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Krikščionys demokratai nerems 
V.Žuko prezidento rinkimuose 

Vilnius, kovo 13 d. (BNS) -
Lietuvos Krikščioniu demokra
tų partija (LKDP) atsiribojo nuo 
katalikų radijo vadovo Vaidoto 
Žuko prezidentinių ambicijų, 
pareiškusi, kad nėra nuspren
dusi remti jo kandidatūrą artė
jančiuose rinkimuose. 

„LKDP valdyba nėra priėmu
si sprendimo remti Vaidoto Žu
ko kandidatūrą rinkimuose i 
Lietuvos Respublikos preziden
to postą", sakoma ketvirtadienį 
paskelbtame pareiškime. 

Pareiškimas yra reakcija į tai, 
kad pastaruoju metu Seimo 
krikščionių demokratų frakcijos 
narys Algirdas Patackas „akty
viai dalyvauja agitacinėje kam
panijoje už V. Žuko kandidatū
rą". 

Krikščionių demokratų valdy
bos pareiškime primenama, kad 
A. Patackas nėra šios partijos 
narys, jo veikla yra asmeninio 
pobūdžio, ir LKDP jam nesutei

kė įgaliojimų kalbėti partijos 
vardu. 

A. Patackas buvo išrinktas j 
Seimą pagal LKDP partiją, bet 
nėra jos narys. 

41-erių metų Katalikų radijo 
vadovas V. Žukas yra ne kartą 
viešai pareiškęs, kad ketina 
siekti prezidento posto per šių 
metų pabaigoje Įvyksiančius 
rinkimus. Šeimynines vertybes 
propaguojantis V. Žukas teigia, 
kad jį palaiko „daugybė žmonių, 
ypač nepartinių" ir dalis užsie 
nio lietuvių. 

Tarp galimų pretendentų į 
prezidentus dar minimi JAV 
gamtosaugininkas ir visuo
menės veikėjas Valdas Adam
kus, dabartinis prezidentas Al
girdas Brazauskas, konservato
rių vadovas, Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, o pasta
ruoju metu — ir generalinio pro
kuroro pavaduotojas Artūras 
Paulauskas. 

Pasaulio naujienos 

Kovo 13 d. -JAV Senato posėdyje pasakytoje kalboje seimtonus Richard Durbin (D-IL) pabrėžė aktyviai remias 
Lietuvos bti kitu H.iliij:*:- ralttjbių siekį įstoti į NATO. Durbin labai šiltai ir plačiai kalbėjo apie vasario vidu
ryje įvykusią viešnagę Lietuvoje. 

Pilypo Naručio nuotr: Kovo 7 d. Vašingtone Jungtinio Amerikos Baltų JBANC) komiteto konferencija 
{teikė sen. Richard J. Durbin specialų žymenį — ,,Baltic Freedom Award" Konferencijoje dalyvavo 'iš kaires) 
Mati Kova, JBANC prezidentas; dr. Jonas Račkauskas, ALTo pirmininkas; sen. R. J. Durbin, Aįa Straumanis, 
informacijos direktore; Pranas V. Čižiūnas, konferencijos organizacinis vadovas ir dipl.inž.Pilypas Narutis, 
LPKS pirmininkas. 

Tautinės mažumos kaltina 
savivaldybių rinkimų 

organizatorius 
Vilnius, kovo 13 d. (BNS) -

Lietuvos rusų sąjunga ir Lie
tuvos piliečių aljanso koalicija 
kaltina Vilniaus miesto apygar
dos rinkimų komisiją sąmonin
gu rinkėjų klaidinimu ir truk
dymu šios koalicijos atstovams 
būti išrinktiems į Vilniaus 
miesto savivaldybės tarybą. 

Burtų keliu nustatant politi
nių partijų sąrašų numerius sa
vivaldybių tarybų rinkimams, 
Lietuvos piliečių aljansui (LPA.i 
teko 7-asis sąrašo numeris, o 
Lietuvos rusų sąjungai (LRS) — 
2-asis. Vasario 12 d. įvykusiame 
bendrame LPA ir LRS posėdyje 
nutarta sudaryti koaliciją, ku
riai po savaitės nuspręsta nusta
tyti antrąjį sąrašo numerį. 

Tačiau vasario 28 d. Vilniaus 
miesto rinkimų apygardos ko
misijos posėdyje, neatsižvel
giant į šios koalicijos nutarimą, 
jos sąrašui Vilniaus mieste buvo 
nustatyta 25 numeris. 

Spaudos konferencijoje ketvir
tadienį politinės organizacijos 
„Lietuvos rusų sąjunga" valdy
bos reikalų valdytojas Viačesla
vas Solomnikovas teigė, jog į šį 
komisijos posėdį nebuvo pa
kviesti atstovai rinkimams iš 
LPA ir LRS, tad jie neteko gali
mybės motyvuoti savo 
sprendimo. 

Pasak jo, apie sąrašo numerio 
pakeitimą LRS ir LPA koalici
ja atsitiktinai sužinojo tik kovo 
3 d., kai jau vasario 21 d. buvo 
prasidėjusi oficiali rinkimų agi 
tacįja ir rinkėjai buvo klaidi
nami, neva koalicijos sąrašo nu
meris yra antrasis. 

V. Solomnikovo teigimu, visi 
bandymai gauti komisijos posė
džio protokolo kopiją buvo ne
sėkmingi, tad jis abejoja, ar ap
skritai toks posėdis įvyko. 

Kovo 4 d. koalicijos susirinki
me buvo priimtas pareiškimas, 
adresuotas Vyriausios rin
kimų komisijos (VRK) ir Vil
niaus miesto rinkimų apy
gardos pirmininkams, kuriuo 
prašoma koalicijai palikti 
antrąjį rinkimų sąrašo numerį. 
Tačiau, pasak V. Solomnikovo, 
atsakymo dar nesulaukta. 

VRK pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas teigė, jog numerio 
pakeisti nebeįmanoma, nes rin
kiminiai biuleteniai jau at
spausdinti. „Mes ir norėdami 
negalėtumėm jo pakeisti, nes 
sprendimą priima apygardos ko
misija", sakė jis. 

„Vilniaus miesto rinkimų 
apygardos komisijos veiksmai 
kelia abejonių dėl būsimų rin
kimų objektyvumo. Vyriausio
sios rinkimų komisijos kairioji 
ranka nežino, ką daro dešinioji. 
Mes nenorime manyti, jog ta i , 
kas vyksta, yra kažkieno politi
nis užsakymas. Esame įsitikinę, 
jog Lietuvoje demokratija nuga
lės politines ambicijas", pareiš
kė jis. 

Minėdama tūkstantmetį, Lietuva 
turi būti atvira ir moderni 

Vilnius, kovo 13 d. (BNS) ginių sąrašą. 
— Po 12 metų Lietuva švęs Pasitarimo dalyviai siūlė 
tūkstantąsias valstybės vardo išleisti naują Lietuvos encik-
oficialiuose šaltiniuose pami- lopediją, sukurti istorinius do-
nėjimo metines. Tuomet Lie- kumentinius ir meninius fil-
tuva jau bus Europos Są- mus, pastatyti paminklus, ati-
jungos nare, todėl pasauliui daryti naujas bibliotekas, mu
turi prisistatyti kaip „moderni ziejus. Taip pat siūlyta apgal-
ir atvira valstybė", sake prezi
dentas Algirdas Brazauskas 
ketvirtadieni su Kultūros, 
švietimo ir mokslo konsulta
cinės grupės nariais aptaręs 
pasiruošimą jubiliejui. 

Pirmą kartą oficialiuose 
šaltiniuose Lietuvos vardas 
buvo paminėtas 1009 metais. 
Prezidentas susitikime siūlė 
parengti valstybės tūkstant
mečio paminėjimo darbų ir 
renginių projektą, kurį dar 
turės patvirtinti vyriausybė ir 
Seimas. 

Prezidentas pažymėjo, kad 
šis renginys turėtų būti ben-
dravalstybinis rūpestis ir jam 
turėtų ruoštis kiekviena ins
titucija ir kiekvienas žmogus. 
J i s ragino susitikimo dalyvius 
organizuoti jubiliejaus minėji
mą taip, kad jis patektų į 
svarbiausių tarptautinių ren-

voti Lietuvos diplomatinius 
žingsnius, siekiant atgauti iš
vežtas į užsienį Lietuvos ver
tybes. 

Susitikime dar kartą at
kreiptas dėmesys į būtinybę 
sutvarkyti Vilniaus sena
miestį. Prezidentas A. Bra
zauskas pažymėjo, kad pa
grindiniai tūkstantmečio jubi
liejaus minėjimo akcentai tu
rėtų vykti Vilniuje ir ragino 
sostinės valdžią daugiau dė
mesio skirti gatvių sutvarky
mui. „Pastaraisiais metais 
Vilniaus valdžia užsiėmė dau
giau politika, nei šiukšlių iš
vežimu", sakė Lietuvos prezi
dentas. 

Seimas galutinai atmetė 
prezidento sustabdytą įstatymą 

Pradėtas svarstyti indėlių 
atkūrimo projektas 

Vilnius, kovo 13 d. (BNS) kauptus valstybiniuose ban-

* Trečiadieni praktiškai 
visuose tūkstantyje Lietuvos 
paštų apsilankė pirmieji rin
kėjai, turintys teisę dalyvauti 
savivaldybių tarybų rinki
muose. Jie pasinaudojo išan
kstine balsavimo forma — bal
suoti paštu. Pirminiais duo
menimis, į rinkėjų sąrašus 
įtraukta apie 2.5 mln. Lietu
vos piliečių. Prasidėjo balsavi
mas ir 42-ose Lietuvos užsie
nio ambasadose bei konsuli
nėse įstaigose, kur balsuoti 
gali tiek šių misijų darbuoto
jai, tiek j tas šalis laikinai iš
vykę Lietuvos piliečiai. 

— Beveik visos Seimo frakci
jos pritaria, kad būtų atstaty
ti nuvertėję žmonių indėliai. 
Tačiau Seime svarstant įsta
tymo projektą, neabejotinai 
kils diskusijų dėl atstatymo 
tvarkos ir kai kurių sąlygų. 

Seimas ketvirtadienį nutarė 
pradėti gyventojų santaupų 
atkūrimo įstatymo svarstymo 
procedūrą. Už šį sprendimą 
balsavo 55, susilaikė 5 Seimo 
nariai. 

Projektas, kurį Seimui pri
statė naujasis finansų mini
stras Algirdas Šemeta, siūlo 
indėlius atstatyti santykiu: 1 
litas už 1 turėtą rublį, tačiau 
vienas žmogus atgaus ne dau
giau kaip 6,000 litų. 

Lėšas, gautas už valstybei 
parduotą gyvulininkystės pro
dukciją, siūloma atkurti san
tykiu: 1 litas už 20 rublių. 

Gyventojai galės atgauti ir 
visas santaupas, jei Rusija 
grąžins Lietuvai sovietines 
valdžios nusavintus ir per bu
vusi SSKS taupomąjį banką 
sunaudotus žmonių indėlius. 

įstatymo projektas numato 
atkurt i gyventojų indėlius. Pū

kuose iki 1991 m. vasario 26 
d., taip pat kitas santaupas, 
pervestas j indėlių sąskaitas 
po 1991 m. vasario 26 d. 

Pasak ministro A. Šemetos, 
numatoma atkurti iš viso de
vynių rūšių žmonių santau
pas. 

Pagrindinis lėšų šaltinis 
bus pinigai, gauti privatizavus 
valstybės turtą. Tam tikslui 
bus skirta ne mažiau kaip du 
trečdaliai iš privatizavimo 
gautų lėšų. Norint paspartinti 
santaupų atkūrimą, numato
ma galimybė imti paskolas, 
užstatant privatizuojamą tur
tą arba privatizavimo sando
rius. 

A. Šemeta užtikrino, jog 
santaupų atstatymui nebus 
naudojamos biudžeto lėšos. 
Atstatyti gyventojų indeliams 
prireiks maždaug 3 mlrd. litų. 
Visa tai galėtų trukti 5 me
tus, nors finansų ministras ti
kisi didžiąją dalį indelig atsta
tyti per 3 metus. 

Jis teigė, jog privatizuoja
mų objektų kaina nebus pa
grindinis rodiklis, parduodant 
įmones. Anot jo, bus ieškoma 

Vilnius, kovo 13 d. (BNS) -
Lietuvos Seimas ketvirtadienį 
atmetė prezidento Algirdo Bra
zausko sustabdytas Proku
ratūros įstatymo 11 str. ir 
Teismų įstatymo 66 str. pa
taisas, kurios nustato naują 
generalinio prokuroro kandi
datūros teikimo tvarką. 

įstatymų pataisos iš preziden
to atėmė teisę teikti parlamen
tui generalinio prokuroro kan
didatūrą. Tokia teisė yra su
teikta Seimo Teisės ir teisėtvar
kos komitetui. 

Už Prokuratūros įstatymo pa
taisas balsavo 79 Seimo nariai, 
14 buvo prieš ir 11 susilaikė. 
Teismų įstatymo pataisoms pri
tarė 78 parlamentarai, priešta
ravo 8 ir susilaikė 14 Seimo 
narių. 

Seimas vasario mėnesi pritarė 
šioms pataisoms, tačiau jų 
nepasirašė prezidentas Algirdas 
Brazauskas, pasiūlęs generali
nio prokuroro siūlymo teisę ati
duoti Aukščiausiojo Teismo pir
mininkui. 

Seimui antrą kartą patvirti
nus pakeitimus prokuratūros 
vadovo teikimo procedūroje, 
prezidentas dabar privalės juos 
pasirašyti per tris dienas. 

Kaip ir ankstesniuose Proku 
ratūros ir Teismų įstatymų 
pataisų svarstymuose, priimant 
galutinį sprendimą, išsiskyrė 
valdančios ir opozicinės par
tijų nuomonės Prezidentą 
diskusijose parėmė socialdemo 
kratų ir LDDP frakcijos, o Cen 

kompromiso tarp kainos ir bū
simųjų investicijų, todėl, ma
no jis, tai neturėtų pakenkti 
visam privatizavimo procesui. 

A. Šemeta taip pat įsi
tikinęs, jog žmonėms sugrą
žinti pinigai nepadidins ben
dros pinigų ma^es apyvartoje 
labiau, nei kitoks jų panaudo
jimo būdas. 

tro sąjungos frakcija pareiškė 
balsuojant susilaikysianti. 

LDDP narys Petras Papovas 
sakė, kad pagal Konstituciją, 
prokuratūra yra teisminės sis
temos dalis, todėl prezidento 
siūlymas „yra kompromisinis ir 
pakankamai logiškas". Tačiau 
Seimo pirmininko pirmasis pa
vaduotojas konservatorius And
rius Kubilius atmetė kaltini
mus, kad valdančioji koalicija 
siekia turėti „savo" prokurorą. 
Jis pabrėžė, kad svarbiausia, jog 
prokuratūra nebijotų kelti bylų 
svarbiems pareigūnams. 

Konservatorių pasakymuose 
taip pat kliuvo gen. prokuroro 
pavaduotojui Artūrui Paulaus
kui, neseniai pareiškusiam apie 
galimybę dalyvauti prezidento 
rinkimuose. „Pirmiausiai no
rim, kad prokuroras kovotų su 
nusikalstamumu, o ne galvotų, 
kaip gražiau atrodyti preziden
to rinkimų kampanijoje", sakė 
A. Kubilius. 

* Prezidentui Algirdui 
Brazauskui ketvirtadienį ski
riamuosius raštus įteikė nauji 
ambasadoriai Lietuvai. Islan
dijos ambasadoriaus Roberto 
Transti Arnsono nuolatinė re
zidencija yra Kopenhagoje, o 
Kipro ambasadorės Erato Ko-
zakou-Marcullis — Stokhol
me. 

* Tarptautinė migracijos 
organizacija padės iš Lietuvos 
j tėvynę panorusiems grįžti 
nelegalams. Ketvirtadienį už
sieniečių registravimo centre 
Pabradėje lankosi tarptauti
nės migracijose organizacijos 
Helsinkio regiono biuro atsto
ve Veša Vesander. kuri susiti
ko su pabėgėliais, panorusiais 
pagal šios organizacijos pro
gramą sugrįžti j savo šalj. Da
bar Pabradėje yra 38 tokį norą 
pareiškę asmenys. 

'Remianti, DPA, Reuter. BN'S INTERFAX. 
BcJaPAN /.iniu agentūrų pranešimais/ 

IT A R TASS 

Londonas . Reuters patei
kia diplomatinio koresponden
to Nicholas Doughty straipsnį, 
kuriame aptariamos Europos 
valstybių pastangos išsiaiš
kinti amžiaus nusikaltimą 
prieš paskutiniams liudinin
kams ir aukoms išeinant am
žiams. Straipsnyje trumpai 
apžvelgiamos kai kuriose Eu
ropos valstybėse iškilusios 
moralines, teisinės problemos. 
Minima ir Lietuva, pateikia
mas prezidento Algirdo Bra
zausko pasakymas, kad gaiša
tis patraukiant baudžiamojon 
atsakomybėn karo nusikalti
mais įtariamą Aleksandrą Li
leikį gadina santykius su žy
dų organizacijomis. Cituoja
mas Brazausko pasakymas, 
kad 50 metų yra ilgas laiko
tarpis, tačiau teisingumas turi 
nugalėti. 

Vašingtonas. Moters teisių 
gynimas visame pasaulyje turi 
būti neatskiriama JAV užsie
nio politikos dalis, trečiadienį 
pareiškė JAV Valstybės sekre
torė Madeleine Albright. kuri 
kartu su JAV prezidento žmo
na Hillary Rodham Clinton 
dalyvavo Tarptautines moters 
dienos programoje Valstybes 
departamente, kuris visoms 
JAV ambasadoms yra nurodęs 
laikyti moterų žmogaus teises 
gyvybiškai svarbiu Vašingtono 
užsienio politikos tikslu. 

Lima. Peru vyriausybė ir 
72 įkaitus Japonijos ambasa
doje Limoje laikantys mark
sistai sukilėliai atnaujino sun
kias derybas, kuriomis siekia
ma taikiai išspręsti 85 dienas 
trunkančia krizę. Tačiau 10-
asis derybų susitikimas bai
gėsi be pažadų pasirašyti su
tartį. 

Maskva. Rusijos preziden
tas Boris Jelcin pradeda ša
lyje naują eksperimentą, savo 
įsakais „išvalydamas kelią į 
valdžią naujos kartos politi
kams"', antradienį rašė Mas
kvos „Nezavisimaja gazeta". 
Kovo 11 d. B. Jelcin pasirašė 
įsaką pertvarkyti %-yriausybę 
ir tą pačią dieną nauju prezi
dento administracijos vadovu 
paskyrė 39-erių metų žurna
listą Valentin Jumašev. „Šie 
sprendimai leidžia manyti, jog 
prezidentas ketina iš esmės 
pakeisti ne tik šalies vyriau
sybės sudėtį, bet ir jos darbo 
turinį", rašo laikraštis. 

Jeruzalė. Izraelio premje
ras Benjamin Netanyahu at
metė galimybę pakeisti naujos 
žydų Har Homa gyvenvietes 
statybos planus Rytų Jeruza
lės priemiestyje. Netanyahu 
teigė, kad tai tik sukels nau
jus palestiniečių reikalavi
mus. Pranešama, kad statybos 
turi prasidėti kitą savaite. 

Biškekas. Kirgyzstano pre
zidentas Askar Akajev po su
sitikimo su NATO gen. sekre
toriumi Javieru Solana sake, 
jog pritaria RUSIJOS susirūpi
nimui dėl sąjungos plėtimo } 
Rytus Akajev teigė, kad Ru
sija yra Kirgyzstano strategi
ne bendradarbe ir pageidavo, 
jog NATO ir Rusija rastų 
bendrą kalbą. 

Talinas. Estijos parlamen
tas suteikė įgaliojimus for
muoti vyriausybę nauju šalies 
ministru pirmininku paskir
tam Mart Siimann. kuris tam 
turi 7 dienas. 

Nevv Deli. Nobelio taikos 
premijos laureate motina Te
resė, Gailestingųjų misionie
rių ordino vyriausioji, sutiko 
su tuo. jog Ordino išrinkta se
suo Nirmala, kuri yra atsi-
verteiė induiste, kilusi iš Ne
palo, taptų jos įpėdine. S. 
Nirmalai — 63 metai , ji be
veik vienbalsiai buvo išrinkta 
Ordino susirinkimo metu. 

Tirana. Naujasis Albanijos 
ministras pirmininkas per
spėjo, kad jo šalis a t s idūrė ant 
pilietinio karo slenksčio. Maiš
tui plintant į vakarus , ketvir
tadienį Albanijos premjeras 
kreipėsi pagalbos j Europos 
šalis. Europos Sąjungos įga
liotine humani tar in iams klau
simams Emma Bonino pasi
sakė už karinių pajėgų inter
venciją į Albaniją ir pasmerkė 
neveiksmingą Europos užsie
nio politiką. Rusija ketvirta
dienį taip pat pareiškė norinti 
„visais įmanomais būdais" 
prisijungti prie ESBO ir ES 
pastangų normalizuojant pa
dėtį Albanijoje. 

Ryga. Latvijos Centrinio 
banko vadovas Einaras Repšė 
pasakė manąs, kad kitais me
tais trys-penki šalies bankai 
bus uždaryti ir maždaug tiek 
pat bus bankų susijungimo at
vejų, kadangi bankams kelia
mi reikalavimai padidinti ka
pitalą iki 2 mln. la tų '3.4 mln. 
dolJ. Šiuo metu šalyje veikia 
apie 33 bankai, tačiau po 1995 
m. krizės Centrinis bankas la
bai sustiprino bankų taisykles 
ir priežiūrą. 

Vašingtonas . Kandidatas į 
JAV Centrinės žvalgybos val
dybos ?CLV' direktoriaus postą 
Anthony Lake trečiadienį pri
pažino padaręs klaidų, kai dir
bo prezidento Bill Clinton val
stybinio saugumo patarėju. 
Pasak A. Lake, jis suklydo, ne
pranešęs Kongresui, kad JAV 
administracija pakančiai žiūri 
j Irano ginklų siuntimą Bosni
jos musulmonams. A. Lake 
taip pat sakė. kad Valstybinės 
saugumo tarybos tarnautojai 
privalėjo jam pranešti , jog 
Federalinis tyrimų biuras 
(FBI.i įtaria Kiniją bandymu 
nederamai įtakoti JAV rinki
mus. A. Lake manymu, jo ne-
informuotumą lėmė ryšių ge
dimas. 

Ryga. Skandalingai pagar
sėjęs rusų politikas Vladimir 
Žirinovskij grasina Latvijai 
ekonominėmis sankcijomis už 
blogą požiūrį į neturinčius pi
lietybes šalies gyventojus. In
terviu laikraščiui ,.Latvijos 
panorama" V. Žirinovskij sa
kė: „Šiandien rusams — vio
letiniai mepiliečių! pasai, o ry
toj nebus už ką išduoti mirties 
liudijimų iš bado ir šalčio mi
rusiems latviams". V. Žiri-
novskij grasina nut raukt i pre
kių tranzitą per Latviją, tai 
sugriautų jos ūkį. Jeigu ru
sams Latvijoje bus išduoti ne-
piliečių pasai. Rusija nebe-
tieks Latvijai savo prekių, ža
liavų ir paslaugų, sake jis. 

KALENDORIUS 

Kovo 14 d.: Leonas. Matilda. 
Kangaile. Sugirdąs. 

Kovo 15 d.: K l e m e n s a s . 
Lukresija. Lionginas. Gunta. 
Tautgine 1926 m mirė rašytoja 
Sofija Pšibiliauskienė — Lazdy
nu Pelėda. 
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SLIDINĖJIMAS 
ŠALFASS-gos slidinėjimo 

pirmenybės rengiamos tada, 
kai manoma, būsią daugiau
siai sniego. Iš patirties (o jos 
rengiamos nuo 1964 metų) 
žinoma, kad vasario mėnuo 
sniego nepagaili. Taigi ir 
šiais metais jos vyko vasario 
15 d. Mont Sutton, Quebec. 
netoli Montrealio esančioje 
slidinėjimo vietovėje. 

Labai norėjo slidininkai 
sniego — na tai ir gavo' Tą 
savaitgalį sniego privertė 
tiek, kad kai kurie net 
nedrįso leistis kelionėn. Tie, 
kurie visgi ryžosi kelionei au
tomobiliu per pūgas ir 
slidžiais keliais, turėdami 
įveikti 100 mylių nuo Toronto 

. ir kitų, dar tolimesnių vietų, 
gerokai vėluodami pasiekė nu
matytą slidinėjimo vietovę — 
Mont Sutton. Pats vyriausias 
varžybų vadovas Rimantas 
Kuliavas, tiek daug vėlavo, jog 
vienu metu buvo manoma, 
kad jis tapo audros auka. 
Tada ir išryškėjo Montrealio 
slidininkų stipri organizacinė 
ranka. Alenas ir Rasa Pavila-
niai bei Rytis ir Vilią Bulotai 
prižiūrėjo, kad visi atvykę su
sirinktų, susipažintų ir sušiltų 
prie prancūziško vyno ir sūrio, 
o Micheline ir Algis Beniušiai 
skirstė vėliau atvykusius po 
namus, butus ir kambarius. 

Išaušus vasario 15 dienai, 
slidininkai pradėjo pasiruo
šimą didesniems įvykiams: 
mankštinosi, pakartotinai tik
rino slides, bandė kalnų 
šlaitus ir takus. Mont Sutton 
kalnai ypatingi tuo, kad didelė 
slidinėjimo ploto dalis yra 
tarp medžių. Medžiai ne var-
žybinės vėliavėlės — taip p a 
prastai nesiduoda nulenkiami. 
Užtenka vieną paliesti ir 
įvyksta nelabai malonus "susi
pažinimas ". Susirinkę slidi-
ainkai, išvengdami tokių ne
malonių "pažinčių", ne tik vik
riai, bet ir su šypsena slydo 
tarp didelių ir mažų medžių. 

Laikrodžio rodyklei pasie
kus vidurdienį, prasidėjo ofi
cialios varžybos.Didžiojo slalo
mo trasa, paruošta ant nesta-
taus šlaito nesudarė didelių 
sunkumų pasiekti finalinius 
vartus apačioje. Elektroniniai 
laiko įrengimai užtikrino 
tikslų kiekvieno dalyvio nusi
leidimo laiko fiksavimą. 

Absoliutūs šių varžybų nu
galėtojai,neatsižvelgiant į am
žiaus grupes, buvo išrinkti su
sumavus dviejų nusileidimų 
duomenis. Vyrų tarpe favori
tas Linas Stripinis labai leng
vai laimėjo pirmą vietą. Jo 
laikas—42.15 sekundžių. An
troji vieta atiteko Antanui 
Pacevičiui — 45.25. o trečioji 
Simonui Namikui — 45.28. 
Tarp moterų pirmąją vietą 
iškovojo Liana Šipelytė. Jos 
laikas — 47.99. Antroji vieta 
teko Audrai Pacevičiūtei — 
49.54. Trečioji vieta — Ingri
dai Pavilanytei— 57.84. 

Visi varžybų dalyviai pagal 
amžių buvo suskirstyti į 
grupes, iš kurių irgi buvo pas
kelbti nugalėtojai. Laimėtoją 
apsprendė geriausias dviejų 
nusileidimų rezultatas. Nemi
nint tų grupių, kur dalyvavo 
tik po vieną ar du slidinin
kai.aršiausia kova vyko 13-16 
metų berniukų grupėje. Pir
mu vietą iškovojo Antanas Pa-
ceMčius —23.01 sek. Marius 

Bulota buvo ant ras— 26.73. 
Dalius Bulota buvo trečias — 
26.80 sek. 17-34 metų moterų 
grupėje ryškiai dominavo Li
na Šipelytė. Ji ir iškovojo pir
mą vietą — 23.52.Antroji buvo 
Ingrida Paviianytė — 25.98. 
Daina Kalendraitė iškovojo 
trečią vietą—29.67. Moterų 
grupėje daugiau 35 metų 
amžiaus atrodo dar ilgai domi
nuos Quebec provincijos 
moterys.Rasa Pavilanienė pa 
siekė geriausią rezultatą 
savo grupėje — 29.18. N'e 
daug nuo jos atsiliko Vilią 
Bulotienė —29.71. Trečioji 
buvo Denise Pališaitiene — 
32.58 Vyrų 35-49 metų 
amžiaus grupėje Linas Stripi
nis buvo nepralenkiamas — 
20.99. Antanas Pacevičius 
liko antroje vietoje — 22.62. 
Audriui Vaidilai teko trečia 
vieta — 22.81. Nepaisant to, 
kad mergaičių jaunesnių 
negu 10 metų amžiaus 
grupėje buvo tik viena Lau
ra Pacevičiūtė, jos laikas 
buvo minėtinai geras — 
28.24. Lauros slidinėjimo 
stažas siekia jau aš
tuonerius metus. Energin
gai, su dideliu pasitikėjimu 
Laura raižė varžybų trasas. 
Audra Pacevičiūtė 13-16 me
tų grupėje savo rezultatu — 
24.34 buvo viena iš geriau
sių moterų tarpe. 

Varžybos baigėsi iškilmin-a 
ga vakariene; jos metu buvo o 
paskelbti ir prizais pagerbti 
nugalėtojai. Visi dvidešimt 
septyni dalyviai ir varžybų 
svečiai, kalbėdami apie die
nos įvykius ir puikų sli
dinėjimą, siūlė ir kitų metų 
slidinėjimo susitikimą pavesti 
tvarkyti Montrealio slidinin
kams. Nepaisant, kad antroji 
varžybų dalis — slalomas 
neįvyko dėl techninių kliūčių, 
šis sąskrydis laikytinas pavy
kusiu. Kaip jau minėjau, slid
ininkai vyksta ten. kur yra 
sniego. Šiais metais sniegas 
gal ir ilgiau laikysis. Austra-
liečiai slidininkai kviečia 
aplankyti Australijos Alpes 
šių metų rugpjūčio 10-17 d. 
tiek slidinėjimui, tiek ir varžy
boms. Reikia truputį pas
tangų ir laimės — gal galėsim 
slidinėt šiais metais kiekvie
ną mėnesį. 

V.Č. 

IŠ ATVIROJO LATVIJOS 
ČEMPIONATO — 

12 MEDALIŲ 

Atvirajame Latvijos jaunių 
dziudo čempionate Lietuvos 
atstovai iškovojo keturis auk
so, šešis sidabro ir du bronzos 
medalius, pranešė Eltai Lietu
vos jaunių dziudo rinktinės 
vyriausias treneris 
Vencevičius. 

Aukso medalius 
Darius Busajevas, 
Čepulis. Donatas 
vičius (visi trys — iš Alytaus1 

ir Evaldas Endriukaitis 'Jur
barkas); sidabro: Aras Trei-
nys (Jurbarkas), Šaulius Ga-
dišauskas. Romas Šimanskas, 
Edvinas Gasparaitis (visi 
trys — iš Alytaus). Kęstutis 
Mažeika ir Andrius Stanke
vičius (abu — iš Kauno); bron
zos: Eugenijus Visockas (Aly
tus) ir Raimondas Šerpytis 
(Jurbarkas). 

Linas Vaitkus 1997 metu Pasaulio Alpinistinio čempionato m e t u S e s t i e r e 
Italijoje. 

LINO VAITKAUS OLIMPINĖ 
PAŽANGA 

Slolom. Atsižvelgiant Lino 
pradinę olimpines t reniruotes 
programą, šie rezul ta ta i laiky
tini visai gerais. Tikiu, kad Li
nas daugelį savo varžovų, 
metų laikotarpyje ne tik pra
lenks, bet daugeliui ir staig
meną suteiks 1998 m. Nagano 
Žiemos olimpiadoje. 

Kitos labai svarbios Linui 
Vaitkui varžybos bus „U.S. 
Alpine Championships". š. m. 
kovo 20-27 d. vyksiančios Sug-
ar Loaf Main. Čia daugelis (ir 
pats Linas) prognozuoja jo pa
sirodymą vieną iš penkių geri
ausiųjų, nes tokiame lygyje jis 
šiuo metu skaitomas Ameri
koje. 

Tolimesnės vienuolikos mė
nesių Vaitkaus olimpinės tre
niruotės vyks ten. kur j i s (pa
gal savo išteklius) „pigiausią"' 
sniegą suras. 

š.m. rugpjūčio men. viliausi 
Liną matyti „Mėlynuose kal
nuose", Australijoje. Pasaulio 
Lietuvių Kalnų slidinėjimo 
varžybose, tuo teikiant pres
tižo mūsų mėgėjų varžyboms 
— čempionatui. 

Ištvermės ir sėkmės. Linai, 
garbingai atstovaujant Lietu
vai 1998 metų Nagano Žiemos 
olimpinėse žaidynėse! 

A l g i r d a s N a k a s 

Linas Vaitkus iš Steamboat, 
Colorado. tarptautinės klasės 
olimpinis slidininkas, oficia
liai jau ir dabar atstovauja 
Lietuvos Respublikai (turi dvi
gubą pilietybę). „Pasaulio 
Taures" (World Cup) tarptau
tinėse varžybose. Praėjusį ru
denį — lapkričio ir gruodžio 
men. varžėsi Brecktnridge. 
CO. ir Park City. Utah. Š.m. 
vasario mėn. Sestriere. Itali
joje, vyko Pasaulio alpinisti
nių varžybų čempionatas. Tai-
yra didžiausios priešolimpines 
varžybos. Dalyvavo 60 valsty
bių su 120 geriausiais pasau
lyje kalnų slidininkais visose 
alpinistinėse disciplinose. Šis 
sportas yra išskirtinai fiziškai 
sunkus, techniškai sudėtin
gas, reikalaujantis daugelio 
metų kieto darbo, siekiant 
meistriškumo. Linas Vaitkus 
jau yra pasiekęs tą laipsnį — 
alpinistinio sporto elitą. Čia, 
Italijoje. L. Vaitkus, kaip ofi
cialus Lietuvos Respublikos 
"98 m. Nagano žiemos olimpia
dai atstovas, varžėsi visose al
pinistinėse disciplinose, su pa
čiais pasaulio geriausiais 
(daugelis jų „de facto" profe
sionalai, kaip Tombos, Zubrin-
genai ir pan.,1. Lino V. čia pa
siekti rezultatai; 52-ras Giant 
slolom. 30-tas Super G.. 34-tas 

SALFASS—gos VYRI;, MOTERŲ IR 
JAUNIŲ KREPŠINIO ŽAIDYNĖS 

Zenonas 

iškovojo: 
Vitalijus 
Daukše-

Kaip jau buvo skelbta, 
1997 m. Šiaurės Amerikos lie
tuvių vyrų A. Vyrų B, Moterų 
ir Jaunių.A (1978 m. gimimo 
ir jaunesnių) Krepšinio pir
menybes š.m. balandžio 25, 26 
ir 27 d. vyks Hamilton. Ont. 
Vykdo — Hamiltono LSK "Ko
vas". 

Dalyvavimas atviras lietu
vių sporto klubams ir kito
kiems vienetams, atlikusiems 
metinę 1997 m. ŠALFASS-
gos narių registracija. 

Vyru A klasę sudaro 
iškilesnes komandos, atrink
tos ŠALFASS-gos Krepšinio 
komiteto. Likusios komandos 
žaidžia B kiaseje. kur gali da
lyvauti ir A klases komandas 
turinčių klubų antrosios, etc. 
komandos Vyrų A kiaseje ga
li dalyvauti nedaugiau kaip 8 
komandos. Kitose klasėse, 
komandų skaičius neapribo-
tas. 

Apyt ik r i s t v a r k a r a š t i s : 
Penktadienį, balandžio 25 d. 
numatomos tik vyrų A ir B 
varžybos, pradedant 5 v.p.p. 
Moterų ir Jauniu A rung
tynės vyks tik šeštadienį ir 
sekmadienį. 

Ga lu t inė k o m a n d ų r eg i s 
t raci ja privalo būti atl ikta 
iki 1997 m. balandžio 1 d. im
tinai, pas LSK "Kovo" pirmi
ninką Arvydą Šeštoką, 1411 
Winterbourne Dr., Oakville 
Ont. L6J 7B5. Canada, Tel' 
905-829-2289. Faksas: 416-
234-8506. Ė 

Po galutinės komandų regis
tracijos bus paskelbta varžybų 
formatas, tvarkarašt is ir kitos 
detales. 

Išsamią žaidynių informa
ciją varžybų rengėjai pranešė 
visiems pradine reistraciją 
atlikusiems klubams. Dėl pa
pildomos informacijos kreip
kitės pas A. Šeštoką. 

BAIGĖSI LKL 
„ŽVAIGŽDŽIŲ DIENOS" 

RINKIMAI 

Baigėsi daugiau nei pusan
tro mėnesio trukę LKL 
„Žvaigždžių dienos" rinkimai. 

Lietuvos krepšinio mėgėjai 
atsiuntė 2,384 anketas , pagal 
kurias sudaryti ..Rytų" ir 
.Vakarų" r inktines startiniai 
penketai. Pirmą kartą rinki
mai vyko ir per kompiuterių 
tinklą „Internet". 

Lietuvos krepšinio asociaci
jos LKL rengiamas „Žvaigž
džių dienos" rungtynėse kovo 
16 dieną Kaune „Rytams" 
s tar t iniame penketuke atsto
vaus: 

centro puolėjas Franko Ara-
povičius („Žalgiris" — 1,895 
balsai); 

gynėjai — Audrius Giedrai
tis („Sakalai" — 1,404) ir Da
rius Maskoliūnas („Žalgiris" 
— 1,289; 

krašto puolėjai — Vaidas 
Jurgi las („Atletas" — 1,812) ir 
Veljko Mršičius („Žalgiris" — 
1,071). 

Vyro trenerio rinkimus 
laimėjo „Žalgirio" treneris Jo
nas Kazlauskas — 1,924 bal
sai. 

„Vakarų" rinktinės startinis 
penketas: 

vidurio puolėjas — Eurelijus 
Žukauskas („Neptūnas" — 
1,740); 

gynėjai — Tomas Pačėsas 
(„Ahta-Savy" — 1,723) ir Les-
teris Lyons („Šilutė" — 984); 

krašto puolėjai — Mindau
gas Žukauskas („Šiauliai" — 
1,887) ir Mindaugas Prancke-
vičius („Žemaitijos olimpas" — 
1,072). 

Rinktines vyr. trenerio rin
kimuose nugalėjo Vladas Ga
rastas („Alita-Savy" — 1.428 
balsai). 

Dalyvauti konkurse „Oro 
karalius — 97" daugiausiai 
balsų surinko Darius Sirtau
tas (1,991), V. Jurgi las (1,948) 
ir L. Lyons (1,263). 

Kitus tr is šio konkurso daly
vius rinko „Žvaigždžių dienos" 
organizatoriai. Ja is išrinkti 
Jeff Brown („Šilutė"), Erikas 
Kučiauskas („Sakalai") ir Do
natas Sabaliauskas („Alita-
Savy"). 

(BNS) 

SPORTAS 

Seniausia fizinio lavinimo 
priemonė — II tūkstantmečio 
Kristų vaikiškų iečių ir strėlių 
a n t g a l i a i , r a s t i Versmin io 
upelio I (Varėnos r.) akmens 
amžiaus stovykloje. 

Seniausia sporto šaka — 
šachmatai. Lietuvoje jie žinomi 
nuo XIII a. 1879 m. Klaipėdoje 
įvyko Rytų Vokietijos šachma
tų sąjungos kongresas. Pirmasis 
šachmatų būrelis įkurtas 1887 
m. Vilniuje. 

Seniausias sporto invento
rius — XTV - XV a. šachmatų 
figūrėlės, rastos Trakų pilies 
apylinkėse. Viena jų yra 8.7 cm 
aukščio, kitos devynios — nuo 
2.1 iki 4.2 cm aukščio. 

Daugiausia kartų pasaulio 
čempionu-9 — tapo vilnietis 
šaulys Vladas Turla. J is pasau
lio čempionatuose 1982 m. Ka-
rakase iškovojo 7 (4 k o m a n 
dinėse ir 3 asmeninėse rungty
se? ir po 1 aukso medalius 1983 
m. Insbruke bei 1985 m. Mechi
ke (abu pastarieji komandinėse 
rungtyse), šaudydamas iš stam
biojo k a l i b r o revolver io , 
pniaumatinio bei standartinio 
pistoletų. 

Pernykščių metų laimėtojai 
buvo: Vyrų A, Vyrų B ir 
Moterų — Čikagos "Lituani-
ca", o Jaunių A — Detroito 
LSK "Kovas". 

ŠALFASS-gos Krepšinio 
k o m i t e t a s 

SALFASS -gos c e n t r o 
va ldyba 
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LIETUVIAI PATEKO I 
EUROPOS KREPŠINIO 

ČEMPIONATĄ 
Lietuvos vyrų krepšinio 

rinktinė, paskutinėse atranki
nių varžybų rungtynėse įvei
kusi Šveicariją net 118-62, 
savo grupėje užėmė antrąją 
vietą (pirmoji buvo Pran
cūzija) ir pateko į 30-ojo Euro
pos žemyno finalo turnyrą. 
Kovo 1 d. Barcelonoje buvo 
ištraukti burtai, sudarant 4 
grupes po 4 komandas, kurios 
birželio 26 - liepos 6 d. kovos 
dėl Europos čempiono vardo. 

Čia buvo išskirstytos 4 pra
ėjusiame Europos čempionate 
pirmas keturias vietas užėmu
sios komandos: Jugoslavija, 
Lietuva, Kroatija ir Graikija. 
Lietuvos krepšininkai pateko į 
B grupę kartu su Slovėnijos, 
Prancūzijos ir Izraelio koman
domis. A grupėje rungtyniaus: 
Graikija, Bosnija-Hercogovi-
na, Rusija, Turkija; C grupėje 
— Jugoslavija, Latvija, Italija, 
Lenkija, o D grupėje — Kroa
tija, Ukraina, Ispanija, Vokie
tija. 

Lietuvos varžovai yra viduti
nio pajėgumo. Žinoma, sunku 
tikėtis, kad Lietuva užims 
pirmąją vietą savo grupėje. 
Tačiau to ir nereikia, nes \ to
limesnį ratą iškops po tris ko
mandas iš keturių grupių ir 
tada sudarys dvi grupes po 6 
komandas. 

Pirmąją varžybų dieną Lie
tuvos varžovas bus Izraelis, o 
birželio 26 d. — Prancūzija. 
Po to dieną — Slovėnija. Lie
tuvos rinktinei, jeigu jos eilėse 
žais Arvydas Sabonis, vilčių 
išsimušti į pusfinalį yra. Kitu 
atveju, mūsiškiai iš 16 ko
mandų galėtų likti kažkur vi
duryje. 

Europos krepšinio pirmeny
bėse pirmas 4 vietas užėmu

sios komandos turės teisę 
varžytis pasaulio pirmenybėse 
ateinančiais metais. Kandida
tai į Australijoje būsimą Olim
piadą paaiškės tik po dviejų 
metų vyksiančiose Europos 
pirmenybėse. Taigi šioms Eu
ropos pirmenybėms neteikia
ma daug reikšmės. Girdisi 
balsų, kad, pavyzdžiui, Kroati
jos rinktinėje šią vasarą ne
matysime NBA lygoje žai
džiančių jų žvaigždžių. 

Kaip ir buvo žadėjęs, po 
atrankinio turnyro Vladas Ga
rastas iš Lietuvos rinktinės 
trenerio pasitraukė, atšventęs 
savo 65-jį gimtadieni. Jis buvo 
susilaukęs nemaža priekaištų 
dėl, palyginus, ilgo užsibu-
vimo vyriausiojo trenerio pa
reigose. Į jo vietą paskirtas 
„Žalgirio" vyr. treneris Jonas 
Kazlauskas, buvęs rinktinės 
treneris-asistentas. 

„Visada gaila skirtis su ko
manda, į kurią įdėta daug dar
bo, jėgų, nervų. Per pastaruo
sius dvejus metus būta ir 
džiugių akimirkų, bet teko pa
tirti ir pelnytos ar nepelnytos 
kritikos. Tačiau dabar susi
darė tokia padėtis, kad atėjo 
metas pradėti dirbti kitiems", 
— teigė V. Garastas. 

Ed. Kazlauskas 

• 1926 m. gruodžio 17 d 
Lietuvoje įvyko politinis per
versmas. 
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GENOCIDO AUKOS 
REGINA ŽUKIENĖ 

Prieš akis — 1938 metų (be
veik 60 metų senumo) vestu
vinė nuotrauka. Joje mažo 
Luokės miestelio gyventojai: 
žmonės gražūs, linksmi, lai
mingi, kupini vilčių ir svajo
nių. 

Bet nepraėjo nei dveji metai 
ir viskas sudužo... 

Luoke — nedidelis Telšių 
apskrities miestelis. Tarpuka
rio Lietuvoje joje gyveno apie 
1,000 gyventojų: lietuvių, žy
dų, rusų. Tai buvo judri, Tel
šių - Kuršėnų - Varnių - Tryš
kių kelių kryžkelėje, netoli 
Šatrijos kalno, ant kalvų 
išsidėsčiusi gyvenvietė, turinti 
seną istoriją. Šatrija Maironio 
apdainuota, menanti senovės 
lietuvių žygius. Apkrikštijęs 
žemaičius. Luokėje bažnyčią 
pastate Vytautas Didysis. 
Luokėje buvo užmuštas „svie
to' lygintojas" Tadas Blinda. 
Per Luokę, kol buvo nutiestas 
geležinkelis j Klaipėdą, ėjo pa
grindinis kelias iš vakarų į 
Šiaulių geležinkelio stotį. Luo
kėje buvo apsistojęs pailsėti 
Voldemaras, kai jį vežė į Var
nių stovyklą. Net vaistinė 
Luokėje buvo įsteigta jau 1883 
metais, kai daugelyje mieste
lių jos įsikūrė tik nepriklauso
mybės metais. 

Nepriklausomos Lietuvos 
laikais Luokėje veikė pieninė 
(joje gaminamas sviestas buvo 
eksportuojamas į užsienį), 
lentpjūvė, milų vėlykla. ma
lūnas, keliolika krautuvių, ku
riose buvo galima nusipirkti 
visų, miestelėnams ir ūkinin
kams reikalingų, prekių, deg
tinės monopolio parduotuvė, 
keletas smuklių, iškilmingai 
„restoranais" vadinamu. 

Buvo gydytojas, veterino-
rius, vaistinė, lietuvių ir žydų 
pradžios mokykla, bankelis, 
paštas ir policijos nuovada, 
kurios pagrindinis darbas bu
vo turgaus ar jomarko dieno
mis vesti daboklėn atšalti 
įsikarščiavusius, kartais ir su
sikruvinusius, peštukus, ret
karčiais gaudyti kokį degtin
darį kaime. Parapijai vado
vavo klebonas- jkanas, j am 
buvo pavaldžii« aplinkinių 
bažnytkaimių — Upynos. 
Ubiškės ir kt. bažnyčios. 

Kiekvieną ketvirtadienį 
miestelyje vykdavo turgūs. 
Toli garsėjo mėnesiniai ir me
tiniai jomarkai, pavasarinės ir 
rudeninės mugės, kuriose bū
davo prekiaujama gyvuliais. 
Privažiuodavo daugybė žmo
nių, visokių prekeivių, kurie 
įsirengdavo savo būdeles. Rū
kytas strimeles ir menkes 
atveždavo iš Šventosios. Sena
sis Valodia Gvazdovas. pasili
pęs ant vežimo, garsiai 
šaukdamas, pranešdavo su
važiavusiems naujausius vals
čiaus valdžios nurodymus. 
Retkarčiais per jomarką atva
žiuodavo cirkas ir pačiame 
turgavietės centre pasistaty
davo palapinę. 

Šaulių, jaunalietuvių, pava
sarininkų draugijos valsčiaus 
salėje rengdavo vakarus su 
vaidinimais. Šokiams grodavo 
šaulių dūdų orkestras, dūdos 
buvo nupirkt*os už suaukotus 
valsčiaus gyventojų pinigus. 
Vakarėlius mielai lankė viso 
valsčiaus jaunimas ir vyres
nieji. Per Užgavėnes gatvėse 
bėgiodavo šokdami „velniai" ir 
„žydai", po namukus vaikš
čiodavo elgetaudamas „uba
ges". Vasara Mockaus alks
nyne ar ant Šatrijos kalno 
būdavo rengiamos gegužinės. 

1934 metų rudenį didesnė 
miestelio dalis sudegė. Gaisrą 
šukele prekiaujantis obuoliais 
miestelėnas. Ruošdamasis va
žiuoti į turgų kitame mieste, 
naktį, užsidegęs lempą, dar
žinėje rinko obuolius. Nuo 
lempos užsidegė šiaudai, su
liepsnojo namas, o nuo jo ir 
miestelis. Gaisras siautė visą 
parą. kol šiaip taip jį užgesino 
iš- aplinkinių miestų: Telšių, 
Kuršėnų, net iš Šiaulių at
važiavę gaisrininkai. Daugelis 
liko be pastogės ir turto. 

Po gaisro prasidėjo naujos 
statybos. Dabar jau buvo sta
toma iš plytų. Miestelis pa
šviesėjo, pagražėjo, išsiplėtė 
turgaus aikštė. 

Didelių turtuolių nebuvo. 
Buvo ir skurdo, bet visi turėjo 
stogą virš galvos, nebadavo. 
Dirbo žemę, vertėsi amatais ir 
prekyba. Sekmadieniais žmo
nės rinkdavosi į bažnyčią, o 
Šv. Jono. Visų Šventųjų atlai
dus jų privažiuodavo pilna 
bažnyčia. Gyvenimas tekėjo 
savo vaga, žmones gimė, dir
bo, tuokėsi, augino vaikus. 
Miestelis, plėtėsi, statėsi, atsi
rado pirtis, elektra, nauja 6 
skyrių mokykla, į Telšius 
pradėjo kursuoti autobusas. 

Ir štai prasidėjo Antrasis pa
saulinis karas, o su juo sovie
tinė ir vokiečių okupacijos. 

Jau ankstyvą 1941 metų 
pavasarį Luokės valsčiuje 
prasidėjo suėmimai, kratos, 
vėliau trėmimai ir žudynės. 
1944 metų pakartotina so
vietų okupacija atnešė naujas 
kančias ir ašaras. Vienus kan
kino kalėjimuose, kitus su 
šeimomis trėmė į Sibirą, treti, 
palikę namus, išlakstė, kur 
akys veda, o pasilikusieji bijo
jo vieni kitų. Nušautus parti
zanus numesdavo miestelio vi
duryje prie Nepriklausomybės 
paminklo, kurio dar nebuvo 
suspėję nugriauti. 

Vyko tautos genocidas. Jo 
mastą labai gerai parodo ir 
apie jį liudija šioje vestuvinėje 
nuotraukoje esančių Luokės 
gyventojų likimai. 

Tuokėsi d\ ieiu Luokės „ame
rikonų" šeimų vaikai. Jauna
sis — 28 metų Just inas Petke
vičius. Luokės šaulių būrio 
vadas. Buvo baigęs amatų mo
kyklą. Jo tėvai, Amerikoje 
užsidirbę pinigų, įsigijo kelio
lika ha žemės, Luokėje nusi-

Justino Petkevičiau- ir Genovaitės Dambrauskaitės vestuvuj nuoįrauk • T-L-u; .^...-krities Luokės miestelyje,iš 
1938 m. rugpjūčio mėn. Kaip rašoma šiame straipsnyje, tai Šiurpi Lietuvoje vykdyto komunistinio siautėjimo liu
dininkė. 

pirko dviejų aukštų medinį 
namą, įsteigė maisto prekių 
parduotuvę. Jus t inas padėjo 
tėvams darbuotis. Jaunoji — 
16 metų Genovaitė Dambrau-
kaitė. Jos tėvai siuvėjai. Tėvas 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
išvažiavęs uždarbiauti Ameri
kon, kare dalyvavo kaip Ame
rikos kareivis, buvo sužeistas 
ir, grįžęs Lietuvon, iš Ameri
kos gaudavo pensiją. Po gaisro 
pasistatė naują mūrinį namą 
(vestuvės fotografuotos namo 
kieme), atidarė audinių par
duotuvę, turėjo siuvyklą. 

Vestuvėse dalyvavo giminės, 
miestelio inteligentai, prekybi
ninkai, apylinkės ūkininkai. 
Vestuvės buvo gražios, links
mos. Atrodė, gyvenimas bus 
laimingas. Deja, laimė truko 
neilgai. 

Po vestuvių sutuoktiniai iš 
jaunojo tėvų gavę pusę namo 
ir parduotuvę, vietoj jos ati
darė alinę-restoraną. Tačiau 
greitai, dėl patirties stokos, 
vos po 1,5 metų bankrutavo ir 
1940 m. pradžioje išvažiavo į 
Plungę, kur Jus t inas gavo po
licininko pareigas. Prasidėjus 
sovietinei okupacijai, grįžta 
pas tėvus. 1941 metų pra
džioje Jus t inas buvo suimtas 
ir žuvo Kauno kalėjime. Kiti 
kartu su juo suimti luokiškiai: 
viršaitis J . Kirlys, ūkininkai 
Sudaris. Grušai buvo išvaryti 
iš Kauno Červenės link su
šaudyti. Genovaitė Petkevi
čienė su mažu vaiku 1941 me
tų birželio 14-ją buvo išvežta į 
Komiją. 

Jaunosios tėvai Dambraus
kai (nuotraukoje sėdi šalia 
jaunųjų), nespėję po karo pasi
traukti į Vakarus, sužirfbję. 
kad duktė Genovaite yra Syk-
tivkare (Komijos sostinėje) 
pas ją išvažiavo patys drauge 
su mažąja dukra Danute 
(sėdi ant žemės viduryje), nes 
bijojo represijų. 

Nuotraukoje, pirmoje eilėje 
pirmas, sėdi nuotakos brolis 
Fortūnatas. Jis, po karo slėp
damasis, apsigyveno Klaipė
dos krašte, bet neištvėręs ne

gandų, nusižudė. Trečias iš 
kairės jaunojo brolis studen
tas Albinas Petkevičius. Jį 
1941 m balandžio pabaigoje, 
parvažiavusį namo i Luoke. 
susiginčijusį alinėje, kuri buvo 
jo tėvų name, nušovė milici
ninkas. Šalia Albino jaunosios 
teta Rudokaitė. Jo s du brolius 
ir vyrą P. Maskolenką 1941 
metais nukankino Rainių 
miškelyje prie Telšių. 

Iš dešinės, šal ia jaunosios 
tėvo, tamsia suknele sėdi 
mokytoja Ona Mažetytė. J i 
buvo Luokės šaulių moterų 
būrio vadė ir represijų išvengė 
tik dėl to, kad 1939 metais iš 
Luokės išsikėlė. Šalia jos 
Luokės policijos nuovados vir
šininkas Sud in tas . J i s 1941 
metų pavasarį buvo suimtas ir 
žuvo lageryje, o jo j a u n a žmo
na Vanda Gelgutai tė išvežta 
į Sibirą birželio 14 dieną. 

Pirmas iš kai rės stovi ūki
ninkas Ša lkauskas , 1941 m. 
nukankintas Rainiuose. Šalia 
jo ūkininkas F. Reikauskis 
žuvo lageryje. Gre ta jo stovi 
siuvėja našlė Armalienė, jos 
sesuo mokytoja Venskienė nu
teista kalėti 10 metų. Greta O. 
Kubaitienė, o iš dešinės an
t ras — jos vyras J . Kubaitis. 
J ie turėjo milo vėlyklą — ap
dorodavo gyventojų audžia
mus rūbams vilnonius audi
nius. Bijodami suėmimo, po 
karo į namus nebegrįžo, gyve
no kitur svetima pavarde. 
Trečias iš kairės stovi buhalte
ris K. Gelgutas, su šeima 1941 
m. iš tremtas į Sibirą, žuvo 
lageryje. Ketvir tas stovi 
ūkininkas A. T u m a su žmona. 
J ie paliko namus ir išsigelbėjo 
nuo išvežimo, tik apsigyvenę 
Lietuvos pakraštyje. Šalia 
Tūmos Gelgui.0 žmona. kuri. 
iškentusi tremtį, grįžo Lietu
von. Penktas vyras iš kairės 
— jaunojo dėdė Taraška . J is 
buvo Amerikos pilietis ir 1944 
metais pas i t raukė į Vakarus. 
Aukščiausiai stovi piršlys, pie
ninės buhalteris Juozas Ston
kus, 1946 metais nuteistas 10 
metų lagerio. Šalia jo taip pat 

aukštas vyras P. Truska, po
licininkas, 1941 metais nu
kankintas Rainiuose. Pirma 
mergina iš dešines balta suk
nele gimnaziste Dambraus
kaitė. J i , už advokato ištekė
jusi, 1944 m. pasitraukė į 
Vakarus. Ketvirtas vyras iš 
dešinės Juozas Martinkus, 
pašto valdininkas, ūkininkas. 
Paliko namus, už ryšius su 
partizanais jo žmona buvo 
suimta ir tardoma, bet dėl 
nepaprastos drąsos ir sti
prybės kankinama nepalūžo ir 
pasisekė išsigelbėti. Jų 14 
metų sūnus Regimantas mū
šio metu 1944 m. atsiskyrė 
nuo tėvų, pateko j Vakarus, 
gyvena Amerikoje. Krašte iš 
dešinės su žmona ir dukrele 
stovi Jocys — vargonininkas, 
nukankintas Rainiuose. 

Vaikai: pirma iš kairės B. 
Klemanskytė. Jos tėvas žuvo 
lageryje. Šalia šaulio uniforma 
jaunosios brolis Julius Dam
brauskas. Baigęs 6 Telšių gim
nazijos klases, 1944 m., atsis
kyręs nuo šeimos, dviračiu 
pasitraukė į Vakarus. Vėliau 
emigravo į Australiją. Sid
nėjuje aktyviai dalyvavo ku
riant lietuvių teatrą „Atžala", 
jame vaidino pagrindinius 
vaidmenis ir režisavo veikalus 
iki pat savo ankstyvos mirties 
1991 metais. 

Iš dešinės ant žemės sėdi 
mažiausias jaunojo brolis Jo
nas Petkevičius, po karo parti
zanavęs, suimtas iškalėjo 25 
metus. Šalia jo šių eilučių au
torė Regina Stonkutė. Mano 
tėvelis piršlys, iškalėjęs 10 
metų, po to buvęs tremtyje. į 
Lietuvą sugrįžo tik numirti. 
Mirė 1964 metais Vilniuje. 

Būdama dešimties metų ne 
visus vestuvių dalyvius paži
nojau, tode! kai kūnų likimo 
nežinau. 

Iš šioje nuotraukoje esančių 
40 žmonių, nuo okupantu nu
kentėjo 30 asmenų, arba 7 5 ^ 
visų vestuvių dalyvių, nors iš 
tikrųjų turbūt dar ir daugiau. 

O tai juk buvo paprasti Lie
tuvos piliečiai... 

Danutė Bindokienė 

Dabar Albanijos eilė 
Reikėjo kone visos Europos 

ir net Amerikos, kad pagaliau 
būtų apgesintas gaisras Bal
kanų pusiasalyje — Bosni-
joje—Herzegovinoje. Apgesin
tas, bet ne visiškai užgesin
tas, nes nepasitenkinimo bei 
keršto kibirkštys dar vis vie
nur kitur blyksteli. Vienok, 
kol taikos sargyboje stovi 
Jungtinių Tautų ir NATO da
liniai, didelio pavojaus, kad 
gaisras vėl įsiliepsnos, nėra. 
Ilgainiui galbūt vietiniai gy
ventojai — tiek krikščionys, 
tiek musulmonai — vėl apsi
pras vieni su kitais ir gyveni
mas grįš į normalesnes vėžes. 

Tačiau Balkanų pusiasalio 
problemos da r toli gražu ne
pasibaigusios. Naujas kruvi
nų nesutarimų židinys atsi
vėrė Albanijoje ir j au grasina 
išsiplėsti į pilietinį karą. 

Albanija, galima sakyti, yra 
pati vargingiausia valstybė ne 
tik Balkanų pusiasalyje, bet 
visoje Europoje. Skurdo pro
blemas dar paaštr ina dvi, tarp 
savęs nelabai sutariančios, et
ninės grupės. Pietinėje dalyje 
gyvena nemažai graikų kil
mės žmonių ir toskų etninės 
grupės gyventojų. Kalnuo-
tesnėje šiaurėje gyvena gegai. 
Pietinėje Albanijos dalyje ko
munizmas buvo giliau įleidęs 
šaknis, kaip šiaurinėje; net 
diktatorius Enver Hoxha buvo 
pietietis. 

Kol Albanija buvo prispaus
ta po kietu komunistinio re
žimo batu, šios etninės grupės 
tarpusavio konfliktais nepa
sižymėjo, o jeigu jų ir buvo, 
Vakarai apie tai nežinojo. Po 
komunizmo žlugimo 1990-1991 
m. Albanijos pietinės ir šiau
rinės dalies gyventojų nesuta
rimai labai suintensyvėjo. Ne
paisant, ypač prastos krašto 
ekonomikos, pietinė Albanijos 
dalis kiek geriau laikosi, nes 
turi daugiau ryšių su Graikija 
ir Italija. Nemažas albanų 
pajamų šaltinis yra kontra
banda — nelegaliai perve
žant į kitas Europos valstybes 
ir žmones, ir daiktus. Tuo tar
pu šiaurė labai kentėjo nuo 
Jugoslavijos 1993 metais uždė
to embargo, nors taip pat ver
tėsi kontrabanda, ypač naftos 
produktais. 

Suprantama, kad ekonomi
nė nelygybė bei etniniai skir
tumai buvo sėklos, įš kurių 
išdygo protestai ir kruvini su
sirėmimai. Verta pažymėti, 
kad dabartinis Albanijos pre
zidentas Sali Beriša yra šiau
rietis, todėl pietiečiams ypač 
patogu kaltinti valdžią dėl 
visų savo nesėkmių. 

Dabartinių riaušių Albani
joje šaknys glūdi dėl valdžios 
nesugebėjimo (ar galbūt tie
siog piktos valios) apsaugoti 
gyventojų investuotus pini

gus. Kaip ir mūsų tėvynėje 
bankų krizių epidemijos lai
ku, ypač kai vyriausybė ne tik 
nesiėmė veiksmingų priemo
nių žmonių indėlius apsaugo
ti, bet net aukšti jos pa
reigūnai iš to darė sau pelną, 
albanai patyrė skriaudą ir nu
sivylimą vyriausybe, kai jų in
vestuoti pinigai pražuvo. Ži
noma, lietuviai nesigriebė 
smurto, plėšimų, padegimų ir 
žudynių, nebuvo riaušių, ne
reikėjo svetimų valstybių įsi
kišimo, kad tvarka krašte bū
tų atstatyta. Albanai to neiš
vengė. 

Kadangi pietinės Albanijos 
dalies gyventojai aplamai bu
vo turtingesni, jie prarado ne 
tik savo santaupas, bet visą 
turtą, o dažnas ir pasiskolin
tus pinigus. Nors žmonės tiki
si bent dalį savo turto atgauti, 
bet kaltina vyriausybę, ypač 
prezidentą Berišą, kad laiku 
nesustabdė įtartiną investa
vimų programą. Bijodamas 
netekti prezidento vietos, še
šių protesto bei neramumų sa
vaičių laikotarpyje, Beriša bu
vo paleidęs vyriausybę ir pra
dėjo griežčiau kontroliuoti 
krašto kariuomenę, suside
dančią iš maždaug 54,000 ka
rių, kurių nemažas skaičius 
jau perėjo pas sukilėlius arba 
išsislapstė, kad nereikėtų ka
riauti su savaisiais. Praėjusią 
savaitę prezidentas pasirūpi
no, kad parlamentas jį vėl 
perrinktų ir kol kas nesi
ruošia riaušininkams nusi
leisti (prisiminkime, kiek il
gai laikėsi Serbijos prezi
dentas, tik pastaruoju metu 
jau tapęs šiek tiek nuolaides
nių. Antra vertus Serbijoje 
protestai buvo kultūringesni, 
nepavirto plėšikavimu ir kru
vinomis riaušėmis). 

Mes nuolat skundžiamės, 
kad Lietuvoje ne viskas taip, 
kaip norėtume ir pasikeitimo 
laikotarpis, nusitęsęs jau sep
tynerius metus nuo nepri
klausomybės atkūrimo, vis 
nesibaigia. Tačiau, palyginę 
Lietuvos nesėkmes ar sunku
mus su kitų valstybių, ypač 
Balkanų pusiasalio, Gudijos, 
Čečėnijos, turime būti dė
kingi Dievo Apvaizdai, kad 
lietuvių tauta vis dėlto pasi
keitimus, net kai jie yra labai 
skausmingi a r neveiksmingi, 
vykdo kur kas kultūringiau. 

Lietuva remiasi savo gyven
tojų santūrumu, kantrumu ir 
net vieningumu, ypač didžių
jų krizių metu. Albanai, gali
ma sakyti, neturi istorinės pa
tirties, kuri padėtų panašius 
sunkumus spręsti taikiu, le
galiu būdu, tad protestai dėl 
ekonominių bei politinių suk
tybių vyriausybėje pavirto 
kraujo praliejimu ir visuoti
niais neramumais. 

SEVERIUKAS 
J U R G I S JANKUS 

— Atvažiuos, kas žino ką šnekėti ir kaip šnekėti, 
— labai rimtai pasakiau su palengvėjusia širdim, nes 
pajutau, kad tas žmogutis mano pusėje. 

— Žino! — nusijuokė ir nusispjovė. — Žino! Kiaulė 
apie debesį daugiau išmano negu jie apie ką tauzija. 
Dabar visi piemenys daugiau žino už brendusius ir net 
už mokytus. Žino'.. Aną sykį, tamstos tenai nemačiau, 
toks varvanosis mokė ūkininkus kada reikia pavasari
nę sėją sėti. Liepė, kad ligi penkioliktosios viskas būtų 
pasėta ir užaketa. Eik tu, paršeli bekelni, pagalvojau. 
Ligi penkioliktos mano daržiuke pašalas dar nebus 
išėjęs, o ką bešnekėti apie patrakių šaltžomę. Ten ir 
ligi mėnesio galo dar negalės įeiti. 

— Kažin ar jis žino, kas yra pašalas? — nusijuo
kiau. 

Nusijuokė ir žmogus. 
— Ar toli gyveni9 — paklausiau. 
Jis sustojo ir atsisuko į traką. 
— Maniau, kad nebebus matyti. Dar matau. Va 

ten, pro tą alksnyno kampą matyti kiek stogo. Tai 
mano palocius. Motina kampininkavo, o aš jau savo 
turiu. Ir motina dar spėjo po savo stogu pagyventi. O 

kaip ji kapstydavosi po savo daržiuką! Sakydavo, kad 
labai smagu ant savo nuosavos žemės vartytis. J a i la
bai patiko aguonos. Daržą pribarstydavo visokių, žoles 
ravėdama jas palikdavo, tai iš tolo visas daržas at
rodė kaip darželis. Ir išgiedojau ją iš savo trobos. Visas 
kaimas išgiedojo. Kaip ūkininkę kokią. Tai už tas 
aguonas ir už gerą širdį Paskum ir aš pats mėginau, 
bet kur tu viską taip sužiūrėsi vienas. Pradėjau apleis
ti. Viena kita dar atsiranda. Bet tik viena kita. O va, 
praeitą... Bet ko čia mudu stovim, kaip vestuvėse nek
viesti. Jei taip eisime, neišgirsim nė pamokslo, — pasi
suko eiti, bet minties nepametė. — O va, praeitą va
sarą nunešiau mokytojams kiaušinių. J au kelinti me
tai, kiaušinius jie tik iš manęs ir teėmė. Nunešiau, ogi 
mokytojas jau tvarkosi daiktus, sako, išsikeliąs į 
Kauną. Jis man ir sako: „Tai saulutė, Severiuk, ir tau 
užtekės. Ar nesmagu! Šokinėt galėtum. Nebereikės 
kiaušinių ponams mokytojams nešioti". „O kur juos 
dėsiu. Pats vienas visų nesuvalgysiu. — sakau, nors 
pats jau nujaučiu, kur jis suka, tai pridedu: — O kai 
del saules, tai ji visiems vienodai teka. Nebent kas 
pramiega. tai nepamato". „Užtat aš ir noriu, kad ne
pramiegotum". — šūkteli. Tada ir pasakė, kad jau su
daryta žemes dalinimo komisija, ir jis jau pašnekėjęs, 
kad duotų ir man bent penketą hektarų. Tada ir pa
klausiau, o iš kur komisija tuos hektarus išperės. O 
jis: „Taigi ar dar nežinai0 Argi jau būsi saulės 

tekėjimą pramiegojęs? Dabar teleidžiama turėti dau
giausia trisdešimt hektarų, o tavo kaimynas turi net 
trisdešimt penkis. Komisija penkis atiduos tau". 
Neiškenčiau ir pasakiau, kad nieko nėra lengvesnio, 
ka ip svetimą turtą dalinti. Pasakiau ir kaip mane mo
tina mokė: „Savo neapleisk, bet ir svetimo nenorėk". 
Taip dariau, darau ir darysiu Tuos penkis hektarus 
siūlė, bet neėmiau. Burdukas pasiėmė, o kai dabar 
naujus mokesčius paskelbė, už galvos griebiasi. Dėl jo 
labiausiai ir einu. Sakė. kad lieps atgal atsiimti, nes 
netur i kuo užsimokėti. Pažiūrėsim, ar atsiims. O 
žinai, tamsta, negerai, kai paršai į valdžią sueina. Jie 
tik knisti temoka. Va. kad ir ta pieva. Kai buvo viso 
kaimo, sausais metais smilgas galėjai atžagariu dalgiu 
nuvaikyti, o kai Širmuliai paeme. patręšę, taip susive
lia, kad pradalgę išversti gero peties reikia. Praeitą 
vasarą du atolus nuvertė. Vieną į daržinę, kitą žaliam 
pašarui . Ar kas seniau girdėjo apie žalia pašarą? O 
imk ir paleisk į tą pievą paršus. Per porą dienų taip 
išdirbs, išanuos. kad ir per kelias vasara* čia padorios 
pievos nebepadarysi. Taip jie dabar visą mūsų gyve
nimą anuoja. 

Visą žiemą vengiau atviriau su kaimiečiais išsi
šnekėti , bet tam lūpos ėme ir atsivėrė. 

— Rusams ne tas rūpi. — prasižiojau, bet žodžių 
atgal nuryti nebegalėjau. 

— Žinoma, kad ne tas, — patvirtino ir jis. — 

Tamsta juos turbūt pirmą sykį matai, aš nebe pirmą. 
Jiems terūpi prisigriebti žemių ir valdyti žmones. Nuo 
piemenystės metų juos atsimenu, tik tada buvo kitaip. 
Tada niekas iš mūsų žmonių nebėgo jam pasturgalio 
laižyti. Dabar bėga. Per vienas kitą lipa, kad tik gautų 
lyžtelt. Kas galėjo tikėti, kad net pats mokytojas 
išbėgs. Arba, kad ir Kleivų Juozukas. Tėvai norėjo į 
mokslus stumti, bet kad ne tam galva, š ia ip nagingu-
mo tai nagingas. Kol buvo vaikas, inkilus išraitydavo 
kaip niekas kitas. Paskum porą metų pas stalių pasi
trynė ir j au pats vienas suręsdavo ir geras spintas, ir 
stalus, ir dailiai išpjaustytas lovas. Būtum matęs, 
mokytojui visus baldus padarė. Sykį nusivežė jį į 
Kauną, į parodą, parodė kaip dabar madingi meistrai 
daro, grįžęs taip pat ir jis mokytojui padare Kai pa
matė, tokių pat norėjo ir girininkas, ir policijos 
viršininkas, ir klebonas, o dabar, nueinu anąkart j 
valsčių, ogi Juozukas sėdi už stalo ir popienus sklaido. 
Visada valsčiuje užteko dviejų: viršaičio ir sekreto
riaus, net ir prie senojo ruso užteko dviejų: staršinos ir 
pisoriaus, o dabar, žiūriu, sėdi kokie aštuoni ar devy
ni. Neiškenčiau. Priėjau prie Juozuko ir pasakiau: 
„Tai kaip čia dabar. Visada buvai kaip ir prieš 
valdžią, o dabar, matau, pats įsisėdai". „Dabar valdžia 
kitokia. Buvo ponų, o dabar mūsų — darbininkų", — 
atpylė, kaip iš knygos išskaitė „Nesuprantu, — paer
zinau. (Bus daugiau) 
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JIS KRAUJU PRAKAITAVO 
(Paga l M a r i j o s V a l t o r t o s r e g ė j i m u s ) 

KUN. V. R I M Š E L I S , MIC 

Po iškilmingos Velykų va
karienės, kai jau Judas Iskari-
jotas buvo išvykęs pas šven
tyklos, pariziejų ir kunigų tar
nus, Viešpats Jėzus išėjo su 
apaštalais į Alyvų daržą. Pa
keliui apaštalai j au atvirai 
kalbėjo apie jų Mokytojo 

- suėmimą. Apaštalams ši už 
Kedrono upelio Getsemani 

; Alyvų kalno vieta buvo labai 
T gerai žinoma. J ie čia dažnai 

ateidavo su savo Mokytoju 
melstis ir pailsėti. Kai jie 

; priėjo tą vietą, kur jie vis sus-
Z todavo, Viešpats Jėzus , tarė: 

— Jūs čia pasilikite. Aš einu 
; aukštyn, toliau nuo čia mels-
I tis. Noriu tik arčiau turėt i 

Petrą, Joną ir Jokūbą. Nebi-
įĮ jokite! Jums nieko blogo neat-
; sitiks. Melskitės dabar už 
; Mane ir atsikratykite neapy-
l kantos ir baimės. 
Z Kai Jėzus su tr imis apaš-
- talais priėjo prie kalnelio, kur 

buvo tarp akmenų tankiai 
; suaugę alyvų medžiai, J i s 
; liepė jiems sustoti: 

; — Laukite čia Manęs, kol aš 
Z melsiuos. Bet nemiegokite! 
: Man jūs labai reikalingi. Aš 
' prašau jus melstis, nes jūsų 

Mokytojas liūdesio prislėgtas. 
Petras atsakė: 

". — Nesirūpink, Viešpatie. 
- Mes budėsime ir melsimės. 
» Tik pašauk mus, ir mes atei-
* sime. 
; Viešpats Jėzus nuėjo tolyn 
Z prie didžiojo akmens, o trys Jo 
7 mokiniai pradėjo rinkti šake

les ir lapus ugniai susikurt i , 
_ kad neužmigtų ir j aukiau 

būtų tokį vėlyvą vakarą, kai 
Z j au mėnulis buvo aukšta i pa

kilęs. 

Didysis akmuo, apglobtas 
alyvų medžiais nuo amžių 
laukė čia Jėzaus. Alyvų kal
nas mėnulio šviesoje laukė 
Dievo Sūnaus maldos. Visa 
Jeruzalė nuo kalno atrodė 
kaip drobė šviesi. Jėzus, 
išblyškęs, atsirėmęs \ akmenį, 
su iškeltom rankom meldėsi. 
J is pradėjo pokalbį su savo 
Tėvu: 

— Tu žinai, Tėve, kad aš esu 
Tavo Sūnus. Kas bebūtų, 
gelbėk mane! Atėjo ta valan
da. Aš jau nepriklausau šiai 
žemei. Tavo Žodis buvo Tau 
paklusnus. Aš prašau Tave, 
būk jiems gailestingas. Ar aš 
juos išgelbėsiu? Tai štai ko 
pr. sau Aš, kad j ie būtų 
išgelbėti nuo pasaulio, nuo 
kūno ir nuo šėtono. Piktoji 

dvasia viešpatauja kara
liškuose rūmuose, t a rp karei
vių ir šventykloje. O rytoj bus 
čia visas pragaras . 

Jėzus atsisuko į Jeruzalės 
pusę. Atsišliejęs į akmenį, J i s 
be galo l iūdnai žiūri j miestą, 
apšviestą mėnulio šviesa, ir 
vienas sau sako: 

— Jeruzalė balta kaip snie
gas ir j i pilna nuodėmių. Kaip 
daug joje žmonių esu pagydęs! 
Kaip daug esu čia kalbėjęs! 
Kur yra tie, kur ie atrodė, kad 
jie man yra ištikimi? 

Nulenkęs galvą ir žiūrė
damas į t rumpą žolę, žvil
gančią nuo rasos, J is 
graudžiai pravirko. Atėjęs pas 
savo tris apaštalus , rado J i s 
juos miegančius. 

— Ar jūs miegate? — prabilo 
Jėzus . Nė valandėlės jū s ne
galėjote padėti? Man taip rei
kia jūsų paramos ir maldos. 

Apaštalai , apsiblausę nuo 
snaudulio, nežinojo, kaip tei
sintis. J ie sakė , kad gal vynas 
juos taip paveikė, kad ne
galėjo atsilaikyti maldoje ir 
pažadėjo budėt i ir garsiai mel
st is . Jėzus vėl sugrįžo prie to 
paties akmens . Jis atsiklaupė 
ir, atsirėmęs alkūnėmis an t 
akmens, susiėmęs rankomis 
galvą, tyliai meldėsi. Aplink 
akmenį ir a n t akmens augo 
mažos gėlytės. Toliau mėnulio 
šviesoje buvo matyt i baltos le
lijos. Jėzus palietė gėles ir 
prisiminė, kad panašios gėlės 
auga Jo Motinos darželyje. J i s 
j a s švelniai paglostė ir tyliai 
sau kalbėjo: 

— J ū s irgi čia esate. J ū s 
Mane paguodžiate. Tokios pa
čios gėlės yra ir Mano Motinos 
darželyje. J i man sakydavo, 
kad, kai buvo maža mergaitė, 
tai J ą tėvas vadindavo mažąja 
lelija, pilna dangiškos rasos. O 
Motin, Mano Mamyte! Tokios 
gėlės auga ir Betliejuje. Aš 
Tau jų a tnešdavau. Bet kas 
dabar šias gėles Tau atneš? 

Jėzus pradėjo iš verksmo 
kukčioti ir visu kūnu nerimau
ti. Pradėjo vaikščioti į visas 
puses. Nusiėmė nuo pečių ap
siaustą, Motinos išaustą, ir jį 
pabučiavo, sakydamas: 

— Mamyte atleisk Man, at
leisk Man! Petrai , Jonai , 
Jokūbai? Kur Jūs? Ar jūs 
žinote, kaip Aš kenčiu? Mels
kitės! Dvasia stipri, bet kūnas 
yra silpnas. 

Viešpats J ėzus pasijuto visų 
apleistas. Sugrįžęs pas apaš
talus, rado juos vėl mie
gančius. 

Kristus Alyvų kalu" Cranach, Werkstatt-

— Petrai, As jus šaukiau 
tris kartus, ir jūs neatėjote 
pas Mane. Ar ir vėl jūs mie
gate? 

— Labai keista. — atsibudęs 
Petras pradėjo kalbėti. — Tai 
bus vyno kaltė. Vynas buvo 
per stiprus. Ir tas toks šaltas 
oras! Tu sakai, kad mus 
šaukei? Tai štai kaip mes bu
vome giliai užmigę! Jonai, 
skubėk rinkti žagarus. Mes 
greitai nuo miego atsigau
sime. 

Jonas ir jo brolis atnešė 
daug žagarų. Lapus užpylė 
an t žarijų, sudėjo visus 
žagarus ant tų lapų. ugnis 
greitai pradėjo liepsnoti ir 
apšvietė Jėzaus veidą. Vieš
pats Jėzus atrodė be galo iš
vargęs. Veido skaistus žva
lumas visiškai išnykęs, ko 
mieguisti apaštalai nepa
stebėjo, nors Jėzus jiems 
skundėsi: 

— Mane didelis skausmas 
kankina. Mano siela mirtinai 
nuliūdusi. 

Apaštalai tupinėjo apie ugnį 
lyg būtų apsvaigę. Jėzus juos 
vadino prieteliais ir draugais. 
J i s liūdnai i juos žiūrėjo, visai 
nepriekaištaudamas. Giliai at
sidusęs, Jis vėl sugrįžo mels
tis. Iškėlęs kryžmiškai rankas 
į viršų, Jis šaukėsi pagalbos iš 
dangaus. Susimąstęs Jis žiū
rėjo į gėles. Pradėjo dejuoti, 
garsiai raudoti: 

— Ta taurė labai karti! Ne
galiu, negaliu! Tai yra virš 
mano jėgų. Viską galėjau pa
kelti ir iškentėti, bet ne 
šitokią kančią. Tėve. atsiimk 

šita taurę; nuo savo Sūnaus' 
Pasigailėk visų pirma manęs! 
Ką gi aš padariau, kad tokią 
bausmę esu užsitarnavęs? 
Betgi jei tai yra prieš Tavo 
valią, Tėve, tai pamiršk, kad 
aš esu Tavo Sūnus. Teįvyksta 
Tavo šventoji Valia. Dabar Aš 
esu Tavo ta rnas . 

Viešpats Jėzus pasijuto Die
vo apleistas ir šėtono kankina
mas. 

Jis, parpuolęs kniūpsčias, 
dejavo: 

— Tik vienas Dievas, tik Jo 
šventa valia, tik vienas 
įsakymas — paklusnumas 
Dievybei. Aš jau neturiu gyve
nimo, neturiu Motinos. Visa 
žmonija yra mano Motina. Ir 
aš ją myliu taip, kad turiu už 
ją numirti. Atiduodu savo gy
vybę tam, iš kurio ją esu ga
vęs. Aš ieškau tvirtybės savo 
Dievybėje. Tėve, jei tai 
galima, atitolink šią taure. 
Bet teįvyksta Tavo Valia! 

Jėzaus veidas, rankos, visas 
kūnas pradėjo krauju prakai
tuoti. Apsiaustą nusiėmęs nuo 
pečių, Jėzus pradėjo šluostyti 
veidą, rankas, galvą. Žolė ant 
žemės paraudo nuo kraujo. Ir 
vėl Jėzus sugrįžo pas savo 
rinktinius apaštalus. Rado Jis 
juos giliai miegančius prie ug
niavietės. 

— Kelkitės, — pažadino 
apaštalus, — ir eikime. Tasai, 
kuris turi Mane išduoti, jau 
čia pat. 

Žibintų šviesa ir triukšmas 
išbudino visus apaštalus. Jie 
visi susibėgo prie Kristaus, 
Petras visų priešakyje. Judas 

Iskarijotas prisiartino prie 
Kristaus, ir su gyvališku šyps
niu Jėzų pabučiavo į dešini 
veidą. Jėzus paklausė: 

— Mano pneteliau, ko tu čia 
atėjai? Ar su pabučiavimu 
Mane išduodi9 

Sargai ir jų padėjėjai, 
šaukdami puolė prie Kristaus 
ir apaštalų. Su virvėmis ir 
vėzdais, bandydami visus su
imti, pamate, kad apaštalai 
su durklais yra apsiginklavę 
ir yra pasiruošę gintis. Visa 
gauja sustojo. Jėzus paklausė 
iškilmingu balsu: 

— Ko ieškote? 
Gauja atsake: 
— Jėzaus Nazariečio. 
— Aš esu tasai, kurio 

ieškote. 
Jėzaus balsas trenkė į gaują 

kaip griaustinis. Visi sugriuvo 
kniūpsti ant žemės , išskyrus 
Judą išdaviką. Apaštalai atga
vo drąsą. Simonas Kananietis 
puolė su kardu ant stovinčio 
Judo Iskanjoto, bet šis jau 
bėgo į tamsą per krūmus ir 
dingo visiems iš akių. Jėzus 
gaujai įsakė: 

— Kelkitės. Ko jūs ieškote? 
— Jėzaus Nazariečio, — 

gauja šaukė. 
— Aš sakiau jums, kad aš 

esu Jėzus Nazarietis. Taigi 
leiskite visus kitus pasitraukti 
iš čia. Pasidėkite visus savo 
ginklus ir lazdas. Aš nesu 
koks plėšikas. Aš visą laiką 
buvau su jumis. Tai kodėl ma
nęs neareštavot tada? Bet da
bar yra jūsų ir šėtono valanda. 

Kai Jėzui bekalbant, vienas 
prisiartino ir bandė jį su virve 
surišti, Petras prišoko ir smo
gė užpuolikui į galvą kardu. 
Jis pataikė tik į ausį. Ausies 
gabalas pakibo kraujuodamas. 
Sužeistasis pradėjo saukti, 
kad jis jau miršta. Jėzus 
apaštalams įsakė: 

— Pasidėkite ginklus į šalį. 
Aš jums tai įsakau. Jeigu aš 
norėčiau, tai aš būčiau gavęs 
mano Tėvo angelus, kad mane 
apgintų. Ir tave aš pagydau, 
pirma tavo sieloje, jeigu tau 
taip galima. 

Ir, prieš leidžiant rankas 
surišti, Viešpats Jėzus palie
tė sužeistą ausį, ir ją pagydė. 

Apaštalai labai pasipiktino, 
kad Jėzus, Mesijas, jų Moky
tojas, turėdamas tokią didžią 
galią, davėsi būti suimamas. 
Išbėgdami apaštalai pradėjo 
šaukti, kad Jėzus save ir juos 
išdavė. Kai kurie sakė, kad jų 
Mokytojas išprotėjo. Ir kas da
bar gali Juo pasitikėti! Jėzus 
pasiliko vienui vienas. Pasili
ko kenčiantis Dievas ir žmo
gus. 

CLASSIFIED GUIDE 

MERGAITĖ ŠEIMOJE 
IR VISUOMENĖJE 
Sausio 25 dieną Marijam

polės dramos teatro salėje vie
tos Šeimos centras surengė 
konferenciją „Mergaitė šeimo
je ir visuomenėje", kurioje da
lyvavo per 250 merginų bei 
kelios dešimtys mokytojų. 
Renginio dalyvius pasveikino 
Vilkaviškio vyskupas Juozas 
Žemaitis. MIC. kuris pas
tebėjo, jog šiandienos visuo
menėje moteriai neretai tenka 
laikyti "visus keturis namo 
kampus". „Svarbu, kad mote
ris tinkamai supras tų ir 
įvertintų savo vietą šeimoje ir 
visuomenėje, tam rengtųsi iš 
jaunu dienu". — kalbėjo jis. 
Vyskupas taip pat pastebėjo, 
kad šiais laikais šeimos 
dažnai kuriamos visiškai be 
pasirengimo, neturint jokio 
supratimo apie laukiančias 
pareigas ir atsakomybę. Vys
kupas kvietė moksleives jau 
dabar pradėti rengtis „kil
nioms motinystes pareigoms". 
Konferencijoje dalyvavusias 

motinas ganytojas ragino „ne
pasiduoti laikmečio madai, 
kuri stengiasi nuvertinti moti
nystę, ją iškraipyti ir suvulga
rinti". 

Vilkaviškio vyskupijos ka
techetikos centro vedėja ses. 
L. Rimkevičiūtė, remdamasi 
įdomiais pavyzdžiais, kalbėjo 
apie tikėjimo ir maldos vietą 
gyvenime. Pasak jos, geriau
sia terpe tikėjimui ugdvti yra 
šeima, kurioje vyrauja tarpu
savio suprat imas. Mergaičių 
sveikatos problemas apžvelgė 
gyd. L. Šiupienytė, tvirtinusi, 
jog visuomenes sveikata pri
klauso nuo mergaites sveika
tos. Anot jos. nuo 1965 metų 
tiek Lietuvoje, tiek užsienio 
šalyse paauglių fizinės sveika
tos rodikliai yra pablogėję 
Viena iš priežasčių yra aplin
kos įtaka. Todėl šiandien 
reikėtų asmeninio pasiryžimo 
sveikai gyventi. Gydytoja L. 
Braukylienė kalbėjo apie mer
gaičių požiūrį į lytinio gyveni
mo problemas Ji pateikė an
ketos, pagal kurią buvo 
apklausta 100 Marijampolės 

MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

E L E K T R O S 
[VEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicapos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
W GYVYBES DftAUUMAS. 

Agtntas Fra/* Zapote ir Ott Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
MOeVj Weet Mtfc Street 

Tei. (708) 4244664 
(312) 581-8654 

J K S CONSTRUCnON 
„Shingfe" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 

tai. 630-969-2658 

P 
RE/MAX 

REALTORS 
(773)586-5959 
(708) 425-7161 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kornpkJterigir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žemą 
» Pensininkams nuolaida 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS 

IR GRINDIS 
4. BUBNYS 

773-737-5 168 

FOR RENT 

išnuomojamas 2 mieg. butas 
St. Louis ir 62 St. apyl. 

TeL 773-776-8340 

KMIEdK REALTORS 
7922 S. Pulaski M . 
4 M 5 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danuta. Mayer. Ji pro-
fessionaliai. sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

SKAITYKITE 
"DRAŲ0'. 

LIETUVIŲ TAUTOS SOVIETINIS 
NAIKINIMAS 

Arvydas Anusauskas 
Pratarmėje rašoma: „Tai, kas pasakojama šioje knygoje, 

yra pagrista Lietuvoje ir Rusijoje rastais archyviniais 
dokumentais, liudytojų prisiminimais ir naujausiomis mokslo 
studijomis". 

Išleido Lietuvių tautinis kultūros fondas, Chicago 1996; 
494 pal., kieti viršeliai. 

Kaina su persiuntimu JAV $18.46. 
P.S. Illinoie gyventojai dar prideda valstijos mokeetio 8.75% ($1 32). 

Užsakymu* siusti „Draugo" 

miesto ir rajono 18 metų tais atvejais, kai gresia pavo-
amžiaus mergaičių, duomenis, jus motinos gyvybei arba dėl 
78 apklaustosios abortą laikė kitų priežasčių. 
žmogžudyste, tačiau jį smerkė Apie paauglių požiūrį į save, 
tik 21. Kitos abortą teisino savęs vertinimą, santykius su 

kitais žmonėmis kalbėjo psi
chologė V. Vėlyvienė, kurios 
žodžiais: „paauglė — tai 
išbandymas šeimai". Pasak 
Marijampolės Pedagoginės 
mokyklos dėstytojos L. Se-
liokienės, didelis skyrybų pro
centas ir sumažėjęs gimsta
mumas rodo, kad jauni žmo
nės nėra pakankamai ren
giami šeimai. Marijampolės 
centrines bibliotekos darbuo
toja A. Murauskienė sakė, kad 
labiausiai mergaičių skaitomi 
žurnalai yra „Panelė", .Ji", 

„AUSS". Mokytoja Gudynienė 
aptarė berniukų požiūrį į mer
gaites. Po pranešimų konfe
rencija tęsėsi prie kavos puo
delio. Renginio dalyvės galėjo 
pabendrauti su pranešėjais, 
paklausti apie rūpimus daly
kus. Daugiausia klausta apie 
įsimylėjimą, savigarbą, pasi
tikėjimą, tikėjimą. 

—B2. N'r 3. 1997 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

ĮgĮgJ Mutual Federal Savings and Loan 
Association of Chicago 

2212 West C e r m a k R o a d , Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Casimir G. O k s a s , President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

( ^ midlcincJ Federal 
• ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 
BRIDGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE 
(708)590-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

EDE & 
UEN0ER 



LAIŠKAI 
AUKŠČIAUSIOJO TEISMO 

SPRENDIMAS 

Š.m. kovo 7 d. „Drauge" 
laiškų skyriuje pasipylė pa
dėkos ir pagarbos laiškai Ma
riai Rudienei, BALFo pirmi
ninkei , nepriėmusiai medalio, 
kaip išreiškiama laiškuose, iš 
„komunistų partijos generali
nio sekretoriaus A. Brazaus
ko", skir to jai už nuopelnus 
Lietuvos reikalams. 

Visada gerbėm ir gerbsim 
Marią Rudienę, kuri savo ver
t ingu darbu tą pagarbą už
pelnė, įskai tant ir jos asme
ninį veiksmą nepriimant me
dalio, bet... Labai gaila, kad 
šis jos veiksmas, kai kam su
teikė progą išlieti savo asme
ninę neapykantą ir sunie-
kinimą t iems, kurie priėmė or
dinus , a r medalius. 

Tokių pagerbtųjų tarpe yra 
dorų krikščionių ir katalikų, 
Bažnyčios atstovų ir profesi
nių asmenų, kurie per 50 
metų okupaciją dirbo ir kovojo 
dėl Lietuvos laisvės, ėjo ir į 
mirtį dėl Lietuvos. Tą įver
t inimą j ie priėmė ne iš komu
nistų partijos generalinio sek
re tor iaus , bet iš demokra
t iškai išrinkto Lietuvos prezi
dento. 

Sovietinio laikotarpio augin
t a s Lietuvos žmogus dar iki 
šiol dega neapykanta , nepasi
tikėjimu žmogumi, pavydu ge
resnėje pozicijoje esančiam, 
kur is ne vienam aptemdo pro
tą ir nuveda į nežmoniškus 
nus ika l t imus . Iš dalies tai ga
lima supras t i , nes jie augo be 
ryšio su tikėjimu ir krikš
čioniško gyvenimo esmės ne
pažino. Bet sunku suprast i 
neapykantą artimui krikščio
niškoje visuomenėje. 

- - T a i g i , nors pavardės pri-
ėmusiųjų ordinus ir medalius, 
iš Lietuvos prezidento, nebuvo 
išvardintos, bet pagarbos ir 
padėkos laiškų kontekste gar
bingi asmenys , dirbę ir gyvenę 
Lietuvai, tapo paniekinti, pas
merkt i ir skambėjo taip, lyg 
tai būtų j a u paties Dievo Teis
mo padary tas galutinis spren
d imas „nusikaltėliams". • 

J a d v y g a D a m u S i e n ė 

ŽODELIS TŲ, KURIE 
MYLIME „DRAUGĄ" 

džiuosius „šulus" — LKSD pir
mininkus, kurių seniau nė 
šešėlių nejusdavome. Gerai, 
kad nepamirštame tos „pilko
sios minios" — plačiaširdžių, 
dosnių „Draugą" mylinčių au
kotojų, fondininkų — garbės 
ir mažesnių narių, nuolatinių 
bendradarbių ir prenumerato
rių, be kurių „Draugas" ne
būtų „Draugu", nepaisant, 

kiek turėtų pirmininkų. Kai 
ateina į Lietuvių kultūros mu
ziejų ieškodami „savininko", 
gauna tik vieną atsakymą: 
„Tai yra nariai ir aukotojai". 

Įsidėmėtina Juozo Purickio 
išmintis apie spaudos svar
bumą: „Spauda yra visos tau
tos mokykla. Mokyklos au
klėja tik jaunimą, o spauda 
auklėja ir moko visą tautą". 

S t a s ė E. S e m ė n i e n ė 
Chicago, IL 

KUN. J . ŠEŠKEVIČIUS 
IRGI ATSISAKO ORDINO 

Vasario 28 d. „Draugo" 
laiškų skyriuje E. J . Valanti-
nienė su apgailestavimu rašo, 
kad tik du užsieniečiai lietu
viai Marija Rudienė ir poetas 
B. Brazdžionis, nepraradę lie
tuviškos savigarbos, atsisakė 
priimti apdovanojimo ordinus 
iš dabartinio Lietuvos prezi
dento. 

Prie jų reikia prijungti ir 
trečiąjį, San Paulo (Brazili
joje) gyvenantį, kun. Juozą 
Šeškevičių. Štai pasikalbėjimo 
tekstas su kun. J . Šeške
vičium pravestas kun. K J. 
Ambraso, SJ, pereitais me
ta is .— Gerb. kun. klebone, 
Jums Lietuvos prezidentas A. 
Brazauskas, lankydamasis 
Brazilijoje, norėjo įteikti 
D.L.K Gedimino ordiną, kurio 
J ū s nepriėmėte. Kas Jus tokį 
žingsnį paskatino žengti? 

— Sibiro platybėse, o tuo 
pačiu Lietuvjoje,_yra tiek daug 
žmonių, kurie dėl lietuvybės 
iškentėjo šitiek kančių, badą 
ir šaltį, perėjo kalėjimus ir gu
lago kryžiaus kelius, o jiems 
niekas nekabino an t krūtinių 
žymenų. Tad nedera mums, 
kurie, palyginti su anais kan
kiniais, turėjom kur kas leng
vesnę dalią, puoštis ordinais ir 
medaliais. 

Prezidento apsilankymą Pie
tų Amerikoje su daugeliu pa
lydovų kun. Šeškevičius laiko 
bereikalingu lėšų eikvojimu. 

Vyriausios redaktorės Da
nutės Bindokienės vedamieji 
tokie ta ikūs ir „už širdies grie
biantys", kad skaitydama 
„Sudiev, Mama" verkiau, o 
„Viva, Maria", — rankomis 
plojau. Vasario 5 d. numery: 
„Pasikalbėkime apie v Drau
g ą " vėl vedamasis, kaip Aloy
zas .Baronas mėgdavo sakyti, 
„supažindinantis". 

T ikra palaima, kad „Drau
gas" prisiviliojo Bronių Juo
delį Draugo fondo pirmininku. 
Šis profesionalus sąskaiti
n inkas atrodo lyg matema
tikos bur t in inkas . J i s ne tik 
sąžiningas ir pareigingas 
darbštuol is , bet dirba „kaip 
sau". Tačiau reikia prisiminti 
ir ka ip amerikiečiai mėgsta 
sakyti „duoti kreditą" Marytei 
Remienei, sergančiai kaip 
veiksmingiau padėti „Drau
gui" liga. J a i kilo stebuklinga 
idėja įsteigti tokį fondą. M. 
Remienė buvo tas „spiritus 
movens", pasėjusi derlingą 
sėklą, nešančią brandų vaisių, 
kuris dabar vis auga rūpes
tingoje t ikrai nepamainamo 
buhal ter io B. Juodelio globoje. 

Pasigedome ne vienas ir 
moderatoriaus kun. dr. Vikto
ro Rimšelio paminėjimo. Anais 
„senais gerais laikais" — dien
raščio žydėjimo metais — 
tiktai moderatorius vairavo 
„Draugą", o ir dabar V. 
Rimšelis akių nesumerkia, be
s i rūp indamas laikraščio liki
mu. 

Naudinga išgirsti apie di-

Vacys L a n i a u s k a s 
Palos Hills, IL 

JAI PAGARBA 

Lenkiuosi prieš Marią Ru
dienę, perduokite ja i nuošir
džiausius daugelio mūsų — 
Lietuvos partizanų — lin
kėjimus. M. Rudienė parodė 
patriotinę savimonę ir tautinį 
pasididžiavimą. J i nepriėmė 
ordino iš buvusio komunistų 
partijos šulo, dabartinio prezi
dento A Brazausko. Tad 
garbė ne tik M. Rudienei, bet 
ir mums, kurie kovėmės prieš 
okupantus. 

Partizanas 
pik. L. L a u r i n s k a s 

Lietuva 
DAR KARTĄ VALIO! 

Daug jau rašyta apie Marios 
Rudienės atsisakymą priimti 
medalį, ir daug kas j au ją svei
kino. Tačiau ar girdėsime ką 
nors iš tų, kurie medalį pri
ėmė? Nemanau. Po tokio pa-
sipylimo sveikinimų turbūt 
tie, kurie medalius priėmė, 
nenorės nė prisipažinti, kad 
juos gavo. Padės kur nors į dė
žutę ir niekam nerodys. Gė-
dysis. O buvo ir tokių, kurie 
ne tik medalį priėmė, bet dar 
ir įvairiais būdais stengėsi, 
kad jį gautų. Mes juos žinome, 
ir jie patys žino. Čia ne pas
laptis. Juk apie juos jau buvo 
rašyta spaudoje. Dar kartą va
lio }/l. Rudienei! 

V a l e n t i n a s Ramoni s 
Lemont, IL 

Stovi iš kaires: burnos higienos kursų dėstytojos Kristina Saldūnaite ir 
Jūrate Pauraite; sėdi — sekretorė. 

JUDITA MARTIN 
DĖKOJA 

Dėkoju „Draugui" už iš
spausdintus mano įspūdžius 
iš Lietuvos ir klasės nuo
trauką. Reiškiu padėką vi
siem, kur ie , tai paskaitę, at
siuntė man šiltus žodžius bei 
paskatinimus tolimesniam 
darbui. Visos studentės yra 
sujaudintos, pamačiusios save 
„Draugo" puslapiuose. Man 
tik gaila, kad nuotraukoje gre
ta manęs stovinčios dvi ko
legės buvo visai nepaminėtos, 
todėl jaučiu pareigą nors ke
liais žodeliais apie jas prabilti. 

Jos yra: kėdainietė Jūra te 
Paurai te ir marijampolietė 
Kristina Sadūnaitė, abi bur
nos higienistės, pedagogės 
Kauno Medicinos akademijoje 
(KMA), šių metų vasario mė
nesį gavusios licencijas. Tai 
pirmos tos srities specialistės, 
turinčios tokius leidimus Lie
tuvoje. Abi yra 1995 metais 
bakalauro laipsniu baigusios 
KMA — Visuomenės sveika
tos fakultete medicinos seserų 
laipsniu su burnos higienos te
oretinių žinių bei klinikinio 
gydymo apmokymu. 

Jūra tė daug darbavosi Svei
katos ministerijos ribose esan
čioj akreditavimo komisijoj, 
buvo atsakinga, ruošiant gai
res, pagal kurias bus 
išduodami leidimai naujiems 
burnos higienistams. Iki šiol 
to nėra buvę. 

Jūra tė ir Kristina jau dvejus 
metus moko stomatologijos ir 
burnos ertmės higienos stu
dentus. Pilnos jaunatviškos 
energijos, nenuilstamai ruošia 
studentus, kurių pirmoji laida 
1998 metais baigs ketverių 
metų studijas. 

Prašyčiau, kad dėmesys bū
tų ne man, o šiom pagrin
dinėm dėstytojom, kurios sun
kiu darbu ir dideliu pasiry
žimu jau tiek daug pasiekė. 

J u d i t a Mar t in , RDH, 
Lietuva 

„XXI AMŽIUS" LABAI 
PAGERĖJO 

Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, sužydėjo laisvės spauda. 
Kai kurie ten ėję laikraščiai 
„persikrikštijo" ir toliau puikiai 
gyvuoja. Atsirado bulvarinių 
laikraščių, kuriuos, kaip sen
sacijas, gaudo skaitytojai. įsi
steigė ir katalikiška spauda. 
Neužtenka tik politikos ir kul
tūros gyvenime. Dvasiškai nu
a l in ta i t au ta i ypač re ik ia 
kilnesnio žodžio, kuris keltų 
žmogaus ir visos tautos dvasią 
religine prasme 

Nuo 1990 m. rugsėjo mėn. Lie
tuvių Katalikų mokslo akade
mija leidžia ,,XXI amžių". 
Nežinia, kiek užsienio lietuvių 
skaito „XXI amžių" ir kaip jie 
yra susipažinę. Sprendžiu, kad 
nedaug, nes beveik niekur ne 
girdėjau pokalbiuose minint šj 
katalikišką laikraštį. Beveik 
nuo pat pirmojo „XXI amžiaus" 
numerio jį skaitau. Prisipažin 
siu, kad pradžiojo šis laikraštis 
nebuvo patrauklus. Atrodė, kad 
skirtas tik Bažnyčios darbuoto 

jams, o ne plačiai katalikiškai 
visuomenei. 

Pamažu „XXI amžius" augo. 
tobulėjo ir gražėjo. Tačiau 
skaitytojų, kaip ir visa kita 
katalikiška spauda pastarai 
šiais metais, neprašoko 5,000 
egzempliorių. 1997 m. su pir 
muoju numeriu, „XXI amžius" 
iš pagrindų pasikeitė. Sparčiai 
padidėjo ir tapo vienu įdomiau
siu bei geriausiu katalikišku 
leidiniu Lietuvoje. „XXI am
žius" eina du sykius savaitėje — 
trečiadieniais ir penktadieniais. 
Kiekviena laida turi 16 pusla
pių. Laikraščio puslapiai su
skirstyti temomis: krikščionybė 
ir šiandiena, gimtasis kraštas, 
laikas ir žmonės, darbai, šeima, 
atmintis, mokslas, valstybė ir 
Bažnyčią, aktualijos, pasaulis, 
kultūra, kryžkelės, švietimas, 
mums rašo, psichologija, verslas 
ir krikščionybė. Yra ir televizi
jos programa. Puikūs vedamie
ji, kuriuos tikrai verta pataupy
ti ir dar kartą pasiskaityti. 
Temos įvairios. 

„XXI amžius" nėra leidžia
mas komerciniais pagrindais. 
Nėra bulvarinių reklamų. Paki

lus prenumeratos kainai, atro
do, laikraštį prenumeruojančių 
skaitytojų skaičius sumažėjo. 
Tiražas sumažėjo iki 3,100 eg
zempliorių. Labai liūdna, kad 
tautiečiai daug gausiau skaito 
kitokio pobūdžio spaudą. 

„XXI amžiaus" redaktorius 
yra Edvardas Šiugžda, adresas 
— Gimnazijos 7 C, 3000 Kaunas. 
Naudinga būtų ir mūsų išeivijos 
tautiečiams jį užsiprenume
ruoti. 

Marija Remienė 
Weschester, IL 

DĖL RYTPRŪSIŲ 

Š. m. vasario 5 d. „Draugas" 
paskelbė ilgą Jono Šarkos 
straipsnį. „Apie langą į Balti
jos jūią", primenant sovietinių 
barbarų žiaurumą, okupuo
jant Rytprūsius. Tai buvo ne 
tik kerštas vokiečiams, bet ir 
genocido pradžia su koloniza
cijos tikslais Pabaltyje. Kai 
imperinė Vokietija su kry
žiuočių ordino pagalba Prūsiją 
naikino ir kolonizavo šimtme
čiais, tai komunistinė ir impe
rialistinė Rusija atliko per ke
letą metų. Rusijai visada rū
pėjo turėti langus su plačiu iš
ėjimu į Baltijos jūrą ir už
grobtų kraštų kolonizavimas. 

Kai buvo vykdomas genoci
das, ne tik Rytprūsiuose, bet 
taip pat lietuvių, latvių ir estų 
tautų, tuo metu Rusijos 
sąjungininkai ir jų spauda Va
karuose išdavikiškai tylėjo, 
nes Baltijos kraštai buvo 
paaukoti Rusijai. Jei ne lietu
vių partizanų pasipriešinimas 
okupantui Lietuvoje ir tau
tiškai krikščioniška rezisten
cinė veikla, tai lietuvių būtų 
mažiau likę ir daugiau rusų 
kolonistų atvykę. 

Nors Lietuva atgavo neprik
lausomybę, bet pavojai jai dar 
nepraėjo, Rytprūsius atidavus 
Rusijai. Dabar vargiai kokie 
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tarptautiniai tribunolai gali 
priversti Rusiją atsisakyti 
Rytprūsių ar net nurodyti, 
kiek ten laikyti divizijų, kai 
Vokietija atsisakė Rytprūsių 
ir pasirašė kartu su buvusiais 
Rusijos sąjungininkais Vaka
ruose. Tik NATO dar galėtų 
sustiprinti Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių saugumą. 

Rusija negalima pasitikėti, kol 
neatsisakys imperialistinių 
siekių ir neatsiprašys tautų už 
komunistinę ir genocidinę po
litiką. Laisvasis pasaulis dar 
turėtų budėti ir neapsigauti , 
nes „blogio imperine dvasia" 
tebeviešpatauja dabartinėje 
Rusijoje. 

J u o / . a s N a v a k a s 
Gulfpoi.t, FL 

A. t A. 
VLADAS RADŽIUKYNAS 
Gyveno Ch:gagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1997 m. kovo 12 d.. 8:39 

vai. ryto. sulaukęs 82 metų. 
Gimė Lietuvoje. Dzūkijoje. 
Nuliūdę iiko: duktė Birute Vailoniene. žentas Vladas; 

anūkas Linas su šeima; daug sūnėnų ir dukterėčių Lietu
voje; sūnėnas Antanas Mockus su šeima Amerikoje, taip 
pat daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. 

Velionis pašarvotas penktadienį, kovo 14 d. nuo 2 iki 8 
v.v. Petkus Marquette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuves įvyks šeštadienį, kovo 15 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 Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus' 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: duktė, žentas, anūkas ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Pe-

kus. Tel. 800-994-7600. 

A.+A. 
DR. VERONIKAI JUODAKIENEI 

mirus, dukrai dr. VIOLETAI JUODAKIS ir jos vai
kams TIM ir ANN reiškiame gilią užuojautą. 

Emilija Balcerienė 
Danguolė Balceris 

Kostas ir Aldona Eidukoniai 
Kazys ir Aldona Katiliai -

• 

• 

„Aš išmokiau Laurie pagaminti 4tamales\ o ji 
man parodė, kaip iškepti kugelį. 

Tai taip mes draugiškai gyvename pietvakarių 
apylinkėse, kur mūsų 'home eąuity' garantuota,'5 

NAUJINAMAI I „THE SOUTHWEST HOME EQUITY ASSURANCE" 
PROGRAMA PRIIMAMI Š.M. KOVO 26 d. 2 vai, p.p. iki 7 vai, vakaro 

Štai—pietvakarių Čikagos apylinkės: čia ispanės dali
nasi maisto receptai? su lietuvėmis, cia ^ra/iai -uuvv<'-
na kaimynai, čia vaikai užauga respektuodami viens 
kito tautinius skirtumus, čia jaukūs restoranai gamina 
Įvairių tautybių maistą,. 
Pietvakarių Čikagos žmonėms patinka čia 
gyventi, nes jie tiki nuosavybės verte. 
„The Southvvest Home Eųuity Assurance' 
programa garantuoja jūsų namo vertę 
100 o, jei čia gyvenate jau 5 metus. 
Už vienkartini SI 25 nario mokestj 
būsite ramus, nes padarėte saugų C«" 
investavime. Gyvenkite pietvakariu 

apylinkėse ir ragaukite skanų, Įvairių tautvbjų maistą 
„Home Equity" programa galite naudotis jei gyve
nate: Chicago Lawn/Marquette Manor, Gage Park, 

VVest Lavvn, Cleanng Bri^hton Park. Archer Heights, 
Garfield Ridge, McKinley Park. \ e w City, VVest F.Is-

don, VVest Lavvn, ir kai kuriose Ashburn ir 
Scottsdale dalvse 

Tai pietvakarių apylinkės, 
kur garantuojama 

„home equitv"'. UTHWEST HOME EQUITY ASSUKANcE 
Sign Up Today By Calling or Vititing Ovr Office: 

.1424 We*t 63rdStrrrt. Chicago. IL 60629 773 434 8220 Far 773 434 6175 
Now acrcpting MasterCard And Visa 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Iki F r e i b u r g o m e n o mo
kyk los p a r o d o s uždarymo 
Baizeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje beliko kelios savaitės, 
todėl visuomenė raginama pa
rodą aplankyti. Joje atsilankė 
daugiau kaip 400 žmonių, ji 
taip pat buvo paminėta stam
biuosiuose Čikagos laikraš
čiuose. Tai reta proga vienoje 
vietoje pamatyti žymiųjų lie-

S t a sys Baras, Čikagos Lie
tuvių operos veteranas, daly
vaus monografijos „Vladas 
Baltrušaitis—operos solistas" 
sutiktuvėse ir pasidalins prisi
minimais iš bendro darbo su 
VI. Baltrušaičiu. Visuomene 
maloniai kviečiama popietėje 
dalyvauti — kovo 22 d., 3 vai. 
popiet, Baizeko Lietuvių 
kultūros muziejaus „Gintaro" 

tuvių dailininkų pokario Vo- salėje. Čia bus galima įsigyti 
kietijoje ir vėliau Amerikoje ir monografiją. 
sukurtus darbus. Paroda ati-

Du Lietuvos laisvės kovotojai, susukę toli už tėvynes ribų—Čikagoje. Iš 
kaires Pilypas Narutis ir partizanas Antanas Lukša. 

-Maria aukš tesn io j i mo
kykla , esanti Marąuette Par
ko apylinkėje, vadovaujama 
seselių kazimieriečių. paskel
bė gerųjų mokinių, ypač pasi
žymėjusių mokslo pažangumu 
antrajame šių mokslo metų 
ketvirtyje, sąrašą. Jame, kaip 
ir pernai, randama Adelės 
Ročytės pavarde. Ji yra nela
bai seniai atvykusi iš Lietu
vos, gyvena Marąuette Parke 
ir pasižymi gabumais moksle. 
Sveikiname. 

Beve r ly S h o r e s Šv. Onos 
bažnyč io je kovo 23 d.. 12 
vai.. Mišias aukos kun. Anta
nas Saulaitis. SJ. Po Mišių, 1 
vai. p.p.. bus Beverly Shores 
Lietuvių klubo susirinkimas 
..Fortune House" patalpose, 
312 VV U.S. 20. Michigan 
City. IX 

Cicero apy l inkės Lietu
viu Bendruomenes metinis 
susirinkimas vyks sekmadie
nį, kovo 16 d.. 12 vai.. Šv. An
tano parapijos salėje (tuoj po 
lietuviškų Mišių'. Visi Cicero 
apylinkių lietuviai kviečiami 
dalyvauti. Susirinkimo metu 
bus pateikta valdybos ataskai
ta, renkama pusė valdybos 
narių, kurių kadencija pasi
baigė, teikiami klausimai bei 
sumanymai tolimesnei veiklai. 

.Velykų s t a l a s " — tai 
sena lietuviška tradicija. Tokį 
..Velykų stalą*' ruošia Pasau
lio lietuvių centro renginių 
komitetas Atvelykio sekma
dienį, balandžio 6 d., 12 vai. 
Būtina rezervuoti vietas pas 
Aldoną Palekier.e. 1-708-448-
7436. 

Vaje! Trečiadienio, kovo 12 
d. laidoje. J. Končiaus straips
nio antraštėje pasitaikė klai
da — ne autoriaus. Buvo 
išspausdinta: ..Rinksis LB na
riai", turėjo būti: „Rinksis LF 
nariai". Atsiprašome. 

„Draugo" i r „ T r a n s p a k " 
bei gaus ių l i e tuv ių visuo
menės nar ių dėka. į Lietuvos 
bibliotekas jau iškeliavo dau
giau negu 2.000 svarų knygų 
bei žurnalų. Stebina ne vien 
svarų gausumas, bet žmonių 
entuziazmas ir begalinis noras 
padėti Lietuvai, kuo tik gali. 
Xe kartą teko girdėti: „Aš 
pats išsiųsiu! Juk tai dėl Lie
tuvos, dėl tėvynės!" Štai ir šį 
kartą Zenonas Mi lūnas iš 
Los Angeles, CA, kuris daug 
metų dirbo ..Litton" bendro
vės, ..Aeroproducts inercinės 
navigacijos sistemos" direkto
rium, atsiliepdamas į vajų 
..Spauda Lietuvai ' ' , pasirū
pino gauti JAV valstybes lei
dimą siųsti Lietuvon specifine 
literatūrą. Savo lėšomis ir 
darbu. ..Drauge" pasiteiravęs 
tikslesnio adreso, jis išsiuntė 
knygas į Lietuvos Karo akade
miją dr. doc. P. Jankauskui. 
Tai gražus pavyzdy- kitiems. 

daryta kasdien, nuo 10 vai. r. 
iki 4 vai. popiet. 

Č i k a g o s ir apy l ink ių 
s k a u t a i bei skau t ė s džiau
giasi, kad šiemet Kaziuko 
mugė ypač gerai pavyko. J ie 
tiki, kad prie to pasisekimo 
daug prisidėjo palankios re
klamos „Drauge", todėl, mu
gei pasibaigus, atėjo „Drau
gui" padėkoti ir tą padėką 
„sutvirtino" gražia auka. Esa
me labai dėkingi, juo labiau, 
kad žinome, kaip jauniesiems 
broliams bei sesėms sunku 
uždirbti visus tuos dolerius, ir 
kaip labai jie reikalingi skau
tiškos veiklos tęstinumui. 

Rita Kisielius, VVinnetka, 
IL, prie „Draugo" prenumera
tos mokesčio prijungė 100 dol. 
auką. Tai labai vertinama ir 
vertinga dovana. Dėkojame. 

Dėkojame Bruno Bakšiui 
iš W. Hartford, CT, už 105 dol. 
auką, atsiųstą „Draugo" leidy
bos išlaidoms sumažinti. J am 
reiškiame širdingą padėką. 

„Margučio" jubiliejinia
me pokylyje, kuris rengiamas 
kovo 15 d„ 6 vai. vak„ Jauni
mo centre, dalį meninės pro
gramos atliks Stasės Jagmi-
menės kapela, kurioje daly
vauja: Karolis Avižienis, Jūra 
Bakaitienė, Algimantas Bar-
niškis, Vytautas Jagminas, 
Vilius Mikaitis, Leonidas Ra
gas ir Praurimė Ragienė. Bi
lietus į pokylį galima iš anksto 
įsigyti „Seklyčioje". 

Prel. Jonas A, Kučingis, 
Los Angeles, CA, jau nebe 
pirmą kartą paremia „Drau
gą" dosnia auka. Jis yra ir 
Draugo fondo Los Angeles 
skyriaus garbės pirmininkas 
ir šiaip įvairiomis progomis 
atsiunčia auką dienraščio lei
dybai paremti. Ir dabar, siųs
damas prenumeratos mokestį, 
pridėjo dar 100 dol. Sakome 
nuoširdų ačiū! 

Birutė Prasauskienė, Lo-
mita, CA, vyro a.a. Algio Pra-
sausko atminimui Draugo 
fondui atsiuntė 100 dol. prie 
ankstyvesnių 200 dol. įnašų. 
Labai dėkojame. 

„Dainavos" ansamblio moterų choras daii 
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Trečiadienio, kovo 5 d. popietėje ..Seklyčioje" Antanas Paužuolis (iš 
kairės .i ir Jonas Pabedinskas intensyviai kalbasi su Lietuvos Respublikos 
Seimo nariu Algirdu Patacku, atlydėjusiu 't susitikimą su visuomene kan
didatą į Lietuvos prezidento postą Vaidotą Žuką. 

JAV LB Švie t imo t a r y b o s 
koordinatorės mokykliniams 
reikalams primena, kad pie
šinių ir rašinių konkursai bai
giasi kovo 1 d„ o Švietimo ta
ryba užbaigtus mokinių dar
bus turi gauti iki kovo 15 d. 
Darbus siųsti šiuo adresu: R. 
Kučienė. 13648 Kickapoo Tr.. 
Lockport. IL 60441. Turint 
klausimų, kreiptis tel. 708-
301-6410. 

Akademinio Skautų są
jūdž io Čikagos skyriaus reko
lekcijos vyks kovo 14 ir 15 d. 
Ateitininkų namuose. Lemon-
te. Pradžia 7 vai. vak. Visi 
ASS nariai ir narės prašomi 
dalyvauti. 
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IŠARTI IR TOU 

VAJUS VARGSTATIEMS 
LIETUVOJE 

Prel. Antanas Bertašius, 
•Paterson. New Jersey, Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas, 
mielai sutiko leisti pravesti 
drabužių, avalynės ir maisto 
vajų parapijos ribose, kad pa
dėtų vargingiesiems Lietu
voje. Visi suaukoti daiktai 
ruošiami persiuntimui Regi
nos ir Harry Colins garažuose, 
South Orange. NJ. Darbą pri
žiūri dr. Rožė Šomkaitė. Tal-
pintuvą parūpins BALFas, 
Lietuvių katalikų religinė šal
pa yra atsakominga už to tal-
pintuvo pripildymą. Norintieji 
prisidėti prie vajaus, gali reik
menis atvežti į religinės šal
pos įstaigą. Galima skirti ir 
pinigine auką. Platesne infor
macija teikiama tel. 718-647-
2434. 

LIETUVIU KILMĖS 
GYDYTOJA 

Dr N'ancy A. Šukys, šeimos 
gydytoja, kilusi iš Castle 
Shannon, PA, atidarė kabine
tą St. Clair Medical Park, St. 
Clairsville, OH. J i yra baigusi 
VVest Virginia universiteto 
Medicinos mokyklą, Pitts-
burgh universiteto Dental 
School, Washington ir Jeffer-
son College, kurioje ji prik
lausė Phi Beta Kappa draugi
jai. 

moja .Jaunimo centro M-t-p.oj>.- sekmadieni, kovo 9 d. 
Nuotr J o n o Tamulaičio 

Tarp mūsų kalbant 
NEMOKAMAI DALINAMI LAIKRAŠČIAI 

Seniai, seniai, daugiau kaip 
prieš šimtą metų, buvo galima 
už vieną centą nusipirkti Či
kagoje leidžiamą anglų kalba 
laikraštį. Žinia, tais laikais 
buvo kitoks gyvenimo lygis, 
tad ir cento vertė kitokia. Da
bar mūsų didmiestis turi ten
kintis tik dviem dienraščiais. 
Šiokiadieniais vieno dien
raščio kaina yra 35 centai, o 
kito — 50 centų. Dabart inių 
dienraščių apimtis kur kas di
desnė, o turinys, palyginti su 
ankstyvesniais metais, žymiai 
įvairesnis. Keičiasi laikai, 
keičiasi informacinės galimy
bės, keičiasi ir spausdinamo 
žodžio paskirtis. 

Prieš maždaug trejetą de
šimtmečių, o gal truputį anks
čiau, Čikagoje, kaip ir kituose 
JAV miestuose, pasirodė pir
mieji naujos mados periodi
niai leidiniai. Tai daugiausia 
savaitraščiai, o kiti vos vieną, 
du kar tus ar net rečiau iš
leidžiami laikraščiai. Dauge
liui neįprasta, kad tie laik
raščiai yra dalinami veltui —• 
nekainuoja nei vieno cento. 
Jie platinami, bent man tu
rimomis žiniomis, Čikagos 
miesto centre, šiaurinėje ir 
šiaurės vakarų dalyje. Čika
gos miesto pietuose, lietuvių 
gyvenamose apylinkėse, tokių 
laikraščių, deja, nepasitaikė 
pastebėti. 

Tie laikraščiai daugiausia 
dalinami parduotuvėse, val
gyklose, kavinėse ir pan. Nu
ėjęs į vieną ar kitą vietą, gali 
pasiimti tokį laikraštį ir, nei 
ačiū nepasakęs, skaityti, kiek 
tik nori. Šie laikraščiai išsi
laiko iš reklamų, tad prenu
merata yra tik antraeilės 
reikšmės klausimas. Žinoma, 
jeigu kas pageidauja laikraštį 
gauti paštu, tai jau tenka su
sidurti su prenumeratos išlai
domis. 

Bevaikštinėdamas ir besi
dairydamas po miestą, prisi
rinkau kelias dešimtis įvai
riais pavadinimais, įvairios 
paskirties, turinio bei apim
ties laikraščių.Visi, reikia pa
sakyti, yra geros išvaizdos ir 
gerai tvarkomi. Nieko j iems 
neprikiši. Be abejo, gali nepa
tikti vienas kitas straipsnis ar 
laikraščio kryptis, tačiau šiaip 
jau — angliškai tar iant — jie 
yra OK! 

Didžiausias ir seniausias 
Čikagoje leidžiamas nemoka
mas laikraštis yra „Reader" 
savaitraštis. Beveik visuomet 
šio laikraščio savaitinės laidos 
siekia daugiau kaip 200 pus
lapių. Turinys apima visuo
menę, muziką, meną, teatrą, 
filmus, fotografiją, politiką, 
technologiją, sportą, kulina
riją ir kitas sritis. Beje, šio 
laikraščio metrikoje įrašytos 

ir dvi lietuviškos pavardės: 
Kathryn Tutkus bei Rasa 
Sutkus. Rašoma, kad abi 
esančios produkcijos asisten
tės. 

Štai dar vienas kitas nemo
kamai leidžiamų laikraščių 
pavadinimas: „Nevvcity", „In-
side", „Today Chicagb VVo-
man", „Chicago Senior News", 
„Chicagoland's Music Month-
ly", „Chicago Parent", „Vitai 
Times". „Ingternational Im-
migrant", „Computer Guide" 
ir daug kitų. Apie „Inter
national Immigrant" reikėtų 
atskirai ir išsamiau pakalbėti. 
Tai tik praėjusią vasarą pasi
rodęs, vieno naujo imigranto 
redaguojamas ir leidžiamas 
laikraštis. 

Čikagoje taip pat yra lei
džiami ne anglų, bet kitomis 
kalbomis nemokamai dalina
mi laikraščiai. Teko užtikti is
panų, rusų, lenkų, žydų kalba 
leidžiamos spaudos. Pavyz
džiui, „ J U F News", „Chicago 
Jewish Star"; ispaniškai kal

bantys gali skaityti „Exito", 
„EI Imparcial" ir kitus. 

Vargu, ar galima tikėtis lie
tuviško nemokamo laikraščio. 
Gal daugiausia ir dėl to, kad 
mūsų palyginti nedaug. Ne
didelis skaičius yra ir lietuvių 
verslininkų, kurių skelbimai 
galėtų užtikrinti tokio laik
raščio leidimą. Be to, atviriau 
kalbant, mes labai skirtingai 
vertiname skelbimų reikalin
gumą. Kitataučiai kitaip gal
voja. Pavyzdžiui, viename vel
tui dalinamame laikraštyje 
teko pastebėti tokius žodžius: 
„Ar žinote, kas atsitinka, jei
gu nesiskelbiate? Ogi nieko..." 

Petras Petrut is 

Vanda Prunskienė , Oak 
Lawn, IL, Draugo fondo gar
bės narė , savo vyro, a.a. 
chemiko J o n o Prunskio 
šešerių metų mirties prisimi
nimui atsiuntė 1,000 dol. pa
vasario vajui, prie ankstesnių 
4,000 dol. įnašo. Dėkodami už 
stambią paramą, sveikiname 
Vandą Prunskienę, įžengusią į 
pirmąjį Draugo fondo garbės 
nario laipsnį, kurių (su 5,000 
dol. įnašu) yra iš viso DF tik 
trys. 

Skelbimai 
x A. a. Jul i jos Brazienės 

atminimui Danutė Bindokienė 
paaukojo Li thuaman Mercy 
Lift $100. Nuoširdžiai dėko
jame poniai Bindokienei ir 
reiškiame gilią užuojautą. 

(sk) 

x Antanas ir Helen Ya-
kaičiai , Franklin Square NY, 
pratęsdami globą našlaičiui 
kitiems metams. atsiuntė 
$200. Dėkojame! „Lietuvos 
Našla ič ių globos" komite
tas . 

(sk) 

x Jadvygos Penčyl ienės 
margučių ir Lietuvos vaikų su 
negalia „Kas mane džiugina" 
parodos Lietuvių Dailės mu
ziejuje kovo 15 - balandžio 6 
d. Atidarymas: kovo 15 d., 
šeštadieni 7:30 v.v. 

(sk) 

x Čikagos Lituanistinė 
mokykla rengia J-.inksma-
vakarį" — pietus su šokiais, š. 
m. gegužės 10 d. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. 5:30 
v.v. Informacijai skambinkite 
Aušrai Padal ino, tel . 773-
767-2400 arba Dainai Dum-
brienei , tel. 773-476-3586. 

(sk) 
x Amerikos Lietuvių ra

dijas, vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadieni 7 v.r. per 
WCEV 14.50 AM. Tel. 312-
847-4903, adresas: 4459 S. Fran 
cisco, Chicago, IL 60o*32. 

(sk) 

x A.a. Julijos Brazienės, 
Chicago IL, atminimą pagerb
dami Lietuvos našlaičiams 
paaukojo: $50 Aušrinė Karai-
tis, Evergreen Park IL, $20 
Valerija Žadeikienė, Oak 
Lawn, IL, duktė Danutė 
pridėjo $30. Viso našlaičiams 
$100. Reiškiame užuojautą 
dukrai Danutei Bindokienei ir 
visiems artimiesiems, o auko
tojams našlaičių vardu dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago IL 60629. 

rsk) 

x TRANSPAK praneša: 
JS'uo šių metų jau ir Lietuvoje 
besituokiantieji galės turėti 
dvigubą pavardę. Iki šiol dvi
gubos pavardės buvo suteikia
mos tik išimties tvarka, bet 
dabar pageidavimų turėti dvi
gubą pavardę labai padaugėjo, 
ypač moterų". Pinigai, siunti
niai ir komercinės siuntos į 
Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 4545 W. 63 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 773-
838-1050. 

(sk) 
x Akcijų, bonų bei kitų ver

tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103 

(sk) 




