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Konservatoriai neketina 
bloginti santykių su Rusija 

Vilnius, spalio 28 d. (BNS) -
Lietuvos konservatoriai ketina 
lapkričio viduryje, dar iki su
sirenkant naujajam Seimui, su
rengti bendrą su Rusijos politi
kais konferenciją, skirtą Lietu
vos ir Rusijos santykių plėtoji
mui. 

Konservatorių pirmininkas 
Vytautas Landsbergis pirma
dieni spaudos konferencijoje sa
kė, kad šia konferencija bus 
siekiama išsklaidyti apkalbas, 
jog dešiniesiems laimėjus rin
kimus Lietuvoje, gali pablogėti 
santykiai su Rusija. Tokiems 
būgštavimams nėra jokio pa
grindo, ir gerai būtų, kad dabar
tinė Lietuvos valdžia tuo negąs
dintų, sakė konservatorių vado
vas. 

Pastebėjęs, kad Rusijos poli
tiką iš esmės lemia vyriausybė, 
V. Landsbergis sakė neteikiąs 
dideles reikšmės ir atskirų Rusi
jos Dūmos deputatų pasisaky
mams. Jo manymu, Dūma ne 
kartą yra priėmusi gana keistų 
sprendimų. Panašiai jis komen
tavo ir paskutinįjį Rusijos 
parlamento kreipimąsi į Euro
pos Tarybą, prašant apsaugoti 
nuo politinio persekiojimo 
teisiamus buvusių sovietų kom
partijos skyriaus Lietuvoje 
vadovus Mykolą Burokevičių ir 
Juozą Jermalavičių. 

V. Landsbergio nuomone, tokį 
Dūmos sprendimą galėjo nulem
ti nežinojimas ir gandai, kad iš 
tiesų Lietuvoje jie teisiami dėl 
įsitikinimų. Opozicijos vadovas 
mano, kad RUSUOS Dūmai Lietu
va turėtų paaiškinti, kad tai ne 
persekiojimas už įsitikinimus, o 
bylos dėl žudynių ir sąmokslo 
prieš valstybe nagrinėjimas. 

„Tai veiksmai, už kuriuos turi 
atsakyti juos padarę", pažymėjo 
V. Landsbergis. 

Jo nuomone, šį svarstymą 
Dūmoje pasiūliusio buvusiojo 
sovietų komjaunimo skyriaus 
Lietuvoje vado Valerijaus 
Makejevo veikla taip pat turėtų 
būti ištirta. Sovietų komjau
nimo skyriaus aktyvistai 
1991-aisiais ypač „pasižymėjo" 
sovietų kariuomenei užgrobus 
Spaudos rūmus. V. Landsbergis 
apskritai suabejojo, kaip kova 
jęs prieš valstybę V. Makejevas 
turėjo teisę gauti Lietuvos pi
lietybę. 

V. Landsbergis sakė esąs tik
ras, kad būsimasis vidaus rei
kalų ministras turės „išstudi
juoti" ir aktyviai prieš Lietuvos 
nepriklausomybę veikusių ,Je-
dinstveninkų" vadovo Valeri
jaus Ivanovo veiklą ir „priimti 
sprendimą". 

Opozicijos vadas pažymėjo, 
kad buvęs VR ministras Roma-
sis Vaitekūnas neįvykdė įsta
tymo ir neišsiuntė iš šalies šio 
Lietuvos įstatymams nusikaltusio 
Rusijos piliečio. Tuo tarpu 
dabartinis ministras Virgilijus 
Bulovas „vis žadėjo išstudijuoti 
problemą", sakė V. Landsber
gis. 

Kalbėdamas apie karą Čečė
nijoje, jis paneigė bet kokius 
gąsdinimus, kad Lietuva „pada
rys kokių staigių judesių". V. 
Landsbergis pasidžiaugė, kad 
dabar vyksta derybos, kuriose 
bus kalbama ir apie būsimąjį 
Čečėnijos statusą, ir pažymėjo, 
kad pirmiausia „tai yra Rusijos 
reikalas" ir nereikia daryti 
, Jokių staigių judesių". 

LDDP planuoja Seimo ateitį 
Vilnios, spalio 28 d. (BNS) -

Išanalizavusi pirmojo Seimo 
rinkimų rato rezultatus, LDDP 
antrajame tikisi gauti dar 5-6 
mandatus. 

Spaudos konferencijoje pirma
dienį LDDP tarybos narys Juo
zas Bernatonis teigė, kad labai 
svarbu kairiajai opozicijai gauti 

Konservatoriai ir 
liberalai rems vieni 

kitus 
Vilnios, spalio 25 d. (Elta) -

Tėvynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) ir Liberalų sąjungos 
vadovai penktadienį įvykusia
me pokalbyje susitarė antraja
me rinkimų rate remti viena ki
tos kandidatūras. Todėl Tėvy
nės sąjunga ragina rinkėjus ati
duoti savo balsus už liberalą, 
Švenčionių merą Kęstutį Trapi-
ką. 

Išimtį sudaro viena apygarda 
Klaipėdoje, kur abiejų partijų 
kandidatams tenka konkuruoti 
tarpusavyje. Tačiau partijų 
vadovai neabejoja, kad ir šiuo 
ypatingu atveju, kaip ir pirma
jame rinkimų rate, varžybos bus 
korektiškos ir tolerantiškos. 

bent penktadalį, tai yra, 29' 
Seimo narių vietas. Tai leistų 
užtikrinti kreipimąsi į kons
titucinį teismą, teikti paklausi
mą premjerui ar ministrams. 

Jeigu partijos, kurios po rin
kimų ketina būti opozicijoje, 
surinktų trečdalį balsų ir gautų 
47-48 vietas, išnyktų bet koks 
pavojus demokratijai, nes atsi
rastų reali galimybė kontroliuo
ti daugumą, sakė J. Bernatonis. 
Toks balsų skaičius leistų su
šaukti neeilinę Seimo sesiją ir 
įtakoti posėdžių dienotvarkę. 

LDDP suskaičiavo, kad kon
servatorių ir krikščionių de
mokratų koalicija gali užimti 
tris penktadalius Seimo, tai yra 
gauti 85 mandatus. Su tiek bal
sų galima skelbti pirmalaikius 
Seimo rinkimus, nustatyti kon
stitucinių įstatymų sąrašą ir 
keisti tokius įstatymus: priim
ti prezidento grąžintą konstitu
cinį įstatymą, apkaltos proceso 
tvarka pašalinti prezidentą, 
konstitucinio aukščiausiojo ir 
apeliacinio teismo pirmininką ir 
teisėjus, apkaltos proceso tvar
ka panaikinti Seimo nario man
datą ir priimti nutarimą, kad 
prezidento sveikatos būklė ne
leidžia jam eiti savo pareigų. 

Rugsėjo 19 d. Centro ir Vidurio Europiečių Koalicija (CEEC), į kurią įeina ir Jungtini* Pabaltieciu 
komitetas (JBANC), Vašingtone pagerbė keturis JAV Kongreso narius: Mitch McConnel, Bar
bara Mikulskį, Ricbard Durbin ir Benjamin Gilmanj 

Nuotr̂  pagerbime dalyvavo (ketvirta ii kairės) JAT LB pirmininke Regina Narusiene, (Cen
tre su pagerbimo žymeniu) Kongreso atstovas Ricbar Darbiu, (dešiniau) JBANC r"»miwiwfc— « 
Vello Ederma ir (pirma ii dešines) JBANC direktore latvė Aįja Straumanis. 

Užsienio investuotojai 
nerimauja dėl galinio lito 

nuvertinimo 
Vilnius, spalio 29 d. (BNS) -

Užsienio investuotojai susirūpi
nę, kad Lietuvos parlamento 
rinkimuose laimėjusių deši
niųjų vyriausybė gali nuvertinti 
litą. Jų nuomone, tai gali 
paskatinti infliaciją. 

Kaip žinoma, konservatorių 
partijos valdybos pirmininkas 
Gediminas Vagnorius, laikomas 
vieninteliu koalicijos kandidatu 
į šalies premjero postą, teigia, 
kad lito atsiejimas nuo JAV 
dolerio nereiškia lito nuvertė
jimo, kadangi centrinis bankas 
vykdys griežtą politiką. 

Tačiau Vakarų investuotojai 
į šiuos žodžius žiūri skeptiškai, 
teigia Reuter žinių agentūra. 
„Mes labai susirūpinę dėl ga
limo valiutų valdybos panaiki-

„Lito nuvertinimas nebus 
geras *ing«niR investavimams į 
Lietuvos vertybinius popierius", 
sako Lino Lorenco, Londono fir
mos , .Daiva Research" atstovas. 
Pasak jo, investuotojai į verty
binius popierius nori, kad lito 
kursas būtų pastovus. Tačiau, 
pasak L Lorenco, ir besikeičian
tis valiutos kursas nėra blogai. 

Jei valiutų valdybos atsisa

kymas vyktų „lėtai ir tinkamai, 
rezultatai gali būti neblogi, jei 
centrinis bankas laikytųsi labai 
griežtos politikos". 

Valiutų valdyba, be Lietuvos 
veikianti Argentinoje, Hong 
Konge ir Estijoje, reiškia, kad 
apyvartoje esantis litų kiekis 
turi tiksliai atitikti centrinio 
banko konvertuojamos valiutos 
atsargas. 

Antra vertus, tokia valdyba 
atima iš centrinio banko tokius 
įprastus finansų valdymo sver
tus, kaip finansų rinka ir pa
lūkanų normos. 

Amerikos lietuviai ragina 
B. CHnton skirti paramą 

L baltiečiams 
Vašingtonas, spalio 28 d. 

(BNS) — Amerikos lietuvių 
bendruomenė nusiuntė prezi
dentui Bill Clinton raginimą 

nimo", pareiškė vienos Londone paskelbti Baltijos šalis tinka-
įskūrusios bendrovės, turinčios momis gauti papildomą JAV pa-
Lietuvos rinkoje didelį inves
ticijų kiekį, atstovas. „Greitas 
valiutų valdybos panaikinimas 
gali paversti niekais reikš
mingus pasiekimus kovoje su 
infliacija ir gali tapti kliūtimi 

ramą greičiau pasiruošti NATO 
narystei. 

Raginimas nusiųstas po Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės ir 
B. Clinton administracijos 
atstovų diskusijų, per kurias 

užsienio investicijoms", pridūrė JAV LB vadovė Regina Naru-
jis. šiene pareiškė viltį, kad Va-

„Nepakirskime tūkstantmetės 
latvių ir lietuvių draugystes!" 

Vilnios, spalio 25 d. (Elta) -
Latvijos aplinkos apsaugos klu
bas spalio 24 d. Rygoje, prie Sei
mo rūmų, surengė piketą. Jo da
lyviai ragino pro šalį einančius 
deputatus neratifikuoti Latvijos 
vyriausybės sutarties su Ameri
kos „Amoco" ir Švedijos OP AB 
bendrovėmis, nes naftos žvalgy
mas turės neigiamą poveikį Bal
tijos jūrai, taip pat pakirs tūks
tantmete latvių ir lietuvių tau
tų draugystę. 

Klubo pirmininkas Arvydas 
Ulmė pabrėžė, kad sutarties ne

galima ratifikuoti, kol Lietuvoje 
nesudaryta nauja vyriausybė, 
nes per tą laiką nafta neišseks 
ir galbūt atsiras naujos techno
logijos, kurios bus ne tokios 
kenksmingos gamtai. 

Iš kalbėjusiųjų Latvijos Seimo 
posėdyje tik Tautos santarvės 
partijos vadovas Janis Jurkanas 
siūlė neratifikuoti sutarties. 
„Išplėtę skandalą su Lietuva, 
mes parodysime visam pasau
liui, kad Baltijos šalių soli
darumo jau nėra", pabrėžė jis. 

LDDP neigia kelianti paniką 
dėl lito nuvertinimo 

šingtono paruoštas „Baltįjos 
veiksmų planas" yra suvokia
mas kaip „Baltįjos NATO pla
nas". 

JAV LB įteikė Bill Clinton 
administracijai konkrečių prog
ramų projektus, kurias turėtų 
apimti „Baltįjos veiksmų pla
nas", pranešė JAV LB spaudos 
tarnyba. 

Pasak R. Narušienės, pripa
žindamas Baltijos valstybes 
tinkamomis gauti papildomą 
paramą pasiruošimui NATO na
rystei, prezidentas įrodytų savo 
įsipareigojimą Baltijos šalių 
saugumui. 

Derybas būtina tęsti, 
mano prezidentai 
Ryga, spalio 26 d. (BNS) -

Latvijos ir Lietuvos derybas dėl 
jūros sienos nustatymo būtina 
tęsti, mano abiejų šalių prezi
dentai. 

Latvijos prezidentas Guntis 
Ulmanis ir Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas penktadie
nį telefonu susitarė ir toliau 
konsultuotis šiuo klausimu. „Tik 
derybomis galima pataisyti blo
gą padėti, kurią sukėlė neapgal
voti atskirų politikų sprendi 

Dėmesio balsuotojams! 
Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone praneša, kad 

Lietuvos Seimo antrojo rato rinkiminiai dokumentai yra 
išsiunčiami paltu visiems piliečiams, kurie balsavo spalio 20 dieną. 

LR piliečiai, gyvenantys Čikagoje ir apylinkėse, norintys 
balsuoti asmeniškai, galės tai padaryti tiktai rinkimų dieną, 
lapkričio 10-ąją, atvykdami į LR Generalinį konsulatą Čikagoje, 
adresu: 6600 S. Pulaski Rd. (Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus 
patalpose). Atvykus balsuoti, būtina turėti galiojantį LR piliečio 
pasą arba rinkimų dokumentus, kurie bus išsiųsti kiekvienam 
užsiregistravusiam rinkėjui. 

Lietuvos Seimo rinkimų antrasis ratas vyks š.m. lapkričio 10 
d. nuo 9 vai. r. iki 4 vai. p.p. LR generaliniame konsulate, Čikagoje 
(6600 S. Pulaski Rd., tai.: 773-582-5478) 

Vilnius, spalio 28 d. (BNS) -
LDDP neigia skleidžianti gan
dus apie konservatorių ketini
mą nuvertinti litą. „Panika 
sukėlė tik pačių konservatorių 
vadovų kalbos", spaudos konfe
rencijoje pirmadienį sakė LDDP 
frakcijos Seime vadovas Gedimi
nas Kirkilas. 

Jis pažymėjo, kad LDDP dar 
pavasarį siūlė visoms partijoms 
pasirašyti susitarimą nenaudoti 
lito nuvertinimo temos politinė
se varžybose — ir būtent valdan
čiosios partijos opozicija atsi
sakė tai padaryti. G. Kirkilas 
sutinka, kad litą nuo dolerio 
galima atsieti ir jo nenuverti
nant. „Tačiau konservatoriai 

nesugeba paaiškinti, kaip jie 
išvengs panikos", sakė jis. 

Vieno LDDP vadovų vertini
mu, „tokie dalykai turi būti 
daromi greitai ir teisingai, ven
giant išankstinių viešų diskusi-

G. Kirkilas mano, kad „atri
šus" litą, būtų kur kas lengviau 
surinkti lėšas biudžetui, tačiau 
„tų pinigų vertė jau būtų visai 
kitokia". „Mes tikrai kriti
kuosime ketinimus atsieti litą 
ir aiškinsime žmonėms, kuo tai 
gresia, tačiau pasalūniškas 
šmeižimas yra ne mūsų politi
nės kovos metodas", sakė G. 
Kirkilas. 

Kandidatai į JAV prezidentus 
atsargiai šneka apie Baltijos 

šalių narystę NATO 
Vašingtonas, spalio 28 d. neturėtų būti jokių abejonių, jog 

(BNS) - Abu kandidatai į JAV 
prezidentus Baltijos valstybių 
saugumą laiko „pirmaeiliu už
daviniu", bet aiškiau nekon
kretizuoja jo sprendimo būdų. 

Pasak .Amerikos balso" prane
šimo, Jungtinis Pabaltiečių 
komitetas, vienijantis JAV 
lietuvių, latvių ir estų išeivių 
organizacijas, prezidento Bill 
Clinton ir respublikonų kandi
dato Bob Dole rinkimų štabams 
pateikė 10 klausimų apie jų 
požiūrį į Baltijos valstybių sto
jimą į NATO. 

Kandidatų atsakymai liudija, 
kad jų nuomonės nedaug tesis
kiria. Abu pasisako už sąjungos 
plėtimą — B. Dole 1998 metais, 
B. Clinton — metais vėliau. 

B. Dole konkrečiai įvardija 3 
pirmaujančias kandidates — 
Lenkįją, Vengriją ir Čekiją. B. 
Clinton to nedaro, nors jo admi
nistracijos atstovai dažnai mini 
tas pačias tris valstybes. Taigi, 
abu duoda suprasti, kad Balti
jos valstybės nebus tarp pirmųjų 
naujų NATO narių, konstatuo
ja „Amerikos balsas". 

Prezidento Bill Clinton nuo
mone, NATO plėtimas yra dalis 
platesnės Europos integracijos, 
kurios eigoje bus stengiamasi ir 
Rusiją įtraukti į demokratinių 
šalių bendruomenę. Pasak B. 
Clinton, Baltijos šalių stabi
lumo ir saugumo propagavimas 
yra būtinas naujos Europos sau
gumo sėkmei, todėl yra paruoš
tas vadinamasis „Baltijos veiks
mų planas", kuriuo siekiama 
Baltijos valstybes įjungti į 
Vakarus. 

B. Dole taip pat nurodo, kad 

Lietuvos prezidentas pranešė, 
kad Lietuvos Seimas svarstys 
įstatymo projektą dėl vienaša
liško laikinos jūros sienos 
nustatymo. Jis pabrėžė, kad šio 
žingsnio nereikia laikyti 
nedraugišku požiūriu į Latviją 
ir kad tai yra tik laikinas spren
dimas. 

— Lietuvos ambasadorius 
Ukrainoje Romualdas Ramoška 
— jau antrasis Lietuvos diplo
matas, kaltinamas nelegalia 
veikla. įtariama, kad jis yra iš
davęs pažymėjimą neegzistuo
jančiai Lietuvos prekybos įmo
nei Kįjeve. Lietuvos vyriausybė 
prezidentui Algirdui Brazaus
kui oficialiai rekomendavo at
šaukti Romualdą Ramošką iš 
užimamų pareigų. 

Baltijos šalių saugumas ir suve
renumas Jungtinėms Valsti
joms yra „pirmaeilės svarbos 
dalykas". Jo nuomone, Baltijos 
šalių interesų klausimas turi 
būti svarstomas kartu su NATO 
plėtimu. B. Dole skeptiškai at
siliepia apie „Baltijos veiksmų 
planą", kurį vadina „Maskvai 
nuolaidžiaujančios B. Clinton 
administracijos bandymu nu
slėpti ketverius neveiklumo me
tus". 

Pradėjus plėsti NATO, JAV 
turėtų propaguoti glaudesnius 
sąjungos ir naujų demokratinių 
valstybių, įskaitant Baltijos 
šalis, ryšius, teigia B. Dole, bet 
konkrečių priemonių nenurodo. 

Kiek ryškiau kandidatų nuo
monės skiriasi dėl santykių su 
Rusija. B. Clinton primena, kad 
JAV spaudimas padėjo spartinti 
Rusijos kariuomenės išvedimą 
iš Baltijos valstybių, bet kartu 
jis siekia glaudesnių Rusijos ir 
NATO ryšių. Jis mano, kad šios 
ir kitos pasitikėjimą didinančios 
priemonės padės stiprinti demo
kratiją Rusįjoje ir drauge stip
rins saugumą Baltijos regione. 

B. Dole pripažįsta gerų san
tykių su Rusija svarbą, bet kri
tikuoja B. Clinton adminis
tracijos paramą asmenybėms ir 
pasisako už griežtesnę laikyse
ną dėl Čečėnijos bei ginkluotės 
kontrolės susitarimų. 

Abu kandidatai nurodo, kad 
santykiai su Rusija yra svarbūs, 
bet Rusija turi aiškiai suprasti, 
kad JAV parama priklausys 
nuo pagarbos kaimyninių šalių 
suverenumui. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA. Reuter, BNS INTERFAX, 
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais) 

ITAR-TASS, 

Vatikanas. Popiežius Jonas 
Paulius II pirmadienį, pirmą 
kartą po spalio 8 d. atliktos 
apendicito operacijos, surengė 
privatų priėmimą, kur susitiko 
su Lietuvos, Latvijos ir Čilės 
arkivyskupais, grupe maldinin
kų iš Lenkijos. 

Maskva. Rusijos prezidentas 
Boris Jelcin atšaukė visus šią 
savaitę numatytus susitikimus 
dėl medicininių tyrimų, pirma
dienį pranešė prezidento spau
dos atstovas. Šių tyrimų metu 
gydytojai rekomendavo Jelcin 
visišką ramybę, todėl buvo at
šauktas net tradicinis savaitinis 
susitikimas su premjeru Viktor 
Černomyrdin. 

SofŲa. Antikomunistinės opo
zicijos kandidatas į Bulgarijos 
prezidentus Petar Stojanov su
rinko daugiausia balsų sekma
dienio rinkimuose, tačiau jam 
dar teks susirungti antrajame 
rinkimų rate su valdančiosios 
socialistų partijos kandidatu 
Ivan Marazov. 

Maskva. Sekmadienį Rusijos 
Kalugos, Čitos, Tiumenės, Stav
ropolio ir Krasnodaro srityse 
įvyko gubernatorių rinkimai, 
kurie gali pakeisti šalies aukš
tųjų parlamento rūmų arba Fe
deracijos tarybos sudėtį. Dabar 
daugumą Federacijos tarybos 
deputatų sudaro prezidento 
Boriso Jelcino šalininkai. 
Išrinkti sričių gubernatoriai 
automatiškai tampa Federacijos 
tarybos nariais. 

Kairas. Trys žmonės žuvo ir 
per 100 dingo be žinios, sekma
dienį Kairo Heliopolio priemies
tyje sugriuvus daugiaaukščiu! 

gyvenamajam namui. Egipto 
gelbėjimo tarnybos ieško žmo
nių, kurie galėjo išlikti gyvi po 
griuvėsiais 11 aukštų pastato, 
esančio už dviejų kvartalų nuo 
prezidento Hosni Mubarak rezi
dencijos. 

Seulas. Pirmadienį prasidėjo 
kasmentinės bendros JAV ir 
Pietų Korėjos karinės pratybos 
„Foal Eagle", kurias oficialioji 
Šiaurės Korėjos spauda pavadi
no agresijos aktu. Pratybos, 
kuriose dalyvauja daugiau kaip 
pusė milijono Jungtinių Vals
tijų ir Pietų Korėjos karių, vyks
ta gerokai į pietus nuo Šiaurės 
Korėjos sienos. 

Jeruzalė. Izraeliui ir palesti
niečiams nepavykus pasiekti 
susitarimo dėl dalinio pajėgų 
išvedimo iš Hebrono, Jungtinių 
Valstijų pasiuntinys Artimuo
siuose Rytuose Dennis Ross 
pirmadienį grįžta į Vašingtoną. 
PIO derybininkai pranešė, kad 
palestiniečių prezidentas Yasser 
Arafat išvyko iš Gazos j Europą. 

Strasbūras. Europos Parla
mentas savo kasmetini Sacha-
rov vardo Intelektualinės Lais
vės apdovanojimą paskyrė įka
lintam Kinijos disidentui Wei 
Jingsheng. Tradiciškai apdova
nojimas (12,000 dol.) laureatui 
įteikiamas gruodžio mėnesį, 
tačiau apžvalgininkai abejoja, 
ar Kinijos valdžia sutiks iki to 
laiko disidentą paleisti. 

KALENDORIUS 
Spalio 29 d.: 30 eilinis sek

madienis. Narcizas, Ermelinda, 
Gelgaudas, Žemaitė. 

Spalio 30 dj Alfonsas, Arilda, 
Zenobija, Validė. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

NUOSTABAUS VAISTO 
VAISTINĖ (6) 

JONAS ADOMAVIČIUS,M.D. 

Estrogenu gydymo negeru
mai. Nors regulų netekusioms 
moterims estrogenu gydymas 
teikia daug patvirtintos naudos, 
vis tiek toks gydymas iki iiol 
nėra reikiamai pritaikomas. 
Manoma, kad to apsileidimo 
priežastis yra nuo tokio gydymo 
gauti vėžį galimybė ir dėl gydy
mo neigiamos pasalinės veiklos. 
Vienok, tai nėra būtinybė: tin
kamas išaiškinimas ir neslepia
mas aptarimas gali pasalinti 
tokiam gydymui neigiamus nu
siteikimus. 

Vėžio atsiradimo 
pavoju. 

Nuolat besitesią kliniiki 
tyrimai vis aiškiau aptaria 
estrogenu gydymosi įtaką į gim
dos vidinio sluoksnio (endome-
triumo/endometrial) susirgimą 
vėžiu. Faktas yra štai koks. 

Yra gausus įrodymai, kad cik
liškai nepaliestą gimdą turin
čias moteris dviem moteriškais 
hormonais (estrogenu ir proges-
togenu) gydant, esti pasalina
mas endometriume atsirasti vė
žiui pavojus, kuris gali ten at
sirasti vien vieną estrogeną 
naudojant. Tai mediciniškas 
faktas. 

Krūtyje vėžio atsiradimo pa
vojus yra daugiau ginčytinas. 
Bet ir čia yra daugiau negu 50 
atliktų tyrimų, kurie nurodo, 
kad nėra padidėjusio pavojaus 
krūtyje vėžiui atsirasti, ilgai gy
dantis estrogenu. 

-• Nore iki iiol apie estrogenu 
gydymo ir krūtyje vėžio at
siradimo santykį yra atlikti 
didžiausi ir ilgiausi tyrimai, vis 
dar yra kai kurios metodinės 
sunkenybės. Mat, vėžio krūtyje 
susekimas čia turi įtakos: da
bar, estrogenu besigydančios, 
14% daugiau darosi mamogra-
mas, palyginus su taip nesigy-
dančiomis. Be to, minėtuose ty
rimuose neįvertintas kūno ma
sės dydis ir alkoholio gėrimas, 
kuris dvigubai padidina gali
mybe vėžiui krūtyje prasidėti. 
Nepamirština, kad nutukimas 
pusantro karto pagausina krū
ties vėžio pavojų. 

Yra atlikti su gail. seselėmis 
tyrimai (Nurses' Health Study). 
Jų susekimai nėra biologiškai 
galimi, nes per 5 iki 10 metų 
estrogeno vartojimo pavojus 
buvo tas pats, kas ir dar ilgiau, 
juo gydantis, ir tas pavojus 
dingo už dviejų metų, paliovus 
estrogenu gydytis. 

Vadovaujantis vėžio dvigubo 
padidėjimo laiku, krūtyje vėžys 
vystosi nuo 7 iki 8 metų pirm, 
negu jis apčiuopiamas piritais. 
Jei estrogenu gydymas padidina 
vėžiui krūtyje atsirasti pavojų, 
jis turėtų būti didesnis po tokio 
gydymo 30 metų, negu po 6 ir 
paliktų pavojingas daug ilgiau 
taip gydytis paliovus. 

įgyvendintinas 
atsakymas 

Klausimas. Gerb. Daktare, 
labai nudžiugau, kaip Jūsų svei
katos skyrius vėl pasirodė spau
doje. Mes jo labai pasigesdavom. 
Tai dabar vėl laukiu „Draugo" 
ir Jūsų patarimų. 

Šiandien Jūsų sveikatos sky
riuje kaip tik radau savas bėdas 
apie hormonų reikime. Jau še
šeri metai, kai mane kamuo
ja skausmai šlapinantis, nie
kas negelbsti ir vis nežinau, 
kas yra. Kai taip prasidėjo, 
maniau, kad jau turiu vėžį, bet 
dabar vis blogėja. Ai labai turiu 
stengtis, kad vanduo išbėgtų. 

Pūslė pilna, o negaliu nusišlapinti. 
Ir iš viršaus labai skauda, kai 
tas šlapimas užlieja. Tai tuojau 
plaunu šaltu vandeniu, tepu va
zelinu. Taip jau vargstu šešeri 
metai. Vakarais toks karščio 
spaudimas pakyla, kad paraus
ta rankos ir kojų pėdos. Pri-
spildo pilnos kraujo ir rodos, kad 
susprogs. Taip pat ir smilki
niuos. Tai tuoj dedu kojas į šaltą 
vandenį. 

Jūs visiems patariate, gelbs-
tite, prašau pagelbėt ir man. 
Parašykit man receptą dėl tų 
hormonų ir patarkite, ką man 
daugiau daryti. Aš Jums būsiu 
labai dėkinga. 

Atsakymas. Tamsta kartoji 
daugelio daromą klaidą: kiek
vienas turime būti savo gydy
tojo žinioje ir tik pagal jo nuro- , 
dymus gydytis. Čia pateikiami 
tik bendri nurodymai, kuriuos 
pildant, talkinama gydytojo tei
kiamai savo ligoniui pagalbai. 
Jie jokiu būdu nepakeičia as
meniško sveikatos teikėjo nuro
dymo — jie tik medicinišką su
pratimą pagilina 

Bet pacientai yra pacientai — 
jie nori daug gero iš kitų, visai 
be pastangų iš save.. Dažnai jie 
gydosi žolelėmis, klauso čigonių 
patarimų ir Lietuvoje ii naivuo
lių turtus susikraunančių „aiš-
kiariagių" diagnoie. už tiesą 
laiko. Jie dažnai bala žino kuo 
tiki, tik ne medicinos atstovų 
talka naudojasi. Žinoma, taip 
nevykusiai elgtis juo. verčia dar 
ir kitas reikalas: kišenė, patuš-
tinimas mūsiškį tolina nuo me
dicinos ir šlieja prie nemedici-
nos. 

Greitosios pagalbos vietoje, 
Tamstai be atlyginimo išsiųsta* 
receptas, idant tučtuojau pradė
tum imti kasdien po vieną tab
lete „Conjugated Estrogen", 
0.625 mg ir kad tuojau-dar tą 
pačią dieną, eitum pas savo gy
dytoją ir praneštum jam, kaip 
elgiesi, pildytum jo nurodymus 
dėl ilgailaikio to hormono 
naudojimo. Aišku, ji. tą patį 
padarytų už atlyginimą. 

Apskritai, toks gydymą, kiek
vienai moteriai yra skirtingas, 
nes kiekviena be regulų moteris 
dar turi skirtingą kiekį to hor
mono. Tas jo skirtinga, trūku
mas papildomas nevienodu tų 
tablečių kiekiu. Labai svarbu 
nepamiršti, kad jo. imamos su 
mėnesinėmis pertraukomis — 
niekada ištisai. 

Normaliai imama 21 dieną po 
vieną, tada pertrauka iki 
mėnesio galo. Sau pritaikant, 
moteris ima to hormono tablete 
iki pradeda rodytis to hormono 
užtektinumas: ima krūtys 
stangrėti, atsiranda išskyros iš 
moteriškų organų (nelaukiama, 
kol kraujas pasirodo). Tada 
užtenka jo imti ir reikia laukti 
mėnesio galo. Vienai gali už
tekti tų tablečių šešių per 
mėnesį, kitai 10-15, o dar kitai 
-21. 

Nepamirština, kad kiekvieną 
moterį menopauzė įvairiopai 
vargina, įskaitant ir šlapimo 
sistemą. Tamstai imant estro
geną, ji tvarkysis. Tik reikia šla
pintis tuojau, pajutus reikalą. 

Nepamirština, kad apsunkin
tas šlapimo išbėgima. gali būti 
bet kuriai ir jaunai moteriai 
visai dėl kitų priežasčių, kurias 
tvarko urologą.. 

Nors, pradėjus estrogeną im
ti, greitai šiluma, pylimas, pra
kaitavimą, ir kiti tuo laiku at
siranda negerumai dingsta, vie
nok, kad kaulai neminkštėtų, 
jį reikia ilgą laiką naudoti ir 
tada reikia būti gydytojo žinioje. 

Neįprasta* reginys Kryžių kalne — Dovydo tvaigšda. 

BAŽNYČIA UETUVOJE IR 
PASAULYJE 

KRIKŠČIONIO PILIETINIS 
SĄMONINGUMAS 

ARKIVYSK- SIGITAS 
TAMKEVIČIUS 

B sakyklos labai dažnai kal
bama apie tikinčio žmogaus 
pareigas: melstis, švęsti sekma
dienį, laikytis Dievo įsakymų ir 
t.t. Jeigu žmogus gerai atlieka 
savo luomo pareigas, pvz. tėvas 
myli ir rūpinasi savo šeima, gy
dytojas lanko palatoje esantį 
sunkų ligonį, kunigas uoliai 
traukia žmones prie Kristaus, 
tada suvokiame, kad šitie žmo
nės yra pareigingi. Dvidešimt 
mėnesių stebėjome, kaip čečėnai 
atliko savo pareigą tėvynei: 
mažytės tautos vyrai, net 
moterys ir vaikai, kaip Biblijos 
Dovydas, kovojo su Galijotu ir 
laimėjo. Pakalbėkime šiandien 
apie kataliko pareigas — ne 
religines, bet pilietines. Kad 
būtų aiškiau, reikia gerai susi
orientuoti, kokioje padėtyje yra 
mūsų tėvynė. 

Visuomenė yra supriešinta, 
nes vieni be sąžinės graužimo 
susigrobė visiems žmonėms pri
klausantį turtą, o kiti, kaip tas 
Evangelijos keleivis, liko api
plėšti ir pasmerkti elgetiškam 
gyvenimui. Bažnyčia labai susi
rūpinusi stebi tai, kas vyksta 
Lietuvoje: 

— iš valstybinių ir komerci
nių bankų iššvaistomi šimtai 
milijonų litų, o bankų vagių 
skolas valstybė padengia iš 
mūsų pinigų; 

— vyksta negirdėto masto pi
nigų plovimas iš valstybės iždo 
į privačias sąskaitas užsienio 
bankuose; 

— dažnai sulaikomi kon
trabandiniai kroviniai, kuriuos 
lydi policija, liudija, jog mafija 
Lietuvoje yra plačiai įleidusi 
šaknis; 

— Lietuvos pasienio muitinė
se daromi didžiausi nusikalti
mai Lietuvai ir jos žmonėms; 

— pusvelčiui privatizuotas 
Lietuvos turtas, dirbtinai suke
liami bankrotai, kad vėliau butų 
galima pusvelčiui nusipirkti 
brangiausią turtą; 

— Lietuvos kaimo žmonės yra 
palikti skurdžiai, vergiškai 
egzistencijai; valstybė jų nere
mia, o užsienio kreditai naudo
jami „draugų" gelbėjimui; 

— nusikalstamumas vis la
biau auga ir yra nekontro
liuojamas; 

— tikrieji nusikaltėliai 
vaikšto laisvi, o tie, kurie ant 
savo pečių nešė atsikuriančios 
Lietuvos sunkumus, yra nieki
nami, laikomi nusikaltėliais, 
jiem. keliamo, propagandinės 
bylom 

— rengiamasi net Lietuvos 
energetiką atiduoti į svetimos 
valstybės rankas; 

— išplitus alkoholizmui, bai
gia degraduoti Lietuvos kaimas; 
kai kur kas antrame name par
davinėjamas „pilstukas"; 

— tauto demoralizuojama per 
TV programas, videofilmus ir 
spaudą, tuo tarpu Seimas vos 
nepriėmė įstatymo, kuriuo būtų 
beveik visiškai sunaikinto, 
tikybos ir doros pamokos. 

Mūsų visų akivaizdoje žudo
ma ne tik Lietuvos laisvė, bet 
miršta pat! tauta. Pranašas 
Jeremijas kadaise apie savo 
tautos duobkasius kalbėjo: „Jie 
pavertė savo* kraštą siaubo vie
ta, amžina pajuoka, — kas tik 
keliaus per ji pasibaisės, linguos 
galvą" (Jer 18,16). Užsieniečiai 
bijo Lietuvos ir laiko ją trečiojo 
pasaulio šalimi. Ar tai nėra 
tylus Lietuvos valstybingumo 
laidojimas? Prieš trejus metus 
Vilniaus aerouoste Šventasis 
Tėvas kalbėjo Lietuvos žmo
nėms: „trokšto padrąsinti toliau 
kurti naują Lietuvą, štai jau 
laisvą ir siekiančią kuo geriau 
išvystyti savo galimybes". Bet 
kas išgirdo Šį popiežiaus balsą? 
Dievss už mūsų tėvų ir mūsų 
asmenines kančias padarė ste
buklą, — buvome išvesti į laisve, 
tačiau į pažadėtąją žeme turime 
nueiti savomis kojomis. Todėl 
šiuo atsakingu Lietuvai laiko
tarpiu kaip ganytojas negaliu 
tylėti ir noriu nurodyti, kaip turi 
elgtis kiekvienas, kuris save 
laiko sąžiningu tikinčiu žmogu
mi. Mano pareiga įvertinti, kas 
vyksta aplink mus. Bažnyčiai, 
t.y. mums visiems, nėra tas 
pats, kas laimės ateinančiuose 
rinkimuose: tie, kurie uždraus 
tikybos mokymą mokyklose, ar 
tie, kurie sudarys sąlygas tautos 
prisikėlimui. Nei vyskupai, nei 
kunigai, nei eiliniai tikintieji 
negali likti stebėtojai, kai 
griaunami valstybės pamatai, o 
apsukrūs savanaudžiai vėl nori 
užliūliuoti Lietuvą naujais 
pažadais. 

Mieli, gerieji žmonės, noriu 
jus perspėti, kad būtumėte at
sargūs, girdėdami tai, kas bus 
kalbama prieš rinkimus. Rinki
mai — tai galimybė padėti Lie
tuvai, tuo metu, kai ji tyliai 
laidojama. Nusivylimas kartais 
padiktuoja desperatišką spren
dimą — nedalyvauti rinkimuo
se. Noriu pabrėžti: kas nedaly
vauja rinkimuose, tas pritaria 
Lietuvos mirčiai, tas yra tautos 
duobkasys. Dalyvauti rinki
muose kiekvienam Lietuvos pi
liečiui, o ypač katalikui, yra 
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metams 
JAV $86.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 
Tik šeštadienio laMej 
JAV $65.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 
Užsakant i Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 
Tik Šeštadienio laida $65.00 
Užsakant į užsieni 
oro pastų $600.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 

V» metų 3 i 
$65.00 $36.00 
$60.00 $40.00 

$40.00 
$45.00 

$66.00 

$30.00 
$35.00 

$260.000 
$85.00 
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labai svarbi pareiga. Gerai 
įsidėmėkite, kad visi, kurie 
kalbės, kad nereikia dalyvauti 
rinkimuose, sąmoningai ar ne
sąmoningai pasitarnaus Lietu
vos pražūčiai. 

Nesusigundykite naujai ku
riamomis partijomis, nes jos 
kuriamos ne Lietuvos labui; 
žmonės dar labiau susipainios ir 
dalis jų visai nedalyvaus 
rinkimuose. 

Labai atsargiai reikia žiūrėti 
į tuos kandidatus, kurie sava
rankiškai dalyvaus rinkimuose. 
Partijos Lietuvos žmonėms dau
giau ar mažiau yra pažįstamos; 
varnui sunku pakeisti savo 
plunksnas ir balsą. Tačiau pa
vieniai kandidatai gali labai 
daug žadėti, o paskui po rinkimų 
lengvai savo pažadų nepaisyti. 

Svarstydami, už kurią, partiją 
atiduoti savo balsą, žiūrėkite, 
kokios rūšies žmonės sudaro jos 
gretas; ar tie, kurie praeityje 
vienaip ar kitaip tarnavo Lietu
vai, ar tie, kurie paisė tik savo 
asmeninių interesų. Tyrinėkite, 
kokia partijos narių nuostata 
Bažnyčios atžvilgiu. Tenesu-
klaidina jūsų propagandiniai 
triukai, jei kuri partija ar kan
didatas labai afišuotųsi esąs 
Bažnyčios draugas; reikėtų ge
rai pažiūrėti, ar tikrai praeities 
darbai atitinka dabar sakomus 
žodžius. Katalikams būtų nesą
žininga rinkti kandidatus tokios 
partijos, kurios nariai yra 
nusistatė prieš tikybos mokymą 
mokyklose. Iš jų galima tikėtis, 
kad, atėję i naują seimą, jie dės 
pastangas, kad Bažnyčia būtų 
išstumta ne tik iš mokyklos, bet 
ir iš gyvenimo. 

Jeigu kunigui nevalia iš 
sakyklos nurodinėti, už kokią 
partiją balsuoti, tai nereiškia, 
kad kunigai turėtų likti pasy
vūs, kai jų tikintieji apgaudinė
jami ir klaidinami. Kunigų 
pareiga yra mokyti žmones būti 
sąmoningais piliečiais ir pasi
rūpinti, kad jų bendruomenių 
žmonės žinotų, kas yra kas, 
kuria partija katalikui galima 
labiau pasitikėti, o kuria — ne. 
Lemiamą žodį per rinkimus pa
sakys kiekvienas žmogus, ta
čiau kiekvienas katalikas turi 
teise u v o ganytojo klausti 
patarimo, o šis neišsisukinėda
mas turi duoti pakankamai aiš
kų atsakymą. Lietuvos vysku
pai savo pareiškime „Atsiver
timas ir pilietinė atsakomybė" 
nurodė aiškias gaires, pagal 
kuria, galima lengvai susiorien
tuoti visuose gyvenimo klausi
muose. Kunigų prašome, kad jie 
tikinčiąją visuomene supažin
dintų su esminiais pareiškimo 
principais ir juos išsamiau 
pakomentuotų. Tačiau kunigai 
negali nei įsakyti, nei kitaip 
versti, kad žmonės pasirinktų 
kurią nors partiją ar asmenį. 
Taip pat turiu apgailestauti dėl 
vieno kito atvejo, kai patys 
kunigai klaidina žmones, patar 
dami pasirinkti tokias partijas. 

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Ignas Budrys 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis 

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

* Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. 

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

PASAULINIS 
SEKULIARINIŲ 

INSTITUTU KONGRESAS 

Lotynų Amerikos Vyskupų ta
rybos (CELAM) Dvasinių ben
druomenių komisijos pir
mininkas, Argentinos arkivys
kupas Domingo Salvador Cas-
tagna akcentavo sekuliarinių 
institutų reikšmę Bažnyčiai. 

Kalbėdamas per rugpjūčio 
mėnesį Brazilijos mieste Haici 
vykusį 4-ąjį pasaulinį sekuliari
nių institutų kongresą, jis sakė, 
jog sekuliariniai institutai, 
siūlantys naujas santykio su 
šiuolaikiniu 'pasaulin formas, 
yra „kūrybiškumo ženklas". 
Būtent dabar, kai aušta trečia
sis tūkstantmetis, Bažnyčiai 
itin reikalinga sekuliarinių 
institutų tarnystė. Kaip 
pareiškė Pasaulinės sekuliari-

kurių nariai praeityje aiškiai 
buvo kovoje prieš Bažnyčią ir 
tikėjimą. 

Noriu baigti šventojo Tėvo į 
malda Šiluvoje: „Geroji Motina, j 
visą laiką žvelk į šią tautą ir ją 
laimink. Šioje žaliuojančių lau
kų apsuptoje šventovėje tu iš
klausai lietuvių prašymus ir 
surenki jų viltis. Duok jiems 
užsidegimo ir drąsos nugalėti 
materialinius ir moralinius 
sunkumus. Išprašyk kiekvie
nam malonės ištvermingai ir 
kilniaširdiškai tarnauti Dievo 
Karalystei". 

Šia pamokslas pasakytas rugsėjo 10 
dieną per Švč. Mergelės Marijos 
gimimo atlaidų Krikščioniškojo ir 
pilietinio atsakingumo dieną. 

i 

nių institutų konferencijos 
(CMIS) prezidentė Luica Alvear, 
institutai tikisi, jog šis 
kongresas peteiks svarbius 
ateities orientyrus. 

Sekuliariniai institutai yra 
tikinčiųjų bendruomenės, kurių 
nariai, panašiai kaip vienuoliai, 
įsipareigoja laikytis „evangeli-
nių patarimų" (neturto, skaisty
bės, paklusnumo) ir imtis akty
vios krikščioniškos veiklos. Ta
čiau dažniausiai jie lieka savo 
pasaulietinėje, profesinėje, kar
tais ir šeimyninėje aplinkoje ir 
negyvena kartu vienoje vietoje. 

(,3ažnyčios žinios", Nr. 16) 
-* - -- -

SUNG l_ CHOU, M.0. 

HOLYCROSS 
PHYStCIANS PAVIUON 
3 fl. South, Kast tuttos 

Uthuamton Pteza CL 
- a f m » l l i a i • • ! • U 
S I UMTOffmm PPPPį 
CMcago, IL t 0 t 2 t 

(312)-471-«142 

DR. A. S. OLtVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

M M W M M Tst. (7SS) 423*101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmo 3v.p.p -7vv.entr 1230 3v pp 
trecd uidsryto. ketvd 1 • 3 v. p.p 
penktd ir sėsta 9 v r 12 v p.p. 

DR. JOVITA K I M U S 

IL 

• • • • • • • • • • • 

MOLY CROSS FAMILY 
MEDtCAL CENTfR 

74t W. 31 si SL 
CMcago, IL SOS l t , 

(31Ž)-221 M I I 
Ua. 

•132 S. Kastai* Ava. 
C9HC40O« IL VąW2v 
Tat. 312-4M-77M 

MMOAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRAŠAI) TUMMALA, M.D. 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Q|ililalimei>Ųaa/A.liwĮ Chirurgas 
> e. •Sjpjanf Ava. 

IKMSJB, N.SM1S 

414S W. S M St 
312-739-770. 

Kab Cnieagoje uždarytas 
9525 S. 790i Ava , Htekory Milte. 

Tai. (7M) Mtv .1 .1 
Valandos pagal susitarimą 

C. MCKIR, DOS, P.C. 
4*347 W. 1.3 •» . . Oak Laam, H. 

Pirmas apyl su Nortrnvestern urvto 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai 
(kalbat angliškai) tat. 70S-422-4 

SURINDCR LAL, MD 
Specialybe — Vidaus ligos 

77» . . Kapai, emim. n> m u 
Tat. 312-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

(312) 471-
VIOAS J. NIMrCKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 . . KeOata Ava., 
I M t e t 

DR. L. D. PETRIKIS 
0ANTŲ GYDYTOJA 

t. Astarts M., Nekart "•», *> 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ava 

T I . (7»t) — i m i 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNCPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1U • S u . • • ! • i SI S| • I M w •>. stjpeviejr, seses era 

Valandos pagal susitarimą 
Tat. — (1-312) 337-12U 

•OMUNOAt YtŽMAS, M.O., S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytoįas 

Kalbama lietuviškai 
•187 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tat. (312) Mt-7791 

AKIŲ CHIRURGIJA 
AKIŲ LIGOS 

I M O 1 . Oa.sn Ava. 
Ma.srv.Jja rt 
Ta*. 70VI27 

valandos pagal suananmą 

3 1 . 

afeMLMMLi • • 

http://Oa.sn
http://Ma.srv.Jja


mjmmmBmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmBmęmmmmmmmmmmBm***** ^r^^^^^^i 

RINKIMUS I UETUVOS 
SEIMĄ ĮTIKINAMAI 
LAIMI DEŠINIOSIOS 

PARTIJOS 
DR. ALBERTAS ŠIMĖNAS 

Rinkimų į Seimą pirmajame 
ture dešiniosios partijos pasiekė 
įtikinančią pergalę. Iš 70-ties 
mandatų, paskirstomų pagal 
proporcinę sistemą, konserva
toriai gavo 33, krikščionys 
demokratai 11 mandatų. Pa
grindinis dešiniųjų varžovas 
LDDP gavo tik 10 mandatų. 
Likusieji 71 mandatai bus pa
skirstyti pagal vienmandates 
rinkimines apygardas (po ant
rojo rinkimo turo) iš kurių 2 
mandatus jau gavo konserva
torių partija. 

I antrąjį rinkimų turą iškopė 
57 konservatoriai, 22 krikščio
nys demokratai, 14 LDDP, 8 
centro sąjungos, 6 tautininkų ir 
demokratų koalicijos atstovai, 6 
socialdemokratai bei 21 kitų 
politinių organizacijų atstovas. 
Konservatoriai turi realias gali
mybes gauti daugiau kaip pusę 
visų mandatų ir turėti Seime 
absoliučią daugumą. 

Įspūdingą dešiniųjų pergalę 
lėmė bendras visuomenės nepa
sitenkinimas LDDP valdžia. 
Dešiniųjų partijų rėmėjai akty
viai dalyvavo rinkimuose, kai 
tuo tarpu buvusių LDDP rėmėjų 
žymi dalis buvo pasyvūs ir 
šiuose rinkimuose nedalyvavo. 
Jų balsų taip ir nesulaukė 
daugybė prieš rinkimus įsikūru
sių naujų kairiosios pakraipos 
partijų. Dėl kairiųjų partijų 
gausos, atėjusių į rinkimus 
LDDP šalininkų balsai labai 
išsisklaidė ir jų nebeužteko net 
5 proc. barjerui įveikti. Tai 
žymia dalimi lėmė dešiniesiems 
palankius rinkimų rezultatus. 

Už dešiniąsias partijas (kon

servatorius, krikščionis demok
ratus, tautininkus, demokratus 
bei politinių kalinių ir trem
tinių sąjungą) iŠ viso balsavo 43 
proc. visų rinkimuose daly
vavusių rinkėjų. Už kitas 
politines jėgas balsavo — 57 
proc. Tačiau nustatytą 5 proc. 
barjerą įveikė tik 5 partijos — 
konservatoriai, krikščionys 
demokratai, LDDP, centro 
sąjunga ir socialdemokratai. 
Likusios 19 partijų, tame tarpe 
ir tautininkų, demokratų koali
cija bei politinių kalinių ir trem
tinių sąjunga, gavo mažiau kaip 
5 proc. balsų ir mandatų daly
bose pagal proporcinę sistemą 
nedalyvavo. Dėl partijų susi
skaldymo dešiniosios partijos 
prarado 2, o likusios — 23 
mandatus. Susiklosčius tokiai 
padėčiai, konservatoriai ir 
krikščionys demokratai, kartu 
surinkę 39.7 proc. visų šių 
balsų, gavo net 63 proc. pagal 
proporcinę sistemą paskirstomų 
mandatų, t.y. 44 mandatus. Li
kusieji 26 mandatai atiteko 5 
procentų barjerą įveikusioms 
partijoms — LDDP, centro 
sąjungai ir socialdemokratams. 

Kairiųjų jėgų susiskaldymas 
atvėrė dešiniesiems geras per
spektyvas gauti daugiau vietų 
Seime ir pagal vienmandatę 
rinkimų sistemą. Daugumoje 
vienmandačių rinkiminių apy
gardų dešiniųjų atstovai įtiki
namai pirmauja prieš savo 
konkurentus, atstovaujančius, 
palygint, mažai balsų pir 
majame rinkimų rate gavu 
šioms partijoms. Net 16-oje 
apygardų dėl mandatų tarpu

savyje kovos konservatorių ir 
krikščionių demokratų atstovai. 

Rinkimuose į Seimą dalyvavo 
53 proc. visų rinkėjų. 1995 metų 
savivaldybių rinkimuose, kai 
dalyvavo tik 42 proc. rinkėjų, 
dešiniųjų persvara buvo di
desnė. Tada konservatoriai gavo 
33.9 proc. balsų, kai tuo tarpu 
šiuose rinkimuose — 29.8 proc. 
Krikščionys demokratai gavo 
atitinkamai — 14.2 proc. ir 9.9 
proc. (dr. Bobelio įkurta krikš
čionių demokratų sąjunga, 
gerokai klaidinusi krikščionių 
demokratų rėmėjus, gavo 3.08 
proc. balsų ir tuo pačiu suma
žino krikščionių demokratų par
tijos gautų balsų skaičių šiuose 
Seimo rinkimuose), tautininkų 
ir demokratų koalicija — 2.8 
proc. ir 2.09 proc., politinių 
kalinių ir tremtinių sąjunga — 
1.8 proc. ir 1.48 proc. Tai rodo, 
kad į Seimo rinkimus atėję nau
ji rinkėjai daugiausiai balsavo 
ne už dešiniąsias partijas. Todėl 
galima teigti, kad rinkėjų pasy
vumas (1992-jų metų Seimo 
rinkimuose dalyvavo 72 proc. 
rinkėjų) dešiniosioms partijoms 
buvo naudingas. 

Rinkimų į Seimą pirmojo rato 
rezultatai turi džiuginti net 
pačius reikliausius dešiniųjų 
šalininkus. Tačiau pasigirsta 
balsų, kritiškai vertinančių 
krikščionių demokratų pasiek
tus rezultatus. Reikliausių 
mūsų rėmėjų netenkina net tai, 
kad krikščionys demokratai po 
pirmojo rinkimų rato gavo dau
giau mandatų negu LDDP. 
Daug mūsų rėmėjų tikėjosi, kad 
krikščionys demokratai mažiau 
atsiliks nuo konservatorių. 
Tokias nuotaikas skatino krikš
čionims demokratams itin 
palankūs spaudoje pasirodę 
gyventojų apklausų rezultatai. 
Tuo tarpu LKDP vadovybės 
viešai skelbtas tikslas — gauti 
Seime apie 20 vietų, buvo ver
tinamas kaip perdėtai kuklus. 

Rinkimuose ir konservatoriai, 
ir krikščionys demokratai pasi-

Tautos fondo rengtos konferencijos Vilnuje „Lietuvos moterys: valstybei ir šeimai" kultūrinės 
programos atlikėjai — Čiurlionio Muzikos mokyklos mokiniai su vedėja; II eil. matome prof. 
Vytautą Landsbergį, dail. Ramune Vėliuviene, TF atstove Rasą Razgaitiene ir kitua. 

Nuotr. Vyto Musteikio 

rodė pagal savo galimybes: už 
konservatorių partiją balsavo 
29.8 proc., o už krikščionis de
mokratus — 9.9 proc. rinki
muose dalyvavusių rinkėjų. Tik 
keliose apygardos rinkėjų balsai 
tarp šių dviejų partyų pasiskirs
tė apylygiai: Varėnos rinki
minėje apygardoje už krikš
čionis demokratus balsavo 18.53 
proc., o už konservatorius — 
17.72 proc., Pasvalio rinkimi
nėje apygardoje (šioje apygar
doje bolotiravosi A. Šimėnas) 
krikščionys demokratai surinko 
22.56 proc., $ konservatoriai 
23.52 proc. balsų, Gargždų 
apygardoje sies partijos ati
tinkamai gavo — 25.63 proc. ir 
28.53 proc. balsų, Kretingos 
apygardoje — 20.36 proc. ir 
25.40 proc., Jurbarko - 21.13 
proc. ir 29.23 proc. balsų. Kitose 
apygardose ' krikščionims 
demokratams nepavyko gauti 
20 proc. balsų ir jose jau ryškiai 
dominavo konservatoriai . 
Pavyzdžiui, Vilniaus mieste už 
konservatorius balsavo daugiau 
kaip 30 proc., o už krikščionis 
demokratus mažiau kaip 5 proc. 
rinkėjų. 

Mažesnį krikščionių demokra
tų indėlį bendroje pergalėje 
lėmė keletas veiksnių. Visų pir
ma, krikščionių demokratų 
pagrindinis tikslas šiuose rinki
muose buvo siekti bendros 
dešiniųjų partijų pergalės, o ne 
gauti kuo daugiau balsų savo 
partijai. Todėl mes atsiribojome 
nuo bet kokios konservatorių 
partijos programos bei jų kan
didatų kritikos. Rinkėjams buvo 
labai nelengva įžvelgti skir
tumus tarp' krikščionių 
demokratų 'if' konservatorių. 
Todėl daug dešiniųjų rėmėjų 
rinkosi stipresnę, geriau 
žinomą, konservatorių partiją. 

Konservatorių akivaizdus 
pranašumas — Visuomenėje itin 
populiarus šios partijos vadas — 
prof. Vytautas Landsbergis. Tuo 
tarpu tik prieš keletą mėnesių 
partijos pirmininku tapusio 
Algirdo Saudargo populia
rumas, nors ir auga, tačiau šiuo 
metu yra žymiai mažesnis. 

Konservatociai užtikrintai 
laimėjo savivaldybių rinkimus 
ir jų atstovai įjuo metu domi
nuoja vietinės Valdžios struktū
rose. Rinkimuose tai duoda 
didžiulį pranašumą. Tik Varė
nos rajone, kuriame rajono 
metu yra konservatorius, krikš
čionių demokratų kandidatui 
pavyko gauti daugiau balsų, 
negu kad konservatorių atsto
vui, r 

Labai galinga konservatorių 
pravesta rinkiminė kampanija 
parodė, kad jie šiam tikslui 
turėjo nepalyginamai daugiau 
lėšų, negu kad krikščionys 
demokratai. Neatsitiktinai, 
berods, Napalaonas yra pasa
kęs, kad mūšiui laimėti reikia 
trijų dalykų: pirma — pinigų, 
antra — daug pinigų ir trečia — 
labai daug pinigų. 

Pažymėtina ir tai, kad šiuose 
rinkimuose oficiali bažnyčios 
pozicija buvo vienodai palanki 
tiek krikščionims demokra
tams, tiek ir konservatoriams. 
Pavyzdžiui, tikrai katalikiškoje 
Telšių rinkiminėje apygardoje 
už konservatorių partiją balsavo 
46.45 proc., o už krikščionis de
mokratus tik 6.51 proc. rinkėjų. 

Tai, kad ryškiai dominuojant 
konservatoriams, krikščionims 
demokratams pavyko „išsau
goti" savo rinkėją ir užimti 
antrąją vietą rinkimuose, reikia 
laikyti dideliu mūsų partijos 
pas iekimu. Prie to labai 
prisidėjo ir JAV gyvenantys 
lietuviai, aktyviai parėmę mūsų 
partiją savo aukomis, drąsi
nančiu žodžiu. 

Tikėkimės, kad po antrojo 
rinkimų rato dešiniosios parti
jos turės pakankamą daugumą 
Seime, kad galėtų suformuoti 
naują valdžią ir pasukti Lietu 

Danutė Bindokienė 

Karštąja kaltinimai 
Baigiasi spalis, baigiasi prieš

rinkiminis .jomarkas". Reikia 
tikėtis, kad galbūt po lapkričio 
5 d. gyvenimas grįš į norma
lesnes vėžes. Nors, pagal 
populiarumo rodykles, šiuo me
tu vis tiek pirmauja Bill Clin-
ton, spėlioti apie rinkimų 
rezultatus būtų neišmintinga, 
nes politinės svarstyklės gali 
staiga pakrypti kiton pusėn, 
paskui save nusitempdamos ir 
balsuotoju simpatijas. 

Jeigu šio šimtmečio politinį 
gyvenimą perskeltume j dvi 
dalis: prieš Antrąjį pasaulinį 
karą ir po jo, tai per paskutinį 
pusšimtį metų į Baltuosius 
rūmus buvo išrinkti penki 
Demokratų partijos kandidatai 

vos raidą taip, kad ji atitiktų (pradedant Harry Truman), bet 
daugumos žmonių interesus 

LNK TELEVIZIJA ŠVENTĖ 
500 DIENŲ JUBILIEJŲ 

Televizija „Lietuvos nepri
klausomas kanalas" (LNK) 
šventė pirmojo išėjimo į eterį 
500 dienų jubiliejų. Ši televizi
ja įsikūrė buvusios "LitPoliinter 
TV" patalpose Mažosiose Lapė
se šalia Kauno. „Baltijos tyri
mų" duomenimis, LNK dienos 
žiūrovų, dalis yra didžiausia 
tarp kitų Lietuvos televizijų ir 
sudaro 39.9^. Ją žiūri 456* 
žiūrovų, kurių amžius iki 40 
metų. Pirmajame visų TV stočių 
populiariausių laidų dešimtuke 

'7 laidos yra iš LNK, tarp jų ir 
visas pirmasis trejetukas. 

LNK televizijos direktorius 
Aivaras Prancūzevičius sako, 
kad tik televizija, kurianti 
originalias laidas, gali tapti iš 
tiesų populiariausia ir pralenkti 
Lietuvos valstybinę TV, kuri iki 
šiol yra neginčijama lyderė. Ta
čiau LTV gauna 9 mln. dol. iš 
biudžeto ir dar 2.5 mln. dol. 
tikisi surinkti iš reklamos. Tuo 
tarpu LNK iš reklamos tikisi 
surinkti apie 4 mln. dol., kurie 
yra vienintelis pragyvenimo 
ša l t in is . Nepriklausomų 
ekspertų duomenimis, LNK 
surenka 52% Lietuvos televizi
jos reklamos rinkos. 

1995 metų vasarį, kai bankru
tavo „LitPoliinter TV", naują 
akcinę bendrovę "Laisvas nepri
klausomas kanalas" sukūrė 
Lietuvos žemės ūkio bankas. 
Lietuvos darbininkų sąjunga 
bei dvi įmonės „Vilniaus Vin
gis" ir „Griaustinio aidas", 
kurios anuomet buvo EBSW 
koncerno įtakoje. Dabar akci
ninkų sudėtis yra pasikeitusi. 
Direktorius minėjo, kad LNK 
yra gavusi tris pasiūlymus iš 
užsienio kompanijų, kurios nori 
įsigyti perspektyvią televiziją. 
Šiuo metu LNK dirba 150 
žmonių. 

prezidento kėdėje sėdėjo ir penki 
respublikonai. Vienas jų, tiesa, 
atėjo į tą vietą ne rinkimų keliu, 
bet užbaigė pasitraukusio pre
zidento kadenciją. Tai buvo 
Gerald Ford, tapęs prezidentu 
po Richard Nixon atsistatydi
nimo. Antrai kadencijai buvo 
perrinkti trys respublikonai — 
Eisenhower, Nixon, Reagan — 
ir du demokratai — Truman bei 
Johnson. Bill Clinton tikisi būti 
trečiasis ir užbaigti šį šimtmetį 
demokratų laimėjimu. 

Nors, pagal konstituciją, pre
zidentas renkamas ketveriems 
metams, jeigu jis nusprendžia 
kandidatuoti antrai kadencijai, 
vargiai ketvirtieji, arba jau ir 
trečiųjų pusė, praleidžiami kon
struktyviam darbui, labiau kon
centruojantis į perrinkimo kam
paniją. Juk į kiekvieną susitiki
mą su užsienio valstybių vadais 
ar savais piliečiais, į kiekvieną 
išvyką iš Vašingtono, viešą pa
reiškimą tuo ar kitu klausimu, 
yra žiūrima iš rinkiminio taško, 
dažnai pataikaujant vienai ar 
kitai įtakingesnių balsuotojų 
grupei. Kadangi rinkimų kam
panija pareikalauja daug išlai
dų, kandidato rėmėjams daro
mos įvairios nuolaidos, taiko
mos lengvatos. Juk, išskyrus 
galbūt šešioliktąjį JAV prezi
dentą Abraham Lincoln, nepasi
turintiems, nors jie būtų labai 
kompetentingi, užimti aukštas 
pareigas vyriausybėje (juo la
biau prezidento) yra nelyginant 
„kupranugariui išlįsti pro ada
tos ausį". Vadinasi, prezidentas, 
besiruošdamas dar kartą daly
vauti rinkimuose ir juos laimė
ti eikvoja daug laiko bei energi
jos, kurią galėtų skirti savo 
pareigoms. (Laimė, kad te
galima prezidentu būti tik dvi 
kadencijas!) 

Artėjant rinkimų datai, su
intensyvėjo ir priešrinkiminė 
propaganda, tiek iš demokratų, 
tiek iš respublikonų pusės. Abu 
kandidatai nuolat keliauja po 

kraštą, stengdamiesi susitikti 
kiek įmanoma daugiau balsuo
tojų ir juos įtaigoti savo naudai. 
Vis dažniau girdėti žmones 
nusiskundžiant, jog pasi
rinkimas šį kartą labai menkas, 
juo labiau, kad kandidatai grie
biasi neigiamos kampanijos — 
užgauliojimų savo oponentui. 
Ypač tuo pradėjo pasireikšti 
respublikonų kandidatas į Bal
tuosius rūmus. Tai neabejotinas 
desperacijos ir net pesimizmo 
pažymys, vargiai įkvėpiantis 
Amerikos gyventojus už jį bal
suoti. Bob Dole kaltina žurnalis
tus už savo populiarumo stoką, 
kaltina balsuotojų apsnūdimą, 
tiesiog vadindamas juos neišma
nėliais, jeigu dar iki šiol nesu
pratę, kad vienintelis Amerikos 
išsigelbėjimas iš labai liūdnų 
ateities perspektyvų yra jo iš
rinkimas prezidentu: „Jeigu 
norite, kad valstybė nuslystų į 
pakalnę, pasodinkite Bill Clin
ton į Baltuosius rūmus dar ir 
ateinantiems ketveriems 
metams". Taip kalbėjo Bob Dole 
praėjusią savaitę Floridoje. 

Nepaisant tamsių Dole prana
šysčių ir nuolat pabrėžiamų 
savųjų dorybių, jas statant 
priešpriešom Bill Clinton cha
rakterio trūkumams, dabartinis 
prezidentas turi lemiamą kortą 
rankovėje — ekonominį krašto 
pastovumą bei jo nuolatinį gero
vės kilimą. Chntonui tereikia 
pacituoti faktus, kiek naujų dar
bo vietų jo kadencijos metu atsi
rado, kaip sumažėjo bedarbiai ir 
pažabota infliacija. Gyventojai 
po tokios statistikos pasiruošę 
atleisti bet kurią prezidento 
nuodėmę, nes visi trokšta sėdė
ti tame patogiame, prezidento 
propaguojamu „tiltu į ateitį" 
smagiai riedančiame, vežime. 

Tačiau niekas taip priešingai 
nenuteikia balsuotojų', kaip 
nuolatiniai neigiami''' atsilie
pimai apie oponentus. Užuot 
kalbėję, kaip jie dirbtų išrinkti, 
kokias programas vykdytų, kaip 
rūpintųsi krašto ir jo žmonių 
gerove, kandidatai skaičiuoja 
savo priešininko „blogybes". 
Ypač norisi iš prezidentinių 
kandidatų daugiau pasisakymų 
užsienio politikos klausimais, 
nes jie šiuo metu daugiausia 
koncentruojasi į savo valstybės 
vidaus reikalus. 0 juk pasaulis 
nesibaigia už Amerikos sienų... 

Iki šiol jau mes neblogai nu
simanome, ką Bill Clinton su
geba, kokie yra jo vadovavimo, 
valstybei trūkumai. Bob Dole 
pažįstamas iš savo darbų Sena
te, bet svarbu išgirsti, kaip jis 
dirbtų prezidento vietoje. Clin-
tono puldinėjimai ir viešai rodo
mas susierzinimas „nesusipra
tusiais balsuotojais", neatneš 
teigiamų rezultatų lapkričio 5 d. 

TĖVYNĖS LABUI 
50 BALYS RAUGAS 

— Pone pulkininke, man atrodo, kad tai yra dau
giau nei sentimentas — tai yra patriotizmas su aukos 
rizika dėl Lietuvos vardo pagarsinimo, kalbėjo Keraitis. 

Ir prasidėjo ruoša, kiek galint iškilmingiau sutikti 
„Lituanica II". Po Dariaus ir Girėno tragiškai pasi
baigusio skrydžio, savaime suprantama, pasigirdo ir 
vienas kitas skeptiškas balsas, kad gal per daug rizikuo
jama su menkos kokybės lėktuvais ir be reikalo žūva 
talentingi tautos vaikai. Bet visi apgailestavo skrydžio 
vėlavimą: būtų buvę labai įspūdinga, jeigu jis Kauno 
oro uoste būtų nusileidęs Pasaulio lietuvių kongreso 
metu. 

— Taip, taip... Bet kongreso atidėti nebegalima. 
Skipitis jau grįžo iš Amerikos ir parvežė geras žinias: 
Amerikos lietuviai gausiai dalyvaus ir kongresą gražiai 
parems, — kalbėjo pulkininkas Šarauskas. 

Tai išgirdęs, Keraitis nusprendė užsukti pas Skipi
tį ir daugiau sužinoti apie šį svarbų įvykį. 

— Ką aš jums duosiu, tai bus lyg dokumentinė kro
nika. Mūsų tautos beveik trečdalis gyvena užsienyje: 
Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Rusyoje, Anglijoje, Bra
zilijoje, Argentinoje, Kanadoje ir daugiausia — JAV. 
Užsienio lietuvių telkiniams moralinę bei tautinio 
auklėjimo paramą stengėsi teikti mūsų vyriausybė su 
Teikiančių organizacijų: Vilniui vaduoti sąjungos, Lietu
vos vakarų drauguos ir centrinės — Užsienio lietuviams 

remti draugijos talka. Pastaroji sugalvojo sušaukti visų 
užsienio lietuvių pagrindinių organizacijų atstovų 
pirmąjį suvažiavimą, kurio tikslas — pagyvinti ryšius 
su Tėvyne ir tuo sustiprinti jų tautinę sąmonę. Kongreso 
laikas sutartas rugpjūčio 10 d. Skipitis per pusantro 
mėnesio Amerikoje aplankė visas didžiąsias lietuvių 
kolonijas, kur pasakė net 60 prakalbų. Jam labai daug 
padėjo generalinis konsulas Zadeikis, buvęs jo mokslo 
draugas. Nors apskritai lietuviai svečią iš Lietuvos 
sutiko nuoširdžiai, tačiau kai kur buvo ir nemalonių 
atvejų. Čikagoje atsirado komunistų įgaliotinis gydyto
jas Graičiūnas, jaunystėje buvęs nuoširdus lietuvių 
veikėjas, tačiau sendamas nuslydo į komunistų balą. Jis 
kvietė prakalbėti ir komunistų susirinkime, bet Skipi
tis atsisakęs. Graičiūnas jam atrėžęs: 

— Tamsta sakei esi nešališkas, tai kodėl atsisakei 
komunistams? 

— Jei lietuviai komunistai veiktų savarankiškai, o 
ne svetimos valstybės vadovaujami, mielai pakalbėčiau, 
nors ir esu prieš komunistus nusistatęs. 

Skipičiui bevažinėjant, paaiškėjo, jog Amerikos lietu
viai gali ypač imponuoti sportu, daina ir muzika. Nepai
sant tuo metu buvusios ekonominės krizės, advokatas 
Bagdžiūnas su bankininku Brendza padėjo išspręsti pini
ginius reikalus, ir į Lietuvą išvyko 14 žymių spor 
tininkų, pravėrusių Lietuvos sportininkams vartus į 
tarptautinius laimėjimus. Su sportininkais sutiko 
keliauti pasižymėjusios dainininkės Barbara Darlys su 
Stoškute, pianistė Aldona Briedytė, smuikininkas Grei 
čius ir akordeonistė Rajauskaitė. Netikėta staigmena 

buvo dr. Račkus, nusprendęs nuvežti į Lietuvą savo tur
tingą lietuviško turinio muziejų. Skipitis pagarbiu žo
džiu mini daugybę ryškių Amerikos lietuvių. Mini ir 
antrąjį nustebinusį, išpuolį. Tai įvyko Pennsylvanijo3 
lietuvių katalikų organizacijų konferencijoje Mai-
nersville miestelyje. Skipičiui baigus kalbą su pakvie
timu gausiai dalyvauti Pasaulio lietuvių suvažiavime 
Kaune, pašoko kunigas Končius ir pradėjo ji barti, kad 
esąs bedievis, o kai toks žmogus vadovauja draugijai, 
tai tokia ir toji draugija. Skipitis paaiškino, kad nei jis, 
nei draugija nieko bendra neturi su komunistais. Drau
gijos narys yra ir amerikiečių labai gerbiamas kunigas 
Fabijonas Kemėšis, o pats draugijos pirmininkas gražiai 
bendradarbiauja su katalikais, tai kodėl Amerikos lietu
viai katalikai negali atsiųsti atstovo? Kai kunigą Kon
čių vietos klebonas prie vaišių stalo pabarė už šitokius 
jo žodžius, jis paaiškino, jog šitokiu būdu jis norėjęs 
geriau išsiaiškinti patį reikalą ir padavė Skipičiui ranką. 

Pirmininko Skipičio kelionė į Ameriką buvo 
sėkminga, tačiau vietoje dar teko įveikti daug rūpesčių. 
Nors draugijos centro valdyboje buvo du žymūs tauti
ninkai — Antanas Merkys ir Kazys Kasakaitis, bet pati 
draugija valdžios sferose pasitikėjimo neturėjo. Tau
tininkų valdžia abejingai žiūrėjo į suvažiavimo atstovų 
partinę įvairovę, kai kongreso dalyvių tarpe maišysis 
kairiųjų atstovai, nors jie ir ne Lietuvos piliečiai: „Ko 
gero tie suvažiavime!iai sumanys versti Lietuvos 
valdžią..." Pirmininkui Skipičiui teko kalbėtis tais 
klausimais su Vidaus reikalų ministru pulkininku Rus

teika ir net su prezidentu. Teko sutikti su prezidento 
nuomone, kad kongresas neliestų Lietuvos vidaus valdy
mo formos. Bet Rusteika griežtai įspėjo: „Neleisiu jokios 
agitacijos nei demonstracijos!" įtampa sumažėjo, kai or
ganizacinis komitetas nutarė prezidentą pakviesti 
kongreso globėju ir atidaryme pasakyti ilgesnį svei
kinimo žodį. 

Šitaip sutvarkius reikalus su Lietuvos valdžia, 
pakilia nuotaika užsibaigė ruošos darbai: keturios 
didesnes apimties parodos, koncertai, teatro spektakliai, 
sporto šventė, svečių sutikimas bei jų apgyvendinimas. 
Šiems darbams talkino šauliai ir skautai. 

Rugpjūčio 11-osios rytą Kaunas pasipuošė tri
spalvėmis, o 9 valandą Kauno katedroje Mišias aukojo 
Amerikos lietuvių prelatas Krušas. 3 vai. popiet Vals
tybės teatre Respublikos prezidentas Antanas Smetona 
sveikino šiais žodžiais: „Mielieji užsienio lietuviai 
svečiai ir viešnios, atvykę tėvynėn Lietuvon! Labai 
džiaugiuosi galįs jus pasveikinti valstybes vado vardu 
šiame iškilmingame susirinkime. Šiąja proga jaučiu 
malonumą padėkoti draugijai užsienio lietuviams remti, 
kad sėkmingai įvykdė kongreso sumanymą, padėkoti 
visiems, kurie darbu ir lėšomis dalyvavo taip svarbiame 
mūsų tautos žygyje. Sis kongresas yra istorinės 
reikšmės: jis yra pirmas, jis deda pastovius pamatus visų 
kraštų lietuviams bendrauti. Kaip visos tautos, taip ir 
mūsiškė yra juk pasklidusi po visą pasaulį. Šiandien visi 
nori išlaikyti tautiškumą ne tiktai savo valsiybe.- ribose, 
bet ir toli už jų. 

(Bus daugiau) 
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J A V ŠVIETIMO TARYBA 
PAGERBĖ MOKYTOJĄ 

Kiekvienais metais rudenė
jant. Nobelio premijai skirti ko
misija Švedijoje atrenka asme
nis, pasižymėjusius kurioje nors 
mokslinėje srityje. Tie asmenys 
gauna ne tik medalius, bet ir di
deles pinigines premijas. Pažy
mimi chemikai, fizikai, ekono
mai, literatai ir kt. Tačiau jų 
tarpe nematyti pedagogų, kurie 
.Ut-'ms visiems mokslininkams 

teikė pirmąsias žinias mokyk
loje. 

-JAV Švietimo taryba, nega
lėdama skirti premijų, stengia
si bent pagerbti lietuvį moky
toją, įvertindama švietimo dar
bą. Štai spalio 13 d. viena tokia 
mokytoja ir buvo pagerbta. Tai 
Stase Vaišviliene, kuri švenčia 
savo 75 m. jubiliejų ir daugiau 
kaip 50 metu pedagoginio dar
bo sukakt; — Lietuvoje, išeivijoje 
-ur vei Lietuvoje. Pradėdama pa
gerbimo popietę. Vida Brazai-
jy t e . -JAV Švietimo tarybos na-
2"ė. sveikino sukaktuvininkę, 
įvertindama jos pasišventimą, 
•formuojant vaiką gyvenimui. 
• JAV Švietimo tarybos pirmi-
ynnkė Regina Kučiene.pasvei
kino mokytoją Stasę Vaišvi
liene, pažymėdama, kad ji Mon-
Jessori metodu padeda vaikui 
įdiegti pradinį žingsnį į to
limesni moksio kelią. Taip pat 
Iprimine mokytoju pastebėjimą: 
Ikai vaikai ateina iš Montesson 
•darželio į pradžios mokykla, jų 
jk.ilba žodingesnė ir elgesys ki-
*T>ks. Baigdama Kučiene apjuo
sė Stasę 75 skaičiumi įausta 
juosta, atvežta iš Lietuvos. 

Gina Mačiulienė. Beverly 
Montesson mokyklos vedėja, 
ftadare nuoseklu pranešima 
apie Stasės Vaišvilienės nueitą 
gyvenimo ir pedagogini kelia. 
; Iš pranešimo matėme, kad 
Stase baigė Šiaulių mokytojų 
seminarija 1941 m. ir tuojau 
pradėjo mokytojauti Tirkšlių 
valsčiuje, o po metų paskirta 
Jnokyklos vedėja Laižuvos vals
čiuje. Pasitraukus iš Lietuvos. 
Ji nenorėjo matyti vaikų, veltui 
leidžiančių laiką, tai sų jais dir
bo Mainleus miestelyje, prie 
Main upės. naudodama pagaliu
kus, smėlį ir akmenukus, o vė-
tiau Alt-Gargeje. Dannenbergo 
stovykloje Išvykus Anglijon 
J9i7 m Stasė Vaišvilienė Co-
Sentry ketverius metus dirbo 
lituanistinėje mokykloje, sek
madieniais po lietuviškų pamal
dų. 
! 1951 metais atvykusi Montre-
ahn. Kanadoje, vėl buvo įtrauk
ia i pedagogini darbą, kurį tęsė 
4 melus, o paskutiniaisiais, bū
dama mokyklos vedėja. Susi
dėjus aplinkybėms, teko persi
kelti Čikagon ir čia Vaišviliene 
dirbo Kristijono Donelaičio 
lituanistinėje mokykloje. 

-'. ?r 
. - ' > 

Kaip Gina Mačiuliene minėjo. 
Stase Vaišviliene ieškojo kitų 
..dirvonų" vaikų auklėjimu: 
1962 m. ji baigė pirmuosius 
Amerikos Montesson mokytojų 
kursus Greenvvich. Ct. Grįžusi 
Čikagon, su grupe tėvų įsteigė 
Lietuvių Montesson Vaikų na
mus įDr. Kriaučieliūno vardo 
Vaikų namap. Čia dirbo 3 me
tus. Tuo pačiu metu buvo atsto
ve JAV Švietimo taryboje prieš
mokyklinio amžiaus auklėji
mui. 

1966-1967 m. Stase dirbo 
Near North Mor.tessori mokyk
loje. Mokykloje besilankantys 
tėvai iš Beverly apylinkės pa
kvietė ja suorgan izuo t i ir 
įsteigti Montessori darželį. 

Čia buvo kūrybingiausi S. 
Vaišvilienės metai, nes darželi 
reikėjo pradėti nuo pirmo žings
nio. Čia ji dirbo 20 metų vedė
jos pareigose. 

Svarbu pažymėti, sake Mačiu
lienė, kad nuo 1985-1989 m. 
Stasė redagavo „Mūsų vaikas'" 
laikraštėlį, skirtą jauniems tė 
vams. kurie augina mažamečiu> 
vaikus. Taip pat jos straipsnius 
randame laikraščiuose lietuvių 
ir anglų kalba. 

1987 m. pasitrauką į užpel
nytą pensiją, bet mokytojos dar
bas dar nebaigtas. Tą vasarą su 
Domicėle Petrutyte vyko i Lie
tuvą susitikti su prieš mo
kyklinio amžiaus vaikų auklė
tojomis Kaune bei Vilniuje. 
Viešnios iš aJAY pristatė Mon
tesson metodą auklėjant vai
kus. Atrado gerą dirvą, nes 1992 
m. Stase Vaišviliene praleido 3 
mėnesius, pravesdama Montes
sori kursus. Nuo to laiko ji vis 
važiavo Lietuvon ruošti moky
tojus, norinčius dirbti tuo meto
du. 

1992 metais Stasė Vaišvilie
nė, su kitomis lietuvaitėmis, bu
vo pagerbtos Ame: ikos Montes
sori draugijos jų 32-ame suva
žiavime Bismark viešbutyje, 
kaip daug prisidėjusios prie šio 
metodo atgaivinimo Amerikoje. 

Lietuvos Švietimo ir mokslo 
buvęs ministras Domarkas at
siuntė padėkos lapą Vaišvilie
nei, o Žemaitijos Montesson 
bendrija įteikė garbės narės 
pažymėjimą. 

Baigdama savo paskaitą. Gi
na Mačiuliene džiaugėsi ir di 
džiavosi. kad buvo S. Vaišvi
lienės studente, pas ja atliko 
savo stažuotę ir iš jos perėmė 
mokyklos vedėjos pareigas. Ji 
jaučiasi daug išmokusi 

Po to Stasę Vaišvilienę svei
kino Dana Dirvonienė, Amer-
n k o s L ie tuv ių Mom.essori 
draugijos pi rmininke. Visos 
narės linkėjo jai ir toliau tęsti 
savo uisibrežtų darbu olanus Ji 
įteikė gėlių. 

JAV LB bvietimo tarybos pirm. Regina Kučiene apjuosia sukaktuvininkę 
Stasę Vaišvilienę juosta pagerbimo pokylyje. 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KRAŠTO VALDYBA 
VISUOMENINIŲ REIKALŲ TARYBOS 
INFORMACIJOS SKYRIUS 
2060 N. l4thSuite2l7, 
Arlington, VA 22201 
(703) 524-0698 • FAX (703) 524-0947 

NE PASISAKO DĖL 
KARALIAUČIAUS 

Atstovų rūmams pr iėmus 
Kongreso nario Cox rezoliuciją 
dėl Karaliaučiaus, rezoliucija 
buvo pasiusta Senatui. Jeigu 
Senatas būtu svarstęs ir pakei
tęs šią rezoliuciją, skirtumai 

Brone Nainienė sveikino jubi
liatę PL Bendruomenes vardu, 
linkėdama dar daug darbingų 
metų. 

Jonas Kavaliūnas, buvęs LB 
Švietimo tarybos pirmininkas, 
sveikindamas Vaišvilienę, sakė. 
kad su ja teko bendradarbiauti 
rengiant konferencijas, ruošiant 
mokytoju stovyklas. Džiaugėsi, 
kad ji neatsisakydavo skaityti 
paskaitas apie priešmokyklinio 
amžiaus vaikų auklėjimą ir ta 
tema išleido knygelę. 

Karolina Kubilienė sveikino 
Stase savo šeimos vardu ir 
džiaugėsi ilgų metų draugyste. 
Sukak tuv in inkę apdovanojo 
gėlėmis. 

Stasė Vaišvilienė padėkojo 
visiems, o ypač JAV Švietimo 
tarybai. įvertinusiai jos pe
dagogini darbą. Kaip mokytoja, 
sakėsi jautusi pareigą atiduoti 
savo gyvenimo dalį vaikų auk
lėjimui. 

JAV Švietimo taryba, pagerb
dama Stasę Vaišviliene. įverti
na visus mokytojus dirbančius 
lituanistinėse mokyklose. Pa
gerbimas buvo trumpas ir liko 
laiko vaišėms, kurias paruošė 
Švietimo taryba. 

tarp Atstovų rūmų ir Senato 
rezoliucijų būtų buvę išlyginti 
atitinkamam komitete, ir, pagal 
esamą tvarką, perredaguota re
zoliucija tada būtų pasiųsta į 
Baltuosius rūmus prezidento 
Bill Clinton parašui 

Tačiau Senato darboraštis 
buvo taip užverstas rudeniui ar
tėjant, kad šių metų Kongreso 
sesija pasibaigė. Senatui neradus 
laiko svarstymams apie Kara
liaučių. Taip Senatas „palaido
jo" Cox rezoliuciją apie Kara
liaučių ir JAV dvikamerinis 
Kongresas nieko apie Kara
liaučių nepasiuntė prez. Clin-
tonui. Dabar, pagal nustatytą 
darbotvarkę, reikės Karaliau
čiaus rezoliuciją vėl iš naujo 
iškelti ir svarstyti 1997 metų 
bėgyje, būsimoje Kongreso sesi
joje. 

Tai iš tikrųjų gali išeiti Lietu
vos naudai, nes svarstymų bė
gyje Kongreso nario Cox rezo
liucija buvo pakeista, papildyta 
ir sušvelninta. Jeigu jos vėliau
sia versija nebūtų buvus pakeis
ta Senato svarstymuose, Kong
resas būtų priėmęs rezoliuciją, 
kuri užuot silpninus Rusijos po
ziciją Karaliaučiuje, būtu ją 
sustiprinus. 

POZICINIS RAŠTAS 
APIE KARALIAUČIŲ 

Stasės Va.Svihenes pagerbime dalyvavę lietuviai p'-duK'"','''' Ii kairės H*-'1I Marytė Kunmpnf. 
sukaktuvininke S. Vaišviliene. JAV LB Švietimo tarybos pirm Regina Kuliene; stovi - .t»mna 
Juknevičiene, Dana Dirvomene, Gina Mačiuliene dr. Julija Smilgiene ir Jonas Kavaliūnas. 

Atsižvelgiant j kylantį susido
mėjimą Karaliaučiaus sritimi, 
prieš kelerius metus JAV LB 
paruošė kelių puslapių apy-

Karol ina Kubil ienė b r a i ž a a n S l u k a l b a Vašingtono 
žurnalistams ir valdžios parei
gūnams. Ši apybraiža atliko 
savo užduotį, bet, laikui bėgant, 
padėtis pribrendo. Paaiškėjo, 
kad reikia išplėsti ir patobulin
ti šios apybraižos antrą laidą j 
platesnės apimties pozicinį 
raštą, angliškai — „position 
paper". 

Tada LB Visuomeninių reika
lų taryba kreipėsi į A. Gurecką 
apsiimti tokio pozicinio rašto pa
ruošimą. J is maloniai sutiko ir 
parašė „Armed Encampment or 
a Demilitarized Zone? — The 
Kaliningrad Exclave of the Rus-
sian Federation". Keli VRT na
riai ir Karaliaučiumi susidomė
ję patarėjai juodraštį patikrino, 
pridėjo savo pastabas, kurios bu
vo pasiųstos A. (iureckui. Galu
tinai išlyginus anglų kalbą ir 
apipavidalinus medžiagos išdės
tymą, leidinys bus dalinamas 
Karaliaučiumi susidomėjusiems 
JAV žurnalistams bei parei
gūnams. 

Nors Atstovų rūmai visai 
neseniai svarstė Karaliaučių, 
Senatas nepriėjo galutinių 
išvadų. Kadangi Rusija vis reiš

kia pretenzijas Karaliaučiui, 
padėtis gali sparčiai pasikeisti 
Lie tuvos nenauda i . Už t a t 
būtina, kad mūsų Kongreso 
nariai ir senatoriai geriau 
susipažintų su Karaliaučiumi ir 
atsižvelgtų į šios srities po
tencialą destabilizuoti visos 
Europos saugumą. LB pozicinis 
raštas pabrėžia, kad nors lig šio 
vien t ik Rusija yra išreiškus 
norą valdyti Karaliaučių, nerei
kia jai dovanoti žemių, kurias ji 
laikinai turėjo administruoti, 
bet kurias apsiėmė kolonizuoti, 
ištremdama ir naikindama vie
tinius gyventojus. Dabar svar
biausia demilitarizuoti Kara
liaučių. 

APIE LIETUVOS ORO 
ERDVĖS SAUGUMĄ 
JAV LB atkreipė Kongreso 

nario B. Gilman dėmesį į trū
kumus pasiūlytoje NATO Pra
plėtimo įstatymo („Continuing 
Resolution") versijoje ir jis savo 
kolegoms pristatė teksto atmai
ną, kurią Kongrese galutinai 
priėmė. 

Šis įstatymas reikalauja da
bartinės JAV administracijos 
nediskriminuoti prieš Baltijos 
valstybes, besvarstant NATO 
ateitį. Įstatymas taip pat teigia, 
kad Lietuva, Latvija ir Estija 
teisėtai rūpinasi savo saugumu. 
Nors šitokios mintys mums sa
vaime aiškios, to negalime teig
ti visų Kongreso narių vardu. 

Be to, šitokios bendrybės iš
dėsto pagrindą konkretesniems 
projektams, kurie išvardinti 
į s ta tymo pas t ra ipsn iuose . 
Pavyzdžiui, šio įstatymo dėka, 
JAV valdžia dabar įgaliota pa
naudoti Gynybos departamento 
lėšas pastatyti naujus radarus 
Lietuvoje. Visas sumanymas 
angliškai vadinamas „Regionai 
Airspace Initiative". Nors Clin
ton administracija dar nėra 
galutinai apsisprendus apie 
naujų radarų statybą Baltijos 
kraštuose, minėtas įstatymas 
sudaro teisinį ir finansinį pa
grindą tokių radarų statybai, 
kuri pakeltų Lietuvos oro erd
vės sekimą į aukštesnį lygį ir ją 
sujungtų su esamais Vakarų 
Europos erdvės sekimo tinklais. 

V A L I O D E N V E R I R 
S T . P E T E R S B U R G 
L B A P Y L I N K Ė M S ! 

JAV Kongresas pastoviai 
svarsto visų įstatymų projektus 
atitinkamuose komitetuose ar
ba pakomitetuose, kurių paskir
tis y ra aptarti i r išlyginti 
įstatymų tekstus bei suderinti 
skirtingas nuomones apie tuos 
numatytus įstatymus. Komite
tų nariams susitarus, įstatymų 
projektai siunčiami tolesniems 
svarstymams ir debatams At
stovų rūmuose arba Senate. Ka
dangi daugumas nesutarimų 
būna iš anksto išlyginti komi
tetuose. Atstovų rūmai ir Sena
tas žymiai greičiau bei sklan
džiau susitaria dėl galutinių 
įstatymų formuliacijų. 

Pagal šią tvarką, „Regionai 
Airspace Initiative" projektas 
pirmiausia buvo svarstomas 
pakomitetyje, kuriame suabe
jota dėl jo finansavimo būdo ir 
tinkamumo Baltijos šalims ap
skritai. Viskas galėjo užkliūti ir 
niekais pasibaigti, jeigu Denver, 
CO, ir St. Petersburg, FL, LB-
nės apylinkės nariai nebūtų 
greitai reagavę įtakoti savo 
atstovus Kongrese, Vašingtone. 

Pavyzdžiui, St. Petersburgo 
Atstovų rūmų narys C. W. 
Young. Jis buvo paprašytas 
įtikinti Užsienio pagalbos lėšų 
skirstymo pakomitečio pirminin
ką, Kongreso narį S. Callahan. 
remti naujų radarų sistemos 
statybą Baltijos respublikose. 
Callahan sutiko parašyti laišką 
į State Dept, kuris bus skati
namas neatidėti lėšų skyrimą 
naujiems radarams Lietuvoje 
1998 metams, bet pagreitinti 
procesą ir užvesti reikalus jau 
1997 metais. 

CLASSIFIED GUIDE 

MISCELLANEOUS R Ė A L ESTATE 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-77t-3313* 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMŲ. SVUKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Aukse S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
320TA We«t tSMi Street 

Tat. <70S) 424-aeS4 
(312) SI1-MM • 

, J K S CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tol. 70S-9SS-2SSS. 

GflETT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(706) 425-7161 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiuteriujr FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodama namus 
• Apartmantus ir žarną 
• Pensininkams nuolaida 

FORRENT 

SŪDYTOS SILKES 
1$ KANADOS 

Užsisakykite šventėms 
jau dabar! 

20 svarų statinaitė—$33.00 
8 svarų statinaitė—$19.00 

Skambinkite: 

708-687-5677 
po 4 vai. p.p. 

Pristatome UPS 

Pigiai, savo namuose, 
galiu prižiūrėti vaiką. 
Tei. 773-643-0079 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. ' '' " ' 

H.Decfcys 
T«4. 312-S0S-0024 

St. Patraburg Bearti, FL išnuomo
jamas „Condo" labai patogioje vietoje, 
netoli liet. koplyčios ir jūros. Tei. 
813-300-7304 

H E L P W A N T E D 

Baifcainge 30-50 m. moteris padėti 
senyvo amžiaus moteriai namų ruo
šoje, gaminti valgi ir gyventi kartu, 
VVestchester. IL. Trečiadienis laisvas. 
$600 i men Skambinti 2 v. p.p. — 4 
v. p.p. tai. 70S-SS2-MS3. 

Reikalinga padėjėja virtuvėje 
(nepilnas laikas) 5v. Kazimiero vie
nuolyne, 2601 VV. Marquette Rd. 

Kreiptis: 773-776-1324 

Wantod 
t expfxienced car waahar and 

detailer. For Information call: 
312-642-1006 

Hours 8:00 am to 5:00 DM 

PIGIAI — AUTOMOBILIAI! 
Mes padedame juos parduoti ir 
nupirkti tiesiai iš varžytinių, ma
žesnėmis kainomis. įvairių mode
lių, taip pat po nedidelių auto ava
rijų. Siunčiame auto., jų dalis, di
desnio svorio siuntas, taip pat as
menines siuntas į Lietuvą; 55 cen
tai už svarą. Kreipus: tel. 

700-201-0500! 

baldų krautuvėje, miesto centre. 
Reikalaujama turėti žalią kortele ir su
prasti angliškai. Dartea 40-41 vat [ 
savaitę. Kreiptis: Anele, tei. 
700-SOO-1818. 

N A U J A KASETĖ 

„ŠIRDIES DAINA ff 
Išleista Pašvaistės choro London, Ont. Kanada 

Gaunama „Drauge" 
Kaina 11 dol. Su pers iunt imu 13 dol. 

TĖVO VASARA 
A n t a n i n a G a r m u t ė 

Dokumentines apybraižos 
a 

Autorė gyvu ir sklandžiu pasakojimu stiliumi atskleidžia 
pirmoje tos knygos dalyje „ Amžinųjų didvyrių keliu", gyve
nimus tų žmonių, kurie išėjo ginti savo mylimą kraštą. An
troje dalyje ,,Už gimtines slenksčio" partizanu grupes 
„šilas" apsilankymo jspūdžiai 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 pardavė garbe ir sąžine. Autorė tiki 
ateitimi, naujos kartos žmonėmis, kurie išves tautą iš komu
nistinės dykynės. 

Kaunas („Aušra"), 1996; 288 psl. 
Kaina su persiuntimu JAV $12.25 

P.S. Illinois gyventojai dar prideda valstjos mokesčio 
8.75% (0.88 ct.). Užsakymus siųsti „Draugo" adresu. 

•: 



LAIŠKAI 
, .DRAUGAS" ANGLŲ KALBA 

Nuo liepos mėnesio „Draugo" 
administracija pradėjo leisti 
šeštadieninį „Draugo" laikraštį 
anglų kalba. Šitie laikraščiai, 
tai nėra vertimai i i mūsų kas
dieninių lietuviškai leidžiamų 
laikraščių, jie yra visiškai skir
tingi. Tie skirtumai pasireiškia 
žmonių straipsnių tematikoje, 
taip pat skaitytojas juose ras 
visiškai mums net nepažįstamų 
žmonių straipsnių arba visiškai 
skirtingų straipsnių nuo mūsų 
lietuviškai leidžiamo „Draugo". 
Pravartu būtų kiekvienam 
pasiskaityti tuos šeštadieninius 
laikraščius, nes ten skaitytojas 
ras daug naujos ir įdomios 
medžiagos. Vertėtų juos pa
siūlyti savo draugams, ku
riems jau lietuviškai yra sun
kiau skaityti, bet kurių širdyse 
dar yra gyvai rusenanti 
lietuviška ugnelė. Tiktų juos ir 
platinti amerikiečių draugų 
tarpe. 

Rugsėjo mėn. 21 d. numeryje 
D. Bindokienės straipsnyje „On 
Being Lithuanian" skaitytojas 
pajus tarytum atsišaukimą į 
visus lietuvių kilmės žmones, 
nes jame ji iškelia lietuvių 
kalbos svarba, kaip šauklys 
šaukiantis į kovą neapleisti ir 
neužmiršti savo gimtosios, tėvų 
ar prosenelių kalbos. Ji rašanti, 
kad neužtenka vien t iktai 
pažinti Lietuvos papročius ir 
tradicijas, bet reikia ir ne
užmiršti savo tautos kalbos. 

Pilnas optimizmo ir tikėjimo 
šviesia Lietuvos ateitimi, kitas 
yra Nijolės Semėnaitės-Etzwiler 
straipsnis „Looking towards a 
bnght future". Šiame straipsny
je, autorė nesigilina į Lietuvos 
socialines problemas, nekelia 
Lietuvoje visų esančių negerovių 
ir jaučiame, kad ne tokiu ba
gažu apsikrovusi, ji į Lietuvą 
važiavo. Aiškiai matyti, kad jos 
pagrindinis kelionės t ikslas 
buvo pamatyti tą kraštą, kurio 
beveik net neprisiminė ir iš ku
rio kartu su tėvais teko pasi
traukti prieš 50 metų. 

Pirmą kartą, kartu su savo 
svetimtaučiu vyru ir savo 
mama, ji Lietuvą aplankė 1993 
m. Pačiai užaugusiai ir mokslus 
baigusiai Čikagoje, ši kelionė į 
Lietuvą buvo pilna nerimo. 
Nerimavo, kad toji kelionė 
neapviltų visų jos lūkesčių ir 
neišdilintų visų tų tėvų ir 
mokytojų gražių, su meile, per
duotų, pasakojimų. Tačiau ji 
Lietuvą įsimylėjusi iš pirmo 
žvilgsnio, pažadėdama vėl į ją 
sugrįžti. Ir vėl visi sugrįžo į 
Lietuvą šį rudenį. Tačiau ši jau 
jų kelionė buvo ne kaip pili
grimų, bet sugrįžo į ją, kaip 
turistai. Tarp pirmosios ir 
antrosios kelionės ji pajuto 
Lietuvoje didelių skirtumų ir 
pasikeitimų. Pirmiausia tai 
pajuto išnykusį iš miestų tą 
pilką sovietinį vienodumą. 
Aiškiai jautėsi vakarietiško 
kapitalizmo skverbimasis į ry
tinius kraštus ne tik pastaty
tuose McDonald's ir United Co-
lors of Beneton, bet ir pačių 
lietuvių verslininkų posūkius į 
vakarietiško gyvenimo standar
tus. Tiems patiems negražiems 
trečiojo pasaulio spektrams jie 
prilygino ir gatvėse išmaldau
jančias senutes ar prekiau
jančius vaikus. 

Iš straipsnio matyti, kad jie 
stengėsi iš Lietuvos viską pasi
imti, kas tik buvo joje gražu. Ji 
su vyru grožėjosi Lietuvos archi
tektūriniais paminklais, ža
vėjosi senais pastatais, netgi ir 
tais, kurie dar stovi nerestau
ruoti, bet jie reprezentuoja tuos 
senus laikus, kelia jiems pagar
bą. Žavėjosi gražiomis bažny
čiomis, jose išpuoštais altoriais 
ir net metų tėkmės nepaliestais 
meno šedevrais. Ngolė rašo, kad 
po Lietuvą keliauti automobiliu 
yra vienas malonumas, nes pa
grindiniai keliai visi sutvarkyti. 

Tarpulaukėse įruoštos keliauto
jams svarios poilsio aikštelės su 
pilnu aptarnavimu. Tad j ie 
Lietuvą išvažinėjo skersai ir 
išilgai. Žavėjosi žaliaisiais Za
rasų krašto ežerais ir Nidos 
smėlio kopomis. Žvejų kaimelių, 
lyg pasakų meduoliniais name
liais. Iš lėktuvo grožėjosi Lietu
vos gamtovaizdžiu, ją supan
čiais r"*1™'* ir visur kyšančiais 
bažnyčių bokštais, aiškiai liudi
jančiais apie mūsų tautos dvasi
nį palikimą. Tokį liaudies 
palikimą jautė meno galerijose, 
meno parduotuvėse ir gatvėse 
išstatytuose prekystaliuose. 
Lietuvoje jiems labai patikęs 
mnja*j»tt ir gera kava, nors tiktai 
vienoje Kauno elegantiškoje 
„Astroje", ji radusi kavos be ko
feino. 

Šitoks optimistinis Nijolės 
straipsnis priverčia ir kitus 
galvoti optimistiškai. Svei
kintinas yra toks jos Lietuvos 
gėrio iškėlimas, gražus savo 
kelionių įspūdžių perdavimas 
kitiems. Kas žino, gal po tokio 
jos straipsnio sus igundys 
kelionėmis į Lietuvą ir ne 
vienas Lietuvai prijaučiantis 
amer ik ie t i s ar Amerikos 
l ietuvis . Ji pati straipsnio 
pabaigoje išreiškia viltį.kad 
sekanti kartą, sugrįžus jiems į 
Lietuvą, jie atras Lietuvą tur
tingą ne tik meninėmis ver
tybėmis, bet ir turtingą visuo
se gyvenimo standartuose. 

Nijolė Nausėdiene 
Lockport, IL 

NĖRA GERESNIO DRAUGO 
LrETUVIAM KONGRESE 

KAIP DURBIN 

Dabar nėra politinio vado 
Amerikoj, kuris daugiau remia 
lietuvius, kaip Kongreso atsto
vas Durbin. Nepaisant, kad jo 
apygardoj beveik nėra lietuvių 
kilmės žmonių, Durbin dirba 
lietuvių ir Lietuvos labui jau 
nuo 1982, kai buvo išrinktas į 
JAV Kongresą. Durbin, turėda
mas mamą, kuri gimė Lietuvoj, 
yra nuo mažens palinkės remti 
Lietuvą ir lietuvius. 

Aš pirmą kartą jį sutikau, 
kartu su kitais ALTo atstovais, 
Kongrese Washingtone 1983 va
sario 16 d., kai jis rėmė Vasario 
16 d. rezoliuciją Kongrese. Jis 
buvo vienas pagrindinių organi
zatorių Baltic Support Coalition 
Kongrese ir rūpinosi, kad būtų 
stebėti Lietuvos rinkimai 1990, 
kad Sovietų Sąjunga nesustab
dytų ir netrukdytų laisvų rinki
mų. Prisiminkim, kaip kiti 
Amerikos polit ikieriai ne
suprato Lietuvos reikalų, kad 
per Vasario 16 d. minėjimą PLC 
1990, vienas Kongreso atstovas 
vis kartojo, kad padės „Bal-
kans" ne „Baltics." 

Durbin daug prisidėjo, kad 
Rusijos okupacinė kariuomenė 
pagaliau pasitraukė iš Lietuvos. 
Jis padeda visaip kaip galima 
visiems lietuviams ir lietuvių 
organizacijoms, kaip Lithua
nian Mercy Lift, Lietuvių Ben
druomenė, ALTas, Vyčiai, Lie
tuvių opera ir kiti. 

Diek Durbin yra ne tik lietu
vių draugas, bet pasižymi, kaip 
nepaprastai teisingas ir sąžinin
gas žmogus. Aš susidūriau ir 
kreipiausi į Durbin įvairiais 
lietuvių ir teisiniais reikalais; 
jis viską giliai apsvarsto (net 
jeigu mūsų nuomonės nesutin
ka) ir mėgina daryti, kas yra 
teisinga, o ne kas gali sutelkti 
daugiau balsų. Jis yra sėkmin
gai daug metų dirbės su respu
blikonais ir demokratais. 

Durbin veikia už ginklų kon
trole, už nukentėjusius nuo 
nusikaltimų ir prieš takabo 
pramonę (jo tėvas mirė nuo 
vėžio plaučiuose, kai Richard 
buvo 14 metų), organizuodamas, 
kad nebūtų rūkymo lėktuvuose 
ir kitur. Salvi yra stipriai 
remiamas ginklų organizacijos 
(National Rifle Association) ir 
tabako industrijos. Salvi nori 
leisti „assault weapons"; Dur
bin prieš. Salvi sakė, ieškoda
mas balsų tarp konservatorių: 

DRAUGAS, antradienis, 1996 m. spalio mėn. 29 d. 

„Daily Herald" žurnaliste Madeline Doubek kalba-i 
jo kadenciją paremti į JAV Senatą 

„Jeigu aš būčiau karalius, pa 
sodinčiau vyriausią prokurorę 
(Janet Reno) j kalėjimą". Gal 
dėl to didžiausia Illinois 
policijos organizacija remia 
Durbin. 

Jeigu žiūrim į ekonominius 
reikalus, Čikagos svarbiausias 
verslo žurnalas, „Crain's Chica-
go Business", remia Durbin, o 
ne Salvi. 

Mums visiems, kaip krikščio
nims, rūpi abortų klausimas. 
Abudu — Salvi ir Durbin — yra 
prieš, bet Durbin sako, kad čia 
yra sprendimas tarp moters jos 
gydytojo ir šeimos, o Salvi remia 
konstitucinį pakeitimą uždraus
ti abortą bet kokiu atveju, net 
išprievartavimo atsitikimais. 

Pagaliau mes turim progą bal
suoti už nuoširdžiausią lietuvių 
draugą ir prityrusi politikoje 
žmogų. Prarasti Durbin kaip 
mūsų lietuvių rėmėją Washing-
tone, būtų mums didelė klaida. 
Aš niekad nesu sutikęs Ameri
kos politikieriaus respublikono 
arba demokrato — kur yra toks 
įtakingas, sąžiningas, veiklus ir 
atsakingas, kaip Kongreso na
rys Richard Durbin. Jis yra ver
tas mūsų paramos. 

Rimas Domanskis 
Chicago, IL 

STOKA POLITINIŲ 
PASISAKYMŲ 

Vienas „Draugo" skaitytojas 
savo laiške teisingai pastebėjo, 
jog maža laiškų politinėmis te
momis. Atrodytų, kad mūsų iš
eivija bando atsiriboti nuo 
pasaulio, kuriame gyvena. Po
litinių diskusijų ir per jas infor
macijos bei įdėjų svarstymas ir 
perkratymas abiem pusėms pa
deda atsijoti tiesą nuo melo, 
tikrovę nuo vaizduotės. Spaudo
je, kurioje aprašoma kur vyksta 
renginiai. Neatrodo, kad daug 
kur vyktų renginiai, pajudiną 
smegenis padiskutuoti ne tik 
gyvenamojo krašto, bet ir apie 
Lietuvos politinius klausimus. 

Tad nenuostabu, jog net ret
karčiais pasirodantys politiniai 
pareiškimai kartais nebūna iš
mąstyti ar paremiami tikrove 
bei politine sąmone. 

Teko, pavyzdžiui, skaityti 
drąsų pareiškimą, jog reikia 
nebalsuoti už kandidatą į JAV 
prezidentūrą, jeigu jis neatsilan
kė į lietuvišką šokių šventę. Lyg 
nebūtų daug svaresnių kvalifi
kacijų JAV prezidentui, ypač 
turint mintyje geopolitinę padė
tį ir Lietuvos vietą joje. Kadangi 
nuo 1960-ųjų metų čia įsišakni
jusi anti-kultūra skverbiasi net 
Lietuvon, turėtume pasverti 
kandidatus į Baltuosius rūmus 
bei Kongresą ir pagal tai, kurio
je barikadų pusėje jie stovi vyks
tančioje kovoje „už Amerikos 
sielą." 

Tai priveda ir prie tradicinio 
šeimos gynimo ir išlikimo klau 
simu, kuriame pagrindinį vaid
menį turėtu vaidinti civilizaci 
jos sargas — moteris. Po lapkri 
čio 5 d. rinkimų Amerikoje 
lauktina ideologinio karo tarp 
kairės ir dešinės prasiveržimo 

viešumon. Arenon vėl išeis iki 
rinkimų pritilęs, pirminiuose 
rinkimuose į prezidentus kandi
datavęs, Patrick Buchanan. Gal 
todėl, kad jo kandidatūra mir
tinai nugąsdino „liberalinį" 
elitą, ir mūsų spaudoje buvo 
užtiktas pareiškimas, be ko
mentarų, jog prieš Pat Bucha
nan yra nusistatę moterys. 
Keistas pareiškimas, kai jo 
rinkiminei kampanijai vado
vauja moterys: jo sesuo ir 
žymiausia respublikonė veikėja 
bei šeimos teisių gynėja Phyllis 
Schlafly. Nėra abejonės, kad už 
Pat dirbo ir dirbs Eagle Forum 
moterys ir didžiausios JAV 
moterų organizacijos VVomen 
Concerned for America narės. 
Pastaroji, per 600,000 narių 
turinti organizacija yra veik 
triskart gausesnė už radikalių 
feminisčių kairia-balsių orga 
nizaciją N0W. Vien todėl 
kad NOW riksmas girdimas per 
didžiosios spaudos ir TV gar-

GELBEKIME LIETUVŲ 
KALBĄ 

Ačiū Stasei Semėnienei ir Ka
ziui Barūnui už pareikštas min
tis del „perlų", besiskverbiančių 
1 mūsų gražią lietuvių kalbą, 
kuria žavisi ne tik vokiečiai, 
italai, bet ir japonas, susižavėjęs 
lietuvių kalbos dainingumu, iš
vertė Donelaičio „Metus" į 
japonu kalbą. Skaudžiausia, 
kad ir mes išeivijoje taip mielai 
savinamės šiuos tarptautinius 
taršalus, kuomet turime pui
kius lietuviškus atitikmenis. Ar 
ne mūsų visų pareiga gelbėti 
gimtąją kalbą nuo šių „perlų", 
sklindančių iš mūsų gimto kraš
to ir taip skaudžiai žalojančių 
brangų lietuvišką žodį? 

Laimutė Stepaitienė 
Arlington Heights, IL 

TRANSPAK - nuo š.m. g r u o d ž i o 2 d. 
persikelia j "Draugo" patalpas: 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629. T e l : 773-838-1050 

Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 
Skubiems siuntiniams AIR C ARGO. 

Komercinės siuntos pagal susitarimą. 
Pinigai pervedami doleriais -

nuo iSsiuntimo dienos į gavėjo rankas 
per 2 - 5 dienas. 

MAISTO SIUNTINIAI 
Du patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus maisto 

už $98 ir šventinis už $39.-
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 

sultys, margarinas, aliejus, suris, sausainiai, tirpi 
kava, malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, 
makaronai, razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, 
agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai. 
55 svarai arba 25 kg. 

$39.- tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, vaisių 
sultys, sausainiai, aliejus, mėsos konservai, 
aspirinas, vitaminai. 

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją. 
Siųskite per seniausią siuntinių j Lietuvą įstaigą. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 
Mūsų atstovybe Lietuvoje: 
Vilnius 26-28-27, 26-24-27 

POPIEŽIAUS LEONO XIII FONDO AUKOTOJAMS: 
Kaip ir visų fondų taip ir mūsų fondo aukotojai tampa tikraisiais na

riais (nešę $100 ir garbės nariais (nešę $1,000 arba daugiau Mes, tačiau. 
priimame ir mažesnes aukas Asmuo. Įnešęs per 10 m. po $10. taps tikruo
ju nariu. Pavardžių visų narių, kurie iš karto (neša mažiau kaip $50 mums 
neįmanoma skelbti — per daug kainuota. Tad mes skelbiame pavardes 
tik tų asmenų, kurie Įneša iš karto $50 ir tų asmenų, kurte su Įnašais tampa 
pilnais nariais. Tokių aukų paskutiniuoju laiku susilaukėme iš: Abromaitis 
E. $86.43 vysk. Baltakis P. $100; Brizgys P E $50; Pranciškonų vie
nuolynas S300 pilnas narys; Gailevičiūtė E. $25 pilna narė; Gudynas J. 
$27 p.n.; Juzaitis Ant. $150: Kantvydas $50. garbės narys: Kazlauskai 
L. A. $150 Klemka A. $80 p n.; Klivecka J. $50: Kurkulis Alb. $60: Laucis 
Aug $100 Macėnas J. $100: dr. Masaitis č. $47 p.n.; Maziliauskas St. 
$100, viso — $10.100, garbės narys; Monkus M. $20 p.n.: kun. Pakalniškis 
J. $50 p.n kun. Palubinskas Vyt. $50 p.n.; Paliulis Br. $50; Petrauskas 
J. $50: kun dr Prunskis J. $100: Repšienė A $50 p.n.; Rudokienė St. 
$100; Sarratauskas Vikt $50: dr Šidlauskas K $100; dr. Sidrys R. $50; 
Vaitekūnas Ada $50; Varnelis Apl $125; Taunys R. $100. 

Mes sekiame sukaupti Į Pop Leono XIII fondą milijoną dolerių iš 
palikimų Kas testamentu užrašo $100,000 ar daugiau, to palikimas bus 
investuojamas atskirai Kada iš tokio fondo palūkanų bus paskirta $1.000 
ar daugiau *ondo numatytam tikslui, bus paskelbta Amerikoje leidžiamame 
katalikų o'cioze. kaip ..Draugas" ir Lietuvoje leidžiamam Krikščionių 
demokratų oficioze, kaip Apžvalga kad ta suma yra paimta >š tokio 
tai asmens fondo Tas įamžins aukotojo vardą ir tuo pačiu paskatins kitus 
geradarius tai daryti 

Petro Jokubfca Iždininke*, 7128 t . Motart St., Chicago, IL 
•otat. 

Musų mielos 

A.tA. 
DANOS KURKULIENĖS 

gyvybei, užgesus, jaut r ia i išgyvendami šį skaudų 
išsiskyrimą, giliausią užuojautą reiškiam ALBINUI, 
ANDRIUI, PAULIUI ir visiems artimiesiems. Maldoj 
ir liūdesy 

Irena ir Arūnas Draugeliai 
Teresė ir Algimantas Lesniauskai 
Ritonė ir Teodoras Rudaičiai 

tuvių kilmes Kiohard Durbin priėmime 
Nuotr. J. Tijūnelienes 
siakalbius, ne būtinai NOW 
tiesa. 

Vilius Bražėnas 
DeLand. Fl 

MIELAI DANUTEI 

iškeliavus Amžinybėn, jos vyrą ALBINĄ KURKULĮ 
ir sūnus ANDRIU ir PAULIU užjaučiame ir kar tu 
liūdime. 

Antanas ir Zeni Grinos 

„Saulutes"' narei 

A.tA. 
DANUTEI PAROKAITEI 

KURKULIENEI 

užmigus Viešpatyje, jos seseriai GRAŽINAI, vyrui 
ALBINUI, sūnums ANDRIUI ir PAULIUI ir kitiems 
artimiesiems reiškiame užuojautą ir kartu liūdime. 

,,Saulutė", Lietuvos 
Vaikų globos būrelis 

Mielą IRENĄ GEPNERYTĘ-MEILIENĘ ir šeimą, jos 
tėvui 

A.tA. 
JURGIUI GEPNERIUI 

m i r u s , nuoš i rdž ia i užjaučia buvę D a i n a v o s 
ansambliečiai 

Petras Armonas 
Onutė ir Alfonsas Aleiauskai 
Danguolė ir Rimas Cibai 
Jonas Grėbliauskas 
Laima ir Vilius Jakušovai 
Irena Jurgėlienė 
Danguolė ir Pranas Kavaliauskai 
Antanas Kovera 
Elena ir Mečys Krasauskai 
Vanda Mickuvienė 
Elytė ir Zigmas Radvilai 
Juozas Radvila 
Irena ir Eugenijus Slavinskai 
Leonas Sodeika 
Bronė ir Aleksas Urbonai 

St. Petersburg, FL 

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlinės - XL2 d. 

Vėlinės yra jautri ir gyva proga 
sustoti ties mirusiųjų pasauliu. 

Vėlines yra didžioji rimties šventė, kurioje katalikai organizuota 
malda nukrypsta Į tuos. kurie iš šio pasaulio atsiskyrė, nebegali sau 

Marijonų koplyčioje (prie ..Draugo"), pradedant Vėlimų dieną, per 
8 dienas, bus atnašaujamos šv. Mišios ir vakarais giedami gedulingi 
mišparai u i bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom 
pavedamus mirusiuosius 

Kviečiame visus įsijungti Į šias ypatingas pamaldas Savo brangių 
mirusiųjų vardu siųskite 

Martan Petfters, « M « t e . KJfteum Ave., Chlceoe, IL M « 2 t 

šia proga prašau prisiminti 4'ų man brangių mirusiųjų sielas 

Mano vardas ir pavardė 

Adresas 

Pridedu auką bendr šv. Mišioms $ 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Vėlinės Šv. Kazimiero lie

tuvių kapinėse bus minimos 
sekmadieni, lapkričio 3 dieną. 
12 vai. trumpomis iškilmėmis 
prie kapinių Steigėjų paminklo 
visi mūsų tautos mirusieji bus 
prisiminti kun. Jono Duobos, 
MIC, vadovaujamomis maldo
mis, Bendruomenės Pasauliečių 
komiteto pirm. Algio Regio žo
džiu, Vėlinių žvakės uždegimu 
ir vainiko padėjimu, giesme 
„Marija, Marija" ir Tautos him
nu. Šias tradicines iškilmes jau 
daugel) metų ruošia ir jas pra
veda Kapų sklypų savininkų 
draugija ir Bendruomenės 
Pasauliečių komitetas, garbės 
sargyboje prie paminklo daly
vaujant šauliams ir ramo-
vėnams. Visi kviečiami daly
vauti šiame bendruomeniškame 
mirusiųjų prisiminime, o taip 
pat individualiai aplankyti savo 
artimųjų ir draugų kapus. 

Dr. Valdas Adamkus pa
darys pranešimą apie įvykusius 
rinkimus į Lietuvos Seimą 
lapkričio 1 dieną, penktadienį, 
7 vai. vakaro. Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, politinėje 
vakaronėje, kurią ruošia Illinois 
lietuviai respublikonai. Visuo
menė kviečiama dalyvauti. 

Anelė Kručienė, Oak Lawn, 
n, minėdama vyro a.a. Bro
niaus Kručo 3 metų mirties 
sukaktį, Draugo fondui atsiun
tė 800 doleriu, prie anksty
vesnių 200 dol. įnašų ir kaip 
tūkstantininkai abu tapo gar
bės nariais. Draugo fondas la
bai dėkoja už stambią paramą. 
Tai labai gražus ir prasmingas 
mirusių prisiminimas. 

Dr. R. Maciūnas ir dr. A. 
Failinger su šeima, Naahville, 
TN atsiuntė 1,000 dolerių Drau
go fondui ir tapo garbės na
riais su bronzos įrašu naujojoje 
Draugo fondo garbės narių len
toje, kuri puošia „Draugo" 
administracijos patalpas. Tai 
vienas iš didesnių rudens vajaus 
įnašų, už kurį dėkojame. 

JURGIS DAUGVILA: 
RŪPINTOJĖLIAI, MADONOS IR 

ANGELAI 

Sėkmingas „Moters savait
galis". Pasaulio lietuvių centro 
renginių komitetas ir ypač jo 
pirm. Bronė Nainienė, džiaugia
si, kad praėjusi savaitgalį 
suruoštas renginys lietuvėms 
moterims, pavadintas (kaip gi 
kitaip?) „Moters savaitgaliu", 
buvo labai sėkmingas. Dalyva
vo daug publikos - jos tarpe ir 
vyrų — prelegentės buvo gerai 
pasiruošusios, kalbėjo įdomiai; 
literatūros vakaras penkta
dienio vakare buvo tikra sielos 
atgaiva. Žinome, kad šio savait
galio renginiai bus plačiau 
aprašyti, bet malonu bent trum
pai paminėti, kad rengėjų viltys 
tikrai pasiteisino ir renginys 
susilaukė reikiamo dėmesio. G ™ T E J W A ^ ^ 

Iš kaires: Rt. Hon. Lord Provost of Glasgow Pat Lally; Thomas Romano, ASTA Kongreso rengimo 
Švč. M. Maruos G i m i m o pa- komit«*o pirmininkas, Rūta Pauperienė, Ian Grant, Škotijos Turizmo departamento direktorius. 

rapijos tikintieji tebegyvena 
Lapkričio 10 d., 3 vai tuo pačiu rūpesčiu: kaip surasti 

lietuvį kleboną, į pensiją metų 
gale išeinant kun. Jonui Ku-
zinskui. Kaip buvo anksčiau 
rašyta, praėjusia savaitę įvyko 
parapijiečių susitikimas su arki-
diecezijos atstovais, bet tikres
nių rezultatų nepasiekta. Šios 
savaitės parapijos biuletenyje 
(spalio 27 d.) parapijiečiai 
raginami aktyviai įsijungti į 
lietuvio klebono suradimo dar
bą. Biuletenyje taip rašoma: „Jei 
norime gauti lietuvį kleboną, 
mums reikia kviesti lietuvius 
kunigus į tas pareigas. Reikia 
mums surinkti parašų ir rašyti 
laiškus lietuvių kilmės kuni
gams, prašant apsiimti mūsų 
parapijos vadovavimo pareigas. 
Kai bus prašoma pasirašyti 
anketas prie bažnyčios, pasira
šykite. Taip pat mums reikia 
rūpintis parapijos mokykla. 
Svarbu, kad ji nebūtų uždaryta, 
nes tai svarbi parapijos dalis 
visiems, kurie bandome išlaiky
ti parapiją lietuvišką." 

Dr. Birutė S. Preikštas, Or 
mond Beach, FL, atsilygindama 
už dienraščio „Draugo" prenu
meratą, pridėjo ĮOO dol. auką. 
Esame jai nuoširdžiausiai dė
kingi. 

Čikagos lit. mokykloje jau senokai prasidėjo mokslo metai, bet dar nėra vėlu 
registruoti savo vaikus, kad pasisemtų lietuvių kalbos meile* ir savo kilmės 
šaknų supratimo. Mokykla veikia Jaunimo centre, 6620 S. Claremont, 
kiekvieną šeštadienį, nuo 9 vai. r. Čia mokinius registruoja (dešinėje) Juozas 
Milavickaa. 

Nuotr. Aušros Padalino 

A d e l a i d a Balbata, St . 
Petersburg, FL, siųsdama 
„Draugo" prenumeratos mokes
ti, kartu atsiuntė ir 100 dol. 
auką. kad palengvintų dien
raščio leidybos išlaidas. Reiš
kiame širdingą padėką. 

x TRANSPAK praneša: 
„Didžiausia Žemaitijos pieno 
perdirbimo bendrovė, 'Žemai
tijos pienas* pirmoji Lietuvoje 
pradėjo gaminti geriamąjį jogur
tą. Tai 46-sis bendrovės 
pirkėjams siūlomas pieno pro
duktas Pinigai, siuntiniai ir 
komercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK. 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL. tel. 312-436-7772. 

tsk) 
ARAS ROOFING 

npiKi i . imc u t . i isomr 
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x Tėvynės Sąjungos 
džiaugsmo popietė! Maloniai 
kviečiame visuomenę atvykti 
š.m. lapkričio mėn. 3 d., sek
madienį, t a i f l 2 ir 2 vai. p.p., 
į P.L. centro mažąją salę, Le
monte ir su mumis pabendrauti, 
pasivaišinti ir pasidžiaugti 
Tėvynės Sąjungos laimėjimu 
seimo rinkimuose. Mes tikime, 
kad bendraudami su tauta, pa
dėsime Lietuvai žengti į gra
žesnį ir šviesesnį rytojų. 
Tėvynės Sąjungos rėmėjai 
Čikagoje. 

(sk) 
x Vytautas ir W anda Jan

kai, Delran NJ, Kathleen D. 
Daniels, Upper Darby PA, An-
drew Kamarauskas, Phila-
delphia PA, per Jeanne Dorr at
siuntė visi po$150 - jų globo
jamiems 3 našlaičiams Lietu
voje paremti. Dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių g lobos" komi
tetas, 2711 W. 71 St , Chicago, 
IL 60629. 

(sk) 

P-P-, 
lietuviškosios visuomenės lau
kia nepaprastas renginys — 
geneialiosios pianistės, atvyks
tančios iš Paryžiaus (Prancūzija) 
Mūzos Rubackytės koncertas. Jį 
rengia JAV LB Kultūros tary
ba. Nepraleiskite šios nuosta
bios progos, dalyvaukite kon
certe. 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus kasmet pagerbia 
pasižymėjusį žmogų ir įteikia 
jam specialų žymenį ruošiama
me pokylyje. Šių metų pasižy
mėjusiu žmogumi išrinktas Da-
vid Mackievvich. Standard Fede-
ral Bank, prezidentas, o pokylis 
įvyks gruodžio 8 d., kartu 
švenčianti ir muziejaus 30 metų 
veiklos sukaktį. 

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos tikintieji tebegyvena 
tuo pačiu rūpesčiu: kaip surasti 
lietuvį kleboną, į pensiją metų 
gale išeinant kun. Jonui Ku-
zinskui. Kaip buvo anksčiau 
rašyta, praėjusią savaitę įvyko 
parapijiečių susitikimas su 
arkidiecezijos atstovais, bet 
tikresnių nepasiekta. Šios sa
vaitės parapijos biuletenyje 
(spalio 27 d.) parapijiečiai 
raginami aktyviai įsijungti į 
lietuvio klebono suradimo dar
bą. Biuletenyje taip rašoma:, jei 
norime gauti lietuvį kleboną, 
mums reikia kviesti lietuvius 
kunigus į tas pareigas. Reikia 
mums surinkti parašų ir rašyti 
laiškus lietuvių kilmės kuni
gams, prašant apsiimti mūsų 
parapijos vadovavimo pareigas. 
Kai bus prašoma pasirašyti 
anketas prie bažnyčios, pasira
šykite. Taip pat mums reikia 
rūpintis parapijos mokykla. 
Svarbu, kad ji nebūtų uždaryta, 
nes tai svarbi parapijos dalis 
visiems, kurie bandome išlaiky
ti parapiją lietuvišką." 

Albina Ripskis, Phoenix, 
Arizona, pratęsdama „Draugo" 
prenumeratą ateinantiems me
tams, pridėjo dar 105 dol. auką. 
Tai tikrai šauni dovana, kuri ir 
reikalinga, ir prasminga. Dien
raščio leidėjai labai auką įver
tina ir dėkoja Albinai Ripskis. 

Paslėptos juodos katės... 
Taip praneša Čikagos miesto 
Gyvulių globos draugija, kuri 
Halloween dienos proga niekam 
neduoda juodų kačių, nes dažnai 
jos panaudojamos kaip „kostiu
mo dalis" Kaukių dieną, o 
paskui išmetamos į gavę arba 
net užmušamos. Gyvulių globos 
draugija (Anti-Cruelty Society) 
yra prie Grand Ave. ir La Salle 
St., tel. 312-644-8338. 

, Oras Čikagoje 
Antradienį, spalio 29 d., 

Čikaga ir apylinkės dar turi 
vieną dieną pasidžiaugti „indė
nų vasaros" maloniu oru. Tem
peratūra dieną 64 laipsniai F, 
naktį — 52 laipsniai. Dangus 
debesuotas, popiet galbūt pra
dės lyti. 

Koncertas puikiai pavyko! 
Iš Detroito pranešama, kad 
praėjusį sekmadienį, spalio 27 
d., partizanų vyrų ansamblio 
„Girių aidas" koncertas Detroi
te buvo labai sėkmingas: atsi
lankė daug publikos, kuri par
tizanų dainas sutiko šiltai ir 
buvo dėkingi Lietuvos Partiza
nų globos komitetui, pakvietu
siam iš Lietuvos „Girių aido" 
ansamblį. Koncertą Detroite su
rengė Vytautas Petrulis. Prieš 
išvykdami atgal į Lietuvą, par
tizanai dar koncertuos Toronte, 
Floridoje ir Kalifornijoje. 

Ar pastebėjote, kad prie visų 
įvažiavimų į Marąuette parką 
yra įtaisyti vartai? Tai metali
niai, žemoki, ryškiai geltonai 
dažyti barjerai, kurie buvo 
įruošti rugpjūčio mėnesio vidu
ryje, kad būtų lengviau kon
troliuoti „neklaužadas", kurie 
nekreipia dėmesio į parko užda
rymo laiką 11 vai. naktį. Var
tai yra užrakinami nuo 11 vai. 
nakties iki 7 vai. ryte. Jų 
įtaisymas Parkų departamentui 
kainavo 30,000 dol. Panašūs 
vartai yra Lincoln parke, Ogden 
ir Fuller parkuose. Policija 
vienok tvirtina, kad Marąuette 
parkas yra palyginti saugus, 
jame mažai pasitaiko krimina
linių nusikaltimų. Ypač nebuvo 
problemų praėjusią vasarą. 

Gary, IN., Šv. Kazimiero lie
tuvių parapųa minės savo 80 
metų sukaktį lapkričio 3 d., 
sekmadienį. Padėkos Mišios — 
11:30 vai. r., o po jų salėje bus 
lituanistinės mokyklos mokinių 
atliekama programa ir vaišės 
visiems. Parapijos adresas: 1390 
W. 15th Ave, Gary, IN. Lietu
viškos parapijos tokia brandi 
gyvavimo sukaktis yra didelis 
įvykis, todėl klebonas, prel. dr. 
Ignas Urbonas nuoširdžiai vi
suomenę kviečia dalyvauti šioje 
šventėje. 

Už žuvusius, ginant Lietuvos 
laisvę, ir Čikagos skyriaus mi
rusius ramovėmis bus auko
jamos šv. Mišios lapkričio 2 d., 
šeštadienį (Vėlinėse), 5 vai. va
kare, Jėzuitų koplyčioje. Kvie
čiami visi ramovėnai, birutinin-
kės, šauliai ir visuomenė pamal
dose dalyvauti. Bus apsauga 
automobiliams. 

GARSINA LIETUVOS 
VARDĄ 

G.T. INTERNATIONAL ke
lionių bendrovė seniai žinoma 
kaip stipri, veikli bendrovė, 
daug kur pasaulyje garsinanti 
Lietuvos vardą. Firma jau daug 
metų priklausanti ASTA 
(American Society of Travel 
Agents) prestižinei organi
zacijai, kasmet dalyvauja pasau
liniame organizacijos kongrese, 
į kurį suvažiuoja iki 6,000 dele
gatų iš viso pasaulio. 

Pernai Philadelphijoje firmai 
atstovavo net 4 asmenys — 
parodoje, kur buvo pristatomos 
firmos kelionės į Lietuvą ir 
Baltijos kraštus, delegatus 
kalbino lietuviškais rūbais pasi
puošusi firmos Turizmo 
direktorė iš Vilniaus, Violeta 
Kleinienė, stovėdama prie padi
dintos Trakų pilies vaizdo ir 
nuostabios puokštės verbų. 

Šiemet firmos vadovai daly
vavo suvažiavime Thailande, 
kur pasirašė daug sutarčių ir 
sudarė įvairius planus ateities 
turizmo galimybėms savo klien
tams iš Amerikos bei iš Lietu
vos. Netrukus bus pateikta 
naujų, egzotiškų maršrutų. Tuo 
tarpu suvažiavimo metu jau 
užmegzti ryšiai ir kitiems me
tams, kai pasaulinis suvažia
vimas įvyks Glasgow, Škotijoje. 
Šiame suvažiavime G. T. 
INTERNATIONAL vėl tikisi 
dalyvauti parodoje bei supažin
dinti dalyvius su turizmo gali
mybėmis Lietuvoje. 

Daugelį metų, pradedant 
aštuonioliktu šimtmečiu lietu
vius lydėjo paprotys statyti pa
kelėse ir apie savo namų kry
žius ir koplytėles, kaip padėką 
ir atminimą už gyvenimo 
džiaugsmus bei liūdesius. 

Tie kryžiai, stogiastulpiai, 
koplytstulpiai ir koplytėlės 
turėjo labai įvairią ir prasmingą 
ornamentiką, daugiausia suriš
tą su religija bei šventaisiais. 
Jie buvo dažniausiai skaptuo
jami iš medžio ir jų stogelių 
viršūnes puošė geležinės sau
lutės, kryžių forma, ir kiti orna
mentai. 

Dar būdamas vaikas, vasarą 
praleisdavau kaime ir atsimenu 
pakelės kryžius bei koplytstul
pius. Atsimenu ir pakeleivius, 
ar pravažiuojančius arkliais, ir 
kaip jie su pagarba nusiimdavo 
kepurę, prieš pakelės kryžių. 
Tuos kryžius ir Rūpintojėlius 
dirbo kaimo meistrai ir liaudies 
menininkai, galbūt ir žmo
nės, kurie turėjo mažai tam ga
bumų, bet norėjo Dievui pa
dėkoti už suteiktą palaimą ar 
prisiminti atsiskyrusi iš šio 
pasaulio mylimą asmenį. 

Tas pakelės puošmenas ap
tverdavo tvorelėmis ir pasodin
davo gėles. Mačiau ir pritvir-

Rašytoją Jurgį Jankų rei
kia laikyti „lietuvių tautos 
gyvuoju lobiu", tad labai 
džiaugiamės, kad čikagiečiai bei 
apylinkių lietuviai turės progą 
su juo susitikti sekmadienį, 
lapkričio 3 d., 12 vai., Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje salėje. 
Susitikimą rengia PLC rengi
nių komitetas, kuris neseniai 
sudarė progą pasigėrėti kita 
mūsų žymia rašytoja-poete-
aktore Birute Pūkelevičiūte. 
Jurgis Jankus atvyksta iš 
Detroito (Redford, MI), tad visi 
tikrai galime į susitikimą at 
vykti iš Čikagos bei apylinkių. 
Programoje dalyvauja ir aktorė 
Audrė Budrytė. 

Dail. Jurgis Daugvila. 

tintą prie stiebo paprastą stik
lainį, kuriame vasarą visada 
būdavo pamerkta puokštė gėlių. 

Kadangi buvo tiek daug įvai
rių meistrų, kurie skaptavo tuos 
Rūpintojėlius ir šventuosius, jie 
buvo tiek pat įvairūs kaip ir jų 
kūrėjai. Vieni geriau vykę, kiti 
labai primityvūs, neproporcingi. 
Čia ir buvo visas grožis to 
nepaprasto liaudies meno, kū
rėjų vaizduotės, jų bandymas 
padėkoti Dievui savo rankomis. 
Čia randama ta vertinga se
niena, tas nepakartojamas gro
žis, tas Rūpintojėlis, primityvus, 
saulės nublukintas, l ietaus 
nuplautas su erškėčių vainiku 
ant galvos. 

Stovi šalia kelio ir sveikina 
praeivius. Dieną ir naktį; žiemą 
ir vasarą. 

To kryžiaus ar koplytėlės 
centro — Rūpintojėl io ar 
šventojo, namelis panašus į patį 
jo gyventoją. Stogelis ir sienos 
iš paprastos skardos, prikaltos 
didelėmis surūdijusiomis vi

nimis. Geležinė saulutė surū
dijusi, truputi kreiva, vienos 
dalies trūksta... taip atrodydavo 
tie nepamirštami pakeles kry
žiai Lietuvoj. 

Okupacijos metais jų daug nu
vertė, nes okupantas buvo be
dievis, bandė sunaikinti praeiti 
ir religiją primenanti meną. 

Daug to neįkainojamo liau
dies turto yra žuvę ir daugelis 
net nežinotumėm, kaip tas liau
dies menas atrodė, jeigu nema-
tytumėm Jurgio Daugvilos dar
bų. Menininkas, baigs meno 
studijas, skulptorius (nežinau 
kaip jį apibūdinti!), kuris gali 
sukurti, labai originaliai atro
dančius darbus, kurie stovėjo 
Lietuvos pakelėse, lietaus plau
nami pagarbos iš pravažiuo
jančių verti. 

Jurgis Daugvila yra studija
vęs Kaune, Berlyne ir Freibur-
ge. Laimėjęs meno prenųjų. 
Dirbęs su stiklu, pluoštu. Jau 
daugelį metų dirba su medžiu ir 
labai įtikinančiai sukuria dau
gybę li<wd»*« meno tipo kūrinių, 
kurie ne tik atitinka pakelės 
kryžius ir koplytstulpius Lietu
voj, bet ir juos pralenkia. 

Jurgis Daugvila mums pri
mena mūsų garbingą, kūry
bingą praeitį, liaudies meno 
grožį, kurį šiais laikais labai 
mažai kas sugeba sukurti. Jis 
neturi sau lygių.Lietuvoje yra 
daug gerų medžio skulptorių, 
bet jie sukuria daug moderniš-
kesnius Rūpintojėlius ir šven
tųjų atvaizdus, tokius, kurie da
bar yra pageidaujami. Pamačius 
Jurgio Daugvilos darbus, labai 
sunku atsispirt i ką nors 
neparsinešti į savo namus, nors 
keli jo darbai jau puošia sienas 
ir primena Lietuvą, jos pakeles, 
laukus ir kryžius. 

Dail. Jurgio Daugvilos paroda 
Lietuvių dai lės muziejuje 
Lemonte iki lapkričio mėn. 17 d. 

H. P. 

IŠ ARTI IR TOLI, 
MIRĖ DRAMOS 
TEATRO PIRM. 

Mirė Vincas Dovydaitis spalio 
25 d. 9 vai. 40 min. Los Ange
les. Jis buvo ilgametis Los 
Angeles Dramos pirmininkas ir 
aktorius. Gimęs Šakių apskri
tyje, Barzdų kaime 1915 metais 
rugsėjo 6 d. Persikėlęs Vokieti
jon gyveno Hanau stovykloje. 
Jis padėjo dail. Jonynui organi
zuoti Freiburgo meno mokyklą, 
buvo tos mokyklos administra
torius. Atsikėlęs į Los Angeles 
daug veikė teatro srityje. 
Persikėlęs į Vilnių jo meilė 
teatrui neužgeso. 

LB PALM BEACH 
APYLINKĖ 

Lapkričio 7 d., ketvirtadienį, 
12 vai. Carlin parke, Jupiter, 
vyks metinė Lietuvių Bendruo
menės Palm Beach apylinkės 
gegužinė. Laukiame svečių iš 
visos pietų Floridos. Bus galima 
pasivaišinti skaniais lietu
v iškais patiekalais , veiks 
gausių laimikių laimėjimai. 

Veltui s k a m b i n i m a s i 
Lietuvą! MERRILL LYNCH 
bendrovė švenčių proga suteikia 
žmonėms dovaną — veltui 
skambinimą į užjūrį- Skambin
ti bus galima gruodžio 7 dieną, 
Šeštadienį, nuo 9 iki 11 vai. ryte, 
iš Merrill Lynch bendrovės 
raštinių, kurios yra Sears dan
goraižio pastate. Kas nori šia 
lengvata pasinaudoti, prašome 
registruotis Socialinių reikalų 
raštinėje — „Seklyčioje". 

Kazys Varnelis, Stockbridge, 
MA, savo dienraštį parėmė net 
105 dol. auka. Jam tariame 
nuoširdų ačiū! 

Jurgio Daugvilos parodos atidaryme spalio 19 d. Dailės nuuiejuje, Lemonte. 
Nuotr. R. Moaoliauako 
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