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Kas tarnaus Lie tuvai 
ateinančius 4 metus? 

Vilnium, lapkričio 11 d. (BNS) 
- Rinkimų komisijai paskelbus 
urminius rezultatus, galutinai 
>aaiškėjo, kad didžiausią frak-
nją būsimajame Seime sudarys 
konservatorių frakcija, ture-
lianti 70 narių. Tai nesudaro 
absoliučios daugumos 141 vietą 
turinčiame Seime. Tačiau kon
servatoriai tikrai turės daugu
mą pavasarį, kai bus surengti 
nauji rinkimai 4 apygardose, 
kur jie neįvyko. 

Palyginti su 1992-ųjų rinki
mais, konservatoriai turės 
keliomis vietomis mažiau už 
tuomet rinkimus laimėjusią 
Lietuvos demokratinę darbo 
partiją. Tačiau galima koalicija 
su 16 vietų iškovojusiais konser
vatorių sąjungininkais krikščio
nimis demokratais turėtų 86 
mandatus. Dar penkis manda
tus iškovojo nedidelių dešiniųjų 
partijų atstovai — demokratų, 
tautininkų, politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos bei liberalų 
sąjungos nariai. 

Tokiu atveju, valdančioji deši
nioji koalicija Seime atrodytų 
taip: Konservatorių frakcija — 
Vytautas Landsbergis, Elvyra 
Kunevičienė, Gediminas Vag
norius, Arvydas Vidžiūnas, An
drius Kubilius, Antanas Stasiš
kis, Birutė Visokavičienė, Sau
lius Šaltenis, Rimantas Pleikys, 
Jonas Avyžius, Laima Andrikie
nė, Vytautas Dudėnas, Juoza
pas Algirdas Katkus, Vidman
tas Žiemelis, Mečys Laurinkus, 
Alfonsas Bartkus, Emanuelis 
Zingeris, Romualda Hofertienė, 
Ignas Aleškevičius, Nijolė Vai
tiekūnienė, Kęstutis Skrebys, 
Antanas Račas, Alfonsas Vaiš
noras, Liudvikas Sabutis, Vy
tautas Pakalniškis, Vilija Alek
naitė Abramikienė, Zygmuntas 
Mackevičius, Juozas Listavi
čius, Rasa Rastauskienė, Algis 

Seime bus dukart 
daugiau moterų 

Vilnius, lapkričio 11 d. (BNS) 
— Būsimajame Lietuvos Seime 
daugiau nei dukart padaugės 
moterų. 

Pagal pirminius Vyriausiosios 
rinkimų komisijos rezultatus, 
naujojo parlamento mandatus 
gaus 24 moterys. Šiame Seime 
jų buvo 10. 

Daugiausia parlamentarių iš 
jau išrinktų 137 narių bus kon
servatorių frakcijoje — 15. I 
Seimą taip pat išrinktos po dvi 
Centro sąjungos , LDDP ir So
cialdemokratų partijos atstoves. 
Taip pat po vieną Krikščionių 
demokratų partijos, Demokratų 
partijos ir Moterų partijos narę. 

17 proc. parlamentarių yra 
nemažai, palyginti su dabar
tiniu Seimu. Tačiau „moteriš
kumu" Lietuvos parlamentas ir 
toliau atsiliks nuo daugelio 
Vakarų Europos, o ypač — nuo 
Skandinavijos šalių parlamen
tų, 

Aktyviausi II rinkimų rate 
buvo Pasvalio-Panevėžio rinki
mų apygardos rinkėjai, balsavę 
už konservatorių Antaną Matu-
lą ar žemės ūkio ministrą Vy
tautą Einorį, atstovaujantį 
LDDP. Iki 7 vai. vakaro, pra-
balsavus daugiau kaip 53.9 
žmonių, konservatorius turėjo 
maždaug pustrečio proc. balsų 
daugiau už LDDP atstovą. 

- M 137 naujojo Seimo 
narių, 54 jau turi parlamentinio 
darbo patirtį. 23 Seimo nariai 
dirbs jau trečiajame parlamen
te. 

Žvaliauskas, Vaclovas Lapė, 
Rytas Kupčinskas, Vladimiras 
Jarmolenko, Simas Petrikis, 
Gražina Imbrasienė, Petras 
Šakalinis, Stasys Malkevičius, 
Juozas Dringelis, Žibartas 
Jackūnas, Nijolė Ambrazaitytė, 
Stasys Stačiokas, Algimantas 
Sėjūnas, Juozas Galdikas, 
Vytautas Knašys, Vincas Gir
nius, Romualdas Sikorskis, 
Alfredas Stasiulevičius, Al
girdas Petruševičius, Vladas 
Vilimas, Sigitas Urbonas, Sofi
ja Daubaraitė, Jurgis Razma, 
Audronius Ažubalis, Sigitas 
Slavickas, Elena Petrošienė, 
Sigitas Čirba, Antanas Matulas, 
Bronislavas Kuzmickas, Vytau
tas Cinauskas, Joana Sadeikie-
nė, Sigitas Kaktys, Irena Degu
tienė, Vytenis Zabukas, Ona 
Suncovienė, Zigmantas Pocius, 
Mindaugas Briedis, Rimantas 
Didžiokas, Jadvyga Dunauskai-
tė, Petras Šalčius ir Raimundas 
Rajeckas; 

Krikščionių demokratų parti
ja — Algirdas Saudargas, Povi
las Katilius, Česlovas Stanke
vičius, Kazimieras Kryževičius, 
Marija Šerienė, Ignacas Uždavi
nys, Algirdas Patackas, Alber
tas Šimėnas, Feliksas Palubin
skas, Kazimieras Kuzminskas, 
Petras Gražulis, Arimantas 
Raškinis, Julius Beinortas, Vy
tautas Bogušis, Petras Miški
nis ir Algis Kašėta. 

Demokratų partija — Saulius 
Pečeliūnas ir Jūratė Matekonie-
nė, Tautininkų sąjunga—Riman
tas Smetona, Politinių kalinių 
ir tremtinių sąjunga — Antanas 
Švitra, Liberalų sąjunga — Kęs
tutis Trapikas. 

Veiklias frakcijas būsimajame 
Seime turės dar trys politinės 
jėgos, įveikusios 5 proc. barjerą 
daugiamandatėje apygardoje. 

Centro sąjungos frakcijoje bus 
13 narių — Romualdas Ozolas, 
Egidijus Bičkauskas, Vytautas 
Čepas, Kęstutis Glaveckas, Re
gimantas Čiupaila, Algis Čap
likas, Rasa Melninkienė, Arū
nas Grumadas, Kęstutis Vaitu
kaitis, Gintaras Šileikis, Min
daugas Končius, Rūta Rutkely-
tė ir Kazimieras Šavinis. 

Socialdemokratų frakcijoje bus 
12 narių — Aloyzas Sakalas, Ri
mantas Dagys, Arvydas Aksti
navičius, Jonas Valatka, Vida 
Stasiūnaitė, Nikolajus Medve
devas, Roma Dovydėnienė, Al
girdas Butkevičius, Algirdas 
Sysas, Rolandas Zuoza, Juozas 
Olekas ir Vytenis Andriukaitis. 

Tiek pat narių turės ir būsi-

— Sekmadienį,jau įpusėjus 
balsavimui, buvo matyti, kad 
rinkėjų aktyvumas kuo toliau, 
tuo labiau atsilieka nuo pirmo
jo rinkimų rato spalio 20 d. Iki 
2 vai. p.p. buvo balsavę tik 24.28 
proc. rinkimų teisę turinčių 
rinkėjų. 

— Seimo pirmininkas Česlo
vas Juršėnas gana aiškia per
svara pralaimėjo Lietuvos libe
ralų sąjungos atstovui Kęstu
čiui Trapikui, kuris Ignali-
nos-Švenčionių rinkimų apygar
doje surinko beveik 5 proc. dau
giau balsų. 

— Seimo rinkimai Lietuvoje 
buvo laisvi, demokratiški ir 
sąžiningi, spaudos konferenci
joje pirmadienį pareiškė Vyriau
siosios rinkimų komisijos pirmi
ninkas Zenonas Vaigauskas. 
Pasak jo, buvo užfiksuota 
nedaug ir nežymių pažeidimų, 
o stebėtojai iš tarptautinių 
organizacijų labai aukštai įver
tino Lietuvos politinę kultūrą. 

Pasaulio naujienos 

Spalio 1-3 d. Čikagoje vyko JAV LB Tarybos trečioji .esija, praėjusi geroje, darbingoje aplinkoje 
Jono Urbono nuotr.: Tarybos prezidiuman (i* kairės) - vieepirm. Anelė NeUiene, pirm dr 

Zigmas Bnnkis ir JAV LB Krašto valdybos pirm. Regina Narušiene, skaitanti Krašto valdybos 
pranešima. 

A. Brazauskas pasiruošęs 
formuoti naują vyriausybę 

Vilnius, lapkričio 11 d. (BNS) 
— Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas pasirengęs po kelių 
dienų, kai bus paskelbti oficia
lūs rinkimų rezultatai, pradėti 
konsultacijas dėl būsimosios vy
riausybės sudarymo. 

Jis priminė, kad dabartinė vy
riausybė turi grąžinti įgalioji
mus per tris dienas po lapkričio 
17-osios, iki kurios Vyriausioji 
rinkimų komisija turi paskelbti 
oficialius rinkimų rezultatus. Po 
to šiai vyriausybei bus pavesta 
toliau eiti pareigas iki naujos 
vyriausybės priesaikos. 

Tradiciniame interviu Lietuvos 
radijui pirmadienį prezidentas 
žadėjo „įdėmiai išklausyti" visų 
į Seimą patekusių partijų atsto
vus ir sakė, kad „bendrom jė
gom formuosim vyriausybę". 

Šalies vadovas užtikrino esąs 
pasiruošęs pokalbiams su rinki-
mus laimėjusiais konservato-

moji LDDP frakcija — Česlovas 
Juršėnas, Mindaugas Stankevi
čius, Vytautas Einoris, Sigita 
Burbienė, Povilas Gylys, Myko
las Pronckus, Justinas Karosas, 
Gediminas Kirkilas, Artūras 
Plokšto, Irena Šiaulienė, Petras 
Papovas ir Algimantas Salama
kinas. 

Prie LDDP frakcijos greičiau
siai šliesis rinkimus laimėjęs 
Valstiečių partijos pirmininkas 
Albinas Vaižmužis. 

I Seimą taip pateko keturi 
save iškėlę kandidatai ir keturi 
kitų politinių jėgų atstovai. Tik 
prasidėjus parlamento darbui 
paaiškės, kurias Seimo jėgas jie 
daugiausia rems. Tai — Audrius 
Butkevičius, Alvydas Medalins-
kas, Virginijus Martišauskas, 
Ramūnas Karbauskis, Krikščio
nių demokratų sąjungos pirmi
ninkas Kazys Bobelis, Moterų 
partijos pirmininkė Kazimiera 
Prunskienė, „Jaunosios Lietu
vos" pirmininkas Stanislovas 
Buškevičius ir Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos atstovas Gab-
rielis Mincevičius. 

Likusių laisvų mandatų savi
ninkai paaiškės po naujų rin
kimų tose apygardose, kur jie 
neįvyko dėl mažo rinkėjų akty
vumo. Nauji rinkimai greičiau
siai bus surengti pavasarį, kar
tu su savivaldybių rinkimais. 

— Pirminiais duomenimis, 
Lietuvos tautininku sąjungos va
dovas Rimantas Smetona gana 
nesunkiai Ukmergės rinkiminė
je apygardoje įveikė konserva
torių Sigitą Čirbą. 

— Antrajame rinkimų rate 
paštu balsavo 62,935 Lietuvos 
rinkėjai (pirmajame — apie 
63,000). 

riais ir krikščionimis demokra
tais. „Aš ne mažiau susirūpinęs 
suformuoti vyriausybe, kuri bū
tų darbinga, kuri turi būti kva
lifikuota", sakė A. Brazauskas. 

Paklaustas apie užsienio poli
tiką, už kurią, pagal Lietuvos 
Konstituciją, yra atsakingas 
kartu su vyriausybe, preziden
tas sakė nematąs „principinių 
ginčytinų klausinių". Jis neabe
joja, kad naujos politinės jėgos 
nepakeis pagrindinio kurso san
tykiuose su kaimynais, ben
dradarbiaujant su vidurio Eu
ropos šalimis, siekiant transat
lantinės integracija* 

„Vienintelis dalykas labai 
svarbus - kad užsienio politika 

duotų ir teigiamų rezultatų", 
pažymėjo šalies vadovas. 

Tarp kitų problemų, kurias 
teks spręsti naujajai vyriau
sybei, prezidentas A. Bra
zauskas minėjo energetikos pro
blemas, kitų metų biudžeto for
mavimą, kovą su mokesčių ne
mokėjimu, kontrabanda, dvigu
ba buhalterija, socialinius klau
simus. 

Prezidentas pasidžiaugė, kad 
per antrąjį rinkimų ratą balsa
vimas vyko žymiai sklandžiau. 
A. Brazauskas padarė išvadą, 
kad Lietuvoje nemokama orga
nizuoti referendumų. Jo nuo
mone, visi rinkimų metu vykę 
referendumai buvo aktualūs, 
bet neįvyko, nes „visuomenė 
buvo visiškai neparuošta". 

Konservatoriai užtikrintai 
laimėjo rinkinius 

Vilnius, lapkričio 11 d. (BNS) 
— Konservatoriai per antrąjį 
Seimo rinkimų ratą laimėjo ly
giai tiek pat vietų kaip ir per 
pirmąjį ir visiškai įtvirtino savo 
pergalę ir daugumą naujajame 
Seime. 

Pirminiai rezultatai rodo, kad 
konservatorių kandidatai nuga
lėjo 35 apygardose. 35 vietas jie 
buvo laimėję ir per pirmą ratą. 

Antri vėl buvo artimiausi kon
servatorių sąjungininkai krikš
čionys demokratai, tačiau šį 
kartą jie gavo tik 5 vietas ir iš 
viso jų Seime turės 16. 

LDD partiją pavijo ir aplenkė 
Centro sąjunga, dabar gavusi 4 
mandatus ir iš viso turėsianti 13 
vietų. 12 turės LDDP, dabar 

LDDP opoziciją įsivaizduoja 
kaip daugiagalvį slibiną 

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

ITAR-TASS, 

laimėjusi tik du mandatus. 
Socialdemokratai sugebėjo 

laimėti penkiose apygardose, 
įskaitant dviejose Vilniuje, ir iš 
viso turės 12 vietų. 

Dvi vietas Seime laimėjo de
mokratų partija, po vieną — tau
tininkai (Rimantas Smetona), li
beralai , „Jaunoji Lietuva" 
(Stanislovas Buškevičius), vals
tiečių partija, Lenkų rinkimų 
akcija, krikščionių demokratų 
sąjunga (Kazys Bobelis), Moterų 
partija (Kazimiera Prunskienė), 
politinių kalinių ir tremtinių są
junga. 

Laimėjo keturi save iškėlę 
kandidatai, įskaitant Audrių 
Butkevičių. 

V a š i n g t o n a s . Jungtinių 
Valstijų Senato respublikonų 
vadovas Trent Lott šeštadienį 
pažadėjo bendradarbiauti su an
trai kadencijai perrinku JAV 
prezidentu Bill Clinton, jei jis 
nuoširdžiai sieks subalansuoti 
šalies biudžetą ir sumažinti vy
riausybę. Lott šeštadienį pareiš
kė, jog respublikonai yra nusi
teikę užmiršti rinkimų kampa
nijos kartėlį ir pradėti dirbti 
kartu šalies labui. „Jei prezi
dentas Clinton tikrai elgsis taip, 
kaip žadėjo rinkimų kampanijos 
metu, mes noriai su juo bendra
darbiausime", sakė Senato res
publikonų vadas. 

Florencija. Prancūzija, Italija 
ir Ispanija šeštadienį pažymėjo 
bendrų greitojo reagavimo pajė
gų įkūrimą. Šios pajėgos ateity
je turėtų dalyvauti humanitari
nėse ir taikos palaikymo opera
cijose, malšinant konfliktus, 
tokius, koks dabar siaučia Zai
re. I greitojo reagavimo pajėgas, 
pavadintas Eurofor, priklauso
mai nuo konflikto masto, pri
reikus galima pašaukti iki 
10,000 kariškių. 

Gracas, Austrija. Šeštadienį 
nesutarimais baigėsi Europos 
valstybių vadovų susitikimas, 
kai Albanija pareiškė, jog 
priešinsis Jugoslavijos narystei 
Vidurio Europos Iniciatyvoje 
(CEI), jeigu ji nesutiks pradėti 
dvišalių derybų dėl Kosovo. 
Albanija kaltina Jugoslavijos 
vyriausybę, kad ši žiauriai 
elgiasis su Koeove gyvenančiais 
albanais. 

Deir Kvadis, Vakarų kran
tas. Sekmadienį per protesto 
akciją prieš žydų gyvenviečių 
plėtimą Vakarų krante Izraelio 
pajėgos nukovė vieną ir sužeidė 
12 palestiniečių. Nepaisant to, 
esama požymių, kad Izraelis 
ruošiasi ilgai atidėliojamam 
pajėgų išvedimui iš Vakarų 
kranto miesto Hebrono lapkri
čio 20-22 dienomis. 

Liublijana. Slovėnijos mi
nistro pirmininko Janez Drnov-
sek vadovaujama centro kairioji 
Liberalų demokratų partija lai
mėjo daugumą balsų sekmadie
nį įvykusiuose visuotiniuose 
rinkimuose. 

Santiago. Lotynų Amerikos 
valstybių bei Ispanijos ir Portu
galijos valdovų susitikime Ku
bos prezidentas Fidel Castro 
užsipuolė Jungtines Valstijas, 
kad šios, kišdamosis į Lotynų 
Amerikos valstybių reikalus, 
žlugdo jų kultūrą. „Mūsų kul
tūrą žlugdo šio hegemono kont
roliuojamos visuomenės infor
mavimo priemonės, tuo tarpu, 
kai ta pati valstybė organizuo
ja nusikalstamas blokadas ir 
nuolat kišasi į mūsų valstybės 
vidaus reikalus", sakė Kubos 
prezidentas. 

Maskva. Rusija sekmadienį 
perspėjo JAV, kad imsis atsako
mųjų priemonių, jei JAV parei
gūnai nepaleis New Yorke prieš 
dvi savaites sulaikyto, į atsargą 
išėjusio Rusijos žvalgybos parei
gūno Vladimir Galkin. Rusijos 
teigimu, Galkin buvo areštuotas 
Kenedi aerouoste ir apkaltintas 
buvęs Sovietų Sąjungos agentu. 
Pasak Rusijos pareigūnų, tai 
buvo padaryta neatsižvelgiant į 
tai, kad jis pasitraukė iš tar
nybos 1992 m., o savo buvusį 
darbą buvo nurodęs prašyme iš
duoti vizą. 

Interviu Maskvoje anglų kal
ba leidžiamam laikraščiui 
„Moecow Tribūne", buvęs KGB 
žvalgybos skyriaus viršininkas 
Nikolaj Leonov pareiškėjog 
tikėtina, kad atsakydamos į 
JAV pareigūnų veiksmus. Rusi
jos specialiosios tarnybos gali 
pradėti veikti prieš buvusius 
JAV žvalgybos karininkus, šiuo 
metu Maskvos archyvuose ren
kančius medžiagą savo memua
rams. 

N e w Yorkas. Prancūzija ir 
Naujoji Zelandija Jungtinių 
Tautų Administravimo ir 
biudžeto komitete užėmė dvi 
vietas, kurias iki šiol kontroliavo 
JAV. Manoma, kad daugiausiai 
įtakos balsavimo rezultatams 
turėjo didžiulė JAV skola JT 
biudžetui. Generalinė Asamblė
ja, rinkdama komiteto narius 
naujai 3 metų kadencijai, vietoj 
JAV atstovės Melinda Kimble 
pasirinko Denise Almao iš Nau
josios Zelandijos ir prancūzą 
Gerard Biraud. Tai bus pirmasis 
kartas nuo 1946 m., kai biudže
to komitete nėra JAV atstovų. 

JAV prezidentas atsisako 
liberaliųjų padėjėjų 

Vilnius, lapkričio 11 d. (BNS) 
— LDDP sveikina Seimo rinki
mus laimėjusias dešiniąsias par
tijas ir linki sėkmės įgyvendinti 
jų „labai gražias ir patrauklias 
programas". 

LDDP pirmininkas Česlovas 
Juršėnas spaudos konferencijo
je pirmadienį sakė. kad rinkėjai 
dešiniuosius pasirinko vilda
miesi, kad jie lems „lengvesnį 

— Konservatorių partijos 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis pirmadienį paragino 
prezidentą Algirdą Brazauską 
kreiptis į Lietuvos gydytojų 
sąjungos vadovus, siūlant ne
rengti lapkričio 26 d. supla
nuoto gydytojų streiko. „Nau
jasis Seimas yra pasiryžęs 
spręsti Šiuos ir kitus socialinius 
klausimus, neteisingą padėtį, 
kurioje yra atsidūrę ir gydyto
jai, ir mokytojai, ir pensinin
kai", sakė V. Landsbergis. 

ir smagesni gyvenimą. 
Č. Juršėnas pažymėjo, kad 

visos opozicijon dabar patekę 
partijos dirbs savarankiškai, bet 
neišvengiamai bus klausimų, 
kur reikės derinti pozicijas. 
LDDP vadovas viliasi, kad ne
reikės priiminėti opozicijos 
įstatymo ir jos teisės bus užtik
rintos Seimo statutu. 

Paklaustas, kas dabar bus 
opozicijos vadas, Č. Juršėnas 
sakė, kad tai bus „daugia
galvis slibinas". Šio Seimo 
LDDP frakcijos seniūnas Gedi
minas Kirkilas pridūrė, kad 
opozicijos vado statusas rei
kalingas ir yra natūralus tik 
dvipartinėje sistemoje, o Lie
tuvoje juo buvo „apsiskelbęs 
vienas asmuo". 

G. Kirkilas pareiškė, kad kon
servatoriai jau ruošia dirvą savo 
tolesnėms nesėkmėms — iš 
anksto kalba apie dabartinės 
vyriausybės paliktas skolas. Jis 

Vašingtonas, lapkričio 11d. 
(AP-BNS) - Vienas liberaliau
sių JAV prezidento padėjėjų 
Harold Ickes išeina iš Baltųjų 
rūmų po to, kai Bill Clinton pa
reiškė, kad į savo antrąją admi
nistraciją ketina kviesti ir res
publikonus. 

H. Ickes yra Baltųjų rūmų ad
ministracijos viršininko pava
duotojas. Dabar jo vietą gali 
užimti nuosaikus respubliko
nas, atsargos generolas Colin 
Powell, kuris 2000 m. galbūt 
pretenduos ir į prezidento postą. 

Apie C. Powell palankiai 
atsiliepė tiek B. Clinton, tiek 
Baltųjų rūmų administracijos 

• viršininkas Leon Panett. Pat C. 

patikino, kad septintoji vyriau
sybė visą ataskaitą pateiks tvar
kingai. Jis paneigė, kad LDDP 
suorganizavo medikų streiką, jų 
problemas palikdama būsimajai 
vyriausybei. „Patys konser
vatoriai dar vasarą pradėjo 
kurstyti medikus streikuoti, o 
dabar patiems teks taisyti situ
aciją", sakė jis. 

Powell sakė apmąstymas pasiū
lymą ateiti į B. Clinton „ko
mandą". 

Pertvarkydamas kabinetą, B. 
Clinton užsiminė ieškąs žmo
nių, kurių dėka jo administra
cija užimtų tvirtas pozicijas 
vadinamajame „gyvybiniame 
centre". Sis terminas nusako 
tam tikrą vietą demokratinėje 
sistemoje, esančią viduryje tarp 
kraštutinių dešiniųjų ir kraštu
tinių kairiųjų ideologijų. 

Pirmasis žingsnis į gyvybinį 
centrą yra įtraukti respubli
konus į savo patarėjų bei pa
dėjėjų sferą, sakė prezidentas in
terviu ABC televizijai. „Aš labai 
norėčiau turėti dvipartinį kabi
netą", pareiškė Bill Clinton. 

KALENDORIUS 
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Teodoras, Narvydas, Grožilė. 
1885 m. gimė ministras Marty
nas Yčas. 

Lapkr ič io 13 d.: Šv. 
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kas, Taiyda, Daugantas. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
DAR KARTĄ APIE 

VITAMINĄ E 
DANIELIUS 

DEGĖSYS, M.D. 

Vitaminas E laikomas svar
biausiu „antioxident", galinčiu 
apsaugoti žmogų nuo daug chro
niškų ligų. Nenuostabu, kad 
jo pareikalavimas paskutinių 
penkerių metų tėkmėje dvigu
bai padidėjo. Pernai jo buvo par
duota už 525 milijonus dolerių. 
Manoma, kad jis gali apsaugoti 
žmogų nuo širdies ir vėžio ligų. 
Gyvuliukai, šeriami maistu, tu
rinčiu apsčiai vitamino E, buvo 
atsparesni vėžį sukeliantiems 
kancerogenams, bet ar jis apsau
go žmogų nuo vėžio ligų, kol kas 
dar nėra įrodyta. Toje srityje 
daromi tyrimai yra kontra-
versiniai. 

Prieš keletą metų buvo pra
vestos dvi didelės studijos. 
Vienos studijos metu žmonės 
ėmė vitamino E 30 tarptautinių 
vienetų paroje. Jų vėžio ligų 
rizika sumažėjo 13%. Kitos stu
dijos metu žmonės ėmė kasdie
ną 501.U., bet jų grupėje nebuvo 
pastebėta, kad būtų sumažėjęs 
vėžio išsivystymas. Jis neturė
jo jokios įtakos į prostatos, išei
namos angos ir krūtų vėžio vys
tymąsi. Tuo tarpu širdies ligų 
profilaktikoje vitaminas E yra 
veiklus ir efektingas. 

Praėjusio kovo mėnesį buvo 
paskelbta, gerai kontroliuota, 
18 mėnesių trukusi, britų studi
ja, kurioje dalyvavo per 2,000 
žmonių, sergančių širdies koro
narinių indų susiaurėjimais, 
patvirtintais rentgeno tyrimais. 
Pusė tos grupės žmonių kasdie
ną ėmė 400 arba 800 I.U. vita-

-mitto-E. Kita gi tos grupės dalis 
%mė „placebo". Po 18-kos mėne
sių vitamino E ėmusiųjų grupė
je buvo 77% mažiau širdies smū
gio atvejų, negu „placebo" 

. ėmusiųjų grupėje. 
Dr. Meir Stampfer, Harvard 

School of Public Health mitybos 
profesorius, žymus vitamino E 
tyrėjas, sako: norint, kad 
vitaminas E gerai veiktų, jį 
reikia imti ilgesnį laiką ir 
didesniais kiekiais, būtent, 
nemažiau kaip 400 I.U. per 
parą. Tai yra apie 13 kartų 
daugiau, negu vaistų ad
ministracijos nustatyta paros 
dozė. Manoma, kad imant to
kius kiekius, vitaminas E ap
saugo širdį nuo širdies indų 
trombozės. 

1993 metais buvo paskelbti 
Harvard Medicinos mokyklos 
stebėjimo duomenys. Tame ste
bėjime, trukusiame 8 metus, 
dalyvavo 89,245 medicinos se
serys, 34-59 metų amžiaus. Ste
bėjimas parodė, kad seserys, 
kurios ėmė kasdieną didesnius 
vitamino E kiekius, nemažiau 
kaip 1001.U.. ir ėmė ilgiau negu 
2 metus laiko turėjo 40 proc. 
mažiau širdies koronarinių indų 
trombozių. O tos seserys, kurios 
ėmė mažesnius kiekius, arba 
tos, kurios ėmė didesnius, bet 
trumpiau negu 2 metas, nebuvo 
apsaugotos nuo širdies ligų. 

Širdies koronarinių ligų prie
žastys yra per didelis blogo 
cholesterolio (LDD kiekis krau
jyje. LDL cholesterolis tol, kol jis 
nebūna oksiduotas, organizmui 
žalos nedaro, bet oksiduoto 
blogo cholesterolio atveju, bal
tieji kraujo kūneliai pradeda jį 
naikinti, graužti ir. prisipildę 
LDL cholesterolio sulimpa su 
kitais ir užkemša koronarinius 
širdies indus. Vitaminas E stab
do hlogo cholesterolio oksidaciją. 
Šio proceso eiga yra patvirtin
ta tiek laboratorijoje, tiek ste
bint žmones. 

Studija, daryta su 34,000 mo
terų, parodė, kad natūralus, 
maiste esantis, vitaminas E, yra 
veiksmingesnis, negu sintetiš

kai pagamintas. Viena šios stu
dijos grupė valgė maistą, turintį 
apsčiai vitamino E ir neėmė sin
tetiniu būdu pagaminto. Toje 
grupėje širdies smūgių skaičius 
sumažėjo 60% procentų. Kita gi 
grupė valgė mažai vitamino E 
turintį maistą, bet papildomai 
ėmė sintetiškai pagamintą vita
miną E. Šioje grupėje širdies 
smūgių skaičius nemažėjo. Ko
dėl gi maiste esantis, natūralus, 
vitaminas E yra veiksmingesnis 
negu sintetiškai pagamintas? 

Vitamino E daugiausia ran
dama riešutuose, saulėgrąžų 
sėklose ir sojos pupelėse. Veiks
mingiausia vitamino E cheminė 
medžiaga, išskirta iš sojos 
pupelių, yra grynas d alfa-
tocopherolis. Tuo tarpu sintetiš
kai pagamintas turi keletą jun
ginių, kurių molekulių struk
tūra šiek tiek skiriasi viena nuo 
kitos. Natūralaus vitamino E 
ypač daug randame saulėgrąžų 
sėklose. Pusė puodelio tų sėklų 
turi 401.U. vitamino E. Bet toks 
kiekis sėklų turi ir 35 gramus 
riebalų. Todėl maistas, kuris 
turi daug vitamino E, yra riebus 
maistas. Natūralus vitaminas E 
tirpsta riebaluose, todėl, val
gant maistą, neturintį riebalų, 
arba sergant „cystic fibrosis", 
Crohns liga, kepenų ciroze bei 
trumpų žarnų sindromu, kurių 
metu virškinamasis traktas 
nepajėgia absorbuoti riebalų, 
reikia vartoti vandenyje 
tirpstantį, sintetinį vitaminą E. 
pavyzdžiui Nutr -E-So l 

softgels. 
Vitaminą E imant po 400 I.U. 

dienoje, problemų nebūna. Yra 
daug žmonių, kurie ėmė vitami
ną E daugelį metų didesniais 
keikiais be jokių pašalinio 
veikimo reiškinių, bet imti 
daugiau kaip 800 I.U. nepatar
tina, nes organizmas didesnio 
kiekio absorbuoti nepajėgia. Be 
to, didesnis kiekis gali sukelti 
virškinamojo trakto sutrikimą 
bei kitokias komplikacijas. Taip 
pat reikia atsiminti, kad vitami
nas E gali sukelti kraujavimą 
smegenyse, jeigu jis būna ima
mas kartu su kraują skystinan-
čiais vaistais, pavyzdžiui hepa
rinu arba coumadinu (Warfe-
rin). Apskritai, galima sakyti, 
kad vitaminas E yra patikimas 
vaistas širdies ligų profilaktiko
je. Jis randamas ne tik riešutuo
se ir minėtose sėklose, bet ir 
mėsoje bei žuvų alyvoje, dar
žovių lapuose. Žmogus, valgan
tis mišrų maistą, vitamino E 
nestokoja, todėl tiems, kurie 
turi normalų kraujo spaudimą, 
normalų svorį, nerūko ir neturi 
kitokių sveikatos problemų, gal 
ir nėra reikalo papildomai imti. 

VALERIJONŲ 
PLANTACIJOS 
ŽEMAITIJOJE '' 

Telšių rajone Mileiki", kaimo 
ūkininkas Stasys Mileikis šie
met nuims pirmąjį derlių 
valerijonų, kuriuos augina 3 ha 
plote. Tai vienintelis, šiuos 
vaistinius augalus auginantis, 
ūkininkas visoje Žemaitijoje, — 
rašo „Lietuvos rytas". 

Vaistinis valerijonas reikalau
ja daug rankų darbo. Vasarą 4 
samdytos moterys valerijonų 
plantaciją ravėjo mažiausiai 3 
kartus Paprastai iš vieno ha 
kasama po 1-2 tonas valerijono 
šaknų, tačiau šiemet dėl nepa
lankių orų ūkininkas nesitiki 
daugiau kaip vienos tonos i i ha. 
Išdžiovintus valerijonus parduos 
Švenčionių vaistažolių fabrikui, 
su kuriuo sudaryta sutartis. Už 
1 kg šaknų fabrikas žadėjo mo
kėti po 10 litų. Anot vaistažolių 

Petrašiūnų kapinėse t. Severinas, OFM. Jis yra vokietis, treji metai darbuojasi Lietuvoje pas 
t. pranciškonus, neblogai susikalba lietuviškai. 

Nuotr. Valstijos ĮaaaaMaaal 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

KONFERENCIJA 
„ŽMOGUS IR ALKOHOLIS" 

Rugsėjo 14 dieną Mari
jampolėje įvyko konferencija 
„Žmogus ir alkoholis". Ren
ginys, kuriame dalyvavo per 80 
įvairių visuomeninių bei poli
tinių organizacijų ir valdžios 
atstovų prasidėjo šv. Mišiomis, 
kurias Šv. Arkangelo Mykolo 
prokatedroje aukojo Vilkaviškio 
vyskupas Juozas Žemaitis.MIC. 
Po šv. Mišių konferencija per
sikėlė į miesto savivaldybės 
salę. Konferenciją pradėjo Mari
jampolės dekanas kun. J. Bar
kauskas. Jis aptarė alkoholizmo 
problemą ir mūsų visuomenėje 
susidariusią padėtį. Miesto 
meras A. Žvaliauskas pažymėjo, 
kad po nepriklausomybės atga
vimo visuomenė nebuvo šviečia
ma šiuo klausimu. Jis atkreipė 
konferencijos dalyvių dėmesį į 
tai, kad valstybės biudžetas už 
prekybos alkoholiu licenzijas 
gauna 60 milijonų litų. Mari
jampolės rajono meras savo 
kalboje teigė, kad alkoholizmas 
jau tapo visuotinė blogybė ir 
apėmė inteligentiją bei pedago
gus. Kun. A. Keina sakė, kad al
koholizmas kelia grėsmę tautos 
išlikimui. Pasak jo, per metus 
vienas vyras suvartoja 220 al
koholinio gėrimo butelių, 356 
tūkstančiai žmonių kasdien var
toja alkoholį. „Tikėjimas yra ne 
apeigų atlikimas, bet dvasinis 
augimas, krikščioniško gyveni
mo būdo ugdymas", — sakė pre
legentas. Jo teigimu, nauji 
Seimo rinkimai yra vilties 
kibirkštėlė. Seimo narys A. En
driukaitis kvietė lygiuotis į 
Suomiją, Švediją, Norvegiją. Jis 
sakė, kad buvusio premjero A. 
Šleževičiaus dėka atsisakyta 
valstybinio alkoholio monopo
lio. Seimo narys taip pat at
kreipė konferencijos dalyvių 
dėmesį į alkoholio reklamos 
gausą, veikiančią žmonių pasą
monę. Gydytojas A. Janionis in
formavo, kad Marijampolės ra-

supirkėjų, Lietuvoje valerijonų 
auginama nedaug, todėl jų 
paklausa vietos rinkoje nebus 
patenkinama dar apie 10 metų. 

S. Mileikis sakė, jog ateityje 
bandys rinkos ieškoti užsienyje, 
nes ten už vieną kilogramą va
lerijonų žaliavos galima gauti 
apie 65 litus. Šiaip ūkininkas, 
turintis 20 ha savo ir 40 ha 
nuomojamos žemės, specializuo
jasi augindamas grūdines kul
tūras. Pinigų pragyvenimui tiki
si gauti pardavęs kviečius, 
kuriuos ketina vežti parduoti į 
Latviją ir ten uždirbti du kartus 
daugiau negu Lietuvoje. Valeri
jonai dar jokio pelno neduoda. 
„Kol kas pinigus kišam į žemę. 
Apie tikrą pelną galėsim galvoti 
tik po kokių dvejų metų", — 
sako ūkininkas. 

jone apytiksliais duomenimis 
alkoholizmu serga 1797 žmonės, 
užregistruota 13 narkomanų. 
Taip pat 47 žmonės priklauso 
anoniminių-alkoholikų draugi
jai. Kalbėtojas teigė, kad mieste 
būtinai reikalingas reabilita
cijos centras.nes pastebimi nar
komanijos epidemijos požymiai. 
Susirūpinusi, kad vis daugėja 
sunkiai auklėjamų vaikų ir pa
mestinukų, Marijampolės Vai
kų teisių apsaugos tarnybos va
dovė N. Popierienė siūlė įsteigti 
Motinos ir Vaiko laikinuosius 
globos namųk Mintimis apie al
koholizmo if su juos susijusias 
visuomenės problemas pasidali
jo koriferencijoje dalyvavę visuo
meninių ir politinių organiza
cijų atstovai, pedagogai. Kon
ferencijos dalyviai priėmė krei
pimąsi, kariame bažnyčia ir vi
suomenė kviečiama įsitraukti į 
Lietuvos blaivinimo darbą. Taip 
pat buvo priimtas atskiras krei-
pimasis į Lietuvos prezidentą. 

„Bažnyčios žinos", Nr. 18 
n 

VIENUOLIJŲ 
UŽDAVINIAI ŠIŲ 

DIENŲ LIETUVOJE 

Rugpjūčio 20 dieną Marijam
polės Šv. Vincento bažnyčioje 
vyko Vilkaviškio vyskupijoje 
dirbančių seserų konferencija 
„Vienuolijų^ uždaviniai šių 
dienų Lietuvoje". Konfe
rencijoje dalyvavo 35 seserys iš 
Šv. Elžbietos, Eucharistinio Jė
zaus, Nekaltai Pradėtosios Švč. 
Mergelės Marijos Vargdienių 
seserų, Švč. Mergelės Marijos 
Nuliūdusiųjų Paguodos ir 
Šventosios Šeimos kongre
gacijų. Šv. Misiąs koncelebravo 
vyskupas Juostas Žemaitis, MIC, 
ir kun. Ričardas Repšys, MIC. 

Per pamokslą vyskupas J. 
Žemaitis, MIC, priminė vie
nuolių pareigą ypatingu būdu 
liudyti Kristų šiuolaikiniam 
pasauliui, besivaikančiam gar
bės, prabangos, malonumų. 
Kartu jis ragino nuolat budėti, 
nes žmogiškoji prigimtis gali 
lengvai pasiduoti pasaulio vilio
nėms. Kalbėdamas apie vienuo
liškojo gyvenimo kilnumą ir 
uždavinius, vyskupas rėmėsi 
Vatikano II Susirinkimo doku
mentais. Jis taip pat priminė 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
mintis, išsakytas Vilniaus 
katedroje jo apsilankymo Lietu
voje metu. Vyskupas pabrėžė, 
kad visos kongregacijos tarnau
ja Dievui pagal savo charizmą, 
todėl neturi būti nesutarimų ir 
nesveikos konkurencijos. 

Po šv Mišių kun. R. Repšys 
skaitė pranešimą „Vienuolįjų 
vaidmuo Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios atsinaujinime". Pa
brėždamas, jog negalįs nurodyti, 
ką seserys turėtų daryti, prele
gentas ragino remtis vienuo
linio gyvenimo tradicija, džiaug-
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tis pašaukimu ir džiuginti k 
pasaulį. Vėliau kiekvienos 1 
kongregacijos atstovė trumpai 
papasakojo savo vienuolijos is
toriją, supažindino su da
bartiniais darbais, pasidalijo 
mintimis, pasiūlymais, rūpes
čiais. 

Seserys buvo akinamos akty
viau dalyvauti parapijų 
gyvenime, vadovauti vaikų ir 
jaunimo katalikiškoms organi
zacijoms. Ses. Bena Mališkaitė 
siūlė įkurti Vilkaviškio vysku
pijos Jaunimo evangelizacijos 
centrą, kuris koordinuotų įvai
rių jaunimo organizacijų veiklą. 
Toks centras galėtų efektyviau 
spręsti va ikų ir jaunimo 
stovyklų organizavimo klau
simus. Seserys kalbėjo ir apie 
bendravimą su tikybos pamokas • 
lankančių vaikų tėvais bei su
augusiųjų evangelizaciją. Ses. 
Albina Pajarskaitė ragino 
seseris „darbuotis vienybėje su 
vyskupu, daugiau padėti parapi
joms". 

Apibendrindamas išsakytas 
mintis, vyskupas J. Žemaitis 
padėkojo seserims už nuoširdų 
darbą vyskupijoje, ypač karita-
tyvinio darbo ir tikybos moky
mo srityse. Ganytojas skatino 
drąsiau įsitraukti į suaugusiųjų 
evangelizaciją, eiti į šeimas, 
kaip tai daro „Marijos Legiono" 
nariai. Jis pageidavo, kad 
seserys, brangindamos savo 
vienuolini pašaukimą, brangin
tų ir jo išorinį ženklą — vienuoli
nį drabužį, pratintųsi jį vilkėti. 
Kun. jubiliatas Vytautas Bag-
danavičius, MIC, iš Čikagos 
džiaugėsi, kad vyskupas yra už
mezgės glaudžius ryšius su 
vyskupijoje veikiančiomis 
kongregacijomis, atkreipė kon
ferencijos dalyvių dėmesį į žo
džio „meilė" vartojimą. Pasak 
kun. V. Bagdanavičiaus, žodį 
„meilė" reikėtų supaprastinti, 
padaryti suprantamesnį. Lietu
vos marijonų provincijolas kun. 
Pr. Račiūnas tvirtino, kad tokio 
sunkaus laikotarpio, kaip da
bar, Bažnyčia galbūt dar nėra 
išgyvenusi". Pasak jo, šiandien 
grėsmę kelia materializmas 
ateinantis tiek iš Rytų, tiek iš 
Vakarų. 

Kalbėtojas ragino seseris 
„išstudijuoti ir persiimti mokslu 
apie pašvenčiamąją malonę", 
kad jos šį supratimą galėtų per
teikti kitiems. Jis taip pat 
akcentavo vienuolijos vidinio 
gyvenimo ir tarpusavio meilės 
svarbą bei akino vengti „dvie
jų kraštinumų — vyresniosios 
komandavimo ir seserų nepa
klusnumo". Baigiantis konfe
rencijai seserys pasveikino 
vyskupą J. Žemaitį garbingo 70 
metų jubiliejaus proga, padėkojo 
už tėvišką globą. Susitikimas 
baigėsi jaukioje Šv. Vincento 
parapįjos namų salėje. 

(„Bažnyčios žinios", Nr. 16) 

MOTINOS IR VAIKO 
GLOBOS NAMAI VILNIUJE 

Rugsėjo 13 dieną Vilniaus ar
kivyskupijos Caritas patalpose 
įsteigtas dar vienas Vilniaus 

DRAUGO prenumerata mokama U 

metams H metų 
JAV $96.00 $66.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 
T ik šeštadienio laida: 
JAV *$66.00 $40.00 
Kanadoje ir kitur (U S.) $60.00 $45.00 
Utsakant į Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 $56.00 
TSk šeštadienio laida $66.00 
Uisakant i ossieni 
oro pastų $500.00 $250.000 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

— i 

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Ignas Budrys 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, 
nedirba. 
• Redakcija straipsnius 

* savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją. 

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

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

BC JF\~ m 
Caritas padalinys - Motinos ir 
vaiko globos namai. Pasak Vil
niaus arkivyskupijos Caritas 
direktoriaus kun. Vidmanto Ru
doko, idėja steigti tokius namus 
kilo Caritas reikalų vedėjui 
Žybartui Patašiui sugrįžus iš 
Lenkijoje vykusios konferenci
jos, kurioje buvo svarstoma 
nuskriaustų ir vienišų moterų 
padėtis visuomenėje. Kun. V. 
Rudoko ir Ž. Patašiaus pareng
tą projektą palaimino Vilniaus 
arkivysk. A J. Bačkis. Finansiš
kai globos namų statybą rėmė 
Vilniaus Telekomas, Lietuvos 
Dujos, Vokietijos Halės ir Vech-
tos miestų Caritas bei Maltos 
ordinas. *- "--

Globos namuose dirba profe
sionalus ir darbštus personalas 
- keturios jaunos moterys vado
vaujamos namų direktorės No
medos Sindaravičienės. Pirmus 
metus personalui mokėti atly
ginimą pažadėjo Vilniaus savi
valdybės socialinės rūpybos 
skyrius. Atsidarius Globos 
namams norą juose apsigyven
ti jau pareiškė per 30 moterų. 
Tačiau, pasak Caritas direkto
riaus buvo padaryta griežta at
ranka, atskirai išnagrinėtas 
kiekvienas atvejis. Šiuo metu 
namuose apgyvendintos šešios 
moterys su vaikais, kurių pa
vardės neskelbiamos. Taip pati 

sudaryta galimybė laikinai pri
siglausti nuskriaustoms, nelai
mės ištiktoms ar iš namų išva
rytoms moterims. Kun. V. Ru
dokas mano, kad ateityje čia gy
venančios moterys turės prisi
dėti prie namų išlaikymo, mo
kės tam tikrą mokestį. Aktyviai 
bendradarbiaujama su miesto 
savivaldybe, nes, pasak kun. V. 
Rudoko, šiuose namuose gyvens 
miesto žmonės ir tai yra miesto 
problema. Todėl Globos namai 
tikisi savivaldybės paramos ir 
kitais metais. 
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Telšių katedros klebonas 
kun. Antanas Gylys_ir~Tfelšių 
Švč. Mergelės Marijos parapijos 
vikaras kun. Jonas Pakalniškis 
paskirti Telšių kunigų semina
rijos nuodėmklausiais. 

Kun. Valerijos Rudzinskas 
pervestas iš Vilkaviškio 
vyskupijos į Kaišiadorių vysku
piją ir paskirtas Punios parapi
jos klebonu. 

C. DECKER, DO»,».C. 
4 M 7 W. 103 t * . , Oefc Lawn, K. 

Pirmas apyl su Nortfnvestarn un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai, luottartmul 
(kalbėt angliškai) tai . 70S-4H-S2 0 

8UNG L. CHOU, M.O. 
Vidaus ligos, akupunktūra 

HOLYCROSS 
PROFESSIONAL PAVILrON 

3 fl South, East Suites 
Lithuanian Plaza Ct. 

at California Ave. 
CNcasjo, IL 6 M M 

(312M71-S142 
Kalbame lietuviškai 

• + • + • + + + + + + 
MOLY CROSS FAMILY 

MEMCAL CEMTER 
74§ W. 31at St. 

Crucsao, IL t o m , 
(312>228-0«M 

UNAS A. SRMYS, H.O.~ 
OpNMmotogasMfclu Chirurgas 

I S. mastas* B*» 
, S ,ee4 i i 

DR. A. B. GUEVECKAS 
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

MOS W. M S t Tet. (TOS) 4224101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3v p p - 7 v v . antr 12 30-3v p p 
trecd uždaryta, ketvd i 3 v p p 
perima ir sestd 9 v r . 12 v p p 

i • 

DR. JOVITA KERIU* 

K*b Chieagoje uMerytas 
9525 S. 7901 Ave.. Hicfcory Hilrs. IL 

Tai. (TOS) N M 1 M 
Valandos pagal susitarimą 

Kak, tat. (312) 471-33M 
VIDAS J. NIattCKAS, M.O. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7 7 1 1 1 . Katate Ava., 

414SW. 
tit-rss-rrM 

DU. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPIR 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
1 M I . S a p s r l f , ta f ta 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tat. - (1-312) 337-1233 

Į m L 
• 1 3 1 i . K e t a t e A v * . 
CMeaa*), K, M e t t 
Tat. 312-434V77M 

vvf^evSs^SJa^ajjsByasajSSj S*sssfBBBBS/e^pe^%4^BjaBBa asBJeSjp>* 

*W9^Ę^į^ĘU0 w 9jJ)79Js9j"e9jS)4W tJa****, evJSeSa"* 

šm*sa ir Kraujagyskų Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PURENUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

a. Severai RS., Hscfcary Mass, K 
1 mylia į vakarus nuo Mariem Ave 

Tat. ( 7 f ) t H I M I 
Valandos pagal susitarimą 

eaWW3S^e»F^PS»"e"*e«v WleacEvvS"3es7* a W * V * e 4B)*W* 

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

•137 t . Araasi Ava. (prie Austin) 
Valandos pagal susitarimą 

Tat. (313) MS-77BI 

ARAS ŽUOSA, M. 0. 
MORE RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E. Ogdan Ava., Surte 310 

NapsrvMe, IL 60563 
(630)527-0090 

IA*a . .Teawr l ,Sa«sX 
rave, H. • M I S 

( •JO) 436 -012« 

aaaaaaaaaaaaaaaaa« 



LIETUVOS MOTERYS: 
VALSTYBEI IR ŠEIMAI 

ARAS VANICKAS 

(Pabaiga) 
Paskutinis dienos prelegentas 

buvo International Republican 
Institute atstovas Lietuvoje 
Daniel Grabauskas. Daniel yra 
gimęs ir augės Amerikoj, Mas-
sachusetts valstijoje. Jis pradėjo 
savo karjerą Amerikos poli
tiniame gyvenime, baigės uni
versitetą ir yra spėjęs ne tik 
dirbti, bet ir konsultuoti įvai
riose Amerikos politikų rin
kiminėse kampanijose, nuo 
valstijų senatorių iki res
publikonų kandidatų į guberna
torius ir prezidentus. Kalbė
damas per vertėją, Daniel aiš
kiai, taikiai ir tiksliai aiš
kino pagrindinius kampanijų 
dėsnius. Kaip reikia efektingai 
pristatyti savo kandidatą, pa
rinkti tik kelias mintis ir jas 
kalti rinkėjams. Jo konkretūs 
patarimai buvo labai parankus 
kampanijų darbuotojom. Tautos 
fondas taip pat parūpino kiek
vienai konferencijos dalyvei su
trumpintą venriją International 
Republican Institute išleistos 
knygos „Mokomasis vadovėlis 
politinėms partijoms", o IRI dar 
moterim padovanojo medžiagą 
„Rengiantis debatams ir vie
šiems pasisakymams". Konfe
rencijos dalyvės buvo ypač 
patenkintos šia pagalbine 
spausdinta medžiaga. 

Vakaro kultūrinei programai 
vadovavo dr. Trakymienė. In
tymioj aplinkoj, poetės Judita 
Vaičiūnaitė ir Marytė Kontri-
maitė skaitė savo eiles, daili

ninkės Aldona Jonuškaitė-Sal-
tenienė ir Ramunė Vėliuvienė 
paaiškino savo kūrybos im
pulsus ir reikšme. Vakaras buvo 
perpintas Čiurlionio Muzikos 
mokyklos jaunų moksleivių 
atliktais kūriniais. Programa 
buvo užbaigta staigmena, kai 
prof. Vytautas Landsbergis 
sutiko paskambinti tris 
Čiurlionio preliudus. 

Konferencijos šeštadienio die
nos programa prasidėjo Baltuos 
insituto vedėjos prof. Lijanos 
Astros (Lietuvos Tautininkų 
santalka) paskaita „Jaunųjų 
žmonių vertybės ir tikėjimas". 
Ši tema susilaukė dalyvių ypa
tingo dėmesio ir palietė jautrią 
stygą Lietuvos moterų gyve
nime. 

Dabartinė vertybių sistema 
yra prieštaringa, suskaldyta ir 
kelia dideli pavojų jaunimui. 
Nei tėvų, nei senelių, nei protė
vių sąmonėje nėra tokio gilaus 
atotrūkio tarp amžinų, funda
mentalių vertybių ir jų suprie
šinimo. Silpna istorinė atmintis, 
prieštaringa sąmonė silpnina vi
suomenę. Tokio žmogaus dva
sinė egzistencija yra agresyvi ir 
neturi vertybinių pagrindų. 
Atrodytų, kad atgavus nepri
klausomybę ir sustiprinus vals
tybingumą, tauta turėjo stiprėti 
su valstybe, bet taip neįvyko. 
Matyti priešingas dalykas — 
kryptingas valstybės ir tautos 
nuosmukis. Yra sustiprėjusios 
sovietmečio neigiamos pasek
mės sąmonėje. 

Pirmosios lietuviškos knygos sukakties minėjimo JAV vadove N^olė 
Martinaityte (kairėje) tariasi su Martyno Mažvydo bibliotekos lituanistikos 
skyriaus vedėja Silvija Velnvifien* «p,n 1997 m^tain vyksiančią Mos sukakties 
programą. 

Ieškant atsakymo, kodėl tai 
vyksta, prof. Astra teigė, kad 
valstybės sistemoje yra įsi-
graužus dar senoji sistema. Pa
aiškinti jauniems žmonėms, 
kodėl taip blogai dabar, yra ne
lengva. Emigruoti norėtų bent 
40% jaunimo. Daug metų buvo 
gyventa sudėtingoj erdvėj, kur 
vyko vienas gyvenimas šeimoj, 
tarp pažįstamų, bendradarbių. 
Kitas buvo susvetimėjęs poli
tinis, kuriame žmonės nedaly
vavo. O dabar atėjo laikas, kai 
žmonės turi būti veiklūs ne tik 
asmeniniame, bet ir pilietinia
me gyvenime. 

Prof. Astros nuomone, yra bū
tina politinėms grupėms išmok
ti bendradarbiauti, nes soviet
metyje tikrai šitokios patirties 
nereikėjo ir jos neturėta Prele
gentė teigė, kad Tautos fondo 
iniciatyva suruošta konferencija 
yra istoriškai svarbi, nes tai pir
ma proga Lietuvos politikėms 
išmokti bendradarbiauti. 

Na kiek mažiau dėmesio susi
laukė kita tema, kuri buvo „Mo
kyklos ir šeimos ryšys". Švie
timo ir mokslo ministerijos vice
ministras R. Motuzas kalbėjo 
apie švietimo reformas. Seimo 
narė Romualda Hofertienė 
(Tėvynės sąjunga) itin taikliai ir 
dalykiškai referavo šią temą. 

R. Motuzas pasakė, kad šiuo 
metu Lietuvoje mokosi apie 
600,000 mokinių bei studentų. 
Juos moko 100,000 mokytojų ir 
pedagogų. Praktiškai šiuo metu 
maždaug ketvirtadalis Lietuvos 
arba mokosi, arba moko jauni
mą. Prelegentas pasidžiaugė 
daromom reformom, pabrėžė, 
kad Lietuvos mokiniai tarp
tautinėse varžybose nusineša 
aukso medalius ir, išvažiavę 
konkursų būdu į Ameriką ar 
kurią nors kitą užsienio šalį 
studijoms, dažnai pasirodo labai 
gabūs. Jis pripažino, kad yra 
problemų, kad atlyginimai 
maži, patalpos sugriuvusios ir 
pan. Bet švietimas turėtų būti 
pirmaujantis reiškinys ir, jo 
nuomone, iš krizės jau išbrista 
Jau n i m as pradėjo domėtis 
mokslu. Didėja moksleivių 
einančių į vidurinę mokyklą, 
procentas. 

R. Motuzas komentavo ir dėl 
Tautinės mokyklos, teigdamas, 
kad ji nedingusi, bet kuriama. 
Jis konstatavo, kad partijos ir 
visuomenės organizacijos, 
kurios kritikuoja daromas (ar 
nedaromas) reformas moksle, 
nėra pakankamai įsigilinusios 
į siūlomus pakeitimus ir kad 
reikia rasti tarp jų ir minis
terijos susitarimą. 

Romualda Hofertienė, kuri 
šiuo metu išrinkta ir Lietuvos 
Mokytojų profesinės sąjungos 
pirmininke, pritarė vice
ministrui Motuzai, kad Lietuvos 
mokyklos pateikia mokiniams 
daug žinių, tačiau pabrėžė, kad 
Lietuvos mokykla neduoda vai

kams dorovės, tautinio ir pilie
tinio pamato..Kol šie dalykai 
nebus atstatyti, nebus atstatyta 
ir valstybė. Seimą ir mokykla 
yra valstybės pamatas, ne eko-
nonūja ir ne politika, o žmogus. 
Todėl reikia pradėti valstybe 
statyti nuo žmogaus fizinio ir 
dvasinio formavimo. 

Prieškarinėj Lietuvoj buvo ra
tas, kuris darniai sukosi ir davė 
rezultatą. Tame rate buvo 
šeima, mokykla, bažnyčia ir 
valstybė. Todėl per 20 nepri
klausomybės metų buvo aiškūs 
rezultatai. Dabar ratas pavirto 
i trikampį. Viena kraštinė yra 
šeima, kita mokykla, trečia 
valstybė ir visos viena kitą 
kritikuoja, viena kitai priešta
rauja, atsiranda tarpai, per ku
riuos vaikai išsmunka. Vėl 
reikia paversti trikampį ratu, 
jog būtų išugdyti vaikai su tokiu 
dvasios ginklu, kad jie mylėtų 
savo tėvynę tiek daug, kad jinai 
būtų užtikrinta dar keliems 
šimtmečiams. 

Prelegentė šiek tiek plačiau 
diskutavo valstybės politiką. 
Jos teigimu, valdžia naikins 
tautą, nes mirtingumas viršija 
gimstamumą, Šeimos naikina
mos, nes vyrai turi galimybe 
įeiti į nusikaltėlių pasaulį, o mo
terys naikinamos, kai daromas 
pelnas iš jų kūnų per 
prostituciją. 

Ar reikia daugiau moterų val
džioje? R. Hofertienė stipriai 
teigė, kad taip, nes ligšiol vyrų 
yra beveik visas 100%, ir jie 
nesusitvarkė. 

Vyriausios rinkimų komisijos 
narys ir Tėvynės sąjungos at
stovas A. Sapiega buvo specia
liai pakviestas dalyvėm pa
aiškinti rinkimų biuletenį. A. 
Sapiega kruopščiai ir aiškiai iš
dėstė biuletenio pildymo proce
dūrą, kaip ir iš kur kilo biule
tenio forma, pripažino, kad ji 
yra labai sudėtinga. Ši tema iš
šaukė nesitikėtą reakcįją. Daly
vės viena po kitos pareiškė savo 
nepasitenkinimą biuletenio for
matu ir pabrėžė biuletenio išaiš
kinimo sunkumą eiliniam rin
kėjui. Po didelio šurmulio viena 
atstovė konstatavo, kad biule
tenis turėtų būti įtrauktas į 
Guiness rekordų knygą, kaip 
sudėtingiausias pasaulyje. Pre
legentas neprieštaravo. 

Tęsiant konkrečių patarimų 
paskaitų ciklą, Tėvynės sąjun
gos atstovų spaudai Rasa Ras 
tauskienė ir Lietuvos Krikš
čionių demokratų partijos at
stovas spaudai Artūras Vazbys 
kalbėjo tema „Visuomenės in
formavimo priemonės". Abu 
prelegentai suteikė publikai 
daug idėjų, kaip efektingai pri
sistatyti save, savo kandidatą ir 
savo partgą spaudai. 

„Politinio įvaizdžio forma
vimo" tema kalbėjo buvęs prez. 
Landsbergio spaudos atstovas 
Audrius Ažubalis, duodamas 

konkrečius pasiūlymus šioje sri
tyje. 

Prof. Romas Vaštokas, tris 
kartus kandidatavęs į Kanados 
parlamentą ir šiuo metu dirban
tis Vilniuje Kanados Urbanis
tikos institute, pristatė temą 
„Sėkmingos strategijos poli
tikoje". 

Baigiant įspūdingą dviejų 
dienų programą, buvo perskai
tyta dalyvių padėka Tautos fon
dui. Konferencija baigta Lietu
vos himnu. Moterys išsiskirstė 
į savo rajonus ir grįžo prie savo 
organizacinių darbų, truputį 
tvirčiau įsigilinusios į demokra
tijos sąvokas ir konkrečius užda
vinius. 

Ar konferencija pasisekė? Ar 
reiktų vėl ją organizuoti? Daly
vės buvo pakviestos užpildyti 
trumpą anketą, kurioje atsakė 
į šiuos ir kitus klausimus. Į pir
mus du klausimus šimtaprocen
tiniai atsakyta, kad konfe
rencija pasisekusi ir prašo, kad 
vėl būtų panaši organizuojama. 
I prašymą vertinti paskai
tininkus, adv. Žumbakio tema 
žymiai pralenkė kitų prelegentų 
populiarumą. Antroj vietoj be
veik lygiai buvo vertinamos 
savo svarba L. Astros paskaita 
ir R. Hofertienės mintys, refe
ruojant R. Motuzai. Pakarto
tinai buvo pabrėžiama tarp
partinio bendradarbiavimo 
svarba. 

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
ISTORIJA ANGLU KALBA 

Literatūros ir tautosakos in
stituto mokslininkai parengė 
„Lietuvių literatūros istorijos" 
veikalą, skirtą užsienio kraštų 
mokslininkams bei skaityto
jams. 24 autorinių lankų leidi
nį anglų kalba leidžia „Vagos" 
leidykla. Tikimasi, kad jis iš 
spaudos išeis po kelių mėnesių. 

Leidinyje nagrinėjama lietu
vių literatūros istorija nuo jos 
seniausių laikų iki dabarties. Ji 
pradedama Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino laiškais 
ir baigiama pastarojo dešimtme
čio literatūros gyvenimo apžval
ga. Tai pirmasis tokio pobūdžio 
ir apimties leidinys apie lietu
vių literatūrą plačiausiai pasau
lyje vartojama kalba. 

Veikalas parengtas, remiantis 
akademiniu „Lietuvių literatū
ros istorijos" leidiniu. Pirmasis 
jo tomas — „XX amžiaus litera
tūra" — išleistas pernai. Kiti 
du, skirti senajai ir XIX am
žiaus literatūrai, baigiami ra
šyti. Jie bus išspausdinti kitais 
metais. 

Lietuvių literatūros istorija 
bus antrasis akademinis leidi
nys anglų kalba. Lietuvių kal
bos instituto kolektyvas paren
gė šia kalba lietuvių kalbos 
mokslinę gramatiką, kuri išeis 
iš spaudos kitų metų pradžioje. 

(ELTA, 10.15) 

Danutė Bindokienė 

Posūkis dešinėn 
Praėjusį sekmadienį, t.y. lap

kričio 10 d., pagaliau užsibaigė 
Lietuvos Seimo rinkimai, 
gyventojams balsavus antra
jame rate. Jeigu spalio 20 d. 
lietuvių tauta buvo apkaltinta 
apatija, nesidomėjimu savo atei
timi, pastangų stoka jos vagą 
pakreipti geresne linkme, tai 
lapkričio 10 d. balsuotojų neran
gumas nedaug pasikeitė. 
Galbūt žmones jau manė, kad 
šiaip ar taip rinkimus laimėjo 
dešinieji, tad nėra reikalo dar 
kartą balsuoti. Partijų, pir
mame rinkinių rate nesume
džiojusių 5 proc. balsų ir iškri
tusių iš tolimesnių lenktynių, 
šalininkai balsavimuose nedaly
vavo „iš principo", nenorėdami 
dar sustiprinti dešiniųjų poziciją 
Seime, tačiau dešinieji vis tiek 
laimėjo didžiule balsų persvara. 

Kai kam, ypač gyvenant toli 
už Lietuvos ribų, šiek tiek nesu
prantami tokie staigūs mūsų 
tautiečių politinės sampratos 
pokyčiai ir lojalumo svyra
vimas. Sąjūdžio laikais, vos pa
skelbus atstatant nepriklau
somybę, žmonių palankumo 
kreivė smarkiai šoko aukštyn — 
ir į dešinę. Visiems atrodė svar
bu kiek galima greičiau atsikra
tyti sovietijos ir komunizmo 
liekanomis, išsirenkant „šva
rius" į Seimą, o tuo pačiu jais' 
užpildant visus vyriausybės 
postus. 

Tačiau, laisvės euforijos pa
gauta, tauta per greitai nu
braukė šalin komunistų pastan
gas žūtbūt išsilaikyti savo šil
tose vietose, neprarasti įtakos, 
tiek valstybės vidaus, tiek 
užsienio politikoje. Šiam tikslui 
pasiekti imtasi, per daug 
dešimtmečių išbandytos, tak
tikos — tiesiai iš komunizmo 
ideologuos puslapių: šmeižk, su
niekink nepriimtinus žmones 
bei įvykius, šauk kiek galima 
garsiau ir be paliovos, o il
gainiui melas bus priimtas už 
tiesą! Šios taisyklės komunis
tinė propaganda laikėsi, besi
stengdama įpiršti lietuvių (ir 
kitų okupuotų kraštų) jauno
sioms kartoms iškraipytą isto
rijos vaizdą. Ir daugeliu atvejų 
tos pastangos buvo sėkmingos. 
Tai akivaizdžiai matome dabar 
ne tik įvairiuose Lietuvos 
gyventojų sluoksniuose, bet net 
mokslinėje literatūroje. 

Čia verta prisiminti pasakėčią 
apie išsibaltinusią varną, kuri, 
bėdos spiriama, mėgino pasi
versti karveliu, kad prieitų prie 
lesalo. Pati ryškiausia „per
sidažiusi varna" Lietuvos poli
tikoje buvo Lietuvos Demokra
tinė darbo partija — kuri, kaip 
parodė ketveri metai, nebuvo 
nei labai darbinga, nei demok

ratiška. 
Kaip gali paliudyti bet kuris 

ūkininkas ar daržininkas, dirb
tiniu būdu išgautos sėklos nebū
na labai daigios — dažniausiai 
jos išnyksta arba — geriausiu 
atveju — grįžta j pirmykštį 
pavidalą. Panašiai atsitiko ir su 
LDDP, kuri nebuvo partija 
tikra to žodžio prasme, sukurta 
vienminčių, norinčių jungtis 
idėjiškais pagrindais. LDDP 
buvo „dirbtinė sėkla", nauju 
pavadinimu uždengusi savo 
tikrąją kilme. Jos tikslas — ne 
savo tautos ir jos gyventojų 
gerovė, o asmeniškas pasipelny
mas, geresnė vieta prie pilno 
valdžios lovio. 

Dabar staiga tas lovys ištuš
tėjo, o galbūt tauta, pritrūkusi 
kantrybės, nusivijo botagą, 
pasinaudodama demokratinių 
rinkimų principu, ir pavarė nuo 
to lovio, patogiai ten įsitaisiu
sius. Nepaisant kai kieno abe
jonių, žinome, kad pasikeitimas 
bus teigiamas. 

Tikriausiai net patys lo
jaliausi LDDP rėmėjai pra
ėjusiuose rinkimuose nedrįso 
tvirtinti, kad Lietuvos gyve
nimas rieda pažangiu keliu. Jie, 
be abejo, ir pasidavė apatijai, 
nedalyvaudami balsavimuose. 
Tėvynės sąjunga užsitikrino sau 
pergale su 70 (galbūt 72) vietų 
Seime. Po jos stovi Lietuvos 
Krikščionių demokratų partija 
su 16 atstovų. Antrajame 
rinkimų rate Tėvynės sąjunga 
gavo 37 papildomus atstovus, 
LKDP — 5. Po vieną Seimo narį 
turi tautininkai, Krikščionių 
demokratų sąjunga, Politiniai 
kaliniai-tremtiniai, moterų par
tija, Jaunoji Lietuva, liberalai 
(galbūt jie turės 2, nes pirmadie
nio ryte dar ne viskas suskai
čiuota), lenkų rink. akcija (žr. 
duomenis šios dienos pirmame 
„Draugo" puslapyje). 

Vadinasi, iš vienos daugumos 
pereita į kitą, iš kairiųjų kraš
tutinumo persimesta prie de
šiniųjų. Reikia tikėtis, kad LDD 
partijos kai kurie nariai ne tik 
bus pašalinti, bet atsidurs ten, 
kur jie priklauso, už grotų! 
Malonu matyti, kad prieš rinki
mus pridygusių partijų gretos 
jau niekuomet nebeatsigaus ir 
liks tik tų partijų veiklos proto
koluose bei gelstančiuose perio
dikos puslapiuose, kaip nevykęs 
pavyzdys dar kartą apgauti 
lietuvių tautą, kad prie 
„valdžios lovio" išrinktų tuos 
pačius žmones, tik dar kitais 
vardais savo grupuotes pavadi
nusius. Vieną kartą, tiesa, lietu
viai buvo apgauti, bet antrą 
kartą nepavyko! Tebūna tai vi
siems pamoka. 
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TĖVYNĖS LABUI 
BALYS RAUGAS 

— Taigi. Išgirstu kartais ir aš. Dabar norėčiau jus 
visus pakviesti į kleboniją ir su manimi išgerti kavos 
puodelį. 

Pašilienė bandė aiškinti, kad ji numačiusi paa save 
svečius pavaišinti, tačiau komendantas greit ją įtikino, 
kad svečiai, pasidairę klebonijoje, parsiveš daugiau 
grašių bei įvairesnių įspūdžių. 

Tik įžengus į klebonyos saloną, Danutė net aiktelėjo: 
— Ak, kiek daug meno. Ir kokie įspūdingi gamtos 

vaizdai. Jūsų salonas, gerbiamas klebone, tikras rojaus 

— Visi vaizdai iš Zarasų apylinkės. Tai mūsų gim 
nasįjos piešimo mokytojo Petukausko menas. Jis čia 
gimta, mūsų bažnyčioje krikštytas, taigi su juo nebuvo 
sunku susitarti. 

O įėjus į valgomąjį, irgi paveikslai. 
— Daugelį salonų bei valgomųjų teko matyti, tačiau 

su šitokiu meno turtu — pirmą kartą, — stebėdamasis 
kalbėjo Saulėnas. 

— žinote, kai saulėta ir maloni diena, aš mėgstu pa-
vaikštinėti šio gražaus Zarasų kampelio takeliais, o pa
bjurus orui, ypač rudenį, atsisėdu prie paveikslų ir pa
skęstu jų spalvų žaisme... 

Nuoširdžiai atsisveikinę su klebonu, Keraičiai su 
Šauleliais vienodai galvojo: keista klebono manija to 
paties dailininko pusšimčiu paveikslų papuošti savo 
kambarių sienas, tačiau įspūdis pasiliks neužmirštamaa 

— Neužmiršiu, ponai Pašiliai, judviejų nuoširdumo, 
- tarė Keraitienė, apkabindama Psšuionę. 

— O jūaaavoatauaakymu ne tik paįvairinote, bet 
tiesiog papuošėte šį savaitgalį, tik gaila, kad taip trum
pai pabuvote. Ateinančią vasarą Įsuksime parai sa
vaičių. Daug kas sako, kad čia atostogauti daugeliu 
atžvilgių geriau nei Palangoj*, - įtikinančiai kvietė 
Pašilienė. 

— Matote, mums vis to laiko neottenks, o atostogos 
trumpus. Mano vyras via kokį reikalą suranda ir aavait-
galių išvykoms. O kai vaikai jau paaugo, tai rūpi ir jiems 
parodyti įoMnesnas Lssttrvm vistas, štai daktaras Saulė 
nas turi motorlaivį, tai gan dažnai paplaukiame į įdo
mesnes panainunio vietoves. 

— Dabar suprantu, kodėl vaikai taip ramiai laikosi 
— pripratę svetur... 

Keraičiui naujos pareigos dviejose vištom buvo leng
va suderinti, kai kelionei į Karo mokyklą buvo numa
tyta viena valanda, o dėstomam dalykui buvo skirtas 
popietinis laikau. Tačiau Saulių sąjunga štabe įsitikėtai 
pridėjo dar vieną pareigą — jia įjungiamas į paskai
tininkų sąrašą, išsiuntinėjamą Saulių sąjungos 
padalinių vadovybėms, kurios pagal reikalą gali pasi
rinkti pralegentą^Sąi^e prie kiekvierjoa pavardės n ^ 
dyta, kokia tema gali kalbėti. 

Netrukus Kersitis gavo kvietimą į Panevėžį kalbėti 
lapkričio 23-osios minėjime. Šią pareigą atlikęs, randai 
praleido Kalėdas savųjų tarpe. 

Kovo 12-osios vakare radįjas prantšt nepaprastą 
naujieną: Hitleris užėmė Austriją šią žinią lydėjo 
Europos spaudos susirūpinimas dėl Vokietijos kaimy
ninių valstybių saugumo. Tuo tarpu ii Vilniaus pasi-

girdo žinia, kad lietuvių pasienio sargyba nušovė lenkų 
sienos apsaugos kareivi Kariuomenės štabe jau buvo 
žinoma apie Lenkįjos karinių jėgų telkimą Vilniuje ir 
prie demarkacijos linijos. Susirūpinimą padidino kitos 
dienos žinia, kad į Vilnių atvyko Lenkijos kariuomenės 
vadas, pasveikintas Vilniaus lenkų minios šauksmas: 
„Maršale, vesk mus į Kauną!" Gauta ir Vilniuje išei
nančių laikraščių, kurių antraštės „pasipuošusios" ši
tokiais šodžiaie- „Kauno satrapai šūdo mūsų karius!" 
Buvo aišku, kad šios surežisuotos demonstracijos tiks
las — priversti Lietuvą užmegzti diplomatinius san
tykius, o proga tokiam žygiui, lenkų manymu, kaip 
tiktai atsirado, Hitleriuii įsiveržus į Austriją. Tačiau įvy
kis pasienyje buvo visai ne toks, kokį vaizdavo jų pra
nešimai. Lietuvos pasienio poliejos pareiškimas aiškiai 
liudijo, kad 1938 m. kovo 11 d., 4 vai. 50 min. pasienio 
policininkas Lukoševičius, eidamas pasieniu tarp 
Merkinės ir Trašnykų kaimo, išgirdo du šūvius, kiek 
vėliau dar tris. Jis pranešė sargybos viršininkui ir, gavęs 
įsakymą ištirti įvykį, pasuko į administracinę liniją. 
Pamatęs krūmuose žmogų, sušuko „stok!" Tas, užuot 
sustojęs, palaido šūvį- Lukoševičius atsakė trimis šū
viais. Iš krūmų buvo iššauti dar šeši. Lenkai pasitraukė, 
o, krūmus tikrinant, rastas sužeistas lenkų kareivis, 
kuris vakare mirė. Alytaus baro viršininkas susisiekė su 
lenkų bataliono vadu, pasiūlydamas dalyvauti 
apklausinėjime ir žuvusio kareivio skrodime, tačiau, 
siūlymą atmetus, lenko lavonas buvo sugrąžintas. I 
Lietuvoe pasienio baro viršininko pakartotiną pasiūlymą 
susitikti kovo 13 d., 14 valandą ant Varėnos Uito lenkai 
neatsakė. Tuo tarpu Vilniuje lenkų laikraščiai bjauriau
siais žodžiais teršė Lietuvos vyriausybę, kovo septy

nioliktąją pasigirdo žinia, kad Lenkijos vyriausybė pa
siuntusi Lietuvai ultimatumą ir įsakiusi kariuomenės 
daliniams pradėti žygį į Lietuvoe pasienį. Vien tik tarp 
Vievio ir Lentvario buvo sutelktos dvi di vizįjos, o kituose 
baruose irgi buvo žymus karinių dalinių judėjimas. 

Tuo pačiu metu Vytauto Didžiojo gimnazijos langai 
buvo išdaužyti, policijai tik stebint, bet chuliganiškų 
veiksmų nestabdant. O naktį tas pat įvyko ir su Dr. Ba
sanavičiaus vardo prieglaudos namais. Kovo 18-osios 
rytą ir Kaune pasirodė „Kauno žemės lenkų sąjungos" 
didžiulis atsišaukimas:,.Piliečiai! mes esame liudininkai 
naujos bjaurios lietuviškos piktadarybės. Begėdiškai 
drąsūs lietuvių kareiviapalaikiai ir pasalų nužudė lenkų 
kareivį, kuris saugojo mūsų tėvynės sienų integralumą. 
Dėl tos šlykščios Kauno vyriausybės piktadarystės ir dėl 
nuolat Lietuvoje savavališkai lenkams gyventojams da
romų smurtų, mes, kaip priešakinė Lenkįjos rytinių 
sienų sargyba, turime pakelti protesto balsą. Negalima 
savavališkai žudyti Respublikos kareivį! Negalima 
palikti lenkus be bažnyčių, mokyklų, duonos ir gimto
sios kalbos! 

Tss visas piktadarybes lenkams smogis dabartiniai 
Lietuvos valdovai. Gana Lietuvai nuolat skleisti ne
apykantą viskam, kas yra lenkiška! Gana Lietuvai 
šmeižti ir niekinti lenkų tautą ir valstybę! Akivaizdoje 
tų bjaurumų ir dėl Europos atmainų, kurių esame liu
dininkai, privalu paimti balsą ir sušukti: Šalin lenkų 
kareivio žudytojai! Šalin Kauno vyriausybė ir Vilniui 
vaduoti sąjungos sąmokslas! 

'Bus daugiau* 
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ŽMOGAUS TIKĖJIMAS 
PASIREIŠKIA DARBAIS 

„Gerumas nutiesia kelius net 
per tolimąjį Atlantą, gerumas 
sujungia širdis, gerumas šviečia 
ir šildo lyg žiburys. Ačiū Jums 
už gerumą, jautrumą, meilę 
žmonėms". Taip „Saulutei", 
Lietuvos vaikų globos būreliui, 
rašo Dzūkijos Lazdijų rajone 
daugiavaikių šeimų draugijos 
pirmininkė Eugenija Rėkuvie-
nė, dėkodama už „Saulutės" pa
ramą, gautą per Gražiną Land
sbergienę. 

Tenka išgirsti įvairių pasi
sakymų apie siunčiamą mate
rialinę ar finansinę paramą į 
Lietuvą. Vasarą keliavę po 
Lietuvą grįžo su skirtingomis 
nuomonėmis. Vieni džiaugėsi 
klestinčia Lietuva, visko pil
nomis parduotuvėmis, gerai 
apsirengusiais žmonėmis. Ki
tiems teko bendrauti su nega
linčiais sudurti galą su galu, nė 
nesapnuojančiais apie parduo
tuvių grožybes ir besirūpi
nančiais, kuo vaikai avės, moks
lo metams prasidėjus. Slėgė 
mintis, kaip įsigyti mokslui 
reikmenis — popierių, pieštu
kus, kuprines, knygas? Sunku 
bus alkanus vaikus išsiųsti į 
griūvančias saitas mokyklas... 

Vilniuje auga vaikų prostitu
cija. Vakarais geležinkelio sto
tyje ir prie autobuso stoties Šv. 
Stepono gatvėje tam tikslui bu
riasi paaugliai. Tėvai iš skurdo 
ar alkoholizmo nebeįstengia iš
laikyti savo vaikų. Jei neatsi
randa į šeimas priimančių, 
vaikai patalpinami internatuo
se. Bet dabar internatai per
pildyti. Savaitgaliui į savus 
namus išsiųsti vaikai dažnai vis 
tiek grįžta ir alkani vaikšto 
aplink internatą, kad direk
torius pasigailėtų ir įsileistų. In
ternate baldų nebegadina, bran
gina jame savo vietą, nes dažnai 
savuose namuose blogiau. 

Internatuose vaikai yra iš 
dalies visai valstybės išlaikomi. 
Dabar ir tam pinigų nebėra. 
Šiemet vienam internatui vals
tybė skyrė 7,000 Lt. aprangai, 
kai vien batams reikėjo 15,000 
Lt. Bijoma, kad žiemą gali būti 
neįjungtas šildymas. Kai kurie 
sako, kad reikia uždaryti in
ternatus. Taip padarius, kur tie 
vaikai eis? Nemažai jų yra su 
fizinėmis ar psichinėmis nega
liomis. Kas juos ims? Baisi 
apraiška — niekam nereikalin
gų vaikų kategorijai. Tokia 
padėtis aprašoma ir „Lietuvos 
a ide" bei kitoje Lietuvos 
spaudoje. 

Kaip gelbėti tokius vaikus 
nuo nesąžiningų tėvų, nuo gat
vės elgetos gyvenimo? Juk tai 
mŪMj vaikai. Atsakymai žmo
gui, nežinančiam kur aukoti — 
aukokite organizacijai, kurioje 
dirba sąžiningi savanoriai, už
jaučiantys Lietuvos vaikus. Bet 
aukokite. Nesiteisinkite pasi
metimu, nežinia, nes daugelio' 
vaikų Lietuvoje gyvenimas yra 
apverktinas, o tėvynėje jais besi
rūpinantiems reikalinga mūsų 
moralinė ir finansinė parama. 
Per lietuvių organizacijas auka 
bent truputį palengvins kurio 
vaikučio skaudžią kasdienybę. 
1993 metais Lietuvoje tėvų glo
bos neteko 1.855 vaikai, o 1995 
metais - 2,850 vaikų, iš tų 320 
vien Vilniuje. 

Vilniaus savivaldybė ir Lietu
vos katalikių moterų sąjunga 
steigia laikinus vaikų globos 
namus Vilniuje. Žirmūnų g. 
123. kur vaikams bus teikiama 
pastoge, priežiūra, maitinimas 
ir įešKoma nuolatinė gyvenvie
te ar globėjai. „Dienovidyje" 
apie šiuos namus rašo Laima 
Makutenaite: Čia prieglobs
ti ras vaikai, pabėgę iž namų dėl 
įvairių konfliktu, ir vaikai iš 
seimų, kuriose vyrauja fizine 
bei seksualine prievarta, taip 
pat iš asocialių Seimu ir visi kiti 
nelaimių ištikti ir globos reika
lingi vaikai' Vaikai galės atei 

ti patys, o iš gatvių surinks 
policija. Nė vienas vaikas nebus 
atstumtas. Namai kuriasi būvu 
šios bibl iotekos patalpose 
Reikia visko — indų, šaukštų, 
stalų, antklodžių, spintelių, kė 
džių, skalbimo mašinos, saldy 
tuvo. Vedėja Makutėnaitė rūpi 
naši: „Spaudžia laikas — artė
ja ruduo, vaikai, vasarą apsi 
stoję gatvėse, tarpuvartėse ar 
kokiose lindynėse, šals..." 

Kaune atsidarė Kartų namai. 
Juose gyvens 10 merginų su 
savo vaikais ir 30 senelių. Mo 
terims sudaromos sąlygos mo
kytis, įsigyti profesijas, joms 
padedama rasti darbą, gyven 
vietę. Moterys padės seneliams. 
o seneliai moterims. Tai pirmi 
tokie namai Lietuvoje. Su jais 
palaiko ryšį Birutės Kožicienės 
vadovaujamas „Saulutės" Flo 
ridos skyrius. 

Utenoje veikia „Pieno lašo" 
draugija, remianti daugiavaikių 
ir bedarbių šeimas. Iš „Saulu
tės" gautų pinigų draugija 
40-čiai vaikų įteikė mokyklos 
reikmenų kraiteles, kuriose 
buvo sąsiuviniai, pieštukai, 
būtiniausios mokymo priemo
nės. 

Kaltinėnų parapijos klebonas 
Petras Linkevičius, rūpinasi ne 
tik savo įkurtais vaikų ir sene
lių nameliais,bet ir apgailėtina 
Šilalės Centr inės ligoninės 
vaikų skyriaus padėtimi. Čia ne 
tik gydomi mažieji ligoniukai, 
bet glaudžiasi ir tėvų palikti 
vaikai. Ligoninę apibūdina 
„Šilalės artojas": „Jeigu kituose 
skyriuose grindų danga dar šiek 
tiek laikosi, ta i čia — lopas ant 
lopo... nė kiek ne geriau ir pala
tose: pro didžiulius langus net 
ir vasarą švilpauja vėjai, sienos 
ir lubos nuo drėgmės atsilupi-
nėjusios". 

„Šilalės artojo" redakcija pa
stoviai renka ir dalina drabu
žius vargstantiems. Į redakciją 
užsukusi mama guodėsi, kad iš 
jos paauglės dukrelės negražių 
rūbelių šaiposi bendraklasiai. 
Motina apsiverkė iš redakcijos 
gavusi rūbų mainą. 

Nemažai „Saulutės" siuntinių 
keliauja į Šilalės Caritą, kur vi
suomet laukiama šiltų rūbų, 
batų, ypač paaugliams. Apie 
savo darbą Carite pasakojo 
pirmininkė Irena Judeikienė: 
,,Kas gali būti brangiau už žmo
gaus šiltą žvilgsnį ir padėkos 
žodį, paprastą, bet pasakytą iš 
širdies. Nebejauti tada, rodos, ir 
šalčio, juk visą šaltą žiemą nė 
vieno Carito durys nebuvo užda
rytos, nore patalpos neapšildo
mos. Didžiausias, sakytume, pa
matinis ramstis yra lietuvių or
ganizacija „Saulutė" Čikagoje. 
Su šia organizacija mus sieja 
graži draugystė. L? .iko ir „Sau
lutės" piniginės perlaidos vai
kams su negalia, našlaičiams. 
Paskutinė gauta siunta — 282 
poros naujų odinių vaikiškų 
batelių, gautų iš parduotuvės. 
„Saulutė" nusiuntė Šilalei, nes 
žino, kad batelius gaus tie, ku
riems reikia, o nenukeliaus į 
turgus. Ne vienas gal pirmą 
kartą dėvės tokius batelius". 

Carito darbuotojos pasiekia 
tokius kaimo užkampius, apie 
kuriuos nė nepagalvotų turistai 
nuvykę į Lietuvą. A. Žiaubariene 
kalbėjo apie vargo prispaustas 
šeimas: „Gera padėti tiems, 
kuriems parama brangi, kurie 
įvertina atvežtą drabuži, batu
kus ar žaislus". Ji lankė Jono ir 
Stasės šeimą, auginančią 8 vai
kus. „Šeimos galva Jonas, pasi
kinkęs arkliuką, akėjo bulves. 
Mama Stasė išvedė jau ketvir
tą mokinuką į būsimųjų pirmo
kėlių kursus. Namuose likę 
mažieji vienas kitą 'auklėjo', o 
trijų mėnesių Ligi ta ramiai mie
gojo. Rodos, be moteriškų 
rankų, nors ir trumpam likęs 
ūkis, turėtų nedelsiant virsti 
neperžengiamu, bet nieko pana 

Vaikučiai Lietuvoje džiaugiasi, kad įvairios labdaros organizacijos užjūriuose 
jais rūpinasi, dovanėlių, drabužėlių atsiunčia. 

šaus nenutiko — virtuvės stal 
tiesė švietė sniego baltumu, lo
velės paklotos, asla peršluota, 
tik batų vaikai nespėjo surikiuo
ti . Už gerumą, pagelbėjant 
nepriteklių prispaustiems, nuo
širdžiai dėkojame". Su Šilale 
ypatingą ryšį palaiko „Saulu
tės" Aldona Ješmantienė, o 
Marytė Černiūtė, Šilalėje nuo
širdžiai rėmusi suparalyžuotą 
jaunuolį, gavo žinią, kad jo siela 
jau išsilaisvino iš surakinto 
kūno ir ilsisi Viešpaties globoje. 

Būna daug liūdnų istorijų. Į 
Šilalės centrinės ligoninės vai
kų skyrių buvo atvežta motinos 
sumušta keturmetė Vaidutė. Ji 
dar turėjo sąmonę ir vis prašė: 
„Mamyte, nemušk ". J i buvo 
apdraskyta, sutinusi. Kartu su 
sesute į ligoninę buvo atvežti ir 
jos trys broliukai, kurie buvo 
iškvietę greitąją pagalbą. Mer
gaitė buvo mušama ne pirmą 
kartą. Mergaitė mirė. Motina 
suimta. 

Yra ir kitokių motinų. Nese
niai apakusi jauna motina iš 
paskutiniųjų stengias' kurti 
gyvenimą aštuonmetei duk
relei. Su savo motinos pagalba 
sukasi kaip išmanydama, kad 
dukrelė nesiskirtų nuo kitų. 
Gyvena kambaryje, kurio sienos 
žiemą apledyja. Vasario mėnesį, 
naktį grižus į namus, močiutė 
pakūrė krosnelę. Pasigirdo bai
sius triukšmas. Akloji manė, 
kad tai gaisras. Bet ne, tai buvo 
vamzdžiai. Vandens vamzdžiai 
lubose sprogo, paleidžiant šalto 
vandens srautą ant nelaimingo
sios trejukės, ant jų viso „tur
to".. . 

Šilalės naujas klebons Romu
aldas Vėlavičius aiškino: „Prie
varta, griežtumas tų problemų, 
esančių Lietuvoje, neišspręs. 
Manau, kad žmonių priešiš
kumas, godumas, priklauso nuo 
auklėjimo sąlygų, ir kol jų ne
kelsime nepasikeis visuomenė. 
Nepatyrę meilės, šilumos vai
kystėje, negavę moralės, doros 
pagrindų jaunuoliai, kartais net 
vaikai, žudo. plėšia..." 

Šilalės Carito pirmininkė Ire
na Judeikienė sakė, kad dabar 
jau niekas nesistebi, maty
damas gatvėje ištiestą ranką. 
„Mūsų akys pamažu pripranta 
prie valkataujančių paauglių, 
mokyklose sėdinčių alkanų 
vaikų. Pakalbame, paaimanuo
jame ir susitaikome — ką pada
rysi..." 

„Saulutės" narėms vasara ne 
bergždžiai prabėgo. Tebevyko 
rūbų, batų, žaislų, higienos prie
monių bei invalidams ramentų 
rinkimas, pakavimas ir išsiun 
timas. Tuo nuolat rūpinasi Ra
m i n t a Marcher t i enė (708-
377-9957). Marytė Černiūtė, 
Meilutė Kusak ir Ramunė Rač
kausk i enė , rašė p ra šymus 

įmonėms ir fondams. Raminta 
Lapšienė tvarkingai susega į 
aplankus gaunamas padėkas. 
Atvykęs į Čikagą, visuomenei 
buvo pristatytas N. Daugėliškio 
klebonas kun. Kęstutis Ralys, o 
su juo nuvykus j Des Plaines 
Maryville vaikų globos namus, 
pasisekė užmegzti „broliškus 
ryšius" tarp klebono įsteigtų Šv. 
Kazimiero namų seneliams ir 
vaikams bei Maryville Aca-
demy. 

„Saulutės" narės taip pat 
prisidėjo prie dr. Austės Vygan-
tienės laivo ekskursijos ir dr. 
Donato Siliūno „Las Vegas 
naktys" sėkmingo lėšų telkimo 
PLC apatinės salės remontui, 
Korp! Giedros skirtos premijos 
Birutei Jasaitienei renginio, 
darbavosi Amerikos ir Lietuvos 
rinkimų kampanijose. 

Susirinkime birželio gale sek
retorės pareigas perėmė Aušra 
Šaulienė, o iždininkės Ramunė 
Račkauskienė. Dėkojame sąži
ningai tas pareigas atlikusioms 
Vidai Maleiškienei ir Jūrai Gvi-
dienei. 

„Saulutė" toliau dirba padė
ti Lietuvoje vargstantiems vai
kams — našlaičiams, invali
dams, daugiavaikėms šeimoms. 
Finansiškai remiamos šeimos, 
priėmusios beglobius vaikus. 
Siuntiniai siunčiami Caritui ir 
vaikų globos namams. „Saulu
tės 

vaiko nuotrauką, aprašymą bei 
adresą. 

„Saulutė" turi savo patikimą 
bendradarbių tinklą per visą 
Lietuvą. Be kitų „Sau lu tė" 
remia Kauno ir Šilalės Caritą, 
Gražinos Landsbergienės fondą, 
Reginos Švobienės „ K a i m o 
vaikus", prel. Kazlausko „Vai
ko tėviškės namus", kunigų 
Ralio, Budrio, Ramašausko ir 
Linkevič iaus p a r a p i j i n i u s 
namelius, „Vilties" vaikų su 
negalia draugiją, gausių šeimų 
bendriją „Vilniaus šeimyna", E. 
Kubilienės „SOS vaikai". 

N paprastai skaudu, pajutus, 
kao šelpiamoms šeimoms ar or
ganizacijoms yra pavydas, iš ku
rio kyla nepagrįsti užmetimai 
remiamiems, o jų gyvenimas ir 
taip sunkus. 

„Saulutės" narės augina savo 
šeimas, rūpinasi pagyvenusiais 
tėvais, prižiūri savo vaikaičius, 
atlieka pareigas darbovietėse, 
bet dar randa laiko ir bedaliams 
Lietu vos vaikams. O jei jūs nori
te prisidėti, kviečiame jungtis į 
darbą, ypač ieškant paramos iš 
kitataučių, ir kviečiame auko
ti. Aukokite nebūtinai „Saulu
tei". Aukokite bet kuriai lietu
vių labdaros organizacijai, kuri 
ištiesia ranką skurstant iems 
Lietuvoje. Kada n o r s b u s 
atpildas... 

I n d r ė Ti jūnė l ienė 
„Saulutės", Lietuvos vaikų 

globos būrelio pirmininkė 

ANT ARKIKATEDROS 
STOVĖS TRIJŲ 

ŠVENTŲJŲ SKULPTŪROS 

Antroje lapkričio pusėje an t 
Vilniaus Arkikatedros bus pa
statytos trijų šventųjų skulptū
ros. Numatoma, kad šv. Elenos, 
šv. Kazimiero ir šv. Stanislovo 
skulptūros ant arkikatedros bus 
pastatytos iki lapkričio 23 
dienos. 

Skulptūros nuo arkikatedros 
buvo sovietų valdžios nurodymu 
nugriautos ir sunaikintos 1951 
metais. 1988 m. sugrąžinus 
arkikatedrą Bažnyčiai, buvo 
nuspręsta atkurti švetųjų skulp
tūras. Šis darbas buvo patikėtas 
skulptoriams Stanislovui i r 
Kuzmai ir Vytautui Navickui. 

Šiuo metu skulptūros suviri
namos, ruošiamos emaliuoti ir 
transportuoti. Baigiamos šv. 
Kazimiero skulptūros detalės. 
Yra paruošti pjedestalai i r 
laikinos saugaus darbo aikšte
lės, suprojektuoti t ranspor
tavimo, pakėlimo kranu ir ap
tarnavimo mechanizmai, signa
linės priemonės. 

Lapkričio pabaigoje ta ip pat 

CLASSIFIED GUIDE 

numatyta atidaryti restauruo-
aukomis pamaitinami ai- jamos Žemutinės pilies kom

plekso Senojo arsenalo šiaurinę 
ir vakarine dalis. Jose bus 
įkur tos naujos va l s tyb in io 
muziejaus ekspozicijų salės. 

(AGEP, 10,25) 

kani vaikai mokyklose. Per 
„Saulutę" galima remti konkre
tų vaiką, paaukojant po 20 dol. 
per mėnesį, sumokant iš karto 
a r dalimis. Rėmėjas gauna 

TRANSPAK - nuo i.m. gruodžio 2 d. 
persikelia į "Draugo" patalpas: 4545 W. 63rd St, 
Chicago, IL 60629. Tel.: 773-838-1050 

Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu i namus. 
Skubiems siuntiniams AIR CARGO. 

Komercinės siuntos pagal susitarimą. 
Pinigai pervedami doleriais -

nuo išsiuntimo dienos į gavėjo rankas 
per 2 - S dienas. 

MAISTO SIUNTINIAI 
Du patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus maisto 

už $98 ir šventinis ui $39.-
$98.- rūkytos dešros, misos 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, misos konservai, 
aspirinas, vitaminai. 

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją. 
Siųskite per seniausią siuntinių \ Lietuvą ištaigą. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 
Mošų atstovybi Lietuvoje: 
Vilnios 26-28-27, 26-24-27 

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

AUTOMOMUO, NAKŲ, SVUKA70S, 
W GYVYBIS ORAUMMAS. 

Agentą* Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auka* S. Kane kalba lietuviškai. 

NUNKZAPOUS 
32MU Weet M * 

Tai. (7M) 424-4M4 
(312) SS1-SSM • 

*"• E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUOUUS PUMPUTIS 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingte" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tai. 706-969-265S. 

ORETT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312)5854969 
(708)425-7161 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
lMLSkoiTipiuterî FAXrjagat» 
• Nuosavybių įkainavimas —>JM 
• Perkama ir perduodame namus 
• Apartmentus ir žemė *~ 
' Pensininkams nuotakai 

SŪDYTOS SILKĖS 
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 

Home a Cntiapje on 
ceftant ffaNng. 236 ft. of lake 
bedroom, a 2 bedroom 
beauttful sumeta! $219.000. Mušt sėsto 
appreciete. 71S-47S-7M1. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MASI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYME 
SISTEMAS. VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Decfcys t 
Tel. 312-SSS-M24 

Pats savfnlnkM i 
da apartfitafftffsĮ, 6 bt. 
butų, gerai prižiūrėtą, paja
mų namą. Namas Chicago* 
pietvakariuose, rezidenci
niame rajone, tik blokas 
nuo autobuso linijos į CM-
cagos centrą. Skambinti 
706-424-3646. 

PIGIAI — AUTOMOBILIAI! 
Mes padedame juos parduoti ir 
nupirkti tiesiai is varžytinių, ma
žesnėmis kainomis, (vairių 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. Kreiptis: tel. 

70S-201-OSSS. 

ES. Savinas Bbnds 
Make Great Gif&; 

A sėjai *ervjf e of. t M» mfmĄtĮm. 
ail 

NAUJAUSIOS KNYGOS GAUNAMOS 
„DRAUGE" 

LIETUVOS KOVŲ IR KAKČIŲ I8TORUA I 
Lietuvos gyventojų trėmimai 1940-1941, 1944-1953 

metais sovietines okupacines valdžios dokumentuose. 
(Pataisytas ir papildytas leidimas) Atsakingasis redaktoriui 
prof. habil. dr. Antanas Tyla. Išleido Lietuvos istorijos ins
titutas ir Pasaulio lietuvių bendruomenė 1995,626 psl., kisti 
viršeliai. 

Kana su persiuntimu JAV $20.60. 
P.S. Illinois gyventojai dar prideda valstijos mokesčio 

8.75% ($1.64) 

LIETUVOS KOVŲ IR KANČIŲ ISTORIJA II 
Laksva* kovos 1944-1963 metalą 

Sudarė: Dalia Kuodytė ir Algis Kašėta. Išleido Lietuvių 
politinių ir tremtinių sąjunga ir Pasualk) lietuvių bendruomenė 
1996; 626 psl., kieti viršeliai. 

Kaina su persiuntimu JAV $20.60 
P.S. Illinois gyventojai dar prideda valstijos mokesčio 

8.75% ($1.64) 

LIETUVA DVIEJŲ OKUPACIJŲ REPLĖSE 
1940—1944 

Albinas Qrai)Qnas 
Autorius, kaip sociologas ir žurnalistas, šioje knygoje 

nušviečia 1940—1942 metų sovietine) ir 1941-1944 m. vokie
čių okupaciją. Sovietų Sąjungos per vienerius ok upadjoa 
metus Lietuvoje padaryti nusikaltimai čia aptarti anaksksJ ir 
objektyviai. 

Redagavo mokslinis rsd. habil. dr. Kazys Ėringi*, maldo 
„Tėvynes sargas", Vilnius 1996; 396 psl. 

Kaina su persiuntimu JAV $16.00 
P S. SSMM gyventojai dar prideda vahrt*» mokeeHo 8.7S% (S1 06) 

Užsakymui siųeti „Orauoo" -' 



SNIEČKUS 33 METAI 
VALDŽIOJE 

JONAS DAINAU8KAS 

1996 m. pabaigoje, Vilniuje, 
Lietuvos Karo akademija, 2000 
egz. tiražu, išleido Vytauto 
Tinimo 192 p. knygute "Snieč
kus 33 metai valdžioje" (Antano 
Sniečkaus biografinė apybrai
ža). Knygutės (nes mažo for
mato) kolofoniniame puslapyje 
prasyta: „Si monografija tai tar
si knygos „Sovietinė Lietuva ir 
jos veikėjai" (1994) tąsa, Joje 
nagrinėjama ilgamečio 
sovietinės Lietuvos ad
ministracijos vadovo Antano 
Sniečkaus politinė veikla. 
Skiriama istorijos mokytojams, 
studentams moksleiviams, vi
siems, kas domisi Lietuvos 
istorija. Leidinio autorius — 
humanitarinių mokslų dakta
ras, Lietuvos karo akademijos 
vyr. mokslinis bendradarbis 
Vytautas Tininis". 

Aukščiau paminėtoje V. Tini-
nio (g. 1959) knygoje Antanui 
Sniečkui duota 13 p. (260-263). 
Pastarosios knygos leidėjas nu
rodytas: Enciklopedija. Josios 
leidėjų žodyje pasakyta: „...Kny
goje be 1940-1990 m. Lietuvos 
istorijos apybraižos pirmą kartą 
yra pateikta ir 50-ties žymiau
sių ir Įtakingiausių šio laikotar
pio veikėjų politinės biografijos. 
Nora beveik visi šie „herojai" 
yra neigiami, tačiau, pasak is
toriko L. Truskos, vispusiškam 
netolimos praeities vaizdui at
kurti jie nemažiau svarbūs, ne
gu partizanai, tremtiniai, di
sidentai..." 

Pastarosios knygos rašinyje 
apie A.S. (262 p.) parašyta: 
„...Asmeniniame gyvenime A. 
Sniečkus rodė gero vyro pa
vyzdi, rūpinosi šeima, augino 
sūnų Vladą, dukrą Maryte ir 
įsūni Aleksandrą Štromą, kuris 
vėliau tapo disidentu ir pasi
traukė j Vakarus. Remiantis 
-LKP veteranų atisiminimais, 
dar prieš karą, sutikus žydų 
kanalui (tai bene vienintelis 
atvejis „mirusių šeimų" atžvil
giu Lietuvoje!), A. Snieč
kus vedė gražios išvaizdos buvu
sią savo sekretore komuniste 
Mirą Bordonaite... Po jo mirties 
partinis aparatas puoselėjo 
mintį apie A. Sniečkaus asme
nybe, jo tariamus nuopelnus 
Lietuvai, nuslėpdamas jo nu
sikalstamos, kolaborantinės 
veiklos faktus. Tai padėjo 
apgaubti A. Sniečkų nepelnytos 
šlovės skraiste, jo tariamais 
nuopelnais tikėjo nemažai Lie
tuvos gyventojų... A. Sniečkus 
nuo 1927 m. buvo LKP CK, 
1935-1940 m. CK politinio 
biuro, nuo 1940 m. CK biuro 
narys, 1941-1952 m. kandidatas 
j VKP/b CK narius, nuo 1952 m. 
SSKP CK narys... apdovanotas 
11 ordinų, 1973 m. jam su
teiktas Socialistinio darbo did
vyrio vardas..." 

Knygutės pratarmėje rašoma: 
„...Antano Sniečkaus globotinis, 
politologas Aleksandras Štro
mas, straipsnyje „Pasibaigusi 
Lietuvos gyvenimo epocha" apie 
savo įtėvį rašė: „Vieniems jis 
buvo tautos išdaviku Nr. 1, 
okupantų vyriausiuoju pakali
ku ir paprastu jų valios vykdy
toju, kitiems — „šeimininku" 
(artimoje aplinkoje niekas kitu 
vardu ir nevadino), o tretiems (o 
jų Lietuvoje dauguma) — ir vie
nu, ir kitu! ...fanatiškai atsi
davęs komunistitnei idėjai ir 
bolševizmui, stengėsi nuosekliai 
įgyvendinti Maskvos politinius 
reikalavimus... neieškojo leng
vų kelių... bet savo valdžia jis 
nesiruošė su nieku dalytis iki 
pat mirties... LTSR administra
cijos vadovu išbuvo net 33 
metus..." 

Pratarmės gale priduriama: 
„Už pareikštas pastabas ir 
paramą, leidžiant šią knygą, 
autorius dėkingas JAV politolo
gui prof. Thomui Remeikiui". 

10 p. rašoma: „...1920 m. rug
pjūčio mėnesį Sniečkus įstojo į 

nelegalią Lietuvos komunistų 
partiją. Buvo išrinktas Alytaus 
parajonio komiteto sekretoriu
mi... dėl idėjinių priežasčių 
atsižadėjęs tėvų, o dėl politinių 
— nepriklausomos Lietuvos, 
Sniečkus nuo 1920 m. tapo ko
munistu bei ištikimu Rusijos 
komunistų partijos (vėliau 
VKP(b>SSKP) imperinės politi
kos įrankiu Lietuvoje...". 1921 
m. liepos mėnesį, apsivilkęs rau
donarmiečio iniline ir įsimaišęs, 
Kauno geležinkelio stotyje, į ten 
stovėjusį ešeloną,raudonarmie-
čių tarpą, grįžtančių iš nelaisvės 
ir tokiu būdu pirmą kartą, kaip 
komunistas, išvyko į SSSR. 
1926.XII.27 d. atvyko, su pa
dirbtais pasais, kad atkurti 
LKP. 1930.IV.7 d. buvo suimtas 
ir 1931.11.26 d. Kariuomenės 
Teismo buvo nuteistas 15 metų 
S.D.K. 1933 m. spalio 19 d. 
SSRS ir Lietuvai apsikeitus 
politiniais kaliniaia A. Sniečkus 
išvyko į Maskvą, kur dirbo 
Kominterne, Angariečio pava
duotoju. Po Kapsuko mirties 
1935.VH.19 d. A.S. įėjo į LKP 
CK Politinį biurą. 1936. 
V.27 d. A.S. vėl, kaip Čekoslo
vakijos komersantas," išvyko į 
Kauną... Šį kartą Sniečkus į 
Lietuvą atvyko kaip oficialus 
LKP CK I-sis sekretorius, kad 
organizuoti „antifašistinį liau
dies frontą". Prasidėjo, Stalino 
inspiruoti, LKP narių „valy
mai". 1938.n.27 d. buvo suim
tas Angarietis (1940 m. sušau
dytas). 1939.Xn.19 d. A.S. buvo 
suimtas (ir 1940.VI. 1 d. nu
teistas 8 m. S.D.K.). Vėlesniais 
laikais kalbėdamas apie tą lai
kotarpį ir LKP padėtį A.S. (p. 
24) sakė: „Laimė, kad aš pakliu
vau į buržuazinį kalėjimą, nes 
būčiau patekės į Stalino ran
kas". 1939 metų LKP buvo be
veik visai sunykusi. 1940 m. 
pavasario V.S.D. duomenimis 
prie LKP priklausė: 933 (iš jų 
459 nelietuviai), prie L. kom. 
jaunimo s-gos; 211 (iš jų 211 
nelietuvių) ir prie MOPR (Tarp-
taut. Raud, Pagalbai); — 218) iš 
jų 188 nelietuviai), t.y. viso 1362 
(kurių 832 buvo nelietuviai). Jų 
tarpe buvo 230 moterų, kur 193 
buvo nelietuvės). Taip atrodė 
LKP su savo „palydovais", kuri 
skelbėsi, kad „1940.VI.15 d. 
nu vertusi buržuazine diktatūrą 
Lietuvoje." Apie tai mažiausiai 
rašoma LTSR veiklos istorinėse 
apybraižose. 

Apibendrinant S. veiklą ne
priklausomos Lietuvos metais, 
galima daryti išvadą (p. 24), kad 
jis „...buvo nuoseklus SSRS 
politikos vykdytojas Lietuvoje. 

' Dirbdamas partinį agento ir 
vienu iš LKP vadovų palaikė 
SSRS, ir Lietuvos ateit ies 
nematė be jos arba Rusijos 
pagalbos...". 

1940 m. užgrobus Lietuvą, A. 
Sniečkus iš karto atėjo į V.S.D., 
nes nuo čia SSRS pradėjo Lietu
vos valstybės susovietinimą, 
sunaikinimą jos aparato ir so
vietiško teroro suorganizavimą. 
Tik, davės pradžią visam Lietu
vos griovikiškam darbui, Snieč
kus perėjo į partinį apara
tą. Ten jis tą griovikišką darbą 
tęsė, vykdė nuodugniai. 1941 m. 
birželio 14 d. trėmimų LKP (b) 
CK biuro nutarimą pasirašė A. 
Sniečkus. 

I sekretoriaus posto A. Snieč
kus „laikėsi nagais ir ragais". 
43 p.: „Beveik iki pat gyvenimo 
pabaigos Sniečkus legaliais (ofi
cialiais) ir užkulisiniais meto
dais gebėdavo pakenkti iškylan
tiems konkurentams ir preten
dentams į LKP CK I sekreto
riaus postą." 48 p. „...Sniečkus 
buvo kuklus žmogus, dažnai 
netgi asketiškas..." Čia, vienok 
reikia priminti, kad Feliksas 
Dzieržynskis (sulenkėjęs, o pas
kui surusėjęs Lietuvos bajoras, 
sovietinio teroro , , tėvas") 
asmenininiam gyvenime buvo 

Modernių dienu 
tus, ir kaimus. 

.gyvybės siūlai", nusidriekę padangėje, jungiantys ir mies-

Nuotr Viktoro Kučo 

LAIŠKAI 
UŽSAKYKIME LAIKRAŠTI 

Niekad nepagalvojau, kad ga
liu savo artimuosius Lietuvoje 
nudžiuginti užprenumeruoda
mas jiems Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos savaitraštį 
„Apžvalga". 

Pigiau negali būti! Metams 
Lietuvoje tik... 15 dolerių! 

Kas man reiškia tie 15 dole
rių, užtat artimieji džiaugsis, 
skaitydami įdomų savaitraštį. 

Jame — pasaulio įvykiai; Lie
tuva su savo rūpesčiais ir 
džiaugsmais; žmonių likimai;' 
Lietuvos istorija ir dar daug 
daug kitų svarbių temų ištisus 
metus! Tačiau prenumeratos 
užsienyje 3 mėn. kaina siek tiek 
skiriasi: „Apžvalga" — 15 dol. 
Redakcijos adresas: Šv. Ig
noto 14-6, Vilnius 2001 arba J. 
Kavaliauskui, 6437 S. Wash-
tenaw Av., Chicago, IL 60629, 
USA arba Pranui Povilaičiui, 

visiškas asketas ir drauge... 
milijonų žmonių nužudymo 
organizatorius. 

Knygutėje vis užsimenama, 
kad į gyvenimo pabaigą Snieč
kus pradėjo labiau rūpintis 
Lietuvos tautiniais reikalais ir 
ypač sekė emigracijos kultūrine 
veiklą, o Chruščiovo laikais 
buvęs tikras Lietuvos reikalų 
gynėjas. Vienok (p.57) „...Snieč
kaus elgesys prieškario ir poka
rio metais visiškai prieštaravo 
šiai minčiai. Šventai tikėdamas 
Maskva prieš karą jis stengėsi 
pakenkti nepriklausomai Lietu
vai, vėliau vadovavo Lietuvos 
žmonių žudymams ir trėmi
mams. Ir tai darė iš idėjos, be 
jokio gailesčio ir abejonių, ne dėl 
baimės, kad gali netekti savo 
posto ar būti nubaustas. Apie 
Lietuvos interesų atstovavimą 
čia nėra jokios kalbos...Pasmer
kus Staliną... visada išliko 
tikruoju komunistu...", kuriam 
joks žmogus nebuvo žmogus. Jis 
visomis priemonėmis kovojo 
prieš „amnestuotų" tremtinių 
grįžimą. 

Prieš kiek laiko „Chicago 
Tribūne" dienraštyje buvo ap
tarimas naujos knygos apie 
Hitlerį. Tas rašinys užvardin
tas: „Jokia knyga neišbaltins 
Hitlerio". Tą patį galima pasa
kyti ir apie A. Sniečkų: „Jokia 
knyga neišbaltins Sniečkaus", 
kurio net tikroji motina 
atsižadėjo. 

Laikraštis „Dienovidis", 
1994. XI11 d. Nr. 41 paskelbė 
Mariampolės apskr. LKP (b) 
komiteto sekretoriaus rašto 
faksimilę, kad jisai ten su savo 

Popiežiaus Leono XIII fondas: 
9050 S. Troy Av., Evergreen 
Park, IL 60805, USA. Malonūs 
tautiečiai, už 15 dol. Jūs galite 
v i s i ems m e t a m s užsakyti 
„Apžvalgą" savo giminėms Lie
tuvoje. 

Ervinas Pėteraitis 
Evanston, IL 

KODĖL TEBEGYVUOJA 
KOMUNIZMAS? 

Dažnai sunku suprasti žmo
nes. Pavyzdžiui, gyveno du 
broliai dvynukai. Abu didžiau
si sadistai, abu masiniai žmog
žudžiai. Vienas vadinosi Adolfu, 
kitas Juozu. Adolfą prakeikė ne 
tik jo kaimynai, bet ir visas 
pasaulis. O Juozą daug kas la
bai gerbė, ne tik kol buvo gyvas, 
bet ir numirus jo nepasmerkė. 
Kodėl žmonių proteliai buvo 
taip sumaišyti? Juk buvo ir 
tokių, kurie žinojo tikrovę ir 
bandė ją atskleisti, bet buvo 
apšaukti naciais ir ekstremis
tais. Paskutiniu laiku padėtį gal 
geriausiai susumavo Joseph 
Sobran, Universal Press Syn-
dicate žurnalistas. Štai ištrau
ka iš jo straipsnio, kuris labai 
tiksliai išsako mintis daugelio 
mūsų, iš Lietuvos pasitrauku
siųjų. Jis rašo: 

„Remiant abiem pagrindinėm 
partijom, mes ruošiamės statyti 
didžiulį paminklą geriausiam 
Sovietų Sąjungos draugui, kokį 

stribais bei aktyvistais negali 
susitvarkyti su partizanais, 
Sniečkus „9.IV.45" užrašė: 
„Drg. Bertašiūnas, prašau 
skubiai imtis priemonių bandi
tų grupių Marijampolės ap
skrityje likvidavimui". Baudė
jai tada nepasiekdami partiza
nų, ten nužudė 70 nepartizana
vusių vyrų. 

ši yra kada nors turėjusi: Frank
linui Rooseveltui. Jis, susidrau
gavęs su Juozu Stalinu, jį gel
bėjo ir garbino per didžiausias 
masines žudynes žmonijos isto
rijoje ir po jų. Kada dar tebe
vyko masinis sunaikinimas 
milijonų ukrainiečių, Roose-
veltas, tą nuslėpęs, davė Sovietų 
Sąjungai diplomatinį pripa
žinimą. Po daugelio vėlesnių 
'valymų' Rooseveltas 'Dėdei 
Juozui' davė ekonominės, mili-
tarinės ir propagandinės pagal
bos, o n pasauliniam karui pa
sibaigus komunistai gavo de
šimtį daugumoje katalikiškų 
kraštų, kur tuoj pat prasidėjo 
naujų persekiojimų era. Gal tai 
iliustruoja, koks idealistas buvo 
Rooseveltas". 

„Naciai taip pat turėjo 
savo svajonių, bet niekas jų ne
vadina 'svajotojais' ir 'idealis
tais' . Niekas neteisina tų, kurie 
yra gynę nacius. Niekas nepro
testuoja, kad nacių simpatizuo-
tojai buvo įtraukti j 'juoduosius 
sąrašus' . Net ir intelektualai 
turėjo pakankamai sveikos nuo
vokos suprasti, kad nacių 
politinės 'svajonės' tikrovėje 
virto baisiu sapnu. Tad kodėl gi 
seniems komunistams ir jų 
sąjungininkams tebeleidžiama 
dėvėti šventųjų vainikus?" 

Taigi, atrodo, pagrindinė 
priežastis, dėl ko komunizmas 
tebegyvuoja ir šiandien, yra tai, 
kad pasaulyje jis ne tik nebuvo 
pasmerktas, bet dargi tebėra 
laikomas didelėje pagarboje, ir 
jam pataikaujama. Pavyzdžiui, 
demokratinis Taiwanas iš Jung
tinių Tautų buvo pašalintas tik 
dėl to, kad to panorėjo Raudo
noji Kinija. 

Zenonas Prūsas 
Chillicothe, Ohio 

AČIŪ, AČIŪ! 
Gyvename užmarštin skuban

čiame laike. Daug istorinių 
įvykių pranyksta iš atminties. 
Štai prieš porą dienų teko 
skaityti Algio Regio rašinį 
„Drauge" apie „Pastangas 
išsaugoti Lietuvių Šv. Kazi
miero kapines". Labai įdomus ir 
informuojantis rašinys, todėl 
turime būti dėkingi Algiui 
Regiui už rašinį, o „Draugo" 
redakcijai už išspausdinimą. 
Kaip minėjau, viskas nyksta 
užmarštyje, todėl šis straipsnis 
daugeliui suteiks galimybę pri
siminti tuos laikus, kada lie
tuviška visuomenė, negalėdama 
susikalbėti su kapų adminis
tracija, išėjo į viešą „kovą". 
Jame iškeltos mintys, suteiks 
galimybę ir jaunesniajai kartai, 
kuri šioje „kovoje" nedalyvavo 
pažvelgti į tuos laikus, kai jų 
tėvai bei seneliai įdėjo daug 
pastangų, kad Lietuvių — Šv. 
Kazimiero kapinės liktų lie
tuviškos ir mirusieji būtų laido
jami pagarbiai, pagal mūsų tau
tos papročius. 

Laikas veikia ne mūsų nau
dai, todėl turime budėti, kad šių 
kapų lietuviškumo pažymys ne
pranyktų. 

Išlaikykime lietuvybės Pante
oną kapinėse ir ateinančioms 
kartoms. 

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL 
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AUKOS LIETUVOS PARTIZANAMS 
$1,000 Aldona ir Anis Oriniai. 
$300.00 Janina Poškienė. 
$200.00 Izolda ir Kęstutis Černiai, Victor Lapatinskas. B. J. 

Sula, Birutė ir Jonas Kasčiukai. 
$100.00 Marijona Petrauskienė, Vai Ramoniai — Litn. 

Heritaoe Magazine. Jean Regina Skopas. 
$70.00 A. S. Pacys. 
$00.00 Aukos gautos koncerto metu Jaunimo centre. 
$40.00 Margarita ir Vaclovas Momkai 
$00.00 Pranas Šimkus, Teresė ir Faustas Stroliai. Ona 

Sebastijon, Irena ir Jonas Levickai. Daina Kojetytė. dr. Janina 
Jakševičienė, Birutė ir Kazys Bačanskai. Kazys Bagdonas 

$30.00 Gene J. Juodelis. Ramunė M. Račkauskas, Jonas 
Prakapas. 

$20.00 George T. ir Vilią M. Sauerberg 
$20.00 K. Barnius. Liuda Juodelienė. Antanas Labanauskas. 

Lora ir Juozas Mikužiai atminimui a. ta. Jono Savicko, Dalia ir 
Augustinas Orentai, Vladas ir Elena Paliulioniai. Danutė Baltutienė 

$10.00 James D. Gražys. 
$10.00 Kazys Gricius, F. Kontautas, Marija Pranckevičienė 
Lietuvos PafUiatm OJofcoe fenOo komitetas dėkoja visiems 

aukotojams Visos aukos nurašomos nuo mokesčių, čekius 
prašome rašyti L.P.CL Funtf Aeot. f 003777 ir siusti 

4102 Archer Ave., C M C M O , IL 00032 

PRISIEKĖ JAUNIEJI 
JŪREIVIAI 

Ketvirtadienį, Spalio 31 d., 
Klaipėdoje, Karinių pajėgų 
miestelyje, iškilmingai Lietuvai 
prisiekė jaunieji jūreiviai. 

Pb priesaikos jūreiviai bus 
paskirti tolesnei karinei tar
nybai į laivus, jūros stebėjimo 
postus, ryšių mazgą bei komen-

(dantinę kuopą. 

Naujokai j tikrąją krašto ap
saugos tarnybą karinėse jūrų 
pajėgose buvo pašaukti spalio 
11 dieną. Naujokai pasaukti iš 
Klaipėdos miesto bei Klaipėdos, 
Kauno, Šiaulių apskričių... 

Pagal jaunųjų jūreivių paren
gimo programą, jie susipažino 
su krašto apsaugos statutais, 
šaunamaisiais ginklais, įgijo 
pradinius šaudymo įgūdžius. 

A.tA. 
STASYS PETRAUSKAS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1996 m. lapkričio 8 d, 9 vai vakaro, sulaukės 72 

metų. Amerikoje išgyveno 46 m 
Nuliūdę liko sūnūs: Alfonsas, marti Debbie. Rimas, mar 

ti Vida; anūkės: Laura ir Viktorija; motina Zuzana Pet
rauskienė, brolis Bronius Petrauskas su žmona Irena ir šeima; 
svainis Stasys Žilevičius; svainės: Liucija Kavaliauskienė, 
Ginutė Mulford su šeimomis, svainis Vladas Mockus su šeima. 

Velionis buvo vyras a.a. Stasės ir brolis a.a. Zuzanos 
Žilevičienės. 

Velionis pašarvotas pirmadieni, lapkričio 11d. nuo 3 iki 
9 v.v. S. C. Lack & Sons laidojimo namuose, 11028 Southwest 
Hwy., Palos Hills. 

Laidotuvės įvyks lapkričio 12 d., antradieni. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į parapijos bažnyčią, kurioje 
bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velio
nio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnus, motina, anūkės, brolis ir kiti gimines. 

Laidotuvių direkt. S. C. Lack & Sons. Tel. 708-974-4410. 

A.tA. 
MARYTEI DAILIDIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, išgyvendami kartu šį skaudų 
išsiskyrimą, nuoširdžiai užjaučiame vyrą ZIGMĄ, 
sūnus KĘSTUTI ir ARĄ su šeimomis bei kitus gimi
nes. Liūdime. 

Liucija ir Severinas Krutuliai 

Mylimai mamai 

A.tA. 
STEFANIJAI MERECKIENEI 

mirus, jos sūnui, Pasaulio Lietuvių centro tarybos ir 
valdybos nariui ir mūsų mielam draugui, ZENONUI 
MERECKIUI reiškiame gilią užuojautą. 

Pasaulio Lietuvių centro bendradarbiai 

Lietuvos Krikščionims Demokratams 
Aukojo 

(Pirm. Algirdas Saudargas) 

$500 dr. Rožė Šomkaitė 
$200 Čižikaitė Bronė (viso $300), Mažeika Vytautas. 
$100 Žymantas S. ir F., Bacevičius Elena, Ambrizas 

John, Valavičius A. ir V., Gruodis Petras J. (viso $200), 
Biliūnas Vytas, Aldona, Navickas Ted, Surdokas Cesar, Rev. 
Palis Theo, Petrikas Joseph, Kleivienė Viktorija. Rugis 
Aldona K., Lietuvių klubas Tauragė — P. Peteris. Vai Vito 
V ir Regina G., Mikaila Jurgis 

$75 dr. Laucis A 
$50 Vasys Dalius, Stropus Vladas. Aldona. Kriaučiūnas 

Kazys ir dr. Eugenija, Čepas Konstancija, Lietuvninkas 
Kazys, Juozapavičius Stasys, Ivašauskienė Juzė, 
Kazlauskas Vitas, Lieponis Algis, Balčiūnas Paulą, dr Ginei
tis R. A.. Kvedaras M.. Kavaliūnas Jonas. Vaičjurgis Valerie, 
dr. Ciuris Anthony. 

$40 Musteikis Antanas. 
$30 Misiulis Dominic, Ada, dr. Garūnas Ona ir Albinas, 

Girnius Ona, Minkūnas Eugenija. Krakaitis Bronius. D.V.M., 
Žilionis Ona 

$25 Užubalienė Nijolė, Bružas Kostas. Plėnys Sofija, 
Baliunas Adolph, Anna, Noreika Marija. Bražėnas Algiman
tas G. Raslavičius Leonas, Vilimienė Liudmila. Jaras Bronius, 
Leger Ernest ir Violeta, Povilaitis Andrius. Naujokaitis 
Mykolas S 

$20 Skrupskelis Enata, Baužys Juozas. Arstikys Mari
ja, Černius Filomena. Vaišvila Stase Prūsas Zenon C . 
Strolia V. Faustas, Urbutis P. Algimantas. Dirgėla Adolfas. 
Jurgaitis Mikas. Mikulskis Stefanija. Spurgis Jonas. Balsys 
A.. Bernatavičius Stasys 

$15 Vėbras Sofia. Krokys V. Bronius. Balskus Jonas. 
$10 Beiga Casimir. Sofija. Polikaitis Clem, Prakapas 

Jonas. Prapuolenis Birutė. Bagdonas A. P. 
$2 Barnes-Bernotavi Peter 

L.K.D.P. rėmėjai nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams 
Aukas siųsti iždininkui K. Dočkui, 1901 $. 49th Ct, Cicero, 
IL 

http://1926.XII.27
http://1939.Xn.19
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
„Kas neskaito, mielas vaike, 

tam nei duonos duot nereikia", 
sako lietuviška patarlė. Kad 
visi skaitytų, JAV LB Kultūros 
taryba ir Lietuvių fondas skel
bia Spaudos vajų, atpigindami 
,.Draugo", „Dirvos", „Dar
bininko", „Eglutės", „Bridges" 
ir „Lituanus" prenumeratas 
naujiems skaitytojams. Visas 
pranešimas bus šeštadienio 
„Drauge". 

J. centro taryba ir valdyba 
kviečia Čikagos lietuviškąją 
visuomenę dalyvauti 39-toje J. 
centro metinėje šventėje — 
vakarienėje, kuri įvyks gruodžio 
8 d. (sekmadieni). Šventė prasi
dės šv. Mišių auka tėvų jėzuitų 
koplyčioje 3 vai. po pietų. 4 vai. 
J. Centro didžiojoj salėje Čika
gos lituanistinės mokyklos 
vaikų choras, vadovaujamas 
mokytojos Dalios Gedvilienės, 
atliks įdomią programą,5 vai. 
vakarienė. Savo dalyvavimu 
paremsite J. centrą. Laukiame! 

Lietuvos Generalinis kon
sulatas Čikagoje praneša, kad 
dėl susidėjusių aplinkybių 
konsulato įstaiga nedirbs š.m. 
lapkričio 11,12,13,14,15 ir 18 
d. Konsulato įstaiga pradės 
dirbti lapkričio 19 diena, nuo 10 
vai. ryte iki 1 vai. p.p. Skubiais 
reikalais prašome kreiptis į LR 
Generalinį konsulatą New Yor 
ke, tel. 212-354-7840. 

Net 17 modeliuotoju de
monstruos vėlyvo rudens ir 
žiemos sezono drabužius madų 
parodoje „Rudens simfonija", 
lapkričio 24 d., 12:30 vai. p.p., 
Pasaulio lietuvių centre, Le 
monte. Paskubėkite užsisakyti 
stalus ar pavienes vietas. Rezer
vacijas priima Irena Kriau-
čeliūnienė 708-301-8183 ir Irena 
Kazlauskienė 630-257-8346. 
Laikas nestovi vietoje, paskubė
kime. 

Sveikatos atžvilgiu labai 
svarbu ką valgome. Žuvies (la
šišos) kotletų pietūs Pasaulio 
lietuvių centro didž. salėje, lap
kričio 17 d. 12 vai. p.p. Prie žu
vies dar daug kitų priedų. Ska
niai ir sveikai pavalgyti kviečia 
PLC renginių komitetas. 

Kalėdinis bazaras — mugė 
Pasaulio lietuvių centre gruo
džio 7-8 d. Jei turite prekių par
davimui galite išsinuomoti 
stalus pas Aldoną Palekienę tel. 
708-448-7436, o visiems kitiems 
puiki proga kalėdinių dovanų 
apsipirkimui Mugėje rasite 
visko: gintaro papuošalų, šiau
dinukų, grybukų, namie darytų 
sūrių, medaus, kugelio ir dar 
daug įvairiausių gėrybių. Mugę 
rengia PLC renginių komitetas. 

Vienintelio JAV-se lietuvių 
futbolo klubo-Čikagos LFK 
„Lituanica", veikiančio jau 
46 metus, metinis pokylis 
vyks šeštadienį, lapkričio 16 d. 
6:30 v.v. draugiškas pabendra
vimas. 7:30 v.v. karšta vakarie
nė, programa ir šokiai. Gros 
Rob. Raudžio..Nemuno" orkest
ras. Visi kviečiami. Informacijai 
skambinti Leonui Juraičiui, tel. 
708-532-7526. 

x TRANSPAK prmaeim: 
„Nuo s.nL gruodžio 2 d. mūsų 
įstaiga persikelia i DRAUGO 
patalpas. 

(sk) 

x Galiu padėti legaliai gau
ti ,SOC. S E C U R m r kortelę. 
vairavimo leidimą (driver's 
license) ir vizų pratęsimą. Ed 
Humana.-., tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 
ARASROOFING 

Arvyd.t*. K iH / i 
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Lapkričio 17 d. (sekmadienį) 
J. centro Moterų klubas kviečia 
visus i J. centro kavinę, kur po 
kiekvienų šv. Mišių tėvų jėzui
tų koplyčioje būsite pavaišinti 
skaniais mieliniais blynais. 
Savo atsilankymu paremsite J. 
centrą. La'ikiame! 

Lietuvių fondo pokyl is , įvy
kęs lapkričio 9 d. Pasaulio lietu
vių centro salėje, buvo labai šau
nus, dalyvaujant ypač daug jau
nimo, o taip pat svečių iš ge
rokai toliau — Indianos, Michi-
gan, Floridos ir kitur. Buvo 
įteiktos stipendijos lietuviams 
studentams, pasivaišinta, pasi
šokta prie ypač puikios „Ži
burio" orkestro (vad. Saulius 
Gylys) muzikos. Malonu, kad 
puota ruošta savose patalpose, 
neieškant prabangių salių. 

Penktadienį, lapkr ič io 15 
d., Čikagoje ruošiama maldos 
diena už kardinolą Joseph Ber-
nardin, kuris, kaip visi žinome, 
serga mirtina vėžio liga. Visi ti
kintieji prašomi tą dieną, o ypač 
9:30 vai. ryte, kai už kardinolą 
melsis visų katalikiškų mo
kyklų mokiniai ir parapijų ti
kintieji, prisiminti jį savo mal
dose. 

ŠvČ. M. Marijos Gimimo pa
rapijoje, kaip skelbia lapkričio 
10 d. biuletenis, ruošiasi susi
tuokti Vidmantas Pecholdas ir 
Vyda Galkytė. 

Lapkričio 17 d., sekmadienį, 
12:15 vai. p.p. Mišių metu, Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje bus vaikučių Pirmo
ji Komunija. 

Lietuvos Vyčių 112 k u o p o s 
mėnesinis susirinkimas šau
kiamas antradienį, lapkričio 19 
d., 7:30 vai. vak., Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje. 
Viešnia kalbėtoja bus dr. Julie 
Klarich, kurios tema — „Ar 
norėtumėte geriau jaustis?" Po 
susirinkimo bus kuklios vaišės. 
Visi kuopos nariai raginami 
susirinkime dalyvauti, kviečia
mi ir svečiai. 

Cicero apyl inkės Lietuvių 
Bendruomenė rengia cepelinų 
pietus sekmadienį, lapkričio 17 
d., 12 vai. Šv. Antano parapijos 
salėje po 11 vai. lietuviškų 
Mišių. Visi kviečiami į pietus 
parapijai paremti. Čia galėsite 
ne tik skaniai pavalgyti ir pasi
svečiuoti, bet ir laimėti gražių 
dovanų laimės šuliny. 

P a s i t a i k o ir v y r i a u s i a i 
redaktore i . . . Šeš tad ien į , 
lapkričio 9 d., vedamojo skiltyse 
įsivėlė tikrai stambi korektūros 
klaida: vietoj 96 milijonų 
Amerikos gyventojų, balsavusių 
prezidento rinkimuose, kažkaip 
atsirado 965 milijonai! Taigi, 
Amerikos gyventojų prieaugis 
staiga labai pagausėjo... Korek
tūros klaidų išvengti nelabai 
įmanoma, tačiau jos yra ne
malonios bet kuriam autoriui 
(juo labiau redakcijai). 

x Lietuvių o p e r o s metinis 
pokylis įvyksta lapkričio 16 d. 
Jaunimo centro salėje. Ope
ros choras, muz. Ričardo Šoko 
diriguojamas, atliks menine 
programos dalį. Pokylio metu 
bus traukiami laimingieji va
jaus bilietai. Prašome visus 
tuos, kurie dar nesuspėjo atsiųs
ti tų bilietų šaknelių, jas tuoj 
sugražinti operos valdybai, kad 
visi galėtų dalyvauti laimėji
muose. Šokiams gros Ričardo 
Šoko estradinis orkestras. Kvie
čiame Jus prisidėti prie mūsų 
kultūrinės veiklos dalyvaujant 
šiame pokylyje, kad pavasarį 
galėtume vėl pastatyti naują 
operą. Vietas prašome užsisa
kyti pas Operos vicepirm. Jur
gi Vidžiūną (773) 767-6666. 
Vienam asmeniui tik $25. 

(ak) 

ČLM VĖLINĖS 

1996 m. lapkričio 2 d., Či 
kagos lituanistinė mokykla 
šventė Vėlines. Apie 9:30 vai. r. 
visi mokiniai nuėjo į tėvų jė
zuitų koplyčią, kur su uždegto
mis žvakėmis susikaupę sėdėjo. 
Dainavimo mokytoja Dalia Ged
vilienė grojo tai nuotaikai pri
taikytą muziką. Vėlinių ttma 
skaitė trumpus kūrinėlius: Da 
rius Norvilas, Eglė Milavic-
kaitė, Stefutė Utz, Laura Dai
nytė, Milda Bunikytė ir Kristi
na Badaraitė. Po jų kalbėjo mo
kyklos kapelionas kun. Juozas 
Vaišnys.SJ. Jis paaiškino Visų 
Šventųjų šventės reikšmę ir pa
lygino su Vėlinėmis. 

Prieš altorių buvo padaryta 
platforma su smėliu, kuri vaiz
davo kapus. Čia kiekvienas mo
kinys ir mokytojai a'tnešė de
gančias žvakutes ir įsmeigė į 
smėlį. Pavaizdavo Lietuvos tra
diciją, uždegti prie kapų žvakę. 
Ant lapelių parašė savo miru
siųjų vardus, kad jie maldose 
būtų prisiminti. 

Po šių apeigų, visi išėjo į Jau
nimo centro sodelį. Prie vieno 
kryžiaus Adelė Ročytė padėjo 
degančią geltoną žvakę, o kun. 
Vaišnys sukalbėjo trumpą mal
dą. Prie antro kryžiaus padėjo 
žalią žvakutę Sean Jučas ir prie 
Laisvės kovų paminklo A. Pau
lius padėjo raudoną žvakę. De
dant šias žvakes, kun. Vaišnys 
sukalbėjo trumpą maldelę. Tuo 
Vėlinių apeigos buvo baigtos. 
Visi sugrįžo į Jaunimo centrą, 
kur vyko pamokos. 

Labai gražu, kad ši mokykla 
įsivedė Vėlinių tradiciją. Daug 
žmonių mirusiuosius pamiršta, 
nes iš mažens nebuvo auklėja
mi, kad reikia gerbti ne tik 
gyvuosius, bet ir mirusiuosiuos. 
Visi gyvieji tęsia mirusiųjų 
nebaigtus darbus, todėl turi būti 
nuolatinis tarp vienų ir kitų 
ryšys. Negalima pamiršti miru
siųjų atliktų darbų, juos nors 
retkarčiais paminėti ir prisi
minti, o už juos asmeniškai pa
simelsti. 

J . P lačas 

NAŠLIU KLUBO VEIKLA 

Našlių, našliukių ir pavienių 
klubo susirinkimas įvyko pra
ėjusią vasarą, birželio 21 d. 
Pirmininkas Alex Šimkus pra
dėjo susirinkimą 1 vai. popiet ir 
pranešė, kad mirė šeši klubo 
nariai: Vacys Rutkauskas, Valė 
Velūnas, Anna Mikšis, Mary 
Ernstas, Edvardas Eidėjus, An 
toinette Kalys. Visiems buvo 
pasiųstos gėlės prie karsto, 
šeimoms pareikšta gili užuo
jauta. Susirinkime mirusieji pa
gerbti minutės tyla ir susikau
pimu. 

I klubą įstojo dvi naujos narės: 
Sophie Mantvėlas ir Ellen Šli-
ter. Abi buvo sutiktos ir priim-

J u o z a s Kazlauskas, VVater-
bury, CT, atsilygindamas už 
„Draugo" prenumeratą atei
nantiems metams, savo dien
raštį parėmė gausia 105 dol. 
auka. Ačiū už gerą širdį! 

P. J . Rulis , Juno Beach FL ir 
Sharon Stapleton Fairfax Va, 
globoja po našlaitį Lietuvoje. "• 
Pratęsdami globą kitiems me- H 
tams, atsiuntė po $150 kiek
vienam našlaičiui. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 
x TRANSPAK praneša: „Per 

pirmuosius šešis šių metų mene 
sius Lietuvos finansų rinkoje sėk 
mingiausiai dirbo Vilniaus ban
kas, gavęs 11.7 mln. litų pelno. 
toliau eina „Hermis" gavęs 8.5 
mln. litų grynojo pelno, Lietuvos 
taupomasis bankas (7.8 mln. litų). 
Lietuvos Žemės Ūkio bankas (4.4 
mln. litų).Pinigai, siuntiniai ir 
komercines siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntniai. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

Trečiokėlis Paulius Trimakas (kairėje) ir antrokas Saulius Valaitis, abu ČÎ M 
mokinukai, su Vėlinių žvakutėmis pagerbia mirusius. 

Nuotr. I. Juškienės 

Vėlines Čikagos lit. mokykloje. Mokytojas Rimas Gecevičius su 

tos gausiu ranku plojimu. 
Pirmininkas pranešė ir kito 

klubo susirinkimo datą — tai 
lapkričio 15 d., penktadienis. 
Susirinkimas bus Šaulių na
muose ^2417 W. 43rd St.), pra
džia 1 vai. popiet. Bus prane
šama apie klubo gegužinę ir 
gautą peiną. Gegužinės rengimo 
komitetą sudarė A. Šimkus, An-
taneta Gustof. 

Pranešė, kad serga viena klu
bo narė — Janina Skama. Jai 
buvo pasiųsta kortelė, dovana ir 
linkėjimai greitai pasveikti. 
Pirmininkas dar priminė gau
siai dalyvauti susirinkime lap
kričio 15 d., o vasarą klubas 
atostogaus. 

Po susirinkimo visi buvo 
pavaišinti karštais pietumis ir 
linksmai skirstėsi namo. 

Rožė Didžgalvis 

STEBUKLAS CLAREMONT 
GATVĖJE 

Sekmadieni Čikagos Clare-
mont gatvėje, Jaunimo centre 
įvyko stebukas — arba tą reiš
kinį taip galėtume pavadinti... 
Didžioji Jaunimo centro salė, 
mums taip priprasta, šiek tiek 
apšepusi, šiek tiek nepritaikyta 
visiems renginiams, bet lietu
viška, sava ir miela, staiga 
pavirto prabangiausia, puikiau
sia, pasaulinio lygio koncertų 

sale, o tai vien tik dėl to, kad 
scenoje prie Stenway fortepijono 
atsisėdo Mūza Rubackytė ir 
savo talento kerais pakeitė salę, 
sceną, publiką. Visi pasaulinės 
spaudos kritikų epitetai, pa
gyrimo žodžiai nubluko prieš 
tai, ką mes patys išgyvenome, 
apie dvi valandas besiklausy
dami šios genialios pianistės. 
Atrodė, kad tarpais publika net 
alsuoti pamiršo, taip įsigyveno 
į muziką, atlikimo techniką ir 
pianistės sukurtą nuotaiką. O 
publikos buvo su kaupu — jau 
seniai Jaunimo centro salėje 
renginio metu pritrūko ir 
bilietų, ir programų, ir sėdimų 
vietų, nepaisant, kad kėdžių dar 
buvo pristatyta, visos kertelės 
užpildytos. 

Mūza Rubackytė skambino 
Bachą, Beethoveną, Čiurlionį, 
F. Liszt, o publikos išprašytą 
Šopeno kūrinį skyrė pianistui 
Andriui Kuprevičiui. Turbūt 
po koncerto laimingiausias 
asmuo Čikagoje buvo JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkė 
Alė Kėželienė, su savo taryba ir 
talkininkais ruošusi šį kon
certą, atkvietusi iš Paryžiaus 
pianistę Mūzą. Prieš didelio 
masto renginį ruošėjai visuomet 
jaučia tam tikrą nerimą, nes 
visa tai surišta su daug darbo, 
išlaidų, pastangų, o rezultatai 

MUM Rub»ckyt* 

(18 kaires) Gabriele Dumasiūte ir 
mirusiems prisiminti. 

ne visada labai džiuginantys. 
Sekmadienio koncertas tikrai 
pralenkė visas rengėjų viltis. 
Padėka priklauso Stasiui ir 
Elenai Barams bei dr Jonui ir 
Jonei Valaičiams, prisidė
jusiems prie Steinway fortepijo
no išnuomavimo. 

Tai tik eilinio klausytojo 
pirmieji įspūdžiai, platesnius 
aprašymus spausdinsime vė
liau, tačiau esame nuoširdžiai 
dėkingi viešniai Mūzai Rubac-
kytei, Kultūros tarybai, ją pa
kvietusiai, lietuviškai publikai, 
kuri, užpildžiusi sausakimšai 
Jaunimo centro salę, koncerto 
metu sudarė įspūdį, kad toje 
salėje nėra nei gyvos dvasios 
(net vaikai publikoje nešnipš
telėjo). Reikia tikėtis, kad netru
kus (sakykime, „Draugo" kny
gyne) gausime Mūzos muzikos 
įrašų, kuriuos visi galėsime įsi
gyti ir iš naujo išgyventi tą 
nuostabų koncerto jausmą. 

A.T.B. 

IŠ ARTI IR TOLI 
MŪZA NEW YORKE 

Mūza Rubackytė, plačiai pa
garsėjus Lietuvos pianistė, nuo 
1989 metų nuolat gyvenanti 
Prancūzijoje, šiuo metu lankosi 
JAV-jose. Lietuvos generalinio 
konsulato New Yorke ir vieti
nės Lietuvių Bendruomenės pa
stangomis, trečiadienį, lapkričio 
6 d., Vengrijos generalinio kon
sulato patalpose New Yorke įvy
ko jos koncertas. Jo pasiklausyti 
susirinko apie 150 kviestų sve
čių - lietuvių, vengrų ir būrelis 
įvairių tautų diplomatų. 

Prieš pradedant koncertą, su
sirinkusius pasveikino Vengrijos 
generalinio konsulo pavaduoto
jas dr Gabor Foldvari, džiaug
damasis, kad šis koncertas yra 
rengiamas Vengrijos ir Lietuvos 
draugystes išplėtimo proga. To
liau žodį taręs generalinis kon
sulas dr Petras Anusas, prista
tė pianistę publikai, iškeldamas 
jos pasisekimus, koncertuojant 
ne tik Lietuvoje, bet ir Prancū
zijoje. Vokietijoje, Rusijoje, 
Olandijoje ir JAV. Paminėjo, 
kad ji, būdama tik 7 metų, jau 
debiutavo Vilniuje su Lietuvos 
kameriniu orkestru, o. būdama 
13 metų amžiaus, laimėjo pirmą 
vieta Lietuvos jaunųjų meninin
kų konkurse. Ji taip pat laimėjo 
pirmąsias vietas Maskvos Čai
kovskio konservatorijos bei 
Paryžiaus „Les Granas Mailres 
Francais" pianino konkursuose. 
1995 metais ir šiemet koncer
tavo JAV-jose — atliko progra
mą Newport miesto, RI valsti-

Auirine PUoplyte uždega žvakatss 

Nuotr. L i 
joje festivaliuose, sužavėdama 
visus savo virtuoziškumu ir su
silaukdama daugiausia ovacijų 
bei puikiausiu įvertinimų ame
rikiečių spaudoje. 

Šiame koncerte ji meistriškai 
atliko Čiurlionio, Bacho-Busoni, 
Bethoveno bei Liszt kūrinius ir 
susilaukė ilgo plojimo iš susto
jusios ja sužavėtos publikos. 

Po koncerto buvo priėmimas, 
kuriame svečiai vaišinosi ir 
turėjo puikią progą tarpusavy
je, taip pat ir su Mūza Rubacky
tė, pabendrauti. 

Kęstutis K. Miklas 

„GIRIŲ AIDO" 
KONCERTAS 

„Girių aido" — partizanų dai
nos grupė triumfavo Kanadoje 
nuo spalio 28 iki lapkričio 4 
dienos. Jie atliko keturis kon
certus: Toronte, Hamiltone, Wa-
sagoje ir Mississauga lietuvių 
Šv. Jono parapijos salėje. Nors 
koncertai vyko darbo vakarais, 
tačiau tautiečiai gausiai juos 
lankė. Vėlinių proga partizanas 
Antanas Lukša ir solistas Vin
centas Kuprys giedojo šv. Mišių 
metu. Visi „Girių aido" daini
ninkai dalyvavo kapinėse miru
sių pagerbime. Kanadoje kon
certus koordinavo lietuvių 
namų kultūrinės komisijos 
pirm. Vytautas Kulnys. Ypač 
daug dėmesio „Girių aido" dai
nininkams skyrė Lietuvos gen. 
garbės konsulas Haris Lapas. 
Savo jausmingame žodyje, 
sveikindamas svečius, pabrėžė, 
jog tik dėl partizanų nuopelno 
— šiandien Lietuvoje yra ne
daug rusų. Po koncerto konsu
las Haris ir jo žmona Gražina 
Lapai visus svečius pakvietė į 
savo rezidenciją iškilmingoms 
vaišėms. Ten tęsėsi dainos, 
patriotinės kalbos bei sveikini
mai. 

Tik ką grįžę iš Kanados, 
„Girių aido" daininkai išvyko 
į St. Petersburg, FL, kur 
lapkričio 6 d. įvyko jų koncertas. 
St. Petersburgo lietuvių visuo
menė gausiai užpildė klubo salę. 
Sujaudinta auditorija triukš
mingais plojimais pasitiko ne
kasdieniško koncerto daini
ninkus, išlikusius laisvės kovo
tojus. Po koncerto kitoje salėje 
tęsėsi vaišės ir pabendravimas. 
St. Petersburge koncertą orga
nizavo visuomenininke Angelė 
Kamiene, už ką partizanų glo
bos fondo valdyba yra nuošir
džiai dėkinga. 

„Girių aido" koncertai dar bus 
lapkričio 10 d. Los Angeles, CA, 
lapkričio 16 d. Denver, CO, ir 
lapkričio 17 d. New Yorke. I 
Lietuvą išvyks lapkričio 19 d. iš 
Čikagos. 


