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Konservatoriai pralaimėjo 
,neįvykusius" rinkimus 

Vilnius, lapkričio 16 d. 
(BNS-Elta) — Seimo socialde
mokratų frakcijos narys Vyte
nis Andriukaitis teigia, kad 
nors ir pakartotiniai rinkimai 
Panevėžyje ir neįvyko, juose 
konservatoriai patyrė „triuš
kinantį" pralaimėjimą. 

Sekmadienį rinkimuose į 
laisvą Seimo nario vietą popu
liariausias tarp 11-os kandi
datų buvo Lietuvos laisvės ly
gos vadovas Antanas Terlec
kas — už jį balsavo 43.4 proc. 
panevėžiečių. 

Panevėžio apskrities vado
vas konservatorius Tomas Jo-
sas surinko 23.4 proc. balsų. 
Rinkimai pripažinti neįvyku
siais dėl mažo rinkėjų aktyvu
mo — juose dalyvavo tik 30.37 
proc. rinkėjų. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį V. Andriukaitis teigė, 
kad šįkart Panevėžys „pade
monstravo keistą, neįprastą 
madą", nes šioje apygardoje 
laimėdavo dešinieji kandida
tai. 

Jis mano, kad tai „labai 
rimta dovana" lapkričio pabai

goje vyksiančiam konservato
rių partijos suvažiavimui, ku
riame šios partijos nariai tu
rėtų „rimtai susimąstyti" apie 
savo politiką. 

„Jei jie triuškinančiai pra
laimi dabar, tai kas bus po 
dvejų metų", retoriškai klausė 
par lamentaras , teigdamas, 
kad Panevėžys — „rimtas 
veidrodis, atspindintis situaci
ją visoje Lietuvoje". 

Valdančiosios koalicijos 
kandidatų pralaimėjimas Sei
mo nario rinkimuose Nevėžio 
apygardoje yra koalicijos veik
los per pastaruosius dvejus 
metus įvertinimas, mano opo
zicinės LDDP vadovas. 

Pasak jo, Panevėžyje vyku
siuose rinkimuose konserva
torius Tomas Josas ir krikš
čionis demokratas Vitalijus 
Satkevičius, kartu paėmus, 
gavo kiek daugiau nei 33 proc. 
balsų. 

1996 metais konservatorių 
ir krikščionių demokratų kan
didatai kar tu pirmajame rate 
surinko daugiau kaip 55 proc. 
balsų. 

Nuotr. Lietuvos parlamento pirmininkas V>tautas Landsbergis '.kairėje.' Seimo rūmuose susitiko su Austrijos 
Respublikos Nacionalini s Tirybod antruoju prezidentu Heinrich Neisser. (Eltai 

Opozicija kritikuoja ministrą 
pirmininką 

Vilnius, lapkričio 16 d. Povilas Gylys toje pat spaudos 
(BNS) — Opozicinės LDDP konferencijoje pritarė kolegei, 
parlamentarai griežtai sukri
tikavo Gedimino Vagnoriaus 
vyriausybę už „dalinę tiesą" 
atsiskaitant už dvejų metų 
veiklą. 

Seimo narė Sigita Burbienė 
teigia, esą premjero ataskai
toje Seimui praėjusį ketvirta
dienį buvo „pakankamai daug 
neteisybės", netikslių arba 
tendencingų vertinimų. 

„Ataskaita pateikta taip, jog 
atrodo, kad ponas premjeras 
Seimo narius laiko, švelniai 
pasakius, nelabai protingais', 
kurie nelabai susigaudo, kas 
ten parašyta", spaudos konfe
rencijoje pirmadienį sakė S. 
Burbienė. 

„Kai pastebi vieną po kitos 
neteisybes, suabejoti ir tuo, 
kas galbūt yra teisybė", pikti
nosi parlamentarė. 

Jos teigimu, vyriausybė klai
dingai nurodė šių metų ben
drojo vidaus produkto augimą 
7.3 proc., nors dėl Rusijos 
krizės, Ūkio ministerijos duo
menimis, šis rodiklio tebus 5-6 
proc. 

S. Burbienės teigimu, prem
jeras klaidingai teigė, kad šių 
metų biudžetas nesurenkamas 
dėl Rusijos krizės. „Premjeras 
aiškiausiai meluoja, nes Rusi
jos krizė turėjo įtakos ne 
anksčiau kaip nuo rugsėjo 
mėnesio, tuo tarpu pajamos į 
biudžetą yra nesurenkamos 
visus šiuos metus", sakė Sei
mo narė. Pasak jos, tai liudija vus a r kilus įtarimui, jog as-
ir finansų ministro Algirdo muo gali turėti draudžiamą 
Semetos pasirašytas aiškina- įnešti daiktą, apsaugos dar-
masis raštas, kad nebuvo su- buotojas privalo pasiūlyti 

kad „netiesos sakymas, pusiau 
tiesos sakymas, yra šios val
džios politinės elgsenos vienas 
pagrindų". 

Pasak jo, jeigu vyriausybė 
būtų tiesiai prisipažinusi ne
surinkusi 421 mln. litų į 
biudžetą, „tai būtų dora" ir 
rinkėjas nebūtų laikomas „ne
labai susivokiančiu". 

„Nusikalstamumo rodikliai 
didėja, korupcija nesuvaldo
ma, biurokratizmas siautėja", 
kaltino P. Gylys, vyriausybės 
dvejus darbo metus pavadinęs 
„koalicijos drama". 

Seimo nariai ir 
ministrai galės 
nešiotis ginklą 

Vilnius , lapkričio 16 d. 
(BNS) — Seimo valdyba pir
madienį patvirtino įeinančių į 
Seimo rūmus asmenų daiktų 
tikrinimo tvarką. 

Į Seimo rūmus draudžiama 
įsinešti šaunamuosius ir ne
šaunamuosius ginklus, specia
liąsias priemones (dujų ba
lionėlius, antrankius ir kt.), 
taip pat sprogmenis, nuo
dingąsias medžiagas. Asme
nys, teisėtai turintys ginklą ar 
specialiąsias priemones, įei
dami į Seimą privalo juos pa
likti saugoti specialioje sau
gykloje. 

Metalo detektoriui signaliza-

Seimo vadovas: Lietuva 
iš Briuselio nori aiškumo 

Vilnius, lapkričio 16 d. 
(Elta) — Austrijos Respubli
kos Nacionalinės Tarybos ant
rasis prezidentas Heinrich 
Neisser, pirmadienį susitikęs 
su Seimo pirmininku Vytautu 
Landsbergiu, teigė nesupran
tąs, kodėl Europos Komisija 
atsisakė „bendros starto lini
jos" . Austrija visuomet laikėsi 
nuomonės, jog visos kandida
tės derybas turi pradėti vienu 
metu. 

Svečio įsitikinimu, valsty
bių išsilaisvinimas nuo sovie
tinių atominių jėgainių turi 
tapti tarptautine problema, ir 
valstybėms, siekiančioms už
daryti tokias elektrines, būti
na padėti. 

„Ir mes Ignalinos jėgainės 
likimą norime spręsti kartu su 
Europos Sąjunga", pažymėjo 
V. Landsbergis. Tačiau į pra
šymą atsiųsti specialistų gru
pę, kad ji padėtų spręsti šią 
problemą, Europos Komisija 
reaguoja neigiamai. „Supran
tame, kad ne mes diktuojam 
sąlygas, bet mums", kalbėjo 
Seimo pirmininkas. „Norim 
skaidrumo ir perregimumo iš 
Briuselio pusės". 

Pasak V. Landsbergio, Eu
ropos Komisijos rekomendaci
jos stumia Lietuvą į dvilypę 
padėtį. „Oficialiai sakoma, 
kad padarėm didelę pažangą, 
tačiau tuo pat metu teigiama, 
jog turim dar kai ką padaryti. 
Ką konkrečiai — EK nenurodo 

me", teigė V.Landsbergis. 
Pasak jo, tokia jėgainė kaip 

Ignalinos atominė elektrinė 
yra Slovakijoje. „Jei Slovaki
jai bus leista pradėti derybas 
be įsipareigojimo uždaryti ato
minę jėgainę, Lietuva galuti
nai įsitikins, jog jos atidėlioji
mo priežastis yra kita", pa
brėžė V. Landsbergis. 

H. Neisser tvirtinimu, Briu
selis supranta, jog visos t rys 
Baltijos valstybės yra integra

lios Europos dalys, be kurių 
bus sunku užtikrinti žemyno 
saugumą, todėl nė viena šių 
valstybių negali būti palikta 
už Europos Sąjungos plėtros 
ribų. 

H. Neisser nuomone, Lietu
va turė tų sparčiau reformuoti 
valdymo sistemą. Seimas, pa
sak V. Landsbergio, kar ta is il
gokai laukia vyriausybės 
rengtų projektų. J i s pareiškė 
viltį, jog šiais metais Seime 
įsteigtas Teisės departamen
tas pats rengs daugiau projek
tų. 

Prezidento nenuvylė Europos 
Komisijos nuorodos Lietuvai 
Vilnius , lapkričio 13 d. 

(Elta) — Penktadienį prezi
dentas Valdas Adamkus su 
Lietuvos nuolatinės misijos 
prie Europos Sąjungos (ES) 
vadovu ambasadoriumi Ro
mualdu Kalonaičiu ap tarė ne
seniai Europos Komisijos pas
kelbtą ataskai ta apie Lietuvos 
pažangą, taip pat kalbėjo apie 
svarbiausias darbo kryptis , 
siekiant kuo greičiau pradėt i 
derybas dėl narystės ES. 

V. Adamkus teigė, kad rei
kia ramiai reaguoti į Europos 
Komisijos sprendimą kol kas 
nerekomenduoti Lietuvos pra
dėti derybas, tačiau būt ina 
atkreipti dėmes. į nurodytus 
t rūkumus . „Prezidento nuo
mone, nereikia uaryti t ragedi
jos dėl nepakv;-:timo derėt is , 
turime toliau dirbti, kurt i 
savo gerovę. Komisijos spren
dimas neturėtu tapt i vidinių 

rinkti planuoti akcizo mokes
čiai. 

S. Burbienė abejoja premje
ro teiginiu, kad valstybės sko
la kitąmet mažės, nes, pasak 
jos, iŠ biudžeto projekto aiš
kinamojo rašto „akivaizdu, jog 
mažėjimas padaromas iš to, 
kad pateikiami patogūs spalio 
mėnesio duomenys". 

„Ar reikėjo šitaip manipu
liuoti skaičiais, jeigu galima 
paprastai pasakyti: to nepa
darėme, tą dar padarysime, o 
štai Šitai mums pavyko labai 
gerai", retoriškai klausė S. 
Burbienė. 

Kitas LDDP frakcijos narys 

įeinančiajam parodyti įtarimą 
keliantį daiktą arba leisti pa
tikrinti turimus daiktus. 

Seimo valdyba pabrėžia, kad 
tikrinti įeinančiojo asmens 
daiktus galima tik jam suti
kus. 

Pagal patvirtintą tvarką, ne
tikrinami į Seimo rūmus 
įeinantieji parlamentarai, mi
nistrai, valdymo institucijų 
vadovai, kurių tarnybinius pa
žymėjimus yra pasirašęs pre
zidentas arba ministras pirmi
ninkas. 

Taip pat netikrinami asme
nys, turintys diplomatinį ne
liečiamumą. 

ir palieka mus neapibrėžtu 

Kaune įkaitais buvo laikomi 
Kroatijos piliečiai 

Kaunas, lapkričio 16 d. 
(BNS) —»• Kauno teisėsaugos 
pareigūnai pirmadienį rytą 
dar nebuvo sulaikę visų įtaria
mųjų, kurie įkaitais buvo pa
ėmę du Kroatijos piliečius. 

Kauno miesto apylinkės 
prokuratūros pareigūnai ne
skelbia, kiek įtariamųjų dar 
ketina sulaikyti. 

Du Kroatijos piliečius, Stje-
pan Spanič ir Ivic Vranjič, ku
rie pagrobti buvo laikomi Kau
no gyvenamajame name, šeš
tadienį išlaisvino Kauno zonos 
organizuotų nusikaltimų tyri
mo tarnybos pareigūnai. 

Kroatai buvo pagrobti spa
lio 29 dieną netoli Klaipėdos ir 
nugabenti į Kauną. Iš įkaitų 
giminių grobikai reikalavo 
100,000 JAV dolerių išpirkos. 

S. Spanič ir I. Vranjič auto
mobiliu vyko į Norvegiją. 

Jkaitus grobikai mušdavo 

nugabentas į ligoninę, medi
kai jam nustat kojos blauz
dos lūžį, kūn< sumušimus . 

Tačiau grobikai leido kroa
tams skambin".; mobiliuoju 
telefonu į Kroatją, ir j ie apie 
neteisėtą sulaikvmą pranešė 
artimiesiems, o pastarieji in
formavo Kroatiji 9 policiją. 

Lapkričio 13 1. per „Inter-
pol'ą" Lietuvoje 'uvo gau ta in
formacija, jog L etuvoje dingo 
du Kroatijos pi ečiai. Vėliau 
pareigūnai nusu tė . kad įkai
tai laikomi Vilij. mpolėje. Lin
kuvos gatves 45- ame name, ir 
šeštadienį vakire š tu rmavo 
butą. 

Pasak policij"- depar tamen
to pranešimo, ^er operaciją 
buvo sulaikyti ;".ariamieji — 
26 metų Baltarusijos pilietis 
Sergej Ivanovič ' 29 metų lie
tuvis Ričardas P'lsudskis. J i e 

nesutar imų ar priekaištų prie
žastimi", po susitikimo žur
nal is tams sakė jame dalyva
vęs prezidento patarėjo pa
vaduotojas užsienio politikos 
klausimais Egidijus Meilūnas. 

Pasak pareigūno, preziden
tas ypač pabrėžia teisės per
žiūros proceso ir jos priderini
mo prie ES svarbą. „Čia 
turė tų padirbėti ir Seimas, ku
ris, pavyzdžiui, j au kelerius 
metus nepradeda svarstyti pa
rengtų Baudžiamojo ir Civili
nio kodeksų projektų", kalbėjo 
E. Meilūnas. 

R. Kalonaičio nuomone, 
buvo galima tikėtis būtent to
kio Europos Komisijos spren
dimo — nekviesti nė vienos 
papildomos valstybės pradėti 
derybas. J i s skeptiškai vertina 
kai kurių Lietuvos politikų 
nuomonę, kad gruodžio 11-12 
d. Vienoje įvyksiantis ES vir
šūnių susitikimas priims ki
tokį sprendimą nei rekomen
davo Europos Komisija. 

R. Kalonaitis atkreipė dė
mesį, kad Komisijos išvadoje 
Lietuvos energetikos proble
mos yra tik penktoje vietoje, 
po gerokai svaresnių prie
kaištų. Todėl jis nemano, kad 
Ignalinos atominės elektrinės 
problema buvo svarbiausia, 
Europos Komisija priimant 
sprendimą. 

Lietuvos gyventojai 
nepatenkinti dabartiniu laiku 
Vilnius, lapkričio 16 d. 

(BNS) — Atlikusi viešosios 
nuomonės apklausą. Lietuvos 
vyriausybė galų gale įsitikino, 
kad pirmosios laiko juostos 
laiką šiemet ji įvedė prieš 
žmonių valią. 

Faktiškai trys ketvirtadaliai 
Lietuvos gyventojų nori, kad 
arba būtų keičiamas pa ts lai
kas, arba keičiamas darbo 
pradžios laikas. 

Pasak apklausos. 76 proc. 
apklaustųjų labiau patinka, 
kai rytą, vykstant į darbą, yra 
tamsiau, bet viena valanda 
vėliau sutemsta. Dabar Lietu
voje yra priešingai. 

Daugiau nei pusė Lietuvos 
gyventojų nori, kad būtų pa
ankstinta darbo pradžia. Da
bar darbas biudžetinėse įstai
gose prasideda 8 valandą ryto. 

Vyriausybės užsakymu ben
drovės „Vilmorus"' atliktoje vi
suomenės nuomonės apklau
soje už darbo laiko paanksti-
nimą pasisakė 51 proc. ap
klausos dalyvių, jo nekeisti 
norėtų 29 proc., o 17 proc. pa
geidautų vėlesnio darbo laiko. 

Pirmosios juostos laikas Lie
tuvoje buvo įvestas šių metų 
kovo 29-ąją. 

Pirmadienį išplatintame vy-

S. Spanič po išlaisvinimo buvo uždaryti į areštine. 

* S u r e n g t i S e i m o n a r i o 
r i n k i m u s vienoje apygardoje 
valstybei kainuoja apie 
100,000 litų, pirmadienio 
spaudos konferencijoje sakė 
Vyriausiosios rinkimų komisi
jos pirmininkas Zenonas Vai-
gauskas. Kiek pigiau jų orga
nizavimas atsieina, kai nerei
kia rengti antrojo rinkimų ra
to, tai yra kandidatas j Seimo 
narius išrenkamas iš karto. 
Tokie rinkimai, pasak Zenono 
Vaigausko, kainuoja apie 
80,000 litų. BNSI 

nausybės spaudos tarnybos 
pranešime sakoma, kad pe
rėjus prie pirmosios laiko juos
tos bei viena valanda paan
kstinus darbo pradžią biudže
tinėse įstaigose, ne visose sri
tyse buvo padaryti at i t inkami 
paketimai. Todėl Valdymo re
formų ir savivaldybių reikalų 
ministerijai pavesta peržiūrėti 
dokumentus, kuriais nustato
ma teises akto galiojimo paros 
ribose trukmė. Taip pat pri
reikus pateikti teisės aktų pa
keitimų projektus bei siū
lymus, ar kai kuriose biu
džetinėse įstaigose darbas ne
galėtų prasidėti dar anksčiau, 
pavyzdžiui, 7 valandą a r pusę 
aštuonių ryto. 

Pranešime pažymima, kad 
darbo dienos pradžios paanks-
tinimas „leistų sumažinti la
bai brangios elektros energijos 
vartojimą rytinėmis valan
domis, taip pat rytais būtų 
mažiau transporto kamščių 
gatvėse". 

Lietuvos gyventojų apklausa 
buvo atlikta 19-koje Lietuvos 
miestų ir 56-iuose kaimuose. 
Iš viso apklausta daugiau 
kaip 1,000 aštuoniolika ir dau
giau metų turinčių asmenų. 

Smulkieji prekeiviai tikisi 
derybų su vyriausybe 

Vilnius, lapkričio 16 d. 
(BNS) — Seimo socialdemo
kratų frakcijos nariai Vytenis 
Andriukaitis ir Juozas Olekas 
žada būti smulkiųjų versli
ninkų tarpininkai, ieškant 
kompromisinio sprendimo su 
vyriausybe dėl pernelyg griež
tų smulkios prekvbos taisyk-
lių. 

Apie 1,000 smulkiųjų pre
keivių iš visų Lietuvos regionų 
pirmadienį susirinko protes
tuoti prie Seimo prieš, jų nuo
mone, pernelyg griežtas smul
kios prekybos taisykles. 

„Kiek dar tesis šmeižtai ir 
represijos prieš smulkųjį vers
lininką", „vyriausybes ponai, 
šitaip sočiai valgydami ar 
neužspringsite. kai šitiek al
kanų", skelbė plakatai. 

Lietuvos smulkiųjų versli
ninkų prekybininkų asociaci
jos pirmininkas Eduardas 

* P i rmad ien į prezidento 
Valdo Adamkaus susi t ik i 
me su Didžiosios Britanijos 
ambasadoriumi Vilniuje 
Christopher Robbins daugiau
sia buvo kalbėta apie Europos 
Sąjungos plėtros procesą. Ang
lų diplomatas pabrėžė, kad 
neseniai paskelbtoje Europos 
Komisijos ataskaitoje pažy
mėta Lietuvos pažanga sie
kiant pradėti derybas dėl na
rystės ES. Tačiau, pasak am
basadoriaus, Komisija nurodė 
konkrečias sritis, kur Lietuva 
dar turi pasitempti ir stengtis 
pagerinti padėtį. Prezidentas 
sutiko, kad Lietuvos pažanga 
yra akivaizdi ir pabrėžė, kad 
oficialusis Vilnius sieks paša
linti visas kliūtis derybų su 
ES pradžiai. 

* Naftos pe rd i rb imo ben
drovė „Mažeikių nafta" šie
met per 10 mėnesių perdirbo 
5.7 mln. tonų naftos ir jos pro
duktų, t. y. 24 proc. daugiau 
nei pernai per tą patį laikotar
pį. Sausio-rugsejo mėnesiais 
įmonė turėjo 1.7 mln. litų pel
no. Pirmasis pusmetis gamyk
lai buvo nuostolingas — ji pa
tyrė 20.7 mln. litų nuostolių. 

< Eltai 

Šablinskas mitinge teigė, kad 
vyriausybė absurdiškais, ne
įvykdomais nutarimais „nori 
atimti mūsų pačių sukur tas 
darbo vietas, paskutinį duonos 
kąsni". „Mes neprašome vy
riausybės išmaldos. Nesto
vime darbo biržose, o patys su
sikūrę sau darbo vietas, reika
laujame netrukdyti mums 
dirbti", sakė j is . 

Smulkiųjų verslininkų ir 
prekybininkų asociacija teigia 
turinti parengusi konkrečių 
pasiūlymų, kaip supaprastinti 
jų prekybos apskaitos sistemą, 
ir siekia susitikimo su Seimo, 
vyriausybės ir prezidentūros 
atstovais. 

Be kita ko, asociacija reika
lauja suprastinti apskaitos 
sistemą ir paruošti smulkaus 
verslo Lietuvoje strategiją 
penkeriems metams. 

Mitinge kalbėję Seimo na
riai V. Andriukaitis ir J. Ole
kas teigė, kad smulkiųjų ver
slininkų reikalavimai yra pa
grįsti ir jie turi teisę prekiauti 
„be biurokratinių kliūčių". 

„Vyriausybei būtų visiškai 
nesunku, nekrentant veidu į 
purvą, neužsigaunant savęs, 
patenkinti tuos reikalavimus 
ir leisti šiems žmonėms toliau 
prekiauti", žurnalistams sakė 
J. Olekas. 

Socialdemokratai pažadėjo 
būti smulkiųjų verslininkų 
tarpininkais, rengiant susiti
kimą su visomis sudominto
mis šalimis. 

Vyriausybė teigia, kad griež
tindama turgaus prekybos 
tvarką, ji nori sutriuškinti 
kontrabandinių prekių parda
vimo tinklą. 

KALENDORIU8 " 
Lapkričio 17 d.: Šv Elzbieta. 

Vengre; Dionyzas, Grigalius, Oe-
tautas. Lietuvos Aukščiausioji Ta
ryba LTSR vėliava patvirtino tris
palvę, himnu — Vinco Kudirkos 
..Tautiška giesmę'. 

Lapkričio 18 d Šv Petro ir Po
vilo bazilikų Romoje dedikacija; 
Rože. Salomėja, Lizdeika, Ledrūna 
Latvijos nepriklausomybės diena. 
1988 m. LTSR AT sesijoje lietuvių 
kalba paskelbta valstybine kaiba 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
VAISTŲ ATSARGOS 

LIETUVOJE — 
PAKANKAMOS 

Vaistų stygiaus Lietuvoje 
nėra, medikamentų atsargų 
pakanka. vaistų tiekimas 
vyksta pastoviai, pasakė svei
katos apsaugos ministro pa
tarėjas Gintautas Viskaitis. 

Dienraštyje „Lietuvos rytas" 
pasirodęs straipsnis „Šalyje 
baigiasi gyvybiškai svarbių 
vaistų atsargos", pasak G. Vis-
kaičio, visai nepamatuotai 
gąsdina gyventojus, tad Svei
katos apsaugos ministerijos 
',SAM) pareiga juos nuraminti, 
paaiškinti situaciją. 

Nekompensuojamų vaistų 
mažmenines kainas, primena 
G. Viskaitis. nustato pačios 
vaistinės, taikydamos SAM 
apibrėžtus prekybos antkai
nius. Vaistų, išlaidos kuriems 
yra kompensuojamos iš Pri
valomojo sveikatos draudimo 
fondo lėšų, mažmeninės kai
nos yra fiksuotos, jas tvirtina 
Sveikatos apsaugos ministeri
ja. Kompensuojamų vaistų 
mažmeninės kainos yra vieno
dos visose Lietuvos vaistinėse. 

Minėtame straipsnyje kelia
ma problema susijusi su lito ir 
konvertuojamos valiutos ofi
cialaus santykio svyravimu. 
Sveikatos apsaugos ministeri
ja dar 1995 metais paskelbtu 
įsakymu yra nurodžiusi, kad 
šiam santykiui pasikeitus sep
tyniais procentais, vaistų kai
nos turi būti perskaičiuoja
mos. Vadovaudamasis šiuo 
įsakymu ir realiais valiutų 
santykio pokyčiais. SAM Vais
tų politikos departamentas 
parengė papildomą bazinių 
kainų kainyną, kuris patvir-

., tintas šių metų spalio 14 die
nos" ministerijos įsakymu. Šia
me kainyne nurodomos naujos 
mažmeninės kainos tų kom
pensuojamų vaistų, kurie bu
vo pirkti už Austrijos šilingus, 
Danijos kronas. Suomijos ir 
Vokietijos markes, Šveicarijos 
frankus. Tai leis didmenines 
vaistų prekybos įmonėms ir 
vaistinėms išvengti nuostolių, 
kurie galėjo susidaryti dėl bu
vusių nerealiu mažmeninių 
kainų ir užtikrinti būtinų 
vaistų tiekimą. 

Pasikeitus mažmeninėms 
kainoms, perskaičiuotos ir 
kompensuojamų vaistų bazi
nės kainos. Ligoniams, ku

riems išrašyti lengvatiniai re
ceptai, tai garantuoja galimy
bę įsigyti vaistus visiškai be 
priemokos arba su mažesne 
priemoka, palyginti su ta, kuri 
būtų neperskaičiavus bazinių 
kainų. 

Lietuvoje taikomą bazinių 
kainų nustatymo metodiką ir 
vaistų kompensavimo siste
mą, kaip pabrėžė G. Viskaitis, 
gerai vertina Pasaulio sveika
tos organizacijos bei PHARE 
ekspertai, ji teikiama pavyz
džiu kitų Rytų Europos kraštų 
vaistų politiką formuojan
čioms institucijoms. Atsižvel
giant į pasikeitimus Lietuvos 
vaistų rinkoje bei mūsų biu
džeto galimybes, ši sistema ir 
toliau bus tobulinama. (Elta) 

„ŠVENČIONIŲ 
VAISTAŽOLĖS" 

KETINA IŠSILAIKYTI 
VIETOS RINKOJE 

UAB „Švenčionių vaista
žolės" iki metų pabaigos keti
na persikelti į naują fabriką. 
Prieš 7 metus pradėta re
konstrukcija iš esmės pakeitė 
gamybą ir leido vaistažolių ga
mintojams konkuruoti su įvež
tine produkcija bei su smul
kesniais gamintojais. 

„Švenčionių vaistažolių" di
rektorius R. Storukas Eltai 
teigė, kad vaistinėms, gydymo 
įstaigoms, maisto pramonei 
bei didmeninėms vaistų pre
kybos įmonėms šiuo metu par
duodama apie 60 proc. pro
dukcijos. Praėjusiais metais 
apie 40 proc. vaistažolių buvo 
eksportuota į Karaliaučiaus 
sritį, Baltarusiją, Latviją, Es
tiją. Šiais metais galvojama 
daugiau dėmesio skirti vietos 
rinkai. Tam bus pasitelkta 
reklama, naujas dizainas, die
giama kokybes valdymo siste
ma. 

Per pirmąjį šių metų ket
virtį „Švenčionių vaistažolės" 
uždirbo apie 200,000 litų pel
no. Visas praėjusių metų pel
nas buvo 160,000 litų, o metų 
apyvarta — 3 mln. litų. Per 
metus įmonė pagamina kelis 
šimtus tonų vienarūšių ir 
maišytų žolių arbatų rinkinių. 

Ekspertų vertinimu, vais
tažolių perdirbimo pramonė 
ateityje gali tapti viena per
spektyviausių nacionalinės 
ekonomikos šakų. 

Pasiteisino praktika, kai 

Eimantas M.ituza ii Šakiu rajono ISdagų kaimo yra labai laimingas, ga
vęs vežimėlį, kuris leis jam judėti. 1997 m. šv. Kalėdų metu Lithuanian 
Citizens Society of VVestern Pennsylvania ..Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetui atsiuntė 2,500 dol.. kad komitetas tuos pinigus nusiųstų į Lie
tuvą ir nupirktų taip reikalingus rnvalidų vežimėlius našlaičiams. Iš 
..Puntuko" gamyklos buvo nupirkti 10 vežimėlių ir išdalinti 

įmonė pagal sutartis pradėjo 
supirkti ūkininkų specialiai 
auginamas ekologiškai švarias 
vaistažoles. Pernai buvo suda
ryta apie 150 sutarčių. 

"Lietuvos sveikata", 
1998 m. Nr. 17(233) 

VISI —PAS TĄ PATI 
GYDYTOJĄ 

Vilniaus raj. Rudaminos am
bulatorija — pavyzdinė. Jos 
vedėja Vilija Rogovienė — bu
vusi pediatrė — ne tik persi
kvalifikavo į bendrosios prakti
kos gydytoją, bet kartu tapo 
ir šios naujos specialybės gy
dytojų mokytoja. Jos kabine
tas, remiamas PHARE pro
gramos, įrengtas pagal visus 
reikalavimus. Yra elektrokar
diogramas, komplektas prie
taisų akių bei ausų apžiūrai, 
tam tikras aparatas matuoti 
iškvepiamo oro tūrį, stalas šir
dies veiklos tyrimams, nedi
delėms chirurginėms manipu
liacijoms. Kitoje patalpoje pas
tatyta ginekologinė kėdė. Yra 
kraujo ir šlapimo tyrimų labo
ratorija. 

Visa tai buvo parodyta žur
nalistams rugpjūčio 18 dieną, 
per Sveikatos apsaugos mi
nisterijos surengtą išvyką į 
Rudaminą. Jau anksčiau žur
nalistai buvo supažindinti su 
reformos eiga Kauno medici
nos universiteto klinikose, 
taip pat Panevėžyje. 

Sveikatos apsaugos reforma, 
pagal kurią pertvarkoma pir
minės sveikatos priežiūros 
grandis, Rudaminos gyvento
jai patenkinti. Labai patogu, 
kai ta pati gydytoja prižiūri 
visą šeimą, kai galima iš toli
mesnio kaimo visiems ta pačia 
mašina atvažiuoti. Pagal iš
kvietimą aplankant vaiką jo 
namuose, bendrosios prakti
kos gydytoja skiria dėmesio ir 
suaugusiems šeimos nariams 
— pataria, kaip sveikai mai
tintis, primena, kad kokios 
liūdnos gali būti girtuoklystės 
pasekmės. Tačiau ypač patogu 
gyventojams yra tai, kad jų 
ambulatorijoje dabar galima 
gauti daug daugiau pagalbos 
negu anksčiau, kai nebuvo 
bendrosios praktikos gydytojo, 
kad nereikia niekur važinėti, 
pavyzdžiui, kad ir dėl recepto 
akiniams. Ir nėščioms gerai, 
kai jas prižiūri ten, kur jos gy
vena. 

Bendrosios praktikos gydy
toja Vilija Rogovienė teigia, 
kad 80 proc. visų sveikatos 
problemų dabar sprendžiama 
vietoje, be jokių siuntimų pas 
konsultantus. Tačiau, jeigu 
žmogus pageidauja pasikon
sultuoti pas kurį nors specia
listą antrojo ar trečiojo lygio 
įstaigoje, — tokią teisę jis turi 
ir siuntimas visada išrašo
mas. Kai mato reikalą, į aukš
tesnio lygio įstaigą savo pa
cientą siunčia ir pati gydyto
ja. 

Pasikeitusi ekonominė si
tuacija, sako ambulatorijos 
vedėja, atsispindi ir žmonių 
santykiuose su medicina. Ma
žėja žmonių, dėl menkiausio 
negalavimo norinčių gauti ne
darbingumo lapelį. Brangin
dami darbo vietą, savo darb
daviams žmonės stengiasi at
rodyti sveikesni, kartais net 
rimčiau sirgdami eina į dar
bą. Dėl tos pačios priežasties 
daug daugiau žmonių ateina į 
amulatoriją profilaktiškai pa
sitikrinti sveikatos, kad be
sikėsinančią ligą būtų galima 
užčiuopti pačioje užuomazgo
je, greitai išgydyti. 

Išvykoje į Rudaminą dalyva
vusi sveikatos apsaugos vice-
mininstrė Danguolė Jankaus
kienė sakė, kad šiuo metu 
Lietuvoje jau yra parengti 327 
bendrosios praktikos gydyto
jai. 106 iš jų yra bajgę pirminę 
šios specialybės rezidentūrą, 
kiti — pasinaudojo galimybe 
persikvalifikuoti. Pagal persi
kvalifikavimo programas ben
drosios praktikos gydytojo 

Aukštaitįjas.valstybinio parko kalnelis, nuo kurio matyti penki ežerai. 
Nuotr. Onos Rušėnienės 

SPORTAS, DAINA... 
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus savo viešnagės 
Čikagoje metu š.m. spalio 18 
dieną tarp kitų nusipelniusių 
asmenų Lietuvos Didžiojo Ku
nigaikščio '.Gedimino 3-iojo 
laipsnio ordinu apdovanojo 
clevelandietį Algirdą Bielskų, 
daugelio talentų ir plačios 
veiklos asmenybę. Įdomu, kad 
jų pažintis -užsimezgė Vokieti' 
joje karo pabėgėlių stovyklose, 
o bendri interesai sporto sri
tyje tapo jų draugystės pagrin
du. Algirdas Bielskus gimė 
1922 metų rugsėjo 29 dieną 
Bausupių kaime, Marijam
polės apskrityje. Iš profesijos 
inžinierius-rnechanikas, stu-
dij uodamas i. Kaune, reiškėsi 
sporte, pasitymėjo lengvoje at
letikoje ir o dailiajame čiuo
žime. Raudonajai armijai ar
tėjant prie Lietuvos, jis pasi
traukė į Vakarus ir, karui pa
sibaigus, apsigyveno Bavarijos 
Rosenheimo: karo pabėgėlių 
stovykloje. • Rosenheime jis 
įstojo į vokiečių sporto klubą, 
suorganizavo lietuvių sporto 
klubą ir pritraukė iš kitų sto
vyklų lietuvius sportininkus, 
jų tarpe Puzinską ir Augs
burge gyvenusį Valdą Adam
kų, dabartinį Lietuvos prezi
dentą. 1947 metų vasarą kar
tu su Adamkum suorganizavo 
pirmąsias išeivių lengvosios 
atletikos pirmenybes. Adam
kus priklausė Augsburgo spor
to klubui, kuriame pasižymėjo 
šokimu į tolį ir į aukštį. Biels-
kaus iniciatyvos dėka Rosen-
heimas tapo stovyklose gyve
nančių lietuvių sporto centru. 
Pokalbio spaudai metu jis su 
šypsena pasakojo, kaip į Ro-
senheimą atvykęs Adamkus 
susipažino su Alma Nutau-
taite, kuri vėliau tapo jo 
žmona. 

Nepasitenkino jis sporto 
veikla. Turėdamas gerą balsą, 
Lietuvoje dainavo su Jarošeko 
kvartetu ir aranžavo dainą 
„Rožė, kurią man dovanojai", o 
kvartetas, iš Wurzburgo per
sikėlęs į Rosenheimą, gastro
liavo amerikiečių karo dali
niuose. Atvykęs į Ameriką, 
Bielskus apsigyveno Sanforde, 
CT, dirbo restorane, laisvalai
kiu važinėjo į New Yorką ir 
jame įstojo į lietuvių sporto 

specialybės siekia dar 800 as
menų. 

Bendrosios praktikos kabi
netų įrangai nupirkti Sveika
tos apsaugos ministerija šiais 
metais tikisi gauti 24 milijo
nus litų kreditų. Pirmiausia 
bus aprūpinamos kaimo am
bulatorijos. (Elta) 

Susitikimo su Lietuvos Respubli
kos prezidentu Valdu Adamkum iš
kilmingame pokylyje Willowbrook 
salėje, Willow Springs, IL, LDK Ge
dimino III laipsnio ordinu buvo ap
dovanotas ilgametis lietuviškojo 
sporto darbuotojas, ŠALFAS s-gos 
generalinis sekretorius Algirdas 
Bielskus. 

klubą. 1950 metais atvykęs į 
Clevelandą, įsitraukė į lengvo
sios atletikos sritį, buvo iš
rinktas „Žaibo" sporto klubo 
pirmininku ir pradėjo treni
ruoti paauglius. Visi žinojome 
kaip jis vargo, į treniruotes 
vežiodamas būsimus sporti
ninkus. Čia jis susipažino su 
bene pačia iškiliausia JAV at
lete Stanislava Walsh, pasau
linėje olimpiadoje laimėjusia 
penkis medalius. Jos dėka 
buvo sudarytos sąlygos treni
ruotis gimnazijos patalpose, į 
kurias reikėjo keliauti tram
vajumi ir toliau eiti. Treni
ruotėse dalyvavo tokios iš
kilios sportininkės kaip Nijolė 
Balčiūnaitė, Elvyra Šikšniūtė, 
Stefa Juodvalkytė, Aušra 
Barzdukaitė, taip pat Albertas 
Korsakas ir dar du Barzdukai. 
Bielskus juos įtraukė į lenkų 
sporto klubą ir jie tinklinio 
čempionate laimėjo pirmą 
vietą, 1951 „Žaibui" tapus 
amerikiečių varžybų nariu, Al
bertas Karsokas tapo pirmuo
ju 100 metrų bėgimo čem
pionu, stalo teniso čempionatą 
pakartotinai laimėjo Jaunutis 
Pijus Nasvytis ir Kazimiera 
Laikūnienė laimėjo moterų 
čempionatą. 

Toronte įsisteigęs sporto 
klubas „Vytis" organizuodavo 
tarpmies*ines rungtynes, kol 
1952 metais suvažiavimo 
metu Čikagoje buvo sudarytas 
fizinio auklėjimo ir sporto 
komitetas ir jo pirmininku 
buvo išrinktas Bielskus. Tai 
buvo Vokietijoje įsteigtos orga
nizacijos tąsa, kuriai pirmi
ninkavo Puzinas ir sekretoria
vo Valdas Adamkus. 1960 
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metų laikotarpyje toji organi
zacija pasivadino „Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo Sąjunga" (ŠAL
FAS), kurios pirmininku kurį 
laiką buvo a.a. Jaunutis Pijus 
Nasvytis, o dabar Bielskus 
eina generalinio sekretoriaus 
pareigas. 1997 metais lengvo
sios atletikos varžybose daly
vavo 74 lietuviai sportininkai, 
o Kanadoje 32. Dabar Biels
kus ruošiasi sporto sąjungos 
suvažiavimui Clevelande, ku
ris įvyks lapkričio 21 dieną, o 
lapkričio 14 dieną dalyvaus 
Medinoje, Junior Olympics 
visų amžių grupės bėgimo 
rungtynėse. Šių metų Lietu
voje vykusioje tautinėje olim
piadoje „Žaibo" vardu dalyva
vo Jonas Motiejūnas ir 
Arizonoje gyvenantis jo brolis 
Tomas, kuris laimėjo aukso 
medalį 400 metrų bėgime, o 
Jonas gavo sidabro medalį. 

Plati Algirdo Bielskaus veik
la nesiribojo sporto sritimi, 
nes 1981-Į989 metų laikotar
pyje jis vadovavo populiariai 
dainos grupei „Uždainuokim". 
Jos repertuarą sudarė popu
liarios dainos ir religinės gies
mės. Grupė dalyvavo Lietuvos 
krikščionybės minėjime Ro
moje, gastroliavo beveik vi
suose lietuvių .telkiniuose, 
ypač rytiniame Amerikos pak
rašty. Deja, 1989 metais vie
netas išsiskirstė, nariams iš
vykus studijuoti, keičiant tar
nybas ar sukuriant šeimą. 
Puikią muzikinę patirtį Biels
kus įsigijo, ketverius metus 
ėjęs Čiurlionio ansamblio 
chormeisterio pareigas, taip 
pat vadovavo jūros skautų vie
netui. Tai gilaus pasišventimo 
ir talento asmenybė, kuria 
tenka didžiuotis, džiaugtis ir 
sveikinti su užtarnautai pa
dovanotu medaliu. 

Aurelija M. Balašaitienė 

• Šventežeris. Rugsėjo 6 
d. čia buvo švenčiami ne tik 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
atlaidai, bet ir minima Švent
ežerio Švč. Mergelės Marijos 
bažnyčios 400 metų sukaktis, 
pašventintas naujas altorius, 
teikiamas Sutvirtinimo sakra
mentas. Vyskupas Juozas Že
maitis, MIC, šia proga pri
minė tėvų atsakomybę už savo 
vaikų sielas. „Neužtenka Ma
riją garbinti lūpomis, reikia 
visu gyvenimu būti Kristaus 
Evangelijos skelbėjais", — per 
pamokslą sakė vyskupas. Nuo 
1996 metų parapijai vadovau
ja klebonas kun. Vytautas Sa
kavičius. Parapijos namuose 
įrengta salė, kur dažniausiai 
renkasi vaikai ir jaunimas, 
veikia parapijos vaikų teatro 
grupė. Po iškilmių bažnyčios 
šventoriuje vyko koncertas ir 
agapė. 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hite, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

ARASŽUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGUA 
1020 E Ogden Ave., Suite 310 

Napervifle. IL 60563 
Tai. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave.. 
Tower1,Sutte3C 

Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120 

D R ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Rkjgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 706436-6622 
4149W.63rd.St. 

Tel. 773-735-7709 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St . Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tel. 708-422-8260 

DR L PETREIKIS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hilts. IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

DR AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr. 12:30-3v.p.p. 
tree. uždaryta, ketvirt. 1-3v.p.p. 
penktad. ir SaStad. 9v.r.-l2v.p.p. 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S.Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-565-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Family Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

DR UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 ST., BURBANK. IL 
Tel. 773-735-1540 

Valandos pagal susitarimą 

• Mūsų darbai — tai vie
nintelis veidrodis, kuriame 
galime save pamatyti. 

Thomas Carlyle 
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LIETUVOS EKONOMIKAI 
GALIMA PROGNOZUOTI 

GERUS LAIKUS 
Pokalbis su Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezi

dente ir LR prezidento Valdo Adamkaus patarėja ekono
miniams reikalams Elena Leontjeva 

—Tai tradicija, kuri remiasi 
idėja, kad valdžia turi labai 
ribotą vietą gyvenime ir visos 
laisvės yra žmogaus, kuris tu
ri savo privačią nuosavybe, 
išsilavinimą, talentus. Tas 
žmogus yra pagrindinis pa
saulio stūmėjas į priekį, pa
grindinis kūrėjas. Valstybės 
santvarka turi būti tokia, kad 
žmogus gyventų laisvai, kad 
jis galėtų pasireikšti ir pa
siekti maksimalių aukštumų. 
Tai labai svarbu ir moraline, 
ir ekonomine prasme. Tokia 
santvarka yra ekonomiškai 
pati efektyviausia: sukuria 
daugiau gerovės. Žmonės gy
vena taip, kaip jie yra verti — 
iš žmonių nieko prievarta 
neatimama, jie nėra verčiami 
dirbti jiems nepriimtino dar
bo. Žmonės, kurie yra ne
pajėgūs, tokioje visuomenėje 
remiami laisvanoriškai. Taigi 
atjauta tokioje visuomenėje 
yra visai kitokio lygio, negu 
socializme. 

—Kaip atsitiko, kad ta
pote ekonomiste ir refor
matore? 

—Tai atsitiko turbūt todėl, 
kad man buvo ankšta ir šalta 
sovietinėje santvarkoje. Buvo 
nelengva gyventi. Palikau mo
kyklą po 8 klasių ir išėjau 
mokytis į elektromechanikos 
technikumą, pasirinkdama 
programuotojos specialybę, 
nes tikėjau, kad tai bus ma-

—Visų pirma norėtume 
išgirsti apie Jūsų vadovau
jamą Lietuvos Laisvosios 
rinkos institutą. 

— Laivosios rinkos institu
tas buvo įsteigtas 1990 m. Jo 
tikslas yra skleisti ir įgy
vendinti ekonominio liberaliz
mo idėjas (nepainiojant su 
amerikietiškuoju liberalizmu 
— socializmo atmaina). Galvo
jome, kad tai palankus laikas 

. ne tik apie tai kalbėti, bet per-
"eitf-prie laisvos rinkos san
tvarkos, tai yra, apriboti val
džią ir išlaisvinti žmogaus ku
riamąsias galias. 

Jau nuo pirmųjų darbo die
nų institutas įrodė, kad įma
noma tokias reformas inicijuo
ti. Labai svarbu, kad institu
tas yra nepriklausomas nuo 
valdžios — privati institucija 
(think tank), iš valdžios ne
gaunanti paramos. 

Pradžioje buvo gan sudė
tinga įsiterpti į politinius de
batus, neįsijungiant nei į vie
ną partiją, nei į valdžios in
stituciją, tačiau, laikui bė
gant, pavyko sulaužyti tą tra
diciją. Beje, tokios, kaip mū
sų, institucijos Amerikoje yra 
labai paplitusios. Jos gali būti 
veiksmingos ir Lietuvoje, 
skleidžiant naujas idėjas, ku
rių įgyvendinimas visapusiš
kai skatina progresą. 

—Kaip Jūs suprantate 
ekonomini liberalizmą? 

žiausiai ideologizuotas dar
bas, kuriame galėsiu panau
doti savo intelektą, bet ne
turėsiu aukoti savo moralės. 

Tuo pat metu, būdama 15 
metų, pradėjau vakarais dirb
ti konditerijos fabrike ir ma
čiau visą tą sistemą iš arti. 
Mačiau, kad žmonės nepa
jėgia išlaikyti šeimų iŠ są
žiningai gaunamo atlyginimo, 
kad jie yra priverčiami vogti. 
Vogimas tarybinėje santvar
koje yra tiesiog sisteminė 
būtinybė. Tai ne paskirų žmo
nių nusikaltimas, o tiesiog vi
sa santvarka buvo tokia, kad 
visi turėjo vogti iš valdžios. 

Aš viską stebėjau ir man 
rūpėjo, kodėl visuomet yra tų 
konditerijos prekių deficitas, 
kodėl jų kainos santykinai 
žemos, jeigu yra nuolatinis 
trūkumas ir pan. Vėliau, ra
šydama diplominius darbus, 
galėjau šiuos klausimus na
grinėti plačiau, ieškoti atsa
kymų. Kai prasidėjo „pe-
restroika", aš jau buvau bebai
gianti ekonomikos mokslus 
universitete ir tiesiog man 
pasisekė, nes laikas sutapo su 
mano norais bei sugebėjimais. 
Pradėjau rasti atsakymus į 
rūpimus klausimus. Juos ra
dusi, negalėjau laikyti savyje. 
Reikėjo daryti reformą, pa
keisti tą gyvenimą, kad jame 
nebeliktų tokių socialistinių 
ydų. Aš labai asmeniškai iš
gyvendavau tas blogybes, to
dėl smagu, kad dabar galiu 
dirbti šį darbą. 

—Kai brendote ekonomi
koj, juk tuomet buvo už
daros visuomenės... 

—Ekonomikos dėsniai vi
suomet veikia. Tuo metu aš 
intuityviai priėjau prie tų 

ekonomikos tiesų, kurias, at
sivėrus pasauliui, galėjau per
skaityti knygose. Vis tik kny
gos į mano gyvenimą atėjo 
vėliau, negu savarankiškas 
dėsnių suvokimas — aš pati 
buvau labai motyvuota ir pa
jėgi ieškoti atsakymų. 

—Koks, Jūsų manymu, 
yra Lietuvos ekonominis 
stovis? 

Reikia pasidžiaugti,kad tu
rime tiek darbščių, dinamiškų 
žmonių, kurie, nepaisant kad 
dar nėra viskas gerai mūsų 
gyvenime, nepaliaunamai ju
da į priekį. Stiprėja įmonės, 
žmonės išmoksta dirbti tikrai 
naujoviškai, supranta, kaip 
reikia pertvarkyti valdymą, 
kontroliuoti kaštus, kaip rei
kia kovoti už rinką. Tokių 
žmonių, įmonių yra vis dau
giau. Mano manymu, dabar 
reikia padaryti viską, kad 
žmonės galėtų savo kuria
mąsias galias skirti produktų 
vienveiklai, nes, nepaisant vi
sų pertvarkymų, Lietuvoje 
dar yra labai daug biurokrati
jos. Iš sovietinių laikų užsi
liko visokių nereikalingų reg
lamentavimų. 

Biurokratija ne tik nema
žėja, bet didėja, nes ateina 
įvairūs reglamentavimai iš 
Europos Sąjungos, kuriamos 
vis naujos biurokratinės in
stitucijos, įvairios paramos 
verslui schemos. Jos nėra ge
ras dalykas, nes verčia versli
ninkus konkuruoti ne rinkoje, 
o valdžios koridoriuose — kas 
sugebės gauti daugiau para
mos. Tie dalykai iškreipia 
žmonių elgseną ir moralę. Jei
gu toks reiškinys sustiprėtų, 
tuomet galima kalbėti apie 
artėjimą prie naujos mora
linės ir ekonominės krizės. 

—Jūs taip pat esate ir 
prezidento ekonominiams 
reikalams patarėja. Kadan
gi suprantate šią proble
mą, kokias išvadas siūlote 
prezidentui? 

—Mes siūlome kryptingai 
tęsti liberalizmą, šalinti iš gy
venimo valdišką reguliavimą 
ir privatizuoti valdišką nuo
savybę. Mano užduotis — ras
ti konkrečias sprendimus, 
kad šie procesai vyktų, nuo
sekliai eliminuoti matomas ir 
nematomas problemas. Pir
miausia, būtina pertvarkyti 
mokesčių sistemą, kad ji būtų 
paprasta, žmonėms supranta
ma, kad būtų kuo mažiau 
mokesčių biurokratijos ir mo
kesčių našta būtų kuo ma
žesnė. Siūlome labai konkre
čius sprendimus, kaip tai gali
ma padaryti. Natūralu, kad 
tas užtrunka laiko, be to, 
mokesčių politiką vis dėlto 
formuoja vyriausybė, o ne pre
zidentas. Kaip žinote, vasarą 
Seime buvo priimtos naujos 
mokesčių įstatymo pataisos, 
tai prezidentas vetavo vieną 
tų įstatymų, būtent tą, kuriuo 

buvo numatyta įvesti 29 proc. 
kapitalo prieaugio mokestį tuo 
metu. kai Lietuvos kapitalo 
rinka dar nėra sutvirtėjusi, 
žmonės tos rinkos dar neatra
do ir netapo aktyviais inves
tuotojais. 

Mes manėme, kad tokio mo
kesčio įvedimas visiškai su
žlugdys kapitalo rinką. Reikia 
pasidžiaugti, kad laimėjome 
tą vetavimą, mokestis buvo 
numažintas iki 15 proc. Nus
tatytas taip pat gerokas mi
nimumas, todėl eilinis inves
tuotojas praktiškai neturėtų 
mokėti jokio mokesčio. 

Bet, matot, vetavimais ne 
viską gali pasiekti. Tai kraš
tutinė priemonė. Reikia kal
bėtis su vyriausybe, diegti tas 
naujas mintis, kad jos duotų 
postūmį teigiamiems poky
čiams. Tarkim, mano jau mi
nėtą biurokratiją. Visų jau 
yra pripažįstama, kad tai yra 
pagrindinis verslo plėtros 
stabdis. Kai aš pirmą kartą 
apie tai prabilau prieš trejetą 
metų, buvau nesuprasta, nes 
kalbėjau, kad verslui nereikia 
specialių paramos programų, 
nereikia valdiškų kreditų fon
dų. Juk tie fondai remiasi tais 
pačiais mokesčių pinigais. 
Verslui reikia esminio išlais
vinimo nuo visos biurokratijos 
mašinos. 

Ačiū Dievui, įvyko lūžis. 
Šiandien tokias pačias mintis 
palaiko ir skleidžia mūsų 
Ūkio ministerija, įvairios par
tijos. Yra inicijuotas deregu-
liavimo judėjimas, tad poky
čiai vyksta, bet ne visada pa
kankamai greitai. Pradžioje 
reikia pakeisti supratimą ir 
tik tada gali tikėtis laimėjimo. 

Visi, be abejo, pastebėjo, kad 
prez. Adamkus įstatymus ve
tuoja daug dažniau, negu 
prez. Brazauskas, jis yra daug 
aktyvesnis vidaus politikoje ir 
ekonomijoje. Dabar ruošiu ke
letą iniciatyvų — pakeisti Ak
cinių bendrovių įstatymą, to
bulinti mokesčius, o taip pat 
visą įstatymų leidybos procesą. 
Nebūsime pasyvūs, kaip kas 
norėtų. 

—Ar Jūsų skleidžiamos 
idėjos yra priimtinos Sei
mui? 

—Lietuvoje po komunistinių 
metų daugeliui būtų gėda pri
sipažinti, kad nepalaiko lais
vosios rinkos ar norėtų sustip
rinti valdžios dalyvavimą eko
nomikoj. Tad daugelis pasisa
ko už laisvą rinką, bet, deja, 
kai žengiami konkretūs žings
niai, tai dažnai sprendimai 
yra ne visai laisvarinkiški. 
Tarkim, protekcionizmas. La
bai dažnai iš konkrečių įmo
nių ateina spaudimas ir Sei
mo nariams, ir kitiems val
džios pareigūnams, priimti 
sprendimus, kurie prieštarau
ja laisvos prekybos dvasiai. 

(Nukelta į 5 psl.) 

Danutė Bindokienė 

Kad ateitis iš praeities 
nesišaipytų 

Žmogui būdinga kiekvieno 
svarbaus įvykio išvakarėse 
stabtelėti ir susimąstyti: ar 
mano ateitis nesišaipys iš 
praeities; ar visa mano praei
ties veikla bus tinkama ir 
ateičiai? 

Vienas svarbiųjų dabartinio 
mūsų gyvenamo laiko įvykių 
— dvidešimt pirmojo šimtme
čio slenkstis, kurį netrukus 
turėsime peržengti. Tai vis 
dėlto ypatinga laiko riba, su
teikianti progą žvelgti į atei
ties galimybes ir galbūt atitai
syti klaidas, padarytas pra
eityje. Kadangi šis šimtmetis 
atnešė žmonijai tiek daug ne
laimių ir kančių, norime 
tikėti, kad būsimasis bus tai
kesnis ir produktyvesnis. 

Po Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo užsienyje gyve
nančių lietuvių visuomenei 
išryškėjo skaudi tiesa, — ne 
visi tautiečiai, Antrojo pasau
linio karo metu pasitraukę iš 
tėvynės ir šventai pasižadėję į 
ją grįžti, jeigu vėl nušvis 
laisvės rytas, gali ar nori savo 
pažadus vykdyti. Grįžtantieji 
vis tik yra išimtis ir vargiai jų 
skaičiai pagausės. Tačiau lie
tuviai, nors ir pasilikdami gy
venti toli nuo savo kilmės 
krašto, nenori atsisakyti tau
tinės tapatybės, savo lietu
viškojo paveldo — kultūros, 
papročių, tradicijų, kalbos, 
spaudos ir visuomeninės veik
los. 

Tai pažadas ateičiai. Bet ar 
jis įvykdomas? Ar bus pakan
kamai norinčių tuo lietu
viškumo keliu eiti? O gal rei
kia ieškoti naujų veiklos po
sūkių, būdų ir aspektų, kad 
jaunesnės lietuvių kartos — 
esančios ir būsimosios — ne
atitrūktų nuo gyvosios tautos 
kamieno. 

Pastaruoju metu šie klausi
mai nagrinėti ir į juos atsa
kymų ieškota trijuose skirtin
guose rengimuose. Spalio mė
nesio pradžioje JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdy
bos rengtoje konferencijoje 
Cleveland, OH, buvo kalbėta 
apie galimybes įtraukti į ak
tyvią veiklą daugiau jaunes
nių narių, atrasti veiklai 
prasmingus tikslus bei sie
kius, kai tie, į kuriuos ilgus 
dešimtmečius koncentravosi ir 
visas pastangas kreipė užsie
nio lietuviai — būtent, Lietu
vos laisvės atgavimas — da
bar jau nebeegzistuoja. 

Netrukus po to Čikagoje su
ruoštas Ateities savaitgalis, 
kurio metu daug dėmesio 
kreipta į ateitininkijos atskai
tomybę praeičiai ir atsakomy
bę ateičiai. Kaip ir JAV LB 
Krašto valdybos konferenci

joje, praeityje atliktų darbų 
sąrašas buvo ilgas ir įspū
dingas. Jeigu tai imtume atei
ties veiklos pagrindu, dėl jos 
sėkmingumo tikrai netektų 
rūpintis. 

Tačiau ir vienose, ir kitose 
svarstybose aidėjo ta pati 
rūpesčio gaida: žinome, kas 
praėjo, bet nežinome, kas lau
kia mūsų organizacijos, mūsų 
visuomenės, apskritai lietu
vybės išlikimo, kai pats tvir
čiausias užsienio lietuvių veik
los variklis užsikirto. 

Tarytum abiejų pirmųjų 
konferencijų aido atskambis 
pasigirdo ir LSS Skautinin-
kių/ų, židiniečių bei vyr. 
skautų suvažiavime, kurio pa
grindinė mintis — „Tesėti pa
žadai": savo organizacijai, sa
vo tautai, sau patiems. 

Nors šių renginių tikslas 
buvo orientuotis į ateitį ir 
veiklos tęstinumą būsimaja
me šimtmetyje, daug daugiau 
laiko skirta praeičiai. Supran
tama, kad lengviau kalbėti 
apie tai, kas buvo, išrikiuoti 
atliktų darbų gretas ir pasi
džiaugti jų gausumu. Nereikia 
ypatingo įžvalgumo suprasti, 
kad praeities veikla nesugrą
žinama: kur kas mažiau dir
bančiųjų, o ir jų pažiūros, į 
tiek organizacinę, tiek asme
ninę kultūrinę veiklą jau ski
riasi. 

Vis tik mūsų dar daug. Dar 
negreit išnyksime, nes kiek
vienas žmogus nori priklausy
ti tautinei bendruomenei, ži
noti savo kilmės šaknis. Di
džiausią problemą sudaro išsi
skirstymas po visą platųjį 
Šiaurės Amerikos žemyną. 
Kažkada gyvenome arti vieni 
kitų ir džiaugėmės savo lietu
viška aplinka, savo tautiečių 
artumu. Dabar kartais pasi
juntame labai vieniši: kelios 
šeimos čia, saujelė lietuvių 
ten, o kai kur tik pavieniai... 
Tai tarytum menkos salelės 
svetimųjų vandenyne. Nesun
ku jame paskęsti, nesunku 
taip atskirtiems nuo savųjų 
pajusti nykų beviltiškumą. 

Kad tai neatsitiktų mums 
patiems, o ypač jaunesnie
siems mūsų lietuviškosios vi
suomenės nariams, turime 
jungtis. Užuot salelių — su
darykime žemyną. Raskime 
daugiau veiklos ir bendravimo 
būdų, kurie mus vieni su ki
tais jungtų, rištų. Lengviau
siai tai atliks lietuviška spau
da. Jeigu ją prenumeruosime 
ir skaitysime, jeigu jos pusla
piuose rašysime apie savo 
veiklą, darbus, šeimas (arba 
bent atsiųsime nuotraukų), 
niekuomet nebūsime vieniši. 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

JURGIS JANKUS 
ROMANAS 

Nr.67 (Tęsinys) 

Ji buvo kažin kur kitur. Išgėręs kavos dar vieną 
puodelį rengiaus užmokėti ir krūptelėjau: kišenėje 
užčiuopiau Brigitėlės laišką. Nuvežiau ir visiškai 
užmiršau, o jis nepriminė. Netikėjau, kad būtų pa
miršęs. 

Nejaukumo prislėgtas išvažiavau toliau. Kas tikės, 
kad nuvežęs užmiršau. Pagaliau radau sprendimą ir 
kiek apsiraminau. Jeigu nenorės tikėti, pasakysiu. 

— Jeigu toks jau geras, kodėl nepriminei. Kodėl 
vis man atsiminti? 

Naktį kelias visiškai ištuštėjo. Matyti įvažiavau į 
vietą, kur pradėjo šalti. Vidury kelio susisukdavo balti 
sniego sūkuriukai ir vėl nulėkdavo į tamsą. Kita greit
kelio puse retkarčiais pralėkė po vieną kitą mašiną. 
Užpakaly ilgai nebuvo nieko. Po kiek laiko atsirado 
viena. Atsirado ir buvo aišku, kad artėja. Mečiau akį į 
savo greitį. Tarp septyniasdešimt ir septyniasdešimt 
penkių. O šviesa vis tiek artėjo. Ir pro šalį pralėkė, lyg 
aš būčiau stovėjęs vietoje. Paspaudžiau ir aš ligi 
aštuoniasdešimt penkių. Tik pažiūrėti kaip greitai jis 
lekia, bet jis lėkė ir nulėkė. Spėjau, kad lėkė apie 

šimtą, gal net ir gerokai greičiau. Netrukus visiškai 
išnyko iš akių. 

Po to trumpo išsiblaškymo vėl sugrįžau prie savo 
greičio, o mintys vėl sukosi apie Aldoną, Joną ir apie 
Brigitą. Kai pajutau, kad kišenėje tebeguli laiškas, 
sugrįžo ir ji. O kaip būtų, jeigu ji pakeistų nuomonę. Ir 
ne tai. Kad jai šautų į galvą mintis, ar kas nors atsi
tiktų, kad ji staiga panūstų Tono. Kad parvažiavęs 
randu laišką: ji staiga pasiilgusi Jono ir jau gatavai 
pakėlusi koją lėkti. Tik reikia susitarti, kada bus man 
patogu ją nuvežti pas jį. Ir tai nebūtina. Tik kada 
galėčiau parūpinti jai kokią priemonę, kad ji pati 
galėtų nulėkti į tuos jo kalnus. Jeigu taip ėmę atsi
tiktų, ką Jonas sakytų ją staiga pamatęs. Juk ji tikrai 
ne tokia pat, kokią jis nešiojasi. Pažiūrėjęs gal pa
klaustų pavardės, ir viskas kaip šalta srovė nugar
mėtų į nebūtį. Gal teliktų tik nustebimas, kad to pa
ties jausmo nė šešėlio nebėra. Ir kad anam nusitei
kime jokio tikro jausmo nebuvo, tik įžeistas išdidu
mas, tik nenoras atsisakyti nuosavybės. 

Naktį tuščiam kely gera galvoti. Per ilgus važi
nėjimus esu daug visko prigalvojęs, esu fabrikui net 
porą visiškai naujų išradimų parvežęs, o apie skaičių 
darbo pagerinimų ir atsiminti būtų sunku, bet su to
kia kvailyste turbūt pirmą sykį grįžau. Su nuvežtu ir 
neatiduotu laišku. 

Buvo stipriai atšalę. Aštrokas vėjas blaškė snai
ges ir aštriais dyguliukais kapojo veidą. Oras buvo pil
nas žiemos. Ne toks, kokį palikau. Viduje užsižiebiau 
šviesą net palto nenusimetęs nuėjau prie durų, pro ku

rias buvo sumetamas paštas. Buvo laikraščiai ir keli 
laiškai, dar tebekalėdiniai. Ir Brigitos. Net krūpte
lėjau: ar ir bus taip, kaip važiuojančiam iš kažin kur 
atlindo minty. Jį pirmiausiai ir praplėšiau. Tik sveiki
no su Kalėdomis. Kitame kortelės šone pridėjo pas
tabėlę „Mano laiško turbūt negavai, kad nesulaukiau 
atsakymo". Nejaukumas nulėkė, kad dar vis nenori 
paleisti. 

Atsisveikindama Aldona prašė, kad grįžęs tuoj 
paskambinčiau. Žvilgterėjau į laikrodį. Buvojau gerai 
po pirmos. Ji turėtų būti pačiam įmygy. Neskambi
nau. Atidėjau rytmečiui. Ir atsigulus, galvoje tebe-
šmėksojo neatiduotas laiškas, ir kodėl Brigita nė puse 
žodžio neužsiminė Jono. Argi jis taipjau visiškai išdilo 
jai iš minties? Vėl ir vėl lindo galvon, kad tas atėjo tik 
iš noro užsispirti, ypač kai patyrė, kad jos užsispy
rimas Joną gniuždo. Bet jeigu tik taip... Jeigu tik. Ir 
staiga šovė mintis, net ateinantį snaudulį į šalį pa
stūmė: jeigu Jonas imtų ir parašytų: „O ir pasiųsk. 
Bėgai ir gerai, ir žinokis. Man tu iš akių ir iš min-
ties.Ir žinokis! Ir žiūrėk, kad man daugiau nesimai-
šytum! Išėjai ir nebesidairyk atgal". Galvojau parašyti 
laiškutį ir tokį patarimą jam pasiūlyti. Ką gali žinoti, 
gal paprastas tiesus žodis gali žmogų ir išgydyti. Ne 
ją. Jį. 

Miegojau gerai ir prabudau gerokai praaušus. 
Kambary tebebuvo ankstyvo rytmečio pilkuma. Me
čiau akį į laikrodį. Buvo pusė dešimtos. Kas? Vėl lyja? 
Pakilęs iš lovos pažiūrėjau pro langą. Pūga. Anapus 
gatvės kaimyno namas ir medžiai skendo sūkuriuose, 

kurie tarpais taip susisukdavo, kad tik jie ir tebuvo 
matyti. Kurį laiką žiūrėjau į tą gamtos šėlsmą net 
akių į šoną nepasukdamas. 

Susigriebiau, kad sekmadienis. Lietuviškos Mišios 
vienuoliktą, tai atbudau pačiu laiku. Nusiskutau, ap
sirengiau, užuot valgęs pusrytį, pagalvojau prasikasti 
kiemą. Išėjau per garažą. Akį metus sunku buvo pasa
kyti, kiek sniego. Vietomis kiemas buvo plikas, prie 
garažo gal daugiau negu pėda. Vėjas dūmė skersai 
kiemą. Prikabinau kastuvą sniego, kilstelėjau, ir visas 
nulėkė su vėju, kilstelėjau kitą, tas pats, o tos vietos, 
kur sėmiau, tokios pat, lyg niekieno neliestos. Pasidai
riau. Prie namo vietomis pusnys jau buvo ligi pusės 
langų. Numojau ranka, uždariau garažą ir sugrįžau į 
vidų. Pasidairiau pro langus. Niekur nė gyvos dvasios. 
Gal valandą grožėjausi sniego žaismu, kuris kelyje 
užkluptiems joks grožis. Ar daug trūko ir man. Kai 
grįžau, buvo tik menka pradžia, bet jeigu būčiau su
gaišęs ligi popiečio, kažin kur būtų pasitikęs. Paskam
binau. Atsiliepė Aldona. 

— Ar jau namie? — paklausė. 
— O kur daugiau? Žinoma, kad namie 
— Tik dabar? 
— Nejau išsimiegojau. 
— Prieš kelias minutes skambinau, niekas neatsi

liepė. 
— Turbūt buvau išėjęs sniego nusikapstyti. 
— Tai nedaug. O čia per radiją išgirdom, kad pas 

jus didelė pūga. Manėm, kad ko gera... 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

IŠ NAUJO ATRASTAS 
TIKĖJIMAS 

Sąjūdžio „Opus Dei" sep tyn ia sdeš imtme t i s 

Nuostabūs Viešpaties planai 
ir užmojai! Nors jie dažnai 
mūsų akiai nepastebimi ir 
mūsų sudiržusiai širdžiai ne
juntami, tačiau tiesiog stebė
tinai gimsta, dar nuostabiau 
plinta ir neša gausių vaisių, 
kuriais mintame mes, mūsų 
tauta, visa šiuolaikinė visuo
menė. 

Šio amžiaus trečiojo dešimt
mečio pabaigoje — 1928 m. 
spalio mėn. 2 d. — vos tiktai 
po trejų kunigystės metų is
panų kunigo Chosemarijos 
Eskrivo de Balaguerio (Jose-
maria Escriva de Balaguer) 
įkurtas religinis sąjūdis — So-
cietatis Sacerdotalis Sanctae 
CruciS (Šventojo Kryžiaus ku
nigų Bendrija, dabar trumpai 
vadinama „Opus Dei") šiemet 
jau švenčia septyniasdešimt
metį. 

Jo įsteigėjas Eskriva de Ba-
lagueris yra gimęs 1902 m. Is
panijoje. Madrido un-te studi
javęs teisę, gavo daktaro 
laipsnį. Vėliau mokėsi popie
žiškame Laterano universitete 
Romoje. Sielovados darbą pra
dėjo kaimuose ir miestelių pa
rapijose, paskui Madrido varg
šų kvartaluose. Saragosos un-
te apsigynęs filosofijos ir lite
ratūros daktaratą, Eskriva 
paskirtas Saragosos seminari
jos rektorium. Be to, Madrido 
žurnalistikos mokykloje dėstė 
filosofiją ir profesinę etiką, o 
paskui Madride ir Saragosoje 
— romėnų teisę. Netrukus 
kun. Eskriva tapo Jo Šven-

mu, nei konservatyvumu: tai 
tiesiog įprastas katalikišku
mas... II Vatikano Susirinki
mas išties perversmas; kiek
vienas — taksi vairuotojas, 
dailininkė ar inžinierius — 
gali tapti šventuoju... Aš ma
nau, jog yra gerai, kad pasau
liečiai tampa liturginių apeigų 
lektoriais ar aktyviai veikia 
parapijos taryboje. Tačiau pir
moji jų krikščioniško liudijimo 
vieta yra šeima, darbovietė, 
svarbus bendravimas su kai
mynais... daugelis žmonių tik 
per kaimynus pasauliečius ga
li išgirsti Evangeliją ir pažinti 
Kristų''. Ne be reikalo „Opus 
Dei" įkūrėjas Chosė Marija 
Eskriva yra pasakęs: „Pasau
linės krizės kyla tada, kai 
pritrūksta šventųjų". 

„Iš lėto skaityk šiuos patari
mus. Svarstyk atidžiai šias 
mintis. Tai, kas čia kalbama, 
šnibždu tau į ausį: atvirai, 
kaip draugas, brolis ir tėvas. 
Šitokį nuoširdų atvirumą iš
klauso Dievas... Aš vėl paža
dinsiu tavo prisiminimus, kad 
tau sukeltų tokių minčių, ku
rios tave įskaudintų, verstų 
tave pataisyti savo gyvenimą, 
kad pasuktum maldos, meilės 
keliu..." — tai 1934 m. pasi
rodžiusios „Dvasinių mąsty
mų" knygos, vėliau pavadintos 
„Keliu", pradžia. Neveltui sa
koma, kad šitoji 999 patarimų 
knygelė — XX amžiaus žmo
nėms tarsi antrasis Tomo 
Kempiečio „Kristaus seki
mas". Įvairaus amžiaus, išsi-
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tenybės rūmų prelatu, kanonų lavinimo ir kultūros skaityto-
teisės kodekso autentiško aiš- jai, ramiai, atsidėję ir įsigilinę 
kinimo popiežiškosios komisi
jos patarėju, Navaros un-to 
kancleriu ir Romos popiežiš
kosios teologijos akademijos 
nariu. 

Kunigo Eskrivos įsteigtąją 
organizaciją 1947 m. vasario 
24 d. pripažino šv. Sostas, o po 
trejų metų galutinai ją pa
tvirtino. Šiai organizacijai pri
klauso kunigai, pasauliečiai 
vyrai ir moterys. Ypatingai 
daug dėmesio šis jau visuose 
penkiuose žemynuose išplitęs 
sąjūdis skiria inteligentijai. 
Jos tikslas — krikščioniško
sios tobulybės ieškojimas vi
suose visuomenės sluoksniuo
se. Mons. Eskriva gyveno Ro
moje ir iki pat savo mirties 
(1975.06.26) vadovavo „Opus 
Dei". (Dabar Romoje gyvenan
tis „Opus Dei" prelatas vysku
pas Chavjeras Ečevarija skiria 
atskiriems kraštams regioni
nius vikarus ir tam tikras ta
rybas ). Nors buvo nemaža 
prieštaringų nuomonių, netgi 
atvirų priešų, tačiau prieš ke-
leris metus (1992) „Opus Dei" 
įkūrėjas popiežiaus Jono Pau
liaus II Romoje paskelbtas pa
laimintuoju. 

„Opus Dei", — kaip yra pa
sakęs kun. Ch. Bokampas, — 
neturi kito tikslo — tik vesti 
žmones prie Dievo. Ji neturi 
nei politinių, nei piniginių 
tikslų. Tai sunku patikėti 
žmonėms, neturintiems tikrų 
dvasinių gyvenimo tikslų. 
„Opus Dei" nariai nėra vienuo
liai, kūne jau savo apranga 
stengiasi teikti liudijimą. Jie 
yra normalūs piliečiai, papras
ti krikščionys, kurie rimtai 
priima su krikštu gautąjį pa
šaukimą... Gili pagarba Eucha-
nekaltąja Dievo motinyste, iš-
mo pripažinimas — viso to ne-
nekaltąją Dievo motinyste, iš
tikimybė popiežiui ir vysku
pams, santuokos neišardomu
mo pripažinimas —v»»a to ne
galima vadinti nei progresyvu-

Spalio 17 dier..} Vilniuje. Apaštalinėje nunciatūroje, bu surengtas minėjimas, skirtas popiežiaus Jono Pau
liaus II 20-osion;- išrinkimo metinėms. Nuotraukoje (iš k ..resj: vyskupas Jonas Boruta, SJ, vyskupas Jonas Tu
naitis ir apaštališkasis nuncijus Lietuvai Envin Josef Ender po minėjimo. 

į tuos trumpus iš laiškų, pa
stabų, išrašų ir ilgų kun. Esk
rivos priešais Švč. Sakramen
tą svarstymų išrinktus, Dievo 
šviesoje išgvildentus vidinio 
gyvenimo perlus, tūkstančiai 
ir net milijonai skaitytojų sė
mėsi ir tebesisemia šviesos, 
išminties ir dvasinių jėgų, kad 
galėtų pasislinkti arčiau Die
vo, galėtų įprasminti savo kas
dienybę. 

„Kelio", kuris išverstas ne 
tik į lietuvių, bet ir dar į ke
liasdešimt kalbų, sėkmė ver
čia manyti, kad autorius sura
do tinkam: t, sakytume, klasi
kinę mūsų dienoms reikalingą 
išraišką, svarbių, aktualių 
minčių pateikimo būdą, ati
tinkantį mūsų skuboto, nera
maus ir veržlaus amžiaus rit
mą. Plačiai keliasdešimčia 
kalbų po pasaulį pasklidusi 
nedidelė knygelė liudija Baž
nyčios gyvastingumą, jo6 ne
išsemiamas galimybes. Pati 
svarbiausioji „Kelio" vertė, 
kaip rašoma leidėjų pastabo
se, „skelbiamų idėjų pilnumas 
ir gyvybė... Kristaus žodis nė
ra miręs, o gyva tikrovė, galin
ti pakeisti kiekvieną žmogų, 
jei tik jis neužveria savo šir
dies". 

Lakoniški, kupini gilios 
prasmės, verčiantys atidžiai 
pažvelgti į savo poelgius, dar
bą „Kelio" posakių žodžiai iš
ties priverčia sutelkti skaity
tojo dėmesį. J ie apima itin 
platų vidinio gyvenimo spekt
rą; malda, skaistumas, santū
ra, atgaila, sąžinės sąskaita, 
pasiryžimai, Dievo Apvaizda, 
mokslas, šventumas, Dievo 
meilė ir pan. Labai gerai, kad 
lietuviškajame leidime įdėta 
ne tik šv. Rašto citatų, bet ir 
dalykinė rodyklė, leidžianti 
susirasti bet kokia tema rei
kalingą posakį a r mintį. 

Nuoširdžiai ir paprastai au
torius paliečia pačius inty
miausius mūsų gyvenimo at

vejus. Štai kaip jis jautriai ir 
atvirai mąsto apie Švenčiau
siąją Mergelę Mariją: „Skaus
mingoji Mergelė. Kai į Ją žvel
gi, matyk Jos širdį: J i — Moti
na, turinti du sūnus, stovin
čius priešais vienas kitą — 
Jėzus ir tu" (506). 

„O, Motina, Motina! 'Fiat — 
tebūnie' šiuo žodžiu mus pada
rei Dievo broliais ir Jo garbės 
paveldėtojais. Būk palaimin
ta!" (512) 

„Anksčiau vienas nepajėgei. 
Dabar šaukis Karalienės. O su 
J a — kaip lengva!" (513) 

Kiekviena knygos „Kelias" 
tema, kiekvienas minčių sky
relis — savotiška, t rumpa ir 
įtaigi mąstymų pynė, kurios 
prasmę gali supras t i kiekvie
nas, kas sugeba išsinerti iŠ 
kasdieniškos vidutinybės, kas 
geba pajusti vidinių mąsty
mų grožį, įvertinti bendravi
mą su antgamte, kas nesiten
kina vien medžiaginiais, kas
dieniniais ir įprastaisiais gy
venimo dalykais: 

„Vaikeli, neprarask savo 
mielo papročio dažnai atbėgti 
prie tabernakulio" (876). 

„Tave puola?'. Nesupyk, kaip 
tau pataria puikybė. Tik pa
galvok: kaip j ie mane myli: 
kiek daug j ie dar • epasakė, 
nutylėjo" (698). 

„Kelio" autorius — nuosta
bus psichologas. Jis nesikrei
pia į mokytoją, mokinį, tech
niką ar lakūną. Jis kalba ir 
pasakoja — visiems. Be išim
ties visiems. Štai kodėl tie 
trumpučiai sakiniai, posakiai, 
lakios mintys taip įstringa, 
įsimena, kad, regis, čia kaip 
tik man, bū ten t man, pataiky
ta, kaip tik man pasakyta. Ta
tai labai panašu į kai kuriuos 
paveikslus, kur ių akys, nepai
sant, kokiame kambario ar 
salės kampe būtum, atrodo vi
sada nukreiptos kaip tik į ta
ve. Taip ir „Kelio" mintys taik
liai šaudo į kiekvieno sielos 
dešimtuką — patį geriausią 
taikinį. 

Apaštalinė „Opus Dei" veik
la tikrai įvairi ir plačiašakė. 
Tat universitetai ir koledžai, 
įsikūrę ne t ik Europoje, Afri
koje, Japonijoje, Meksikoje, 
bet ir s tudentų bendrabučiai, 
konferencijų salės, mokslo ir 
labdaros centrai, techninės ir 
žemės ūkio mokyklos, klinikos 
ir vaikų lopšeliai. Šventasis 
Sostas įkūrė šios organizacijos 
prelatūrą ne tik Romoje, bet ir 
Pietų Amerikoje, Peru. 

Iš visų „Opus Dei" narių 
daugiausia (98 procentai) — 
pasauliečiai. J ie buriasi pagal 
savo norą, iš organizacijos cen
tro negauna išankstinių nuro
dymų, pavyzdžiui, jeigu vado
vas inžinierius, jis apie save 
gali burti techninę inteligen
tiją, mechaninių dirbtuvių 
darbininkus, technikus, poli
technikos studentus ir pan. 
Šiems vadovams nereikia lai
kytis jokių griežtų normų. 

Prelatūrą nevar. jų visuome
ninių ir politiniu siekių. Svar
biausi „Opus Dei" nario bruo
žai: turi būti pakankamai do
ras, gerbti kiekvieno žmogaus 
tikėjimą, pažiūra j . galėtų lais
vai pasakyti savo nuomonę, 
kad būtų ganėtinai katalikiš
kas, tarnautų Bažnyčiai, kad 
nesusietų savo veiklos su vien 
žmogiškais grupiniais siaurais 
poreikiais. 

Vienas iš pačių svaroiau-
siųjų tikslų, kuris itin vilioti-
nas ir mūsų dienų pasaulyje, 
daug prielankumo daugelio 
širdyse randąs šios organizaci
jos bruožas: j i „siekia padėti 
daugeliui žmonių atskleisti, 
koks įkvepiantis ir nuostabus 
yra krikščioniškas gyvenimas. 
Mums reikia keisti ne tiek 
mus supančią aplinką (jeigu ji 
nėra visiškai sugedusi), bet 
pirmiausia turime patys pasi
keisti. Reiškia, kad Dievas vėl 
atsidurtų pirmoje vietoje mū
sų gyvenime, ir su Juo turime 
aktyviai derinti visus planus. 
Kada reguliariai meldžiamasi, 
geriau pažįstamas tikėjimas, 
kasdien priimamas Švč. Sak
ramentas, kas savaitę atlieka
ma išpažintis — pakyla mūsų 
„dvasinė temperatūra", tada 
galėsime skleisti savo sielos 
šilumą aplinkai... Iš naujo ti
kėjimo džiaugsmo atsiranda 
įvairios asmeniškos iniciaty
vos, kurios vykdomos savano
riškai ir Bažnyčiai nieko ne
kainuoja". Štai, sakysime, keli 
tėvai bendromis jėgomis su

manė įrengti vaikams sporto 
kambarį ar salę, kur jie patys 
vaikams pasakoja apie kelio
nes, su jais žaidžia, rodo vi
deojuostas, kviečia kitų kiemų 
vaikus varžyboms, kartu va
žinėja ir su jais bendrauja. 
Kiti tėvai pasikviečia netur
tingųjų tėvų vaikus, parūpina 
jiems kas kelintą dieną pietus, 
nuperka knygas mokyklai, 
kviečiasi namo kar tu su jų 
vaikais pažaisti, pasivaišinti, 
pasikalbėti. Tokių bendravimo 
formų galima rast i daug, nes 
kiekviena proga — moterų su
sitikimas krautuvėje prie pre
kystalio, vaikų lopšelio a r ligo
ninės koridoriuje, iškyloje ar 
prie bažnyčios durų gali tapti 
puikia religinių pasikalbėjimų 
a r katechezės tema, gero kata
likiško sumanymo pradžia. 

Džiugu, kad „Opus Dei" įkė
lė koją ir Lietuvon, kur, reikia 
tikėtis, deramai bus paminė
tas Šio veiklaus religinio są
jūdžio septyniasdešimtmetis, 
kad kuo sparčiau paplistų mū
sų šalyje krikščioniško veiklu
mo sąjūdis, apimąs visas gyve
nimo sritis, visus gyventojų 
sluoksnius jungiąs į vieną dar
nią Dievo vaikų šeimą. 

Kun . K. J . A m b r a s a s . S J 

* Se imo T ė v y n ė s sąjun
gos (Lietuvos konservatorių) 
frakcijos narė Nijolė Ambra
zaitytė vadovaus Parlamenti
nei ryšių su Gruzija grupei. 
Jos pavaduotoju paskirtas 
Jungtinei frakcijai atstovau
jantis Albinas Vaižmužis. 
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A m e r i c a n T r a v e l S e r v i c e 
9 4 3 9 S.Kedzie, E v e r g r e e n P a r k , I L 6 0 8 0 5 - 2 3 2 5 

Tel. 708-422-3000, 800-422-3190 
F a x 708-422-3163 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

NEKILNOJAMO TURTO 

ALrrOMOEBUO, NAMU SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agantas Frank Zapoiis ir Off Mgr Aukse 
S Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
3206 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424^654 
(773)581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

'JJJį RE/MAX 
^ R E A L T O R S 

(773)588-5959 
(708)425-7160 

RIMAS L STANKŲ S 
• Greitas if sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Ar j u s vis d a r brangiai 
mokate 11/ pokalbius su 

Lietuva'.' 
Be reikalo! 

S i ū l o m e j u m s 33c už 
m i n u t e , n e t i k i t e ? 

„GLOBAL KEY" 
TELEFONINĖS KORTELĖS 

— PIGŪS VIETINIAI IR 
TARPTAUTINIAI POKALBLM. 

Nuolaidos galioja iki Šv. Kalėdų. 
Taupykite pinigus kalbėdami! 

Užsakymai tel. 773-230-0138, 
708-423-8302 

HELP WANTED 
Part time handy man 

for southwest Chicago repairs. 
773-434-5201 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

\V ashington, D.C. lietuvio savininko 
„landseaping" kompanija ieško 2 
darbininkų Pradinė alga $6.00 į vai. 
Vieta gyventi bus parūpinta ui $130 j 
mėn vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis: Alex, teL 202-
244-2373. 

U ž t i k r i n k i m e Balt ist ikos studijų ateitį užsienyje ir Pabaltijy 
skirdami dosnią auką ir įrašydami į testamentą 

Associa t ion for t he Advancement of Baltic S tudies 
B A L T I C S T U D I E S F U N D . 

Ypatingam tikslui galima įsteigti vardinį fondą. 
Aukos ir palikimai atleidžiami nuo 

JAV federalinių mokesčių. 
Kviečiame kreiptis į AABS Execut ive Office, 111 Knob Hill 

Road, Hacke t t s town, N J , 07840 NJ. Tel. 908-852-5258 

TRANSPAK Siuntiniui i l.ivtus.i. 
Pinigai per 2 5 dienas (statė licensed). 
Padedame persikraustyt i Lietuva. 
Kalėdiniai maisto siunt iniai : S98, S45. 

Mūsų įstaiga yra la ikraščio Draugas ' p a s t a i -

T R A N S P A K 4545 Wos t r/irrJ Slroet. C h i o y j o IL 

Tol (773) 838-1050 

SŪDYTOS SILKES IS KANADOS! 
Užsisakykite šventėms jau dabar! 

20 svarų statinaitė - $33.00 
8 svarų statinaitė - $19.00 

Skambinkite 708-687-5627. 
Pristatome UPS 

ii M 
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!":irl:on virfhufio. kuriami Lietuvos trispalve plevėsuoja prie \ įSmį, 

buvo apsistojęs Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus. 
N'uo'r Klvyros Vodopalienės 
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REMKIME LIETUVIŲ > 
TELEVIZIJĄ 

Vardas skamba gražiai, di
dingai ir kelia lietuvių pre
stižą. Nei viena mažesnė tau
ta Amerikoje: estai, latviai, 
čekai, neturi savo operos, nei 
televizijos. Bet ar mes pajėg
si m ją išlaikyti? 

Užbaigiant šimtininkų vajų, 
buvo gauta labai gražių atsi
liepimų. Aukodami šimtines, 
lietuviai patriotai kėlė televi
zijos vadovų kvalifikacijas ir 
profesionalumą, sudarant pro
gramas ir jas perduodant. Tai 
puikus idealistų darbas. Daug 
lietuvių, įvertindami tokį 
aukštą Lietuvių televizijos ly
gį, skatino jos vadovus nenu
ilstamai dirbti, žadėdami pa
remti, patarė įsteigti televizi
jai palaikyti fondą. 

Televizijos išlaikymas per 
metus kainuoja apie 100,000 
dol., apie 2,000 dol. viena lai
da. Į tą sumą įeitų ir kuklus 
atlyginimas pranešėjams. Jei 
būtų sudarytas nemažas fon
das, tokią sumą galima būti 
gauti iš investuoto kapitalo 
palūkanų. 

Bet kaip tą kapitalą sudary
ti? Mes manom, kad Lietuvių 
televiziją žiūri apie 20,000 

tautiečių. Jų tarpe yra apie 
1,000 geraširdžių, kurie jau 
paaukoję po 1,000 dol. ar dau
giau Lietuvių fondui, Tautos 
fondui ir kt. Tie patys gera
širdžiai aukojo po šimtinę ir 
televizijai. 

Reikia suprasti, kad mes 
įstengtume paskirti po 1,000 
dol. ir televizijai, sudarydami 
jai pagrindinį, neliečiamą ka
pitalą. Jei tokių geradarių at
sirastų nemažai per trumpą 
laiką, klausimas išsispręstų 
labai greitai. Jei tačiau kas 
nenorėtų ar negalėtų aukoti 
1,000 dol. iš karto, galėtų tai 
padaryti aukodami 200 dol. 
kasmet. Vienas šimtas eitų 
televizijos išlaikymui, o kitas 
į fondą. 

Jei kas televizijoj programų 
negali matyti, ar nevertėtų ją 
paremti vien dėl prestižo? To
dėl lauksime atsiliepimų iš 
plačios Amerikos, Kanados, 
Australijos ir kitų kraštų, ku
riuose gyvena lietuvių. 

Kol fondas susiorganizuos, 
nuolatiniai rėmėjai, kad ir su 
mažomis sumomis, prašomi 
remti ir toliau. Per praneši
mus girdime — vienas kitas pa
aukojo po 10-20 dol. Ką reiš
kia 10-20 dol., jei viena laida 
kainuoja apie 2,000 dol.? Tu
rėtų pabusti, kurie televiziją 
žiūri, bet jai neskiria nė cen
to. Visi ištieskim pagalbos 
ranką. 

Be kultūrinių apraiškų mes 
greit ištirpsim. Kviečiame ne
seniai atvykusius įsijungti į 
kultūrinį darbą ir skirti kuk
lią auką jį paremti. 

Aš, įvertindamas Lietuvių 
televizijos reikšmę, skiriu 
1,000 dol. į jos fondą ir sutin
ku prisidėti prie komiteto su
organizavimo. Kol komitetas 
susiorganizuos, kol pasiek
sime Jus laiškais, prašom 
nuomones, patarimus ir au
kas siųsti televizijos adresu: 
P.O. Box 215, Downers Grove, 
IL 60515. Tel.: 1-708-839-
8922, o dėl komiteto prašom 
kreiptis į Jokubką tel. 773-
776-7989. 

Petras Iroms Jokubka 
Chicago, II 

PREZIDENTŪROS 
BIBLIOTEKAI 

REIKIA KNYGŲ 

Lietuvos Respublikos, prezi
dento Valdo Adamkaus vardu 
kreipiamės į JAV ir Kanados 
lietuvių visuomenę padėti ap
rūpinti naujai kuriamą Prezi
dentūros biblioteką įvairiais 
leidiniais (knygomis bei perio
dine spauda). 

Žinome, kad Vakaruose yra 
išleista aibė leidinių (kurių 
galbūt yra Jūsų asmeninėse 
bibliotekose ir kuriais Jūs jau 
nebesinaudojate), kurie būtų 
gan dainai naudojami ne tik 
prezidento patarėjų, bet ir vi
sų Prezidentūros tarnautojų 
darbe. Pageidaujama istori
nės, geografinės, ekonominės, 
lituanistinės ir grožinės lite
ratūros, einciklopedijų, žody
nų, žinynų ir t.t. Gavus dau
giau leidinių, nei reikalinga 
steigiamai Prezidentūros bib
liotekai, mes perduosime juos 
mokykloms, kurių bibliote
kose stinga tokių leidinių. 

Esame sutarę su TRANS-
PAK firmos vadovu Romanu 
Pukščiu dėl Prezidentūros 
bibliotekai aukojamų knygų ir 
spaudos leidinių surinkimo 
bei jų persiuntimo į Lietuvą 
(aukotojų knygos šiam tikslui 
bus siunčiamos nemokamai). 

Iš anksto esame Jums, mieli 
lietuviai, dėkingi už paramą 
ir pagalbą. 

Andrius Meškauskas 
LR prezidento kancerliarijos 

vadovas 
Vilnius 

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus spalio 21d . pasirašo 
svečių knygoje Vašingtono Holocaust muziejuje. 

Nuotr. Elvyros Vodopalienės 

PAGIRTINAS 
PAREIŠKIMAS 

Perskaičiau „Drauge" lapk
ričio 6 d. Laiškų skyriuje 
„Pareiškimas" if labai nudžiu
gau, kad dar yra organizacijų, 
kurios seka Lietuvos gyveni
mą ir visas negeroves. Pareiš
kimą pateikė Lietuvių fronto 
bičiulių taryba. 

Pareiškime sakoma, kad 
šiais metais Baltijos valstybių 
prezidentai sutarė sudaryti 
komisijas nacių ir komunistų 
okupacijos metais įvykdy
tiems nusikaltimams įvertin
ti. Lietuvos prezidentūra pra
nešė apie komisijos sudarymą 
ir paskelbė jos sudėtį. Pareiš
kime sakoma, jog visi pasaulio 
lietuviai turi pageidauti, kad 
komisiją sudarytų aukščiau
sios kvalifikacijos žinovai, nes 
jie padarys sprendimus, tu
rinčius istorinę reikšmę Lie
tuvos valstybei. Fronto bičiu
lių taryba mano, kad prezi
dentūra turėtų viešai aptarti 
komisijos narių kvalifikacijas. 
LFB taryba ragina Lietuvos 
prezidentūrą paskelbti visų 
komisijos narių išsamias bio
grafijas, kad visuomenė žino
tų, į kieno rankas perduoda
mas istoriškai reikšmingų val
stybės klausimų sprendimas. 

Po šito rimto pareiškimo vi
sos organizacijos ir visa lietu
viškoji visuomenė turėtų stip
riai reaguoti, kol dar nevėlu, 
o Lietuvių fronto bičiulių ta
rybai širdingas ačiū! Nelau
kime, nes gali atsitikti kaip 
su „Lietuvos kovų ir kančių 
istorijos" pirmuoju tomu. 

Antanina Repšienė 
Chicago, IL 

DIRBKIME KARTU 

Spalio 23 d. laidoje skaitau 
apie naujų ateivių vaidmenį. 
Matyt, pas mus, čia, Čikagoje 
ir apylinkėse yra daugiau pas
laugų naujai atvykusiems iš 
Lietuvos. Universitetai, kole
gijos, gimnazijų patalpose turi 
nemokantiems anglų kalbos 
kursus. Jie yra visiems priei
nami. Taip pat ir LB Lemonto 
apylinkė turi anglų kalbos 
kursus. 

Kaip gali žmogus, dirbda
mas darbą, „prarasti savo ver
tę?" Ar vien tik išsimokslinęs 
žmogus turi vertę? Dauguma 
atvykusiųjų į JAV ieškoti ge
resnio gyvenimo pradeda dirb
ti paprastus darbus. Po kiek 
laiko, išmokę kalbą, pradeda 
ieškoti darbo savo specialybė
je. Tie pasiturintys „ameriko
nai lietuviai", atvykę į šį kraš
tą, dirbo paprasčiausius dar

bus ir tikrai žino, koks yra 
naujakurio kelias šiame kraš
te. Gaila, kad nesuprantam 
vieni kitų, gaila, kad žmogaus 
vertė skaičiuojama pinigais, 
ne draugiškumu ir nuoširdu
mu. 

Linkiu JAV LB apylinkėms 
išspręsti šiuos straipsnyje siū
lomus klausimus, džiaugsi
mės, kada dabar iš Lietuvos 
atvykę lietuviai kovos su mu
mis dėl lietuvybės išlaikymo, 
nes, bendrai dirbdami, daug 
galime pasiekti. 

Baniutė Kronienė 
Lemont, IL 

PAREIŠKIMAS 

Lietuvių fronto bičiulių sąjū
dis aktyviai dalyvavo beveik 
penkiasdešimt metų truku
sioms Lietuvos okupacijoms 
pasipriešinimo judėjime. Lie
tuvai atgavus nepriklausomy
bę, mūsų susirūpinimas Lietu
vos gyvenimu nei kiek nesu
mažėjo. Negalima užmiršti 
okupacinės praeities, nekaltai 
pralieto kraujo, kančių ir aša
rų. Jokiu būdu negalima suly
ginti budelio ir aukos. Šiuo 
savo kreipimusi į Lietuvos 
Respublikos Seimą, preziden
tą ir vyriausybę bei visą Lie
tuvos visuomenę, tiek Lietu
voje, tiek užsienyje, išreiškia
me savo pažiūras kai kuriais 
mus stebinančiais įvykiais. 

Neseniai Lietuvos Respubli
kos Seimas priėmė įstatymą 
„Dėl SSRS valstybės saugumo 
komiteto (NKVD, NKGB, 
MGB, KGB) vertinimo ir šios 
organizacijos kadrinių darbuo
tojų dabartinės veiklos". Jame 
SSRS valstybės saugumo ko
mitetas pripažįstamas nusi
kalstama organizacija, įveda
mi Valstybės saugumo komite
to kadrinių darbuotojų dabar
tinės veiklos apribojimai, nu
rodomi apribojimų netaikymo 
atvejai. 

Įstatymas sukėlė daug ginčų 
ir aistrų. Nesuprantami prezi
dento patarėjų prieštaringi 
pasisakymai. Vienas iš jų pa
reiškė, kad Jstatymas taip 
blogai surašytas, kad būtų 
tekę taisyti beveik kiekvieną 
paragrafą". Kitas patarėjas, 
aiškina: — „kad prezidentūra 
jokių šio įstatymo pataisų ne
teiks. Prezidentūros nuostata 
labai aiški: netobulinti šio 
įstatymo, kol jo neįvertins 
Konstitucinis teismas, prezi
dentūra galvoja apie naujo po
būdžio platesnį ir išsamesnį 
dokumentą". 

Įstatymą prezidentas grąži
no Seimui persvarstyti, bet jo
kių pataisų, išskyrus sustab
dyti jo įsigaliojimą šešiems 
mėnesiams. Seimui nepateikė. 
Seimas nutarė įstatymo įsiga
liojimą atidėti iki 1999 m. sau
sio 1 dienos. 

Pritariame Seimo nario Al
girdo Patacko kalbai, pasaky
tai Lietuvos Respublikos Sei
me, neeilinėje sesijoje 1998.-

07.16. Cituojame: „Nuostabes
nė, bent iš pirmo žvilgsnio, 
prezidento pozicija. Vakarų 
žmogui labiau nei mums tu
rėjo būti aišku, kaip svarbu 
yra įvardyti KGB kaip nusi
kalstamą struktūrą. O nusi
kalstamai struktūrai priklau
sę yra nusikaltę vien priklau
symu, lygiai kaip kriminalisti
koje vien priklausymas orga
nizuotai nusikaltėlių grupuo
tei yra nusikaltimas". 

Lietuvių fronto bičiulių tary
ba kreipiasi į visus geros va
lios lietuvius, ragindama, kad 
prasidėjęs judėjimas link deso
vietizacijos, nors ir pavėluo
tas, tęstųsi. 

Laukdami ryžtingų ir sku
bių žingsnių desovietizacijos 
link. 

Lietuviu fronto bičiulių 
taryba 

LIETUVOS EKONOMIKOS 
ATEITIS 

Atkelta iš 3 psl. 
Vis tik sprendimai yra pri
imami. Iš to kai kam yra labai 
konkreti nauda. Visuomenė gi 
pralošia. 

Supratimas apie laisvą rin
ką yra pakankamas, bet prak
tiškai ne visada remiamasi jos 
idėjomis. Vis dėlto jau įvyko 
masyvus lūžis ir laisvos rin
kos idėjos daug geriau žino
mos. Čia turbūt ir mūsų in
stituto nuopelnas, nes spaus
diname Sabai daug straipsnių, 
per TV ir radiją ir aiškiname, 
kaip vienokia ar kitokia da
barties problema turėtų būti 
sprendžiama laisvos rinkos 
principais, kokie šios tvarkos 
pranašumai. 

Tarkim. Lietuvos valiutos 
surišimas su JAV doleriu. Ši 
reforma surišo valdžiai ran
kas, neleidžia manipuliuoti 
Lietuvos pinigais. Kai aš tą 
sprendimą pasiūliau 1993 m. 
ir kai jis buvo per vargus 
įgyvendintas, teko pereiti per 
labai dau^ kaltinimų, netgi iš 
žmonių, kurie save laikė libe
raliais. 0 šiandien Lietuvos 
žmones iabai gerai supranta, 
kad puiku turėti litą, kuris 
yra tiek pat stiprus, kaip dole
ris. Tas padeda užtikrinti ne 
tik pastovius pinigus, bet pa
stovumą visai ekonomikai. 

—Kokia yra Jūsų nuo
monė apie dabartinę Rusi
jos ekonominę krizę? 

—Aš manau, kad ta krizė 
yra pakankamai dėsninga. 
Rinkos principai Rusijoje bu
vo diegiami, bet nepakanka
mai. Buvo kuriamas valstybi
nis kapitalizmas, nes valdžia 
labai aktyviai dalyvavo eko
nomikoje, aktyviai bendradar
biavo su naujaisiais kapitalis
tais, o tai paprastai pasi
reiškia ypatingai didele ko
rupcija. Be to, valdžia labai 
daug skolinosi ir pati investa
vo pasiskolintus išteklius. Va
liutos kursas „plaukiojo" cen
trinio banko nustatytame „ko
ridoriuje' — būtent, taip dau
gelis siūle tvarkyti ir mūsų 

litą. Centrinis bankas vykdė 
visokias intervencijas į rinką. 
Todėl krizę buvo galima nu
matyti: valdžios noras pinigus 
paimti ir kontroliuoti nėra 
pagrįstas jos pajėgumu tai at
likti. Mokesčiai ir muitai buvo 
pakankamai aukšti, mokes
čių sistema labai prasta, kom
plikuota, todėl žmonės, kiek 
galėjo, tų mokesčių vengdavo. 
Valdžia neturėjo pakankamai 
įplaukų ir buvo aišku, kad 
vieną dieną ji nesugebės įvyk
dyti savo įsipareigojimų. 

—Jeigu ta krizė buvo nu
matyta, kaip Lietuvos vy
riausybė jai ruošėsi? 

—Lietuvos bankai tikrai mi
nimaliai investavo į Rusijos 
vyriausybės vertybinius po
pierius. Buvo galima numaty
ti Rusijos skolinimosi ekspan
sijos padarinius ir bankai (iš
skyrus vieną) saugojosi, todėl 
praktiškai beveik nenuken
tėjo. Tai turbūt pagrindinis 
Lietuvos skirtumas nuo Latvi
jos ir Estijos, nes ten vis dėlto 
dabartinė krizė daugiausia 
ateina iš bankų. 

—Prez. Adamkaus vieš
nagės metu Jūs taip pat 
lankėtės JAV-se. Kaip ver
tinant Lietuvos verslo žmo
nių galimybes pasinaudoti 
JAV ekonomika? 

—Amerikos ekonomika buvo 
ir lieka laisviausia pasaulyje. 
Rinka be galo dinamiška ir, 
manau, Lietuvos verslo žmo
nėms geros galimybės toje rin
koje susirasti sau nišą. 

—Ar jie yra vadybiškai 
pasiruošę tai atlikti? 

—Negalime kalbėti apie vi
sus. Yra žmonių, kurie pui
kiai tam pasiruošę, kurie iš 
JAV grįžta su konkrečiais ry
šiais, kontraktais ir sugeba 
sukurti sau vietą ten, kur, 
atrodo, tiesiog nėra, ką sugal
voti. 

—Kokia Jūsų prognozė 
Lietuvos ekonomikai atei
nančiu 12 mėnesiu laiko
tarpiui? 

—Manau, kad ekonomika 
turėtų toliau augti, gyvybingi 
verslai toliau stiprės, taip pat 
manau, kad turėtų bankrutuo
ti įmonės, kurios įrodė savo 

nesugebėjimus tvarkytis nau
joviškai. Deja, valdžia nelei
džia joms bankrutuoti. Kuria
mos įvairios programos, kad 
tas įmones mes turėtume rem
ti surinktais mokesčių pini
gais. Tai nėra naudinga kon
kurencijos dvasiai. Galutinis 
rezultatas niekada nebus di
desnis, kai pinigai paimami iš 
tų, kurie moka juos uždirbti, 
ir atiduodami tiems, kurie to 
nemoka. 

Teigiamai reikia vertinti pi
nigų pastovumą. Jeigu pinigai 
liks pastovūs, tai infliacija 
bus dar mažesnė (ir dabar ji 
yra vakarietiško lygio). Gali
ma tvirtinti, kad laisvos rin
kos mechanizmai veikia — 
kainos nebeturi kur augti. Da
bar labai svarbu, kad būtų 
tvarkomi tie sektoriai, kur 
rinkoje nėra konkurencijos. 
Tai valstybinių monopolistų 
valdomieji — transportas, 
energetika, nes iš čia dabar 
ateina didžiausias kainų pa
kilimas. Ta neefektyvi val
diška ekonomika tampa našta 
visiems. 

Žodžiu, reikia dabar tvarky
ti tuos valstybinius monopo
listus, kiek įmanoma juos pri
vatizuoti ir nenustatyti kaž
kokių ribų vykstančiam priva
tizavimui. 

Jeigu tokiom kryptim ju-
dėsim, tai tikrai Lietuvos eko
nomikai galima prognozuoti 
pakankamai gerus laikus. 

Pagrindas yra labai geras. 
Pasaulis, kuris kol kas į Lie
tuvą žiūri kiek rezervuotai, 
pagaliau patikės mumis, jeigu 
mes per būsimus 12 mėnesių 
įrodysime, kad liekame pasto
via demokratiška, laisvarin-
kiškai orientuota valstybe. 

—Labai dėkui u i pokalbį. 
Kalbėjosi Leonas Narbutis 
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Brangiai Dukrai 

A.tA. 
ALMAI GRAY 

staiga mirus, motinai dr. PAULINAI VAITAITIENEI 
ir giminėms reiškiu gilią užuojautą 

Dr. Milda Budriene 

A.tA. 
PETRUI VYTAUTUI 

VYGANTUI 
Didžiajam išeiviškosios visuomenės veikėjui mirus, giliai 
užjaučiame jo žmoną MARĄ ir dukras MONIKĄ bei 
KRISTINĄ. Tegu Jūsų liūdesį palengva nustelbia 
neblėstantis Vyro ir Tėvo atminimas. 

Onutė ir Leonas Sabaliūnai su dukromis 

A.tA. 
DR.VYTAUTUI DARGIUI 

mirus, žmonai LEONTINAI ir visai šeimai bei giminėms! 
reiškiu gilią užuojautą 

Dr. Milda Budrienei 

Mylimai Motinai 

AtA. 
Dr. ALBINAI PRUNSKIENEI 

mirus, jos dukteris dr. TERESĘ ir MARIJĄ, sūnų dr. 
JONĄ ir jų šeimas giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Barbara ir Juozas Plikaičiai 

A.tA. 
DR. ALBINAI PRUNSKIENEI 

mirus, TERESEI, MARYTEI ir JONUI, jų šeimoms ir 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Rūta Kviklytė Kulikauskiene 
Ramunė Kviklytė Lukienė 

Danguolė Kviklyte 

Su liūdesiu ir skausmu 
prisimename, kad prieš 18 
metų Viešpats pasišaukė 
pas save mūsų mylimą 
Brolį. 

A.tA. 
KUN. VACLOVĄ MARTINKŲ 

Jis mirė 1980 m. lapkričio 18 d. 
Gyveno Providence, R.I., kur daugelį metų buvo 

klebonu Šv. Kazimiero parapijoj. Virš 10 m. buvo BAL-
Fo centro valdybos pirmininku. 

Prašome šiame laikotarpy prisiminti kun. Vaclovą 
savo maldose. 

Sesuo Akv. Odinienė, Chicago, IL, brolis Da
nielius, Omaha, NE. 

PADĖKA 
Mūsų mylimas Sūnus ir Brolis 

A4A. 
PAULIUS NOREIKA 

mirė 1998 m. spalio 21 d ir buvo palaidotas spalio 26 d. 
Lietuvių Tautinėse kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame vyskupui Hansui Dumpiui už 
maldas koplyčioje ir religines apeigas bažnyčioje, muz. 
Faustui Stroliai už vargonų palydą pamaldų metu. Taip 
pat nuoširdžiai dėkojame karsto nešėjams: dr. Vyteniui 
Grybauskui, Helmut Meyer, Pauliui Laniauskui, Jonui 
Vieraičiui, Tomui Leipui, Pijui Stončiui. 

Širdingai dėkojame giminėms, draugams ir pažįs
tamiems už pareikštą užuojautą už maldas , gėles ir au
kas. Dėkojame laidotuvių dir. Lack ir Sūnūs už rū
pestingą patarnavimą. 

Nuliūdę: motina, sesuo su šeima, tetos, dėdė. 
senelis ir kiti giminės. J 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

Trečioji laida jau iš
spausdinta! Danutės Bindo-
kienės populiarioji knyga 
„Lietuvių papročiai ir tradici
jos išeivijoje/Lithuanian Cus-
toms and Traditions" pagaliau 
išspausdinta ir visi, jos nekan
triai laukusieji, gali dabar 
įsigyti. Gaunama PLB Švie
timo komisijoje, tel. 708-301-
6410, arba pas platintojus — 
„Draugo" knygyne, Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje, 
Pasaulio lietuvių centro krau
tuvėlėje. Ši trečioji laida (su 
papildytu įvadu) išėjo kaip tik 
prieš šventes, kad galėtume ją 
padovanoti savo vaikams, gi
minaičiams, amerikiečiams 
draugams, kurie nori daugiau 
sužinoti apie lietuvių tautą — 
kas jai svarbu, brangu, sava. 
Jeigu kas ir negali skaityti lie
tuviškai, knyga yra su tiksliu 
anglų kalbos vertimu, tad tin
ka ir kitataučiams. Išleista ne
labai didele laida, todėl pas
kubėkite įsigyti, kad vėl 
nepritrūktų. 

Lietuviškų blynų pus
ryčiai ruošiami Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje, 
Marąuette Parke, sekmadienį, 
lapkričio 22 d., po 8, 9:15 ir 
10:30 vai. Mišių. Visi kvie
čiami į parapijos salę pasi
vaišinti, pabendrauti ir pa
remti šią lietuvišką parapiją. 

Praėjusi sekmadienį 
BALFo darbuotojai prie 
Švč. M. Marijos Gimimo baž
nyčios dalino vokelius, į ku
riuos prašoma įdėti auką, kad 
BALFas galėtų palengvinti 
žiemos vargus mūsų tau
tiečiams Lietuvoje ir kituose 
kraštuose. Vokeliai bus suren
kami šį sekmadienį, lapkričio 
22 d. Artėja prasmingoji 
Padėkos diena, skirkime auką 
BALFui, kad jo remiami varg
dieniai turėtų lengvesnį gyve
nimą. Dievas mus apdovanojo 
gausiomis gėrybėmis — dalin
kimės su mažiau turinčiais ir 
tuo Jam padėkosime! 

Kalėdinė mugė-bazaras 
Pasaulio lietuvių centre 
bus gruodžio 5-6 d., nuo 9 vai. 
r. iki 4 vai. popiet. Tai puiki 
proga nusipirkti šVentėms do
vanų, kuriomis pradžiuginsi
me savo artimuosius. Be to, 
galėsite skaniai papietauti. 
Jei norite patys ką parduoti, 
išsinuomokite stalą, paskam
binkite Aldonai Palekienei tel. 
708-448-7436. 

Šį kartą paslapties išlai
kymas nėra pati didžiausia 
dorybė... Tad nelaikykite pa
slaptyje: tuoj pat griebkite te
lefoną, sėskite į automobilį, 
siųskite laišką (ar elektroninį 
paštą) ir pasakykite savo 
draugams, giminaičiams, pa
žįstamiems, kurie dar neskai
to „Draugo", kad paskubėtų jį 
užsiprenumeruoti papiginta 
kaina — tik už 60 dol.! Tai 
gera proga kam nors „Drau
gą" užprenumeruoti ir padova
noti, kad dovana lankytų vi
sus metus. Ši nuolaida, su
teikta Lietuvių fondo ir JAV 
LB Kultūros tarybos dėka, 
galioja tik JAV-se ir tik nau
jiems prenumeratoriams (jei
gu šiandien pasitraukiate iš 
skaitytojų eilių, o poryt vėl 
norite „Draugą" skaityti, nuo
laida netaikoma). Paskubė
kite, nes jau nedaug laiko liko 
iki 100 naujų skaitytojų bus 
pasiektas. 

Dėmesio! Naujas Lithua-
nian Mercy Lift adresas: 
Lithuanian Mercy Lift, P.O. 
Box 88, Palos Heights, IL 
60463. te! 708-448-6173. fak
so numeris 708-388-2059. 

„Kalakutiniai" šokiai yra 
puiki proga susitikti su seniai 
bematytais draugais. Lapkri
čio 26 — Padėkos dienos va
kare kviečiame lietuvišką jau
nimą iš arti ir tolimesnių vie
tovių atvykti į Pasaulio Lietu
vių centrą Lemonte, maloniai 
pabendrauti ir pasilinksminti 
draugų tarpe. Renginio pra
džia 8 v.v. Laukiami visi nuo 
16 m. amžiaus. Būtina turėti 
ID. 

Suvalkiečių draugijos Či
kagoje metinis narių susi
rinkimas bus lapkričio 20 d., 
penktadienį, 1 vai. popiet, Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
salėje, 2417 W. 43rd. Str., Chi-
cago. Bus gera proga užsi
mokėti nario mokestį, apsvars
tyti 1999 m. veiklos planus, o 
po to Ramanauskienė visus 
skaniai pavaišins. 

Labai atsiprašome! Pra
ėjusio šeštadienio laidoje (8 
psl.), skelbiant Almos fondui 
aukojusius asmenis, pasitaikė 
dvi klaidos: 1. buvo išspaus
dinta a.a. Bronės Čižauskai-
tės, o turėjo būti a.a. Bronės 
Čižikaitės atminimą pagerb
dami, aukojo...; 2. vietoj Gene 
Saldžius, turėjo būti Gene 
Saladžius. 

Korp! Neo-Lithuania Či
kagos skyrius ir vyr. valdyba 
kviečia visus korporantus, įų 
gimines bei draugus į korpora
cijos šventės pietus sekmadie
nį, lapkričio 22 d., 12:30 vai. 
p.p., Mabenka restorane, 7844 
S. Cicero. Rezervacijos būti
nos. Skambinkite Daivai Mei-
lienei, 708-636-5347 iki lapk
ričio 19 d. 

PASKIRTA STIPENDIJA 

Mokytojo Prano Pauliukonio 
vardo stipendiją, skirtą Lietu
vos kaimo vaikams, šįmet 
gavo Irena Rimkevičienė. Ji 
gyvena Panevėžio rajone, stu
dijuoja dailės ir darbų pedago
giką Panevėžio konservatori
joje. Šią tūkstantinę stipen
diją finansuoja Kriaučiūnų 
šeima, Lansing, Mich., ir dr. 
Laima Pauliukonytė, Brattle-
boro, Vermont. 

KUN. R. GUDELIS 
PANEVĖŽD2ČIU 
SUSDIINKIME 

minį lygį rodo, pavyzdžiui, ir 
namų kainos: brangiausiai 
toks pat namas kainuos Vil
niuje, pigiau Panevėžyje. 
Daug fabrikų nustojo veikę, 
kurie buvo pajungti visai so-
vietijai. Panevėžyje klestėjo ir 
tebeklesti lengvesnė pramonė, 
tenkinanti vietos reikalavi
mus: cukraus fabrikas, spirito 
varykla; alaus darykla „Kal
napilis". Gerai veikia stiklo 
gamykla „Ekranas", pajėgian
tis daug savo gaminių parduo
ti užsienyje. Politiniu atžvil
giu Panevėžys yra dešiniųjų 
miestas, čia kairieji nelaimi. 
Gerai reiškiasi kultūrinis gy
venimas. Religinis gyvenimas 
Lietuvoje atgyja, tačiau baž
nyčių lankomumas dar mažas. 
Panevėžyje religinis gyveni
mas gyvas nuo vysk. K. Palta
roko laikų. Miestas labai išsi
plėtė į vakarus, ten reikės sta
tyti bažnyčią, kurti parapiją. 

Po paskaitos susirinkusieji 
iškėlė daugybę klausimų, į ku
riuos kun. R. Gudelis išsamiai 
atsakė. 

Padėkojus už įdomią ir išsa
mią paskaitą, eita prie eilinių 
klubo reikalų: pirmininko ir 
iždininko pranešimų, Revizi
jos komisijos akto skaitymo. 
Narių skaičius dar siekia 70, 
iždas ne didžiausias, bet klu
bas dar pajėgia vienu kitu do
leriu paremti lietuviškuosius 
reikalus. Klubui sumaniai pir
mininkauja Vladas Paliulio-
nis, iždą tvarko Kaz. Rožans-
kas. Taupydami iždą, nariai 
sudėjo kelias dešimtis dolerių 
ir perdavė kun. R. Gudeliui, 
kad jis savo nuožiūra paremtų 
Panevėžio jaunimą. 

Apsvarsčius keletą eilinių 
reikalų, susirinkimas buvo už
darytas, kviečiant pasivaišinti 
Pr. Masilionienės paruoštomis 
vaišėmis ir pabendrauti. Nie
kur neskubėta, tai dar gerą 
valandą pabūta, pasišnekėta 
„apie senus gerus laikus". Di
delė pagalba klubui K. Ro-
žanskas. Jis paruošia susirin
kimui klasę, jis ją vėl sutvar
ko. 

PJt. 

ALTO 58-ASIS 
METINIS 

SUVAŽIAVIMAS 

Rudeninis Panevėžiečių klu
bo susirinkimas įvyko lapk
ričio 8 d., sekmadienį, 12 vai. 
vidudienį, vienoje Jaunimo 
centro klasėje. Prieš susirin
kimą, 10 v.r. Tėvų Jėzuitų ko
plyčioje buvo šv. Mišios už mi
rusius Panevėžiečių klubo 
narius. Susirinkimą atidarė ir 
jam vadovavo pirm. Vladas 
Paliulionis, sekretoriavo 
Pranė Masilionienė. Pirminin
kas, pasveikinęs susirinkimo 
dalyvius, pasidžiaugė, kad su
sirinkime dalyvauja kun. Ri
mas Gudelis, buv. Nauja
miesčio parap. klebonas ir 
Berčiūnų stovyklos globėjas, 
dabar dirbąs sielovados darbą 
Marąuette Parko Švč. M. Ma
rijos Gimimo lietuvių parapi
joje. Perskaičius praėjusio su
sirinkimo protokolą, parašytą 
Pr. Masilionienės, tuojau eita 
prie svarbiausios susirinkimo 
dalies — kun. Rimo Gudelio 
paskaitos — pranešimo apie 
dabartinę padėtį visoje Lietu
voje, kiek daugiau kreipiant 
dėmesio į Panevėžį. Savo 
pranešime prelegentas palietė 
ekonominį, politinį, kultūrinį 
bei religinį gyvenimą bei 
švietimą. 

Prelegento nuomone, ekono
minis gyvenimas Lietuvoje ge
rėja, nors ne visur vienodai. 
Sparčiau kyla didesniuose 
miestuose, mažiau mažesniuo
se, mažiausiai kaime. Ekono-

ALTo 58-asis suvažiavi
mas įvyks š. m. lapkričio 29 
d., sekmadienį, Jaunimo cen
tro žemutinėje salėje, 5600 S. 
Claremont Ave, Čikagoje. Su
važiavimas bus pradėtas šv. 
Mišiomis tėvų jėzuitų koply
čioje 9 vai. ryto. Po mišių -
pusryčiai, registracija ir suva
žiavimo atidarymas. 

Darbotvarkėje numatyti 
ALTo pirmininko J. Račkaus
ko bei kitų valdybos narių 
pranešimai: sekretoriaus S. 
Dubausko, iždininko J. Gai
žučio, ALTo fondo pirmininkės 
M. Marcinkienės ir vicepirmi
ninko finansiniams reikalams 
P. Bucho. Pranešimą skaitys 
ir ALTo atstovas Vašingtone 
Algirdas Rimas. Lietuvos Res
publikos ambasadorius Stasys 
Sakalauskas taip pat daly
vaus suvažiavime. 

Suvažiavimo iškilmingoji 
vakarienė įvyks tą pačią 
dieną, 5 vai. p.p., Jaunimo 
centro žemutinėje salėje (va
karienės bilietai užsakomi iš 
anksto). Norėdami sužinoti 
daugiau informacijos, kreip
kitės tel. 773-434-2040 arba 
faksu 773-434-9363. 

ČLM VĖLINĖS 

Spalio 31 d. Čikagos litunis-
tinė mokykla prisiminė miru
siuosius. 10 vai. visi mokiniai 
su mokytojais nuvyko į tėvų 
jėzuitų koplyčią. Čia buvo už
degtos žvakutės, kurias prie 
simbolinio kapo ne<e mokiniai 
ir mokytojai. Dainavimo mo
kytoja D. Gedvilienė vadovavo 
giesmėms, pritardama vargo
nėliais. Mokiniai paskaitė sa

vo minčių ir mokyklos dvasi
nis vadovas kun. J. Vaišnys 
paaiškino Visų Šventųjų ir 
Vėlinių reikšmę. 

Iš koplyčios visi ėjo į Jauni
mo centro sodelį, pasimeldė 
prie Kražių kankiniams skirto 
kryžiaus, prie a.a. kun. Raibu
žio koplytėlės ir prie žuvusių 
už Lietuvos laisvę paminklo. 
Po sukalbėtų maldų buvo pa
liktos degančios trijų spalvų 
žvakelės: geltona, žalia ir rau
dona. Sodelio eisenai vadova
vo kun. J. Vaišnys. 

Pasimeldę ir paminėję miru
siuosius, mokiniai grįžo į kla
ses prie savo įprastinių moks
lų. Šis gražus paprotys yra 
naudingas jaunimui, nes pa
deda suprasti, kad žemės gy
venimas - laikinas, skirtas 
amžinojo gyvenimo pasiruoši
mui. Jei jaunimas būtų auk
lėjamas, kad tą suprastų, ne
būtų nusikaltimų. Jaunimas 
žinotų, kad miršta ne tik seni, 
bet ir jauni. Gaila, kad šio 
krašto valdiškose mokyklose 
vaikai to nemokomi. Blogą įta
ką jiems daro TV ir „nešvari" 
spauda, todėl nusikaltėlių 
skaičius didėja. Mūsų lietuviš
kos mokyklos turi pamokų, 
skirtų ir dvasiniams reika
lams, todėl tikime, kad mūsų 
jaunimas užaugs doras ir bus 
naudingas Dievui ir Tėvynei. 

J. Plačas 

PASTATYKIME 
PAMINKLĄ 

„Viešpatie, Tautų Karaliau 
— meldžiu kas valandą Tavęs, 
išlaisvink brangią tėvų šalį, 
neleisk nuskęsti jai tvane". 
Štai kaip jie, nešdami sunkią 
savo dalią, ramino vieni kitus: 
vieni dar tėviškės miškuose, o 
kiti Sibiro taigose... Po dauge
lio metų gal tik istorijos lapai 
kalbės apie partizanų kovas, 
jų drąsą. Minės, kad jie kovojo 
už laisvę, kad Lietuvos žemė 
pasidengė jų kapais. Tik isto
rijos lapai prisimins trėmimus 
į šaltąjį Sibirą ir tremiamųjų 
šauksmą — už ką? Tik istori
jos lapai kalbės, kad ši žemė 
krauju ir kančiom persunkta. 

Įamžinkime žuvusius už 
Lietuvos laisvę. Pagerbkime ir 
neleiskime niekam, niekada 
pamiršti tų, kurie ant tėvynės 
laisvės aukuro padėjo savo 
didžiausią ir brangiausią tur
tą — gyvybę. Pasaulio lietuvių 
centro renginių komitetas pa
siryžo tiems Lietuvos didvy
riams PLC sodelyje, Lemonte 
pastatyti paminklą, kuris 
kiekvienam praeiviui — jau-

Iš kairės: Nelė Paltiniene, Eugenijus Ivanauskas, Nijolė Tallat - Kelpšaitė ir Arvydas Paltinas. 

nam ir vyresniam, primintų 
lietuvių tautos labai skaudų 
laikotarpį. Mums reikia aki
vaizdaus priminimo, nes grei
tai bėgantis laikas viską jau 
per daug greitai sušvelnina. 
Paminklo projektą, pavadintą 
„Partizano motina" paruošė 
skulptorius Ramojus Mozo-
liauskas. 

Ačiū už aukas ir labai greitą 
reikalo supratimą. Po tūks
tantį dolerių aukojo: Laima ir 
Vacys Garbonkai, Agutė Tiš-
kuvienė, Lietuvių tautinių na
mų taryba, dr. Jonas ir dr. 
Terri Prunskiai; po 500 dol. — 
Vytautas ir Aldona Čepėnai, 
Algirdas Čepėnas; po 200 dol. 
— Julius ir Frances Pakalkai, 
Edward ir Astra Andriušiai, 
Vytautas ir Vilija Marchertai. 
Daugiau paskelbsime kitą 
kartą. 

Tautinių švenčių proga ga
lėsime prie to paminklo susi
rinkti, pasimelsti, padėti vai
niką, pagerbti juos. Paminklo 
atidengimui pasikviesime 
bent keletą dar gyvų parti
zanų ir tremtinių. Prašome ir 
platesnę visuomenę savo au
komis paremti šį mūsų pro
jektą. Čekius rašyti Lithuani
an World Center vardu ir pa
siųsti šio projekto iždininkui: 
Vytautas Čepėnas, 3181 
Grandview Place, Darien, IL 
60561 

Bronė Nainienė 
PLC renginių komiteto 

pirmininkė 

POKALBIS SU MUZ. PALTINU 

Amerikos lietuviams gerai 
pažįstamas Vasario 16 gimna
zijos mokytojas Arvydas Palti
nas. Neseniai pradėjęs pel
nytą pensininkavimą, jis buvo 
paprašytas atsakyti į keletą 
klausimų. Pirmiausia kluste-
lėjau, ar, pradėjus pensininka-
vimo dienas, nenuobodžiauja, 
ar nepasiilgsta įprasto darbo 
ir jį supusios aplinkos? 

— Turiu pasakyti, kad nėra 
laiko nuobodžiauti. Yra pa
kankamai mėgstamo darbo ir 
namuose. Vasario 16 gimnazi
ja — netoli. Nesunku joje susi
tikti su mokytojais, mokiniais 
ir kitais asmenimis. Manyčiau, 
kad Vasario 16 gimnazija bu
vo, yra ir bus Europos lietuvių 
bendradarbiavimo centras. 
Dabar, turėčiau pasakyti, dau
giausia laiko skiriu Nelės dai
nų muzikos paruošimui. 

— Judu abudu dažnokai 
lankotės ir koncertuojate 
Lietuvoje. Kaip pavyko šie
metinė viešnagė? 

— Mano paruoštas gimnazi
jos choras dalyvavo Pasaulio 
lietuvių dainų šventėje. Pas
kui teko atlikti koncertinius 
įsipareigojimus. Mudu su Ne
le, talkininkaujant Nijolei 
Tallat-Kelpšaitei, koncerta-
vom įvairiuose Lietuvos mies
tuose ir miesteliuose. Buvo la
bai smagu. Visur buvome ma
loniai priimti ir teigiamai 
įvertinti. Kai kur nebuvo gali
mybių sutalpinti žmonių. Te
ko rengti papildomus koncer
tus. Ypač buvo smagu pabuvo
ti ir koncertuoti jaunystėje pa
miltame Klaipėdos mieste. Su
grįžę į Vokietiją ir truputį at
sikvėpę, skubėjome į Angliją. 

— Kokie įspūdžiai Angli
joje? 

— Dalyvavome suvažiavime, 
kuriame teko atlikti koncerti
nę programą. Drįsčiau pasa
kyti, jog klausytojai buvo su
žavėti Nelės dainavimu, laiky
sena. Mes abu labai dėkojame 
Anglijos lietuviams už pakvie
timą, rūpestingumą ir nuošir
dumą. 

— Ką galėtum pasakyti 
apie Nijole Tallat-Kelpša-
tę? 

— Ji yra puiki dainininkė. 

Paminklo pmi^kLas 
bažnyčioje 

k'iri galima matyti l'al I Ylatulaifio misijos 

Premijų šventėje, kuri 
vyks Cleveland, OH, lapk-
nkčio 28 d., šeštadienį, 6:30 
vai. vak., Lietuvių namuose, 
dalyvaus šie laureatai: pianis
tas Manigirdas Motekaitis, 
žurn. Antanas Dundzila, Šv. 
Kazimiero lit. mokyklos ve
dėja iš Los Angeles Marytė 
\ewson, „Margučio II" laidų 
vienas vedėjų, Rytis Januška. 
Dalyvaus ir JAV LB Krašto 
valdybos pirm. Regina Na-
rušienė bei Kultūros tarybos 
pirm. Marija Remienė. Šventė 
bus filmuojama ir vėliau ma
toma Lietuvių televizijoje. 

Be to, gerai rašo ir gerai valdo 
žodį. Ji mums talkininkavo 
dainomis, koncertų eigos tvar
kymu ir t.t. Esu tikras, kad ji 
praturtins Čikagoje rengiamą 
koncertą. 

— Sakyk, mielasai, ar ne
pabodo atsilankymai ir 
koncertavimai Amerikos 
lietuvijoje? 

— Kartojant Nelės žodžius, 
mes visada į Čikagą atvyks
tame tarytum į savo namus. 
Mums labai malonu lankytis 
Čikagoje ir kituose JAV ir Ka
nados miestuose. 

— Ką gi išgirsime Čika
goje lapkričio 22 d. rengia
mame koncerte? 

— Girdėsite Nelės ir Nijolės 
solo bei duetus. Kaip įprasta, 
man teks valdyti elektroninę 
aparatūrą. Susilaikysiu nuo 
smulkesnio koncerto progra
mos apibūdinimo. Galiu tik 
pasakyti, jog jis bus nuotai
kingas, patrauklus ir nepa
mirštamas. Iki pasimatymo 
Čikagoje. 

— Ačiū už pokalbį. Lin
kime laimingos kelionės ir 
tariame iki greito ir malo
naus pasimatymo Čikago
je. Skaitytojams primena
me, kad Amerikos Lietuvių 
radijo rengiamas Arvydo, 
Nelės ir Nijolės estradinių 
dainų koncertas bus lapk
ričio 22 d., 3 vai. p.p., Či
kagoje, Jaunimo centro sa
lėje. 

Kalbėjosi Petras Petrutis 

SKELBIMAI 
• Lietuvių fondui vajaus 

proga aukojo: $500 Petras 
Dirda, $300 Algirdas ir 
Laimutė Eitmanai, po $200 
Paulius Guobužis, dr. Leonidas 
ir Praurimė Ragai, Algimantas 
ir Dalia Urbučiai, po $100 
Zigmas Dailidė, Ada Juškienė, 
Genovaitė Narbutienė, dr. Edis 
ir Kristina Razmai, dr. Antanas 
ir Alė Razmai, Worcesterio 
Lietuvių Piliečių klubas. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame 
ir prašomme aukas siųsti į 
Lietuvių Fondo būstinę, 
14911 127th St, Lemont, IL 
60439. 

(sk.) 
• Daktarai Petronėlė ir 

Jurgis Starkai, Santa 
Monica.CA, globoja vieną 
našlaitį Lietuvoje. Pratęsdami 
dviem ateinantiems metams 
globos mokestį, atsiuntė po 
$300 ir pridėjo prierašą, kad 
rems našlaičius, kol bus gyvi. 
Romas ir Gail Dovydaičiai, 
Dalton, PA, globoja du 
našlaičius Lietuvoje, pratęs
dami globą kitiems metams, 
atsiuntė $300. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos'' 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago IL 60629. 

(sk.) 
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