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Lietuva-Latvįja.
Derybos dėl jūros sienos

JAV prezidento rinkimai
Bob Dole nesiseka pavyti Bill Clinton
rinkiminėje kampanijoje

Lietuva nenori su Latvija
bylinėtis užsienyje
Vflnilia, epelio 14 d. (BNS)Lietuvoa premjeres Mindaugas
Stankevičius sako, kad latvių
pradėtas susitarimų dėl naftos
žvalgybos ginčijamoje teritori
joje ratifikavimas trukdo juros
stėnos deryboms, tačiau vis dar
viliasi, kad salinu pavyks pa
čioms susitarti be tarptautinio
Lietuvos ministras pirmininkss praėjusi penktadieni Latvi
jos vyriausybės vadovui And
riui akelei per susitikimą Palangoje oficialiai išdėstė naują
Vilniaus pasiūlymą, kaip spręs
ti užsitęsusią sienos ir naftos
problemą. Lietuva siūlo nerati
fikuoti sutarties, su JAV ir
Švedijos bendrovėmis „Amoco"
ir OPAB ir sudaryti naują,
trišale Lietuvos, Latvijos ir
užsienio bendrovių sutartį.
Lietuva tikisi dar šią savaite
sulaukti principinio Latvijos atsakymo ir tuo tarpu pati
informavo „Amoco" apie savo

iniciatyvą.
M. Stankevičius spaudos kon
ferencijoje pirmadieni sakė, kad
per pokalbi su Škele jam susi
daręs įspūdis, jog Lietuvos
pasiūlymas sutiktas kaip „pri
imtinas svarstymui".
„Amoco" reakcija į tai dar
nežinoma. Latvija, jei nori
išsaugoti dabartine sutartį su
„Amoco", turi ją ratifikuoti iki
spalio 31 d., nes kitaip ji nustos
galios. Praėjusį ketvirtadienį
latvių parlamentas pritarė ra
tifikavimui pirmuoju skaitymu
ir kitą savaite numatytas ant
rasis balsavimas.
Lietuva neatmeta galimybės,
kad Latvija gilins konfliktą ir
sutartį ratifikuos, bet nenoriai
prognozuoja savo atsakomuo
sius veiksmus. Vielai aptaria
ma galimybė Seime vienašališ
kai nustatyti jūros sieną, tačiau
drauge pripažįstama, kad tai
problemos anaiptol neišspręstų.

Lietuvos ir Latvijos ginčas
gali tapti didele problema
Ryga, spalio 11 d. (AGEP) Latvijos ir Lietuvos ginčas dėl
jūros sienos gali tapti sudėtinga
problema, mano Lietuvos amba
sadorius Latvijoje Rimantas Ka
razija.
Tokią nuomone ambasadorius
pareiškė korespondentui, ko
mentuodamas tai, kad Latvijos
seimas ketvirtadienį pirmuoju
svarstymu pritarė Latvijos
sutarčiai su užsienio bendrovėmis
„Amoco" ir OPAB. Mėnesio pa
baigoje Latvija ketina galutinai
ratifikuoti šią sutartį.
Lietuva į tai „reaguos adek
vačiai", sakė ambasadorius.
Kokia konkrečiai bus ši reakci
ja, nuspręs Lietuvos URM ir
vyriausybė, pridūrė R Karazija.
Ambasadorius vylėsi, kad
abiejų šalių derybos dėl sienos
nustatymo bus tęsiamos ir san
tykiai bus grindžiami lygia
teisiškumo bei savitarpio supra

timo principais.
Lietuva, ketverius metus, kai
vyksta dviejų šalių derybos, jau
ne kartą pareiškė savo neigia
mą požiūrį į Latvijos mėginimus
spręsti ekonomines problemas,
kai siena dar nenustatyta, sakė
ambasadorius.
Rimantas Karazija pareiškė
nuomonę, jog iš pradžių būtina
susitarti dėl sienos, ir tik po to
galima spręsti ekonominius
klausimus bei sudaryti atitinka
mas sutartis. Nepaisydama
Lietuvos protestų, Latvijos
vyriausybė pasirašė susitarimą
žvalgyti naftą ginčijamoje zono
je ir nusiuntė ją Seimui
ratifikuoti.
Padėtis buvo sudėtinga, bet
derybos tebevyko, sakė ambasa
dorius, primindamas, kad Lat
vija neatsižvelgė į Lietuvos
parlamento prašymą atidėti su
tarties ratifikavimą.

Rinkimams
artėjant
Ar bus Seime centro
koalicija?
Vilnius, Spalio 11 d. (AGEP)
— Vienas konservatorių vadovų
Andrius Kubilius prognozuoja,
kad po rinkimų vienintelė par
lamentinės daugumos galimybė
bus centro dešiniosios koalicijos
sudarymas.
Spalio 11d. opozicinių Lietu
vos konservatorių, krikščionių
demokratų ir centristų partijų
politikai dalyvavo Vokietijos
Hanso Seidelio fondo Vilniuje
surengtoje konferencijoje „Par
tijų bendradarbiavimas Lietu
voje prieš ir po rinkimų".
A. Kubilius pažymėjo, kad
kosliaja kol kas yra naujas
žodis Lietuvos politikoje, tačiau
šių rinkimų prognozės nežada
pergalės nei vienai partijai.
Konservatoriai ir krikščionys
demokratai jau seniai ben
dradarbiauja ir yra formaliai
sutarf dėl koalicijos po rinkimų,
tačiau jų balsų gali nepakakti
suformuoti minimalią nugalinčiąją koaliciją, ***« konservato
rių frakrijos Seime seniūnas.
Jis rėmėsi visuomenės nuomo
nės ir rinkos tyrimų centro „Vii-
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morus" prognozėmis, kad kon
servatoriams teks 26.7 proc. iš
70 vienmandatėje apygardoje
skirstomų vietų, Centro sąjun
gai — 19.9 proc., o krikščionims
demokratams — 16.6 proc.
A. Kubilius pažymėjo, kad kol
kas Centro sąjunga yra laikoma
labiau centro kairiąja jėga, todėl
tariantis dėl jo prognozuojamos
koalicijos, labai didelis vaidmuo
tektų „tolerancijai ir partijų va
dovų diplomatijai".
Centro sąjungos valdybos na
rys Regimantas Čiupaila pažy
mėjo, kad trys minėtos partijos
sutaria esminiais ekonomikos ir
finansų klausimais — pasisako
už valiutų valdybos naikinimą,
vienodai įsivaizduoja mokesčių
politiką, tolesnę privatizacijos
eigą.
Tačiau, sakė jis, „reikės iš
mokti 'nepjauti vieniems kitų'".
Pasak A. Kubiliaus, diskusi
ja dėl galimų koalicijų reikalin
ga todėl, kad Lietuvoje tai visai
naujas dalykas ir pradžioje rei
kia jį svarstyti teoriškai.

Naujojo Daugėliškio parapijos klebonai kun. Kęstutis Ralys (o»ntre) neseniai lankėsi Čikagoje.
Illinois gubernatorius Jim Edgar parašė jam audkimo ir pasveikinimo raita, kurį {teikė guber
natoriaus ištaigos etniniams reikalams vedėja Pat Michalski (pirmoji ii dešinės). Susitikime da
lyvavo ir „Saulutes", Lietuvos vaikų globos barelio, vadovė Indrė T\jūnėlienė (kairėje).

P. Gylys: Plečiant NATO,
reikia saugumo garantijų
Vilnius, spalio 14 d. (BNS) šiuo metu konkuruoja dvi
NATO plėtimo nuostatos, ir
sprendimai bus priimami kitų
metų pavasarį, o poslinkiai ga
limi ir šiemet gruodį, sako Lie
tuvos užsienio reikalų ministras
Povilas Gylys.
Pagal vieną nuostatą, į NATO
bus priimamos geriau pasiruo
šusios kariniu požiūriu valsty
bės. Lietuva turi tam tikrų pa
siekimų — kurdama Baltijos tai
kos palaikymo batalioną, daly
vaudama taikos įvedimo misijo
je Bosnijoje, būdama viena iš
aktyviausių „Partnerystė var-

dan taikos" programos dalyvių,
sakė ministras.
Tačiau Lietuva remia antrąją
nuostatą, pagal kurią NATO
plėtimo procese reikia atsižvelg
ti ne tik į pasiruošimo lygį, bet
ir į saugumo garantijas. „Balti
jos valstybių poreikis saugumui
yra ypač didelis — didžiausias
Vidurio Europoje", sakė minist
ras interviu BNS koresponden
tui, tuo pagrįsdamas Lietuvos
siekį, kad derybos dėl naujų
narių priėmimo į NATO su vi
somis kandidatėmis turėtų pra
sidėti vienu mefci.
Lietuvos remiamoje nuostato
je kalbama ne apie proceso pa
Daug rinkėjų negalėjo baigą, o apie proceso pradžią,
sakė ministras P. Gylys, at
balsuoti dėl
mesdamas Seimo opozicijos va
do Vytauto Landsbergio pasta
konservatorių
bas, kad Lietuva stabdo Lenki
referendumo
jos bei kitų realiausiomis NATO
Vilnius, spalio 11d. (AGEP) kandidatėmis laikomų Vidurio
— 2,349 Lietuvos rinkėjai pra Europos valstybių priėmimą.
rado galimybę pareikšti savo Jis pabrėžė, kad Lietuva nėra
nuomonę dėl konservatorių pa koks nors „svarstis" kitoms
siūlyto referendumo. Tiek rin valstybėms. „Jeigu bus nesau
kėjų buvo išreiškę savo valią gios Baltijos valstybės, bus
pašto skyriuose iki spalio 10 d. nesaugus ir visas kontinentas".
P. Gylys neslėpė, kad dabar
vakaro.
pasaulyje
labiau remiama pir
Tuo tarpu, kaip sužinota vy
riausiojoje rinkimų komisijoje, moji NATO plėtimo nuostata.
pirmieji konservatorių referen Tačiau Lietuvos diplomatija
dumo biuleteniai paštus pasiekė aktyviai dirba — turi antrąją
spalio 10 d. baigiantis darbo die nuostatą remiančių Vakarų po
nai, o didžioji dalis atgabenta litikų ir siekia, kad Jungtinės
Valstijos įsigilintų į abiejų nuo
tik spalio 11 d. ryte.
Balsavimas paštu Lietuvoje statų pliusus ir minusus.
prasidėjo spalio 8 d., o Seimas Povilas Gylys pabrėžė, kad
tik tądien pritarė konservatorių Lenkija gerai supranta Lietuvos
frakrijos inicijuotam referen padėtį. Tai patvirtino ir pasku
dumui dėl „Gyventojų indėlių tinis abiejų šalių prezidentų
kompensavimo teisingai priva susitikimas rugsėjo mėnesį.
„Mes tikrai nenorime mažinti
tizuojant valstybės turtą".
savo
kaimynų saugumo. Bet
Taip atsitiko referendumo ini
ciatoriams nesuskubus laiku mes nenorėtumėm būti pra
pateikti Seimui nutarimo pro laimėjusiųjų vietoje saugumo
požiūriu", akcentavo P. Gylys.
jekto.

Dėmesio

balsuotojams!

Registrsctyoe terminas pasibaigė
Lietuvoa Respublikos Ambasada Vašingtone praneša, ksd Sei
mo rinkimams refistrscjjo* terminas yra pasibaigęs. Visiems
užsiregistravusiems piliečiams ateinančiuose seimo rinkimuose,
spalio 7 d. buvo išsiųsti rinkiminiai dokumentai.
Piliečiai gyvenantys Čikagoje ir apylinkėse, kurie nori balsuo
ti asmeniškai, galės tai padaryti tiktai rinkimų dieną (spalio
30 d.\ atvykdami į LR Generalinį konsulatą Čikagoje adresu: 6600
S. Pulaski Rd. (Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus patalpose).
Atvykus balsuoti asmeniškai, būtina turėti Lietuvos Respublikos
galiojantį piliečio pasą, irrinkėjopažymėjimą, kuria buvo išsiųs
tas kiekvienam užsiregistravusiam rinkėjui.
Jeigu rinkėjas negavo pažymėjimo, ar iŠ anksto neužsiregist
ravo balsuoti, galės atlikti savo piliečio pareigą •tėjęs į LR Ge
neralinį konsulatą tik su galiojančiu piliečio pasu. Rinkėjo pažy
mėjimas bus išduotas vietoje.
Balsavimas vyks spslio 20 d. nuo 9 iki 4 vai. pp. LR Gene
raliniame konsulate Čikagoje adresu: 6600 S. Pulaski RA, tel.(773)
582-6478.

Socialdemokratų
internacionalas ir
NATO
Socialdemokratinių partijų in
ternacionalo suvažiavimas, įvy
kęs New York 1996 m. rugsėjo
mėn., priėmė rezoliuciją, pasi
sakančią ui visų Rytų ir Cent
ro Europos vslstybių priėmimą
į NATO.
Originalioji rezoliucija prista
tyta Centro ir Rytų Europos
komiteto pirmininko Pierro
Fassino, kurioje buvo pasisako
ma tik už kai kurių Centro Eu
ropos vslstybių priėmimą į
NATO. Psbsltiečių socisldemokrstinių partijų atstovų
lietuvių ir estų reikalavimas
buvo papildyti šią rezoliuciją,
ksd visos Centro ir Rytų
Europos valstybės, įskaitant ir
Baltijos valstybes būtų primtos
NATO. Socialdemokratų suvažia
vimas tai patvirtino.
Šioje papildytoje rezoliucijoje
sakoms: „Of providing s positive response to the demand for
intergration and security from
all Central and Eastern European countries, through the
strenghtening of the Partnership for Peace, through their integration into the European
Atlantic security structures and
through full membership in the
Alliance."
Šiame Socialdemokratų inter
nacionalo suvažiavime Lietuvos
Socialdemokratų partijai atsto
vavo: iš Lietuvos — Daiva Nakaitė, iš užsienio — Rims Cerkeliūnienė ir dr. Jonas Valaitis.

Bus atnaujintos
lietuviškos naftos
paieškos
Vilnius, spalio 4 d. (Elta) AB „Geonafta" nusprendė
pirkti amerikietiškas žemės
gelmių gręžimo stakles ir at
naujinti lietuviškos naftos
klodų paieškas. Viešėdamas
JAV, įmonės direktorius Ri
čardas Vaitiekūnas pasirašė
sutartį pirkti nebrangiai jau
naudotas geras stakles. Grupė
Lietuvos specialistų, kurie JAV
išmoks valdyti stakles, jas ir
parsigabens į Gargždus.
Pagal seisminių tyrimų duo
menis, visa vakarinė Lietuvos
dalis turi didesnių ar mažesniu
naftos klodų. Naftos paieškos
vykdomos jau daugiau kaip tris
dešimtmečius. Ketvirtadalyje
gręžinių aptikta naftingų uolie
nų. Tačiau dėl didelio ieškomų
telkinių gylio — iki dviejų kilo
metrų ir nepakankamo šių dar
bų finansavimo detaliau ištyri
nėti pavyko tik apie dešimtadalį
perspektyvių plotų.

>n*je«**Mei

New Yorkas, spalio 12 d. (ApBNS) — Paskutiniosios Gallup
apklausos duomenimis, kandi
datas į JAV prezidentus Bob
Dole nepriartėjo prie preziden
to Bill Clinton, visoje Ameriko
je pirmaujančio 13 taškų skir
tumu.
Penktadienį paskelbti Gallup
apklausos rezultatai parodė,
kad ankstesnis B. Dole padėties
pagerėjimas valstybinėje ap
klausoje, surengtoje CNN ir
„USA Today", buvo tik trumpa
laikis nukrypimas.
Trečiadienio ir ketvirtadienio
valstybinių apklausų suvestinė
je 51 proc. iš 734 būsimų rinkė
jų sakė, kad palaikytų B. Clin
ton, jei rinkimai vyktų dabar,
38 proc. palaikė B. Dole ir 5
proc. — Reformų partijos kandi

datą Ro88 Perot.
Padėtis yra statistiškai lygi
50-38-6 proc. vidurkiui antra
dienio ir trečiadienio apklau
sose, kurios parodė skirtumo
mažėjimą palyginus su 55-34-6
proc. rezultatu pirmadienio ir
antradienio apklausose.
Apklausų rezultatai gali labai
svyruoti, nes asmenys buvo ap
klausti per labai trumpą laiką.
Dėl to rezultatai yra skelbiami
kelių dienų apklausų suvestinė
se.
Dviejų vakarų Gallup suves
tinės rodo, kad B. Dole padėtis
buvo pagerėjusi tik trečiadienio
vakaro apklausose, o B. Clinton
pirmavo 20 taškų ir daugiau
mažiausiai šešis vakarus prieš
tai.

JT išgyvena krizę dėl naujų
narių įsiskolinimų
New Yorkas, spalio 9 d.
(Reuter-BNS) — Jungtinės
Tautos patiria didelę finansinę
krizę dėl savo narių įsiskoli
nimo, nepaisant būsimų įmokų
iš JAV, spalio 9 d. pareiškė JT
sekretoriaus pavaduotojas vady
bai ir administravimui Joseph
Connor.
Pasak jo, „bendra finansinė
padėtis lieka nepastovi". Gera
žinia ta, kad JAV ruošiasi
sumokėti mažiausiai 100 mln.
dolerių daugiau, negu tikėtasi.
Bet ir po to Vašingtonas iki
metų pabaigos liks skolingas
daugiau kaip 1.3 mlrd. dolerių,
o bendras narių įsiskolinimas

JT bus maždaug 2.1 mlrd dole
rių.
JAV Kongresas neseniai sky
rė JT daugiau kaip 660 mln.
dolerių. Ii šios sumos maždaug
313 mln. dolerių skiriama 1996

m. nario mokesčiams dengti, o
didesnė dalia likusios sumos ski
riama taikos palaikymo tiks
lams. Tačiau pasak J. Connor,
dalis šios sumos pasieks JT tik
kitais metais, o iki to laiko
Amerika jau bus skolinga 1997
m. įnašus ui taikdarystę.
Antra didžioji JT skolininkė
yra Rusija, kuri skolinga 300
mln. dolerių, daugiausiai ui
taikos palaikymo operacijas.

Atominės energetikos
specialistai nori uždaryti
25 JAV branduolinius
reaktorius
Vašingtonas, spalio 10 d.
(Reuter-BNS) — Atominės ener
getikos kritikai paragino
vyriausybę uždaryti beveik
ketvirtadalį JAV branduolinių
reaktorių, kurie yra nepakan
kamai saugūs ir duoda mažai
ekonominės naudos.
Ralph Nader vartotojų gyni
mo grupės „Public Citizen"
energetikos projekte nurodomi
25 reaktoriai, kuriuose gali
įvykti avarija. Pasak grupės
prezidentės Joan Claybrook,
Amerikoje yra daug pasenusių,
gendančių atominių jėgainių,
kurios kelia grėsmę žmonių
sveikatai ir saugumui. Todėl
Branduolinės energetikos regu
liavimo komisija (NRC) pačias
pavojingiausias jėgaines turėtų
uždaryti, o kitus reaktorius iš
esmės patobulinti.
Komisijos atstovas VVilliam
Beecher pirmygtinai tvirtino,
kad visos šiuo metu veikiančios
atominės elektrinės yra saugios.
Pasak jo, komisija nedelsiant
uždarytų jėgainę, jeigu manytų,
kad ji kelia pavojų.
Grupė „Public Citizen"
pateikė 110-ies komercinių
branduolinių reaktorių įver
tinimą, kuris pagrįstas 1993
1995 m. duomenimis apie sau
gumo pažeidimus, radiacijos
poveikį darbuotojams, avarinius
jėgainių sustabdymus, eksplo
atacijos išlaidas ir pan. Projekto
direktorius Bill Magavem pro
gnozuoja, kad didėjant konku
rencijai ir mažėjant federalinės
valdžios kontrolei, iškils pagun
da sumažinti išlaidas saugumo
sąskaita. Todėl, pasak jo,
vyriausybė turėtų dabar sustab

dyti pavojingiausius reaktorius
ir siekti, kad jie būtų uždaryti
visiems laikams.
Pačiu pavojingiausiu laiko
mas 1-asis „Salem" energoblokas New Jersey pietuose. Dėl
eksploatacijos problemų šis
reaktorius ir 2-asis „Salem"
reaktorius, kuris laikomas
aštuntuoju pagal pavojingumą,
neveikia nuo 1995 metų pava
sario. Per pastaruosius trejus
metus šie reaktoriai buvo sus
tabdyti 22 kartus.
Izrselio prezidentas Ezer
V/eizman pirmadienį susitikime
su Egipto prezidentu Hosni Murabak sakė, kad Izraelis laikysis
taikos sutarčių, pasirašytų su
Palestina. Griežta Izraelio mi
nistro pirmininko Benjamin Netanyahu politika privertė V/eiz
man imtis retai prezidentui ten
kančios veiklos.
Sarajevas. Vakarų ekspertai
išreiškė susirūpinimą dėl pir
madienį suimtų 18 Bosnijos opo
zicinės partijos narių. Ekspertų
nuomone, buvo pažeista areštų
tvarka, nes kaltinamieji karo
nusikaltimais negali būti su
imami be Tarptautinio krimina
linių nusikaltimų tribunolo Ju
goslavijoje sutikimo.
KALENDORIUS
Spalio 15 d.: Šv. Teresė
Avilietė, Bažnyčios mokytoja
(1515-1582); Leonardas, Gaili
minas, Ina.
Spalio 16 d.: Šv. Jadvyga
(1174-1234); šv. Margarita Mari
ja Alacogue (1647-1690); Aureli
ja, Gailius, Gaudvilė.
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DRAUGAS, antradienis, 1996 m. spalio mėn. 15 d.

SVEIKATOS KLAUSIMAIS
NUOSTABAUS VAISTO
VAISTINĖ
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
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DRAUGAS
(USP8-161000)
THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY
Publiahed daily except Sundayi and Mondays, legal Holidays, the
Tuesdays foUovring Monday observance of legal Holidays as well a* Dec.
asth and Jan. 2ad by the Lithuanian Catbolic Press Sojaety, 4645 W. «3rd
Street, Chicago, IL 60629-5689.
Periodical claaa poetage paid at Chicago, IL and additional w'l"»ę oftlces
Subecnpuon Rates: $96.00. Foreign countriea $110.00
Postmaster. Send addrees changm to Draugą* - 4646 W. 63rd S t ,
Chicago, IL 60629.
Palto išlaidas malinant, pakvitavimai ui gauta* prenumeratas
nenunrhami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus ii
jo mokesti, pažymima, iki kada yra utsimokejes.

Moteriškais hormonais gy Tik nesiauskime jo savu, te
d y m o s i gairės. Kiekviena vo-motinos, brolio-sesers ai
DRAUGO prenumerata mokama U
moteris turi savitai — tik jai kaimyno apsiaustu. Kiekvienas
vienai pritaikytu būdu — gydy vaikas yra savitas tvėrinys ir
metams M metų 3 men.
tis su moteriškais hormonais būtina jam leisti tokiu būti.
JAV
$96.00 $55.00 $36.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
(estrogenu ir progestogenu).
3. Niekada nesutrypk vaiko
T i k ssstaaasaio laadac
Taip gydantis, galima laukti dvasios, jei jis suklysta, nieka
JAV
$66.00
$40.00 $30.00
pašalinimo šių pavojų: vėžio, da nelygink jo su kitais, jį
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
nuo minkštų kaulų (osteoporo pralenkiančiais.
Ussakant i Lietuva
(Air cargo)
$100.00 $65.00
zės) apsaugos, širdies ir sme 4. Atsimink, kad pyktis ir ne
Tik šeštadienio laida
$66.00
genų arterijų priskretimo išven draugiškumas yra natūralūs
Uisakant i užsieni
gimo regulų netekties sukeltų jausmai. Padėk vaikui susirasti
oro paštu
$500.00 $260.000
negerumų prasalinimo.
Tik šeštadienio laida
$160.00 $85.00
visuomenei priimtinus nusitei
Moteriškės turi suprasti svar kimus, vietoje šių, kad ir norma
Vyriausia redaktore Danutė Bindokienė
biausius, su moteriškais hor lių, bet negeistinų, nusiteikimų.
Liepos 2 8 d. Elektrėnuose buvo pašventinta nauja Marijos Kankinių Karalienės bažnyčia.
Administratorius Ignas Budrys
monais gydymusi surištus, da Tai visų su vaiku turinčių
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis
lykus.
reikalų svarbi pareiga, įskaitant
ninkė N. Vilutytė ketina sukur
• Administracija dirba kasdien
• Redakcija dirba kasdien nuo
1. Gydytojas išaiškina, kad ir dvasininkus. Kitaip tie
BAŽNYČIA LIETUVOJE IR
ti šiai bažnyčiai Kryžiaus kelio
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
8:30-4:00-. sestadienisii nedirba.
toks gydymas teikia'daug geru negeistini jausmai pasiners į
nedirba.
stotis.
PASAULYJE
• Redakcija ui skelbimų turini
mų: saugo širdį ir smegenis nuo vaiko vidų ir pasireikš kūno bei
• Redakcija straipsnius taiso
Bažnyčios salė užima 1,200
neatsako. Skelbimų kainos pri
' savo nuoiiūra. Nesunaudotų
sklerozės, kaulus nuo suminkš proto liga, kas sukels kentėjimą,
kvdr. metrų plotą. Priešais įė
siunčiamos, gavus prašymą ką
straipsnių nesaugo. Prašome
perdavė pastato raktą ir staty jimą į bažnyčią stiebiasi septyni
tėjimo ir šalina be regulų mo kurio išvengsime tik normaliai
nors skelbti.
siunčiant
pasilikti
kopų*.
ELEKTRĖNUOSE
bos metraštį. Apaštalinis nun balti stulpai, simbolizuojantys
terų dažnai patiriamus negeru su vaiku elgdamiesi.
PAŠVENTINTA NAUJA cijus arkivyskupas J. M. Garcia septintąjį Lietuvos Krikšto
mus. Iš tokio gydymosi sukeltų
5. Drausmink vaiką tvirtai ir
BAŽNYČIA
perskaitė Šventojo Tėvo Jono šimtmetį, ant aukščiausiojo minėjo, kad nepaisant to, jog buvo organizuotos liturginės
pavojų pats didžiausias yra (kad protingai. Neleisk savo pykčiui
Pauliaus II apaštalinį palaimi stulpo iškeltas didžiulis kryžius. penkios bažnyčios buvo grąžin apeigos. Melstasi keturis kartus
ir tolimas) vėžio gimdoje at išvyti pačią iš pusiausvyros. Kai
Liepos 28 d. Elektrėnuose nimą ir tarė sveikinimo žodį Statybą dosniai rėmė Vokietijos tos, o septynios naujos yra per dieną. Per dienos maldą
sirasti galimybė.
vaikas žino, jog esi teisi, jis tave
buvo
pašventinta š e š e r i u s linkėdamas: „Tepadeda Motina katalikų pagalbos fondai „Reno- statomos, daugelio parapijų buvo supažindinama su svar
2. Išryškinamas tokio gydymo gerbs ir mylės. Būk tikra, kad
metus
statyta Svč. Mergelės Marija savo vaikams — pasau vabis" bei „Kirche in Not", bendruomenės vis dar privers biausiomis pasaulio aktuali
si tikslas:
bausmė atitiktų kaltei. Net
Marijos
Kankinių Karalienės liečiams, vienuoliams ir kuni Kiolno kardinolas J. Meisneris, tos rengti apeigas kultūros cent jomis. Šv. Mišių išplėstinėje
a. prašalinimas kraujagyslių mažiausias vaikas turi pojūtį
bažnyčia.
gams, būgštaujant liudyti tikrą Augsburgo vyskupas emeritas ruose arba privačiuose na žodžio liturgijoje taikytos
sukeltų negerumų, pvz., šilimos teisybei.
krikščionišką gyvenimą Elek J. Stimpfle, Šiaurės ir Pietų muose.
Iškilmės
prasidėjo
procesija
įvairios formos temai atskleisti:
pylimas, prakaitavimas, nervin
6. Nepamiršk, kad vaikui bū
(„Bažnyčios
žinios",
Nr.15)
trėnuose
—
mieste,
kuris
pra
nuo
Atgimimo
aikštės
naujųjų
pantomima, liturginis šokis,
gumas ir dar kitokį negerumai; tinai reikia dviejų tėvų. Abu
Amerikos lietuviai, įvairios
džioje
buvo
kuriamas
be
minties
Dievo
namų
link.
Paskui
kryžių
diskusijos.
b. apsauga ar gydymas šlapi veikite vieningai vaiko auklė
Lietuvos organizacijos, kaimy
JAUNIMO
GRUPIŲ
apie
Dievą
ir
Bažnyčią".
išsirikiavo
vaikų
kolona,
su
švč.
Būta ir netikėtų renginių: ko
mo ir lyties organų pasikeitimų; jimo fronte. Niekada nesusidėk
ninių parapijų žmonės ir kt.
VADOVAI
SUSITIKO
M.
Marijos
vėliava
giedodami
Nuncijus
taip
pat
sakė:
pimas
ant Altenbergo katedros
c. apsauga ar gydymas me su vaiku pasipriešinant vienam
-ežVOKIETIJOJE
pastolių,
kelionė į Kiolną pagal
džiagos apykaitos pakitimų, ku iš tėvų. Tas sukels tiek vaikui, ėjo Kaišiadorių vyskupijos neo- „Krikščionių gyvenimas, ku
(„Bažnyčios žinios", Nr. 15)
iš anksto numatytas ir nurody
rie atsiranda, trūkstant mote tiek pačioje jausminius nesuta katechumenatai, su šv. Jono riuo jie liudija evangelines ver
Liepos 15-18 d. Altenbergo tas užduotis. Dalyviai stovyklos
riško hormono estrogeno;
rimus. Dar to negana — minėtas Krikštytojo vėliava traukė buvę tybes, yra tarsi kankinystė. SIBIRE TRŪKSTA KUNIGŲ
(Vokietija)
jaunimo namuose metu geriau susipažino su savi
tremtiniai
bei
politkaliniai,
su
Taip
pat
ir
šiandien
išgyvename
IR BAŽNYČIŲ
d. kaulų suminkštėjimo išven priešginumas sukels kaltės
vyko
tarptautinė
poilsio ir mi ir kitais.
šv.
Kazimiero
—jaunimas,
o
su
tikėjimo
liudijimo
dabartį.
Kur
gimas ar gydymas;
jausmą, sumišimą ir netikrumą.
Pasak Sibiro apaštalinio ad kūrybos jaunimo stovykla, ku
šv.
Juozapo
—
šeimos.
Procesi
kalbama
apie
neapykantą
ir
. („Bažnyčios žinios"T Nr;:15)
e. išvengimas ir gydymas šir
7. Nesistenk vaikui suteikti
ministratoriaus vyskupo Jo
dies bei smegenų arterijų užsi viską, ko jo širdelė trokšta. Tą joje su savo organizacijų vėlia smurtą, mes, krikščionys, priva sepho VVertho, „Sibirui labai rioje dalyvavo 68 jaunimo gru
pių vadovai iš aštuonių Europos
vomis taip pat dalyvavo Šaulių lome būti gyvybingos meilės,
SUNG L. CHOU, M.D.
kimšimo cholesteroliu.
klaidą daugelis motinų prakti
reikia naujų kunigų ir bažny valstybių. Lietuvai atstovavo
sąjungos
Elektrėnų
kuopos
na
atlaidumo,
svetingumo
ir
dos
Vidaus
Hgos, akupunktūra
3. Susipažįstama su moters kuoja. Duok vaikui pajusti
čių". Liepos pabaigoje lankyda septyni jaunimo grupių vadovai
riai,
kitų
organizacijų
bei
para
numo
pavyzdys
kenčiantiems.
HOLYCROSS
noru taip ilgai moteriškais hor džiaugsmo šiurpulį, užsidirbant
pijų atstovai.
Kur laisvės prasmė susiaurina masis Konigsteine (Vokietija) iš Kauno arkivyskupijos. Sto
PHYSICIANS PAVIUON
monais gydytis.
ir laimint malonumą. Suteik
įsikūrusioje Vokietijos katalikų vyklos nariai stengėsi įžvelgti
Ties bažnyčios šventoriumi ma iki galimybes daryti ką nori,
3
fl. South, East Š u t a i
4. Moteris aiškiai apšviečiama vaikui didžiausią pasitenkini
pagalbos organizacijoje „Kirche Dievo veikimo pėdsakus žymių
apie tokio gydymosi gerumus ir mą iš malonumo, kuris įgyja procesiją pasitiko Bažnyčios hie- krikščionys turi skelbti savo und Not", vyskupas interviu
UttrMrston Plauta Ct.
pasaulio žmonių ir savo pačių
rarchai — apaštalinis njuncijus gyvenimu, kad iš visų asmeni
neigiamumus.
at C&Ufomia Ava).
mas, ką nors gera pasiekus.
nių ir visuomeninių vertybių — CRTN sakė, jog Sibire šiuo me gyvenime. Remiantis M. L. Kin
arkivyskupas
Justo
Mullor
GarChicago,
IL SOS2S
8. Nelaikykime savęs tobuly
pirmoji yra pagarba Dievo įsa tu gyvena apie milijoną katali go, brolio Rože, šv. Pranciškaus,
ĮGYVENDINTAS
be. Tai sunki rolė, ją vaidinant cia, vyskupijos ganytojas vysku
(
3
1
2
M
7
1S142
kymams. Kur Dievą bandoma kų, iš kurių tikėjimą praktikuo M. Sandi, Popiežiaus Jono
ATSAKYMAS
24 valandas. Daug lengviau bus pas Juozapas Matulaitis, Vil
ItejIUVtSKal
įkurdinti tik asmens sąžinės ja 10 proc. Daugelį tikinčiųjų XXIII, pranašo Jonos, Don Bossu vaiku bendrauti, kai leisime niaus arkivyskupo augziliaras
sudaro
lenkų,
ukrainiečių,
vo
ko,
T.
Moro
ir
kitų
gyvenimu
bei
Išauklėtas vaikas — mūsų
srityje, krikščionys turi daryti
•
• • • • • • • • • •
jam pajusti, kad mama ir tėtis vyskupas Juozas Tunaitis, nau
laimės saikas
viską, kad Dievas būtų išpažįs kiečių, lietuvių ir baltarusių darbais, per maldą gilintasi į jų
josios
bažnyčios
klebonas
Jonas
irgi gali suklysti.
HOLY CROSS FAMILY
kilmės gyventojai.
asmenybes.
Sabaliauskas ir vikaras Rolan tamas ir gerbiamas šeimos ir vi
K l a u s i m a s . Gavusi žalią
9. Negrasink vaikui supykus,
MEDfCAL CENTE R
Parapijas aptarnauja 55 kuni
Stovyklautojai dalyvavo teori
kortelę, atvykau į Ameriką su o būdama gerai nusiteikus, ne das Bičkauskas. J iškilmes buvo suomenės gyvenime. O tai rei gai, iš kurių daugelis atvykę iš
74S W. 31 st St.
vyru ir darželine dukrele. Nu prižadėk jam neįmanomų „dan atvykęs ir Seimo narys prof. Vy kalauja aukos ir taikos metu." užsienio. Nepaisant kai kurių niuose ir praktiniuose būrelių
CMcafjo,
IL SOS1S,
Šv. Mišias koncelebravo arki
užsiėmimuose pagal pomėgius,
ėjusi į lietuvišką parapijos gaus migdolų". Grasink ar pri tautas Landsbergis su žmona
rusų
ortodoksų
hierarchų
kalti
(312)-225-OSt5
vyskupas J. M. Garcia, vysku
išvykose į žymias kultūrines,
vaikų darželį, sužinojau, kad žadėk tik tai, kas galima išpil Gražina.
nimų, neva katalikų Bažnyčia istorines vietas. Pasak Kauno
pas
J.
Matulaitis,
vyskupas.
J.
Ltd.
Prieš šventovės durų bažny
nėra jai vietos jame. O mane dyti. Tėvų žodis yra viskas
verbuoja naujus narius tarp jų arkivyskupijos Evangelizacijos
• 1 3 2 S. Kasias* Ava.
Tunaitis,
svečias
iš
Vokietijos,
čios
statytojai
hierarchams
ima baimė, kaip aš pragyvensiu vaikui. O vaikas, netekęs pasi
šios bažnyčios statybos rėmėjas tikinčiųjų, Sibiro katalikų centro referentės D. Verbylainedirbdama, nes reikia būti tikėjimo tėvais, ima sunkiau pa
Tat. 311-434-7700
prelatas A. Bunga, kiti kunigai. bendruomenėje yra labai ne tės, spalvingai ir kūrybingai
namuose su savo vaiku. Kokias sitikėti bet kuo.
RIMGAUDAS
NEMICKAS, M.D.
vaikų asmenybėse —jų kompiu Arkivyskupas J. M. Garcia baž daug etninių rusų. „Mums ne
gaires čia pedagogai-gydytojai
S.
PRASAD
TUMMALA,
M.D.
10. Nemenkink vaiko paviršu teriuose — atsiras vietos nuo nyčią pašventino ir pasakė rūpi prozelitizmas. Mūsų pa
DU. A. B. OLEVECKAS
nurodo su mažu vaiku namuo tinėmis meilės apraiškomis. širdžiai artimo pagalbai ir ne
širdies ir Krauiagyslių Ligos
GYDYTOJAS W CMWU«GAS
grindinis
uždavinys
yra
tar
pamokslą, per kurį linkėjo, kad
„ Valandos pagal susitarimą
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
se esant?
Gryniausia ir sveikiausia mei meluotai Tvėrėjo pagarbai.
. M St Tat. (7W) 41141*1
ši, prasimingu vardu tituluota nauti jau egzistuojančioms
ŪMAS A. ttORYS, M A .
Atsakymas. Ne vien tėvai, lė pasireiškia diena iš dienos,
Kai įdiegsi vaikui gilų ir tvir šventovė taptų santarvės ir at katalikų bendruomenėms ir
OprMknologas/Akit) Chirurge*
Pirmd.
3
v
p
p
-7v.v..antr.
12:30-3
v
p
p
bet visi, su vaiku susiduriantie- vaiką mokant — jį auklėjant, tą tikėjimą į Dievą. Jis jam bus
1 S. IMaetansl Ave.
sivertimo vieta, o bažnyčios vargšams", pabrėžė jis.
trecd uždaryta, ketvd 1 • 3 v p p
ji, padėkime visom išgalėm kas sužadina savimi pasiti stiprybė ir šviesa, kai visa kita
R.SMH
psnktd >r M M 9 v r - 12 y p p
Kalbėdamas apie santykius
durys būtų plačiai atvertos
kiekvienam vaikui išaugti nor kėjimą ir savarankiškumą.
jam nepadės.
su
ortodoksais,
vyskupas
Wer•111
S.
K
a
m
*
Ava.
visiems — tiek tikintiesiems,
414* W. Blr*- M.
maliu žmogumi. Mat, ne kitoks,
11. Išmokyk — nuteik vaiką
(311) 771 M I I arba (311)
312-735-770*
Išvada. Kai ištisas pragaras tiek dar neįtikėjusiems. Kaišia thas pažymėjo, jog santykiai
o tik normalus, nesvarbu kokios pajusti, kad sunkus darbas yra ėmė virti mūsų aplinkoje, pats
D * . K. A. JUČAS
dorių vysk. J. Matulaitis bažny pagerėjo, ypač atskirų individų
Dft.
L.
O. PETREIKIS
OOOS LIGŲ SPECIALISTAS
tautybės, tikybos ar politikos didybė ir garbė ar kai pūslė laikas normaliam žmogui visa
DANTŲ
GYDYTOJA
čiai padovanojo komuninę lin pastangomis. Jis sakė palaikąs
GYDOOOOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR
atstovas, pajėgia išmintingai tomis rankomis kasama grio išgale leistis į bekalbę normalią
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
kėdamas, kad eucharistinis Jė nuolatinius ryšius su dviem
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave
elgtis: nekenkti sau, kitam ir vius bei pilstomos anglys, ar kai veiklą: savu gyvenimu ir dabar
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
zus taptų kiekvieno meilės šal neseniai Sibire paskirtais orto
T 1 . (7—) t t
I I I
aplinkai, vien be priekaištų išlavintais pirštais naudojami tine psichologinio-pedagoginio
doksų hierarchais. Skirtingai
tiniu.
Valandos pagal susitarimą
DU. JOVITA K I R I U S
gyvendamas.
chirurginiai įrankiai.
mokslo nauda pasipuošus, pra
nuo savo pirmtakų, niekada ne
Po pamaldų apaštalinis nun rodžiusių noro susitikti su
12. Nesistenk apsaugoti vaiką dėti reikiamai talkinti vaikui
1. Priimkime savo protu ir šir
Kab Chtcago** uždarytas
DR. ŽIBUT* ZAPARACKAS
dimi, kad vaikas yra Tvėrėjo nuo kiekvieno, nors ir mažiau užaugti normaliu tėvu, mergai cijus pirmasis pasirašė bažny Sibiro katalikų apaštaliniu ad
9S2S S. 7901 Asm, Hlcfcory HiHs, IL
DR. PAUL KN1PPCR
Tat. ( 7 M ) M S - C I S I
dovana, kuri, nuo pat abiejų sio, negerumo bei nepasitenki tei — tokia motina. Nuo tada, ir čios garbės svečių knygoje, ministratoriumi, šie jaunesnio
Valandos
pagal
susitarimą
AKIŲ
LIGOS — CHIRURGIJA
apžiūrėjo
vaikų
piešinių
parodą
rūšių žmogiškų sėklų susi nimo. Saikingas priešginumas tiktai nuo tada, pradės gesti
amžiaus ortodoksų hierarchai,
1 M t . S u p a m i , SSJN* 403
ir
apsilankė
bibliotekoje
ekspo
jungimo, betarpiškai įgauna — vargas stiprina charakterį ir mus žudąs pragaras, tada gir
atrodo, yra suinteresuoti už
Valandos pagal susitarimą
EUOENE C. D I Č K I U , DOS, ?C.
sielą ir tampa tikru žmogumi su mes tampame gailestingais, tuoklystėn ir kitokion menkys- nuojamoje fotografo V. Suslavi megzti santykius su katalikais
Te*. — (1-312) 3 3 7 - 1 3 M
4 * 4 7 W. 1 M St., Osk Urnm, IL
visomis tokio tvarinio, kad ir toks vargas yra didelis išlygin- tėn takai užžels. tada jaunam čiaus darbų parodoje „Elektrė ir dalyvauti bendruose pro
Pirmas apyl su Northmrestern un-to
EDMUNDAS VTtMAS, M.D., S.C.
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis u i
vienos sekundės amžiaus, savy tojas. Leiskime vaikui tai pa pakasynų varpai nutils ir ne tik nų bažnyčia". Pasak bažnyčios jektuose.
Specialybe - Vidaus ligų gydytoias
prieinama
kainą
Pacientai
priimami
lietuviškos grjčios, bet ir tokios statybos vadovo G. Chomičiaus,
bėmis ir teisėmis, kaip ir visi justi, išmokti.
Kalbam* lietuviškai
Vyskupas apgailestavo, kad
absoliučiai punktualiai SeiaalartasHl
kiti žmonės. Už tai jam įvairio
• 1 * 7 S. Archer A v * . (prie Austin)
13. Išmokyk vaiką pamilti bažnyčios bei klebonijos su vie pastatas dar nebaigtas įrengti ir Katalikų Bažnyčia jau yra iš
(kalbėt angliškai) M . 7 M - 4 2 2 - « 2 M
Valandos pagal susitarimą
pas kenkimas, iki nužudymo, Tvėrėją ir mylėti savo artimą nuolynais nesutalpins šviesių, bus galutinai užbaigtas tik 1977 stumta iš pasaulietinių visuo
SURINDCR LAL, MD
Tai. (SIS) M S - 7 7 M
yra žmogžudystė, o ne moters Nesiųsk vaiko šventyklon, bet normalių — išmintingai besiel metais.
menės informavimo priemonių,
Specialybe — Vidaus ligos
teisė j pasirinkimą (choice) jį veskis jį tenai. Vaikai mokosi iš giančių — nei sau, nei kitam bei
Bažnyčioje ketinama įrengti ypač iš vietinės Sibiro televizi
7 7 3 1 1 . K * * a * * . C M r a g * , N. M M 1
AKIŲ CHIRURGIJA
Tai. 313-434-3133
nužudyti. Nė vienas tokios suaugusių pavyzdžio. Vien ku aplinkai nekenkiančių lietuvių. parapijos namus, biblioteką, jos, kur dabar visiškai dominuo
AKIŲ LIGOS
Valandos
pagal
susitarimą.
teises neturime, jei save nor nigų pamokslavimas, tėvų šaky To kiekvienas trokštame, tad jaunimo centrą, valgyklą. Baž ja rusų ortodoksų Bažnyčia. Ki
maliais laikome
mas ar mokytojų mokymas nėra nuo bereikšmių kalbų ir tokių nyčios projekto autorius — ta vertus, Sibiro Katalikų Baž
M . (SIS) 471-SSM
A**.,
310
IMSI.
VIDAS J . M f MtCKAS, M.D.
2. Vaikas yra apdovanotas vaiko auklėjimas. Vaiką moko maldų prie šią žemę rojumi pa architektas Henrikas Šilgalis. nyčia, jo nuomone, turėtų ge
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KREGŽDĖS MELSVAME
TĖVYNĖS DANGUJE
Seimo rinkimai *86 ir j ų užkulisiai
PRANAS ABELKIS
1996 m. rinkimuose į Lietuvos
Seimą iš Teisingumo ministeri
joje įregistruotų 33 partijų ir
politinių organizacijų nedaly
vaus tik Humanistų, Žalioji,
Protėvių atgimimo, Politinių
kalinių bei Teisingumo partijos.
Beje, vienas paskutiniųjų do
kumentus Vyriausiajai rinkimų
komisijai įteikė Seimo narys,
Krikščionių demokratų sąjun
gos pirmininkas dr. Kazys Bo
belis. Ši neseniai įregistruota
partija išstatė tik 24 kandi
datus. Šiaip iš 24 partijų ir
politinių organizacijų didžiausia
kandidatų skaičiumi yra
Tėvynes sąjunga (Lietuvos kon
servatoriai), pasiūlę kandidatais
į Lietuvos Seimo rinkimus net
114 žmonių. Demokratinė dar
bo partija (LDDP) turi 105
kandidatus, Socialdemokratų
partįja (LSDP) - 95, Krikščio
nių demokratų partija (LKDP)
- 86, Ūkio partija - 93, Cent
ro sąjunga — 81. Kitų organi
zacijų, pateikusių savo kandida
tus į Seimą, skaičius svyruoja
nuo 20 iki 50 ir daugiau.
Šiemet Seimo rinkimuose
dalyvaus tik viena koalicinė
partija, jungianti demokratus ir
tautininkus. Jų sąraše — 94
kandidatai. Pasak Seimo nario
ir partijos p i r m i n i n k o S.
Pečeliūno, „dvi politinės organi
zacijos pasirodė esančios vienin
telės Lietuvoje, kurios geba
susitarti". J i s įsitikinės, jog ši
koalicija įveiks 7 proc. barjerą.
Ar po Seimo rinkimų demokra
tai, tautininkai bendradarbiaus
su rinkimus laimėsiančiomis di
džiosiomis partijomis, pastaro
sios pirmininkas R. Smetona
sakė: „Ką jie kviesis — mus, ar
Moterų partiją"? Bet pagal
Rinkimų įstatymą (šių metų pa
taisas), koalicija turi peržengti
7 proc., o partija 5 proc. barjerą.
Politinių kalinių ir tremtinių
sąjungos pirm. B. Gajauskas,
kurio vadovaujama partija
nesudarė koalicijos su demokra
tais ir tautininkais, teigė, jog po
rinkimų politiniai kaliniai galės
bendradarbiauti su visomis „ne
kairiosiomis jėgomis".
Kauno kaimiškojoje rinkimų
apygardoje Seimo dešiniosios
opozicijos vadas prof. Vytautas
Landsbergis varžysis dėl
rinkėjų balsų su LDDP nariu A.
Albertynu, tautininku J. Čap
liku, respublikonu K. Jan
kausku, jaunalietuviu J. Mo
zeriu, liberalu V. Aukštuoliu,
socialdemokrate I. Šiolinder,
Laisvės sąjungos n a r i u A.
Venckūnu ir kt.
Spalio 2 d. su Kauno miesto

visuomene s u s i t i k o po šalį
keliaujantis ir su kaimo bei
miestelių gyventojais susitiki
nėjęs JAV gamtosaugininkas
Valdas Adamkus. J i s teigė, jog
per viešnagę Lietuvoje j a u
turėjęs net 47 susitikimus, ku
riuose b e n d r a u t a maždaug su
6,000 Lietuvos žmonių. J i s
domėjęsis ne t i k su ūkininkų,
paprastų k a i m o žmonių gyve
nimo problemomis, bet ir rin
kimų klausimais. V. Adamkus
neslėpė k a i m o žmonių nuo
taiku; „Vogė, vieni, o vagia ir
kiti, ir n ė r a i i ko rinktis, netu
rim jokio pasitikėjimo". Prele
gentas sakėsi, neatvažiavęs agi
tuoti nei už vieną partiją. Jani
geriau esą nepriklausyti jokiai
partijai: „Aš, b ū d a m a s laisvas,
galiu daugiau duoti Lietuvai".
Tačiau žmonėms sakęs: „Jei
neisit balsuoti, tai nieko
geresnio ir nebus. Jei eisit į
rinkimus, tai bus galima
gyvenimą pakreipti viena a r
kita k r y p t i m i " . Tai esą pats
laikas, k a i galima valstybės
„ l a i v ą " p a s u k t i visai k i t a
linkme. Prelegentas neslėpė,
kaip ir iki šiol, jog jis griežtai
pasisako „prieš LDDP ir kai
riąją p u s ę " ir nori „matyti tvir
tą ranką, b A n e diktatorišką".
Tokią partijų ir partijėlių gausy
bę V. Adamkus įvertino, jog „tai
yra pasaulio rekordas", nes
n e t g i P r a n c ū z i j o j e po II
pasaulinio karo buvo tik 14 a r
16 partijų, pretendavusių į
šalies aukščiausiąją valdžią.
Gamtosaugininkas netiki, jog
kai kurios j ų (ypač mažosios)
turės vietą po didžiųjų partijų
skėčiu; po Seimo rinkimų jos
„išnyks kaip rytmečio rūkas".
Tačiau V. A d a m k u s dar kartą
pabrėžė, jog jo įsitikinimu,, j e i
neis Lietuvos žmonės balsuoti,
tai laimės A. Brazauskas, Č.
J u r š ė n a s ir LDDP klika". J i s
motyvavo tuo, jog LDDP šian
dien t u r i visą valdžią, pinigus
(nes prie jų negalima net „pri
eiti", nors, visiškai aišku, iš kur
j i e ir k i e n o y r a ) . Tad V.
A d a m k u s , d ė d a m a s dideles
viltis į jaunąją Lietuvos kartą,
kauniečius d a r kartą ragino
balsuoti pagal sąžinę ir protą,
kad neįvyktų sovietinio eksprezidento M. Gorbačiovo prana
šystė. O kokia ji, galbūt net ne
VRK ir pradžių neįregistravo
verta minėti.
garsiosios finansinės grupuotės
EBSW vadovo Gintaro Petriko
1996 metų Seimo rinkimams kandidatūros po to, kai Vyriau
biudžete n u m a t y t a 7 milijonai siajai rinkimų valdybai Kauno
litų. Pagal Rinkimų įstatymą, centrinė rinkimų apygardos
yra taip pat numatyti piniginiai komisija įteikė protokolą. Jame
užstatai, norintiems registruo motyvuota, jog, pasak vieno jos
tis vienmandatėse apygardose komisijos narių, tikrinusių apie
— vieno vidutinio darbo užmo 1,700 parašus, pusė iš jų ne

TĖVYNĖS LABUI
BALYS RAUGAS
40
Užsukau ir į Zarasų apy
linkę, kur ir tavo kraujas nutekėjo. Parymojau ten prie
didžiojo Stelmužės ąžuolo giliai susimąstęs. Verta ir tau,
Antanai, krauju aplaistytą kovavietę aplankyti. Be to,
tenai nepaprastai graži gamta, kuria grožėtis anais ko
vų metais neturėjome laiko. Mano akims — Palanga
niekai prieš Zarasus, — ir vėl užbaigė nusijuokdamas.
— Bet tenai tikriausiai nėra gintaro, — nusijuokė
ir daktaras.
— Beje, jeigu Zarasai nepatiktų, galėtumėte sustoti
mano gimtame Butkelių kaime, prie žavaus Svaituto
ežero, pasipuošusio dviem salom ir spygliuočių šilu. Iš
ežero sraunus upelis, žmonių vadinamas Upelyte, už
kilometro įteka Sventojon. Taigi meškeriotojui gražus
pasirinkimas: Svaitutas, Šventoji a r vaikų mėgstama
Upelytė. Tenai, kaip rojuje, galėtumėte savaitę kitą
pailsėti.
Pasakojo su šypsniu, skubėdamas, ir tiesdamas
ranką atsisveikinimui, atsiprašė:
— Atleiskite! Galėčiau daugiau papasakoti, bet
skubu tarnybos reikalu. Antanai, jeigu susigundytumei
į Zarasus ar Butkelius, mano šarvuotis bus pasirengęs
pavėžinti, — juokdamasis užbaigė ir atsisveikinęs nu
skubėjo.
— Malonus vyras, — palydėdamas žvilgsniu, t a r ė
Keraitis.
— Taip, taip. Karo mokykloje jis buvo vienas tų jud

•*#

kesčio dydžio (dabartiniu metu
apie 657 litai), o daugiamandatėse apygardose — 20 tokių
užmokesčių (apie 13,140 tūkst.
Lt). Reiktų pastebėti, kad tokie
piniginiai užstatai sąžiningų
part\jų neturėtų gąsdinti, nes jis
partijoms bus grąžintas, jei jos
spaudoje paskelbs viešas ata
skaitas apie rinkimų agitacijai
panaudotas lėšas bei jų šal
tinius. Tokie užstatai bus grąži
nami ir toms partijoms bei kan
didatams, kurie pateks į Seimą.
Rinkimų biuletenių spausdi
nimas mokesčių mokėtojams
kainuos apie 600,000 Lt. Dar po
300 litų kainuos vienmandatėse
apygardose siūlomų kandidatų
plakatų spausdinimas. Paskelb
tą konkursą laimėjo rinkimi
niams plakatams ir daugiamandačių apygardų biuleteniams
spausdinti „Vilspos" spaustuvė,
o vienmandačių apylinkių —
„Respublikos" spaustuvė. Kiek
vienai apygardai bus išspaus
dinta biuletenių apie 35-41
tūkst. egz. bei vienmandatės
rinkimų apygardos biuletenis
iki 3 mln. egz. tiražu. Iki spalio
14 d. turi būti išspausdintas
visas biuletenių tiražas.
Vienintelės dabartinės kan
didatės į Seimo narius, Moterų
partijos pirmininkės Kazimieros Danutės Prunskienės
r i n k i m i n i a m e reklaminiame
plakate bus įrašytas sakinys:
„Ne pagal Lietuvos Respublikos
užduotis yra
sąmoningai
bendradarbiavusi su kitos vals
tybės specialiosiomis tarny
bomis". Tai nusprendė Vyriau
sioji rinkimų komisija (VRK),
pirmininkaujama Zenono Vaigausko. „Tai y r a plika akimi
matomos pastangos mane sudo
roti. Mažų mažiausia juokinga,
kad tarp dešinės ir kairės 'steri
liųjų' viena Prunskienė yra
agentė", — sakė Moterų parti
jos pirmininkė. K. Prunskienė
teigė, kad toks VRK sprendimas
yra bandymas ją „sukompromi
tuoti, jodinėjant jau seniai
nuvarytu arkliuku". Pasak Z.
Vaigausko, anketose apie san
tykius su sovietų KGB yra užsi
minę ir kiti keli kandidatai,
t a r p jų — rašytojas Jonas Avy
žius, Kovo 11-osios Akto signa
t a r a s Liudvikas Sabutis bei
Seimo narys Antanas Baskas.
Tačiau į jų reklaminius plaka
t u s tai nebus įrašyta, nes, pasak
pačių kandidatų, jie su KGB ne
b e n d r a d a r b i a v o , o tik šios
specialiosios tarnybos buvo
šantažuojami.

a t i t i k o R i n k i m ų įstatymo
reikalavimų. Be to, kai kurie į
komisiją k r e i p ę s i piliečiai
nurodė, jog jų parašai buvo iš
gauti apgaulės būdu. EBSW
koncerno vadovui G. Petrikui
yra iškelta baudžiamoji byla bei
paskirtas namų areštas. Tačiau
tai nesutrukdė jam iš gyventojų
surinkti parašus. Jis kalti
namas finansiniais pažeidimais
— tūkstančiams Lietuvos indė
lininkų koncernas yra įsiskoli
nęs per 80 mln. litų. EBSW pre
zidentas G. Petrikas paneigė
faktą, kad už renkamus parašus
buvo mokami pinigai, pasak jo,
pinigai buvo „duodami tiems
žmonėms, kuriems, matome,
reikia paprasčiausiai pragy
venti". G. Petriko programose
„labdara bus pirmasis punk
tas". Jis prisipažino laikraščiui
„Respublika" (1996.09.14), jog
siekias patekti į Seimą todėl,
kad galėtų įgyvendinti tas pro
gramas, kurias esąs parengęs,
„tai yra iš esmės dėl indėlių
grąžinimo n u o visų firmų,
n u k e n t ė j u s i e m s indėlinin
kams". Bet G. Petrikas prisi
pažino, jį patekti į parlamentą
„neliečiamybės statusas taip
pat skatina".

spauda kiekvieną dieną rašo
apie EBSW aferizmo faktus... —
„ K o l galėjome kiekvienais
metais sumokėti po pusę milijo
no litų kiekvienam dienraščiui
už reklamą, vežti nemokamai
„Lietuvos ryto" mašinas iš
Vokietijos j Lietuvą, buvome
aprašinėjami kaip didžiausia ir
sėkmingiausia kompanija viso
j e Rytų Europoje. Nė vienas
žurnalistas neatsisakė kelionių
į Palangą, sočių peitų ir bran
giausių alkoholinių gėrimų,
nakvynės geriausiuose poilsio
namuose. (...) Kai atsisakėme
t ">kio brangaus bendravimo su
spauda, buvome ne kartą reke
t u o j a m i . Mums a t s i s a k i u s
mokėti, spauda prabilo apie mus
kaip apie didžiausius aferistus".

Būsimasis Seimo narys, ži
noma, jei bus išrinktas Lietuvos
rinkėjų, buvo paklaustas, iš kur
toks įkvėpimas? Tai yra kandi
datuoti į Seimą. G. Petrikas
atsakė: „Galbūt mane įkvepia
tai, kad 33-ojo savo gimtadienio
dieną Vatikane buvau pašven
t i n t a s Romos popiežiaus Jono
Pauliaus II. Tai tapo man labai
prasmingu ženklu ir įkvėpė ge
riems darbams". Neturiu teisės
komentuoti G. Petriko minčių,
Rugsėjo paskutinėmis die tačiau norėčiau pastebėti, jog jis
nomis po tris valandas Vilniaus tikrai lankėsi Vatikane. Apie
apygardos t e i s m e trukusio t a i rašė išskirtiniame interviu
Civilinės kolegijos posėdžio (G. „Veidui" ir išspausdino nuo
Petriko interesus gynė advoka t r a u k ą su tokiu prierašu: „Net
tas K. Motieka) buvo įrodyta, p o p i e ž i a u s
palaiminimas
jog nėra priežasčių, dėl kurių Vatikane Gintarui Petrikui 33
verslininkas G. Petrikas ne metų proga nepadėjo..." Išspaus
galėtų būti įregistruotas kan dintoje nuotraukoje G. Petrikas
didatu Kauno centro 13-ojoje stovi Šv. Tėvo Jono Pauliaus II
rinkimų apygardoje. Dabar, šone, o už jų — Lietuvos pre
matyt , belieka atlikti k a i zidentas A. Brazauskas.
kurias teismines procedūras, pa
Kaip jau žinoma, LDDP siekia
naikinti kandidato į Seimo k a r t u su Seimo rinkimais su
narius namų areštą ir... pirmyn. rengti ir referendumą, kuriame
Beje, VRK t a i p pat įpareigota būtų pakeisti net keturi Lietu
įregistruoti ir dar du pre vos Respublikos straipsniai.
tendentus kandidatais į Seimą 55-ąjį straipsnį ir nustatyti, kad
— R Kolomaką Biržų - Kupiškio ateities Seimą sudarytų ne 141
48-oje rinkimų apygardoje ir V. parlamentaras, bet 111. LDDP
P r a n a r a u s k ą — Panemunės įsitikinimu, tai padėtų geriau
18-oje rinkimų apygardoje.
organizuoti įstatymų leidžiamo
Paruošus šį straipsnį spaudai,
į rankas pakliuvo „Kauno die
nos" (10.05) 234-asis numeris.
Nepriklausomas kandidatas
G. Petrikas, kuris jau prisista
tė kaip kandidatas 13-ojoje Cen
tro rinkiminėje, į „Kauno
dienos" redakcijos klausimus
atsakinėjo taip.
Klausimas: Iš Lukiškių — į
Seimą. Ar ne per staigus
posūkis? A t s a k y m a s : „Tik
būdams Seimo nariu galėsiu
pasipriešinti KGB ir jos atstovų
Lietuvoje t i k s l a m s perimti
LDDP turtą ir perduoti Rusijos
statytiniams". Apie kokius sta
tytinius jūs kalbate? — „Mane
sodina į kalėjimą, o G. Konopliovas su aktyvia LDDP pagalba
perima šio banko vadovavimą.
(...) Vieną dieną paaiškės, kad
visos pelningiausios Lietuvos
firmos priklauso Rusijai". Bet

riųjų ir mėgdavo, kaip sakoma, pasakas, bet šį kartą apie
Zarasų kraštą šnekėjo tiesą: net ir šiek tiek plačiau po
pasaulį pasidairę Zarasų apylinkę pavadina Lietuvos
Šveicarija.
— O štai ir mūsų damos, — šuktelėjo daktaras.
— Ar tai jau labai pasiilgote, — paklausė Keraitienė
paaiškindama. — J ū s buvote taip įsileidę į kalbas, kad
mes, pastebėję krautuvės lange tik mums reikalingus
menkniekius, nenorėdamos jūsų trukdyti, užsukome.
— Atleiskite, kitą kartą būsime geresnės. Gal ir
pinigų paprašysime, — aiškino Saulėnienė, — o dabar
namų link! Taip?
— Skamba įsakymu. Ar klausysim, majore?
— Reikia, reikia. J u k moterys valdo pasaulį.
Pasikalbėdami pasuko į Vytauto prospektą ir staiga
iš skersgatvio tiesiai prieš juos išsvyravo pusamžis vyras
ir t a r y t u m šėtono stumdomas pasuko ta pačia kryptimi,
pasvyruodamas į šonus ir bandydamas uždainuoti.
— Gal sulėtinkime žingsnius, tenutolsta tas juokda
rys, — pasiūlė daktaras, — man kartą teko garbė su
panašiu ponaičiu susidurti prie Karo ligoninės.
Bandžiau pamokyti, bet skaudžiai patyriau jog šitokiais
atyejais mokyti neverta, o reikia reikalą pavesti poli
cijai.
— Gaila, kad mūsų sostinė neapsivalo nuo šitokių
vaizdų, — paaimanavo Danutė.
— Reikėtų sustiprinti blaivinimo akciją, pradėtą
vyskupo Valančiaus dar rusų okupacijos metais. Šį
rūpestį suaktualino jau 1922 metais Lietuvių katalikų
draugija, leisdama laikraštį „Sargybą" ir pradėjusi or
ganizuoti blaivybės draugijos skyrius. Turėtų ši akcija
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sios valdžios darbą ir sumažintų
valstybės lėšas iš biudžeto.
57-ąjį straipsnį — eiliniai Seimo
rinkimai vyktų kas ketveri
metai balandžio antrąjį sekma
dienį. Valdančioji partija net
2000 metų Seimo rinkimus
siūlo surengti jau balandžio
9-ąją. Pagal juos, šiemet spalio
mėnesį išrinktas Seimas dirbtų
t i k pusketvirtų, o ne ketverius
metus. Opozicija remia pasiū
lymą — nustatyti nuolatinę
Seimo rinkimų datą pavasarį,
nes tai jos idėja, kurią LDDP
anksčiau buvo atmetusi. Kitos
pataisos, pasak G. Vagnoriaus,
y r a tik „rinkėjų populistinė
apgaulė". Siūlymas papildyti
109-ąjį straipsnį nustatytų, jog
prezidentas yra teismų nepri
klausomumo garantas.
(Bus daugiau)

Danutė

Bindokienė

Ta pati daina
Jeigu prisimintume lietuvių
liaudies posakį „ylos maiše per
ilgai neslėpsi", tai būtų visai su
prantamas Jelcino patikėtinio
Krašto saugumo reikalams,
gen. Aleksandro Lebed griežtas
pasisakymas dėl NATO plė
timosi rytų link. Iš tikrųjų Le
bed t v i r t i n a , t i k „ e i n ą s
pareigas", k u r i o m s jį pre
zidentas paskyrė, atseit, rūpi
nasi Rusijos saugumu.
O tam saugumui, atrodo, di
džiausią pavojų sudaro... Balti
jos valstybės, trokštančios įsi
jungti į NATO kaip lygiateisės
narės! Gen. Lebed, kaip ir
Jelcino, ir daugelio rusų, logika
paprasta: jeigu Baltijos valsty
bės (ypač Lietuva) būų priimtos
į NATO, tai ši organizacija
visiškai priartėtų prie Rusijos
sienos. Kadangi Rusija šiuo eko
nominio bei politinio nuosmukio
metu jaučiasi p a l i e g u s i , o
NATO nariams vis dėlto dau
giausia diktuoja Amerika, kuria
Maskva niekuomet nepasitikėjo
ir dabar nepasitiki, „Rusiją gali
ištikti Irako likimas".
Tokius išvedžiojimus dėstė
gen. Lebed, grįžęs iš Briuselio,
kai praėjusios savaitės pradžioje
lankėsi NATO centrinėje įstai
goje Belgijoje. Nepaisant, kad
vizito m e t u j i s buvo gan
sušnekamas, malonus ir net
draugiškas,
kalbėdamas
Maskvoje, negailėjo aštrių
žodžių galimai NATO ekspan
sijai, išskirtinai pabrėždamas
savo pažiūras į Baltijos valsty
bių narystę. Tiesa, šį kartą jis
nepagrasino trečiojo pasaulinio
karo galimybe ar branduolinių
ginklų panaudojimu, jeigu
Vakarų valstybės neatsižvelgs
į Maskvos reikalavimus, tačiau
grasinimas buvo stipriai jaučia
mas.
Nors gen. Lebed tik kartoja
įprastąją Kremliaus retoriką,
girdimą kone nuo to laiko, kai
suiro Sovietų Sąjunga, o naujai
atstačiusios savo nepriklau
somybę tautos pradėjo vis gar
siau belstis į NATO duris ir
prašytis įleidžiamos, galbūt
didesnį susirūpinimą kelia
vakariečių tonas, kai kalbama
apie gen. Lebed. J a u pradedama
į jį žvelgti iš kitos perspektyvos
— kaip į turintį tikrą galimybe
tapti Rusijos prezidentu. Tokiu
atveju juk naudinga jau iš anks
to pasirūpinti gerų santykių
užmezgimu... Todėl ir Briuselyje
generolui Lebed buvo rodomas
ypatingas dėmesys, o Amerikos
žurnalistai jau kuris laikas pra
dėjo apie jį r a š y t i daug
teigiamiau.
Nors Rusijos valdančiuose
sluoksniuose Lebed nuolat kri
tikuojamas ir net kaltinamas

pasisekti, turint galvoje, kad carinės priespaudos metais,
kai alkoholis valdžios tiesiog prievarta buvo kišamas,
vyskupas Valančius paliko įsidėmėtinai šviesų kovos
prieš alkoholizmą pavyzdį, kurio niekad nenuplaus ne
gailestingoji laiko srovė. Ir dabar sekama Valančiaus
pavyzdžiu. Tačiau toji kova labai sunki, kai pati mūsų
valdžia gamina svaiginamuosius gėrimus. O žvilg
telėkime į mūsų puotų stalus: jeigu jis nepapuoštas įvai
riais net užsieninių gėrimų buteliukais, tai šitokia puota
— tik paprastutis užkandžiavimas. Užbaigdamas šią gat
vinę paskaitą, norėčiau pareikšti ir savo nuomonę: alko
holis organizmui net naudingas, jeigu jį protingai naudo
ji. Pietų a r vakarienės metu degtinės ar vyno taurę net
patartina išgerti. Bet gerkime, kaip sakoma, tik „ant
vienos kojos".
— Ačiū, daktare, už įdomią informacija Dabar
žinau, kodėl aną vakarą, kai, pildama jums antra taurę
prancūziško vyno pasakiau „ant antros kojos', jūs
griežtai atsisakėte, — kalbėjo Keraitienė
— Aš jums negalėjau pasakyti tokio žodžio griežtai,
— bandė teisintis daktaras. Gal mano tonas buvo šamo
ningai atstumiantis, nes žinau, jog gražiu moterų gun
dymams vyras nėra atsparus, nors esu neseniai vedęs
ir žmona čia pat. Žinote, moteris spindinti žavesiu,
paklupdo net imperatorių. Ar netiesa, majore?
— Tai gal mudu abu esame šitokios laimingos
aukos.
— Ir abu ne imperatoriai, todėl suprantama, kad
man ir Danutei nebuvo didelio vargo judu paklupdyti
Ir bėgo dienos į gilesnį rudenį, vėjuotą ir niūrų, tik
retkarčiais sušvitus saulei. Danutes pasivaikščiojimai

tėvynės išdavimu dėl karo su
Čečėnija u ž b a i g i m o , k a i p
sakoma, čečėnų naudai, o rusų
gėdai, bet neseniai atliktuose
gyventojų apklausinėjimuose 40
proc. pasisakė, kad pasitiki
generolu Lebed. Tame pačiame
apklausinėjime Jelcinas gavo 11
proc. pasitikėjimo, ministras
pirmininkas Černomyrdin — 14
proc., o komunistu partijos va
das Ziuganov (iš politinio aki
račio jis toli gražu nedingęs) —
16 proc. Galbūt kaip tik dėl to
populiarumo Lebed susilaukia
nemažai opozicijos iš savo kole
gų vyriausybėje ir kitų įtakin
gų asmenų, pvz. Maskvos mero,
kuris taip pat dairosi į pre
zidento kėdę.
Galima sakyti, kad šiuo metu
Rusija y r a be vyriausybės
galvos, nes Jelciną širdies
negalavimai „išstūmė iš rikiuo
t ė s " kone nuo pat rinkimų
laimėjimo birželio mėnesį. Šiuo
metu jis ligoninėje laukia opera
cijos, numatytos kažkada gruo
džio mėnesį. Nors Jelcinas kar
tas nuo karto trumpai prabyla
į t a u t ą per radiją, prezidento
pareigų eiti neįstengia. Jo vie
toje laikinai tomis pareigomis
rūpinasi ministras pirmininkas,
bet abejojama, ar Jelcinas iš
viso g a l ė s į j a s g r į ž t i .
Atsižvelgiant į galimybes
sulaukti naujų prezidento rinki
mų, Kremliuje vyksta žiaurus
s t u m d y m a s i s ir p a s t a n g o s
prasiveržti į priekį lenktynėse
į valdžią. Kaltinimai korupcija,
ryšiais su organizuotu nusikals
tamumu, valstybės lėšų išeikvo
j i m u ir kitokiomis „valdiš
komis nuodėmėmis jau yra kas
dieninis reiškinys. Tikima, kad
tie kaltinimai dar suintensyves.
Po prezidento Jelcino antro
sios inauguracijos gyvenimas
Rusijoje ne tik nepagerėjo, bet
dar labiau nusmuko. Nepasi
sekus karui Čečėnijoje, ka
riuomenė, visais bolševikinio
režimo dešimtmečiais valdžios
ypač globojama, išstumta iš pri
vilegijuotos klasės. Iš tikrųjų
Rusija jau tapusi antraeile
karine pajėga ir kaskart dar
slenkanti „pakalnėn", nepai
sant, kad vis dar milžiniškos
rublių sumos išleidžiamos ka
riuomenės reikalams. Galima
suprasti, kad buvęs generolas,
pažįstantis kareivio dalią, turi
nemažai pritarimo karinėse
pajėgose. Gen. Lebed supranta,
kad reikia į savo pusę patraukti
ne vien kariuomenę, bet ir
eilinius piliečius, dėl to, griežtai
pasisakydamas prieš NATO plė
timąsi į rytus ir apskritai Vaka
rų „pavojų" Rusijai, skatina
rusiškąjį šovinizmą ir renka sau
rėmėjus būsimuose rinkimuose.

sumažėjo, pasitenkinant ribotais šeimininkavi o
judesiais ir gydytojo nurodyta fizine mankšta Tači i
beveik kiekviena rytą. išleidusi savo Antanėli i tarnvbč,.
mėgo prisilaikyti lovoje su knyga rankose. Ir dažnai,
užmerkusi akis. paskęsdavo mintyse, pindama svajonių
vainiką, kaip teks kasdieniškoje realybėje tvarkytis su
naujagimiu, kiek ir kokiu atsiras nepažįstamu rūpesčiu,
kaip priims pasikeitimą rūpestingoji teta. Šitokiame
minčių raizginyje ne k a r t a , ypač pasikartojus jau pažįs
tamam judesiui, pasigirsdavo daktaro Mažylio ramus
balsas, aptariantis šį reiškinį. ..Taip tai Vytukas ar
Birutėlė", mintyse kartojo. O su tomis mintimis, tary
tum sapne, pradėjo ryškėti kūdikėlio siluetas, jo veidelio
forma artima miniatiūriniam Antanėlio veidui, bet
palengva besikeičiančiose linijose ne karta sušvito
blondinės mergytės apvalus veidelis, pridengtas gelsvom
garbanėlėm...
Ir viena vėlyvą ryta palengva priėjo prie sėdinčios
tetos ir po įprastinio ..labas rytas' paklausė:
— Tetulyte, ar žinai, kad netrukus čia pravirks
kūdikėlis — mano šunelis a r dukrele''
— Aišku žinau Tai natūralu. Tai gerai
— Bijau, kad jums ramybe sudrums.
— Miela Danute, a s seniai pasigendu vaikiško šū
kavimo šitame name.
— Ačiū. tetulyte O aš buvau pradėjusi rūpintis —
Ir Danute savo gerąja t e t a apkabinusi pabučiavo - Aš
privalau skambinti d a k t a r u i . Nors neseniai jis apžiū
rėjo, bet tegul dar kartą.
'Bus daugiau i
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DRAUGAS, antradienis, 1996 m. spalio mėn. 15 d. (ar iš tų pačių), kurie per 50
metų „puošė" pirmuosius laik
raščių puslapius, stovėjo sovie
tinės vyriausybės gretose,
JURGIS J A N U S A m S
šventinėse tribūnose ir daly
Didelė Dievo dovana žmogui kelintą kadenciją sumaniai
vavo KP centro komitete. Kiti
—
sulaukti brandaus amžiaus, vadovauja Birutė Jasaitienė.
patyliukais
kūrė
tarybinę
įdomu, ui ką balsuos nepri nes ekonomiškai pasikeitusi: ideologiją KPC komitete, rai užsitikrinti laimingą saulėly „Pensininkas" pradėtas leisti
klausomos Lietuvos piliečiai šį suiro tiekimas, gamyba ir pro komų kabinetuose ir KGB rū džio gyvenimą, džiaugtis šeima, kad, vyresniojo amžiaus žmo
kartą? Pirmuosius 3 kartus 60 duktų paklausa. Didžiulė Lietu siuose.
mielais draugais, na, ir domėtis nėms teiktų svarbias, ypač
procentų balsavo už komunistus vos gamybos dalis buvo skirta
Tie patys, dabartiniai patrio gyvenimo aplinka, visuomeni sveikatos, informacijas ir įvai
Sov. Sąjungos karo masinai, o
-LDDP.
ne, kultūrine veikla, net akty riausių įdomių žinių iš plataus
Ir kas tie 60 procentų? Tai yra „taiki" produkcija buvo menkos tai su trispalve atlape, versli viai joje dalyvaujant.
pasaulio.
ninkai — legalizavęsi KGB
lietuviai, mūsų tautiečiai, drau kokybės.
„Pensininkas" dešimtmetį ėjo
Tad
ir
kalbama
apie
užtar
Lietuvos proto elitas irgi aktyvistai, Seimo ir Vyriau
gai ir giminės. Tik dabar
kas mėnesį, o paskutiniuoju
nautą
poilsį,
apie
pensininkų
sybės
nariai,
pirmininkai
ir
pre
ri^friam gėda prisipažinti, kad balsavo už LDDP. Pavyzdys —
laiku žurm'as pensininkas
Vilniaus Ar.*-Jtalnio rajonas. zidentai, konsulai ir pasiun gyvenimą.
balsavo už LKP-LDDP.
aplanko 8 kartus per metus. Be
tiniai
svečiose
šalyse,
jau
Mano
bičiuliai,
dar
dirbantys,
Tai Lietuvos kaimas — paly Antakalnio didele gyventojų išmokę klūpėti ir žegnotis. Jie
veik nuo pradžios žurnalą labai
dažnai
klausia:
„Na,
ką
gi
jūs,
ginti lengvai gyvenęs pasku dalį sudaro inteligentai: rašyto uoliai vykdo kompartijos
įdomiai, sumaniai redaguoja
tiniais sovietiniais metais. (Apie jai, mokslininkai, "»»TMnįpk«i, politiką, kuri visais laikais, Sov. pensininkai, veikiate, ar ne energingas žurnalistas, rašy
kolūkine
gerove liudija aukštųjų ir kitų mokyklų dar Sąjungoj ir dabar Lietuvoj, yra nuobodus gyvenimas?"
Į tai dažnas atsakys: „Netu tojas Karolis Milkovaitis, gyv.
kolūkiečių pasistatyti namai ir buotojai. Ir jie, tie protingi žmo pinigai ir organizacija. Didžiulė
Kalifornijoje ir šiuo metu ei
pirmininkų pilaitės). Tik iš kur nės, tikrai nebuvo rinkiminės dalis pinigų yra jų rankose, fir rime laisvo laiko, visos dienos nantis Lietuvių Žurnalistų
visa tai? Ar už darbadienius? propagandos apmulkinti, bet mos, viešbučiai, parduotuvės, užimtos, turime savų, iki šiol sąjungos pirmininko pareigas.
Nepriklausomybė mažai per paskutiniuosius rinkimus bankai. Taigi jūs kurkite vals neatliktų, darbų, tad dabar ban Žurnalą administruoja Elena
pakeitė žmones, juk jie neteko balsavo už komunistą LDDP-is- tybę, taikykite Vakarų demok dome juos atlikti".
Sirutienė Čikagoje. O žurnalo
savo įprastos egzistencijos, tad tą V. Astrauską. Tai sąmo ratiją, o mes ja pasinaudosime. Pensininko diena, arčiau ste leidimu, kaip minėta, rūpinasi
pasirinko neatsakingumą, gir ningas noras turėti savos ideolo Tikras paradoksas: jie pjauna bint jų gyvenimą, gana įdomi. JAV LB Socialinių reikalų
Kiekvienas turi savo darbus,
gijos žmones Seime.
tavimą, vogimą.
nepriklausomybę ir kartu tur pomėgius: veikti organizacijose taryba.
Ir
kaip
tas
„elitas"
subruzdo
Darosi aišku, iš kur kyla
tėja. Štai ką reiškia organi ar grynai gyventi savajame
„Pensininkas" labai laukia
kai buvo pradėta kalbėti apie
komunistinės idilijos ilgesys.
zacija. Motiniškos komunistų pasaulyje, susirandant įdomių mas visų vyresniojo amžiaus
Net ir nemaža dalis grįžusių desovietizacijos ir dekage- partįjos patyrimas labai ver
žmonių. Dauguma skaitytojų
išgyvenimų.
tremtinių, pažinusių tikrąjį bizadjos įstatymą. Iš to didelio tingas.
sako — „Pensininką" gavę,
„sovietinį socializmą" taip pat triukšmo visiems pasidarė
Pensininkų gyvenimą labai vienu atokvėpiu perskaito, ap
Kodėl komunistuojantys in paįvairina spausdintas žodis,
balsavo už LDDP. Tai tie, kurie aišku, kad „kepurės dega".
teligentai
taip nekenčia tautiš savoji, lietuviškoji spauda, mąsto pateiktą įdomią, įvairią,
Netrukus po Kovo U-tos toji
sovietiniais laikais buvo darbo
daugelį sričių apimančią
liaudimi vadinami. Prie jų inteligentijos dalis pradėjo kumo apraiškų? Gal to priežas kurios, ačiū Dievui, iki šiol medžiagą.
priskirtina daug Lietuvoje aktyvią veiklą, kad komunistai tim yra intelektualų polinkis į nestokojame, gal net ir per
„Pensininko" turinys įvairus.
Kodėl gausi, todėl visos spaudos pen
gyvenančių lenkų ir po Antrojo grįžtų valdžion ir kurtų savo kosmopolitizmą?
Jame
randami mūsų poetų eilė
pasaulinio karo atvykusių rusų, tišką „nepriklausomą tarybų rusiškojo komunizmo ideologija sininkas negali prenumeruoti. raščiai, platūs aprašymai apie
kurie kovojo dėl Lietuvos iš Lietuvos valstybe". Tam rei nebuvo paneigta, kaip kad buvo Tačiau gal tik pensininkų ir sveikatą, įvairias ligas, jų
kalui buvo sukurtos ir dabar paneigta fašistiškoji? Kodėl vyresniojo amžiaus žmonių
laikymo Sov. Sąjungoje.
gydymą, vaistų ir vitaminų var
Seimo daugumai parūpo priimti dėka mūsų spauda dar gyva.
Nemažai jų tyčiojasi iš Lietu tebekuriamos taurių pa
tojimą. Tai redaktoriaus nuo
įstatymą
pripažįstantį
partinių
vos nepriklausomybės, niekina vadinimų organizacijos, kaip
I gausią lietuviškąją periodinę pelnas. Jis iš rimtų, sveikatos
mokyklų diplomus?
ją ir nekalba lietuviškai. (Tas Tautos pažangos, Centro
literatūrą prieš dvylika metų
Kodėl? Ar jau užmiršti trėmi įsirikiavo vyresniojo amžiaus — klausimais rašančių žurnalų
sąjunga
ir
kitos.
Jau
ketvirti
visas nuotaikas pajunti, važinė
sugeba parinkti būdingiausią
jant Vilniuje miesto susisiekimo metai Lietuvą valdo, tų 60-ties mai ir žūtbūtinės partizanų pensininkams labai naudingas medžiagą, pateikia skaitytojui
priemonėm
ir
supranti procentų išrinkta, „partijos bi kovos?
žurnalas „Pensininkas". Jį be komentarų, o autoritetų
čiulių" valdžia.
rusiškai).
Kaip bus balsuojama šį kartą? sumanė leisti JAV LB. Socia aptarimus. Vyresniojo amžiaus
Tautos išrinktieji yra tie patys
- Jiems Lietuva nebe „naša",
Morta Jauniuvienė linių reikalų taryba, kuriai jau žmonės turi begales negalių.
Žiūrėk, kur tik būrelis pensi
ninkų susirenka, ten ir pokal
biai tik apie negalias, ligas,
vaistus, gydytojus.
„Pensininkas" teigia, kad jis
nėra medicinos žurnalas ir
Pietinės Kalifornijos Skyrius
nesiekia tokiu būti. Jame spaus
dinami straipsniai yra rimtų
2802 Santa Monka Bh/d., Santa Monka, CA 90404
šaltinių, rašiniuose nurodytų.
ph.#: (310) 829-4757 fax #: (310) 453-5333
Pensininko tikslas yra infor
muoti, bet ne gydyti. Tos kryp
ties žurnalas ir laikosi.
Kiekvienoje laidoje randamas
MIELI TAUTIEČIAI! SESĖS IR BROLIAI LIETUVOJ!
vis naujų sveikatai reikalingų,
ligas aptariančių žinių,
kalbama ir apie vaistus, jų po
veikius, vartotinus, ar nevarto
Kreipiamės į visus, kuriems, nepaisant nuoskaudų ar nusivylimo, teberūpi mūsų
tinus. Kiekvienas žurnale ran
gimtojo krašto ateitis, žmonių gerovė.
dame ir sau reikalingų žinių.

PRIEŠRINKIMINIAI
APMASTYMAI

KAI „PENSININKAS
APLANKO PENSININKĄ

Tėvynės Sąjunga (Lietuvos Konservatoriai)

Nublokšti nuo pavergtos mūsų Tėvynės, mes, kaip ir Jūs, nenustojom tikėti, kad
anksčiau ar vėliau Ji vėl taps laisva ir nepriklausoma. Padėjome, kaip tik galėjome.
Liūdėjom ir džiaugėmės kartu su Jumis, sėkmes ir nesėkmes išgyvenome drauge.
Tad, mums ir šiandien labai svarbu, koks bus Lietuvos Seimas, ir, kokie žmonės
valdys mūsų valstybę. Tikimės, jog su Dievo palaima ir mūsų visų bendromis
pastangomis, Lietuva, persirgusi pokomunistinę stabligę, ir vėl taps pirmaujančia iš
daugelio Rytų Europos valstybių.
Mes, Tėvynės Sąjungos Kalifornijos skyriaus rėmėjai ir nariai, akylai stebėdami
opozicijos pastangas sudrausminti valdančiosios partijos savanaudiškus ar net
piktavališkus veiksmus, sn ypatinga viltimi žvelgiam | Lietuvos konservatorius. Tėvynės
Sąjungos programa ir būsimų darbų projektai nėra vien agitaciniai tekstai - jie atspindi
Lietuvos gyvenimo reikšmingiausius pakeitimus. Todėl mes kviečiame tautiečius Čia ir
Lietuvoje balsuoti nž Tėvynės Sąjungos kandidatus \ Seimą vienmandatinėse ir
daugiamandatinėse apygardose.
Vienmandatinėje Vilniaus Naujamiesčio apygardoje balsuokime už Andrių Kubilių
• Tėvynės Sąjungos - konservatorių frakcijos Seime seniūną, kuris nuo pat Sąjūdžio
pradžios ištikimai žengė sn prof. Vytautu Landsbergiu ir Gediminu Vagnoriumi
nepriklausomybės keliu.
Gilios pagarbos a.a. Stasio Lozoraičio atminčiai, sugrąžinkime Lietuvai jos laisvės
iškovotojus.

Tėvynės Sąjungos Kalifornijos Skyriaus
Rėmėjai ir Nariai
Santa Monka, California
1996 m. rugsėjo mėn. 30 d.

„Pensininkas" turi įvairius
skyrius. Koks maistas varto
tinas net „Sumani virėja" kiek
vienoje laidoje pasiūlo skanių
valgių gaminimo receptus. La
bai įdomus skyrius „Įdomybių
juosta", jame skaitome apie
įvykius ir žmones. „Tikriausiai
nežinote, kad..." skyriuje kiek
vienoje laidoje — apie pasaulinius
įvykius ir žmones, retus nuo
tykius. Taip pat pateikiama
naudingų teisiniais klausimais
patarimų. Yra ir daugiau
skyrių, labai įdomių, mielai
skaitomų. Žurnalas spausdina
žinias apie vyresniųjų žmonių
gyvenimą,
veiklą, ypač
„Seklyčią" Čikagoje. Čia
kiekvieną trečiadienį vyksta la
bai įdomios, vyresniesiems žmo
nėms popietės. Jose dalyvauja
daug čikagiečių, vyr. amžiaus
žmonių. Programose — dainų
popietės, sveikatos klausimai,
socialinės problemos ir daug
kitų klausimų aptariama; visa
tai korespondentai rašo „Pensi
ninko" žurnale. Skelbiami ilgi
aukotojų rėmėjų sąrašai, Soc.
Tarybos patarnavimų duome
nys, ir kuklus skaitytojų laiškų
skyrius. Taigi, „Pensininkas"
labai naudingas žurnalas ne tik
pensininkams, bet ir šiaip
viskuo besidomintiems, ypač
sveikata. Žurnalas turi keletą
tūkstančių skaitytojų, o siūly
čiau, kad ji prenumeruotų, skai
tytų ir savo dienas skaidrintų ir
jo dar iki šiol neskaitantys.
Redaktoriui Karoliui Milkovaičiui ui kantrybe ir didelį suge
bėjimą tariame ačiū.
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Turiu Chta. jos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-77S-3313
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J K I CONSTRUCTtON
„Shingle" stogai ir visų rūsių
apkalimai (siding): medžio,
aiuminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R.
tat. 76S-668-26S8.
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•Parkantari
• Oreitaa ir sąžiningas patarnavimas
> MLS komptutarkar FAX pagafca
• Nuoaavytaų įkainavimas vaitui
• Parkama ir parduodama namus
• Apartmantus ir žarną
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„Condo". Teirautis:
SU

AUTfMOBIUAI!

Mes padedame juos parduoti ir
nupirkti tiesiai i* varžytinių, ma
žesnėmis kainomis, įvairių mode
lių, taip pat po nedidelių auto ava
rijų. Siunčiame auto., jų dalis, di
dėsnio svorio siuntas, taip pat as
menines siuntas į Lietuvą; 55 cen
tai už svarą. Kreiptis: t s l .
70S-201-OSM.

T A I S O M I
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.
N. Deekya
Te4. 3 1 2 I I I — 2 4

TĖVO VASARA
Antanina Garmutė
Dokumentinės apybraižos
Autorė gyvu ir sklandžiu pasakojimu stiliumi atskleidžia
pirmoje tos knygos dalyje „Amžinųjų didvyrių kebu", gyve
nimus tų žmonių, kurie išėjo ginti savo mylimą kraštą. An
troje dalyje „Už gimtinės slenksčio" partizanų grupės
„šilas" apsilankymo įspūdžiai JAV ir Kanadoje. Kiti
aprašymai vaizduoją skaudų Karaliaučiaus srities likimą.
Garmutė tiksliai pristato ir atsklendžia dabarties karčią
Lietuvos gyvenimo tiesą, pasakoja apie jos paties išgyve
nimus, rašo apie laisvai vaikščiojančius genocido vykdyto
jus, kurie priešui yra pardavę garbe ir sąžine. Autorė tiki
ateitimi, naujos kartos žmonėmis, kurie išves tautą iš komu
nistinės dykynės.
Kaunas („Aušra"), 19%; 288 psl.
Kaina su persiuntimu JAV $12.25
P.S. Illinois gyventojai dar prideda valstjos mokesčio
8.75% (0.88 et.). Užsakymus siųsti „Draugo" adresu.

UETUVA DVIEJŲ OKUPACIJŲ REPLĖSE
1940.1944
Albinas OražUnas
Autorius, kaip sociologas ir žurnalistas, šioje knygoje
nušviečia 1940—1942 metų sovietine ir 1941-1944 m. vokie
čių okupaciją. Sovietų Sąjungos per vienerius okupacijos
metus Lietuvoje padaryti nusikaltimai čia aptarti analiskai ir
objektyviai.
Redagavo mokslinis red. habil. dr Kazys Ėringis. Išleido
„Tėvynes sargas". Vilnius 1998; 398 psl.
Kama su persiuntimu JAV 81S.00
P.S. Mino* gyventojai dar prideda vajttjoa mokesčio 8.75% ($1.05).
Užaakymua akjatt „Draugo"

LIETUVIŲ TAUTOS SOVIETINIS
NAIKINIMAS
Pratarrnejs rašoma: „Ta, kas pasakojama šioje knygoje,
yra pagrįsta Lietuvoje ir Rusijoje rastais archyviniais
dokumentais, liudytojų prisiminimais ir naujausiomis mokslo
studijomis".
Išleido Lietuvių tautinis kultūros fondas, Cnteago 1996;
494 psl.. kieti viršeliai.
Kama su persiuntimu JAV Si 6.48.
32)
*Jr. latnota
m s i v i s oavaMoaa)
W 7 »^aw n v ^ a a a dar
^a^aw ntidada
a * ' ^a^a^a^ai valabtoa
•^•^SMasta^p mokaacio
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Utaakymua atųati „Draugo"'

pirmą kartą rašydama į „Drau
go" dienraštį, neparašei ką nors
gražaus, prisiminus savo klasės
draugus, mokytojus arba ką
nors miela apie paliktus gim
tuosius namelius, tėvynę
Lietuvą.
Laikinai atvykę mokytojai
Benedikta ir J o n a s Grigai

LAIŠKAI
APSIŠVTESKIME
PRIEŠ BALSAVIMĄ

Netrukus įvyks rinkimai, ku
rie niinojaus valstybėje išrinks
naują Senatorių. Abu kandi
datai yra pasisakė remsią
KODĖL TOKS
Lietuvą: Diek Durbin yra lietu
NEVIENINGUMAS
vių kilmės, o Al Salvi turi lietu
vių kilmės žmoną. Abu katali
Š.m. rugsėjo 25 d. „Drauge"
kai, abu advokatai. Tačiau čia
atspausdino PLB valdybos
panašumas pasibaigia. J ų
pirmininko 3roniau8 Nainio
balsavimo rekordai aiškiai
pareiškimą,kad Vilniuje priimta
parodo skirtingus nusistatymus
Lietuvos ir užsienio lietuvių
ir skirtingą valdžios ir žmonių
bendradarbiavimo programa,
gyvenimo supratimą. Diek Dur
kurią ruošiant JAV Krašto
bin balsavimas vyko feLietuvių Bendruomenė, neat
deralinėje plotmėje, o Salvi vyko
siklausė PLB pirm. B. Nainio
niinojaus valstijos plotmėje.
nei kitų valdybos narių.
Tačiau, kai užkalbinu žmones
apie Durbin, mažai bus kas gali apie
Lietuvių Bendruomenės narės
jį daugiau pasakyti, išskyrus, kad
Liudos Rugienienės teigimu,
Jaunieji Utenos miesto lietuviukai pratinasi .vakarietiškai" praleisti laiką — mokosi žaisti
, jis už Lietuvą". Todėl surinkau
tokia programa buvo numatyta
beiabsia.
šią medžiagą iš leidinių „Con
parengti kartu su PLB, tačiau j
pasiteirauti, kodėl jis taip Tačiau, kai tas nepasisekė ir ji nuo to atsisakė.
gressional Ouarterly" (CQ), ir - U Ž .
„Illinois Politics", (abu ran
Salvi yra tvirtai pasisakęs padarė. Man buvo pasakyta, jog visgi įstatymas priėjo prie bal
Mano asmenišku įsitikinimu,
dami knygynuose.) Tegul žmo prieš abortą ir jį remia įvairios Durbin tiki, kad moteris iki šeš savimo, Durbin balsavo — už. kada yra sprendžiami vizos
to mėnesio turi visišką laisvę
nės bent žino, už ką jie balsuo „pro-life" grupės.
Čia paminėjau tik dalį mūsų reikalai, užsienio lietuvių bend
ja.
Durbin balsavo prieš reikala daryti abortą, o po to sprendi kandidatų rekordo. Nors ne ruomenės reikalai, nepaisant,
įstatymas: suvartyti mo vimą, kad abortų klinikos pra mas yra tarp moters ir gydytojo. viską pasako, bet parodo Salvi kur ji begyventų, tai bendras
k e s č i ų pakėlimo procedū neštų tėvams 48 vai. prieš abor Man tai keista, kai žmogus yra ir Durbin bendrus palinkimus. darbas turėtų būti vykdomas
rą. „Supermajority" įstaty tus atliekamus nepilnametėms nusistatęs prieš mirties bausmę Todėl raginčiau balsuotojus pa kartu su PLB.
JAV Krašto Lietuvių Bend
mo projektas reikalautų 3/5 mergaitėms, CQ# 106,3/27/93. nusikaltusiam žmogžudžiui, bet skaityti „Illinois Politics" ir
dukart
balsavo tuo pačiu nesmerkia aborto. Tai „Congressional Quarterly", pa ruomenė negali atstovauti visai
Kongreso narių sutikimo, no Durbin
rint pakelti mokesčius žmo Durbin dukart balsavo neuž juk mirties'bausmė nekaltam mastyti, o paskui balsuoti pagal integraliai tautai, nes tuo būtų
sąžinę.
palikti už ribų lietuviai, gy
nėms. Šiuo metu užtenka tik drausti „partial-birth abration", kūdikiui).
CQ#122
9/19*6.
Kas
yra
„par
Įvairios
reformos
—
in
Eglė Paulikienė venantieji Kanadoje, Australi
paprastos daugumos (t.y. per
joje, Pietų Amerikoje ir kituose
1/2) sutikimo. Reiškia, šis įsta tial birth" abortas? Tai abortas, formacija paimta iš „Christian
Redakcijos pastaba. Kaip kraštuose.
tymas padarytų, kad būtų daromas paskutiniajam trimest Coalition" balsuotojams lanksti
paprastai, leidžiame savo skai
s u n k i a u pakelti žmonėms re iki pat gimdymo. Kaip dažnai? nuko.
Vytautas Šeštokas
Mokykloms „vouchers" — val tytojams pasisakyti, net ir kai
pajamų mokesčius. Balsavo: Spėjama, kad bent tūkstančiais
Los Angeles, CA
kasmet. Šito aborto procedūra: džios pinigai, kurie paskirti kam kontraversiškomis te
Salvi — už; Durbin — prieš.
(Salvi — sponsoriavo ūlinojuje (dovanokit už siaubingą apibū kiekvienam vaikui lankyti momis, pabrėždami, kad GYVENIMAS BE IŠEITIES
m ATEITIES
du „supermajority" įstatymus, dinimą, bet kartais reikia atver valdišką mokyklą, būtų lei pareikštos mintys nebūtinai su
ti
akis
ir
pasižiūrėti
į
tai,
kas
džiami
naudoti
vaiką
leisti
ir
į
tinka
su
redakcijos
pažiūromis.
H.J.R. 32,2/29 /96 ir H.J.R. 18,
Žinodama, kad „Draugą"
5/1/96; Durbin balsavo triskart daroma). Vaikutis apsuktas privačią/katalikišką mokyklą. Mes taip pat pageidaujame
gimdoje,
ištraukiamas
už
kojų,
Tai
ypač
svarbu
vaikams,
kurių
pasisakymų
ir
iš
kitos
pusės.
skaito
daug jautrių ir gera
prieš „Supermajority", CQ
kol
tik
galva
lieka
gimdoje.
apylinkėje
valdiškos
mokyklos
širdžių
žmonių, gelbstinčių ne
balsavimas #184, 6/11/92,
O, GAILA
Tada
vaiko
kaukolė
su
žirklėm
nesaugios
arba
prastos,
o
tėvai
vieną,
ištiktą
nelaimės ir skur
CQ#62 3/17 J94, CQ#117 4/15/96
pradurta,
vamzdelis
įkištas,
neturi
pinigų
leisti
vaiką
kitur.
do,
nusprendžiau
papasakoti
Durbin balsavo pakelti benzino
Nesutikdami su „Mums tai
mokesčius CQ#406 8/5/93; smegenys išsiurbti, kol kaukolė Balsavo: Salvi — už (stipriai nesunku" (spalio 3 d.) rasinio apie Redą — 31 metų moterį ir
mamą.
balsavo triskart prieš „Balanc- sukrenta, ir negyvas vaikas remia); Durbin — prieš.
autore Austėja Surgailaite,
„Tort reform" — reformuoti
Prieš keletą metų Reda buvo
ed Budget Amendment", trečią tuomet ištrauktas. Tai galima
įnešam pataisas apie mokinius
kartą CQ#51 1/26/95; Durbin atlikti „outpatient" pobūdžiu. teismo sistemą, sumažinti su psichinėm ir fizinėm nega sveika ir tvirta. Ji studijavo
konservatorijoje, ruošėsi būti
balsavo prieš „line-item Vatikanas yra pasmerkęs šį skaičių lengvabūdiškų teismo liom.
abortą kaip kūdikio žudymą. bylų. įstatymas praėjo Atstovų
aktorė. Tačiau likimas viską
veto"CQ#3146 4/29/93.)
Pirmaisiais mokslo metais apvertė aukštyn kojom. Netikė
Kongresas buvo nubalsavęs rūmuose 232-193. Durbin —
Valdžios išlaidumas — Salvi
uždrausti šį abortą, bet prez. prieš. „Welfare reform" — ben visi to amžiaus vaikai privalėjo tai buitinės traumos metu su
laimėjo „United We Stand of
Clinton pareiškė veto, saky dra reforma „welfare" sistemos, lankyti mokyklą, jos pirmąją žeidus akis, Reda apako. Ši ne
Illinois 1995 „Legislator of the
damas, kad tai daroma tik rim kuri nutrauktų po kelių metų klase. Metų bėgyje tuojau iš laimė ją su dukrele įstūmė į
Year" premiją už „tvirtas
tais atvejais. Tačiau „Wall valdžios finansinę paramą ryškėdavo protiniai nesu didelį vargą ir skurdą. Vienin
pastangas sumažinti mokesčius
Street Journal" (9/19/96 psl. A tiems, kurie fiziškai pajėgūs, bet brendę, atsilikę vaikučiai. telės jų pajamos — valstybės
ir valdžią". Jį remia U.S Cham18) rašo, kad JAV-ėse pagrin nedirba. Tapo įstatymu pra Nesugebėdami sukoncentruoti skirta pašalpa — 148 Lt per
ber of Commerce ir įvairios or
dinis praktikuojantis šią proce ėjusią vasarą. Durbin balsavo dėmesio, blaškydamiesi, nuobo mėnesį. Šių pinigų pakanka vos
ganizacijos, pasiryžusios suma
džiaudami trukdydavo klasės savaitei...
dūrą gydytojas yra sakęs, kad prieš.
žinti žmonėms mokesčius. Api
draugams. Tačiau, v i s u s
80% tai daroma dėl patogumo —
Tad Redos skolos auga ir au
būdintas , JJlinois Politics" 1996
Diek Durbin taip pat yra pirmuosius mokslo metus, jie
„eleetive". Kongresas ką tik vėl
ga, kaip ir kainos Lietuvoje už
m. kovo mėn., kaip kovotojas
balsavęs,
kad
valdžia
pripažintų
privalėjo lankyti tą mokyklą.
balsavo panaikinti veto; Atsto
maistą, už vaistus, už varganą
prieš aukštus mokesčius ir
vų rūmuose tas pavyko, bet homoseksualiniam partneriam Tik pavasarį, gydytojų ir peda ir šaltą butą, kuriame vos telpa
laimėjęs paramą iš „Christian
Senate nepasisekė. Drauge su tas pačias teises kaip vedusiem gogų komisijai pripažinus juos vienintelis baldas — gerų žmo
Coalition".
senatoriais Simon bei Mose- vyram ir moterim. (Roll Call psichiškai atsilikusius, jie būna nių padovanota sofa. Toks Re
Durbin paminėtas viršelyje ley-Braun, ir su penkiais kitais vote 315, 6/30/93), ir šį rudenį nukreipti
mokytis
spec.
„Illinois Politics" 1995 m. rūgs. niinojaus Kongreso nariais, ir balsavo, kad neįvyktų jokio mokyklose. Jose mokomoji pro dos gyvenimas: be išeities ir
mėn. straipsnyje, .Durbin Bačka Diek Durbin balsavo šį abortą balsavimo dėl „The Defense of grama išdėstoma per žymiai ateities, jai pasidarė tiesiog
Pork Barrel Spending", ir vėl palikti legaliu. (Pastaba: aš Marriage Act" (tai valdžios ilgesnį laiką. Be to, tose mokyk nebepakeliamas.
Žinodama, kaip Redai sunku
1996 m. geg. mėn. viršelio skambinau į jo būstinę Čikagoje pripažinimas tik tų santuokų, lose jie įgyja specialybę: šaltkal
kurios tarp vyro ir moters). vio, batsiuvio, staliaus, dažyto- prašyti pagalbos, ryžausi tai
straipsnyje, „The Fiscal Expadaryti už ją. Bet kokia para
tremist — Durbin Takes Liberal
jo(os), siuvėjos.
ma jai suteiktų vilties ir jėgų,
Course On Tax Votes". Čia
Su fizinėm negaliom mokiniai nešant savo likimo kryžių.
rašoma, kad nuo to laiko, kai
neišskiriami Nebent jie nepajė
Norintieji Redai padėti, rašy
Durbin tapo Kongreso nariu
gia patys ateiti į mokyklą. Tokie kite: Redai Šimkutei, Paupio 33
Siuntiniai
j
Lietuvą
laivu
su
pristatymu
j
namus-.
1982 m., buvo svarstoma 15 pa
mokiniai mokomi mokytojų jų - 9, Vilnius. Lithuania.
Skubiems siuntiniams AIR CARGO.
grindinių mokesčių pakėlimo įs
namuose.
tatymų. Durbin balsavo „taip"
Gaila, mažoji lietuvaite, kad,
Komercinės siuntos pagal susitarimą.
Audronė Gelžinienė
už kiekvieną iš jų.
„Truth in sentencing", tai
įstatymas, kuris reikalautų,
LIETUVOS NAiLAlfcŲ OLOBOS
kad žiaurus nusikaltėlis,
KOMITSTAt DĖKOJA
„violent felon", atliktų bent
85% savo bausmes. Balsavo:
MAISTO SIUNTINIAI
A. A. PIIIIO JUODIKIO
Salvi — už; Durbin — prieš.
Du patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus maisto
(Manams, oraupsma Ir bendradarbiarne, kurie, įoaanMrnąpaoerbSalvi remia mirties bausme,
už $98 ir šventinis už $39.darni, aukoto Uetuvos nattalHimi. Taip pat rsMtda užuojautą
yra stipriai pasisakęs už „truth
$98.rūkytos
dešros,
mėsos
konservai,
šprotai,
vaisių
žmonai GENO JUOOMENEI. Aukotojai:
in sentencing" ir sponsoriavo
John Ir PMn JuodfcM. Wendy Ir Pstar Juodartai, M. ir L
sultys,
margarinas,
aliejus,
sūris,
sausainiai,
tirpi
naują niinojaus įstatymą, kuris
Griauzdės,
po Š i t *
kava, malta kaSja, kakava, arbata, cukrus, ryžiai,
leidžia nusikaltėlio, įvelto su
8atgantandUindyand(*m€dtaniaulok*meByron Nuclsar
makaronai, razinos, majonezas, riešutai, žirneliai,
narkotikais, aukomis (vietims),
tnatlon t t t i
agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai.
patraukti į teismą narkotikų
OIIIUM Maitiam JuinJUaii* l i T .
UnfcjsrsRy of CNCSBB O. iaborassnaa SJVS.
55 svarai arba 25 kg.
prekiautoją už padarytą žalą,
Wm - OHcera of Sasjent and Lundy. Matas ir Bonas Kastu**.
„Drug Dealer Liability Act", $39.- tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, vaisių
Janina Tsrsstuk* Ir Juozas MMauakal. Danute Tunkflniana;
tapo įstatymu 8/11/95.
sultys, sausainiai, aliejus, mėsos konservai,
9*s^ar raW^a"r^H^Wi^J P%I%P»^^BB»,
Durbin balsavo prieš mirties
aspirinas, vitaminai.
W9w M 1 0 M D < M 0 V w W n *
bausme CQ#313,10/16/91, taip Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
tM8.ĮrA.^stsualia(,FsmClraHsms.TaoasMac«(suska«.
pat balsavo prieš „Truth in Siųskite per seniausią siuntinių j Lietuvą įstaigą.
Jadvyga 9tnMtnaldSne.
• M Jurgio Juodaos. Aldona Ir Vincas SmuMfiai. Andua Ir
Sentencing CQ#145, 4/21/94;
•tada UnasjatoM. Pairas JMrMte, Modakia Kvedaras Ouetav Ir
balsavo naudoti pajamų mo TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Iraną Zsrtory. M a > Ptantana. Mariki Ir Brankia M a * a * M t t M
Tel. 312-436-7772
kesčius (tazes) aprūpinti Chicago, IL 60629
NoraMen* Ir Ras Blonfhjt:
narkomanus „švariomis" ada- Mūsų atstovybė Lietuvoje:
f t t Uraną Oiaiai.
mis CQ#150, 5/28/92.
Vilnius 26-28-27, 26-24-27
M a ] m tlfitS.
Abortas: Salvi — prieš; Durbin

TRANSPAK

Pinigai pervedami doleriais nuo išsiuntimo dienos j gavėjo rankas
per 2 - 5 dienas.

t

DRAUGAS, antradienis, 1996 m. spalio mėn. 15 d.
ĮDOMUS DIENRAŠTIS
Noriu kreiptis į Jus Vilka
viškio parapijos Caritas vardu
ir padėkoti per jūsų laikraštį
„Draugas" mūsų tautiečiams
Kaziui ir Elenutei Majauskams.
Jie lankėsi šią vasarą rugpjūčio
pradžioj Lietuvoj. Aplankė ir
mūsų Caritas rastinę. Atvežė
mūsų parapijos Caritas (rašti
nėje) valgyklėlei maisto, savo
šelptinų šeimų vaikučiams dra
bužėlių.
Elenute ir Kazys Majauskai

Vilkaviškyje lankosi jau kelintą'
kartą. Elenutė kilusi kaip ir aš
iš Bartininkų parapijos. Dabar
jie daugiau susiję su Vilkaviš
kiu.
Jų dėka Vilkaviškio Centrinė
biblioteka gauna jūsų leidžiamą
dienraštį „Draugas"
Aš kartais nueinu paskaityti,
tai labai geras ir visapusiškai
įdomus dienraštis. Linkiu jums
sėkmės ir toliau dirbant šį labai
garbingą darbą.
A n g e l ė Digrienė
Vilkaviškio parapijos
Caritas vedėja

A.tA.
ALEKSANDRAS MEČYS
PAUKŠTIS
Gyveno Frankfort, IL.
Mirė 1996 m. spalio 13 d., 2 vai. ryto, sulaukės 18 metu.
Gimė Evergreen Park, IL.
Nuliūdę liko: tėvas Edvardas, sesuo Erika, močiutės
Valerija Šimkienė ir Vera Paukštienė, tetos, dėdės, pusseserės
ir pusbroliai.
Velionis buvo sūnus a.a. Rasos ir anūkas u . Mačio
Šimkaus ir a.a. Anthony Paukščio.
Velionis pašarvotas spalio 15 d., antradienį nuo 2 iki 9
v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.
(arti Derby Rd.).
Laidotuvės įvyks trečiadienį, spalio 16 d. Ii laidojimo
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio
misgoa bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulin
gos iv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaido
tas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamos
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: tėvas,

i, ąsočiui ėa ir kM

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus.
Tel. 800-994-7600.

A.tA.
Vyrui inž. ALGIRDUI IDIKAI
staiga mirus, žmoną LIDIJA, dukras VIDĄ TOTORAITIENĘ ir MILDĄ PAULIENE su šeimomis nuo
širdžiai užjaučiame.
Vyrijai

„Plienas"

A.tA.
TERESĖ KARVELIENĖ
Prapuolenytė
Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 1996 m. spalio
12 d. rytą po trumpos, sunkios ligos mirė mūsų mylima Mamu
tė, Močiutė ir Uošvė Teresė Karvelienė.
Gimė Kybartuose. Amerikoje išgyveno 46 m. — Čikagoje
ir Floridoje.
Velionė buvo žmona a.a. Jono Karvelio. Bus laidojama
spalio 15 d. šalia savo a.a. Vyro Southern Memorial Park
kapuose, North Miami, FL.
Nuliuos: duktė Diasaant* Grėblioateae, žentas
8—Mas, sunkai VkUfa-PsnBas bei Prapuolenių ir 1

A.tA.
PETRUI ĄŽUOLUI
11 j Tn jg""«"»

Viešpatyje, užjaučiame ponią P R A N E
ĄŽUOLTENE ir vaikystes bičiulius PRANĄ, MARY
TE bei G E N I Ų su šeimomis.
Rūta ir Arūnas Udriai
Astra ir Kęstutis
Bileriai
Elena ir Gintaras Ruzgai

Mielam Bičiuliui

A.tA.
KAZIMIERUI RALIUI,
iškeliavus į Amžinuosius Namus, nuoširdžiai
užjaučiame žmoną ONUTE, sūnų TOMĄ, dukras:
JŪRATE, DAIVĄ ir REGINĄ bei artimuosius ir kar
tu liūdime.
Lietuviu Fronto Bičiulių sambūris
Clsvelsnd,OH

6

NEDELSKIME, KAD
NEBŪTŲ PER VĖLU

DRAUGAS, antradienis, 1996 m. spalio mėn. 15 d.

ČIKAGOJE IR
ALTo Čikagos skyriaus vai
iybos ir tarybos posėdis saukia
mas spalio 16 d., trečiadieni, 6
vai. vak., ALTo centro patalpo
se, 6500 S. Pulaski. Visi valdy
bos ir tarybos nariai kviečiami
gausiai dalyvauti, nes bus svar
stomi labai svarbus reikalai.
Atkreipkite dėmėsi į šį praneši
mą „Drauge", nes atskiri
pakvietimai nebus siunčiami.

APYLINKĖSE
Dėl susidėjusių aplinkybių
Marųuette Parko Lietuvių
namų savininkų draugijos na
rių susirinkimas, planuotas
spalio 18 d., nukeliamas į antra
dienį, spalio 22 d., 6:30 vai.
vak., Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos salėje. Visi nariai ir
apylinkės lietuviai prašomi
šiame svarbiame susirinkime
dalyvauti.

Gyvybiškai svarbu visiems
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jiečiams, jeigu rūpi šios parapi
jos lietuviškumo išlikimas. Kaip
jau buvo skelbta, parapijos
klebonas, kun. Jonas Kuzinskas
išeina į pensiją u* arkidiecezija
turės paskirti naują kleboną. Ta
tema Saukiamas parapijiečių
susirinkimas šį trečiadienį,
spalio 16 d., 7 vai. vak., parapi
jos salėje. Atvyksta arkidiecezijos atstovai pasitarti naujo
klebono paskyrimo reikalu.
Jeigu į susirinkimą gausiai ne
ateis lietuviai ir nepasakys,
kaip svarbu Čikagoje išlaikyti
bent vieną lietuvišką parapiją,
mūsų gražioji bažnyčia atsidurs
rimtame pavojuje. Esame pri
pratę dūsauti ir dejuoti „po
laiko", tad pasidėkime visus
reikalus, darbus ir kitus įsi
pareigojimus į šalį ir būtinai
dalyvaukime parapijiečių susi
rinkime trečiadienio vakare.
Tuo tarpu dar turime pasi
rinkimą, jeigu užsižiopsosime ar
pasiliksime abejingi — jį pra
rasime. Tik pagalvokime, kur
švęsime didžiąsias savo tautines
ar bažnytines šventes, kur daly
vausime lietuviškose pamal
dose, kur giedosime „Pulkim
ant kelių", švęsime Santuokos
sakramentą, laidosime bran
giuosius su lietuviškomis apei
gomis, jeigu ir ši parapija pereis
į kitataučių rankas?

Partizanų dainos okupacijos
metais aidėjo tik giriose ir ki
tose slaptose vietose. Dabar
jos atgarsį turi rasti kiek
vieno lietuvio širdyje. Mes
buvome toli nuo savo tėvynės
tuo metu, kai partizanai kūrė
savo dainas, jas girių glūdumoje
tik pusbalsiu dainavo, kad
dainų aidai neprišauktų priešo
dėmesio, tačiau dabar galime
būti tų dainų dalis —jų klausy
Mirusieji Lietuvių fondo na tis, jomis džiaugtis ir pagyventi
riai bus prisiminti sekmadienį, anų skaudžių ir heroiškų savo
spalio mėn. 27 dieną vienuolik tautos metų nuotaikomis.
tos valandos Mišiose, Pa Tenelieka nei vieno lietuvio,
laiminto Jurgio Matulaičio kuris neateitų pasiklausyti
bažnyčioje, Lemonte. Jau yra partizanų dainos vieneto „Girių
daug iškeliavusių į Anapus na aidas" koncertų. Jie rengiami
rių, kurie kūrė ir savo įnašais au visiems patogiai pasiekiamose
gino Lietuvių fondą, norėdami, vietose: Pasaulio lietuvių cent
kad lietuvybė išeivijoje neišblės re spalio 18 d., penktadienį; spa
tų, o finansinė parama pasiektų lio 19 d. Cicere, Šv. Antano
ir atsistatančios nepriklausomos parapijos salėje; spalio 20 d.
Lietuvos kultūros bei švietimo Jaunimo centre. Nesigailėsite
židinius. Savo maldose prašoma atvykę.
prisiminti amžinybėn iškeliavu
sius Lietuvių fondo narius.
Pats dangus tėvams įkvėpė
BALFo Centro įstaiga per norą pavadinti savo dukterį Mū
sikėlė į naujas patalpas ir nuo zos vardu, nes mergaitei buvo
spalio 14 d. naujas adresas yra: lemta užaugti tiesiog genialia
4545 W. 63rd St., Chicago, IL pianiste, pripažinta ir savųjų, ir
60629, o naujas telefono nume svetimųjų tarpe. Tai ta pati
ris _ 773-767-3401, FAX - 773- Mūza Rubackytė, kurios koncer
767-3402. Nuo spalio 25 d. tas ruošiamas Jaunimo centre
BALFas priims rūbų aukas ir lapkričio 10 d., sekmadienį.
gėrybes naujose patalpose, Koncertą rengia ir iš Prancū
įėjimas ir privažiavimas iš kie zijos Mūzą pakvietė JAV LB
mo pusės, pietinėje „Draugo" Kultūros taryba.
pastato pusėje, kur yra patogi
mašinoms pastatyti aikštė.
Literatūrinė popietė su
rašytoju
Jurgiu Jankum ruo
Vaistažoles, tai šiandieninio
šiama
Pasaulio
lietuvių centre
pokalbio tema. Dr. Onos Dau
lapkričio
3
d.
Pasižymėkite
girdienės paskaita „Vaistažolės
kalendorių,
kad
neatsitiktų
— senovės išmintis ar apgaulė",
nelaimė
—
kad
nepraleistumėšią paskaitą išgirsime spalio 27
d. Pasaulio lit :vių centre, te šios retos progos.
Lemonte „Moters savaitgalio"
Operos valdyba praneša,
renginyje. „Moters savaitgalį"
kad prašant paramos mūsų
rengia PLC renginių komitetas
kultūrinei veiklai, kaip ir
spalio 25, 26, 27 d. Kviečiame
kasmet buvo išsiųstos laimė
visuomenę gausiai dalyvauti.
jimų knygutės lietuvių visuo
z Jurgio DaugvUos paroda menei. Tačiau įvyko nesusipra
„46-96" Lietuvių Dailės muzie timas. Laimingieji bilietai buvo
juje, Lemont, IL spalio 19 • siunčiami per du kartus, todėl
lapkričio 17 d. Atidarymas kai kas gavo ir antrą bilietų
spalio 19 d. 7:30 v.v. Kviečia-' knygutę. Už tai Operos valdyba
atsiprašo.
me šią parodą aplankyti.
(sk)
x CICERO ŠV. ANTANO
x TRANSPAE
praneš*:
parapijos
salėje spalio 19 d.,
„Sią vasarą bendrovė 'Ernst *
šeštadieni,
6:00 vai. vakaro
Young* atliko pokomunistinių
įvyks
„Girių
aido" partizanų
šalių, tapusių nepriklausomo
mis valstybėmis, ekonominius koncertas. PG fondo komitetas
tyrimus ir sudarė jų įvertinimą. kviečia gausiai dalyvauti, nes
Lietuva užima 7 vietą. (Prieš ją visas pelnas skiriamas invali
Čekija, Lenkija, Vengrija, Slo dams, sergantiems ir sužeis
vėnija, Estija ir Latvija.) Pini tiems Lietuvos partizanams pa
gai, siuntiniai ir komercinės remti. Bilietus bus galima įsi
siuntos i Lietuvą. Maisto siun gyti prie įėjimo. Bus ir vaišes
tiniai. TRANSPAK, 9838 W. bei pabendravimas su svečiais.
(sk)
M St., C h i c a g o , IL, tel.
313-436-7773.
x Gauname daug aukų Lie
(sk) tuvos našlaičiams, kurių var
x A. a. Jolantos Jurczenko. du esame jums dėkingi: Elena
kuri mirė 1996 m. rugsėjo 16 d. Gailevičiūtė, Chicago IL —
Sunny Hills, FL, patėvis Pranas $100; Mr. Mrs. F. Rimkus ir Mr.
Janulis iš Sunny Hills, FL pri Mrs M. Gestautas, Justice, IL
simindamas savo a.a. podukrą — $40; Josephine Dowbenko,
Jolantą, atsiuntė $900 auką Philadelphia PA - $50; Vincas
Lietuvos našlaičiams. Reiškia Jurgaitis, Philadelphia, PA —
me užuojautą velionės artimie $35; Veronika Thompson, Abersiems, o už auką našlaičių var deen, N J, Donald Ralston,
du dėkojame! „ L i e t u v o s Wenonah NJ ir Francas Pulli
Našlaičių globos" komitetas, Willow Grove, PA — visi auko
3711 W. 71 St., Chicago, IL jo p o $30; Andrius Poškus,
North VVeymouth MA, Eugeni
60639.
jus Sakalas, Philadelphia, PA,
(sk)
Elvyra Owen Philadelphia, PA
aukojo po $10. Visiems sukoARAS ROOFING
tojams Lietuvos našlaičių vardu
esame dėkingi! „Lietuvos Naš
DfMirji.imp ir t.iisomr
laičių globos" komitetas,
vi<. , '!,'.• j ' , t n r | i i ' >
r
3711 W. 71 St, Chicago, IL
T M ;oft ? ,/ n; u,

Mūsų Operos choras jau
pradėjo naujo sezono repeticijas.
Kviečiami į chorą ir nauji dai
nininkai, o ypač neseniai atvykę
iš Lietuvos. Repeticijos vyksta
Jaunimo centre kiekvieną
penktadienį, 7:30 vai. vak., ir
kiekvieną sekmadienį, 12:30
vai. po pietų. Prašome jungtis į
mūsų Operos chorą.

S k . i m h m t i pi) t, j „

(sk)

per šias žaidynes daugiausia
pasidarbavęs, o ir pats aistrin
gas golfo žaidėjas Stasys Baras.
Trumpą žodį, jo pakviesta, taip
pat tarė Standard Federal
banko viceprezidentė Rūta Sta
niulienė. Jos pastangomis buvo
gauta iš banko šiam tikslui
daug dovanų. Ji linkėjo visiems
tapti Lietuvių fondo nariais ir
Standard Federal banko taupy
tojais.
Po trumpų sveikinimų Stasys
Baras pakvietė LF valdybos
pirmininką, kitą azartinį golfo
žaidėją Povilą Kilių, pristatyti
šių žaidynių laimėtojus ir įteikti
jiems dovanas. Moterų „grossnet" grupėje geriausiai sužaidė
Aldona Vaikienė — 96, antra
vieta atiteko Ritai Karienei —
104 ir trečia Nijolei Simokaitienei — 116.

PASIKEITĖ TELEFONO
NUMERIS
Čikagoje ir apylinkėse jau
kelintą kartą keičiasi telefonų
priešnumeris (area code), nes,
kaip telefonų bendrovė teigia,
atsirado per daug įvairių susiži
nojimo priemonių ir pradėjo pri
trūkti visoms numerių. Visa
Čikaga anksčiau turėjo tik
vieną priešnumerį — 312, nuo
praėjus' > šeštadienio, spalio 12
d., tas pasikeitė ir dabar dau
gumas turi pirmiausia išspaus
ti 773 priešnumerį. išskyrus
valdiškas įstaigas ir patį Čika
gos vidur miešti. Ameritech
bendrovė praneša, kad turime
dar tris mėnesius laiko pripras
ti prie naujo pasikeitimo — iki
sausio mėn. Pasikeitimai atneša
daug nepatogumų ne tik pavie
niams gyventojams, bet ypač
įstaigoms. „Draugas" taip pat
turi keisti savo priešnumerį iš
312 į 773. Skambindami į re
dakciją ar administraciją, pra
dėkite vartoti naująją „area
code", kad, praėjus mėginimo
laikotarpiui, būtų lengviau susi
gaudyti.
SAULĖTA LF GOLFO
DIENA
Puikesnio oro golfo dienos
išvykai sekmadienį, spalio 6
dieną, rengėjai negalėjo net
tikėtis. Buvo nuogąstaujama,
net abejojama, ar ne per vėlai
suplanuotos šios žaidynės. Bet
planai taip jau susiklostė, kad
ankstyvesnės datos nei prie
geriausių norų iškylos ren
gėjams Stasiui Barui, Vaclovui
Momkui ir Linai Žliobienei ne
buvo įmanoma kalendoriuje su
rasti.
Tačiau LF lydėjo sėkmė:
saulutė riedinėjo žeme, riedinėjo
ir kamuoliukai, spinduliams
krintant į akis, taip, kad vienas
kitas, atsimušęs į storo ąžuolo
kamieną, pliumptelėjo j šali
mais tykančią vandens kūdrą,
o žaidėjo nesėkmei — varžovas
jj aplenkė.
Net 41 žaidėjas-ja varžėsi
dėl geresnių rezultatų, kurių
net į lietuvių kalbą nebeaišku
kaip išversti: „gross-net", „lovvnet" — taip ir paliksime, nes
golfininkai žinos, apie ką
kalbama.
Vakarienės metu, kai jau vi
si pasistiprino ir atsigaivino po
įtemptų r u n g t y n i ų , buvo
paskelbti ir rezultatai. Pirmiau
sia rungtyniautojus pasveikino

Moterų ,,low-net" grupėje
laimėtojos buvo Daiva Baksie
nė ir Irena Valaitienė, abi tuo
pačiu rezultatu, po 74 ir Irena
Kleizienė — 77.
Vyrų „Gross-net" grupėje
laimėjo pirmą vietą Rytas
Kleiza — 84, Povilas Kilius —
87, ir Robertas Raudys — 88.
Vyrų „low-net" grupėje laimėjo
Rimas Simokaitis — 68, Vaclo
vas Kleiza — 70 ir Rimas Valai
tis - 71.
Arčiausiai prie vėliavėlės
v i e n u s m ū g i u kamuoliuką
numušė Vaclovas Kleiza, o
moterų grupėje Aldona Vaitkie
nė. Aldonai Vaitkienei ir Rytui
Kleizai, pirmos vietos laimė
tojams, buvo įteiktos Povilo
Kiliaus padovanotos žaidynių
taurės, o visiems laimėtojams po
dėžę golfo kamuoliukų, už ku
riuos buvo karštai paplota juos
paskyrusiam Standard Federal
banko prezidentui Dovydui
Mackevičiui. Be kamuoliukų, jis
dar buvo paskyręs ir kitų ver
tingų laimėjimų. Kiekvienas
dalyvis gavo po bilietėlį ir daly
vavo dovanų traukime. Prie
loterijos dovanų fondo taip pat
prisidėjo ir Stasys Baras. O štai
ir laimingieji: Rimas Valaitis,
Ramoną Steponavičiūtė, Asta
Kleizienė, Arvidas Karas, dr.
Jonas Valaitis, Juozas Končius,
Tada Birutis, Irena Kleizienė ir
Rita Karienė.
Malonu pastebėti, kad dalyvių
tarpe matėme daug jaunų šeimų,
rungtyniavo vyrai ir žmonos, tik
skirtingose grupėse. O dar
maloniau pažymėti, kad žai
dynių metu Lietuvių fondo na
rių skaičius paaugo 5 naujais
nariais, ko Lietuvių fondui la
bai reikia.
Baigiant buvo padėkota vi
siems šios išvykos talkininkams
Jonui Cinkui ir jo padėjėjui
Vytautui Vaitkui, tvarkiusiems
žaidėjų sąrašus ir rezultatus, o
taip pat ir daug talkinusiai Ra
monai Steponavičiūtei. Nuošir
di padėka priklauso ir Old Oak
Country Club savininkams
Lieponiams globojusiems šią iš
vyką, o taip pat įteikusiems
Lietuvių fondui ir auką.
J. Končius

Golfas „prie širdies" ir jauniems ir vyresniesiems. Čia jaunieji golfininkai Lietuvių fondo golfo
žaidynėse. Ii kairės: Rita ir Audrius Rusenai, Irena ir Rytas ]
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Juzytė, taip ji draugų, bendra
darbių ir pažįstamų vadinta,
K. K, MIKLAS PASKIRTASgimė Žemaitijoje, Kuisių kaime,
SPAUDOS ATSTOVU
Tauragės apskrityje. Lyrinis
sopranas, Lietuvos Valstybinio
Kęstutis K. Miklas, nuo 1968
teatro ir Vilniaus Operų solistė.
m. Darbininko akredituotas ko
Būdama devyniolikos metų,
respondentas Jungtinėse Tauto
1925 m. Klaipėdos muzikos mo
se, yra paskirtasi,ietuvos Tele
kykloje mokėsi dainavimo. Ją
gramų agentūros ELTOS kores
baigusi, 1927 -1932 m. Frescopondentu New Yorke ir Lietu
baldi muzikos institute, Milane
vos Respublikos vyriausybės
tęsė dainavimo studijas. Lygia
Informacijos centro spaudos at
grečiai studijavo ir balso pasta
stovu Jungtinėse Tautose.
tymo pedagoginius mokslus.
Kuriant Vilniaus operą, ji
MOKSLININKU
buvo viena iš septynių Kauno
KONFERENCIJA
operos dainininkų, pareiškusių
PALANGOJE
norą keltis į Vilnių ir ten įsi
jungti į pradėtą organizuoti, nuo
Prof. dr. Kęstutis Konstan Kauno operos nepriklausomą,
tinas Kliorys, klevelandietis, Vilniaus operos branduolį.
jau keliolika metų profesoriau Operai pradėjus veikti, ji turėjo
jąs Gannon, Erie, PA universi progą ir neribotas galimybes
tete, išvyko dalyvauti antroje tobulai panaudoti išvystytą
tarptautinėje analizinės tikimy talentą, žavėti operos spek
bių skaičių teorijos konfe taklių klausytojus. Jos sukurtos
rencijoje, kuri vyko š.m. rugsėjo rolės Fauste, Mme Butterfly,
23-27 dienomis, Palangoje.
Bohemoje ir kt. vilniečių, operos
Konferencija skirta pagerbti lankytojų nuolat buvo palankiai
prof. dr. Jonui Kubiliui jo 75 vertinamos.
metų sukakties proga. Joje be
Paskutinis atsisveikinimas ir
Lietuvos mokslininkų dalyvaus laidotuvės įvyko spalio 10 dieną
ir daugelio pasaulio kraštų Philadelphijoje iš Šv. Andrie
mokslininkų, kurie čia skaitys jaus bažnyčios. Pro atvirą
84 paskaitas, jų tarpe ir prof. dr. karstą praeidami, gausiai susi
K. Kliorys, savo moksliniais rinkę velionės buvusieji draugai
straipsniais bendradarbiaująs ir pažįstami, gailiu žvilgsniu
JAV mokslo žurnaluose, lietu atsisveikino ir išreiškė jai
vių spaudoje, Lietuvių encik paskutinę pagarbą už daugiau
lopedijos bendradarbis, dažnas kaip 40 metų aktyvų daly
mokslininkų suvažiavimų da vavimą ir veiklą lietuviškame,
lyvis.
kultūriniame gyvenime.
Dar prieš mirtį velionė pagei
davo,
kad būtų palaidota tau
STAMBI AUKA
tiniais
drabužiais ir papuošta
BAŽNYČIAI
didelių gintarų karoliais.
Vladas ir Marija Židžiūnai, Karstą uždarius, prasidėjo
gyv. Cape Cod, švęsdami savo gedulo Mišios, kurias aukojo
60 metų vedybų sukaktį, pa kaimyninės, Šv. Jurgio parapi
siuntė 2,000 dol. auką Kauno jos klebonas, kun. Joe AnderPrisikėlimo bažnyčios atsta lonis. Pamoksle pabrėžė
tymo darbams paremti. Padėkos velionės įnašą į Philadelphijos
laiške kun. Viktoras Brusokas lietuvių kultūrinį gyvenimą
rašo: „Jūsų dosni auka didingai veiklą, nepalenkdamas lietuvių
tautos šventovei, tai didelė šir tautos, šimtmečiais puoselėtos
dies, tikėjimo ir meiles tėvynei katalikų tikybos religinių ir
tautinių papročių apimties.
išraiška"

Pamaldų metu, vargonais gro
jo Vytautas Matonis. Solo giedo
jo jos mokinė, Anna Del Borello.
Gedulingoms Mišioms pasibai
gus, vyko atsisveikinimas.
Lietuvos Valstybinio Teatro
vardu atsisveikino, iš New Yorko atvykęs dramos aktorius
Vitalis Žukauskas ir Lietuvių
Moterų federacijos, Philadel
phia klubo pirmininkė Snie
guolė Jurskytė.
Laidotuvėmis rūpinosi ve
lionės vyras, statybos inžinie
rius Česlovas Tamašauskas.
Jam talkino Snieguolė Jurs
kytė, Rima Mironienė, Regina
Rubertaitė, Valė Buinienė ir
daug kitų Federacijos klubo
narių. Laidotuvėse dalyvavo se
sers Kazimieras sūnus Kęstutis,
gyvenantis Philadelphijoje. An
trasis sūnus Saulius, gyvenantis
Denver, Colorado, bet netikėtai
susirgęs, į laidotuves atvykti
negalėjo. Lietuvoje liko giminių, '
jaunatvės draugų ir nemenkas
skaičius pažįstamųjų
J o n a s P. Lenktaitis
CLEVELANDO LBr
APYLINKĖS VALDYBA
1996-97 metų kadencijos
valdybą sudaro: dr. Raimundas
Šilkaitis, vicepirm. ypatingiems
reikalams, Viktoras Šilėnas —
iždininkas, Teresė Kalvaitiene
— valdybos talkininkė, dr.
Viktoras Stankus — kopirm.,
Algis Gudėnas ir Aida Bublytė
— jaunimo reikalams, dr. Dai
nius Degesys — sekretorius,
Ada Stungienė — kopirm., Salo
mėja Šukienė — visuomeni
niams reikalams, Birutė Vedegienė — kultūriniams reika
lams, Dalia Puškorienė —
vicepirm.
Valdybą sudaro vienuolika
jaunų, išmokslintų, gabių, orga
nizacinės patirties turinčių
asmenų, galinčių „kalnus nu
versti" ir išjudinti jau gerokai
apsnūdusio, bet gan didelio
lietuviško telkinio veiklą. Visi
to nuoširdžiai linki!
V.R.
IŠ KANADOS
Hamiltono Liet. teatras .Au
kuras", Toronto Prisikėlimo
parapijos salėje rugsėjo 29 d. pa
statė K. Dauguvietytės-Kudabienės veikalą „Susitikimą"; to
je pačioje vakaronėje pasirodė ir
svečiai iš Klaipėdos teatro — tai
Eglė Barauskaitė ir Darius
Meškauskas. Gaila tik, kad
menkas būrys publikos susi
rinko pamatyti šiuos vai
dinimus.

Oras Čikagoje

Oolnatoku Wr«li. LF Uidyna- U kairi.: Lina Žliob.ene, Vyta. Saulis. Aru 2lieba, OinUrVaisnys, Tada. Birute, ir Dalųa Brent

Čikagoje ir apylinkėse šiuo
*metu džiaugiasi vadinamąja in
dėnų vasara (Lietuvoje tą
gražaus oro grįžimą po pirmųjų
šalnų vadindavome „bobų" va
sara). Trečiadieni, spalio 16 d.,
temperatūra vis dar maloni —
66 laipsniai F dieną, 48 laips
niai naktį. Padangėje gal kiek
daugiau debesų, bet pakaks ir
saulutės.

