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Rinkimams 
artėjant 

Vyriausioji rinkimų komisija 
praneša 

Vilnius, rugsėjo 15 d. (AGEP) 
— Sekmadienio 4 vai p.p. duo
menimis, 27 Lietuvos partijos ir 
politinės organizacijos ketina 
dalyvauti būsimuosiuose Seimo 
rinkiniuose. 

Ii 33-jų partijų ir politinių 
organizacijų, turėjusių teisę 
kelti kandidatus i Seimo narius, 
rinkimuose nedalyvaus Huma
nistų partija, Žalioji partija, 
Protėvių atgimimo partija Ar 
Politinių kalinių partija. 

Pareiškimus dokumentus da
lyvauti Seimo rinkimuose 
komisijai jau įteikė: Demokratų 
partija. Demokratinė darbo par
tija, Tautininkų sąjunga, Vals
tiečių partija, Nepriklausomy
bės partija, Respublikonų par
tija, Liberalų sąjunga, Social
demokratų partija, Krikščionių 
demokratų partija, Tėvynės 
sąjunga (Lietuvos konser
vatoriai), Centro sąjunga, 
Tautos pažangos partija, 
Lietuvių nacionalinė partija 
„Jaunoji Lietuva", Laisvės 
sąjunga, Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga, Lenkų 
rinkimų akcija, Moterų partija, 
Socialistų partija, Laisvės lyga, 

Rusų sąjunga, Ūkio partija, 
Socialinio teisingumo sąjunga, 
Liaudies partija, nepartinių 
judėjimas „Rinkimai'96", Tau 
tinių mažumų aljansas, Gyveni
mo logikos partija, Krikščionių 
demokratų sąjunga. 

Diaugiamandatėje apygardo
je kandidatų taip pat nekelia 
Nepriklausomybės partija ir 
nepartinių judėjimas ,.Rin
k i m a i s " . Visos kitos partijos 
ir politinės organizacijos siūlo 
kandidatų sąrašus daugiaman-
datėse rinkimų apygardose. 

Buvo sulaukta tik vieno pa 
reiškimo dėl partijų keliamų 
kandidatų sąrašų sujungimo, 
tai yra priešrinkiminės koalici
jos sudarymo. Apie savo kandi
datų sąrašų sujungimą paskelbė 
Lietuvių Tautininkų sąjunga ir 
Lietuvos Demokratų partija. 
Šioje koalicijoje taip pat turėtų 
būti Lietuvos Politinių kalinių 
ir tremtinių sąjunga (LPKTS), 
tačiau iš jos kol nesulaukta 
pareiškimo apie dalyvavimą 
koalicijoje. 

Tikimasi, kad VRK kandida
tus į Seimo narius pradės re
gistruoti antradieni. 

Pasaulio naujienos 
iRemiantis DPA, Reuter. BNS INTERFAX. 
BelaPAN* žinių agentūrų pranešimais) 

ITAR-TASS. 

Lietuvos Moterų partijos pirmininke Kazimiera Prunskiene i* esmės palaiko siūlymą Seimo 
rinkimu diena surengti referendumą dėl Seimo narių skaičiaus sumažinimo, taip pat dėl nuostatos, 
kad ne mažiau kaip puae valstybės biudžeto pajamų '->n būti skiriamas socialinėms reikmėms. 
K. Prunskienė apgailestauja, kad sprendimas dėl Seimo nariu skaičiaus sumažinimo, kaip ir 
daugelis kitų aktualių Lietuvai klausimu, nebuvo priimtas šioje Seimo kadencijoje. Jos nuomone, 
nuostata dėl parlamentarų skaičiaus sumažinimo turėtų galioti jau šiam naujai išrinktam, o ne 
dar kitam Seimui, kaip siūlo referendumo paskelbimo iniciatoriai. 

Nuotr.: Moterų partijos pirmininkė Vilniuje, prie Aušros vartų dalija išmalda. 
J. Staselio nuotr. LR 

Konservatoriai: 
privatizavimo problemas turi 

spręsti referendumas 

Politiniai kaliniai: Valdas 
Adamkus pats sužlugdė. 

savo sumanymą 
Vantas, rugsėjo 15 .d. (AGEP) 

— Lietuvos Politinių kalinių 
partija mano, kad dešiniųjų poli
tinių organizacijų santalka ne
buvo sukurta dėl šio sumanymo 
autoriaus — žinomo lietuvių kil
mės JAV gamtosaugininko Val
do Adamkaus — kaltės. Pirma
dienį perduotame šios politinės 
organizacijos pareiškime taip 
pat teigiama, jog Lietuvos poli
tinių kalinių partija nedalyvaus 
rinkimuose į Seimą. 

Pasak pareiškimo, Politinių 
kalinių partija ragino „susi
telkti po Valdo Adamkaus vėlia
va" Demokratų ir Nepriklau
somybės partijas, Lietuvos Poli-
tinių kalinių ir tremtinių, 
Lietuvių tautininkų, Liberalų ir 
Centro sąjungas bei kitas deši
niąsias politines jėgas. 

„Dėl Valdo Adamkaus neprin-
cipingumo, neryžtingumo, prieš
taringų pareiškimų bei galuti
nio neapsisprendimo jo paties 
propaguojama ir puoselėjama 

santalka žlugo", rašoma Poli
tinių kalinių partijos pareiš
kime. Jame konstatuojama, kad 
dalies tautos ilgai laukta tre
čioji jėga liko tik popieriuje, 
politikų kalbose, bet ne gyveni
me". 

„Kai kurių partijų, ypač tauti
ninkų, interesai ir ambicijos 
tapo aukštesnės už tautos, vie
nybės interesus", sakoma pa
reiškime. 

Atsiskaydama dalyvauti Sei
mo rinkimuose, Politinių kali
nių partija kviečia taip pasielgti 
ir mažąsias dešiniąsias politines 
organizacijas, nepriklausiančias 
koalicijoms. 

Vienintelę koalicija būsimuo
se Šeimose rinkimuose yra su
dariusi Tautininkų sąjunga ir 
Demokratų paritja. Paskutiniu 
momentu išėjo jų planuota koa
licija su trečiąja politine jėga — 
Lietuvos Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga. 

Seime užregistruotas 
referendumo projektas 

Vilniun, rugsėjo 13 d. (AGEP) 
— Š} penktadieni Seime užregis
truotas nutarimo projektas, 
kuriuo siūloma paskelbti kartu 
su Seimo rinkimų pirmuoju 
ratu — spalio 20 d. referendumą 
dėl Lietuvos Respublikos Kon
stitucijos 55, 57 ir 131 straips
nių pakeitimo ir papildymo įsta
tymo nuostatų. 

Referendumui pateikiamos 
Konstitucijos 55, 57 ir 131 
straipsnių pakeitimo ir papil
dymo įstatymo trys nuostatos. 
Jose siūloma sumažinti Seimo 
narių skaičių nuo 141 iki 111, 
nustatyti nuolatinę Seimo rin
kimų datą pavasarį — eiliniai 
Seimo rinkimai būtų rengiami 
kas ketveri metai balandžio 
mėnesio antrąjį sekmadienį. 
Trečioji referendumui siūloma 
nuostata skelbia, kad „ne 

mažiau kaip pusę valstybinio 
biudžeto pajamų turi būti 
skiriama socialinei apsaugai, 
medicinai, švietimui, mokslui, 
kultūrai ir kt. piliečių socia
linėms reikmėms". 

Iniciatyvą surengti referendu
mą dėl Konstitucijos kai kurių 
straipsnių pakeitimo pareiškė 
daugiau kaip vienas trečdalis 
Seimo narių. Ją parėmė absoliu
ti LDDP frkacijos narių daugu
ma. Penktadienį Seimo valdy
ba, vadovaudamasi Referen
dumo įstatymo 9 straipsniu, 
patvirtino parlamentarų, iškė
lusių referendumo iniciatyvą, 
parašų autentiškumą. 

Valdančioji partija ketino taip 
pat pasiūlyti referendumui 
nuostatą, skelbiančią, kad 
„Respublikos prezidentas yra 
teismų nepriklausomumo ga-

Vilnius, rugsėjo 13 d (AGEP) 
— „Jeigu valdančioji partija 
būtinai nori suaktyvinti rin
kėjus, konservatoriai sutinka su 
jos siūlymu surengti referendu
mą kartu su Seimo rinkimais. 
Tačiau jie siūlo jame pritarti 
nuostatai, jog likęs neprivati
zuotas turtas gali būti priva
tizuojamas tik viešai jį parduo
dant, o gauti už tai pinigai būtų 
panaudoti santaupų, pensijų 
atkūrimo fondams, indėliams 
kompensuoti". Tai penktadienio 
spaudos konferencijoje pareiškė 
Seimo narys, Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) val
dybos pirmininkas Gediminas 
Vagnorius. Taip būtų išspręs
tas, anot jo, „esminis visiems 
Lietuvos gyventojams klausi
mas". 

LDDP pasiūlytas referen
dumas dėl kai kurių Konstituci
jos straipsnių pakeitimo, pasak 
G. Vagnoriaus, yra rinkėjų 
apgaulė, nieko nereiškiantys 
siūlymai. Jis sakė, kad LDDP 
ragina rengti referendumą tais 
klausimais, dėl kurių „opozici
ja neprieštarauja ir kurie yra 
visiškai nereikšmingi". G. Vag
norius priminė, kad valdančioji 
partija buvo atmetusi konser
vatorių siūlymą nuolat rengti 
Seimo rinkimus pavasarį, kad 
nauja valdžia geriau galėtų 
pasiruošti žiemos sezonui. 

LDDP siekimas sumažinti 
Seimo narių skaičių, anot G. 
Vagnoriaus, tai siekimas nieko 
nedarant, sudaryti įvaizdį, kad 
norima sumažinti valdymo išlai
das. Sumažinus parlamentarų 
skaičių 30 narių, per metus 
valstybė sutaupytų, jo apskai
čiavimais, apie 1.7 mln. litų ar
ba pusė lito kiekvienam žmogui. 
Tuo tarpu konservatoriai siūlo 
iš esmės pertvarkyti valdymo 
aparatą, sumažinti ministerijų 
skaičių iki 16. G. Vagnorius 
prognozavo, kad ateityje jas 
galima sumažinti trečdaliu, o 
valdymo išlaidas apie 100 mln. 
litų. 

G. Vagnorius taip pat kritiš
kai vertina referendumui 

rantas". Tačiau ji neteikiama 
referendumui, kadangi nesu
laukė tokio didelio Seimo narių 
pritarimo kaip kiti Konstituci
jos pataisų projektai. 

siūlomą nuostatą ne mažiau 
kaip pusę valstybės biudžeto 
pajamų skirti socialinei ap
saugai. Jo manymu, tai LDDP 
bandymas parodyti, „kad ji 
keičia savo ekonominę ir socia
linę politiką". -f"<spremjera8 
sakė, kad dabar būtent tiek 
skiriama toms reikmėms, o 
ateityje tikimasi skirti dar dau
giau. 

G. Vagnorius pabrėžė, kad 
konservatoriai nėra Konsti
tucijos taisymo šalininkai, 
tač iau nesipriešins joms. 
Nenorėdami, „kad žmonės būtų 
klaidinami referendume", jie 
siūlo, pasak jo, dar šioje sesijo
je pradėti LDDP pasiūlytų 
Konstitucijos pataisų priėmimo 
procedūrą. Užbaigti ją, G. Vag
noriaus nuomone, galėtų jau 
naujas Seimas. 

Trumpai iš Lietuvos 
(Remiantis DPA, Reuter. BNS, IN-
TERFAX, ITARTASS, BelaPAN 
žinių agentūrų pranešimais) 

— Rugsėjo 12 d. Seime antrą 
kartą buvo atmestas Policijos 
įstatymo pataisų projektas. Opo
zicijos netenkina siūlomas 
12-ašis straipsnis, nes š is 
straipsnis numatė, kad „polici
jos generalinį komisarą vidaus 
reikalų ministro teikimu pri
tarus vyriausybei skiria ir at
leidžia prezidentas". Opozicijos 
manymu, ši pataisa pažeistų 
Konstituciją. 

— Lietuvos valstybės biu
džeto deficitas jau visiškai pa
dengtas, sakė finansų ministras 
Algimantas Knžinauskas. 702 
mln. litų biudžeto deficitas bus 
dengiamas tik iš skolintų lėšų, 
parduodant vyriausybės verty
binius popierius. Pasak mi
nistro, žema pastarųjų mėnesių 
infliacija buvo ir todėl, kad 
vyriausybė nedidino atlyginimų 
ir pensijų. 

— Sekmadienį, rugsėjo 15 d., 
3 vai. p.p. Marijampolės rajono 
Reketijos pasienio užkardoje 
tarnybos metu iš pasienio 
patrulio nenustatytas kaukėtas 
bei ginkluotas asmuo mėgino 
atimti Kalašnikovo sistemos 
automatą. Patruliuojančiam 
kareiviui nepaklusus, užpuoli
kas ii įvykio vietos pabėgo. Tai, 

LKDP sustiprėjusi 
kokybiškai 

Kaunas, rugsėjo 13 d. (AGEP) 
— Apie 10,000 narių vienijanti 
Lietuvos krikščionių demokratų 
partija (LKDP), jos pirmininko 
Algirdo Saudargo manymu, į 
Seimo rinkimus ateina ypač 
sustiprėjusi kokybiškai. Tačiau, 
pasak vadovo, nors ir gali tikė
tis sėkmės, „šešėlinės" vy
riausybės neformuos, o konk
rečius pretendentus į kokius 
nors valstybinius postus įvar
dins tik paaiškėjus rinkimų re
zultatams. 

Kaip LKDP rinkiminę progra
mą „Tarnauti Lietuvai" efek
tyviau pateikti šalies visuo
menei, LKDP vadovybė bei jos 
nariai rugsėjo 13-14 d. susirinko 
aptarti Kaune, šiam tikslui 
skirtame seminare, kurį parė
mė Konrado Adenauerio fondas. 

Pasak A. Saudargo, LKDP, 
kandidatus į Seimą kelianti 65 
vienmandatėse rinkiminėse 
apygardose ir beveik 90 preten
dentų — pagal sąrašus tik „pa
tikrintus žmones". Apie pustre
čio šimto partijos atstovų — 
gerai užsirekomendavę vietos 
savivaldos organuose, 6 krikš
čionys demokratai užima merų 
ir 12 — vicemerų postus. 

pasak pasienio policijos parei
gūnų, pirmas toks atvejis Lie
tuvos-Lenkijos pasienyje po 
nepriklausomybės atkūrimo. 

— Rugsėjo 12 d., prieš pat 
vidurnaktį Vilniaus nuotekų 
biologinio valymo įrenginiuose 
dėl kol kas nežinomų priežasčių 
griuvo siena tarp dviejų rezer
vuaro sekcijų. Žmonės per ava
riją nenukentėjo. „Vilniaus 
vandenų" spaudos tarnybos tei
gimu, nepaisant avarijos, Vil
niaus nuotekos, kurios buvo 
pradėtos biologiškai valyti 
liepos 4 dieną, valomos ir toliau. 
~ Ignal inos AE pirmasis 
reaktorius dirba pilnu pajėgu
mu. 1300 megavatų galingumą 
blokas pasiekė ketvirtadienį, 
apie 10 vai. vakaro. IAE gene
ralinis direktorius Viktoras 
Ševaldinas sakė, kad visos 
atominės jėgainės grandys dir
ba normaliai, radiacinis elek
trinės fonas atitinka normaty
vus. 

— Miškai Lietuvoje kol kas 
nebrangsta. Vidutiniškai 1 ha 
miško Lietuvoje kainuoja 4,000 
dol. 

Baltijos valstybių saugumas 

Ryga. Trys Baltijos valstybės, 
trokštančios rasti tvirtą atramą 
Vakaruose, penktadienį sveiki
no JAV iniciatyvą pagreitinti jų 
įsijungimą į Vakarų saugumo ir 
ekonomines struktūras. Vadi
namąjį Baltijos veiklos planą, 
su kuriuo buvo supažindinti 
Baltijos valstybių ambasadoriai 
Vašingtone rupgjūčio 29 d., 
dabar pristato JAV delegacija, 
vadovaujama JAV valstybės 
sekretoriaus pavaduotojo padė
jėjo Marshall Adair ir Naciona
linio saugumo tarybos atstovo 
Dan Fried. 

Delegacija jau lankėsi Estijo
je, Latvijoje, penktadienį ji 
viešėjo Danijoje, o šeštadienį 
Vilniuje. Aukštas JAV diploma
tas agentūrai Reuters sakė, kad 
šis planas — dvipusis dokumen
tas, kuriame JAV remia Balti
jos valstybių siekimą įsi
jungti į NATO ir kitas Vakarų 
organizacijas. Nuogąstaujančios 
dėl savo didelio ir nenuspėjamo 
kaimyno Rusijos, Baltijos 
valstybės narystes ES ir NATO 
pavertė centriniu savo užsienio 
politikos siekiu. Daugelis 
analitikų ir diplomatų yra rašę, 
kad Baltijos valstybės liks už 
NATO ribų, nes tai išprovokuo
tų griežtą Maskvos atsaką. 

Lietuvos URM atstovas 
agentūrai Reuters pasakė kad 
Amerikos planas susideda iš 3 
dalių: parama Baltijos vals
tybėms siekiant įstoti į NATO 
ir ES; santykių su kaimyninė
mis šal imis, ypač Rusija, 
pagerinimas; abipusė parama, 
siekiant pagyvinti JAV in
vesticinį ir ekonomini aktyvu
mą regione. Kitas, aukštesnis 
Lietuvos URM pareigūnas sakė, 
kad „planas pabrėžia strateginę 
Baltijos šalių svarbą Jungti
nėms Amerikos Valstijoms ir 
demonstruoja Amerikos įsipa
reigojimą šiam regionui". 

Latvijos užsienio reikalų mi
nistras Valdis Birkavs ketvirta
dienį sakė, kad „mes apsvars-
tėme Baltijos veiklos planą ir 
pareiškėme susirūpinimą, 
kad jis netaptu pakaitalu 
NATO plėtimui, ir dabar mes 
įsitikinome, kad nėra reikalo 
nerimauti". 

Maskva. Rusijos prezidentas 
Boris Jelcin širdies opeaciįos 
metu šalies ,,branduolinį 
mygtuką" laikinai perduos 
ministrui pirmininkui Viktor 
Černomyrdin, kuris ji turės tik 
tol, kol Jelcin bus paveiktas 
narkozės. Atgavęs sąmonę, pre
zidentas šalies branduolines at
sargas vėl pradės kontroliuoti 
pats. 

Vašingtonas. JAV nusiųs į 
Kuweitą 5,000 karių kaip reak
ciją į susidūrimus su Iraku. 
Apie tai pranešė JAV gynybos 
departamentas. Jie prisijungs 
prie 1,200 JAV kariškių, kurie 
yra Kuweite nuo rugpjūčio mėn., 
kur dalyvauja pratybose kartu 
su Kuweito pajėgomis. Nors 
penktadienį Irakas pareiškė, 
kad nebešaudys į JAV ir sąjun
gininkų lėktuvus neskraidymo 
zonoje, JAV į tai reagavo įtariai 
ir teigia, kad stiprins karinį 
pasirengimą regione. 

Rusijos prezidentui Boris 
Jelcin perduotame Afganista
no prezidento kreipimesi ragi
nama sostinėje Kabule atnau
jinti Rusijos ambasados veiklą. 

NATO plėtimas 

Roma. NATO generalinis 
sekretorius Javier Solana penk
tadieni pasakė, kad Rusijai nėra 
ko bijoti, jeigu Vakarų karinis 
aljansas išsiplės priėmus buvu
sio Sovietinio bloko šalis. Taip 
pat jis teigė, kad neturi būti 
paliktas neišnaudotas nė vienas 
kelias, stiprinant santykius tarp 
NATO ir Rusijos. Solana kalbė
jo NATO gynybos kolegijoje 
Romoje. Anot Javier Solana, 
„rusai gali būti tikri, kad 
NATO plėtimas nesukels kari
nės situacijos jiems ar bet kam 
kitam'". Taip pat jis teigė, kad 
susirūpinimas dėl branduolinių 
ginklų dislokavimo yra nepa
grįstas. „Mes neturime jokių 
ketinimų, jokių planų ir jokių 
priežasčių keisti dabartinę 
branduoliniu ginklų disloka
ciją", sakė Solana. 

Solana sake tikįs, kad Rusija 
pradėjo švelninti savo poziciją 
dėl NATO išplėtimo. Anot jo, 
Rusija turi paklausti savęs svar
biausio klausimo: „ar Vidurio ir 
Rytų Europa, likusi nervinga 
apimta baimės dėl strateginio 
pažeidžiamumo yra geriau už 
situaciją, kuomet šios šalys 
saugiai įsitvirtina daugiašalio 
saugumo rėmuose?". 

Solanos pasisakymas nu
skambėjo prieš svarbius susi
tikimus su Rusijos užsienio 
reikalų ministru Jevgenij Pri 
makov Vienoje rugsėjo 20 d. ir 
gynybos ministru Igor Rodionov 
rugsėjo 25-26 d. Bergene (Norve
gija). Šiuose susitikimuose bus 
aptariamas JAV valstybės sek
retoriaus VVarren Christopher 
pasiūlymas parengti oficialią 
NATO ir Rusijos santykius 
apibrėžiančią chartiją, kuri 
padarytų Mskvą pilnateisiu 
partneriu kuriant naują Eu
ropą. Christopher yra sakęs, 
kad NATO susitikimas, kuria
me bus įvardinti nauji nariai, 
bus surengtas 1997 m. pavasarį 
ar vasarą ir ragino iki to 
susitikimo parengti chartiją su 
Rusija. 

Bona. Konkretūs planai, 
pagal kuriuos į Šiaurės Atlan
to aljansą bus priimtos Čekija, 
Vengrija, Lenkija ir Slovėnija, 
bus paskelbti ateinančių metų 
pradžioje, NATO valstybių va
dovų susitikimo metu, sekma
dienį pranešė laikraštis „Welt 
am Sonntag". „NATO plėtima
sis prasidės 1997-ųjų pavasarį", 
rašė laikraštis, cituodamas 
Vokietijos diplomatus. Vašing
tonas mano, kad įtraukus į 
pirmųjų narių skaičių Slovėniją, 
pavyks įtikinti Maskvą, kad 
NATO plėsis ne tik į rytus, bet 
ir į pietus, rašo ,,Welt am Son
ntag". 

Vašingtonas. Tarptautinis 
valiutos fondas penktadienį įtei
kė Rusijai 350 mln. dol. ir sake, 
kad reformų programa Rusijoje 
tebevykdoma Šie Rusijai išmo
kėti pinigai yra dalis 10.2 mlrd. 
trejų metų paskolos, kuri buvo 
patvirtinta vasario mėnesį. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 17 d.: Šv. Robertas 
Bellarmine, Bažnyčios mokyto
jas (1542-1261); Robertas. 
Algaudas. Mantvinas, Sigute. 

Rugsėjo 18 d.: Juozapas. Sta 
nislovas, Irena, Jorūnė, M ingai 
la. 1873 m. gimė lietuviškojo Šv. 
Rašto vertėjas arkiv. Juozapas 
Skvireckas. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
NUOSTABAUS VAISTO 

VAISTINĖ (2) 
JONAS ADOMAVIČIUSJH.D. 

Štai kokia yra gyvenimo per
mainos (menopauzės) fiziologija. 
Tas laiko tarpas tarp moters 
vaisingų metų ir paskutinės re
gulos yra nuolat mažėjančio 
kiaušdėtese (ovaruose) moteriškų 
hormonų gaminimo laikotarpis. 
Kiaušdėtės gamina įvairius mo
teriškus hormonus, žinoma, 
įskaitant ir „estrogeną". 

Mažtant hormonų gamybai 
kiaušdėtese, hormonas „estra-
diol" iškeičiamas į hormoną 
„estrone", kuris esti įvairiuose 
kūno organuose; kepenyse, rie
baluose, raumenyse, inkstuose, 
smegenyse ir plauko šaknelėje. 

Be regulų moters pakitęs hor
monų kiekis sukelia staigų ir 
ilgalaikį jos medžiagų apykai
tos pakitimą, kas sukelia krau
jagyslių nepastovumą (muša ši
lima, pila prakaitas), šlapimo ir 
lyties organų sumenkimą, kau
lų suminkštėjimą, širdies bei 
smegenų kraujagyslių sunega
lavimą, psichogeninį pasireiš
kimą ir alzheimerinę. 

Moter iško ho rmono — 
„Est rogeno" s tokos 

papi ldymas 

Kai be regulų moters kūnas 
liaunasi gaminęs moterišką 
hormoną „estrogeną", tada 
gydytojas tokiai moteriškei 
suteikia iš išorės tokį patį 
hormoną. Taip medicina elgiasi 
su visų kitokių hormonų trū
kumu, pvz., gūžio liaukai (thy-
roid) nepakankamai gaminant 
gyvybei svarbaus hormono, jis 
t e ik i amas tokiam ligoniui 
tabletės pavidalu. Tada nyksta 
tokio ligonio odos sausumas ir 
gyvybei pavojingas nuovargis. 

Tas pats esti ir su moteriško 
hormono „estrogeno" trūkumu: 
jį papildžius, išnyksta du svar
biausi tokio trūkumo reiškiniai: 
kraujagyslių susijaudinimas 
(šilimos pilimas, prakaitavimas) 
ir makšties susinešiojimas. 

P i rmas „es t rogeno" 
ženklas t r ū k u m o 

Kai moteris pradeda įvairiai 
stipriai ir dažnai naktį pra
kaituoti ir ją pradeda nei iš šio, 
nei iš to šilima pilti-tai pirmas 
ženklas, kad jos kūne mąžta mo
teriško hormono „estrogeno" 
kiaušdėtese gamyba. Šie nege
rumai net 75-85 procentams be 
regulų moterų gali tęstis ištisus 
mėnesius ar net metų metus. 

Priediniai tokiems kraujagys
lių negerumams gali kiek tal
kinti dar ir kitokie negerumai 
(pakitęs catecholaminas, prosta
glandinas, endorphinas ar neu-
rotensino apykaita). Tokie 
pakitusių kraujagyslių sukelti 
negerumai sutvarkomi, vos pra
dėjus tokias moteris „estroge
nu" gydyti - pirmoje gydymo 
pakopoje jos pradeda geriau 
jaustis. 

Est rogeno stokos sukelti 
moters lyties o rganų 

negerumai 

Stokojant estrogeno, atsiradęs 
makšties sausumas - joje gleivių 
išskyrimo sumenkimas ir paki
tęs joje rūgštingumas bei su
menkusi kraujotaka gali sukelti 
lyties ir šlapimo organų pakiti
mus Tada suplonėja lyties orga-
ng paviršutinis sluoksnis (epite
lis) ir dėl to jis pasidaro lengvai 
sužeidžiamas. Tas sukelia su
jaudinimą, deginimą, niežulį, 
skausmingą ir sunkų intymumą 
ir kraujavimą 

Kai makšties gleivinė nega
mina pakankamai gleivių-tepa-
lo, tai dėl šio negerumo ir 

sumenkus intymumui potrau
kiui, gali atsirasti intymumo 
negerovės. Tas yra svarbu 
šeimyniniame gyvenime. Čia 
„estrogenas" gali daug ką 
pataisyti. 

Šlapinimo organų paki t imai 

Trūkstant „estrogeno", taip 
pat gali susierzinti ir apatinis 
šlapinimosi latakas (uretra). Ta
da prisimeta deginimas šlapi
nantis, sunkus ar skausmingas 
šlapinimasis, šlapimo pūslės 
uždegimas (cystitas) ir ne 
triperinis apatinio šlapimo 
latako uždegimas/uretritas. 

Tokie šlapimo ir lyties organų 
pakitimai iš dalies prašalinami, 
gydantis „estrogenų", bet pagi
jimas užtrunka ilgėliau tada, 
kai reikalas užleidžiamas - kai, 
trūkstant „estrogeno", per ilges
nį laiką nesigydoma. 

Nors toks gydymas „estroge

nu" negali pataisyti dėl įtampos 
— dėl audinių nenormalumų at
siradusį šlapimo nesulaikymą, 
vienok „estrogenas" gali prašą 
linti dėl jo trūkumo atsiradusius 
tokius negerumus, kaip stiprų 
norą šlapintis (urgency) ar jo 
sukeltą šlapimo nesulaikymą, 
sunkų bei skausmingą šlapini 
mąsi ir gali pagerinti makšties 
epitelio celes. 

Da r i r čia ne v i skas a i šku 

Dar nėra užtikrintai susekta, 
ar regulų paliovimas sukelia 
tuo metu atsirandančius nesvei-
kus-pataloginius paki t imus. 
Naktį p raka i t a s , iš miego 
prabudimas greičiausiai sukelia 
įsijautrinimą, dėmesio nepasto
vumą ir baimingumą. Tada dau 
gelis moterų skundžiasi padidė
jusiu nervingumu, nusiminimu, 
atminties sumenkimu ir silp
numu jėgos netekimu. Kadangi 
daug gyvenimo pakitimų at
siranda tuo pasikeitimo laiku, 
galima „estrogeno" hormoninė 
įtaka tiems pakitimams dar 
nėra visai aiški. 

I švada . Sulaukus gyvenimo 
permainos, nereikia moteriai 
vargti, kada yra galimybė, su 
gydytojo žinia, sėkmingai nuo 
tų negerumų atsitolinti mote
riško hormono ..estrogeno" pa
galba. 

Į G Y V E N D I N T I N A S A T S A K Y M A S 

Klausimas. O kaip man savo 
kaulus nuo lūžimo apsaugoti, 
kad aš negaliu „estrogeno" 
naudoti. Mano kūnas nepakelia 
tokio gydymosi. Esu 68 metų, 
aišku, be regulų, vegetarė. 
Geriu po du puodelius nugrieb
to pieno kasdien. Nei žuvies, nei 
riešutų nevalgau. Kaip man 
elgtis su tais per radiją ir 
televiziją peršamais, daug 
kalcio turinčiais, vaistais? 

A t sakymas . Jokių pelna-
gaudžių peršamų patarimų ne
klausyk- nepildyk-jokių 
„Tums", „Os-calcium" ir kitų 
tablečių burnon nedėk. Vien tik 
su kalciu gausiu maistu savo 
kaulus stiprink — jų tirpimą 
atitolink ir tųo būdu sumažink 
nelaužomų kaulų lūžimo pavo
jų, kuris dažnai esti mirtinas, 
na, ir darbuokis. 

Suprask kalcio naudą. Kal
cis yra labai svarbus mineralas 
kaulų augimui, dantų ir rau
menų stiprumui. Jis talkina 
medžiagų apykaitai kūne. Taip 
pat jis yra svarbus raumenų 
susitraukimui, nervų veiklai ir 
širdies plakimo sureguliavimui. 

Kadangi kalcis yra taip svar
bus kūnui, tai jo kūne yra kur 
kas daugiau negu kito minera
lo. Jis kūne yra patalpintas 
kauluose ir dantyse. Gausus su 
maistu kalcio valgymas šalina 
kai kuriuos senatviškumus. Jis 
sėkmingai gydo vaikų rachitą ir 
kitas kaulų bei sąnarių negero
ves, kaip kaulų suminkštėjimą 
(osteoporozę), ar t r i tą , jų 
trapumą. O kas dar svarbu-kal 
eis yra natūralus nervų ramin
tojas. 

Kalcio trūkstant, kūne gali at 
silikti augimas, būti jautrūs 
raumenys ir nervai. Tada gali 
pradėti gesti nervai, imti širdis 
baladotis, kaulai silpti, rau 
menyse mėšlungis atsirasti ir 
imti sąnariai skaudėti. 

Šiaip žmogui medicina pata
ria kasdien kalcio sunaudoti po 
800 mg. Nėščios ir kūdikius 
krūtimi maitinančios moterys 
privalo kalcio kasdien gauti po 
1,200 mg. Dar to negana. Kal
cio turintis maistas turi būti 
valgomas su A, C ir D vitaminų 
ir mineralo magnio turinčiu 
maistu. Tik tada kūnas kalcį 
geriau pasisavina. Žinoma, net 
ir geriausio dalyko perteklius 
yra nepageidaujamas. Taip ir su 
kalcio pertekliumi gali atsitikti 
— jis gali tada į kūno audinius 
nusėsti. Žinokime, kad su mais
tu niekada kalciumi nepersi
krausi. 

Kalcio gausiai yra žemės rie
šutuose (peanuts) ir migdoluose 
(almonds), piene tik nugriebtas 
gertinas dėl kitokios sveikatos). 
Nugriebto (skim) gerkime kas
dien po keturis puodelius, val
gykime iš jo pagamintą varškę 
bei sūrį. Rūgusis yra lietuvių 
pamėgtas. Žuvį kasdien, ypač 
mažas-vandenyje paruostas sar
dines su kaulais valgykime. 
Vaisių-daržovių, ypač žalia 
lapių, mišinio įvairiame pavi
dale po 9 puodelius kasdien su
dorokime. 

Žiūrėk, kad pakiltum iš perekš
lės vištos gūžtos ir judėtum-dar-
buotumeis. Beveik visi pensi
ninkai, ypač pensininkės, Tams
tos amžiuje vengia darbo-pa-
sivaikščiojimo kaip kipšiukas 
kryžiaus. Sėkmės. 

• Telšiai. Liepos 12 d. baigėsi 
stojamieji egzaminai į Telšių 
kunigų seminarija. Iš viso sto
jamuosius egzaminus laikė 30 
jaunuolių, iš kurių 16 įstojo į 
licėjinį ir 6 I filosofinį kursą. I 
filosofiniame kurse kartu su bai
gusiais III licėjinį kursą jau yra 
12 studentų. Stojamieji egzami 
nai i Telšių kunigų seminariją 
dar vyko rugpjūčio 12 dieną. 

Dievo Motinos altorius Šiluvoje. 
Nuotr. J o n o Tamulaidio 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 
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Varėnos r .c. ligoninės vrr. gyd. H. Bukelis (kairėje), dr. Asta Tamalevičienė 
ir vyr. akušeris 

Nuotr. Pranės Slutienės 

POSĖDŽIAVO VILNIAUS 
ARKIVYSKUPIJOS 

KUNIGAI 

Rugpjūčio 7 d. Vilniaus arki
vyskupijos kunigų susirinki
mas, kuriame tartasi dėl kate-
chezės parapijose. įžangine 
paskaitą skaitė kun. A. Gudai
tis SJ. ragine, be kita ko, per
teikti Kristų šiandieniškai, 
geriau pažinti savo mokinių 
tėvus, artimuosius, lankyti jų 
šeimas. Per diskusijas kunigai 
išsakė savo pageidavimus bei 
katechezės darbo trūkumus. Ke
letas arkivyskupijos kunigų pa 
teikė Vilniaus arkivyskupui 
Audriui Juozui Bačkiui savo 
siūlymus dėl sielovados suakty
vinimo parapijose. Pagrindinis 
sielovados objektas, jų nuomo
ne, turėtu būti krikščioniškoji 
šeima. 

Per susitikimą taip pat buvo 
išdėstyti katechetų pageidavi 
mai savo kunigams Pasak tiky 
bos mokytoju, patyrimas rodo. 
jog daugiau teigiamų rezultatu 
pasiekiama tada. kai kunigai 
..nuoširdžiai ir konkrečiai rūpi
nasi tikybos mokymu". Rūpini 
masis tikybos mokymo kokybe, 
anot katechetų, galėtų reikštis 
tuo. kad kunigas' ir nedėstantis 
mokykloje) „gerai susipažįsta su 
Bažnyčios dokumentais apie ka-
techezę. tikybos mokymo pro 
gramomis. vadovėliais, įvairia 
papildoma medžiaga: bendrau
ja su parapijos tikybos mokyto 
jais. žino jų rūpesčius, pasiren 
girną, sąlygas, tampa jų dvasios 
vadu; palaiko draugiškus santy
kius su mokyklos vadovybe, lan 
kosi mokykloje, kur domisi ne 
tik tikybos mokymu, bet ir įvai 
riais dorinio auklėjimo, etikos 
dėstymo klausimais, dalyvauja 
mokyklos šventėse, pagal gali
mybes organizuoja maldingas 
keliones, ekskursijas, stovyklas, 
renginius, jaunimo dienas, spor
to varžybas; skatina įvairiapuse 
karitatyvinę veiklą, į kuria 
įtraukiami mokiniai ir mokyto 
jai; jeigu gali. pats dėsto tikybą, 
laikydamasis programos reika 
lavimų; lanko mokytojų pamo 
kas, jas aptaria, recenzuoja pa 
deda taikiai ir taktiškai spręs 
ti konfliktus, kylančius tarp 
tikybos mokytojų ir mokyklos 
vadovybės, mokinių, jų tėvų, 
taip pat tarpusavyje; įvairiais 
būdais skatina, drąsina, palaiko 
tikybos mokytojus; deramai rū
pinasi, kad dekanatuose įsikur

tų metodiniai židinėliai, kur 
būtų kaupiama reikalinga me
todinė medžiaga, dalijamasi 
patirtimi, keliama kvalifikaci 
ja. padedama mokytojams apsi
rūpinti reikalinga literatūra..." 

'„Bažnyčios žinios. Nr. 15' 

ĮVYKO LIETUVOS 
VYSKUPU 

KONFERENCIJOS 
POSĖDIS 

Rugpjūčio 8 d. Kauno arkivys
kupijos kurijoje įvykusiame 
Lietuvos Vyskupų Konferenci
jos posėdyje dalyvavo kar
dinolas Vincentas Sladkevičius, 
apaštalinis nuncijus Justo Mul-
lor Garcia. Vilniaus arkivysku
pas Audrys Juozas Bačkis, Kau
no arkivyskupas Sigitas Tamke-
vičius, visi kiti Lietuvos vysku
pai ir generalinis sekretorius 
kun. Gintaras Grušas. 

Pagrindinė posėdžio tema 
buvo klausimas, kaip garan
tuoti geresnį parengimą San 
tuokos sakramentui Pastaruo
ju metu šiai temai buvo skirta 
daug dėmesio Vyskupų Konfe
rencijos Evangelizacijos plane 
bei šiais metais paskelbtose Po
piežinės Šeimos tarybos in
strukcijose. 

Vyskupai aptarė išankstinės 
besirengiančiųjų tuoktis regis
tracijos įvedimą parapijose 
Norint garantuoti atitinkama 
pasirengimą santuokai, numa
toma nustatyti privalomą laiko 
terminą iki santuokos. Šivio me 
tu rengiama apklausos forma, 
kurios projektas bus išsiuntinė
tas visoms vyskupijoms, lau 
kiant komentaru ir pataisų. Ap
klausos forma turėtų padėti 
kunigams išsiaiškinti visas 
galimas kliūtis ir garantuoti 
reikiamu dokumentų surin 
kimą. 

Norint parengti išsamia pasi 
renginio santuokai kursų pro 
gramą pagal neseniai išleistas 
Popiežinės Šeimos tarybos in 
strukcijas. nutarta sudaryti 
komisiją. į kurią būtų įtraukti 
Šeimos centrų atstovai. Ši pro
grama galėtų būti taikoma 
visuose Šeimos centruose, taip 
pat parapijose 

Vyskupai aptarė dabartine 
padėtį Romos Šv Kazimiero ko
legijoje ir nutarė kreiptis į Ka
talikiškojo Švietimo kongrega
ciją bei kolegijos vadovybę, ieš
kant būdų glaudesniems ry
šiams tarp Šv Kazimiero kole
gijos ir Lietuvos episkopato 
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Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba 
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją. 

• Redakcija dirbs kasdien nuo 
8:30- »:00, šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti. 

palaikyti. 
Vyskupai pr i ta rė parengtam 

kreipimuisi dėl rengiamo Kon
stitucijos 47 straipsnio pakeiti
mo įgyvendinimo įs ta tymo. 
Konstitucijos pata isa grąžintų 
Bažnyčiai teisę a tgaut i žemę, 
ant kurios stovi Bažnyčios 
pastatai. Tačiau žemę grąžinti 
š i ame į s t a t y m e n u m a t y t a 
išpirkimo būdu. Parengtame 
k re ip imes i s i ū l o m a žemės 
i šp i rk imą p a k e i s t i grą
žinimu. 

Kun. Rolandas Makrickas, su
tikus jo ordinarui , patvir t intas 
Lietuvos Vyskupų Konferenci
jos generalinio sekretoriaus pa
dėjėju. 

(„Bažnyčios žinios", Nr.15) 

DAUGIAU P A Š A U K I M Ų 

Po 40 komunistinės priespau
dos metų Slovakijos Katalikų 
Bažnyčia džaug ias i didel iu 
kunigų prieaugiu. Kaip pranešė 
Vatikano radi jas , šių metų 
liepos pradžioje įšventinta 117 
naujų kunigų, o penkiose šalies 
seminarijose kunigystei rengia
si daugiau negu 900 kandidatų. 
Naujai įšventintieji yra pirmo
ji dvasininkų kar ta , pradėjusi 
studijas po pervartos ir dabar 
pradedanti aktyvią sielovadinę 
veiklą. Nepaisant džiuginančių 
skaičių, šalyje, kaip ir anksčiau, 
tebetrūksta kunigų. Nemaža 
kunigu dėl.amžiaus ar sveikatos 
prašo sumažinti krūvį arba iš
leisti į pefisiją. 

B a b t a i . Birželio 16 d. Babtų 
Šv. apašt. Petro ir Povilo bažny
čioje arkivyskupas Sigitas Tam 
kevičius suteikė Sutvirtinimo 
sakramentą 130 jaunuolių. Pir 
mąją Komuniją šiemet priėmė 
70 vaikų. Pirmajai Komunijai ir 
Sutvirtinimui jaunuoliai buvo 
rengiami per visus mokslo me
tus tikybos pamokų metu. Anot 
Babtų klebono Jono Stankevi
čiaus, šioje, palyginti mažoje, 
parapijoje prasminga Pirmąją 
Komuniją rengti sekmadienį po 
mokslo metų pabaigos — tai 
t ampa visos parapijos švente. 
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ŠIANDIEN NEI TO, 
ATEITY NATO? 

PULK. ALGIMANTAS GARSYS 

Pulk. Garsys 26 metus tar
navo JAV Jūrų pėstininkų (U .S. 
Marine Corps) gretuose. Jis yra 
baigės valstybini Apsaugos uni
versitetą — Jungtinių pajėgų 
bendrą industrijos akademiją 
(Industrial College of the Arm-
ed Forces), Apsaugos sistemų 
vadybos akademiją (Defense 
Systems Management College), 
Jūrų pėstininkų (U.S. Marine 
Corps) Vadovavimo ir štabo 
akademiją (Command and Staff 
College) ir vandens karo aka
demiją (Amphibious Warfare 
School). 

Septynerius metus praleido 
užsienyje — Vietname, Okina-
voje, Tailande, Korėjoje ir 
Japonijoje su operatyviniais 
daliniais. Vadovavo operatyvi
niam brigados daliniui užsieny
je ir materialinio tiekimo cen
trui Kalifornijoj. Ėjo įvairias 
štabo karininko pareigas su 
Kongresu, Pentagonu ir vyriau
siais operatyviniais štabais, 
dirbdamas kaip biudžeto, struk
tūros, organizacijos, planavimo, 
resursų, projektų ir operatyvi
nių skyrių viršininku. Persų 
įlankos karo metu, dirbo 
Swartzkopfo štabe, vadovau
damas karo aprūpinimo skyriui. 
Praleido du metus kaip patarė
jas Tailando Jūrų Pėstininkams 
ir grįžęs į Ameriką tris metus 
dėstė karo mokykloje. 

Išėjo į pensiją 1993 m. kovo 
mėnesį. Gavęs pakvietimą iš 
Lietuvos Krašto apsaugos 
ministerijos, 1993 m. praleido 
devynias savaites Lietuvoje, 
susipažindamas ir dirbamas su 
„Geležinio Vilko" brigada, 
Krašto apsaugos ministerija ir 
Seimo valstybinio saugumo ko
mitetu. 

Dabar gyvena Floridoj, yra 
Baltijos instituto Washingtone 
valdybos narys ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės St. Petersburg, 
FL apylinkės pirmininkas. 
Šiam straipsniui jis pateikė ir 
klausimus, ir atsakymus. 

— Jau treji metai praėjo, 
kai lankėtės Lietuvoj, kaip 
dabar Jums atrodo Lietuvos 
Krašto apsaugos sistema? 

Daug mažiau pažengusi, 
negu tikėjausi. Buvo atlikti kai 
kurie darbai, pvz. kariuomenės 
vado paskyrimas, BALTBAT 
bataliono įkūrimas, siuntimas 
būrio į Bosniją ir praplėtimas 
karinio mokslo svetimų šalių 
akademijose bei mokyklose. Es
miniai ir pagrindiniai apsaugos 
sistemos darbai bei įstatymai 
dar neatlikti, nepatvirtinti ir 
neįgyvendinti. 

— Kas turėjo būti atlikta ir 
kas turėjo šiuos darbus atlik
ti? 

— Krašto apsaugos sistema 
susideda iš steigiamųjų įsta
tymų, valstybės apsaugos 
strategijos, karinės gynybos 

strategijos, karinių pajėgų 
struktūros, vadovavimo ir 
valdymo grandinės bei krizės 
operatyvinių centrų ir proce
dūrų. Vyriausybė, Seimas, 
Krašto apsaugos ministerija bei 
Kariuomenės vadas turi pareigą 
bendrai dirbti, kad reikalingi 
įstatymai būtų Seimo patvirtin
ti, o statutai KAM išleisti. Šian
dien nėra patvirtintų krašto ap
saugos sistemos įkūrimo įstaty
mų, išskyrus Lietuvos Konsti
tuciją. Nežinau, ar valstybinė 
bei karinė krašto apsaugos 
strategija paruošta. Nėra Seimo 
patvirtintos struktūros ir krizės 
valdymo operatyvinių centrų 
bei procedūrų. 

— Ar Se imo projektas „Lie
tuvos Nacionalinio Saugumo 
užtikrinimo pagrindai" neat
liks šio reikalingo darbo? 

Ne. Šis Seimo projektas, 
anksčiau žinomas kaip „Nacio
nalinio saugumo koncepcija", 
gyvuoja daugiau kaip treji 
metai. Lietuvoj mačiau bent 
keturis šio projekto variantus, 
o grįžęs namo — dar kokius tris. 
Deja, negaliu pritarti šiam pa
skutiniam variantui. Projektas 
sukiša į vieną dokumentą įstei
gimo įstatymus, strategiją, 
struktūrą ir kokius darbus 
reikia atlikti, įstojant į NATO. 
Nereikėtų viską sumesti į vieną 
puodą. 

Trumpai, įsteigimo įstatymai, 
kaip visos krašto apsaugos 
sistemos dalys, turi turėti at
skirus dokumentus, kurie išaiš
kina krašto apsaugos sistemą ir 
sistemos narių įgaliojimus bei 
pareigas. O valstybės apsaugos 
ir karinės gynybos strategija 
negali būti supainiota įstaty
muose. 

Strategija yra gyva, kartais 
greitai keičiama ir turi pri
sitaikyti prie krašto galimybių 
bei padėties. Nepraktiška, net ir 
pavojinga, įstatymais strategiją 
keisti. 

Karinių pajėgų struktūra iš 
esmes atsako, kiek ir kokių 
dalinių bei specialistų reikia ir 
kaip jie turi būti organizuoti. 
Čia turi būti aiškiai nustatyta 
aktyviosios tarnybos ir rezervo 
integracija. Šiandien rezervo 
klausimas neaiškus: kas sudaro 
tą rezervą, kaip jis integruotas 
ir koks rezervisto tarnybos 
laikotarpis. 

Nėra valstybinės krizės opera
tyvinio centro nei tinklo. Šis 
centras labai reikalingas. Pulk. 
Kilikauskas jau keletą kartų 
minėjo savo straipsniuose ką šis 
centras ir tinklas turėtų atlikti. 

— Ar yra kitų trūkumų? 
— Yra, bet aš tiktai norėčiau 

paminėti du esminius: pasiūlyta 
Valstybės gynimo tarybos narių 
sudėtį ir teritorijos gynimo 
sąvoką. Pats generolas J. An
driškevičius teisingai paminėjo 

savo pasikalbėjime laikrašty 
(„Respublika"), kad kai „dip
lomatai ir politikai neranda 
išeities, tai žodį turi tarti 
kariuomenė". Deja, Užsienio 
reikalų ministras nėra šios 
tarybos narys. Čia yra klaida, iš 
Konstitucijos kilusi. Seimo pa
siūlytuose pagrinduose, tarybą 
sudaro prezidentas, ministras 
pirmininkas, Seimo pirminin
kas, Krašto apsaugos ministras 
ir Kariuomenės vadas. Many 
čiau, kad Užsienio reikalų mi
nistro įnašas į krizės spren
dimus, būtų labai svarbus ir rei
kalingas. Sėkmingas diplomati
nis sprendimas galėtų išvengti 
kariuomenės pavartojimo. 

Teritorijos gynimo sąvoka 
man neaiški. Krizės metu, ma
nau, kad visos pajėgos gins 
Lietuvos teritoriją, tas yra 
savaime aišku. Bet, jei teritori
jos gynimas reiškia kad pajėgos 
pasiliks grynai savo teritorijoj 
gynybos stovyje ir nebandys 
surasti ir sunaikinti priešo kur 
jis bebūtų, tai savižudystė, nes 
atskiri vienetai bus sunaikinti.' 
Be to šeši iš devynių JAV karo 
principų būtų sulaužyti. 

— Ar galima grįžti prie re
zervo klausimo? 

— Taip. Lietuva turi nedidelį 
skaičių aktyviosios tarnybos 
karių. Jie yra profesionalai ar 
šauktieji. Taip pat yra Sava
norių krašto apsaugos tarnyba 
(SKAT). Dabartiniai įstatymai 
nereikalauja, kad šauktieji, 
baigę savo vienų metų tarnybą, 
toliau tarnautų tam tikrą 
skaičių metų rezerve. Lietuvos 
pagrindinė karinė jėga turi būti 
rezervas. Rezervų daliniai turi 
būti tampriai integruoti su 
aktyviais vienetais. Po daug 
mąstymo, priėjau išvados, kad 
rezervo funkciją turi atlikti 
SKATas. Reikia žiūrėti, ne kas 
dabar, bet ko reikia ateityje. 
Savanoriai gautų apmokytą 
personalą, jaunų jėgų ir galėtų 
toliau išlaikyti jų karinį mokslą. 

Gerai žinau, kad šiandien yra 
visokių nesusipratimų tarp vie
nų ir kitų pajėgų kariuomenėj, 
bet vado pareiga yra juos iš
spręsti, suvienyti ir duoti tikslą, 
kad galėtų efektyviausiai Lietu
vai tarnauti. 

— Kaipgi išėjo, kad keturi 
lietuvių kilmės, atitarnavę 
Amerikos kariuomenėj, pro
fesionalai pulkininkai keliau
ja į Lietuvą? 

— Mes visi esame JAV Balti
jos instituto nariai. Prieš metus 
pateikėm per ambasadorių Ei
dintą Lietuvos vyriausybei pa
siūlymą, kaip atstatyti Lietuvos 
krašto apsaugos sistemą. Mūsų 
pasiūlymas buvo pagrįstas Lie
tuvos Konstitucija ir atitinka
mas NATO reikalavimams. Bu
vom pasiruošę pereitais metais 
važiuoti į Lietuvą ir diskutuoti 
bei išaiškinti pasiūlymą. Po 
padėkos laiškelio ir Ministro 
Linkevičiaus nieko daugiau ne
girdėjome. Paruošiant pasiūly
mą, buvo atsižvelgta į daugelį 
faktorių. Tarp jų: didelių ir 
mažų valstybių apsaugos struk-

Gars v s 

turų, Lietuvai gresiantys pavo
jai, resursai išlaikyti karines 
pajėgas, civilinė kontrolė, ka
riuomenėje tarnaujančių sava
norių ir pašauktų integracija, ir 
karinė vadovybės filosofija. Per 
Baltijos instituto nuvažiavimą 
balandžio mėnesį nutarėm iš 
anksto susisiekti su Lietuvos 
vyriausybe ir užbaigti šį svarbų 
darbą. Tikimės, kad jau yra 
daromos pastangos Lietuvoje 
mus priimti ir rimtai pasidalinti 
mintimis, mokslu, bei patyri
mais. 

— Ar skaitėte generolo 
Andriškevičiaus pasikalbėji
mą „Drauge" bei „Lietuvos 
aide"? Jis mini Baltijos insti
tuto pasiūlymą ir lietuvių iš
eivijos karininkų pasisaky
mus? Ką į tai? 

— Skaičiau. Pirmiausia 
sveika, kad prasidėjo krašto ap
saugos dialogas. Bus naudingas 
Lietuvai ir duos progą išeivijai 
suprasti šį svarbų reikalą. An
tra, ant Kariuomenės vado pe
čių guli atsakingi darbai. Nėra 
lengvajam su dabartine valžia. 
Kai kurias padėtis jis kontro
liuoja, kitos ne jo žinioje, bet 
KAM ar valstybinio saugumo 
komiteto rankose. Suprantu kai 
kuriuos jo pasakymus, su kitais 
nesutinku, nes duomenys visai 
ką kitą rodo. Manau, jei gene
rolas ir jo patarėjai geriau 
žinotų visus duomenis, prieitų 
visai kitos išvados. 

— Gal galėtumėte smulkiau 
paaiškinti? 

— Pirmiausia, pažiūrėkime į 
dabartinę valdžia. Viena frakci
ja — LDDP — kontroliuoja visą 
valdžią. Iš jos gretų yra prezi
dentas, ministras pirmininkas, 
Seimo pirmininkas, vyriausybė, 
daugumas Seimo komiteto pir
mininkų, Valstybinio saugumo 
komiteto pirmininkas ir krašto 
apsaugos ministras. Ką jie nori 
pravesti, tą ir padaro. Reikia pa
klausti, kodėl jie negali susitarti 
tarp savęs, patvirtinti ir įgyven
dinti rimtą krašto apsaugos sis
temą? Vieton to, atrodo, kad ko
kį keistą šokį -oka — vieną 
žingsnį į priekį du atgal, du į 
šoną. 

Toliau, Seimas kišasi į kariuo
menės statutų p; "uošimo darbą, 
kur jų visai nereikia. Pavyz

džiui, sargybos procedūra, gali 
geriau būtų patvirtinta Kariuo-
menės vado ne Seimo. Įdomu, 
kodėl negal i ats ikratyt i 
nere ika l ingos kontrolės ir 
vieton to atlikti savo reika
lingus darbus ir žengti pirmyn? 
Būtų gerai, kad valstybinio 
saugumo komitetas, KAM ir 
Kariuomenės vadas nuspręstų 
šį reikalą kuo greičiausiai. 

Patarėjų iš užsienio klausi
mas yra įdomus taip pat, kaip 
užsienio karininkų tarnavimas 
Lietuvos kariuomenėje. JAV 
karininkai gali tarnauti kitų 
kraštų kariuomenėse, bet turi 
pirmiausia gauti leidimą iš val-
džios.Gen. Einselnas, negavęs 
leidimo, išvyko tarnauti Estijos 
kariuomenėje ir tuo būdu buvo 
nutraukta jo pensija. Grąžinti 
pensiją, JAV Kongresas turėjo 
pravesti specialią bylą ir duoti 
leidimą. 

Lietuvos valdžia iki šiol yra 
prastai užsiangažavusi užsienio 
patarėjais krašto apsaugos 
srityje. Niekur nesu girdėjęs ar 
matęs, kad valdžia ieško užsie-
nyj asmens užimti patarėjo 
pareigas ilgesniam laikui ar 
kad oficialiai pasiūlytų kam 
nors šias pareigas. Aš gavau 
pakvietimą iš Audriaus Butke
vičiaus, po to, kai atsitiktinai 
sutikau pulk. Česlovą Jezerską 
Floridoj, ir nuvažiavau trum
pam laikui į Lietuvą. Praleidau 
daugiau laiko, gerai susipažin
damas su krašto apsaugos sis
tema, o ne jiems patardamas. 
Tai kas pakliūva į patarėjo 
postus? Pakliūva tie, kurie 
patys pasisiūlo ir nori, ir gali 
keliauti į Lietuvą. Nėra atran
kos iš abiejų pusių ir vyrauja 
laisva rinka. 

— Kaip atsakytumėt į gen. 
Andriškevičiaus pasisakymą 
dėl Baltijos instituto pasiū
lymo? 

'— Gen. Andriškevičius sako, 
kad mūsų pasiūlyta struktūra 
nenurodo, kodėl ji geresnė, negu 
jų dabartinė struktūra. Tas 
teisybė. Bet, kai nėra Seimo pat
virtintos struktūros, nėra su 
kuo palyginti. Mūsų pasiūlymas 
buvo suprojektuotas kaip vienas 
pirmutinių ir pačių svarbiausių 
krašto apsaugos sistemos įkūri
mo dokumentų. Jame yra pa
reikšta, kad kiti apsaugos 
sistemos dokumentai turės būti 
taip pat paruošti ir patvirtinti. 

Klausimas kyla, kokia karo 
vedimo strategija ar doktrina 
tam atitinka? Karo strategija 
yra nustatyta, kai sulygini 
krašto tikslus su galimybėmis. 
Mes siūlėm, kad Valstybės ap
saugos taryba nuspręstų, kokia 
strategija būtų tinkama Lietu
vai. Nežinau, kokia dabartinė 
Lietuvos strategija, ar iš viso ji 
yra? 

Negaliu atsakyti apie doktri
ną, nes doktrina JAV terminolo
gijoj pritaiko karinio mokslo 
principus su oro, laivyno, 
sausumos, vandens karo, valdy
mo ir kitų sąlygų, sueinančiu su 
patyrimu, ir nurodo karo eigą 

Danute Bindokienė 

Užsienio politikos 
vingiai 

Pirmasis žingsnis pro demok
ratijos vartus — laisvi balsavi
mai, kai gyventojai turi teisę 
pasirinkti tinkamiausius asme
nis, kurie jiems atstovautų, rū
pintųsi krašto ir jų pačių gerove. 
Ne viesuomet tas troškimas iš
sipildo, nepaisant geriausių no
rų ir pastangų. Tai parodė ne 
vienos, išsilaisvinusios iš Sovie
tų Sąjungos vergijos respublikos 
balsuotojai, savo pasitikėjimu 
apdovanoję tuos pačius asmenis, 
kurie ir komunistinėje sistemoje 
sėdėjo valdžios įstaigose. Tik po 
kiek laiko žmonės pradėjo atsi
peikėti ir suprato, kad padaryta 
klaida. Reikia tikėtis, kad jie 
sugebės (kai kur jau sugebėjo, 
bet dar liko spalio 20 d. rinki
mai į Lietuvos Seimą) tą klaidą 
atitaisyti. 

Su pasitenkinimu girdime ži
nias, kad pirmieji po „atsargių 
paliaubų" demokratiški rinki
mai vyksta Bosnijoje-Herzegovi-
noje. Tiesa, jų visiškai laisvais 
pavadinti negalėtume, nes rin
kėjus į balsavimo vietas lydi 
ginkluoti mėlynšalmiai JTO ka
riai, stropiai saugodami, kad 
neįvyktų sabotažas ar balsuoto
jams kas nedarytų kliūčių atlik
ti savo pilietinę pareigą. 

Jau pats faktas, kad Bosnijos 
gyventojai — ir musulmonai, ir 
krikščionys — savo nuomonę 
gali pareikšti, nesutarimus išly
ginti, balsavimo kortele, o ne 
šautuvu ar bomba, yra teigiamas 
žingsnis į pastovesnę taiką. De
ja, dar negreit ji bus visiškai 
įgyvendinta, kaip negreit bus 
surasti ir atkasti visi slaptieji 
smurto aukų kapinynai, užmirš
tos skriaudos, atstatyti griuvė
siai. Be abejo, ir taikos palai
kytojai dar ilgokai turės pasi
likti Bosnijoje, nors JAV prezi
dentas buvo žadėjęs iki žiemos 
juos susigrąžinti namo. 

Užsienio politikos vingiai yra 
painūs ir dažnai pakrypsta ne
numatyta kryptimi. Sumanūs 
politikai moka juos panaudoti 
savo reklamai. Ypač tai ryšku 
Amerikos užsienio politikoje. 
JAV įsipareigojimai ir interesai 
tokie platūs, kad, galima sakyti, 
apima visą pasaulį. Rinkdami 
savo valstybės prezidentą, ame
rikiečiai turi ypač atsižvelgti į 
jo sugebėjimus bei nuovoką 
užsienio politikoje. Nuo to atei
tyje gali priklausyti ne tik Ame
rikos, bet ir pasaulio saugumas. 
Deja, ne visuomet pasirinkimas 
— iš dviejų ar daugiau kandida
tų atrasti geriausią — yra leng
vas. Panašiai galbūt balsuotojai 
jausis ir š.m. lapkričio 5-tąją, 
nuėję į balsavimo būstinę atlikti 
savo pareigos... 

Šiuo metu „katės ir pelės" 
žaidimas su Iraku tebetesiamas. 
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TĖVYNĖS LABUI 
BALYS RAUGAS 

B tolo išvydo Danutę, stovinčią ant laiptų. Ji, 
nelaukdama, sparčiai priėjo ir, pabučiavusi, pridėjo: 

— Žinai, Antanėli, kai šiąnakt išsiskyrėm, įėjusi į 
vidų gavau „pipirų", kad tavęs neužvedžiau. Bandžiau 
teisintis vienaip ir kitaip, kol pagaliau vargonininkas 
pradėjo „švelniai" giedoti. Na, ir paprašė mane prisi
jungti prie choro Mišiose su pora giesmių. 

Pasibaigus pamaldoms, Keraičiui su Danute bežen
giant prie durų, prieangyje netikėtai pasirodė klebonas 
ir, tiesdamas ranką, prabilo: 

— Ačiū už puikų giedojimą! Skubėjau iš zakristijos, 
kad judu sugaučiau, noriu jus pakviesti priešpiečiams. 
Ponas Keraitis irgi nėra buvęs klebonijoje, nors Jona
voje jau antri metai. 

Abu dėkojo, prijungdami prie „ačiū" „bet", tačiau 
klebonas nenusileido: 

— Be jokių „bet"... 
Svečiai šeimininkės nenustebino: prie stalo buvo 

paruostos ir jiems vietos. Tik atsisėdus, klebonas mos
telėjo ranką į viduryje stalo padėtą likerį: 

— Matote, jūsų laukia ir šis elegantiškas stiklainis, 
— pasakas žvilgtelėjo į Danutę, o ji juokdamosi: 

— Likeris ne man... 

— Žmonės nuo senų laikų šneka: visada reikia ant 
dviejų kojų, — juokėsi klebonas. 

— Klebone, — pratęsė pokalbį Keraitis, — kartą į 
mano rankas pateko Talmudas. Jame užtikau didelės 
išminties posakį: išgėręs vieną stiklą, virsti avinėliu, 
po antro — liūtu, o po trečio — kiaule... Žinote, mane 
tas posakis paveikė. Kai būnu išgeriančiųjų draugijoje, 
pagalvoju ir apie antrąjį. 

— Na, tai pabūkime avinėliais, — prieš pildamas į 
taures, jis dar paaiškino, jog šis jo virtuvės gaminys yra 
labai švelnutis, kvepia jo sodo avietėmis ir į tokius 
nevalyvus gyvius, apie kuriuos šneka Talmudas, mūsų 
nepavers. Būtų labai malonu, kad ir mūsų mieloji solis
tė bent viena taurelę kilstelėtų. 

— Kai jau šitaip maloniai parapijos dvasios vadas 
siūlo, porą lašų įvarvinkite ir man... 

— Matai, ponas Keraiti, ir sugundžiau. Štai tie du 
lašai. Ar gerai? 

— Ačiū. Jūs tikras vaistininkas... 
— Klebonui tenka viskuo pabūti, — jau rimtai pra

šneko klebonas. — Būti geru kunigu, neužtenka vien 
dvasinės seminarijos diplomo. Dėl to pirmieji keleri 
metai kiekvienam kunigui yra nelengvi. Aš labai gerai 
žinau, kad blogas kunigas įveda velnią ne tik į klebonus, 
bet ir į bažnyčią. 

— Klebone, aš, pirmą kartą įėjusi į šią bažnyčią, 
pajutau gerojo ganytojo dvasią, kai išgirdau jūsų 

(Nukelta į 5 psl.)J Tik kartais nelengva spręsti: 

kas katė, o kas pelė? Nors JAV 
prezidentas Bill Clinton narsiai 
šneka, o praėjusią savaitę savo 
žodžius nukreiptus į Irako vai 
dovą dar „sustiprino" raketomis 
ir naujų sankcijų įvedimu, šian
dien nemažai tiek Amerikos, 
tiek užsienio politikų vis dėlto 
mano, kad laimėjo Saddam Hus-
sein: amerikiečių raketos jo 
arogancijos ne tik nenudaužė, 
bet dar labiau pabrėžė „vakarie
čių silpnumą", Irako nepalau
žiamą pranašumą. 

Prieš Irako apšaudymą ir res
publikonų kandidatas į prezi
dentus Bob Dole pritarė Clin-
tono nutarimui, o dabar respub
likonai jau garsiai kritikuoja, 
kad prezidentas „per stipriai, 
o gal nepakankamai sripriai" su 
Iraku pasielgė. Svarbiausia, 
kad Hussein retorika jau randa 
pritarimo atgarsį ir musulmonų 
pasaulyje, o kurdai, kuriems 
amerikiečiai tariamai skubėjo j 
pagalbą, veda tarpusavio kovas 
vienai pusei pasitelkus į pagal
bą irakiečius. Vienas dalykas 
kai svetima kariuomenė veržia
si j kraštą, o kitas — kai ta 
kariuomenė ateina su pakvieti
mu... Šiuo atveju kurdai ir ira
kiečiai veikia drauge, tad ame
rikiečiai, bent rytų pasaulio aki
mis žiūrint, lenda ne j savo rei
kalus. 

Tačiau įtampa dar neatslūgu-
si. Keli tūkstančiai Amerikos 
karių laukia įsakymo išvykti į 
rytus — greičiausiai į Kuveitą, 
kad Suddam Hussein per daug 
nesipuikuotų „laimėjimu". Į 
visas JAV ir Irako politikos 
machinacijas būtų galima žiū
rėti ne taip skeptiškai, jeigu 
iki prezidentinių rinkimų nebū
tų likę tik du mėnesiai ir nekil
tų įtarimas, kad Bill Clinton 
pasinaudoja proga pastūmėti sa
vo propagandinės kampanijos 
vežimą į priekį... 

Gyvenant šiame krašte , 
mums labai svarbi JAV vidaus 
bei užsienio politika, nes jos 
vingiai gali visiškai supainioti 
ir mūsų, o ypač vaikų, ateitį. 
Tačiau mes priklausome ne tik 
Amerikai, bet ir Lietuvai, iš 
kurios nuolat girdime protėvių 
kraujo šauksmą. Tik dėl to, kad 
ne visi galime šiuo metu gyven
ti Lietuvoje, nereiškia, kad 
mums nerūpi jos rytojus. Jis bus 
daug saugesnis, šviesesnis ir de-
mokratiškesnis, jeigu spalio 20 
d. rinkimuose lietuviai j Seimą 
išsirinks ne LDDP ar jos sateli 
tinių partijų, o tikrai krikščio
niškai demokratijai užsiangaža
vusius atstovus. Net patys ne
balsuodami rinkimuose, galime 
tuo pasirūpinti, kontaktuodami 
savo artimuosius Lietuvoje ir 
ragindami balsuoti. Laiko 
nedaug, tad delsti negalime. 

pamokslą. Labai džiaugiuosi jus asmeniškai pažinusi, 
todėl ir šiuos „lašus" priimu su linkėjimu jums viso 
geriausio. 

— Su malonumu jungiuos prie savo sužadėtinės 
linkėjimo, — pakėlė taurę ir Keraitis. 

— Labai ačiū. O aš į judviejų sveikatą... 
Padėkoję už netikėtą bei malonų vaišingumą, abu 

stebėjosi, kad šitoks šnekus klebonas, vakar paminėjęs 
„ilgos virvės trūkimo" pavyzdį ir paraginęs nedelsti su 
vedybom, šiandien nė žodelio. 

— Žinai, brangioji, gal mums ir reikėtų pasitarti, 
kada, kaip ir kur. Tavo žodžius pakartojant — „Su 
bažnyčia, su altorium, su palaimintais žiedais..." 

O Danutė: 
— Tavo žodis lemiamas. Bet ilgai laukti nenorėčiau. 
— Man rūpėtų pirmiausia išspręsti tarnybos 

klausimą: pasilikti mokytoju ar grįžti kariuomenėn. 
Aš, Danutėle, norėčiau ir galėčiau nors ir šiandien, bet 
Jonavoje nelengvas butų klausimas. 

— Antanėli, ar nesi girdėjęs, kad „ir maža lūšnelė 
aukso rūmais virsta, jei joje viešpatauja meilė". 

— Kai tu šitaip galvoji, tai jeigu kurį laiką tektų 
gyventi Jonavoje, gal galėtumei studijų reikalu į Kauną 
porą kartų per savaitę pavažinėti. 

— Antanėli, pasakysiu, ką man iki šiol buvo nepa
togu sakyti. Mano teta porą kartų užsiminė, jeigu aš už 
teves ištekėčiau ir jei gyventume Kaune, ji užleistų 

mums du miegamuosius su salonu. Virtuvė būtų ben
dra. Jeigu tau šis siūlymas priimtinas, buto klausimas 
Kaune būtų išspręstas. 

— Tai labai gražu išjos pusės, nors ir suprantama, 
kai ji tave myli kaip tikrą savo dukterį- Bent laikinai 
aš nieko geresnio nenorėčiau. Kai šį klausimą aptarėme, 
norėčiau paklausti, kas tau labiau patiktų: karininkas 
Keraitis, ar mokytojas Keraitis? 

— Neklausk! Kas tu bebūtum, mano jausmas tau 
nepasikeistų. Svarbiausia — tavo paties pasitenkinimas 
darbu, kurioje kėdėje tu geriau jaustumeis. Bet tavo 
išsikėlimą į Kauną skaudžiai pajustų jonaviečiai. 

— Aš jų neužmiršiu. O kai jiems prireiks manęs, 
suras mane ir Kaune. Dabar dar kartą: kada norėtumei 
žengti prie altoriaus? 

— Brangusis, mano atsakymas nesikeičia: tu ištark 
savo žodį. Jei tavo siūlymas būtų labai nepriimtinas, aš 
bandyčiau ką nors sakyti Taigi — lauksiu. 

Danutė skubėjo atsisveikinti su savo giminaičiu, 
norėdama daugiau laiko turėti pabendravimui su suža
dėtiniu. O laikas jiems tiesiog švilpte švilpė, besikalbant 
rimtais klausimais, protarpiais ir žaismingai pajuokau
jant. Iš šalies stebinčiam tikrai b-Hų atrodę: gera jiems 
būti drauge. Vakare prie paskutinio vėlyvojo traukinio 
vėl kartojosi besimylinčiųjų atsisveikinimo vaizdas su 
pabučiavimais ir su žodžiais „myliu... lauksiu., paskam
bink..." 

(Bus daugiau) 
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IKI PASIMATYMO! 
JONAS JASAITIS 

Jau 48 uosius savo istorijos 
metus skaičiuoja Amerikos 
Lietuviu Tautinė sąjunga Kas 
du metai ji rengia savo narių 
suvažiavimus — seimus. Taigi 
šiemet, kaip ir dera. įvyko jau 
24-asis ALTS seimas Amerikos 
lietuvių sostinėje — Čikagoje, 
Balzeko Lietuvių kul tūros 
muziejuje dvi dienas buriavosi 
daug žmonių. Kaip man pasako-
;c seimo rengėjai, susirinko vos 
dvigubai daugiau, negu buvo 
tikėtasi. Visuose posėdžiuose ir 
kituose seimo renginiuose susi
rinkusieji labai aktyviai daly
vavo. Vyravo tiesiog stebėtinai 
dalykiška nuotaika, nuoširdu
mas ir tarpusavio supratimas. 
Kalbėta . . trumpai drū ta i" , 
aiškiai ir tiesiai, ne tik apie 
gražia praeitį, bet ir apie atei
ties planus. Pasibaigus seimui, 
skirstėmės iš jo su tokiu gražiu 
jausmu, tarsi grįžtame iš gim
tinėje vykusių atlaidų, pasimatę 
su mielais, išsiilgtais giminai
čiais, jaunystės dienų draugais 
ir kaimynais. Atjaunėję ir geru 
jausmu apšvietę širdis, žmonės 
paki l ia i šypsojosi, spaudė 
rankas ir kartais net be žodžių. 
o tik akimis sakė vienas kitam: 
,,Iki pasimatymo Floridoje! O. 
netruks tie du metai prabėgti. 
Būtinai vėl suvažiuosime ir 
taip, kaip šiemet Čikagoje, gerai 
padirbėsime". Tad ir norėčiau 
papasako*.i. kaip viskas vyko 
per ta? dvi nuostabiai gražia* 
d'enas. 

Sveikinimai 

Rugpjūčio 31 d. — šeštadienio 
rytas. Atstovus ir svečius su
tinka šio seime globėjai — Čika
gos skyriaus tautininkai, visur 
suspėjanti jų vadovė Eleonora 
Vaiiukėnienė. Prie registracijos 
stalo Vanda Mažeikienė. Juozas 
Žemaitis, Albertas ir Bronė 
Kemeriai. Iškilmingas seimo 
posėdis prasideda JAV ir Lietu
vos himnais, invokacija, sveiki
nimų skaitymu. ALTS suvažia
vimą sveikina ambasadorius 
Anicetas Simutis. Generalinis 
garbės konsulas Vytautas Čeka
nauskas. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas, 
„Pasaulio lietuvio" redaktorius 
Bronius Nainys. , ,Draugo" 
vyriausioji redaktorė Danutė 
Bindokienė. Lietuvos Respub
likos Seimo narys dr. Leonas 
Milčius ir daugelis kitų gar
bingų svečiu. Generalinis gar
bės konsulas Vaclovas Kleiza, 
negalėjęs atvykti į seimą, pa
sveikino raštu. Sveikinamuose 
minimi garbingi Amerikos 
Lietuviu tautines sąjungos isto
rijos puslapiai, linkima geros 
sveikatos jo nariams, gražiu 
ateities darbu Kalbėta apie 
lietuvybės puoselėjimą išei
vijoje, dar glaudesnius ryšius su 
tėvyne — Lietuva. ..Mes visi 
sergame.. Lietuva" — gražiai 
susumavo daugelio mintis ir 
jausmus inžinierius Romas 
Veitas — Bostono skyriaus 
p i r m i n i n k a s , i šsakydamas 
penktojo šio amžiaus dešimt
mečio politiniu pabėgėliu kartos 

nuolat inį g i m t i n ė s ilgesį, 
nerimą dėl labai nelengvo jos 
kelio į nepriklausomybės įtvir
tinimą. 

Kodėl tas kelias — toks 
duobėtas? 

Apie tai išsamiai kalbėjo 
ALTS seimo svečias — Lietuvių 
tautininkų sąjungos vicepirmi
ninkas L. Milčius. Gausia fak
tine medžiaga pagristas jo pra
nešimas išsklaidė nemažą mitų, 
atsakė į daugelį dominančius 
klausimus. Juk maža tik pasa
kyti, kad neveikia daug pra
monės įmonių, kad jos pro
dukcija tesiekia 40 procentų to 
lygio, kuris buvo 1990 metais. 
Maža dar kartą padejuoti, kad 
žmonės neteko darbo ir net turi 
keisti profesiją. Jokios naudos, 
kad tik nurodysime, kiek su
mažėjo gamyba kaime. Reikia 
žinoti, kokiais ryšiais visa ši 
gamyba buvo sujungta ir kam 
tarnavo. Didžiulės gamyklos, 
kuriose darbą turėjo ir, aišku, 
šiokį tokį atlyginimą parsineš
davo tūkstančiai tekintojų ir 
frezuotojų. gręžėjų ir šlifuotojų, 
šaltkalvių ir krovikų, šiandien 
niekam nereikalingos. Milžiniš
ki pastatai, daugybė įrangos 
stovi ne todėl, kad „dešinieji su
griovė", o todėl, kad tos pro
dukcijos niekam nebereikia. 
Nelabai, tiesą sakant, jos ir 
anksčiau reikėjo. Juk buvo 
gaminama gana uždaram sovie
tu imperijos ūkiui, daugelis 
gaminiu buvo skirti kariniams 
tikslams. O kai imperija sugriu
vo, paaiškėjo, kad ši gamyba yra 
baisiausiai atsilikusi, todėl ir 
produkcijos niekam neparduosi. 

Lengva pasakyti, kad gamybą 
būtina pertvarkyti. Tam reikia 
milžiniškų lėšų, kurių iš nelais
vės ištrūkusi Lietuva neturi. 
Sukurti tokią gamybą, kuri ati
tiktų tikruosius pasaulio rinkos 
dėsnius, ne vienų metų darbas. 
Klausydamasis dr. L. Milčiaus, 
ne kartą galvojau, kad Lietuvai 
labai reikia „Maršalo plano", 
padėjusio atsikelti pokarinei 
Europai. Juk Lietuva, paska
tinusi galutini sovietinio 
monstro griuvimą, leido atsidus
ti daugeliui pasaulio valstybių. 
Nebereikia skirti tokių milžiniš
kų lėšų apsaugai nuo agresy
vios, neprognozuojamo elgesio 
valstybes, kuri neretai grieb
davosi veiksmų, nesuvokiamų 
sveiku protu. Juk visa SSRS is
torija - nuolatinis savo gyven
tojų naikinimas ir kaimynų šan
tažavimas. Kai ši grėsmė ženk
liai sumažėjo, buvo galima nors 
dalele anksčiau gynybai naudo-
*u milžiniškų lėšų paskirti 
Lietuvos ūkio atkūrimui. Bet di
džiosios galybės, pasidžiaugu
sios joms netikėtai naudingais 
įvykiais, ramiai stebėjo, kaip po 
sovietinių apnašų sluoksniu vis 
labiau linksta Lietuvos ūkis, o 
jį visiškai gniuždo kelis šimtus 
kartu pašokusios kainos u i 
kurą. elektrą, trąšas, žemės 
ūkio technika 

1992 metais Lietuvoje įvyko 
didelė nelaimė: ne iš karto 
suvokusi, kas ir kodėl vyksta, 
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didžioji rinkėjų dalis, susigrąži
no į valdžią buvusius kolaboran
tus. Ji labai naiviai patikėjo, 
kad „vietiniai patyrusieji", 
mokėję laviruoti Maskvos labi
rintuose, sugebės būti „ūkiški" 
ir „praktiški". Kolaborantai 
gavo absoliučią daugumą. 

Kai kuri nors partija įgyja 
vienvaldystę, net ekonomiškai 
stipriose valstybėse atsiranda 
daug pavojų demokratijai. O ką 
bekalbėti apie tuos, kurie turėjo 
tik vieną — savanaudiškumo in
teresą ir buvo sukūrę savo 
klaną — partinę nomenklatūrą. 
Jie vogė ir anksčiau, tik ma
žesniu mastu. Bijojo, nes visas 
turtas buvo „valstybinis — 
visaliaudinis". Grįžtant prie 
normalių privatinės nuosavybės 
santykių, atsirado daugybė 
progų jo prisiplėšti — „prichva-
tizuoti". „Buvusieji" sąmonin
gai sužlugdė ir tas įmones, 
kurios galėjo dirbti. Korupcija 
persmelkė valdininkiją. Lietu
vos turtas per labai trumpą 
laiką atsidūrė gerai organizuo
tų nusikalstamų struktūrų 
rankose. Tai buvo pati didžiau
sia skriauda iš tų, kurias per 
šiuos ketverius metus patyrė ' 
Lietuva. 

Atimtos paskutinės žmonių 
santaupos. Jie buvo apvogti du 
kartus: pirmą kartą, kai įvedant 
litą buvo nuvertinti tuome
tinėse taupomosiose kasose 
turėti indėliai, antrą — kai 
bankrutavo (o iš tikrųjų buvo 
išvogti) 15 komercinių „bankų". 
Dar baisesnė našta uždėta 
Lietuvai milžiniškomis užsienio 
paskolomis, kai didelė dalis gau
tų lėšų nežinia kur dingo. Bene 
baisiausia, kad žmonės pamatė, 
jog nusikaltėliai nebaudžiami. 
Laisvi tie, kurie kenkė ir tebe-
kenkia Lietuvai politiškai: vi
sokie , jedinstevenikai" ir „au
tonomininkai", „platforminin-
kai", buvę KGB ir kitų repre
sinių struktūrų vadovai bei tie
sioginiai žudynių vykdytojai. Nė 
viena stambi antivalstybinių 
elementų byla nepasiekė teis
mo. Laisvi ir didžiausių ūkinių 
aferų organizatoriai. Ir ne tik 

laisvi, bet net aukštus poetus iki 
šiol dalinasi. 

Lietuva turi apie 800 tūks
tančių pensininkų. Tai sudaro 
beveik vieną penktadalį visų 
gyventojų. Tokios naštos išlai
kymas būtų labai sunkus ir stip
riai valstybei. Pensijos, kurias 
Lietuvos biudžetas dabar gali 
skirti, yra nepakankamos net 
tam, kad padengtų vis didėjan
čias išlaidas buto išlaikymui 
mieste. O ką daryti jaunoms šei
moms, kurios turi vaikus 
auginti? 

L. Milčius sakė, kad šių metų 
ruduo gali būti lemiamas Lietu
vai. Jei dešiniosios politinės 
partijos nepajėgs susitarti dar 
prieš rinkimus, jei vienoje apy
gardoje taut in inkas bus 
verčiamas kovoti su konserva
torių arba krikščionių demokra
tų atstovais, tai LDDP ir jos 
palydovai nesunkiai išliks val
džioje. O tada kalbėti apie Lietu
vos nepriklausomybės įtvir
tinimą bus be galo sudėtinga. 
Tačiau didžiosios dešiniosios 
partijos mano, kad jų pergalė 
jau garantuota. Anot vieno aro
gantiško veikėjo, „rytą saulė ne
gali nepatekėti". Tokios saulės 
belaukiant, „rasa akis išes". 

Ar buvo galima pasielgti 
kitaip? 

1938-1940 metų laikotarpis -
vienas iš tragiškiausių mūsų 
tautos ir valstybės istorijoje. Ar 
buvo galima jo išvengti? Ar 
galėjo Lietuva savo jėgomis ati
tolinti jai paruoštą kančių 
taure? Apie tai pasvarstyti susė
do keturi garbingi mokslų dak
tarai: Kazys Ambrazaitis, Kazys 
Karvelis, Leonas Milčius ir Bro
nius Nemickas. Simpoziumui 
„Lietuvos politinė padėtis 
1938-1940 metais" vadovavo 
Petras Buchas. Pranešėjai atsto
vavo gana skirtingoms ideolo
ginėms srovėms ir buvo puikiai 
pasiruošę. Jie nagrinėjo, ar buvo 
galima pasielgti kitaip trijų 
ultimatumų Lietuvai akivaiz
doje. Kitaip sakant, ar galėjo 
Lietuva pasipriešinti tuome
tinei Vokietijai, Lenkijai ir 
Sovietų Sąjungai? Kokios būtų 
buvusios tų pasipriešinimų 
pasekmės? Ar galėjome susi
vilioti gundymu patiems atsi
imti Vilnių, pasinaudojant 
mūsų valstybės gabalą — 
Klaipėdos kraštą jau atplėšusios 
Vokietijos agresija prieš 
Lenkiją? Ar buvo bent mažiau
sia galimybė išsaugoti Lietuvos 
valstybingumą? Kaip istorijos 
faktų akivaizdoje galime ver
tinti aukščiausių Lietuvos 
pareigūnų sprendimus? Simpo
ziumo dalyvių nuomonė buvo 
gana vieninga: tame tragiš
kame laikotarpyje istorija ne
buvo palikusi galimybės išsau
goti Lietuvos valstybę. Trys gal
ingi kaimynai i Lietuvą žiūrėjo 
tik kaip į savo interesų židinį ir 
netrukus mirtinose grumtynėse 
susipjovė patys. Tačiau vieną 
pamoką istorija tuo metu mums 
pateikė. Daugeli valstybingumo 
atkūrimo klausimų būtų buvę 
galima spręsti lengviau, jeigu 
lemiamu momentu kartu su 
Prezidentu A. Smetona būtų 
pasitraukusi ir visa Lietuvos 
vyriausybė. Tada buvo galima 
išsaugoti ir žymiai didesnę 
inteligentijos dalį, kuri, sovie
tams okupavus Lietuvą, netru
kus buvo izoliuota ar net sunai
kinta. Tokiam sprendimui rei
kėjo didesnio Lietuvos politinių 
jėgų susiklausymo ir aiškesnio 
nepasitikėjimo agresoriumi, 
aiškesnio jo žiaurių tikslų 
suvokimo. Ši mintis yra labai 
reikšminga ir mūsų laikmečiui. 

Apie ALTs dabartį ir ateiti 

„Retėjant mūsų gretoms, 
didelių kalnų nenuvertėme", — 
kukliai pažymėjo Amerikos 
Lietuvių tautinės sąjungos 
valdybos pirmininkas dr. Leo
nas Kriaučeliūnas. Tačiau iš jo 
ataskaitinio pranešimo aiškėjo 
gana gražūs dviejų paskutiniųjų 
metų rezultatai. Vykdydama 
savo įstatus, sąjunga toliau 
puoselėjo lietuvybe išeivijoje, 
palaikė labai glaudžius, daly
kiškus ryšius su atsikūrusia 
Lietuvių tautininkų sąjunga, 
rėmė jos veiklą, perduodama 
turtingą savo patirtį. L. 
Kriaučeliūnas lankėsi daugely
je sąjungos skyrių, susipažino su 
veikla ir problemomis. Pavyko 
sėkmingai sutvarkyti tautinės 
minties laikraščio „Dirva" lei
dybos reikalus. Savaitraštis, per
nai atšventęs garbingą 80 mečio 
jubiliejų, netrukus pergyveno 

skaudžias nelaimes. Tačiau 
pastaruoju metu „Dirva"' paste
bimai sustiprėjo, pasipildė jo au
torių kolektyvas, plečiasi skai
tytojų ratas, labai palankiai ver
tinama atvira, principinga laik
raščio pozicija ir sugrįžimas prie 
tradicinės tautiškosios krypties. 

Seimo atstovai išklausė ALTS 
iždininko Oskaro Kremerio, są
jungos atstovo Amerikos Lietu
vių taryboje Petro Bucho ir ki
tų pranešimus. Pasisakė visų 
suvažiavime dalyvavusių 
skyrių vadovai. Didelį dalyvių 
pritarimą sukėlė raštu gautas 
St. Louis skyriaus pranešimas 
apie veiklos atnaujinimą. 

Žinoma, negailestingai 
skubantys metai retina ALTS, 
kaip ir kitų lietuviškųjų organi
zacijų gretas. Sekretorė dr. L. 
Šimulienė perskaitė ilgą narių, 
jau pasitraukusių į Amžinybę 
sąrašą. Susirinkę nulenkė 
galvas, pagerbdami jų atmi
nimą. Tačiau į išėjusių vietas 
juk turi ateiti jaunesnieji. Kar
tais per daug skubama uždaryti 
kurį nors praretėjusį skyrių. 
Seimas nepritarė pasiūlymui 
nutraukti Detroito skyriaus 
veiklą ir skatino ją tęsti toliau, 
nors ir gana nelengva tai 
padaryti. Paminėtas nemalonus 
faktas apie Daytona Beach sky
riaus, turėjusio net 18 narių, 
likvidavimas. Seime labai rimtai 

kalbėta, kad savo laiku ALTS 
nesukūrė veiksmingos jaunimo 
rengimo tautinei veiklai sis
temos. Apie tai seimui priminė 
čikagietis E. Modestavičius, at
stovas iš Bostono ir kiti 
pasisakiusieji. Atsakingai ir 
nuoširdžiai nuskambėjo Garbės 
teismo pirmininko Teodoro 
Blinstrubo žodžiai, kad dėl pa
mainos ugdymo tikrai ne viskas 
padaryta ir tai yra vienas iš sku
biausiai taisytinų dalykų. 

Seimas perrinko ALTS tary
bą, valdybą, kontrolės komisiją 
ir Garbės teismą, priėmė gana 
platų ir konkretų nutarimą apie 
tolimesnę sąjungos veiklą. 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos pirmininku naujai ka
dencijai vėl išrinktas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas. Po to įvyko 
Lietuvių Tautinio kultūros fon
do ir „ V i l t i e s " draugi jos 
suvažiavimai. 

Palinkėjimas 

Buvo toks laikas, kai Ame
rikos lietuviai gana griežtai 
skirstėsi į dvi ryškias grupes. 
Kartais jie suvienydavo savo pa
stangas bendrai kovai už Lietu
vos laisvę, kartais vėl kažkokiu 
„partiniu" principu vieni nuo 
kitų atsitverdavo. Tik niekas 
taip ir neįrodė, jog toks atsitvė-
rimas — naudingas. Tačiau te-
beskirstoma ir dabar: vieni iš 
Lietuvos L. Milčių, kiti — A. 
Šimėną kviečiasi, skirtinguose 
renginiuose šnekasi. O juk abu 
šie svečiai — to paties Kovo 
11-osios akto signatarai. Laikas 
jau nutrynė daug nereikalingų 
ribų. Gal mes patys galime 
pašalinti paskutiniąsias, labai 
jau dirbtines kliūtis, nesi 
aiškindami, kas dėl jų atsira
dimo kažkada prasikalto, kas 
„teisesnis" arba „galingesnis"? 
Seime mačiau svečius iš kitų or
ganizacijų. O gal tie „svečiai" 
jau seniai galėjo būti „namiš
kiais". Tegu jais tampa nors 
dabar. 

• L I K T U O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Tunu Cheagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu gertai, garan
tuotai ir sąžiningai 

312-77S-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOMUO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
• GYVYStS MAUDIMAS. 

Agentas Franfc Zapoks ir Off. Mgr. 
Aukse S. Kane kalba betuviekai 

FRANK ZAPOUS 
320*VfeWeat 

Tel. PSSJ SM — M 
(311) SS1 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. J a n k a u s k a s , 
t a i . 70S-SSS-2SM. 

* 
RE/MAX 

REALTORS 
(312) 1 — 
(706)425-7161 

PARDUODA 

RIMAS L STANKUS 

> Perkant ar perduodant 
•Oretaeiri 
•ML8kornpkiiertgJrFAX| 
»Nuosavybių jMaaM—i t 
• Perkame ir perduodame nemuš 
• ApartmemuB ir tema 

FORRENT 

MOVINO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

- prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

G E D I M I N A S 
312-925-4331 

Išnuomojama* botas seimai arba 
atskiriem* asmenim*; 3 ane§>, sve
čių kamb., didelė virtuvė, skalbimo 
masina. Skambinti teL 312-A43-M7S 
arba 312-927-2745. Kvieet Egi*. 

HELP VVANTED 

PIGIAI - AUTOMOBILIAM 
Mes padedame juos parduoti ir 
nupirkti tiesiai iš varžytinių, ma
žesnėmis kainomis, įvairių mode
lių, taip pat po nedidelių auto ava
rijų. Siunčiame auto., jų dalis, di
desnio svorio siuntas, taip pat as
menines siuntas į Lietuvą; 56 cen
tai už svarą. Kreiptis: t a i . 

708-201-09**. 

T A I S O M I 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS. ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO* 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORQ VĖ
SINTUVUS. 

H. Decicys 
Tel. 312-5S5-SS24 

įeitame subrendusi, 
kalbanti lenkiškai, lietuviškai, tek 
Saft angnskai. boti koaacainjon* vjrr. 
amžiau* lietuvei vakarai* ir gyven
ti kartu arti 33 St. ir S. Abereaen. 
Dieno* metu gali dirbti kur ners ki
tur. Kreipti* «ngli*k*i: SMea***, tat. 
312-S43-314S. 

IEŠKO DARBO 

Bendros praktikos gydytoja Ht 
Lietuvos nori slaugyti IgonL 
Kreiptis: Rtts I 
Liepojos 2 * . I 

TsL: 211350 

NAUJAUSI LEIDINIAI GAUNAMI 
DRAUGE 

LIETUVOS KOVŲ IR KANČIŲ ISTORUA, I dalis. 
Dr. Ant. Tyla. 626 psl $17.50 

LAISVĖS KOVOS 1944-1953 METAIS. Antroji 
knyga iš „Lietuvos kovų ir kančių istorijos" 
serijos. 0. Kuodytė. Algis Kašėta 625 psl. $17.50 

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS ŽODYNAS. Vilius 
Pėtsraitis. 590 psl $20.00 

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. V. Bara
vykas. 590 psl $20.00 

MAŽASIS APEIGYNAS. Tikintiesiems ir kuni
gams. Kun. J. S*askus. 329 psl $15.00 

MALDA LIETUVAI. Lietuvos vaizdų albumas. 
Didelio formato. Juozas Polis. 175 psl. . . $16.00 

TAUTOS SUKILIMAS 1941. Pil. Narutis. 403 psl. $17.00 
NUO DUSIOS IKI TIBERIO, I, II, III t. Atsiminimai. 

Ladas Tulaba. Visi tomai po $5.00 
KAZYS BIZAUSKAS. I ir II dalis. Monografijos. 

Pranas Zunde. Po $6.00 
MANO TĖVYNĖ. Vidunas. 79 psl $4.00 
KALB LIETUVIŠKAI. N. Mackevičienė. 88 psl. $5.50 
MANO KRYŽIAUS KEUŲ ODISĖJA. Atsiminimai. 

Povilas šilas. 318 psl $8.00 
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDA 1871-1910. Vacį. 

Biržiška. Red. St. Vasksiienė. 280 psl. . . $10.00 
LIETUVĄ APLANKIUS. Pirmojo pas!, liet. kong

reso įspūdžiai. Leon. šimutis. 177 pat... $8.00 
Kkst. viri. $12.00 

SUNAIKINTOS PASTANGOS. Romanas. Vladas 
Vailionis. 176 psl $6.00 

PETRAS VILEIŠIS 1851-1926. J. Aničas. 270 pei. 9.00 
JONAS VILEIŠIS. 1872-1942. J. Aničas. 669 psl. $10.00 

Pastaba. Užsakant knygas pastų, pinigų nesiųsti. Su 
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pažymėta knygos 
kaina ir pasiuntimo išlaidos 

NAUJA KASETĖ 

„ŠIRDIES DAINA" 
Kleista Pašvaistės choro London, Ont. Kanada 

Gaunama „Drauge" 
Kaina 11 dol. Su persiuntimu 13 dol. 

m m m m m m m m •AAAAaAAaaea 
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LAIŠKAI 
MOKYKLŲ PROGRAMOS 

yra mokyklų programos? 
,. Trumpas mokomųjų dalykų tu 

rinio išdėstymas jam skirtame 
.-Jeidmyje. Arba mokyklinio dar 

bo pianas. Kiekviena darbo sri-
. tis tOri savo planus — progra 
" mai ir mokyklų darbas negali 

be jti apsieiti. Programų gali bū 
ti platesnės apimties ir siaurės 
nių. Kai lietuviai bėgo nuo ko
munistinio žiaurumo į Vokieti
ją, ten steigė lietuviškas mokyk
las ir naudojo nepriklausomos 
Lietuvos mokyklų programas. 
Jos apėmė visa švietimą, buvo 
gana plačios. Kai prasidėjo di
džioji emigracija iš Vokietijos j 
kitus kraštus ir į JAV, ten stei-
giamom lituanistinėm mokyk
lom, tos programos buvo per 
plačios, nes čia tik kartą į 
savaitę mokiniai rinkdavosi į 
pamokas. Susirinkę pedagogai, 
peržiūrėjo tas plačiąsias pro
gramas ir sudarė siauresnes, 
pritaikytas to krašto sąlygoms. 
Jos buvo dar kelis kartus per
žiūrėtos ir detalizuotos. Šiose 
programose surašyti patys pag
rindiniai dalykai, kurie reika
lingi inteligentui lituanistui ži
noti. Tos programos yra labai 
naudingos ne tik mokyklom, bet 
organizacijoms, jaunimo židinė 
Jiams ir šeimoms. 
• Ne taip seniai skaičiau „Drau
ge", kad dabartiniai mokyklų 
dėstytojai vėl nori keisti ir dar 
labiau trumpinti šias progra
mas. Buvo paminėta, kad šios 
vasaros Mokytojų studijų savai-
tąja Žus diskutuojamos. Nebu
vau toje savaitėje, nežinau, kas 
ten buvo daroma, tik siūlyčiau 
jų nekeisti. Kiekviena lituanis
tinė mokykla, pagal savo pajė
gumą, gali ją sau pritaikyti. 
Jeigu kurios lituanistinės mo
kyklos mokiniai yra labai silp
ni lietuviškai, o dėstytojai nepa
jėgūs jų paruošti, tegul stengia
si dirbti pagal išgales. Lituanis
tinės mokyklos yra geros valios 
mokyklos. Negalima iš jų reika
lauti to, kojos nepajėgia atlikti. 
Geriau, kad ir mažiau padaro, 
negu nieko nedaro. Jeigu prog
ramos bus tiek sumažintos, kad 
jau mažai kas joje liks išeitino. 
nukentės tos mokyklos, organi
zacijos ar šeimos, kurios norės 
ir galės daugiau atlikti. Pai
liustruoti pateikiu konkretų pa
vyzd}, kad ir nelabai tinkantį 
šiam reikalui. 

Kas nors nuvažiuoja į Vilnių, 
kad pamatytų jo įžymybes. Nu
eina i miesto valdybą ir papra
šo miesto plano, kuriame yra 
viskas sužymėta. Atskleidžia tą 
planą trumpai pažiūrėti ir sako 
tarnautojui, kad planas netin
ka, Čia per daug visko, jis trum
pam atvykęs neturi laiko laiko 
visko apžiūrėti. Tarnautojas, ži
noma, nusišypsos pažiūrėjęs į 
toki turistą ir patars jam lanky
ti vietas pagal jo turimą laiką. 

Mokyklų programų niekas ne
galės pritaikyti kiekvienai 
mokyklai atskirai. Kiekviena 
mokykla turi pati sau prisitai
kyti. Todėl dabartinių mokyklų 
programų keitimas yra nereika
lingas, surištas su išlaidomis. 
Reikia šiandien daugiau kalbėti 
apie metodus, o ne apie progra
mas. Gerais metodais dirbant, ir 
programos, ir vadovėliai paleng
vėja, ir mažiau problemų susi
daro. Patarčiau daugiau dėme
sio skirti geriems metodams, 
kurie gali būti pritaikomi mūsų 
lituanistinėms mokykoms. 

Juozas P l a č a s 
Chicago, IL 

NIEKAS NEGALI PANEIGTI 
AMERIKOS LIETUVIU 

IDEALIZMO 

Laimutė Stepaitienė, rugpjū
čio 27 d. „Draugo" laiškų sky
riuje „Ar tikrai dingo mūsų ide
alizmas?" rašo apie Santaros-
Šviesos vieno kultūrininko iš
reikštą pasakymą, jog negrįžta
me Lietuvon todėl, kad išeivijoje 

Šarūno Marčiulionio krepšinio mokyklos auklėtinių užsiėmimai kompiuterių klasėje 

mūsų dvasią užvaldė materializ- atpažinti kokiai šeimai mirų 
mas ir nihilizmas. Dingo mūsų šieji priklausė. 
idealizmas — dar nežinau, gali
ma ginčytis, ar iš viso jo turėjo
me. Gal mes jį tik sau įsikalbė
jome, nes kalbėjome apie jį 
daug. 

Išeivijos lietuvių vykstančiuo
se simpoziumuose įvairių nuo
monių prelegentai pasisako 
įvairiais klausimais. Tai natū
ralu, įdomu ir reikalinga. Ta
čiau svarbiausia yra tiesa, rea
lybė ir sveikas santūrumas. Ta
čiau yra prelegentų, kurie pagal 
lietuvišką patarlę, „iš didelio 
rašto, išeina iš krašto". 

L. Stepaitienė savo laiške pa
teikia daug darbų, kuriuos at
liko ir atlieka Amerikos lietu
viai. Mano nuomone, ypač yra 
svarbi Lietuvos našlaičių, bena
mių ir sergančių vaikų globa, 
kuri yra vykdoma su gausia 
Amerikos lietuvių pagalba. 
Veikia Našlaičių globos komi
tetas, Vaikų viltis, Mercy Lift, 
Lietuvos Dukterys, Saulutė, 
Lietuvos Vyčiai, BALFas ir 
daug kitų reikšmingų Lietuvos 
vaikų gelbėjimo draugijų. 

Šių aorganizacijų dėka, jau 
daug Lietuvos vaikų atvyksta į 
Ameriką gydymui ir sunkioms 
operacijoms. Pagydyti laimingi 
grįžta namo. Neužmirškime, 
kad tas labai brangiai kainuo
ja. Šių arganizacijų dėka, dau
guma operacijų atliekama ne
mokamai Amerikos Shriner's 
ligoninėse. 

Amerika buvo ir bus ateities 
Lietuvai pinigų aruodas ir ga
limas prieglobstis atvykstan
tiems lietuviams. 

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA 

NESIBAIGIANTIS GEDULAS 

Bičiulė, grįždama iš viešnagės 
Lietuvoje, parsivežė labai 
įdomių nuotraukų, tai noriu, 
kad kai kurias iš jų pamatytų ir 
„Draugo" skaitytojai, nes jau ir 
kiniečiai senų senovėje aiškino, 
kad vienas paveikslas vertas 
tūkstančio žodžių. 

Gal tos pačios idėjos vedinas 
kun. Mikutavičius Kauno 
Įgulos bažnyčioje Gedulo ir 
Vilties dienos minėjimui priklo
jo ant grindų prieš didįjį altorių 
šūsnį išdidintų nuotraukų, kur 
nufotografuoti nužudytieji 
partizanai: vyrai ir moterys. 

Po mirties, kurią sutiko kovo
dami už Lietuvą, jų kūnai buvo 
išniekinti ir sumesti miestelių 
aikštėse, patvoriuose, patvar
tėse, kad stribai iš žinomų (kurie 
buvo varomi žiūrėt į „banditų" 
lavonus) reakcijos galėtų 

Kun. Mikutavičius nors žu
vusiųjų nuotraukas padėjo ten, 
kur jų kūnai turėjo gulėti: 
bažnyčiose, prieš altorius, kaip 
nelygioj kovoj kritusių kanki
nių. 

Nežinau ar kada mano klasės 
draugas galėjo ar galės „išlais
vintojams" ir jų pakalikams 
atleisti už tai, kad, žiūrėdamas 
į kulkų suardytą brolio veidą, 
nenualpo ir pasakė „Nepažįstu 
jo". 

Na, atlaidūs mes žmonės. Net 
ir dabar vaikams Lietuvoj 
niekas nepaaiškina kas dėjosi 
per sovietmetį. Girdėjau, kad 
nenorima vaikų „supolitizuoti". 

Emilija J. Valantinienė 
Chicago, IL 

KELIONĖJE I LIETUVĄ 
UŽTIKTA ĮDOMYBĖ 

Mosėdis, Kretingos apskrity, 
15 km nuo Skuodo, gali didžiuo
tis, kad nuo 1890 m. čia kuni
gavo kun. rašytojas Kazimieras 
Pakalniškis (Dėdė Atanazas), 
vėliau vikaravo kun. J. Tumas-
Vaižgantas. Mosėdžio valsčiuje 
gimė dail. Adomas Galdikas, ar 
kivysk. Pranas Karevičius. 

Dabar Mosėdžio miestelis gar
sėja Inų Akmenų muziejumi. 
Patiko įvairių dydžių ir formų 
akmenys, tačiau labiausiai at
mintin įstrigo iškalbingieji 
didžiuliai užrašai ant jų: 

„A+A Nei Aukščiausioji Ta
ryba, nei Seimas, nei vyriau
sybės nesugebėjo panaudoti 
Tautos pakilimo. Sugriovė ūkį, 
įstūmė Tautą į neviltį, skolas, 
vagystes ir nugirdė ją. 1995" 

„įsisiautėjusios Demokratijos 
šėlimas, beburbuliuodamas į pa
viršių iškėlė visas LIETUVOS 
PADUGNES IR ŠIUKŠLES". 

„Lietuva atsipeikės. Tvarka, 
taika ir teisybė įsivyraus tik 
tada, kai ją okupuos užsienio 
lietuviai". 

Ketvirtas užrašas yra žemai
čių kalba. 

įdomu, ar tuos užrašus skaitė 
prezidentas ir Vilniaus vyriau
sybė? 

Stasė Semėnienė 
Chicago, IL 

BRAZAUSKO KŪRYBA 

Nuo Sąjūdžio laikų Lietuvos 
gyvenimą dominuoja dvi asme
nybės: V. Landsbergis atstovau
ja nepriklausomybės atstaty
mui, o A. Brazauskas jos eko
nominio, socialinio ir visuo
meninio gyvenimo katastro
fiškam sužlugdymui. Reikia pri
pažinti, kad Brazauskas nuvei

kė daug daugiau, negu bet kas 
būtų drįsęs -pėti 92-rų metų 
rudenį, kai jo vadovaujama 
LKP-LDDP laimėjo absoliučią 
daugumą seime ir netrukus 
sukūrė „valdžios piramidę". 

Galbūt neplanuotai, tik gy
venimui riedant iš mėnesio į 
mėnesį, Brazauskas sukūrė isto
rijoj dar nematytą ir negirdėtą 
valstybės valdymo sistemą. No
rėdamas užsitikrinti valdininki
jos palankumą, jis veto teise 
įteisino jos korupciją, praktiškai 
suteikdamas buvusiai nomenk
latūrai ir valstybės valdinin
kams privilegiją ir tuo iškelda
mas juos virš įstatymo ribų. Ši 
naujai suteikta privilegija iš 
karto nesukėlė daug visuome
nės triukšmo, bet nepraėjo ne
pastebėta gobšuolių ir krimina
listų tarpe. Staiga valdininkai 
susilaukė nepaprsto dėmesio iš 
įvairaus plauko nusikalėlių, vi
suomenės ir valstybės turto 
grobstytojų, plėšikų bei vagių, 
vadinamų bendru mafijos var
du. Stebėtinai greitu laiku šis 
privilegijuotos valdininkijos ir 
gobšiosios mafijos bendradar
biavimas pavirto susivienijimu. 
Negana to, Brazausko pravesta 
teisinė reforma praktiškai turė
jo tik vieną reikšmę — tie, kurie 
teisėsaugos sistemoj neparodė 
noro dirbti su „piramidine val
džia", yra greitai pakeičiami jai 
ištikimais tarnautojais. 

Šis naujai sudarytas LDDP 
valdininkijos ir mafijos susi
vienijimas drąsiai ir nedelsda
mas pradėjo elgtis pagal princi
pą, kad visuomenės ir valstybės 
administruojamas turtas yra 
„jo". Vogti, sukčiauti ir plėšti 
pasidarė ne tik pelninga, bet ir 
saugu. 

Ši naujai susiorganizavusi 
blogio brolija, būdama praktiš
kai už teisėsaugos ir įstatymo ri
bų, pavirto visuotiniu valstybės 
gyvenimo reiškiniu. Jos nevar
žoma veikla privatizavimo, mui
tinių, bankų paskolų bei impor
to-eksporto srityje privedė prie 
to, kad dalis teisėsaugos darbuo
tojų dirba kartu su nusikalta-
mom grupuotėm. Seimo narys 
Vidmantas Žiemelis birželio 24 
d. viešai pareiškė, kad žmonės 
net šioj Atlanto pusėj seniai 

įtarė, kad kai kurie valstybės 
tarnautojai gauna mėnesines al
gas iš mafijos. 

Nereikia nustebti, kad šis su
sivienijimas ne tik paraližavo 
teisėsaugos sistemą, bet jis, kaip 
nuodai, apnuodijo visą valstybės 
valdymo aparatą. 

J. Tamkutonis 
Chicago, IL 

KUR SURASTI LIETUVOS 
BAJORUS? 

Rugpjūčio 24 d. „Drauge" 
išspausdintas straipsnelis 
„Bajorų sąjungos žinios". Jame 
pažymėta, kad ši sąjunga turi 
daugiau kaip 400 narių ir norint 
įstoti į ją, reikia pateikti 
autentiškus kilmės dokumen
tus. 

Tarpe užsieniuose gyvenančių 
piliečių tikrai atsirastų tokių, 
kurie panorėtų įstoti į tą 
sąjungą. Gaila, kad tame 
straipsnelyje nepažymėtas adre
sas informaciniam susirašinė
jimui. 

Kazys Daugėla 
Bedford, NH 

(Atkelta iš 3 psl.) 
A T E I T Y N A T O ? 

Atsimenu pasikalbėjimą su 
kom. Nezelsku šia tema. Pagal 
jį, kas Amerikoj reiškia strate
giją, sovietinei kariuomenei 
reiškia doktriną. Tai, matot, 
mums yra svarbu surasti bend
rą ir teisingą terminologiją, 
ypač, kai Lietuva nori stoti į 
NATO. 

Gali atrodyti, kad mūsų pasiū
lymas panašus į JAV struktūrą. 
Daug dabartinių kraštų ap
saugos struktūrų yra pagrįsta 
senesniu tradiciniu modeliu, 
kuris per metų metus nėra 
pasikeitęs. Įdomu matyti, kad 
Australijoj diskutuojamas nau
jas struktūros modelis, panašus 
į mūsų pasiūlymą. Per paskuti
nį šimtmetį JAV yra vienas 
kraštas, kuris labai kritiškai ir 
dažnai analizavo savo karines 
struktūras. Negaliu to sakyti 
apie kitus kraštus. Aišku, tie
sioginis JAV modelis Lietuvai 
netinka, bet modelio sąmoningi 
principai gali labai gerai atitik
ti. 

— Kokią nuomonę susida
rėte apie Lietuvos pastangas 
įstoti į NATO? 

— Realus ir reikalingas 
strateginis žingsnis. Padės Lie
tuvai ateityje geriau garantuoti 
saugumą. Mano klausimas yra, 
kas daroma dabar, garantuojant 
saugumą ir sėkmingai išspren
džiant krizes? Susidariau nuo
monę, kad dauguma lietuviškos 
visuomenės žiūri į NATO, kaip 
į dangų ir užmiršta, kad reikia 
gyventi ant žemės. 

— Ką siūlytumėte Lietuvos 
vyriausybei, kad būtų page
rintas ir pagreitintas krašto 
apsaugos sistemos patobuli
nimas? 

— Pirmiausia, pasikviesti 
lietuvių kilmės profesionalus 
karininkus ir įtraukti juos į 
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Marytė Utz (i* kairės), vedėja Jūratė Dovilienė ir Daina Dumbriene rūpinasi. 
kad ir *ie mokslo metai Čikagos lit. mokykloje, kirkviena *ettadieni 
veikiančioje Jaunimo centre, būtu sėkmingi 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Skubiems siuntiniams AIR CARGO 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Pinigai pervedami doleriais 
nuo išsiuntimo dienos į gavėjo 

rankas tarp 2-5 dienų. 
Galimybė pervesti dolerius iš Lietuvos į JAV, 

TRANSPAK - vienintelė siuntinių persiuntimo 
įstaiga, kur pinigai pervedami pagal Illinois 

valstijos leidimą. 
MAISTO SIUNTINIAI. 

Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 

TRANSPAK 2638 VV. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 

A.tA. 
ELENA PLECHAVIČIŪTĖ 

LEGECKIENĖ 
Gyveno Kaune, anksčiau New Yorke ir Libertyville, IL. 
Po ilgos ligos mirė 1996 m. rugsėjo 13 d. Kaune, sulauusi 

94 metų. 
Gimė Bukončių kaime, Mažeikių rajone. 
Nuliūdime liko duktė Regina Ošlapienė, žentas Raimon

das, vaikaičiai: Darius, Arūnas, Gintaras, Gailutė ir Tauras; 
sūnus Ričardas, marti Marta, vaikaitės Alina ir Vanesa; pro
vaikaičiai: Auston, Bryn, Christian Ošlapai. 

Velionė buvo žmona a.a. dr. Povilo Legeckio ir sesuo a.a. 
gen. Povilo Plechavičiaus. 

Priklausė Lietuvių Bendruomenei, B ALF ui; buvo garbes 
narė Lietuvių Moterų Federacijos ir ilgalaikė pirmininkė bei 
garbės narė LDK Birutės draugijos. 

Velionė buvo pašarvota pirmadieni, rugsėjo 16 d. Kari
ninkų ramovėje Kaune, palaidota antradieni, rugsėjo 17 d. 
savo gimtinėje — Ukrinuose, Mažeikių rajone. 
Nuliūdę: vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai ir kiti giminės. 

Tel. 630-323-5329 

A.tA. 
Stasė Daukienė-Kasnickienė 

Ulickaitė 
Po sunkios ligos mirė 1996 m. rugsėjo 13 d. 
Gyveno Harbert, MI, prieš tai — Čikagoje. 
Amerikoje išgyveno 47 metus. 
Gimė Lietuvoje, Ramygalos valsč., Dvariškiuose. 
Lietuvoje liko liūdintys: brolis kun. Albertas Ulickas, 

sesuo Genovaitė Šalčiuvienė, sūnaus Kęstučio ir dukros 
Birutės Janulevičienės šeimos, a.a. brolio Mykolo žmona 
Kotryna, sūnaus Juliaus ir Nijolės Stanevičienės šeimos. 

Amerikoje liko nuliūdę artimieji ir draugai. 
Velionė priklausė Union Pier Lietuvių draugijai ir 

Lietuvių Bendruomenei. 
Po gedulingų šv. Mišių Švč. M. Marijos Gimimo baž

nyčioje, a.a. velionė Stasė palaidota rugsėjo 16 d. Sv. Kazi
miero kapinėse Čikagoje, greta a.a. Igno Daukaus. 

Laid. dir Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 1-800-994-7600 

atstatymo darbą. Keli jų lan
kysis Lietuvoj rugsėjo mėnesi, 
daug galima būtų atlikti ir 
išspręsti per atviras ir sąži
ningas diskusijas. 

Paruošti ir patvirtinti krašto 
apsaugos sistemos užtikrinimo 
pagrindus bei kitus sistemos 
dokumentus, kurie tikrai atitik
tų Lietuvai. 

Paskirti realistinį biudžetą 
krašto apsaugai. 

Nesudėti visų vilčių ir resursų 
į NATO, bet realistiškai įsteigti 
sistemą, kuri galėtų išspręsti 
dabartines krizes. 

Nustatyti, kokie įstatymai 
yra Seimo žinioje ir kurie 
statutai yra KAM ar Kariuo
menės vado žinioje. 

Nustatyti aktyvius ir rezervo 

tarnybos vienetus, jų integra
ciją, tarnavimo laikotarpį ir 
socialines garantijas. 

Paskirti SKATą kaip Lietuvos 
rezervą. 

Numesti sovietinius palikuo
nis. 

Užmegzti glaudesnius santy
kius su išeivija apsaugos ats
tatymo darbe. 

Paskirti Baltijos institutą, 
kaip išeivijos patarėjų centrą, 
kuris atrinktų atitinkamą per
sonalą, atliktų analizes ir 
pateiktų pasiūlymus. Taip pat 
pasiūlyčiau, kad JAV Lietuvių 
Bendruomenė įtrauktų šį insti
tutą į dabartinę komisiją, kur 
diskutuoja krašto apsaugos 
klausimus. 

(Pabaiga) 

Dainavoje, Ateitininkų sendraugių sąjungos stovyklos metu buvo prisimin
t u ir pagerbtas a.a. Ateitininku federacijos Dvasios vadas kun. dr. 
Valdemaras Cukuraa. liepos 17 d miręs ir palaidotas Vilniuje. Sv. Misiu 
stovykloje metu salia altoriaus buvo paruostas sis pagarbos altorėlis. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Apie Birutę Pūkelevičiūtę 

Čikagos ir apylinkių lietuviams 
kalbėti nereikia — ją visi 
pažįsta, su malonumu prisi
mena ir laukia atvykstančios. 
Tad tik primename, kad Birutė 
atvyksta paviešėti Lemonte (ir 
atlikti [domią programą) rug
sėjo 21 d. Ateikite su ja 
pabuvoti. 

Literatūros vakaras su ra
šytoja, aktore Birute Pūke
levičiūtę rugsėjo 21 d. (šešta
dienį'. 6 vai. vak.. Pasaulio lie
tuvių centre. Lemonte. Rašyto
jos kūrybos kelią aptars vyr. 
..Draugo" red. Danutė Bindo-
kienė. Po programos bus gera 
proga arčiau susipažinti, paben
drauti su rašytoja ir pasivaišinti 
skania kava ir pyragaičiais. Li
teratūros vakarą rengia PLC 
renginių komitetas. 

Ona Strimaitis, Putnam, CT, 
kartu su laimėjimo bilietų 
šaknelėmis atsiuntė 90 dol. 
auką ,.Draugui". Tai tikrai ver
tinga dovana ir už ją esame nuo
širdžiai dėkingi! 

Šiluvos atlaidų užbaigimo 
procesija buvo tikrai sėkminga 
— lietuviai parodė, kad myli 
Dievo Motiną ir rūpinasi 
lietuviškos parapijos likimu. 
Susirinko daugiau kaip 1.000 
žmonių iš Čikagos ir apylinkių. 
„The Chicago Sun-Times" pir
madienio, rugsėjo 16 d. laidoje 
išspausdino nuotrauką su pami
nėjimu. Žinant, kaip nenoriai 
amerikiečių spauda skelbia ži
nutes apie etninių grupių ren
ginius, ypač jei jie nėra labai di
delio masto'atsiminkime, kiek 
nedaug buvo rašyta apie X tau
tinių šokių šventę), tai jau ne
blogas laimėjimas. 

Lietuvių Krikščionių demo
kratų partijos rėmėjų veikla, iš
lydėjus dr. Albertą Šimėną, ne
sustojo. Rėmėjų būrelis sykį 
savaitėje renkasi pasitarimams, 
nes Lietuvos seimo rinkimų da
ta sparčiai artėja. Išeivijos pa
rama seimo rinkimuose būtina, 
kad dešiniosios partijos laimėtų 
seime daugumą, kad būtų suda
rytos normalios gyvenimo sąly
gos žmonėms pragyventi iš sa
vo sąžiningo darbo ir sustabdy
tas skurdas. Reikia lėšų paremti 
kandidatuojančius ir LKD 
priešrinkiminius partijos už
mojus. Daugumos kandidatuo
jančių į seimą narių uždarbiai 
labai maži. Rėmėjai nuoširdžiai 
dėkingi už iki šiol gautas aukas. 
Laukiama ir daugiau aukų. Če
kius rašyti LKDP rėmėjai ir 
siųsti iždininkui Kostui Dočkui, 
1901 S. 49th Ct., Cicero, IL 
60804. 

Į Lietuvių katalikų federa
cijos apskrities suvažiavimą at
vyksta vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, kuris padarys pranešimą 
apie savo kelionę Sibire ir susi
tikimą su tenykščiais lietuviais. 
Suvažiavimas vyks šeštadienį, 
rugsėjo 21 d., pradžia 2:30 vai. 
p.p. Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos salėje Marąuette Parke. 
Visuomenė kviečiama dalyvau
ti. 

Nemažai organizacijų savo 
renginius skelbia per „Margutį 
II", tad būtų tikslinga, jeigu jos 
užsisakytų vietas, paimdamos 
visą stalą, į šioms radijo laidoms 
paremti ruošiamą vakarienę 
spalio 6 d., 4 vai. p.p., jaunimo 
centre. Bilietai gaunami „Sek
lyčioje". 

Veronica Ringienė Šiluvos atlaidų užbaigimo procesijoje Marąuette Parke 
praėjusį sekmadienį. Ši nuotrauka buvo isspaudinta „Chicago Sun-Times" 
dienraštyje rugsėjo 16 d. 

x Kongresmano Diek Dur-
bin priėmimas bus penktadie
nį, rugsėjo 20 d., 7:30-9:30 v.v. 
Pasaulio lietuvių centre. Le-
mont, IL. Visi kviečiami savo 
atsilankymu paremti Diek Dur-
bin kandidatūrą \ JAV Senatą, 
padėkoti už jo nuolatinį rūpestį 
savo motinos kraštu. Lietuva, ir 
parodyti, kad lietuviai aktyviai 
reiškiasi ir yra svarbi JAV po
litinio gyvenimo dalis. Dėl infor
macijos skambinti: Jurgiui 
Lendraičiui. 708-388-2041 ar 
ba Rimui Domanskui 708-246-
0049. 312-541-0151. 

(sk.t 

x Prisimenant a.a. Jadvy
gą Dočki^nę šv. Mišios už jos 
siela bus aukojamos rugsėjo 21 
d. 9 vai. ryto Tėvų Marijonų 
koplyčioje. Po Mišių paminklo 
šventinimas Šv. Kazimiero ka-
pinesp. 62 blokas, pietine puse. 
Maloniai prašome draugus ir 
pažįstamus Mišiose dalyvauti. 
Vyra.*- Kosla« ir Kisielių šei
ma 

(ak.) 
ARAS ROOFING 

Arvydas Kiela 
Dengiame ir taisomo 

visu <•'*•'« stnqu<; 
TPI 7082S7 0 M b 

Skambinti po 6 v v 

x Sofija ir Feliksas Pumpu
čiai, Lemont, IL, paaukojo 
$150 Lietuvos našlaičiams ir 
$50 seneliams, Dėkojame 
geradariams remiantiems la
biausiai nuskriaustus Lietuvos 
žmones. „Lietuvos našlaičių 
globos" komitetas. 

x TRANSPAK praneša: 
„Aplinkos apsaugos ministerija 
leido šiemet surinkti Lietuvoje 
70 tonų vynuoginių sraigių. Tai 
lygiai 8 kartus mažiau negu 
prašyta leidimų". Pinigai , 
siuntiniai ir komercinės siun
tos į Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAS, 2638 W. 69 St., 
Chicago, I L tel. 312-436-7772. 

(sk.) 
x Danguolė ir Petras Gri-

ganavičiai, Darien, IL, globoja 
našlaitę Lietuvoje; pratęsdami 
globą sekantiems metams, at
siuntė $150. Dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių globos" 
komitetas 

(sk.) 
x Zuzana ir E d v a r d a s 

Skiočiai, Livonia, MI, yra nauji 
Lietuvos našlaičių globėjai, at 
siuntę $150. Našlaičių vardu dė-
koma! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711 W. 71 
St.. Chicago, IL 60629. 

(ak.) 

Būtų labai ilgu, kad turė
tume „Draugo netekti", — rašo 
mums Nina Liubinienė iš St. 
Petersburg, FL. Ji, minėdama 
savo vyro a.a. Juozo Liubino 
penkioliktąsias mirties metines, 
atsiuntė dienraščiui paremti 
100 dol. auką. Tariame širdingą 
ačią. 

Golfo žaidėjams rudens išvy
ką rengia Lietuvių fondas Lie-
ponių galfo laukuose, Lockpor-
te, 143rd ir Parker Rd. Žaidynės 
įvyks sekmadienį, spalio 8 d. 11 
vai. ryto. Golfavimo kaina 20 
dol., o vakarienė 19 dol. asme
niui. Vakarienėje yra laukiami 
ir svečiai. Pažymėtina, kad 
įstoję į Lietuvių fondą nauji na
riai su 100 dol. ar daugiau, o 
taip pat tokią sumą paaukoju
sieji, žaidynėse dalyvaus be pri
dėtinio mokesčio. Laimėtojams 
vakarienės metu bus įteiktos 
dovanos už pasiektus laimėji
mus. Dėl registracijos ir plates
nės informacijos prašoma skam
binti dienos metu, nuo pirma
dienio iki penktadienio į Lietu
vių fondo raštinę, tel. (630) 
257-1618, kitu laiku Vaclovui 
Momkui (312) 925-6193. Lietu
vių fondas kviečia golfininkus ir 
svečius pasidžiaugti rudenėjan
čiomis lapų spalvomis tyliame 
gamtos prieglobstyje ir įsijungti 
į šią smagią Lietuvių fondo iš
vyką. 

Pedagoginis lituanistikos in
stitutas praneša, kad daugelis 
Š. Amerikos universitetų už-
skaito kai kuriuos kursus tiems, 
kurie yra baigę PLI. Stasė Pe
tersonienė, instituto direktorė, 
atkreipia jaunimo ir tėvų dėme
sį, kad studentai todėl gali su
taupyti dalį laiko ir lėšų, tęsda
mi studijas universitetuose. Re
gistracija institute, kurio pa
skaitos vyksta šeštadieniais 
Jaunimo centre, tęsis ten pat 
visą rugsėjo mėnesį. Informaci
jai tel. 312-847-1693 arba 312-
434-4545. 

Aleksas Šatas užsisakė visą 
stalą į „Draugo" metinį ban
ketą, įvyksiantį šį sekmadienį 
Martiniąue salėje. Dėkojame už 
tai A. Šatui. „Draugo" renginių 
komitetas primena, kad jau ko
ne paskutinė proga užsitikrin
ti sau vietą šiame šauniame po
kylyje. Numatyta nuotaikinga 
programa, kuriai vadovaus jau
na akademike Rima Polikaity-
tė, šokiams gros Ričardo Šoko 
orkestras, dainuos sol. Jina Va
rytė, akompanuojant muz. Ma-
nigirdui Motekaičiui. Vadinasi, 
bus smagu, linksma, malonu, 
bet labai lauksime visų „Drau
go" skaitytojų, nes be jų jokia 
linksmybė neįmanoma... 

x Lietuvos Vyčių choro 80 
m. sukaktuvinis pokylis įvyks 
spalio mėn. 13 d., sekma
dieni, 3 V&1< P«P- Brighton 
Parko lietuvių parapijos salėje. 
Bus trumpa choro programa. 
Rezervacijoms skambinti: S. 
Rudokas, tel. 312-471-2239 ar
ba M. Kinčius, tel. 312-927-
4990. Auka $17.50 asm., ne 
$7.50. 

(sk.) 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus moterų gildija ir 
Čikagos Lietuvių moterų klu
bas sudarė visą stalą į „Draugo" 
pokylį, kuris vyks jau šį sekma
dienį, rugsėjo 22 d, 4 vai. p.p. 
Martiniąue salėje. Dar yra likę 
stalų ir bilietų, kuriuos galima 
įsigyti arba užsisakyti „Drau
go" administracijoje. Pokylio 
rengėjai — „Draugo" renginių 
komitetas, vadovaujamas ener
gingosios Marytės Remienės, 
yra labai dėkingas visiems, ku
rie jau pasiryžo dalyvauti puo
toje ir savo dalyvavimu ne tik 
parems vienintelį lietuvių dien
raštį užsienyje, bet taip pat ma
loniai praleis sekmadienio po
pietę. 

Lietuvos partizanams rem
ti globos komitetas praneša, kad 
spalio 16 d. atvyksta vyrų kvar
tetas „Girių aidas". Šį dainų 
kvartetą sudaro du žymūs par
tizanai: Vytautas Balsys ir 
Antanas Lukša, ir du buvę poli
tiniai kaliniai-tremtiniai: Anta
nas Paulavičius ir Vladas Šukš-
ta, abu muzikai ir chorų vado
vai. Prie kvarteto prisideda Lie
tuvos valstybinės operos solis
tas tremtinys .Vincentas 
Kuprys. Koncertai vyks: 
Jaunimo centre Čikagoje, PLC 
Lemonte, Cicero, Detroite, 
Toronte, St. Petersburge, Los 
Angeles, Denver ir New Yorke. 
Čikagoje šiuos dainininkus teks 
globoti 10 dienų. Jei kas galėtų 
kurį priimti, prašome skambinti 
„Seklyčion", tel. 312-476-2655. 
Visas koncertų pelnas bus ski
riamas Lietuvos laisvės komi
tetui — partizanams šelpti. 

Lietuvių Romos Katalikų 
federacijos 90 m. sukaktį LRKF 
Čikagos skyrius minės šeš
tadienį, rugsėjo 21 d., Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijoje. At
vyksta vysk. Paulius Baltakis, 
kuris aukos iškilmingas Mišias 
šios parapijos bažnyčioje 5 vai. 
vak., o posėdžiai prasidės 2:30 
vai. p.p. parapijos salėje. 

Ar jau įsigijote bilietus, ar 
užsisakėte stalą į „Draugo" 
pokylį, vyksiantį Martiniąue 
salėje rugsėjo 22 d.? Be Jūsų 
būtų labai liūdna, ateikite ir 
kartu su visais „Draugo" drau
gais pasilinksminkite. 

„Sietuvos" skautininkių ir 
vyr. skaučių draugovės suei
ga penktadienį, rugsėjo 20 d., 7 
vai. vak. vyks PLC, Lemonte. 
Paskaitininke laukiama vs. fil. 
Rita Penčylienė. Visos drau
govės narės ir viešnios maloniai 
kviečiamos. 

„Skautorama" visiems Čika
gos ir apylinkių lietuviams 
skautams ir skautėms vyks sek
madienį, rugsėjo 29 d., PLC, 
Lemonte. Visi skautai,-ės, va
dovavęs uniformuoti dalyvau
ja 9 vai. ryto šv. Mišiose Pal. J. 
Matulaičio misijoje. 10 val.r. — 
stovyklavimo sezono užbaigimo 
sueiga. 11-2:30 v.p.p. Pietūs (su
muštinis ir gėrimas) skautora 
moję dalyvaujantiems bus parū
pinti. Visi skautai,-ės prašomi iš 
anksto ruoštis ir skautoramoje 
dalyvauti. 

JAV LB Lemonto Lietuvių dienos gegužinėje pagerbti daug nusipelnė apylinkes LB darbuotojai. 
Iš kaires: valdybos vicepinn. dr. Ferdinandas Kaunas, pirmosios lemonto revizuos komisuos narys 
Juozas Kaciliauakas, daugelio revizijų narys Pranas Šapalas ir valdybos nare Dana Slenienė. 

INFORMACIJOS IR DAINŲ 
POPIETĖ 

„Seklyčioje" gyvenimas neva turto grobstymą ir savivaliavi-
nutilęs, nors vasaros karščiai 
vargina miesto gyventojus. 
„Seklyčios" durys visada adaros 
ir joje vyksta nuolatinis judėji
mas. Rugpjūčio 28 d. įvyko tra
dicinė popietė. I šią popietę buvo 
pakviestas dr. Albertas Šimė
nas, ekonomikos mokslų dakta
ras, atvykęs iš Lietuvos. 

Programų vedėja Elena Siru
tienė, pasidžiaugė, kad „Sekly
čia buvo „sausakimšai" 
užpildyta dalyvių, kas parodo, 
kad mūsų vyresnieji domisi 
įvykiais Lietuvoje. Ji trumpai 
supažindino dalyvius su 
prelegentu, kurio paskaitos 
tema buvo .Lietuvos Krikš
čionių demokratų partija, 
jos siekiai ir pastangos pakeisti 
valdymo eigą Lietuvai naudin
gais keliais, artėjant naujie
siems Seimo rinkimams". Sei
mo rinkimai įvyks spalio mėn. 
20 d. 

Prelegento pristatymui buvo 
pakviesta Marija Remienė. A. 
Šimėnas 1972 m. baigė univer
sitetą, gavo mokslinį laipsnį ir 
savo energiją skyrė ekonomikos 
plėtojimui. Yra parašęs daug 
mokslinių straipsnių ir keletą 
knygų. 1990-92 metų laikotar
pyje buvo Lietuvos ekonomikos 
ministru. 

Dr. A. Šimėnas, prieš pradėda
mas pranešimą, pastebėjo, kad 
salėje yra daugiau moterų negu 
vyrų, matomai, jūs esate geres
nės ekonomės ir mokate geriau 
tvarkyti vyrų 'uždirbtus tur
tus' ", pajuokavo prelegentas. 

Jo atvykimo į Ameriką tiks
las — painformuoti išeivijos 
visuomenę apie Lietuvoje atgai
vintą Krikščionių demokratų 
partiją, jos siekius ir programas. 
Jis yra aktyvus šios organizaci
jos narys ir deda daug pastangų, 
kad supažindintų Lietuvos bal
suotojus, ką jie turi daryti, kad 
į Seimą būtų išrinkti atstovai, 
kuriems rūpi Lietuvos gerovė, 
moralės pakėlimas ir sukčiauto
jų sudrausminimas. Dirbdamas 
Lietuvos ministerijoje ir gyven
damas tarp darbo žmonių, ste
bėjo valdančios LDD partijos 
asmenų didžiulį kyšininkavimą, 

mą kitų žmonių triūso sąskaita, 
Krikščionių demokratų parti

ja yra sudariusi koaliciją su ki
tomis konservaty vinėmis parti
jomis ir bandys laimėti kuo 
didesnį atstovų skaičių į Lietu
vos Seimą. Lietuvos Darbininkų 
demokratinė partija persikrikš
tijusi LKD, deda daug pastan
gų išsilaikyti valdžioje ir jų rin
kiminėje kasoje yra daug 
išteklių. LKDP taip pat deda pa
stangas surinkti daugiau pini
gų, kad galėtų važinėdama po 
kaimus, miestelius ir miestus, 
painformuoti rinkėjus, kaip 
LKD partija bandys Lietuvos 
gyventojų gyvenimą pakreipti į 
teisingumo kelią. Prelegentas 
pastebėjo, kad kova bus sunki, 
todėl ir kreipiasi į užsienio 
lietuvius, prašydamas padėti 
šiai organizacijai surinkt i 
daugiau pinigų r inkiminės 
programos Lietuvos gyventojų 
tarpe paskleidimui. 

Albertas Šimėnas pabrėžė, 
kad, laimėjus Seimo rinkimus, 
nereikia laukti staigaus pagerė
jimo, nes Lietuva LDD partijos 
yra per daug nustumta į vargą. 
Gali užtrukti bent keli metai, 
kol visi pajus pagerėjimą. Jis 

kvietė tautiečius raginti savo 
gimines, draugus, kad jie bal
suotų už LKDP atstovus. „Tik 
bendromis jėgomis pavyks pa
siekti pergalę", baigė savo pra
nešimą dr. A. Šimėnas. 

Po pranešimo klausytojai pa
teikė daugybę klausimų, į ku
riuos prelegentas i&mmiai atsa
kė ir kvietė norinčius smulkiau 
sužinoti, įsiskaityti į visus 
r inkiminius ir Krikščionių 
demokratų partijos punktus. 

Pasibaigus klausimams, prog
ramų vedėja Elena Sirutienė 
dėkojo Marijai Remienei ir dr. 
Albertui Šimėnui už sudarytą 
galimybę sužinoti, kas vyksta 
Lietuvoje artėjant rinkimams į 
Seimą ir taip pat kvietė visus 
popietės dalyvius pasistiprinti 
paruoštais valgiais, o po to dar 
pasilikti išklausyti dainų, ku
rias pravedė muzikas Faustas 
Strolia. 

, ,Seklyčia" yra palaimos 
namai mūsų Marąuette Parko 
ir apylinkių gyventojams-. Ki
tuose miestuose ir valstybėlėse 
gyvenantys lietuviai laiškais yra 
pareiškę Elenai Sirutienei, kad 
jie būtų laimingi, jeigu turėtų 
panašius namus. 

A. PaužuoUs 

Mieli „Draugo" Skaitytojai, 
šiuo metu ypač pablogėjo „Draugo" pristatymas. Atrodo, kad 

nuo liepos pradžios, kai Čikagos centrinis paštas įsikraustė į nau
jas patalpas, laikraščio pristatymas visai suiro. Mūsų skambinimai 
ir skundų rašymai neturi daug įtakos, jeigu nėra paremti tiksliais 
duomenimis. Pradedant rugsėjo mėnesiu, mes spausdiname 
„Drauge" čia pridėta formą. Prašau ją užpildyti, vieną kopiją 
nusiųsti savo vietiniam paštui, o kitą kopiją atsiųsti mums. 
Turėdami tikslius duomenis, mes galėsime spausti paštą, kad 
laikraščio pristatymas būtų sutvarkytas. Skundai be tikslių duo
menų neduoda jokių vaisių. 

„Grandies" tautinių šokių ansamblio sokejiai jaunuliai (ii kaires): Viktoras, Jacintą, Brika, An
drės, Giedre, Inga, Deana, Linas ir Arūnas... Ansamblio registracija ir pirmoji repeticija jryko 
rugsėjo 13 d.. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, bet tikriausiai dar priimami ir nauji Sudėjai. 
Verta pabandyti. 

. Nuotr VMo- BresaJtyt*. 

My mailing label: 

To: Postmaster 

City/Town. State. 

Dear Postmaster. 
Delivery of my daHy nawspapsr. the DRAUGAS, has been very 
irregular. As postai ratas inerease and modernimtion take* ptace 
delivery is getting worse and worse. I btve kept track of 
Septembers issues of DRAUGAS for a two week period and noted 
the day on wbich I recsjved each issue. I hope thrs will help you to 
find and correct the reason for the poor delivery. 

of Issue DateRecehred Dataof 

Sept. 17. 199* 
Sept. 18.1996 
Sept. IV. 1996 
Sept. 20. 1996 
Sept. 21. 1996 

Sept. 24. 1996 
Sept. 25, 1996 
Sept. 26. 1996 
Sept 27. 1996 
Sept. 28, 1996 

MOMf yours* 

CopfMntto: 
drcuuoon ranigor 
DRAUGAS 
4S4S W. 63rd St 
CNcago. II 60629-


