giamą nuomonę, jisai turi arba
— Ji buvo įstatymų nustatyta metu yra dingę.
— V i e n a šios konferencijos
nubraukti pavardę bet kaip, dėl to, kad jos teritorijoje yra
arba nubraukti skaičių, bet tas Lietuvos Respublikos Seimas. d a l y v ė konstatavo, k a d šis
nubraukimas neturi persikelti į
— Kokios informacijos gali rinkimų biuletenis turėtų bū
tą laukelį, kuriame yra rombe užsienio rinkėjas tikėtis iš ti įtrauktas į Guinness rekor
lis. Jeigu jums tinka tas sąra Rinkimų komisijos ir kur d ų knygą, kaip pats sudėtin
RASA RAZGAITIENE
g i a u s i a s visame pasaulyje.
šas, kurį pateikė partija, tai jūs kreiptis kad ją gauti?
galite
visiškai
nedaryti
jokių
— Už tai reikėtų padėkoti visų
Vyriausios rinkimų komisijos ciją vieną iš dvidešimt keturių,
— Užsienio rinkėjas, paprašęs
narys A. Sapiega (Tėvynės są šiuose Seimo rinkimuose, ku žymų įvertinimo dalyje ir tas ambasados arba konsulinės pirma Seimui, nes tokią biule
junga) rugsėjo 21 d. Vilniuje riuos įregistruotos, pažymint biuletenis vis tiek galios.
įstaigos, kad jam atsiųstų paštu tenio formą nustatė Seimas įsta
Tautos fondo surengtoje konfe šalia partijos pavadinimo esan
— Čia matyti tik dešimt balsavimo biuletenius, gaus dau tymu. Tai yra, įstatymu nusta
rencijoje „Lietuvos moterys: čiame skrituliukyje žymą-kry- pavardžių šalia kiekvienos giamandatės rinkimų apygar tyta, kad būtinai visos partijos
valstybei ir seimai" dalyvėm želį, brūkšnelį, arba kaip nors partijos pavadinimo. Ką da dos biuletenį ir vienmandatės t u r i būti viename biuletenyje.
aiškino apie rinkimų biulete kitaip perbraukiant skrituliu ryti, jei nori duoti įvertinimą rinkimų biuletenį bei atitinka Jeigu tai būtų sistema nustatyta
nius, kurie bus Lietuvos piliečių ką. Šie biuleteniai vėliau bus tokiam žmogui, kurio eilės mus vokus, į kuriuos juos įdėti tokia, kaip, pavyzdžiui, Švedijoj, į
naudojami išrinkti būsimo Sei a t r e n k a m i su kompiuterine numeris yra, sakykim, 25-tas? ir užklijuoti. Daugiau jokios k u r kiekvienos partijos sąrašas
mo narius. Daugiamandatis įranga ir tokiu būdu suskai
— Apatinėje biuletenio dalyje, papildomos informacijos ne y r a atskiras lapelis, be jokios
čiuojami
balsai.
Bet
kokia
žy
abejonės rinkėjui būtų žymiai
biuletenis yra sudėtingas, pri
vietoj kitų pavardžių, yra gaus.
grūstas informacijos, pavardžių, ma bus įskaitoma. Jei nebus nurodyti skaičiai nuo 11-os iki
— Kada balsuotojai gali ti patogiau ir suprantamiau, bet
numerių, skrituliukų ir rombe- viename iš šių skrituliukų 115-os. Didžiausias sąrašas yra kėtis gauti šiuos biuletenius? šitokią sistemą patvirtino Sei
lių. Kadangi Amerikos lietuviai p a d a r y t a p a ž y m a , jis bus Konservatorių, su 114 kandida
— Iki spalio 1-os dienos tikrai mas.
turės tuos pačius biuletenius laikomas negaliojančiu Taip tų. Tai, jeigu rinkėjas nori turėtų būti visose ambasadose
— Kas paaiškins balsuoto
pildyti ir čia A. Sapiega buvo pat, jei bus daugiau negu vienas daryti kokias žymas, tarkim, pa viskas.
j a m , kaip užpildyti šį biule
paprašytas paaiškinti „Draugo" skrituliukas pažymėtas, biu reikšti teigiamą nuomonę apie
— Iki kada balsuotojas turi tenį?
skaitytojam balsavimo proce letenis taip pat bus negaliojan
Petrą Petraitį, kuris įrašytas sugrąžinti biuletenius?
— Visada reikia rinkėjam
tis. Ženklai turi būti daromi 25-tuoju, jisai tą asmenį
dūras.
aiškinti
ir tai yra gan sūdė
— Jisai turi užpildęs grąžinti
— Ar galite paaiškinti, kiek pakankamai ryškiai, kad kom susiranda sąraše, pasižiūri koks iki spalio 20-tos dienos. Am tinga. Aš dariau eksperimentą
iš viso y r a r i n k i m i n i ų piuterinė įranga galėtų juos sąrašinis jo numeris ir tenais basada arba konsulinė įstaiga ir bandžiau aiškinti dabartinio
išskaityti. Kadangi skrituliukai daro žymas, kur tas numeris yra turi juos gauti ne vėliau, kaip biuletenio formą gan išsilavi
apygardų?
bus rausvos spalvos, yra būtina, nurodytas.
spalio 20-tą dieną. Yra dar nusiems žmonėms. Tai trukdą
— Yra tik viena daugiakad nebūtų žymima raudonu ar
— Ką reiškia teigiamos ar viena mažytė išimtis ir tai yra, vo nuo 15 minučių iki puses
mandatė rinkiminė apygarda,
geltonu pieštuku. Reikia nau
neigiamos nuomonės pareiš kad spalio 21-ą dieną su rytiniu valandos, kol viskas buvo pa
kurioje renkama 70 Seimo
doti t a m s i a s spalvas, kaip
paštu atkeliavę biuleteniai dar aiškinta kaip padaryti. Be abe
kimas?
narių, ir yra 71 vienmandatės
mėlyną arba juodą.
rinkimų apygardos, kuriose
— Tai reiškia, kad tas kan- bus įskaityti. Toliau, spalio 21 jo, partijų darbuotojai turės
išrenkamas 71 narys. Iš viso
ditatas, jeigu bus pakankamas dieną, ambasados išsiųs visus dirbti ir tai daryti. Paaiškinimai
— Šių rinkimų biuletenyje skaičius rinkėjų pasisakiusių už gautus biuletenius į Lietuvą bus duodami per televiziją, bus
Seimą sudaro 141 narys. Todėl
yra du biuleteniai, t.y. daugia- yra įvesta „reitingavimo" sis tą sąrašą, ir jį pažymėjusių kaip greituoju paštu ir jie bus s u s u k t a s specialus mokomasis
mandatės rinkimų apygardos, tema Partijų kandidatams, teigiamą, tai jis gali persikelti įskaityti kaip balsavusių. O video filmas, kuris aiškins, kaip
kurioje balsuojama už partiją, kuri p a d a r o biuletenį labai aukščiau sąraše. Maždaug rei vėliau atsiųsti, jei ambasada pildyti. Mes specialiai stengė
politinę organizaciją, ir vien apkrautą ir sudėtingą. Ar ga kia, kad rinkėjų, balsuojančių už gaus po 20 dienos, irgi siųs į mės iškovoti tą biuletenį tokį.
kuris būtų kuo panašesnis į
mandates rinkimų apygardos, lite paaiškinti, kaip reikia sąrašą skaičius būtų ne mažes Vilnių, bet tada gali būti įskai
anksčiau buvusius, kad rinkėjui
kurioje balsuojama už toje kandidatams duoti „reitin nis kaip vienas procentas, jeigu čiuoti, o gali būti ir neįskai
rinkimų apygardoje pateiktus gą"?
šimtas kandidatų yra sąraše, tai čiuoti. Žinant dabartinę politinę būtų įprastas.
žmones. Juos galėjo partijos
— „ R e i t i n g a v i m a s " yra tada jis pasikelia viena vieta situaciją, greičiausia, kad jie
— Ar turėtumėte kokių pa
politinės organizacijos pasiūlyti visiškai nebūtinas. Tai yra, aukščiau. Tas pats yra su nei bus neįskaičiuoti. Tai lems t a r i m ų u ž s i e n i o b a l s u o t o 
arba patys tai padaryti, surink jeigu nebus užbraukta nei vienos giamos nuomonės pareiškimu. balsavimas Vyriausioj rinkimų jam?
dami tūkstantį piliečių parašų. pavardės arba ties nei viena pa Jeigu yra rombelyje ties tuo komisijoj.
— Kuo anksčiau kreiptis į
— Ką reiškia numeriai ir varde nebus padaryta žyma, jis kandidatu vienas procentas ar
— Kaip J ū s tikrinate s a v o d i p l o m a t i n e s t a r n y b a s dėl
pavardės, kurios randamos bus tiek pat galiojantis, kaip ir daugiau rinkėjų pareiškę savo sąrašus čia užsienyje gyve įrašymo į rinkėjų sąrašus, ypač.
jeigu neesate garantuoti, kad
pirmoj daly šito didžiulio tas biuletenis su „reitingais". valią, kad jie nepritaria tam nančių rinkėjų?
— Kaip balsuotojas nurodo, asmeniui, jis gali kristi žemiau
daugiamandatės apygardos
— Jokie sąrašai čia vietoje t i k r a i esate įrašyti į sąrašus ir
ar jis d u o d a teigiamą, ar nei sąraše. Atitinkamai, kad pakil- užsienio rinkėjų Lietuvoje nėra t a i p pat paprašyti, kad paštu
rinkimo biuletenio?
— Daugiamandatės rinkimo giamą įvertinimą kandida tų ar nusileistų penkias vietas, tikrinami. Tuos sąrašus sudaro atsiųstų balsavimo biuletenius.
apygardos balsavimo biuleteny tui?
reikia penkių procentų skai- diplomatinės atstovybės arba Taip pat reikia juos kuo greičiau
— Jeigu rinkėjas nori pareikš čiaus. Bus skaičiuojamos tiktai konsulatai, priklausomai nuo išsiųsti, apskaičiuojant taip, kad
je yra nurodytas partijos eilės
numeris, jos pavadinimas, vieta ti teigiamą nuomonę apie kan tos nuomonės balsuotojų, kurie to, kokią turi informaciją apie diplomatinė atstovybė gautų ne
balsuoti už tą partiją rutuliuko didatą, jisai turi rombelyje, yra balsavę u i tą partiją. Tai gyvenančius toje valstybėje vėliau kaip spalio 20 d.
pavidalu ir 10 pirmųjų sąraše esančiame prie pavardės arba yra, jei rinkėjas balsavo už Lietuvos Respublikos piliečius.
— Ar pašto antspaudo data
įrašytų asmenų, kurių nurody skaičiaus padaryti žymą kryžių 21-ąją, sakykim, partiją, ir tame Užsienio atstovybės jau patvir neturi jokios reikšmės?
tos pavardės. Balsuojama už ku, paukščiuku ar kaip kitaip. skrituliukyje padarė žymą, tai tino, kad jų sąrašuose yra žino
— Ne, nėra jokios reikšmės, todėl,
partiją arba politine organiza Jeigu jis nori pareikšti nei tada visi jo žymėjimai ties tos mi 9,000 rinkėjų, gyvenančių kad tvarka turi būti nustatyta
visom valstybėm vienoda, o štai,
partijos pavardėmis yra skai užsienyje.
t
čiuojami. Jeigu, tarkim, jis
— Esame girdėję, kad užsie a r k i m Rusijoj, paštas gali vė
balsuotų už 19-tą partijos są nio rinkėjų adresai yra Lietu luoti ir tris mėnesius, tai tuo
rašą, o pradės daryti braukymus voje pradingę? Ar galėtumė atveju, šitose valstybėse, k u r
pašto darbas yra visiškai nega
kitų partijų sąrašuose, tai bus te komentuoti apie tai?
visiškai neužskaitoma. Bet pats
— Vyriausioje
r i n k i m ų rantuotas, sukelia problemas
biuletenis vis tiek liks galiojan komisijoj pateiktuose sąrašuose dėl rinkimų rezultatų paskelbi
tis, jei balsuotojas bus pažymė yra tiktai pavardės nurodytos. mo.
jęs nors vieną skrituliuką ties Yra 9,000 su viršum rinkėjų
Pakutuvėnai. Liepos 22 28 d.
partijos numeriu.
įvairiose valstybėse. Sąrašai yra
pranciškonai
čia surengė ..Sei
—Ar užsienyje gyvenantys gan netikslūs. Juose nėra nu
mų
savaite",
kurioje dalyvavo
Lietuvos piliečiai galės rink rodyta konkreti gyvenamoji
keliasdešimt
šeimų
iš įvairių
tis ne tik iš daugiamandačio vieta ar adresas. Taigi, faktiškai
Lietuvos
vietų.
Konferencijas
rinkimų biuletenio bet taip dabar tikslių duomenų, t.y. kad
būtų žinoma, kokioj valstybėj ir stovyklaujančioms šeimoms ve
pat ir iš vienmandačio?
dė kun. Gediminas Numgaudis.
— T a i p . Visi užsienyje kur užsienio balsuotojas gyve
OFM, ir kun Etienne iš Šv.
gyvenantys balsuotojai galės na, Vyriausia rinkimų komisi
Jono
kongregacijos. Stovykloje
balsuoti už pasiūlytus asmenis ja neturi.
stengtasi supažindinti žmones
Naujamiesčio rinkimų apygar
— Kodėl ne?
su Katalikų Bažnyčios mokymu
doje
numeris
1.
— Anksčiau, JAV-ose a.a. Lo apie šeimą, kalbėta apie santuo
Lietuvos Vyriausiosios rinkimu komisijos narys A. Sapiega aiškina dešiniųjų
— Ar galėtumėte paaiškinti, zoraičiui esant gyvam, buvo ga ką Apreiškimo šviesoje, atleidi
partijų Moterų konferencijos dalyvėm apie daugiamandatės rinkimų apy
gardos balsavimo biuletenį. Konferenciją, kuri įvyko rug. 20-231 d. Vilniuje kodėl šita apygarda buvo pa nėtinai tikslūs sudaryti rinkėjų
mą ir susitaikymą šeimoje.
globojo JAV Tautos fondas.
skirta užsienio lietuviam?
sąrašai, kurie paslaptingai šiuo

KAIP DALYVAUTI
SEIMO RINKIMUOSE?
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<Ana
reikšmingą įvykį visą laiką stengėsi sumenkinti lenkų
istorikai, kai pomindauginiame laikotarpyje kryžiuočių
antpuoliai nesiliovė ir Lietuvos krikštą teko pakartoti
Vytautui Didžiajam, kuris Mindaugo pradėta kelia
sėkmingai pratęsė iš to laikotarpio ir Vasario 16-osios
Lietuva semiasi dvasinės stiprybės, kurios mums dažnai
pritrūksta
Žinotp. mes marijampoliečiai, galime pasidžiaugti
kad per šimtmečius šioji apylinkė buvo lietuviškumo
tvirtove. Ir Lietuvos atgimimo kovingojo laikotarpio
vadai buvo kilę iš mūsų kaimų: daktaras Basanavičius
su tautinio sąmoningumo žadintoja „Aušra", daktaras
Kudirka su kovinguoju „Varpu", visuomenininkai
Kriaučiūnai, kalbininkas Jablonskis-Rygiškių Jonas, vi
suomenininkas generolas Bulota, daktaras Grinius.
rašytojas Putinas Mykolaitis, vyskupas Būčys, arkivys
kupas Matulaitis ir daugel kitų. I jų visu širdis pir
muosius tautinio sąmoningumo daigus sodino Marijam
poles gimnazija, sugebėjusi atlaikyti žiaurius caro
žandaru persekiojimus Nereikia užmiršti ir daugybes
knygnešiu
— Taip. sūnau, — įsijungė į pokalbį senasis Keraitis,
— knygnešiai atliko sunkų darbą. Marijampolės apy
linkėję dar gyvena apie 30. Pereitą vasarą jie čia surengė

spaudos atgavimo 25-erių metų sukakties minėjimą. Įdo
mu buvo pasiklausyti jų pasakojimų.
— Viskas, ką čia girdėjau, giliai įsmigo į mano širdį,
ir aš didžiuojuos, kad esu marijampolietė! — šūktelėjo
Danutė.
Atėjo atsisveikinimo laikas. Šeimininkams prašant
neskubėti, teta su šypsniu įspėjo:
— Autobusas nelauks. O aš jau nuovargį jaučiu.
I autobusą susėdo jau temstant, tačiau mėnulis su
savo blankia šviesa autobusą lydėjo per Suvalkijos
lygumas iki pat Kauno.
— Malonu važiuoti šviesią naktį, — sušnabždėjo Da
nutė savo Antanėliui. — Net rūpi uždainuoti Maironio
..Ramios, malonios vasaros naktys... Žemę apsupo meilės
svajones".
Ryte nubudus, net ir teta nuovargiu nebesiskundė
Priešingai — jie net užsiminė, kad šitokias išvykas reikė
tų padažninti. tik ne iš karto pas visus.
0 i tai Danutt:
— Sutinku, tetulyte, bet dabar reikia pagalvoti apie
jų pakvietimą pas mus.
Keraitis nebesileido į tolimesnes kalbas — skubėjo
į darbą. Šiek tiek nustebo radęs ant stalo krūvą rank
raščių su skyriaus viršininko užrašu „Prašau peržiūrėti
rankraščių kalbą ir pradėti 'Mūsų žinyno' rugpjūčio
mėnesio laidos ruošą". Ir pagalvojo: „Dar neužbaigiau
statuto reikalo, o jau pakišo naują darbą".
Tik pradėjus darbą, pasirodė ir viršininkas.
— Sveikas, kapitone, — nuotaikingai pasisveikino.

Danutė

Rinkimų
Šiemet mūsų planetoje siaučia
„rinkimų karštligė". Simptomai:
nesutarimai, kai kur pri
vedantys iki kraujo praliejimo,
t u š t i pažadai, kaltinimai
sukčiavimu, privedančiu net
prie perbalsavimo.
Ypač akivaizdžiai pertą simp
tomų sąrašą šią vasarą perėjo
Rusija. Tik po ilgo tampymosi
Kremliuje antrai kadencijai įsi
tvirtino Boris Jelcin. Tačiau
šiuo metu visgi atrodo, kad
Rusija nieko nelaimėjo, besi
vaikydama kažkokį nepave
jamą demokratiškos ateities
„pelkių žiburėlį" ir žūtbūt besi
stengdama prezidentu išsirinkti
Jelciną.
Boris Jelcin nuo pat savo
inauguracijos nepajėgia eiti pre
zidento pareigų, o galbūt niekad
nepajėgs. Vietiniai ir „impor
tuoti" gydytojai tvirtina, kad
prezidentui tereikia arterijų
persodinimo ir jo širdis būsiant:
kaip nauja. Nieko juk čia ypa
tingo, nes šios operacijos kas
dien atliekamos kone kiekvie
noje didesnėje ligoninėje. Deja,
tikroji Jelcino sveikatos padėtis,
nuolat dangstoma „oficialiais
pranešimais", taip ir lieka
paslaptis. Operacija atidėta iki
lapkričio ar gruodžio, o po jos —
ilgas sveikimo periodas, kurio
metu prezidentas nepajėgs eiti
savo pareigų. Pavaduotoju pa
skirtas ministras pirmininkas
Černomyrdinas, kuris perims
visą atsakomybę, n e t už
branduolinių ginklų apsaugą
bei panaudojimą. Ar rusai būtų
balsavę už Jelciną, jeigu būtų
žinoję jo sveikatos būklę? Gen
Lebed, jau seniai mėginęs su
siaurinti Černomyrdino vei
kimo lauką, mano kad net Gor
bačiovas y r a tos pačios
nuomonės Jis, kaip ir Lebed,
siūlo Jelcinui pasitraukti.
Štai kitas atvejis. Rugsėjo
viduryje vyko pirmieji po karo
pabaigos rinkimai Bosnijoje.
Dar ir šiandien tebesiginčijama,
kiek jie buvo teisėti ir kas
laimėjo. Nors balsavimus prižiū
rėjo tarptautiniai stebėtojai,
kurie užtikrino, kad viskas vyko
be priekaištų, o gyventojai buvo
taip susižavėję demokratinių
rinkimų procesu, kad balsavo
„102,109,120" procentų (skai
čius priklauso nuo žinių šal
tinio), niekas nedrįsta iš per
daug arti pažvelgti į rezultatus
Tuo tarpu pakanka, kad iš
rinkta visų pagrindinių etniniu
grupių koalicinė vyriausybė.
Skeptikai atsargiai pastebi, kad
kroatai, serbai ir Bosnijos
musulmonai, taip lygiomis
pasidalinę valdžioje, greičiau
šiai negalės sėkmingai dirbti kiekviena grupe stengsis įvesti
savo tvarką ir nenusileis ki

Girdėjau, kad lankeisi uošvijoje, todėl tikėjausi pavėla
vimo.
— Pone pulkininke, gyvenime šios nuodėmės nesu
padaręs, — ir šyptelėjęs, — tiktai vesti vos nepavėlavau..
Su manimi, esu pastebėjęs, nuo pat jaunystės tebėra
užsilikęs kažkoks instinktas atsirasti per anksti.
— Tai ar į pirmąjį pasimatymą nuėjęs per ilgai
laukei?
— Juokas juoku, pone pulkininke, o manęs nepri
ėmė savanoriu į kariuomenę, nes buvau per jaunas —
trūko maždaug dviejų mėnesių ligi aštuoniolikos.
— Puiku. Zinai, redaguojant žurnalą, redaktoriaus
pareigingumas, taigi ir punktualumas, labai svarbus
leidybos elementas. Neabejoju, kad teks pasėdėti redak
toriaus kėdėje. O dabar norėjau pasakyti, kol kas talkin
site visiems karinės spaudos redaktoriams. Matote,
nenusistovėjo dar šitų dviejų žurnalų leidimo reikalas.
„Mūsų žinynas", karininkams skirtas žurnalas, buvo
pradėtas leisti 1921 metais. Kaip žinote, 1925 metais
iš šio žurnalo buvo išjungta Lietuvos nepriklausomybės
kovų bei kita istorinė medžiaga, ir buvo pradėtas leisti
„Karo archyvas", tačiau nuo praeitų metų jis vėl tapo
„Mūsų žinyno" priedu. Šiame žurnale yra mokslo,
kultūros bei meno skyriai. Štai kodėl mums reikia
kompetentingų darbuotojų. Ir tamsta, būdamas šio
žurnalo redkolegijos narys, manau, jausite pareigą
pasidairyti intelektualų sluoksniuose bendradarbių
Žinoma, įvairių kitų leidinių kalbiniuose reikaluose ir
toliau privalėsite talkininkauti. Jūsų pareigos vers kart

Bindokienv

karštligė
toms. Taip pat primena, kad
situacija panaši į 1990 m., kai
kone tie patys žmonės privedė
kraštą prie baisaus brolžudiško
karo.
Laisvų balsavimų procesas po
ilgų konflikto metų nelengvai
įgyvendinamas. Tai patvirtina
ir tautos, buvusios Sovietų
Sąjungos okupacijoje. Vos
spėjusios iš okupacijos išsilais
vinti. { valdžią išsirinko tuos
pačius žmones, valdžiusius juos
svetimųjų vardu. Kaip sakoma:
pripratimas yra antras prigi
mimas.. Pateisinančios aplin
kybės čia nelabai j t i k i n a .
o aiškinimai, kad tie žmonės
kažkaip stebuklingai pasikeitė,
kai tik valstybe atgavo laisvę,
taip pat skamba tuštokai. Jeigu
tie asmenys sovietijos laikais
mokėjo veidmainiškai prisi
taikyti ir turėti vadovaujamas
vietas, yra logiška manyti, kad
jie savo „talentą" vartos toliau,
jau laisvoje valstybėje vykusiai
apgaudinėdami balsuotojus,
daugiausia po išrinkimo rūpi
ndamiesi savo asmeniška nau
da, o ne tėvynės gerove
Sparčiai artėja spalio 20 diena
ir balsavimai į Seimą. Tai bus
didysis egzaminas Lietuvos
piliečiams. Pasaulis stebės, ką
ji šį kartą išrinks į Seimą, ar vėl
pasiliks su buvusių komunistų
dauguma. Linkėtina, kad egza
miną mūsų tautiečiai išlaikytų,
nes vargiai atsiras proga j} dar
kartą pakartoti
Rinkimu karštligė vis labiau
apima ir Ameriką Lietuviai
aplamai mėgsta politikuoti,
todėl jau visai smagiai disku
tuojamos abiejų partijų tei
giamos ir neigiamos pusės. Be
abejo, daugelis esame nusivylę
dabartine vyriausybe, ypač jos
laikysena užsienio politikoje.
Prezidentas nėra parodęs jokio
ryžto santykiuose su Rusija: ko
tik Jelcinas panorėjo, „Draugas
Bill" skubiai išpildė Paskutinis
šiaudas ant kupranugario nu
garos yra Krašto apsaugos mi
nistro William Perry pareis
kimas, kad Baltijos kraštai ne
bus greitu laiku p r i i m t i į
NATO. Mums taip pat nepriim
tini ir kai kurie moraliniai
sprendimai, ypač pasisakymas
dėl negimusiu kūdikių žudymo
'bet kokiais metodais;. Antra
vertus, respublikonai taip pat
neteikia per daug vilčių, kad
pasirūpins individų ar t a u t ų
saugumu, jeigu pateks į Baltuo
sius rūmus.
Vienaip ar kitaip, rinkimine
karštlige visi turėsime persirg
ti. Nors šis laikotarpis reika
lauja daug dėmesio ir kai kam
padidina kraujospūdj, ilgainiui
praeis ir spalio 20-toji. ir lap
kričio 5-toji.

kartėmis valandai kitai išeiti iš štabo. Iškilus tokiam
reikalui, nevenkite pakalbėti su manimi. Jau nugirdau,
kad Rugsėjo 8-osios proga vyksite su paskaita į Joną
vą. O juk tai, kaip mes sakome, „šūvis dėl tautos pilie
tinio sąmoninimo bei jos kultūrinimo. O, kad per daug
neišvargtumėte. tai rugsėjo 7 ąją iš įstaigos išeikite
12 tą. o rugsėjo 9-ą ateikite 12-tą valandą.
— Ačiū. pone pulkin; .ke, už šitokią privilegiją
Kiekvienas tėvynes labui darbas turi būti kokiu nors
būdu pagerbtas
Namuose pasitiko Danutė, kaip ir visada, džiaugs
mu spindinčiomis akimis ir nedelsdama pranešė:
— Šiandien skambino iš Jonavos vargonininkas ir
pakvi. te parepetuoti dėl Rugsėjo 8-osios. Pasiūlė trečia
dienį. Sutikau. Išvažiuosiu ryte, o grįšiu vakare, (ierai^
— Danutėle, tu nieko nesi padariusi, kas būtų „ne
gerai", taigi ir šis tavo sumanymas vertas pagyrirn"
— l'dar vieną dalyką turiu tau pasakyti Tu pažjs
ti iš ma^mo už poros namų gyvenantį gydytoją Sauleną
Teta au ;uo dažnai pasikalba. Žinai, jie sutaria Šiar.
dien jis t u jai pasakė, kad pirkęp motorlaivi ir šįvakar,
tuoj po vakarienės, jis su žmona plaukia i Pažaisli
aplankyti savo sesers, esančios kazimu-riečių vienuoly
ne. Jis pasiūlė tetai kartu su mumis pasinaudoti šiuo
malonumu Aš labai norėčiau...
— Tu žinai, kur tu, tai ir aš...
— Aš Habar paskambinsiu daktarui
(Bus daugiau)

