jubiliejų, tai 
Lietuvos aklųjų draugijos kame
rinis choras „Vilnius". Choras 
skiriasi nuo kitų tuo, kad pagal 
draugijos įstatus, to choro su
dėtyje, 50 proc. dainininkų pri
valo turėti regėjimo sutrikimus. 
Tad tuo jie ir skirtingi, o mums 
nuostabą kelia: kaip neregys 
gali chore dainuoti, kaip jis gali 
sekti dirigentą, nei jo, nei gaidų 
nematydamas? Apie tai leiski
me kalbėti pačiam choro diri
gentui Jurijui Kalcui („Muzikos 
barai"h „Mums reikia žymiai 
daugiau laiko paruošti kūrinį. 
Užtrunka ne repetavimas, bet 
pats technikinis natų paruoši
mas. Reikia išdidinti, perrašyti 
stambesniu šriftu, Brailio raštu. 
Tačiau yra ir kita pusė. Žmogus, 
gerai nematantis, dažnai yra 
žymiai jautresnis, subtiliau 
suvokia muziką. 13 metų pats 
dainavau šiame chore. Salia 
manęs stovėjo keli dainininkai, 
kurie buvo visai akli. Jie labai 
jautriai reaguoja į kolegos at
sikvėpimą, niekada nebuvo, kad 
alkūne į šoną būtų parodomas 
įstojimas. Neregys j pauzę nie
kada 'neįšoks'. Neregys nie
kada nepradės anksčiau laiko, 
galbūt akimirksniu vėliau. Jie 
atsargūs žmonės. Aklieji labai 
jautrūs žmonės, bet kartu jie 
labai stiprūs dvasiškai. Choras 
jiems — viena iš galimybių iš
reikšti save". 

Choras „Vilnius" gražios ir 
prasmingos sukakties proga 
Valstybinės filharmonijos salė
je, Vilniuje, kartu su simfoniniu 
orkestru, diriguojant R. Serve-
nikui, atliko L. van Beethoven 
„Mišias C-dur". Tuo koncertu 
choras pažymėjo ir savo 1000-tą 
jį koncertą. 

„Vilniaus" choras didžiuojasi 
įrašęs 10 plokštelių, vieną CD 
(kompaktinis diskas), 5 kasetes, 
apie 200 įvairių veikalų Lietu
vos radijuje. Choras nesitenkino 

GIMTADIENIUI 
- O P E R A 

Lietuvos Kultūros ministerija 
valstybiniu mastu mini mūsų 
tautos klasiką Kazimierą Vik
torą Banaiti jo šimtmečio (kovo 
5 d.) sukakties proga. 

Anuomet nepriklausomybės 
metais Lietuvos kultūros poli
tikai jis savo straipsniais, kū
riniais ir Konservatorijos 

Kazys Viktoras Banaitis 

koncertuodamas tik Lietuvoje. 
Jis be buvusios Sovietų Sąjun
gos respublikų su koncertais ap
lankė: Daniją, Vokietiją, Lenki
ją, Šveicariją, anksčiau buvusią 
Čekoslovakiją, Kubą. Su choru 
yra dainavę: V. Noreika, A. Ja
nutas, V. Prudnikovas, R. Ma
ciūtė, I. Milkevičiūtė, N. Am
brazaitytė ir daugelis kitų. 
Choro repertuarą sudaro apie 
550 kūrinių, kurių tarpe, apie 
50, kurie priklauso stambiai for
mai ar žanrui. 

Kas gali žinoti, gal kada nors 
šį specifini „Vilnius" neregių 
chorą išgirsime ir šioje Atlanto 
pusėje. 

P. Palys 

direktoriaus autoritetu darė' 
nemažą įtaką. Gaila, kad dalis 
jo kūrinių, tarp jų ir gana stam
bių, yra žuvę. 

Vasario pabaigoje prasidėjo jo 
prisiminimas su Muzikos aka
demijoje surengtu jaunųjų voka
listų konkursu, kurį rengė 
Muzikos akademija ir Vytauto 
Landsbergio fondas. Pirmąją 
premiją laimėjo jaunas tenoras 
Audrius Rubežius, Noreikos 
klasės studentas, dainavęs ir 
mūsų operoje Čikagoje. 

Sintautų bažnyčioje Banaičio 
gimimo dieną — kovo 5-ąją buvo 
pamaldos, kurioje kompozito
rius buvo krikštytas. Buvo 
atidengta ir paminklinė lenta, 
o Šakių kultūros rūmuose Ba
naičio kūrinius atliko Kauno 
valstybinis choras. Kovo 6 d. bu
vo surengta mokslinė valanda, 
o po jos Banaičio muzikos kon
certas. Kovo 7 d. Tautinėje Maž
vydo bibliotekoje buvo atidaryta 
paroda, kurioje rodomi Banaičio 
laiškai, dokumentai, plokštelės, 
gaidos ir raštai. Kovo 8 d. Kau
no muzikiniame teatre įvyko 
iškilmingas koncertas, o kovo 
12 d. Tautinėje filharmonijoje 
kitas koncertas. Lietuvos radi
jas transliavo jo operą, įdai
nuotą Čikagoje mūsų operos 
vieneto. 

„Baltų lankų" leidykla išlei
do Banaičio monografiją, kurią 
paruošė muzikologė Ona Narbu
tienė, o jos išleidimą rėmė Lietu
vos Kultūros ministerija. 

Ši šeštadienį, kovo 16-ąją, 
vyksta Banaičio „Jūratės ir 
Kastyčio" operos premjera 
Lietuvoje Kauno valstybiniame 
teatre, o Čikagoje šią operą gir
dėsime balandžio 20 ir 21 d. 
spektakliuose, kurią stato mūsų 
opera, talkininkaujant Kauno 
Muzikinio teatro menininkams. 

Vyt. R. 
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American Travel Service 
šią 

901 

902 

903 

904 

905 

906 

907 

908 

vasarą kviečiame keliauti su mumis. 

Lithuania and Latvia Jevvish Heritage 
gegužės 19-28 10 dienų kelionė 

Taste of Lithuania 
birželio 8-17 10 dienų kelionė 

Discover Lithuania 
liepos 7-19 13 dienų kelionė 

Baltic Tour 
rugpjūčio 3-17 15 dienų kelionė 

Roots Tour to Lithuania 
rugsėjo 7-21 15 dienų kelionė 

Imperial Splendors of Germany, 
Czech Republic, Slovakia, Hungry, Austria 
geg. 25-birž. 4 11 dienų kelionė 

Fjords of Norvvay 
rugsėjo 7-16 10 dienų kelionė 

Spain, Morocco & Portugal 
rugsėjo 13-29 17 dienų kelionė 

Dėl kainų ir smulkesnės informacijos 
prašome kreiptis į mūsų raštinę. 

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

Tel.: 708-422-3000, Tel.:800-422-3190 
FAX 708-422-3163 

• Vasario 20 d. Lietuvos nuola
tinės misijos Europos Taryboje 
vadovas ambasadorius Aurimas 
Taurantas, dalyvaujant Euro
pos Tarybos generaliniam sek
retoriui Danieliui Tarschys'ui, 
pasirašė Europos konvenciją dėl 
televizijos be sienų. 

Europos konvencija dėl televi
zijos be sienų yra pirmas tarp
tautinis dokumentas, įtvirti

nantis laisvo televizijos progra
mų transliavimo Europoje teisi
nius pagrindus, ir apima tokias 
sritis kaip reklama, Europos au 
dio vizualinių kūrinių platini
mas, rėmimas ir kt. Susitarian
čiosios šalys, vadovaudamosi 
šios konvencijos nuostatomis, 
įsipareigoja užtikrinti televizijos 
programų priėmimo ir retrans
liavimo laisvę. 

Lietuviu žurnaliMii vjmm" 
Nelsiene 1.15 T: 
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publicis tas premijų laimi-d,,,,- Mri.nv 
Milkovait is ii Vytautas !v>šlok:i^ 

R. 

•V f V vasario 2.1 H sėdi iš kaires: Angele 
l.i- liernardas Brazdžionis. Daneta Railiene, 
' K i7\^ Karuža Algirdas (Gustaitis. Karolis 

LIETUVIAI! 

Kas suteikia daugiau įtakos lietuviams? 
Kuo daugiau Lietuvos draugų ir lietuvių aukštose pareigose! 

REIKALAUKITE DEMOKRATŲ PARTIJOS BALSAVIMO 
KNYGUTĖS IR IŠRINKITE: 

LINA KELEČIU - COOK COUNTY TESĖJU 

JUOZĄ NAMIKĄ - CQQK COUNTY TEISĖJU 

JUOZAS NAMIKAS - SPAUSKITE Nr. 288 
• Lietuvis 
• Teismo Advokatas 

10 metų gina neteisingai apkaltintus žmones civilinėse 
bylose 

• Lituanikos Tunto skautas 

LINAS KELEČIUS - SPAUSKfTF Nr 255 
• Lietuvis 
• Cook County prokuroras 
• 12 metų kovoja su nusikalstamumu-žudikais, plėšikais, 

gaujomis ir narkotikais 
• Lituanikos Tunto skautas 

RAGINKITE GIMINES, DRAUGUS IR BENDRADARBIUS 
BALSUOTI DEMOKRATU PARTIJOS RINKIM! insr IR 
IŠRINKTI ŠIUOS KANDIDATUS. 

NEUŽMIRŠKITE, JAV ir Illinois aukščiausiųjų teismų įsakymų veikimu. Jūs turite pilną 
t « * pirminiuose rinkimuose reikalauti Demokratą partyos balsavimo kaygmes net jeigu 
praeityje balsavote kitos partijos rinkimuose ar esate užsiregistravę kitos partijos naria. 
neprarasite teises pagrindiniuose rinkimuose balsuoti už kitos partijos kandidatus Kai 
paklaus .Kun oartija" atsakykite .Demokratų." 

P îd b> Crtizens tolEI«ct Juozas Nam.kas and linas Kelrf IUS 
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J A V L B E k o n o m i n i ų R « i k a l ų T a r y b a 
I n f o r m a c i j o s S k y r i u s 

Algirdas Rimas, 1711 Wainwnght Dr., Reston, VA 22090 
tei. 703)471-1711 

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
EKONOMIJĄ 

AKCININKAI NORI DALI 
KAPITALO PARDUOTI 

UŽSIENIUI 

Bendrovė „Lietuvos dujos" 
pernai gavo apie 7 mln. litų 
gryno pelno, o jos gamybos 
apimtys palyginti su 1994 me
ta is išaugo 11 proc. Bendrovės 
valdybos pirmininkas ir genera
linis direktorius Kęstutis Šuma
cheris sako, jog bendrovė dirbo 
pelningai, nes sugebėjo per tar
pininkus sumažinti dujų kainą, 
be to, jai pavyko teismo keliu 
atgauti priskaičiuotus delspini
gius. 

1994 m. „Lietuvos dujų" li
ku t i s pelnas buvo tik 1.5 mln. 
litų. Pernai bendrovė patiekė 
vartotojams 1.7 mljd. kubinių 
metrų gamtinių dujų. Iš jų ener
getikams parduota 65 proc., pra
monės įmonėms — 17 proc., gy
ventojams — 11 proc., komu
nalininkams — 5 proc., žemės 
ūkio įmonėms — 1.6 proc., auto
mobilininkams — 0.2 proc. 
Bendra „Lietuvos dujų" apyvar
ta pernai buvo apie 650 mln. 
litų. 

Bendrovės akcininkai kovo 
11-ąją įvykusiame ataskaiti
niame susirinkime patvirtino 
finansinę 1995 m. „Lietuvos 
dujų" veiklos ataskaitą, pritarė 
valdybos ataskaitai, suteikė 
įgaliojimus valdybos pirminin
kui pasirašyti sutartis su užsie
nio bankais ir fondais dėl jų 
teikimų paskolų 60 mln. dolerių 
vertės dujų tinklų vystymo pro
jektui ir pan. 

Be to, akcininkai pareiškė 
norą padidinti įstatinį bend
rovės kapitalą 60 mln. litų, 
tačiau tokiam sprendimui dar 
tur i pritarti vyriausybė. Be to, 
tur i būti padarytos įstatymų pa
taisos. Dabar „Lietuvos dujų" 
akcinis kapitalas yra 237.5 mln. 
litų. 

..Lietuvos dujų" generalinio 
direktoriaus padėjėjas Algirdas 
Mikulėnas sakė, jog akcijų už 50 
mln. litų norima parduoti kon
kurso būdu, o likusias — viešai. 
Pasak jo, apie norą pirkti „Lie
tuvos dujų" akcijų yra pareiš
kusios Italijos ir Vokietijos dujų 
bendrovės, tačiau konkurse ga
lės dalyvauti ir kitų šalių dujų 
tiekėjai. 

A. Mikulėnas sako, kad svar
biausia konkurso sąlyga bus 
ilgalaikė (3-4 metų) dujų tie
kimo sutartis ir dujų kaina. 
Konkursą bendrovė norėtų 
skelbti jau šiais metais, tačiau 
būtina pakeisti įstatymą „Dėl 
specifinės paskirties bendrovių 
ir jų veiklos sričių", kuris nelei
džia bendrovei didinti kapitalo. 

Bendrovė „Lietuvos dujos" tu
ri apie 4,800 akcininkų, valsty
be valdo 90 proc. jos kapitalo. 

(AGEP 03.12) 

MAŽEIKIU NAFTA 
GALBŪT JAU TURI 

P IRKĖJĄ 

Patraukliausia komercinio 
privatizavimo sąraše įmonė 
..Mažeikių nafta" bus priva
tizuota 49 procentais. Likusią 
jos akcijų dalį valdys valstybė. 
Privatizavimo agentūros direk
torius Vytis Atkočiūnas spaudos 
konferencijoje sakė. kad patvir
tintas komercinio privatizavimo 
sąrašas buvo signalas gali
miems šios jmonės pirkėjams. 

Jie praktiškai jau žinomi", 
sake pareigūnas, bet kas jie yra, 
V. Atkočiūnas neįvardijo. 

Dabar valstybei priklauso 
90 1 proc bendroves įstatinio 
kapitalo už 365.8 milijonus litų. 
Iš jų bus parduodama turto 
pagal nominalia akcijų verte už 
1588 milijonus litų arba 39 1 

proc. viso įstatinio kapitalo. 
Įmonės įstatinio kapitalo vertė 
— beveik 406 milijonai litų. 
Bendrovėje dirba apie 3,350 
žmonių. 

Vyriausybės konsultantas pri
vatizavimo klausimais Aloyzas 
Duksa sakė, kad komercinio pri
vatizavimo įstatymas suteikia 
vienodas ga l imybe šalies ir 
užsienio investuotojams — juri
diniams bei fiziniams asme
nims. Už grynus pinigus objek
tų privatizuoti negali tik Lietu
vos valstybinės įstaigos. Užsie
nio valstybinėms institucijoms 
tokia nuostata negalioja. 

(AGEP, 03.14) 

PANEVĖŽIO EKRANAS 
KLESTI 

Panevėžio „Ekranas" padidi
no gamybos pajėgumus ir dabar 
per mėnesį gamins 160,000 
kineskopų. „ T a i 35 proc. 
daugiau negu ge r i aus i a i s 
'Ekrano' klestėjimo laikais", 
teigia įmonės prekybos direkto
rius Remigijus Marcinkevičius. 
Jis sakė, kad „Ekranas" per 
metus galėtų pagaminti 2.2 
mln. kineskopų, tačiau dar la
biau plėsti gamybą trukdo apy
vartinių lėšų trūkumas. 

Šiuo metu gamykloje dirba 
daugiau kaip 6,400 žmonių. J ie 
gamina trijų modelių kinesko
pus — 37.51 ir 54 cm įstrižainės. 
Sukurtas ir naujas 54 cm įstri
žainės plokščio ekrano modelis, 
tačiau jis, pasak R. Marcinkevi
čiaus, kol kas laukia savo eilės. 
Iki vasaros „Ekranas" tikisi 
baigti derybas su Pietų Korėjos 
firma „Gold Star" ir pasirašyti 
naujos technologinės linijos įve
dimo kontraktą. Ši linija kai
nuotų apie 40 mln. dol. Ja i 
pradėjus dirbti, įmonė per me
tus galėtų pagaminti 3.5 mln. 
kineskopų. 

Pastaruoju metu „Ekrano" 
rinka labai išsiplėtė. Įmonė 
kineskopus parduoda Turkijai, 
Italijai, Prancūzijai, Vokietijai, 
Argentinai, Anglijai. Pastarojo
je kineskopus perka Japonijos 
firma „Sanyo". 

(„Diena", 02.26) 

ATIDARYTAS N A U J A S R. 
DAPKUTĖS RESTORANAS 

Rita Dapkutė, Atgimimo pra
džioje atvažiavusi į Lietuvą iš 

Čikagos, atidarė naują restora
ną , JUtos smuklė". Rita Dapku
tė, išgarsėjusi picomis, tur i 
Vilniuje kepyklą ir restoraną 
,.Ritos slėptuvė", o Palangoje — 
barą „Ritos virtuvė", kelis 
kioskus. 

Naujasis restoranas Žirmū
nuose, Vilniuje, bus lietuviškų 
patiekalų restoranas. Dabar jau 
veikia 70 vietų salė, netrukus 
bus atidarytos dar dvi salės po 
120 vietų. Visi smuklės padavė
jai dėvi lietuviškus tautiškus 
drabužius. Ritos Dapkutės res
toranas suręstas iš didelės 
kaimo klėties. Įvairias interje
ro detales Rita su bendramin
čiais rinko po visą Lietuvą. 

Valgių receptų rado senovinė
se kulinarijos knygose, klausė 
etnografų ir kaimiečių patari

mų. „Ritos smuklėje" siūloma 
penkių rūšių gira, šutintos bul
vės su lupynėmis ir rūgpieniu, 
didžkukuliai, vėdarai, pusmarš-
konė košė ir panašiai. Valgiai 
kainuoja iki 4 dolerių. 

(LR, 02.17) 

INCOME TAX 
SERVICE 

Dabartiniai pajamų mokesčių įsta
tymai žymiai apsunkino ir ateityje 
apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidencialiam patarna
vimui kreipkitės: 

PRANAS G. MEILĖ, CPA 
4831 W. 95th St, 

OakLawn,IL 
Sekmadieniais—Pasaulio 

Liet. Centre, Lemonf 
Te).: raštinė 701 424 4425 

namai 708-636-5347 

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

I L I K T R O S J 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chtcagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

CLASSIFIED GUIDE 

R E A L ESTATE REALESTATE 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANKZAPOUS 
32081/2 West 95th Street 

Tel. (708) 4244654 
(312) 581-8654 

AL SALVI, respublikonų kandidatas į JAV 
Senatą pernai skaitė paskaitą Pasaulio Lietu
vių centre apie Cairo konferenciją, kurioje jis 
gynė negimusių kūdikių teises. Salvi šeima turi 
lietuvę auklę. 

BALSUOKIME UŽ AL SALVI 
Pakl by Uhuanian-Amencans for Al Salvi 

J K S COMSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu-
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
teL 708409-2658. \ 

* : 

REALMART H, Inc. 
6602 S. PulasM Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker-Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
B U D R A I Č I U I 

Buk. 312-585*100 
Fa* 312-5853887 

312-30*0307 

PARDAVIMAS IR TAfSYMAS 
M I G L I N A S T V 

GE/RCA ATSTOVYBE 
2344 W. 661h Street 
Tel.: 312-77S-14S6 

B A L T I A E X P R E S S C O LTD. , 
> — a — — — j 

SIUNTINIAI BE MUITO \ LIETUVĄ 
•SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENU 
• ORO CARGO PER 10-12 DIENU 
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ SIUNTINYS U2 $38.00 PER 14 DIENŲ; 
• MAROUETTE PARKO APYLINKĖJE SIUNTINIUS PAJMSME NEMOKAMAI; 
• NEMOKAMAS DOKUMENTŲ NOTARIZAVIMAS. 

PRISTATYKITE SIUNTIMUS JUMS PATOGIU ADRESU: 
NAUJAS ADRESAS 
BALTIA EXPRESSCOLTD ARBA SKAMBINIOTE NEMOKAMAI AMBEROUOUP 

AHBAiUAMBINIUItNfcMOKAMAl 4M TMOMAS 0RWE •327 S. PULASK1 1-800-SPARNAI 
CMCAOO.I.CMS2 1-80^772-7624 BENSENVUJE, H. U lOt 

TUNME ATSTOVUS LOS ANGELES R ORAMO RAPOS 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 
737 -51M 

OLsaico.,mc. 
1111 Stitt Strttt 
LM0it,iMiiGM3) 
pįrJost m psrdirisM 

HARUASTOHKAS _ _ _ 
Roto* Bus. 708257.7100 

finBail Bes. 708.969.3732 

Mūsų laivai perveža 20 ir 40 pėdų konteinerius i 
Lietuva, Latvija, Estija ir Rusija. 

Greitas ir patikimas aptarnavimas, žemos kainos. 

ADMIRAL NAVIGATION 
Skambinkite tel.: 1-708-368-1550 1-800-700-0664 

One Tower Lane, #360, Oakbrook Terrace, IL 60181 
Chicago — Toronto — Montreal 

' I M I I « = » = « = * * * * * : l l l l l •8K-83- = * * * = 

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

Tel. 312-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

K A V I N E 
350 N. Clark, Chicago,, n 60610 

TeL 312-644-7730 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

VELYKINE DOVANA 
INDUSTRINĖS PARAMOS S-GA JAV 

IPSA INTERNATIONAL siūlo Jūsų giminėms ir draugams Lietuvoje, rūkytos mėsos 
produktų rinkiny; 

1. Jautienos išpjova 
Kumpis „Turisli'rt*:" 

2. Kiaulienos iSpjnve 
Kumpis ..Kairvio" 

3. Kiaulienos ispjov* 
Karbonadas 

4. Lesintai „Naminiai" 
5. Dešros: 

Salto rūkymo 
Karsto rūkymo 

6. Dešreles; 
Aprūkytas „GrHI" 
Aprūkytos „Turistinės" 

' 

$86.00 
15 A — 15 kg. 
3 ko. 

1 kg. 

1 kg. 

2 kg. 

2kg 
2 k g 

2 kg. 
2 kg. 

15 kg. 
(33 lb.) 
$2.96 Ib. 

$85.00 
13 A — 13 kg. 
3 kg. 

1 kn 1 ^ -

i kg . 

2 kg 

2kg. 
2kg. 

1kg. 
1kg. 

13 kg. 
(26.6 lb.) 
$2.97 to. 

• 

$70.00 
10 A - 10 kg. 
2 kg. 

1kg. 

1kg 

2 kg. 

Ikft 
1kg 

1kg. 
1kg. 

10 kg. 
(22 lb.) 
$3.18 b. 

„VĖTRŲ AINIAI" bendra Uetuvos-JAV mėsos apdirbimo jmonė Šiauliuoae. naudoja 
vokiškos gamybos masinas, p r o d u k t u s g m * t o \ t w Ė & * m t & Ę a R 0 Š i ę š * m m i i m * 
nerijos Tarnybos. 

Siuntinys bus prtststytas [ namus per dvi savsJtee nuo užsakymo datos, čekius rssyn: Ot 
I l t O l N t i m N O , k**. Užsakymai priimami telefonu. fax'u arba pastų. 

M • M n i M l i m U O , S M . Tas. 766-267-2034 
12421 A U C H U Ave, Para. 706-267-6663 

H. 60496 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Putaskl Rd. 
Tel. (312)561-4111 

l, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing" bei kt. 
namų vidaus ir Išorės remonto darbai 

Slelliil: 312-787-1S2S 

SftS mm 
.*-*** SCCaUT ĮKALTY, JNC-

5265 West SStn Street P 
Čjek L*wn, Uitoj* 80463' 

Bus. 706 636 6406.! 
Bes, 706 423 6446 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir-
ikime ir pardavime,, mieste ir 
[priemiesčiuose. . 

HELP VVANTED 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
ju reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis, ypatingai 
progai. Pilnai užbaigtų foto 
nuotraukų aptarnavimas. Ati
daryta pirmadieni ir ketvirta
dieni vakarais iki 8 valandos. 
Antrad. ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai. 

3314 VVest 63rd Street 
Tel. 776-8998 

Laboratorija ta iko prityru-
sio-sios dantų techniko-ės. Turi 
turėti iaUą kortelę 
MnH: 312-436-3166. 

SIŪLOME DARBUS! 

Gail. seserų padėjėjoms, kom-
panijonėms ir namų ruošos dar
bininkėms. Galima gyventi kar
tu arba atvykti į darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ANCare 
Emptoymoftt Agency 

Tol. 312-736-7600 

RENATA'S DOMESTIC 
PLACEMENT AGENCY 

Positions availaMe: nannies. house-
keepers for English speaking women 

Call: 312-286-7267 

leokau pirkti ekordooną. 
Tel. 706-424-6023 

FOR S A L E 

SSMU DAIKTU ISPARDAVIMASI 
Nepraleiskite progos įsigyti visai sei mai rei
kalingų įvairių daiktų — pigiai! 

ST. ATHANASHIS 
2816 N. 6S6fasO Ave., Iveneten, IL 

i i l tae i ia į , keve 18 4. 
8 veJ. ryte — 3 va*, e.e. 

IEŠKO D A R B O 

vtd. amžiaus 
ieeko darbo prie vaikų ar senelių; 
gali padėti ir namų ruošoje. Kreip
tis 706-447-3961. 

eereueeei 

Tverklnoa* neoorferrtL neru 
kenti 36 m. moterie ieško darbo 
prie vaikų arba senelių. Gali gy
venti kartu ir dirbti 6 arba 7 dienas. 
Tel. 312-247-5616 

Įvairus lino audiniai, gintaro karoliai, sages. 
rožančiai, gintariniai paveikslai. Aušros 
Vartų Man ja ir inkrustuoti paveikslai. Pri
statome arba pasiunčiama. 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312)568-5659 
(706)425-7161 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningu patarnavimai 
» MLS isssjapaa* r*X įasjėss 
• Nuosavybių (karavanas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir tarną 
> Pensini nkams nuolaida 

KMIEOK HALTOeJ 
7*22S.rebaUBS. 

«9«5S.AidM|AW. 

MNUTĖMĄYER 
' ' 284-1900. 

Jei norite perduoti ar pirkti nemuš, 
į Besėta atoyar. JI pro-
, sąSnlngeJ ir 

petameue. {kainavlmss veltui 

HouMferSeJe 
Instantly appealing, Evergreen 
Pk. corner brick ranch. Ottere 6 
rms, 2 wood-burning fireplaces; 
modern cherry wood cabinet kit-
chen with built-in oven & range 
Dining area. Attached 2-car 
garage; underground sprinkling 
system. Priced to seil $109,900. 

C. S. Zubriekl R. E. 
Tol. 70M66 0066 

n n w e nemąr nvrnv i 
rinkos kalnas? Reikia greitos 
informacijos ir profesionalaus patar
navimo? Skambinkite VMui: te l . 
312-691-9500 arba „ p e g e r " 
312-612-1140. 

FOR RENT 

Cicero, IL 49 Ave. išnuomo
jamas 3 mieg. naujai atremon
tuotas butas antrame aukšte. 

Tol. 706 666 4611 

lemi o molėm— Sr t ĮMee Parke, S 
Albany ir 45 St apyl. 2 mieg. butas su 
baldais, lovų baltiniais ir virtuves indais. 
Naujai įsremontuotas rūsys. Didelė 
svetaine, sandelis, skalbykla su pto-
vimo-džiovinimo mašinomis, TV. 
..stereo" ir ,.microwave"; $450 į men 
Nuomininkai užsimoka už šildymą ir 
elektrą. Kreiptis nue 4 v. e.e. H S v . v . 
tel. 312-7784841. 

Dėka opt. forrent. Utilities &ap-
pliances incld.; laundry facilities. 
vlc. Francisco & 71 St. 

Cei. 706-671-4366 

ir virtuvė. 
TOL 312-471-4263 

FOftRINT 
Išnuomojimas apSIISomas'4 
•tee*. 1 mieg. butas 67 sV Kedzie 
apyl. $356 į men. • „security". Tei. 
312-7764410. Kassėi i 

US. Savinšs Bonds 
MakeGreatGiffe. 

i • = * 

A pubTk wrv į r <X trrt> nrtnpaprr 

Nemokamas Pirkiniu Sąrašas 
Joseph E. Stanaitis Investment Properties 

llcensed Red Psfate Bnster 

• Ac reage 
e Business MflONAKACH 

AJ6A • 
ROMDA e Residential 

Toli Free 1 -800-330-5478 or 1 - 904-428-2412 

isluosovybė 
e Žemė 
e Biznis 
e Namai 

f roo /./<•,/ nf Avnilnhln Buvs 



JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA 

2711 West 71 st Street, Chicago. Illinois 60629 
312/476-2655 • Fax 312-436-6909 

„Lietuvio Vaikų vilties" komiteto savanoriai <iš kaires) Vytautas Dijokas 
ir Kęstutis Paulikas su LVV pirmininke Gražina Liautaud 

JŪSŲ NAMAI. 
J Ų REMONTAI 

JR „DARBININKAI" 

Artėja pavasaris. Namų savi
ninkai, būkite atsargūs! Kas
met namų savininkus remontų 
sukčiai ..palengvina" milijar
dais dolerių. Neteisingas remon-
tuotojas gali pasireikšti įvai
riais būdais, bet jų tikslas yra 
visada tas pats — kaip galima 
daugiau išvilioti iš jūsų pinigų. 
Či£teeietas dažniausiai pasitai
kančių namų remontų apgavys
čių ir ka jūs turėtumėte daryti, 
kad jų išvengtumėte. 

1. Namų remontavimo suk
čius ateina prie jūsų durų ir 
siūlosi sutaisyti namo stogą, 
taką j namus ar ką kita tuojau 
pat rfilburi hil'~ dabar ir žada' 
gerai ir pigiai darbą atl ikti . 
Kada toks „darbas" yra „atlik
tas" , dažnai labai paviršuti
niškai ir blogai, sukčius iš jūsų 
prašo didžiulės sumos pinigų. 

2. Ateina du sukčiai į jūsų 
namus. Vienas užima jus savo 
šnekomis prie priekinių durų. 
rodydamas viską, ką reikia pa
taisyti, o jo partneris įsilaužia 
— įeina pro užpakalines duris, 
kad jus apvogtų. 

3. Jūs pasisamdote kontrakto-
rių. kuris pažada padaryti re
montus už mažą sumą. sutaria
mą žodžiu. Kai darbas yra atlik
tas, jis prašo iš jūsų žymiai 
daugiau pinigų ir sako, kad jo 
žodinė kaina buvo tik už remon
to priemones. 

4 Jūs pasamdote darbininką 
užtaisyti plyšius įvažiavimo ke-
liukyje į garažą. Suktas darbi 

- ninkas nenaudoja asfalto, bet 

užlieja sluoksnelį naudotos mo
torų alyvos, kuri atrodo lyg šla
pias asfaltas. Jūs nežinote, kad 
buvote apgautas, kol lietus tos 
alyvos nenuplaus. 

5. Apgavikas ateina prie jūsų 
durų ir sako, kad baigė darbą 
gretimoje gatvėje. J is už darbą 
duos jums nuolaidą, nes jis čia 
jau yra, ir, be to, jam liko įvairių 
dalykų, reikalingų jūsų remon
tui. Netikėkite! 

6. Sukčius — „remontuotojas" 
padaro jums viliojantį pasiū
lymą uždėti naują stogą gan pi
gia kaina. Jū s juo patikite ir 
duodate atlikti darbą. Bet jis 
nori iš jūsų geroko įmokėjimo, 
prieš pradedant darbą, nes sako 
jam reikia „nusipirkti" medžią 
#u, O kai jūs jam duodate pini
gų, jūs jo daugiau nebematote. 

7. Jūs skambinate bendrovei 
pataisyti kokią smulkmeną sa
vo šildymo krosnyje ar saldymo 
sistemoje. Staiga sužinote, kad 
jums reikia įvairiausių naujų 
dalių, beveik naujos krosnies, 
nors iš tikro niekas nėra suge
dęs, o žmogelis nori pasipinigau
ti. 

Kaip aps i saugot i n u o tokių 
žmonių? 

Gerą vardą turintys kontrak-
toriai skelbiasi telefonų kny
gose, laikraščiuose arba yra re
komenduojami patenkintų kli
entų ir vietinių statybų sąjun
gų. Niekada neleiskite kontrak-
toriui remontuoti namų be raš
tiškos sutarties. Geriausia gau
ti iš kelių kontraktorių raštiš
kas pasiūlas. Saugokitės kont
raktorių, kurie nepalieka savo 

kortelės, ar neturi savo įstaigos 
telefono. Pasitikrinkite ir „Bet-
ter Business Bureau", pasitei
raukite, ar prieš tą kontrakto
rių nėra nusiskundimų. O ge
riausias rekomendacijas gausi
te iš savo draugų, pažįstamų ar 
giminių — patenkintų klientų. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne" (2-26-1996). 

POTVYNIAI IR 
DRAUDIMAS 

Nors dar šalta, bet pavasaris 
nebetoli. O su pavasariu, šiltu 
oru ateina visokios gamtos ne
laimės, smarkūs lietūs, netoli 
upės gyvenantiems potvynių pa
vojai. Potvyniai padaro kasmet 
daugiau negu vieną milijardą 
nuostolių nuosavybėms, bet tik 
mažiau kaip trečdalis visų na
mų savininkų, kurie gyvena 
vietose, kur potvyniai pasitaiko, 
turi apdraudą nuo potvynių. Pa
prasta namų apdraudą neduoda 
šios specialios potvynio apsau
gos. Apdraudų specialistai sako, 
jog žmonės mano, kad potvyniai 
jų nepasieks. Tačiau tikrovėje 
yra kitaip: trečdalis visų potvy
nių apdraudų yra išmokama 
toms vietoms, kurios buvo lai
komos mažai rizikingos — nebu
vo galvojama, kad kada nors jas 
pasieks potvyniai. „AARP Au
to ir Homeowners Insurance", 
kuri teikiama per „ITT Hart
ford Insurance Group", dabar 
siūlo apsaugos nuo potvynių 
apdraudą AARP nariams Il
linois valstijoje. Jū s galite 
parašyti ir paprašyti nemoka
mos brošiūros apie potvynius, 
nusiųsdami sau užadresuotą vo
ką su pašto ženklu, Flood Bro-
chures, ARRP Auto and Home-
owners Insurance Program, ITT 
Hartford Insurance Group, 200 
Executive Blvd., Southington, 
CT 06489. 

Dažnai žiniasklaidoje skaito
me ar matome šiurpius vaizdus, 
kaip ne tik visas kilnojamas tur
tas, bet ir namas vandens srovės 
jėgos yra sugriaunamas ir nune
šamas. Žmonės praranda viską. 
Jeigu gyvenate panašiose vie
tovėse, pasirūpinkite draudimu, 
kad neprarastumėte visko, ką| 
sunkiai užsidirbote ir įsigijote.' 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne" (1995-12-14). 

Aldona Šmulkstienė ir 
Birutė Jasa i t i enė 

singai ar tendencingai užmiršda
mi dalį uždarbio, ir IRS kom 
piuteris tai pastebės — tada 
būsite pašaukti pasiaiškinti , 
kodėl tokią klaidą padarėte. Ir 
vis tiek reikės užmokėti, kiek 
jums paskirta. 

Yra žmonių, kur ie jau seniai 
užpildė mokesčių formas, o kiti 
laukia iki paskutinės dienos ir 
minutę prieš balandžio 15 d. 
vidurnaktį įmeta į paštininko 
krepšį. 

Šiais metais kiekvienas gali 
nusirašyti nuo mokesčių $2,500 
Asmenys, 65 a r daugiau metų. 
gali nusirašyti:. 

jei pildo vienas — $3,900; 
vedusių pora, pildanti kartu — 

$6,550; 
našliai — $6,550; 
namų išlaikytojas «head of 

household) - $5,750; . 
vedusieji, pildant atskirai — 

$3,275; " " 
aklieji dar- gal i nu ra šy t i 

priedinį nuorašą; 
vedę ar našliai — $750. 
viengungiai a r namų išlaiky

tojai (head of household) $950. 
Žmonės, kur ie aukojo lab

daringoms organizacijoms $250 
ar daugiau, pildydami 1995 metų 
mokesčius turi- 'gauti specialų 
dokumentą iš tos organizacijos. 
Jame turi būti įrašyta aukota 
suma ir pažymėta, ar jūs ką 
nors ir už kokią sumą — už tą 
auką — gavote, ar nieko ne
gavote. 

Nelaukite, susi tvarkykite — 
susiieškokite re ik iamus doku 

mentus iš anksto. Daug žmonių, 
kurie mažai uždirba ir mažai 
turto turi , pildo dokumentus 
patys. Kiti kreipiasi pas specia
l i s t u s . J e i pi ldote pa tys , 
da ryk i t e labai a tsargiai ir 
nepraleiskite nei vienos eilutės 
ar klausimo neatsakę, nes tas 
gali kainuot i jums ateityje 
nemalonumų — pasikalbėjimo 
su IRS įstaiga. Jeigu jums 
reikia patar imų ar turi te klau 
simų. skambinkite darbo die
nomis n e m o k a m u telefonu 
1-800-829-1040. 

Naudotasi medžiaga iš įvairių 
IRS leidinių. 

Bi ru tė J a s a i t i e n ė 

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. kovo mėn. 16 d. 

NEPAMIRŠKITE 
BALANDŽIO 15 DIENOS! 

Kaip ir kiekvienais metais, 
kiekvienas Amerikos gyvento
jas turi pildyti mokesčių formas, 
skaičiuoti savo uždarbį bei 
mokesčius ir visą šią „išpažintį" 
pristatyti IRS įstaigai iki balan
džio 15 d. (pašto antspaudą). Ir, 
neduok Dieve, padarysite klai
dą, sudedami ar atimdami, tei-
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NEW OFFICE 
8512 Golf R d 

Niles , IL 60714 
Tel. 847-581-9800 

Belmont/Laramle 
5150 W. B e l m o n t 
Tel. 312-685-2020 

OUT OF S T A T E 
1- (800) -342-5315 

Belmont/Central 
5637 VV. Be lmont 

Tel . 312-237-4747 

NorthSkJe 
3000 N. Milwaukee 

Tel . 312-489-4999 

Far North 
4801 W. Peterson 
Tel . 312-725-9500 

ŽEMOS 
PAVASARIO 

KAINOS 

Ten ir atgal 
Vilnius $595 
Riga $615 
Tallinn $615 
Minsk $595 

| vieną puse 
Vilnius $415 
Riga $430 
Tallinn $430 
Minsk $415 

P R A S I D Ė J O A D R E S Ų 
KATALOGŲ A K C I J A 

Nuo kovo 1-osios prasidėjo 
Lietuvos įmonių įtraukimo į 
gars iaus ius pasaulio adresų 
katalogus akcija. Ją atliks Vo
kietijos adresų katalogų leidimo 
firmos ,,Telex-Verlag Jeager & 
VValdmann" įgaliota Lietuvos 
bendrovė ,,kas ką gamina". 

Jos vadovas Saulius Žilinskas 
sakė, kad sutarties del infor-
raaecijos į adresu knygas patei
kimo Lietuva siekė dvejus 
metus. Iki šiol į pasaulio adresų 
"katalogus šalies firmos patekda
vo gana atsitiktinai. Dažniau 
šiai keliolika įmonių į juos 
būdavo įrašomos iš statistikos 
suvestinių. Dabar šis darbas bųs 
atl iekamas pagal įprastą pasau
lyje sistemą. 

•• P A D Ė K A 
. A.tA. 

c 

JOLANTA MARIA SALYS 
- JR- - - • / 

1996 m. vasario 28 d. po sunkios ligos mirė mūsų 
mylimiausia Dukrytė, Sesutė ir Anūkė — Jolytė. Palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Dėkojame už nuoširdžiai aukojusiam šv. Mišias ir laido
tuvių apeiįjfe atrntusiatiriparapijos Mefcfehuikmi. Jonui A. 
Kuziroįiui,MM^ijo&vąryon>niQkui ir^pkpaąai Stankaitytei 
už muziką ir giedojimą šv. Mišių metu. 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįsta
miems už dalyvavimą laidotuvių apeigose, už išreikštas gilias 
užuojautas, iii aukas šv. Mišioms, gėles ir aukas skirtas 
„American Cancer Society". 

Likome nuliūdę širdyje ir gyvenime: tėvai, brolis, 
močiutė, tetos, dėdės ir kiti giminės. 

"XI 
KAIRYS BALTIC EXPEDITfNG 

Siūlo patarnavimą: pristatyti Jūsų artimiesiems mįįisto siun
tinius sudarytus Lietuvoje. -

ŠVENTINIS SIUNTINYS #5 & 
Dešra, rūkyta 1 kg.; mirtai 4 kg.; cukrus 4 kg.; aliejus, augi. 
2 K; žemiau išvardinti produktai gramais: 
Sūris, RokiškioSOO; korid. pienas su cukrum 400; margarinas 
Rama 400; šokolado kremas 400. kava. malta f ofijers 360; 
kava pupelių. Eduse 250; majonezas 200; vištienos sult. 240; 
medus 500; silkė, marin. 360: šprotai aliej 4 dėž 640; riešu
tai skard., sūdyti 400; žirneliai, žali konsev. 650 

Kainos « i pristatymu $73.00 USD 
TAIP PAT UŽ $10.00 USD prie pagrindinių siuntinių galime 
pristatyti: 

A. Cukrus 11 kg B. Kavos pupelių, Eduse 1 kg C Alie
jus, augi 6 ltr>. D Šprotai aliejuj. 14 dėž, 2.240 kg. 

Pinigų pristatymas į Lietuvą — 4% + pristatymas $12 00 

Dėl pilno sąraSJ ar daugiau informacijos rašykite arba skam
binkite: Vytui/Otonai Kaktoms, 517 Frufttend Rd., Stonsy 
Crsak, Ont., L S I SA6, Cansda, ta i . 905-643-3334. 

. 

—r 

I M P O R T - E X P O R T , INC. 
2719 VVest 7Jst Street. C h k * * o . I L 60629 

(312)434-2121 (8QO)775-SEND 
Persiunčiame siuntinius j Lietuvą, Latvija, Estiją, 

Rusija, Ukrainą ir Baltarusiją 
SKUBŪS SIUNTINIAI- AIR CARGO 

Galite užsisakyti 5 rūšių -naiato komplektus 
Persiunčiame automobilius, baldus bei 

komercines siuntas. 
Verčiame ir notarizuojame dokumentus, paruoštame 

Iškvietimus ir vizos pratęsimo do«umentur> 

Dirhame l i rm«K] - p e n M ^ l '» o Scstad 

• A.tA. 
LIUDAS PIKELIS 

Gyveno Armadale, Australijoje 
Mirė 1996 m. kovo 5 d., sulaukęs 71 metu 
Gimė Lietuvoje, Papilės valsčiuje. 
Nuliūdę liko: žmona Zofija, trys dukterys su šeimomis 

Australijoje; Lietuvoje seserys ir jų šeimos, gimines ir drau 
gai; Čikagoje artima giminaite Julija Lapkiene ir jos sūnūs 
su šeimomis, draugai ir pažįstami. 

Velionis palaidotas kovo 8 d. Melbourne kapinėse. 
Australijoje. 

Nuoširdžiai prašome prisiminti a.a. Liuda savo maldose. 
Nuliūdę: žmona, dukterys, seserys ir giminės. 

A.tA. 
ALFONSAS ŠIDAGIS 

• 

Gyveno Chicagoje. Marųuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1996 m. kovo 15 d.. 11 vai. ryto. sulaukęs 96 metų. 
Gimė Lietuvoje. Ukmergės apskrityje Amerikoje išgyveno 

31 m 
Nuliūdę liko: duktė Apolonija Tuskeniene. žentas An 

tanas, sūnus Jokūbas, marti Jadvyga; anūkai: Albertas, Ed
vardas. Elena, Kasia, Matilda ir Matthevv 

Velionis buvo vyras a.a. Bronislavos. 
Priklausė Švč. M. Marijos Gimimo parapijos chorui. 
Velionis pašarvotas sekmadienį, kovo 17 d. nuo 3 iki 8 v.v. 

Petkus Marquette laidojimo namuose. 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 18 d. Iš laidojimo namų 

9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Sv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, sūnus, anūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus t Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345 arba 800 994-7600. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A.tA. 

ONA ANKIENĖ 
Minėdami mūsų mylimos Žmonos, Mamytės ir Močiutės, 

kurios netekome 1995 m. kovo mėn. 17 d., mirties sukaktį, 
prašome gimines, draugus ir pažįstamus ta dieną prisiminti 
velionę Oną savo maldoje. 

Nuliūdę: vyras Petras, sūnus Algis, marti Lynda ir 
dukterėčia Laima. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

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 Funeral Home (EST 1908) 
• • 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

4330 So. California 4605 So. Hermitage 

ALL PHONES 

1.312-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTF. PARK 2533 W 71 ST 
CICERO VMO W 35 ST 

LFJvlONT 12401 S ATCHER AVF. (k DERBY RD ) 
EVERGREEN PARK 2929 VV 87 ST 

T1NLEY PARK 16600 S OAK PARK AVE 
ALL PHONES 

CHICAGO 1.312-476-2345 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokanus) Tel. 1-800-994-7600 



DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. kovo mėn. 16 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
J a u tik savaitė beliko iki 

„Draugo" koncerto, kuris ruo
šiamas kovo 23 d., šeštadieni, 
6:30 vai. vak., Jaunimo centre. 
Programą atliks jaunų, gražių 
svečių būrys — „Gintaro" jau
nimo ansamblis iš Toronto. 
„Draugas" nuoširdžiai visuome
nę kviečia užpildyti sausakim
šai Jaunimo centro salę, pagerb
ti savo atsilankymu mūsų jau
nąją kartą, puoselėjančią dainos 
ir tautinio šokio meną, o taip 
pat paremti vieninteli užsienyje 
lietuvių dienrašti. „Draugas" 
nuolat skelbia, garsina, ragina 
visuomenę dalyvauti įvairių or
ganizacijų renginiuose — šven
tėse, mugėse, puotose, koncer
tuose — ką tik kas sumano ruoš
ti, tad dabar gera proga atsily
ginti savo dienraščiui ir atvykti 
į jo renginį (juo labiau, kad dau
gumą visuomeninių lietuviškų 
renginių skelbiame be užmokes
čio). Lauksime! 

Vanda Prunskienė, Oak 
Lawn, IL. paskyrė dosnią auką 
Lietuvių labdarių sąjungai, kad 
būtų paremta anglų kalbos 
katalikiškos stovyklos Lietu
voje. 

L e n k ų te lev iz i ja — 23 
kanalas praėjusį antradienį, 
kovo 12 d., vai. vak., rodė 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejų. Amerikiečiai taip pat rodo 
didelį susidomėjimą naujai ati
darytu muziejuje Čikagos-
Vilniaus prekybos bei kultūros 
centru. 

z A.a. Leono Igalinio, miru
sio Australijoje, atminimui, 
„Saulutei", Lietuvos vaikų glo
bos būreliui, $150 suaukojo 
Vytautas ir Elena Norkai, 
Helen Baltrukonis, Kazimiera 
Čampienė, Francis Januška, 
Aleksandras Keniausis, Teresė 
ir Romas Igauniai, Julija Puo-
dzuikaitienė. „Saulutė" dėkoja 
už auką ir nuoširdžiai užjaučia 
a.a. Leono Igalinio artimuosius. 

(sk) 
x A.a. Marijos Valiukėnie-

nės atminimui „Saulutei", Lie
tuvos vaikų globos būreliui, bu
vo suaukota 8270: B. Drun-
gienė, A. ir D. Dulksniai, D. ir 
J. Gvidai, H. ir M. Kabliauskai, 
R. ir D. Korzonai, V. ir V. Mar-
chertai, R. ir A. Meilai, G. ir L. 
Vėžiai, A. ir J. Vosyliai, A. ir A. 
Zablockai. „Saulutė" nuošir
džiai dėkoja už auką ir reiškia 
užuojautą a.a. Marijos Valiukė-
nienes artimuosius. 

(sk) 
x Jau laikas tvarkyti mo

kesčius valdžiai! Algis A. 
Luneckas, kaip ir visada per 
ilgą eilę metų, pasiruošęs jums 
patarnauti. Šeštadieniais bus 
įstaigoje 4536 W. 63rd St., Chi-
cago. prieš „Draugo" pastatą. 
Del susitarimo, prašau skam
binti 312-284-0100. Reikalui 
esant, su malonumu atvyks į 
namus Algis A. Luneckas, 
Accountant. (3fc) 

Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
M36 S. Putoki Rd., Chkago. IL 60629 
f"} bl j šiaure nuo Balzeko muziejaus) 

Tel. 312-M2-4500 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 708-301-4966 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad 9 v.r. iki 1 vai. d. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Stnct 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo ,,Draugo") 
Tel. 312-284-0100 

Kasdien 9 - 6 vai. vak. 
Šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

Vyresniųjų l ietuvių centre, 
„Seklyčioje", kovo 20 d., trečia
dieni, 2 vai. popiet, bus sveika
tingumo paskaita, kalbės dr. 
Vacys Šaulys tema „Skausmo 
kontrolė operacijos metu". Bus 
rodoma vaizdajuostė. Visi kvie
čiami susidomėti ir išgirsti 
paskaitą, įsigyti daugiau žinių, 
paklausti rūpimų klausimų. Po 
paskaitos bendri pietūs. Atvy
kite! 

Amerikos Lietuvių R o m o s 
Kata l ikų moterų sąjunga 
(ALRK) kviečia visas moteris, 
kurios norėtų kartu pasimelsti, 
pabendrauti, padiskutuot i , 
prisidėti prie labdaros darbų, 
būti parama savai parapijai, įs
toti į organizaciją narėmis. 
Sąjunga veikia per kuopas, ku
rios daugiausia prisiglaudusios 
prie lietuviškų parapijų- Ameri
koje veikia šios kuopos: 1 — 
centro valdyba; 2 — Cicero, LL; 
3 — Chicago, IL, Marauette 
Park; 20 — Chicago, IL, Brigh-
ton Park; 75 — Chicago, IL, 
Evergreen Park; 5 — Worcester, 
MA; 15 - Brockton, MA; 73 -
LoweU, MA; 17 - Hartford, CT; 
33 - New Haven, CT; 43 — Wa-
terbury, CT; 57 — Manchester, 
CT; 42 - Grand Rapids, MI; 54 
- Southfield, MI; 8 — Balti-
more, MD; 35 — Cleveland, OH; 
68 - Nevark, NJ; 76 - St. Pe-
tersburg, FL. 

Besidominčiom informaci
jas teikia: Angelą, Tel. 312-
778-4542, arba Sabina 708-
573-0066. 

z D Ė M E S I O , R A D I J O 
K L A U S Y T O J A I ! Ke ič ias i 
PIKO VALANDOS laikas! Nuo 
pirmadienio, sausio 29 d., kvie
čiame klausytis mūsų laidų nuo 
1:45 iki 3 v. p.p. iš tos pačios 
V7NDZ radijo stoties 750 AM 
bangomis. Žadame Illinois, In
diana, Michigan bei Wisconsin 
visuomenei įdomesnes, ilgesnes 
kasdieninės radijo laidas. Sa
vaitgalio tvarkaraštis lieka tas 
pats: laida skirta Lietuvos pra
eičiai VERSMĖ šeštadienais 10 
v.r., o kultūrinė-pramoginė 
laida VAIRAS sekmadieniais 
nuo 10 iki 11 v.r. taip pat per 
WNDZ L i t h u a n i a n N e w s 
Radio, ŽEMĖ L PRODUC-
TIONS, P O B o x 1161, O a k 
Park, I L 60304. Red. tel . 
708-3864)556. Praneškite ki
tiems apie naują tvarkaraštį. 
Iki pasiklausymo! 

(sk) 
z Prieš užs isakydami pa

minklą , ap lankyki te S t . 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
11 l t h St. Turime didelį pasirin
kimą: matysite granito spalvą, 
dydį ir t.t. Gaminame pamink
lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų 
pageidavimą, brėžinius. Prieš 
pastatant paminklą, galėsite 
apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa
darytas, kaip buvo jūsų pagei
dauta. Sav. Lilija ir Vi l imas 
Nelsonai. Tel. 312-233-6335. 

(sk) 

z AMBER AUTO SALES, 
INC. informuoja: Automobilių 
prekyboje jau 15 metų. Per 
paskutinius 2 metus išsiųsta 
daugiau, kaip 400 mašinų. Kas 
mėnesį išsiunčiama po 20-30 au
tomobilių. Teikiame paslaugas 
norintiems persiųsti mašinas į 
Lietuvą (Klaipėdą). Padedame 
nupirkti naudotus automobilius 
varzytinėse-biriose bei naujus 
mažesnėmis kainomis Kana
doje. Amber Auto Sales , Inc., 
7191 E. Davison, Detroit, MI 
48212, tel. 313-365-0201, faz 
313-365-6914. 

(sk) 
z Travel Centre, Ltd. siū

lo skrydžius į Lietuvą ir vi
sus pasaulio kraštus pigiausio
mis kainomis. Kreiptis į Te
rese Lesniauskiene, tel. 847-
5264773. 

(sk) 

L.S.T. Korp. Neo-Lithuania 
vyr. valdyba, per pirmininkę 
Daivą Meilienę Draugo fondui 
atsiuntė $200 pavasario vajaus 
proga su labai maloniais linkė
jimais. Laiške ji rašo: „Korp! 
Neo-Lithuania vyriausioji val
dyba, įvertindama 'Draugo' 
didžiulį įnašą į lietuvybės išlai
kymą, kasdien informuojant vi
suomenę lietuvių kalba, jungia
si į Draugo fondo rėmėjų eiles. 
Linkime Draugo fondui kuo 
greičiausiai pasiekti savo 
užsibrėžtą tikslą sukaupiant į 
fondą vieną milijoną dolerių". 
Už paramą ir linkėjimus fondui 
nuoširdžiai dėkojame. 

z Vida Kuolienė ieško Re
ginos išvykusios iš Vilniaus 
prieš 20 m. Buvo ištekėjusi už 
Adolfo Adomaičio. Pranešti 
1-708-655-3515 Niką. 

(sk) 

z „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, vaikams su 
negalia ir daugiavaikėms šei
moms Lietuvoje: Dana ir Albi
nas Kurkuliai $100, Hollister 
Inc. (Sherry Haenszel) $240 
tęsia metinę paramą našlaitei, 
V.L. $100, Praurimė Ragienė 
$100, Birutė Briedienė $25, 
Dalia Martinkienė $10. Labai 
ačiū! „Saulutė", 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 60069. 
Tel. 708-537-7949. Taz ID 
#36-3003339. 

(sk) 
z Lietuvių Moterų klubų 

federacijos (LMKF) Čikagos 
klubo visuotinis narių susirin
kimas šaukiamas š.m. kovo 
mėn. 24 d. Pradėsime susirin
kimą dalyvaudamos 11:15 vai. 
ryto šv. Mišiose, Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Po šv. Mišių 
renkamės Jaunimo centro ka
vinėje, kurioje įvks susirinki
mas. Kviečiame ir laukiame 
gausaus narių atsilankymo! 

(sk) 

z Union Pier, MI „Lietuvių 
klubas" per E. Vengianską at
siuntė L.P.G. fondui $200 auką 
vieno partizano išlaikymui. 
L.P.G. fondo valdyba nuošir
džiai dėkoja. 

(sk) 

z TRANSPAK praneša: 
„Lietuvoje 1993 m. visuome
niniai ūkiai sudarė 41.2% gy
ventojų ūkiai — 26.5%, ūkinin
kų ūkiai — 25.9%. Lietuvoje 
1994 m. arimai ir kultūrinės ga
nyklos užėmė 2979.9 tūkst. ha, 
pievos ir natūralios ganyklos — 
473.6 tūkst. ha, sodai — 65.8 
tūkst. ha; 1993 m. pabaigoje 
Lietuvoje buvo 111,400 ūki
ninkų; 1994 m. pradžioje Lietu
vos ūkininko vidutinis žemės 
sklypo plotas buvo 8.9 ha". 
Pinigai, siuntiniai ir komer
cinės siuntos į Lietuvą. Mais
to siuntiniai. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL, 
tel. 312-436-7772. 

(sk) 
z Vienuolikos dienų kelio

nė aplankant gražiausius mies
tus Europoje — Pragą, Buda
peštą, Vieną ir Salzburgą, ge
gužės 25 -birželio 4 d. Dėl in
formacijos prašome skambinti 
American Travel Service 708-
422-3000 arba 800-422-3190. 

(sk) 
z Baltic Monumentą, Inc., 

2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2682. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk) 
z Juozas Bacevičius patar 

naus namų, apdraudų, „income 
taz" reikalais ir įsigyjant 
vairavimo teises. Casa Blan-
ca R E . , 6529 S. Kedzie, Chi
cago, IL, tel. 708-403-7334, ar 
ba 312-778-2233. 

(sk) 
z Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX RE ALTOR8, Rimas 
Stankus, tel. (312) 5666959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

PAVASARIO VAJUS DRAUGO 
FONDE 

Draugo fondo kelionėn į mili
joninį kapitalą pavasario vajaus 
proga jau įsijungė nemažai 
naujų narių ir rėmėjų. Anksty
vesnieji DF nariai papildė įna
šus, tapdami garbės nariais. 
Fondo garbės nariai atskubėjo 
su naujais įnašais, kad pusiau
kelę pasiekus nesustotų lėšų tel
kimas, siekiant užsibrėžto tikslo 
dienraščio „Draugo" toli
mesniam išlaikymui. Jiems vi
siems priklauso didelė padėka. 

Pavasario vajus dar tik prasi
dėjo. Jis laukia dar daugelio 
„Draugo" skaitytoju su nario ar 
rėmėjo jnašais i Draugo fondą. 
Kaip būtų gera, jei visi „Drau
go" skaitytojai įsijungtų į Drau
go fondą, šio pavasario vajaus 
proga, su garbės nario, nario ar 
rėmėjo įnašais. 
Pavasario vajaus dalyviai 

Su 1,000 dolerių: 
Adelė Pabrėža, garbės narė, 

Chicago, LL. 
Su 700 dolerių: 

Bronius ir Eleonora Paliulio-
niai, iš viso 1,000 dol., garbės 
nariai. Cicero, LL. 

Kazimieras Sapetka, iš viso 
1,000 dol., garbės narys , 
Waterbury, CT. 
Su 400 doler ių 

Dr. Antanas Belickas, iš viso 
1,000 dol., garbės narys, Ever
green Park, IL. 

Edvardas ir Anelė Pocius, iš 
viso 1,000 dol.,garbės nariai, 
Oak Lawn, IL. 
Su 200 doler ių 

Vytautas Kutkus, iš viso 
1,200 dol., garbės narys, Dear-
born Hts, MI. 

Bronė Čižikaitė, iš viso 1,400 
dol., garbės narė, Chicago, LL. 

Prel. Jonas A. Kučingis, iš 
viso 600 dol., Los Angeles, C A. 

Kun. Algirdas Olšauskas, iš 
viso 500 dol., Los Angeles, CA. 

z LMKF Čikagos klubo 
valdyba talkinant motinų 
komitetui rengia 24-tą Abitu
rientų pristatymo pokylį, kuris 
įvyks š.m. gegužės mėn. 5 d., 
5:00 v. p.p„ Condesa Del Mar 
pokylių salėje, 12290 S. Cicero 
A ve., Alsip, IL. Bus abiturien
tų pristatymas, karšta vaka
rienė ir šokiai. Šokiams gros 
Sauliaus Gylio vadovaujamas 
orkestras. Dėl rezervacijų ir 
informacijos kreipkitės pas 
Violetą Paul ienę (708) 
584-6527. 

(sk) 
z Parduodamas gražus, ra

mus, vieno mieg. „condo", 
Treasure Island, FL; yra ba
seinas ir „boat slip"; 1% bl. nuo 
jūros, restoranų, krautuvių. 
Kaina, maždaug apie $50,000. 
Skambinti: 708-4255015. 

(sk.) 
z DĖMESIO VIDEO! APA

RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į LNTERVLDEO. Mū
sų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Ave., Chicago, 
IL 60609. Tel. 312-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. 

(sk) 
z Automobilio, namų ir li

gos draudimas atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Lauraitį, A. & L. In
surance Agency, 9439 S. Ked
zie Ave., Evergreen Pk., IL 
60805-2325. Tel. 708422-3455. 

(sk) 
z NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 
z Jei reikia įsigyti vairavi

mo teises (IL Driver's License), 
kreipkitės į Ed. Sumaną, tel. 
1708-246-8241. Aš padedu 
pensininkams. 

(sk) 

Ona ir Juozas Vitėnai, Oxon 
Hill, MD. 

Aleksandras ir Emilija Pakal
niškiai, iš viso 600 dol., Chicago, 
LL. 

Petras Gauronskas, Santa 
Monica, CA. 

Stasė V. Pautienis, iš viso 700 
dol., Lucerne Valley, CA. 

Petras Molis, iš viso 600 dol., 
Shrew8bury, MA. 

Kazys Račiūnas, iš viso 900 
dol., Beverly Shores, IN. 

Valerijonas Untulis, Skuodas, 
Lietuva. 
Su 100 dolerių: 

Povilas Mikšys, iš viso 400 
dol., Juno Beach, FL. 

Konstancija Stasiulienė, iš 
viso 385 dol., Oak Lawn, LL. 

Henrikas Paškevičius, iš viso 
600 dol., Thunder Bay, Canada. 

Aldona Prapuolenytė, iš viso 
300 dol., Putnam, CT. 

Andrius Dragūnas, iš viso 200 
dol., Philadelphia, PA. 

Viktoras ir Ona Samatauskai, 
iš viso 1,100 dol., garbės 
nariai, North Port, FL. 

Dr. Laimutė Griniūtė, iš viso 
350 dol., Melrose Park, LL. 

J. V. Lopatauskas, iš viso 600 
dol., Santa Monica, CA. 

Vincas Grebhūnas, iš viso 300 
dol., Miami, FL. 

Dr. Pranas Mažeika, Chicago, 
LL. 

Juozas Leškus, Chicago, LL. 
Marija Mogenis, iš viso 700 

dol., Quincy, LL. 
Algis J. Arvydas, Elgin, LL. 
Birutė ir Gediminas Biskis, iš 

viso 300 dol., Clarendon Hills, 
LL. 

Jonas Kasputis, iš viso 300 
dol., Bristol, CT. 

Daina Variakojytė, iš viso 300 
dol., Chicago, LL. 
Su 75-60 dolerių: 

Vladas Staškus, iš viso 300 
dol., Redford, MI. 

Juozas Staškevičius, Toronto 
Canada. 
Su 50 dolerių: 

Elena Jeneckienė, iš viso 450 
dol., Warren, MI. 

Bronius Staškevičius, iš viso 
100 dol., Verdun, Canada. 

Joseph Urka, iš viso 100 dol., 
Gloucester City, N.J. 

Kun. Anthony Jurgelaitis, 
O.P., iš viso 150 dol., Provi-
dence, R.I. 

Gloria O'Brien, Westwood, 
N.J. 

Laima ir Albinas Ruigys, iš 
viso 500 dol., Los Angeles, C A. 

Victoria Pikelis, iš viso 225 
dol., Chicago, LL. 

Stasys Petrulis, iš viso 115 
dol., Chicago, LL. 

Anthony Shurkus, Redford, 
LL. 

Walter V. Gervinąs, Pacifica, 
CA. 

Zita ir Julius Širkos, iš viso 
300 dol., Palos Hills, LL. 

L.A.R.C. Moterų sąjunga, 20 
kuopa, iš viso 250 dol., Chicago, 
LL. 

-.nu 
Linksmos, gražios „Gintaro" jaunimo ansamblio šokėjos tikisi, kad Čikagos 
ir apylinkių lietuviškas jaunimas gausiai susirinks į Jaunimo centro didžiąja 
sale šeštadieni, kovo 23 d., kai jos atliks programą „Draugo" koncerte. Ne
jaugi jos apsivils? 

Su 25 doleriais: 
Vincas Brazys, iš viso 325 dol., 

Delray Beach, FL. 
Marija Abromaitis (30 dol.), 

Palos Hgts. LL. 
Edward F. Lavan, iš viso 225 

dol., VVorchester, MA. 
Edward ir Dalia Bubnys, iš 

viso 45 dol., Walpole, MA. 
Genė Čyvas, iš viso 300 dol., 

St. Pete Beach, FL. 
Mykolas G. Abarius, South

field, MI. 
Ona Žilionienė, iš viso 160 

dol.. No. Olmsted, OH. 
Kazys ir Roza Ražauskai, iš 

viso 425 dol., Dearborn Hts, MI. 
Jonas Butvilą, iš viso 375 dol., 

LaGrange, IL. 
Irena Jakštys, iš viso 175 dol., 

So. Pasadena, FL. 
Dr. J. Makštutis, iš viso 550 

dol., Palos Hts, IL. 
Jonas Šimonis, Santa Bar

bara, C A. 
Su 20 dolerių: 

Irena K. Vaitkus, iš viso 60 
dol., Chicago, IL. 

Regina Vilkutaitis, iš viso 40 
dol., Cleveland, OH. 

Elena Galėnas, iš viso 130 
dol., Chicago, IL. 

Aldona Griškienė, iš viso 200 
dol., Chicago, IL. 

Vincas Pavilčius, Chicago, LL. 
Gediminas Rajeckas, Mas-

peth, N.Y. 
John Bedulskis, iš viso 40 dol.. 

Ingleside, IL. 
Su 15-10 dolerių: 

Albinas Karsokas (15 dol.), 
Cleveland, OH. 

Juozas Kižys, iš viso 250 dol., 
Chicago, IL. 

Marija Pauperas, iš viso 50 
dol., Oak Lawn. IL. 

Valerija Jurkienė, Naperville, 
IL. 

O. Čečkauskas, iš viso 30 dol., 
Montreal, Canada. 

Visiems nuoširdus ačiū. 

Fondo iždininkas 

NEPRIKLAUSOMYBES 
ATKŪRIMO ŠVENTĖ 

Amerikos Lietuvių tautinės 
sąjungos rengiamas iškilmingas 
Kovo 11-tosios minėjimas vyks 
jau šį šeštadienį, kovo 17 d., Pa
saulio lietuvių centre, Lemonte. 
Tą rytą prie pastato bus pakel
tos vėliavos, 11 vai. r. prasidės 
pamaldos Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje. 
Šv. Mišias aukos ir dienai pri
taikytą pamokslą pasakys kun. 
Algirdas Paliokas, SJ, giedos 
sol. Laimutė Stepaitienė, var
gonais akompanuojant muz. 
Manigirdui Motekaičiui, ir mi
sijos choras, vadovaujamas Ra
sos Poskočimienės. 

Po pamaldų, 12:30 vai. p.p., 
PLC didžiojoje salėje bus mi
nėjimo akademinė dalis ir me
ninė programa, kuriai vadovaus 
Korp! Neo-Lithuania vyr. valdy
bos pirm. Daiva Meilienė. Lietu
vos himno giedojimui vadovaus 
L. Stepaitienė. Invokaciją kal
bės kun. A. Paliokas. Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
aktą skaitys Kristina Mikai 
tytė. Pagrindinę paskaitą skai
tys Lietuvos gen. garbės kon
sulas Čikagoje Vaclovas Kleiza. 
Žodžiu sveikins: PLC Bronius 
Nainys, ALTo pirm. Grožvydas 
Lazauskas, Amerikos Lietuvių 
tautinės sąjungos pirm. dr. Le
onas Kriaučeliūnas. Menine 
programos dalį atliks Jūratė 
Jankauskaitė ir dainininkė Lin
da Burbienė. 

Visi kviečiami dalyvauti, pri
siminti ir kartu švęsti mums 
brangų istorinį įvykį — Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimą. 

Stasys Briedis 

• Richard J. Daley pirmą kar
tą prisaikdintas Čikagos miesto 
meru 1955 m. balandžio 20 d. 
Jis šiom pareigom buvo per
rinktas 5 kartus. 

r REMIAME'JukNoJo/^S "! 
Į Marquette Park Į 
i Lithuanian Homeovvners Assoc. i 

Sie demokratų partijos kandidatai savo veikla 
pelnė mūsų paramą. Jie verti jūsų paramos 

I 
I 
I U.S. Congressman 
| Bobby Rush Punch 53 

I Delegates to the Democratic National 
• Nominating Convention 

Vlrginla A. Rugat Punch 59 
• Todd H. Strogsr Punch 62 
| SMrlsy A. Cotoman Punch 70 

• State SenatoM 2th Distnct 
nouvn »- Mouiro runcn n o 

i 
i 
L. 

State Representative 23rd District 
Dantei J. Burka Punch 133 

Metropolitan VVater Reclamation District 
Thomss S. Fullsr Punch 147 

Judge of the Cook County Circuit Court 
Tlmothy J. Chambsrs Punch 257 
Danlel P. Darcy Punch 287 
DavM RHsy Donnersbergtr Punch 291 

Vote on Tuesday, March 19th 
Rinkimų įstatymai leidžia 3į skelbimą i šk i rp t i ir pavartoti balsuojant. 
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