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Lietuvos valdžios dėmesio 
centre — nauja vyriausybės 

programa 
Tikroviškiausia 

programa — kitų metų 
biudžetas 

Vilnius, lapkričio 6 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus bei Seimo frakcijų 
vadovai sutaria, kad naujosios 
vyriausybės programos nuo
statos geriausiai atsispindės 
kitų metų valstybės biudžete. 

Pirmadienj V. Adamkus pri
ėmė šešių Seimo frakcijų va
dovus, su kuriais, be kitų 

forma nėra ..per daug rizikin
ga konstrukcija", ypač tur int 
galvoje ki tais metais numa
tomą lito perorientavimą nuo 
JAV dolerio prie euro. 

Pask i r t a s i s finansų mini
s t r a s J o n a s Lionginas susiti
kime su komiteto nariais 
sakė . jog reformos numaty tos 
ke tver iems metams ir bus 
vykdomos pamažu. 

Naujosios vyriausybes pro
gramoje numaty ta panaikint i 

klausimų, aptarė ir Rolando jur id in ių asmenų pelno mo-
Pakso vadovaujamos koalici
nės vyriausybės programą. 

Prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė po susiti
kimo žurnalistams sake, kad 
V. Adamkus norėtų, jog po 
svarstymo frakcijose, atsižvel
giant į pastabas, būtų pareng
tos konkrečios priemones šiai 
programai įgyvendinti. „Ren
giant kitų metų biudžetą, tai 
iš tiesų bus tos realios nuo
statos, pagal kurias gyvens 
mūsų šalis ir mūsų žmonės ki
tais metais", sakė ji. 

R. Pakso vadovaujamos ko
alicinės vyriausybės programa 
buvo pateikta Seimui svarsty
ti praėjusį penktadienį. Ne 
vėhau kaip per 10 dienų savo 
išvadas dėl programos turi pa
teikti Seimo frakcijos ir komi
tetai. Manoma, kad dėl pro
gramos Seimas balsuos ketvir
tadienį, tačiau ši procedūra 
gali būti ir atidėta. 

Opozicija krit ikuoja 
programos mokesč ių 

pol it iką 
Pirmadienį spaudos konfe

rencijoje Seime opozicijos va
das Vytenis Andriukaitis tei
gė, jog praėjusią savaitę Sei
mui pristatyta Rolando Pakso 
vyriausybės programa ..neat
sako" į prezidento Valdo 
Adamkaus iškeltą uždavinį 
mažinti socialinį skirtumą 
pertvarkant mokesčių siste
mą. 

Lygindamas vyriausybės 
programą su prezidento meti
niu pranešimu. V. Andriukai
tis teigė, jog programoje nu
matytos mokesčių sistemos 
reformos yra naudingesnės 
turtingiesiems bei stambiajam 
kapitalui. V. Andriukaičio tei
gimu, programoje numatytu 
pelno mokesčio panaikinimu 
pirmiausia pasinaudos rinkos 
monopolistai, o neapmokesti
namo pajamų minimumo nu
matomas padidinimas iki 320 
litų nekompensuos padidė
jusių išlaidų sveikatos prie
žiūrai. 

V. Andriukaičio teigimu, vy
riausybes programa yra „aiš
kiai liberali". Jis retoriškai 
klausė, ar vyriausybes progra
mos neparašė Laisvosios rin
kos institutas. Opozicijos at
stovas programoje teigė pasi
gendąs kartu su liberalais vy
riausybę sudariusios Naujo
sios sąjungos 'socialliberalų1 

programinių teiginiu, ypač 
požiūrio | natūralių monopo
lijų privatizavimą. 

Biudžeto ir f inansų 
komitetas — „už" 

ekonomikos 
l iberalizavimą 

Seimo Biudžeto ir finansų 
komitetas pirmadieni balsu 
dauguma pritarė koalicines 
Rolando Pakso vyriausybes 
programos projektui. 

Tik opozicijos atstovai abejo
jo, ar vyriausybes programoje 
siūloma mokesčių sistemos re-

kestį. sumažint i fizinių a s 
menų pajamų mokestį nuo 33 
proc. iki 24 p roc . pridėtines 
ver tės mokestį (PVM) staty
boms sumažint i iki 5 proc, o 
už gyventojams tiekiamą ši
luminę energiją — nuo 18 
proc. iki 9 proc. bei k i ta . 

Pask i r tas i s premjeras Ro
l andas Paksa s ir J . Lionginas 
teigė, jog, įgyvendinus šias re
formas, būtų paska t in tas 
ekonomikos augimas, kur i s 
kompensuotu dėl mokesčių 
maž in imo negautas pajamas. 

Biudžeto ir finansų komiteto 
p i rmin inkas Kęstut is Glavec
kas teigė manąs , kad mo
kesčių sumažinimo efektas 
ekonomikos augimui pasijus 
tik po t a m tikro laiko. 

P a s a k R. Pakso. vyriausybė 
n u m a t o peržiūrėti išlaidas 
k ra š to apsaugai ir galbūt 
išplėsti jomis fir,<...»uu>jamų 
sričių sąrašą, į kurj gali būt i 
į t r auk tos mokslo programos. 

Visuotinis gyventojų turto ir 
pajamų deklaravimas . J. Lion
gino nuomone, galėtų būti 
įvestas tik per 2-3 metus. 

Tarp tau t in io valiutos fondo 
rekomendaciją sumažinti val
stybės, tarnautojų skaičių 30 
proc. vyriausybė taip pat ket i
na įgyvendinti pama-žu — po 
10 proc. kasmet . 

R. Paksas tvirt ino, jog Lietu
vos banko sprendimas per
orientuoti litą nuo JAV dolerio 
prie Europos Sąjungos ' E S i 
val iutos euro 2001 metų an
trąjį pusmetį nėra „šventa 
karve a r dogma". Šis sprendi
mas , pasak premjero, priklau-
svs nuo euro kurso. 

Lapkričio 5 dieną Čikagoje, Jaunimo centre, įvykta k ocertas, turį atl .-; V niaus styginių KvarttUaS, choras ..Daina
va", pianistas Rokas Zubovas ir aktorė Audre Budry: nžtt£gė savaite Čikagoje trukusį festivalio, skirto M. K. 
Čiurlionio 125 gimimo metinėms, renginių ciklą. Šio. pirmą k^rtą Amerikoje surengto neeilinio festivalio Čikagos ir 
Lemoato apylinkių žiūrovai galėjo aplankyti JAV lituanistinių mokyklų mokinių piešinių parodą; klausytis jaunųjų 
pianistų atliekamų M. K. Čiurlionio kūnnių Pasaulio lietuvių ir Jaunimo centruose; išvysti Pal. J. Matulaičio vaikų 
choro, vad. Dariaus Polikaičio, pasirodymą; pasigerėti Amerikoje gyvenančių net 50 dailininkų paroda", skirta 
didžiajam Lietuvos genijui; pamatyti nepakartojamą spektaklį pagal M. K. Čiurlionio ir Sofijos Kymantaitės Čiurlio
nienės laiškus. Nebuvo pamiršta ix amerikiečių publika — kom-ertai vyko Chicago Čultural Center bei The Universky 
of Chicago. Čikaga atsisveikino su festivaliu, kurio kelionė tęsi.-; Bostone, MA: Akrone, Clevelande, OH. 

Prezidentą stebina kalbos apie 
trumpą vyriausybės gyvavimą 

Viln ius , lapkričio 
BNS: — Prezidentą Valdą 

Adamkų stebina išankstinės 
politikų ir politologų spėlio
nės, jog paskirtojo premjero 
Rolande? Pakso vyriausybė 
nesulauks kitų šv. Kalėdų. 

Kaip valstybės vadovas sakė 
:n ter \ iu dienraščiui „Respu
blika", toks požiūris i naują 
vyriausybę ne tik stebina, bet 
ir kelia liūdesį. Prezidentas 
pabrėžė, jog pirmą kartą Lie
tuvoje dirbs koalicinė liberalų 
ir socialliberalų vyriausybe, ir 
yra proga ..padaryti kažką 
ypatinga". J is mano. kad 
sunkumų bus. nes vyriausybei 
teks būti lanksčiai, vienyti 
skirtingu pažiūrų, ideologijų 
žmones, suderinti skirtingas 
programas, ir priimti palan
kiausius Lietuvai sprendimus. 

Valstybės vadovas išreiškė 
viltį, kad naujoji vyriausybė 
gaiės {gyvendinti jo po Seimo 
rinkimu išsakytus reikala
vimus, nes į valstybės tvar
kymą ateina nauji žmones. V. 
Adamkus pasidžiaugė. \og ga
lima net Europoje pasigirti, 
kad į politika ateina nauja 

Seimūnams nesiseka rasti 
išsilavinusiu patarėjų 

karta, nes ministrų kabineto 
amžiaus vidurkis siekia 44 
metus. „Visada sakiau: reikia 
naujų žmonių, su naujomis 
idėjomis ir naujomis pažiū
romis. Todėl į prieki žvelgiu 
optimistiškai. Tikiuosi, nauja
sis kabinetas nebartos praei
ties vyriausybės Klaidų", sakė 
dienraščiui prezidentas. 

Prezidentas uap pat pa 
reiškė pntariąs paskirtojo 
premjero R Pakso ketini
mams pakeisti Valstybes turto 
fondo vadovą Stasį Vaitkevi

čių. ..Manau, kad tai sveikas 
požiūris, nes kartais žmonių, 
Der ilgai užsibuvusių ir įsi
tikinusių savo neklaidingumu, 
darbas tampa neefektyvus", 
teigė V. Adamkus. 

Prezidentas taip pat pa
reiškė esąs už tai. kad prezi
dentas prisiimtų atsakomybę 
už prokuroro parinkimą. Nau
jos kadencijos Seime gali būti 
priimtas sprendimas preziden
tui grąžinti įgaliojimus skirti 
Generalinės prokuratūros va
dovą. „Gal taip sumažėtu IKI 
šiol vyraujantis visuomenės 
netikėjimas, kad ši įstaiga gali 
dirbti efektyviai", sakė prezi
dentas. 

Atsistatydino Turto fondo 
vadovas 

nė vienos valandos", sakė S. 
Vaitkevičius. 

Spalį VTF vadovas S. Vait
kevičius ir Nyderlandų ben
drovė ..B. B. Bredo B. V." pa
sirašė prieštaringai vertinamą 
sutartį dėl „Lisco" 75 proc. ak
cijų pardavimo-pirkimo. Sei
mas praėjusią savaitę priėmė 
nutarimą, kuriame reiškia
mas susirūpinimas del sando
rio. Valstybės kontrole pa
skelbė išvada, kad „Lisco" 
įsigijusi bendrovė neatitinka 
sandorio partneriui keliamų 
reikalavimų. 

Vi ln ius , lapkričio 4 d. 
'BNS) — Ne tik naujojo Seimo 
n a r i a m s , bet ir Seimo pirmi
ninko pavaduotojams iškyla 
s u n k u m ų suras t i padėjėjų, ku
rie a t i t ik tų įs ta tyme nusta tytą 
šių pareigybių išsilavinimą. 

Seimo pi rmininkas Artūras 
P a u l a u s k a s penktadienį neei
l iniame par lamento posėdyje 
pate ikė svarstyti pasiūlymą 
sumažin t i Valstybės tarnybos 
į s ta tymu nusta ty tą kvalifika
cijos lygį Seimo pirmininko 
pavaduotojų padėjėjų, Seimo 
frakcijos seniūno referentų bei 
Seimo nario padėjėjo sekreto
r iaus pareigybėms. 

Kita Seimo pirmininko siū
loma pata isa leistų Seimo na
rio padėjėjui sekretoriui vienu 
metu eiti kelerias pareigas 
vals tybės tarnyboje. 

į s t a tymo pataisos išlygoje 
nurodoma, jog tai netaikoma 
Seimo kanceliarijos, preziden
tu ros ir vyriausybės kancelia
rijos viešojo adminis travimo 
valstybės tarnautojams. 

Dabar galiojantis Valstybės 
ta rnybos įs ta tymas Seimo pir
mininko pavaduotoju padėjė
jus , Seimo frakcijų seniūnų re
ferentus priskiria ..A' lygio 

valstybės tarnautojams, ku
riems būt inas aukštasis uni
versitetinis išsilavinimas. Sei
mo nario padėjėjams-sekreto-
riarns. kurie yra .,B" lygio val
stybės tarnautojai, būtinas ne 
žemesnis kaip aukštasi> ne
universitetinis išsilavinimas. 

Seimo pirmininko pateikto
se pataisose siūloma šių parei
gybių lygį sumažinti iki ,,C" 
lygio valstybės tarnautojų, ku
riems būtinas tik ne žemesnis 
kaip vidurinis išsilavinimas. 

A. Paulausko teigimu, įstaty
mo pataisos buvo pasiūlytos 
todėl, kad į Seimo valdybą 
kreipėsi nemažai Seimo narių, 
skųsdamiesi negalintys suras
ti įstatymo reikalaujamos kva
lifikacijos padėjėjų. 

* D i d ž i a u s i o Švedi jos 
b a n k o „Swedbank r" ' atstovai 
įsitikinę, kad Lietuvos vyriau
sybe turėtų kuo skubiau par
duoti Lietuvos taupomąjį ban
ką strateginiam investuotojui 
nes jo verte rinkoje nuolat 
krenta. Anot ..Swedbank" vi
ceprezidento. LTB pozicijos 
Lietuvos rinkoje nuolat silp-
nejn. agresyviai veikiant k.-
'jen',- bankams, pirmiausia 

Vilnius, lapkričio 6 d. 
• BNS i — Valstybės tur to fon
do ( \TFi generalinis direkto
rius Stasys Vaitkevičius pra
ėjusį ketvirtadienį posėdžia
vusiai VTF valdybai įteikė at
sistatydinimo pareiškimą, ku
ris buvo patenkintas, pranešė 
..Respublika". 

Penktadienį VTF vadovo at
sistatydinimą priėmė laikina
sis premjeras Andrius Kubi
lius. 

S. Vaitkevičius sakė pats 
prašęs ministro pirmininko at
leidžiamas, tačiau nekomenta
vo, apie ką kalbėjo su laiki
nuoju premjeru. Paklaustas, 
kodėl nusprendė daugiau ne
ginti savo pozicijos dėl „Lie
tuvos jūrų laivininkystės" 
I „Lisco") privatizavimo. S. 
Vaitkevičius sake: „Jeigu tai 
būtu mano vieno kova. galė
čiau sau tai leisti. Bet už nu
garos yra įmone> žmones, ir 
jie neturi dėl tos kovos nu
kentėti. Man ne vienas pa
reigūnas neoficialiai pasakė, 
kad jeigu ne Lisco". būtų 
užkliuvę kiti objektai". 

Pasak S. Vaitkevičiaus, pa
skirtasis premjeras Rolandas 
Paksas kalbėjo norįs VTF va
dovo poste matyti patikimą 
žmogų. „Tai reiškia, kad vi
siškai nesvarbu, jog VTF re
zultatai per pu.-trečiu metu 
nuo labai žemos vietos Euro
poję pakilo į pirmąjį šešetuką 
pagal daugeli rodiklių. Tai 
nieko nedomina". sakė S. Vait
kevičius. „Naujasis premjeras 
nenorėjo su mammi dirbti, ir 
aš nenoriu. Ne vienos dienos, 

Vilniaus bankui, kuris, pade
damas SEB 'pagrindinio 
„Swerib,ink" konkurento Šve
dijoje' investicijų, savo klien
tams irai: pasiūly'i dautr nau;'j 
;>a> .a ll_U. Eita' 

P a n e v ė ž i o rajone nužudyti 
du t e i sė saugos pareigūnai 

P a n e v ė ž y s , lapkričio 6 d. 
BNS — Panevėžio rajono 

sodų bendrijoje prie sodo na
melio pirmadienio rytą rasti 
nužudyti Panevėžio apygardos 
prokuratūros vyriausiojo pro
kuroro pavaduotojos Vidos 
Kazlauskaitės ir Pasvalio rajo
no policijos komisariato in
spektoriaus Sergejaus Pisku-
novo lavonai. 

Pasak Policijos departamen
to atstovo spaudai, 40-mečių 
pareigūnų lavonai su šau
tinėmis žaizdomis galvose 
buvo rasti 7 vai. ryto. Proku
rorės lavonas buvo ras tas Pa
svalio rajono policijos komi
sariatui priklausančiame au
tomobilyje. Šalia automobilio 
gulėjo inspektoriaus lavonas. 
Ginklas, iš kurio nužudyti pa
reigūnai, nerastas . 

Automobilio „Citroen", ku
riame buvo ras tas prokurores 
lavonas, galinis langas per
šautas . 

Nužudytieji prokurorė ir po
licininkas gyveno kar tu . Sodo 
namelis priklausė inspekto
riui S. Piskunovui. 

Tai jau antras Panevėžio 
apygardos prokuratūros pro
kuroro nužudymas. Pernai 
buvo nužudytas šios proku

ratūros prokuroras Gintautas 
Sereika. Jo žudikai iki šiol ne
rasti. 

Generalinis prokuroras Ka
zys Pėdnyčia sakė, kad įvykio 
vietą dabar apžiūri speciali 
Panevėžio kriminalistų pa
reigūnų grupė, iš Vilniaus 
vyksta spec. tardymo ope-
tyvinė grupė. Del prokurorės 
ir policininko nužudymo iš
kelta baudžiamoji byla. „Ne
turiu duomenų ir negaliu pa
sakyti, kokie to įvykio moty
vai", teigė generalinis proku
roras. K. Pėdnyčia tvirtai ne
galėjo pasakyti, ar prokurorės 
ir policininko nužudymai yra 
susiję su jų darbu, tačiau teigė 
manąs, kad „tai ne su sodo 
reikalais susiję". 

K. Pėdnyčia anksčiau buvo 
žadėjęs, kad prokuroro G. Se
reikos žudikai greitai tikrai 
bus rasti. įtariamųjų ratas su
siaurėjęs. Tačiau praėjus be
veik metams, žudikų pareigū
nams surasti nepavyko. K. 
Pėdnyčia sako. kad taip kal
bėdamas, turėjo gaivoje, kad 
apskritai anksčiau ar vėliau 
žudikai bus rasti. „Tikiu, kad 
nusikaltėliai bus rasti . Tai tik 
laiko klausimas", sake K. 
Pėdnvčia. 

Teisėsaugininkai „skelbia karą" 
nusikalstamam pasauliui 

Panevėžy je muzik in į 
spektak l i n u t r a u k ė ant žiū
rovų galvų krintančios lubos, 
rašo .,Lietuvos rytas". Muzi
kiniame teatre vaidinant va
karinį spektaklį, J. Patricko 
džiazo komediją ..Brangioji 
Pamela, arba kaip nukepti 
mums senutę", staiga ėmė 
kristi pakabinamos lubos — iš 
metalinių konstrukcijų išsly
dusios devynios medžio drož
lių plokštės trenkėsi į salėje 
sėdėjusius žiūrovus. Spektaklį 
stebėjo maždaug 150 žmonių. 
Iškviesta greitoji pagalba į li
goninę išvežė penkis sužeis
tuosius. ..Šiame spektaklyje 
turėjau ištarti žodžius; 'Gia 
viskas vos laikosi, čia viskas 
tuoj turi griūti...* Taip pat vie
nu momentu scenoje turėjo 
virsti lubas laikantt sija. Bet 
ten viskas yra apskaičiuota, ir 
aktoriams nekyla jokio pavo
jaus", po nelaimes kalbėjo se
nutę Pamelą vaidinanti aktore 
Marija Nijole Garbaliauskie-
nė. Nespėjusi ištarti savo fra-
zes,aktore išgirdo baisų trenk
smą salėje. Pirmąją akimirfc Į 
ji pamanė, kad nugriuvo dalis 
teatro. 'Eita-

I i f l i m Jungt in iuose 
Arabu E m y r a t u o s e ; ura nai; 

Vilnius , lapkričio 6 d. 
• Eita) — Dviejų pareigūnų nu
žudymas lietuviškąja Čikaga 
vadinamame Panevėžyje tei
sėtvarkos bei teisėsaugos ins
titucijas verčia eiti į žūtbūtinį 
mūšį su nusikalstamu pasau
liu. 

Pirmadienio vakarą į prezi
dentūrą pakviesti generalinis 
prokuroras Kazys Pėdnyčia ir 
policijos generalinis komisa
ras Visvaldas Račkauskas sa
kė, kad padėtis šiame mieste 
yra nepaprasta, todėl ir prie
monės jai išspręsti turi būti 
griežtos. 

..Mestas iššūkis visai Lietu
vos visuomenei ir, aišku, tei
sėsaugai", po susitikimo su 
prezidentu Vaidu Adamkumi 
sakė V. Račkauskas, užtikrin
damas, kad bus pasistengta, 
jog šią bylą t i r iantiems parei
gūnams nestigtų nei lėšų, nei 
techninių priemonių. 

Kol kas tikroviškiausia 
dviejų pareigūnų nužudymo 
prielaida yra siejama su jų 
tarnybine veikla. Tikimasi, 
kad anksčiau ar vėliau ši byla 
bus išaiškinta. Šiuo metu Pa
nevėžio policija yra st ipnna-
ją'konsulą — buvusį Užsienio 
reikalų ministerijos Valstybi
nio ir diplomatinio protokolo 
tarnybos direktoriaus pava
duotoją Valterį Baliukonį. Jis 
Jungtiniuose Arabų Emyra
tuose eis generalinio konsulo 
pareigas. Konsulo vieta liko 
laisva, kai tuometinis Lietu
vos konsulas Gvidas Kani
šauskas pavasarį buvo pa
skelbtas nepageidaujamu toje 
valstybėje. G. Kerušauskas 
kovo 25 d. Dubajuje. statyda
mas automobilį prie vieno klu
bo pastato, truputį užkliudė 
kitą automobilį ir ;sivėle į 
ginčus su klubo apsauga. Ka
dangi konsulas prieš tai vyku
siame renginyje buvo gėręs al
koholio, policija jam neleido 
toliau vairuoti. Islamo valsty
bėse alkoholio vartojimas yra 
labai ribojamas, todėl diplo
matas savo elgesiu pažeidė 
griežtus buvimo tokioje vals
tybėje įstatymus. BUS 

ma imantis organizacinių re
formų ir at i t inkamų tarnybų 
vadovus keičiant jaunais , ryž
tingais pareigūnais. 

V. Račkauskas paneigė, kad 
tokie nusikaltimai įvarys dar 
daugiau baimes pareigūnams. 
Jo nuomone, atsitiks priešin
gai. 

Tačiau naujausias žiaurus 
nusikaltimas Panevėžyje vėl 
priminė ir pačios policijos bė
das. Policijos generalinis ko
misaras pažymėjo, kad nusi
kaltimus tirianti bei jų užkar
dymu užsiimanti policija yra 
susilpnėjusi, nes iš jos dėl at
lyginimų bei socialinių garan
tijų reformų pasitraukė geri 
pareigūnai. 

' Lapk r i č io 6 d. s u k a k o 
lygiai p e n k i mėnes ia i , kai 
dingo trys mažeikiškiai — Ge
diminas Riešus, jo sūnus Val
das ir vairuotojas Alfonsas 
Galminas. primena ..Lietuvos 
aidas". Teisėsaugos pareigū
nai tikina gerokai pasistūmėję 
į priekį, tačiau gyvų jų rasti 
vilties nėra. Jau beveik žino
mas pagrobimo scenarijus ir jo 
dalyviai. Belieka juos surasti. 
O tai padaryti itin sudėtinga, 
policija iki šiol nežino, kur 
slapstosi keturi įtariamieji. 
Generalinis komisaras Visval
das Račkauskas patikino, kad 
visi įtariamieji bus sugauti. 
Iki šiol policija ieško keturių 
panevėžiečių — 25 metų Gied
riaus Liubarto. 26 metų Egidi
jaus Bučio, 34 metų Romualdo 
Čeponio bei 32 metų Audriaus 
Andriušaičio — įtariamų Kie-
sų turto prievartavimu ir jų 
pagrobimu. Šie asmenys pri
klauso Panevėžio ..tulpinių" 
grupuotei. Prieš keletą mėne
sių policijai nepavyko sulaiky

mu vieno ieškomojo, jam pavyko 
pasprukti iš po pareigūnų no
sies. DM 
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das. Gotfridas. Severinas I Severas-, 
Svirbutas, Viktorinas 
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NARKOMANIJOS IR ŽIV/AIDS 
PREVENCIJA KLAIPĖDOS 

MOKYKLOSE 
P R A N Ė ŠLUTIENĖ 

Sveikatos apsaugos ministe
rija (SAM) kartu su Klaipėdos 
Visuomenes sveikatos centru 
;KYSC) tokiu pavadinimu 
rugsėjo 13 d. suruošė konfe
renciją Klaipėdos viešbutyje. 
Programos tolimasis tikslas: 
pagerinti bendrą moksleivių 
sveikatą, sustabdyti narkoma
nijos ir ŽIV/AIDS plitimą ta rp 
jaunimo. 

Pasinaudota Čikagos Illinois 
universiteto Slaugos fakulteto 
sukur ta programa, skirta nar
komanijos ir ŽIV.'AIDS pre
vencijai Čikagos mokyklose. 
Tarpininkaujant Lithuanian 
Mercy Lift ;LML narei. Svei
katos švietimo koordinatorei-
direktorei Pranei Šlutienei. 
programa įgyvendinta Klaipė
dos miesto ir apskrities mo
kyklose. Programos vadovas 
KSVC direktorius dr. Riman
tas Pilipavičius, o programos 
koordinatorė dr. Rita Vai
nauskienė. 

Lankst inuke, kuris buvo iš
dal intas 160 dalyvių ir visos 
Lietuvos dirbantiems visuo
menes sveikatos centruose, 
šeimos centruose ir mokyklų 
direktoriams ir mokytojams, 
rašoma: 

„Klaipėda — ŽIV epidemijos 
Lietuvoje centras. Infekcija 

5-ų, 7-ų, 8-ų klasių mokymo 
programos integravo minėtą 
programą. Gavus finansavimą 
iš Klaipėdos miesto savival
dybės Sveikatos fondo, taip 
pat remiant Amerikos USAID 
organizacijai, LML išleido 
vadovėliu, visoms Klaipėdos 
mokykloms parengta metodi
niai pamokų planai (pagal Či
kagos mokyklų programą) mo
kytojams darbui darželyje ir 
mokykloje nuo pirmos iki aš
tuntos klases. Taip pat išleisti 
pratybų sąsiuviniai 1-5-ų kla
sių "moksleiviams. 1999/2000 
mokslo metais visos Klaipėdos 
mokyklos ir darželiai turi ga
limybę sveikatos ugdymą dės
tyti pagal Čikagos Illinois uni
versiteto Slaugos fakulteto pa
rengtą programą. Apie progra
mos įgyvendinimo eigą buvo 
informuota visuomenė bei ša
lies miestų ir rajonų švietimo 
skyrių specialistai, mokyklų 
vadovai, mokytojai, visuome
nes sveikatos darbuotojai 
dvejų respublikinių konferen
cijų, kurias organizavo KVSC 
ir miesto savivaldybė, metu. 

Programos uždaviniai: a. su
teikti žinių. įgūdžių ir nuos
tatų, kurios skatintų sveikos 
gyvensenos praktiką ir neštų 
naudą patiems moksleiviams. 

Klaipėdos . .Saulėtekio" vidurinėje mokykloje vykdoma UIC/LML mėginamoji p r o g r a m a . .Sve ika tos gyven imo 
ugdymas" Mokiniai pa t enk in t i gaunamomis ž in ioms P r a n ė s Š l u t i e n ė s n u o t r a u k a . 

sutinka remti čia narkotikų Šiais metais išmoko apie ligas 
prevencijos programą mokyk- — apie j aun imo įtampą, nar -
iose. J i s sakė. kad problema komanijos ir alkoholio žalą, 

plinta per nesterilius švirkš- jų šeimoms ir bendruomenei; 
tus ir adatas tarp injekcinius b. išugdyti suvokimą, kad jie. 
narkotikus vartojančių asme
nų (66.7 proc.j ir nesaugius ly
tinius santykius (25 proc) . 
Klaipėdoje svaiginimasis įvai
riais kvaišalais įgauna pavo
jingą pobūdį. J a u ankstyvoje 
vaikystėje įpratę vartoti alko
holį, rūkyti cigaretes paaug
liai vėliau žymiai daugiau rizi
kuoja pradėti vartoti nelega
lius narkotikus, turėti anksty
vus nesaugius lytinius santy
kius ir t.t. Vis dažniau jauni
mas užsikrečia lytiškai plin
tančiomis ligomis, dažnesni 
paauglių nėštumo ir abortų 
atvejai. Visa tai neginčijamai 
rodo, kad būtina diegti siste
mingą sveikatos mokymą, ku
ris apsaugotų vaikus ir jau
nimą nuo rizikingo elgesio. 
Tam, kad būtų galima išveng
ti ankstyvo vaikų ir jaunimo 
rizikingo elgesio — klijų uos
tymo, marihuanos rūkymo, 
ankstyvų lytinių santykių ir 
pan . prevencinių priemonių 
imtis žymiai anksčiau, t.y. dar 
prieš tai, kai vaikų elgesiui 
įtakos turi jų bendraamžiai . 
Tuo tikslu 1998 metais dve
jose miesto mokyklose buvo 
pradėtas vykdyti sveikos gy
vensenos ugdymo mokykloje 
pilotažinis projektas 7-se ir S-

kaip moksleiviai ir bendruo
menės nariai, y ra atsakingi už 
sveiką aplinką; c. suteikti in
formacijos, pasitikėjimo savi
mi ir bendravimo įgūdžių, kad 
moksleiviai gerai jaustųsi ir 
sugebėtų veikti tiek šeimoje, 
tiek nuolat kintančioje visuo
menėje. 

Programos temos: ligų pre
vencija, augimas ir vystyma
sis, priklausomybės ligų pre
vencija, saugumas ir pirmoji 
pagalba, informacija vartoto
jui, šeimos sveikata, lytinis 
švietimas, visuomenės sveika
ta, dvasinė sveikata, mityba. 

Priklausomai nuo vaikų am
žiaus, sveikatos ugdymui siū
lomi skirtingi t ikslai: 

1. darželyje — problemos 
identifikavimas ir sprendi
mas; 

2. pirmoje klasėje — pana
šumai ir ski r tumai : 

3. antroje klasėje — nusi
raminimo ir mąstymo svarba. 
Pasikeitimas mintimis ir pla
nų kūrimas; 

4. trečioje klasėje — faktų 
ieškojimas; 

5. ketvirtoje klasėje • 
jausmai gali paveikti 
sveikata: 

6. penktoje klasėje -

- kaip 
fizinę 

kaip 
se klasėse pagal Čikagos Illi- jausmai gali paveikti mūsų 
nois universiteto Slaugos fa
kulteto specialistų parengtą 
programą. 1999/2000 mokslo 
metais 16 miesto ir 11 apskri
ties vidurinių mokyklų 1-ų. 

galvoseną, veiksmus ir turėti 
pasekmės: 

7. šeštoje klasėje — kaip 
jausmai sukelia teigiamą ir 
neigiamą įtampą; 
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8. septintoje klasėje — gebė
jimų daryti sprendimus for
mavimas; 

9. aštuntoje klasėje — gebė
jimų daryti sprendimus forma
vimas. 

Programos dėstymo t rukme 
36-42 pamokos. Mokytojai yra 
pagrindiniai programos dėsty
tojai. Priklausomai nuo mo
kyklų apsisprendimo, progra
ma mokyklose įgyvendinama 
dviem keliais, integruojant į 
klasės valandėles, biologijos, 
darbų, fizinio lavinimo pamo
kas arba skiriam vieną savai
tinę pamoką, kaip sveikatos 
ugdymo dalyką. Antruoju at
veju skiriami mokytojai daly-
kininkai. medicinos seserys 
psichologai, socialiniai peda
gogai dėstyti programos ati
t inkamas temas. 

Problemų sprendimo meto
das, kuris suteikia mokslei
viams įgūdžių ir nuostatų, 
skatinančių juos mokytis visą 
gyvenimą, dažnai taikoma 
šios programos kurso medžia
gos dėstyme. Naudodamas 
problemų sprendimo metodą, 
mokytojas „minčių lietaus", 
darbo grupėse, situacijos in
terpretavimo pagalba, atpalai
duoja moksleivių kūrybines ir 
intelektualines galias. 

Moksleivių veikla ir jos pa
žanga vertinama tikrinimų 
prieš ir po užsiėmimo pagalba, 
vertinama namų darbų kie
kybė ir kokybė, atsižvelgiama 
į tai. kaip moksleivis dalyvau
ja mažų grupių ir visos klasės 
diskusijose ir t.t. 

Šios programos sėkmė di
dele dalimi priklausys nuo ak
tyvaus tėvų dalyvavimo, todėl 
būtina juos informuoti apie 
tai, kas vyksta mokyklose. 

Konferencijos programoje su 
paskaitomis dalyvavo 14 as
menų. Dr. Rimantas Pilipa
vičius atidarė konferenciją ir 
pristatė mero E. Gentvilo at
stovę Audrą Daujotienę, kuri 
yra mero patarėja. Ji kalbėjo 
apie vaikų švietimą, ypač kad 
namuose vaikai turėtų būti 
tėvų draugai — turi kartu 
draugauti ir pasikalbėti. Gy
vensenos ugdymas turi būti 
įvestas į visas mokyklas, ne 
tik mokyklose, bet ir universi
tetuose. Ji pažadėjo sėkmingą 
darbą. Jos nuomonė, kad pre
vencijos darbas yra pats pag
rindinis darbas. Jeigu yra 
problemų kvietė visus kreiptis 
į savivaldybės Sveikatos sky
rių. 

Kalbėjo pareigūnų iš polici
jos vadybos, kadangi jie pir
mieji turi ryšius su narkotikų 
naudotojais ir su tuo surištais 
nusikaltimais. Jie yra įjungti į 
mokymo procesą. Panaši si
tuacija yra ir JAV. kur buvo 
pradėta programa San Fran-
cisco mieste, pavadinta 
I) A R E . ir yra naudojama tik 
7-toje, 8-toje ir 9-toje klasėse. 
Čia tik kalbama apie narko
tiku- :r .j žala. Mano nuomo
ne, prourama nėra pakanka
ma 

Šia iigą mums atvežė 
i kalbėjo KSVC direk-
fir Rimantas Pi 1 i pa 
I.tm tenka susitikti su 

s žiniasklaidos žmonė
mis ir turi progos pasikalbėti 
ap;e ŽIV'AIDS problemas kai-
::.'. :;;nese šalyse. •lis sakė. kaii 
•Jungtines Karalystes atstovai 

nelabai rūpinasi Seimas, ne
sistengia paskirti lėšų. Nela
bai supranta, kad švietimas ir 
prevencija yra pigesnė nei gy
dymas. Šiuo metu. 2000 m. 
rugsėjo mėn. Lietuvoje buvo 
247 ŽIV nešiotojų. 35 serga 
AIDS. 24 mirė. 43 proc. yra 
homoseksualai Klaipėdoje yra 
116 ŽIV nešiotojų, iš jų 66 
narkomanai. 

Dr. Elvyra Giedraitiene, 
Klaipėdos universiteto Sociali
nių darbuotojų fakulteto di
rektorė, pritarė programai, 
bet patarė "kalbėti ir tėvams, 
paminėjo, kad ne tik narko
manija ir ŽIV plinta asocialio
se šeimose, bet atsirado ir Sei
mo nario J. Razmos šeimoje 
dukters Agnės Razmaitės — 
narkomanės gyvenime. Susi
imti rankomis turime visi, 
dirbti kartu, netraukti į atski
ras puses, kaip skaitome laik
raščiuose. 

E. Šikšienė, viena pirmųjų 
mokytojų pradėjo sėkmingai ir 
įdomiai dėstyti moksleiviams. 
Saulėtekio vidurinėje mokyk
loje. Teko man su Sue Misner, 
R.N. iš Illinois universiteto 
dalyvauti per pamoką ir pasi
klausyti moksleivių apie jų 
žinias. Ji kalbėjo, kad tėvų pa
žiūros į vaikų gyvenimą yra 
skirtingos. Ji sakė, kad moki
niai klasėse labai pozityviai 
kalbėjo, kad ne visi tėvai gali 
pakalbėti apie seksualinį gy
venimą arba apie kitas temas, 
kurios yra aktualios jaunimui. 

Kalbėjo 8-tos klasės mokinė 
iš Ąžuolyno mokyklos, kur vy
ko pilotažinė programa. Jai la
bai patiko tema ŽrV/AIDS. 

Deja. 
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turi galimybių dalyvauti kon
kursuose: piešinių ir rašybos. 
Išmoko apie bendravimo, psi
chologijos, seksual ines proble
mas ryšium su ŽrV/AIDS. 
Visa klasė išmoko, kad bran
giausiai vert int i reikia svei
katą. Kad nebūtų nuobodu, 
per pamokas susigrupuoja ir 
pasikalba apie paauglių prob
lemas, nes nedaugelis kalbasi 
su tėvais kaip mokykloje su 
mokytojais. 

Kiekvienas paska i t in inkas 
turėjo gerų minčių, kuriomis 
pasidalino su dalyviais. Yra 
susirūpinimo, nes s ta t i s t ika 
rodo, kad kas 5 vaikas naudo
ja narkot ikus. 

Po dienos paskaitų, susi
domėjo ir iš kitų Lietuvos mies
tų, kurie rimtai nori pradėt i 
KVSC programą. P rograma 
buvo pr is ta ty ta A.P.P.L.E. su
važiavime. Po konferencijos 
per susit ikimą su Vilniaus Vi
suomenės sveikatos centro 
valdybos nar ia is pasirodo, kad 
jau ats i rado dvi pilotažinės 
mokyklos išbandymui sostinė
je, kur su apskri t imi yra 70 
mokyklų. O 2001 metų pava
sarį paruošime konferenciją 
visiems Vilniaus kraš to mo
kyklų di rektor iams ir mokyto
jams , kur ie a ts tovaus savo 
mokykloms. 

Nemanyki te , kad narkot ikų 
ir ŽrV/AIDS problema yra t ik 
Klaipėdoje. Yra visoje Lietu
voje, Europoje ir kitose pasau
lio vietovėse. Tik mes apie ją 
negirdime. Čia pat, mūsų Či
kagos mieste, problema labai 
didelė. 

K ,1)0 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
ŠIRDIS IR VALGIS 
DANIELIUS DEGESYS, M.D. 

rius r iebalus. Prancūzai ypač 
mėgsta gerti raudoną vyną. 
Raudonas vynas turi chemi
nius junginius , flevonoidais 
vad inamus , kurie mažina 
kraujo krešulių susidarymą 
kraujo induose, tokiu būdu 
mažina galimybę susidaryt i 
krešuliui širdies koronarinėse 
arterijose. Todėl, pagal eks
pertų nuomonę, svarbu, kad 
alkoholis būtų geriamas nedi
deliais kiekiais su maistu ir 
neger iamas vienas. 

Prancūzai vyną geria nedi
deliais kiekiais. Maži kiekiai , 
tai dvi t au rės vyrams ir viena 
taurė moter ims per dieną. 
Degtinės 2 uncijos vyrams ir 1 
uncija moter ims. Be to, p ran
cūzai suvalgo du ka r tus dau
giau negu amerikiečiai java i -
nių skaidulų. Trys didelės s tu
dijos parodė, kad javain ių 
skaidulos ryškiai sumaž ina 
širdies ligų pavojų. Pernai bir
želio mėnesį „The Journa l of 
American Medical Associa-
tion" paskelbta studija, dary ta 
su 69,000 vidutinio amžiaus 
medicinos seserimis, parodė, 
kad padidinus jų valgį pen
kiais gramais sėlenų dienoje 
(pusė puodelio „bran flake"), 
jų koronarinių indų ligų rizika 
sumažėja 37 procentais. 

Kitas gardus ir sveikas 
maisto produktas , tai nešu ta i 
Prancūzai valgo dvigubai dau-

Mitybos ekspertai duoda pa
tarimus, kaip reikia maitintis, 
kad valgis būtų gardus ir pa
vojus susirgti širdies ligomis 
butų mažas. Dr. M. Staufer ir 
dr. E. Rimen. Harvard School 
of Public Health, tvirtina, kad 
širdies ligos susidaro ne dėl 
vienos kokios priežasties, to
dėl apsisaugoti nuo jų nėra 
galima, išjungus iš maisto 
vien tik riebalus. Jų studijos 
rodo. kad kai kurios maisto 
rūšys kenkia širdžiai, o kitos 
prisideda prie širdies sveika
tingumo palaikymo. Įdomu, 
kad viena tokių širdies sveika
tingumui palaikyti valgio rū-
«iu yra alkoholis Harvard ty
rinėtojai sako. jog daugelis 
studijų patvirtina, kad regu
liariai geriant alkoholio ma
žus kiekius ir geriant kartu su 
maistu, mirtinų širdies atakų 
skaičius sumažėja. Alkoholis 
didina gero cholesterolio 
!HDL» kiekį kraujyje, kuris 
išima blogą (LDL) cholesterolį 
iš kraujo ir nuneša į kepenis, 
kur jis būna perdirbtas. 

Prancūzai geria daug vyno 
ir valgo riebų maistą, bet šir
dies atakomis ją miršta per 
pusę mažiau negu amerikie
čių. Jų širdis kažkas apsaugo 
nuo ligų, nes kaip kitaip jie 
galėtų būti sveiki, apsčiai val
gydami kiaušinius, sviestą, 
grietine, riebius sūrius ir ivai-
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giau riešutų negu amerikie
čiai. Keletas studijų, darytų 
su dešimtimis tūkstančių vyrų 
ir moterų, rodo, kad valgant ir 
mažus kiekius riešutų, širdies 
koronarinių indų ligų rizika 
sumažėja. Daugelis žmonių, 
net ir tie, kur ie domisi sveika
ta, vengia valgyti riešutus, to
dėl, kad jie tu r i riebalų. Taip, 
riešutai tur i riebalų, bet tie 
riebalai yra neprisotinti rieba
lai, kurie nesukel ia patologi
nių pakitimų širdies koronari
niuose induose. Prancūzai ne
prisotintų riebalų valgo dvigu
bai daugiau, negu amerikie
čiai arba anglai . Amerikiečiai, 
būdami Prancūzijoje, arba kad 
ir Amerikoje nemėgsta valgyti 
prancūziškuose ištaiginguose 
restoranuose riebaus ir sunkiai 
virškinamo maisto. Prancūzai 
kasdien nevalgo ištaiginguose 
restoranuose. J i e valgo dau
giau daržovių ir«vaisių, turin
čių vitaminą B (folic acid), ku
ris mažina širdies susirgimo 
pavojų. Vi taminas B randa
mas žaliuose daržovių lapuose 
ir apelsinų sultyse. Gausus ir 
dažnas saldumynų valgymas 
rišasi su širdies ligomis ir dia
betu. Kai cukraus kiekis krau-
juje pakyla, insulino kiekis ir
gi padidėja. Toks procesas 
ska t ina trigliceridų gamybą. 
Trigliceridai y ra koronarinių 
širdies arterijų aterosklerozės 
veiksniai-sukėlėjai. Todėl sal
dumynai , pyragaičiai ir tortai 
didina riziką susirgti širdies 
ligomis. 

Pietinėje vakarinėje Prancū
zijoje, Gaskonijos rajone, koro
narinių širdies arterijų susir
gimų ir mirčių širdies atako
mis vidutinio amžiaus žmonių 
tarpe yra per pusę mažiau ne
gu kitose Prancūzijos vietovė
se. Gaskonijos apylinkės žmo
nės mėgsta valgyti vietines 
žąsis ir ant is , kurios maitinasi 
ten augančiomis žolėmis. Dr. 
S. Renauld, Prancūzijos Vals
tybinio sveikatos ir medicinos 
inst i tuto direktorius mano, 
kad žąsų mėsoje yra kažko
kios medžiagos, kurios apsau
go širdį nuo arterosklerozės. 
J is sako, kad žąsų ir ančių rie
balų cheminė sudėtis yra pa
našesnė į alyvų aliejų, negu į 
sviestą arba lajų. Šiuo metu 
sveikatos ins t i tu tas daro Gas
konijos žolės ir ja besimaiti
nančių žąsų riebalų tyrimus. 

Ne vien tik riebus maistas 
kelia pavojų širdžiai. Svarbu 
yra ir maisto kiekis. Prancū
zai valgo kur kas mažiau negu 
amerikiečiai, be to, jie valgo 
reguliariai t r is ka r tus dienoje 
ir nevalgo tarpuose. Ameriko
je nutukusių yra 30 proc., o 
Prancūzijoje t ik 8 proc. Nepai
sant prancūzų pranašumo 
sveikatingume, jie irgi miršta 
širdies ligomis, kurios būna 
dažniausia mirties priežasti
mi 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTU GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTU GYDYTOJA 

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

Valandos pagai susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. te l . 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTU GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory HiHs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

D R ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPEP, 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superlor, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708336-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

* Narkot ikų laikymu kal
t inamas Algimantas Vertelka 
mano, kad policijos pareigū
nai, „sufabrikavę" baudžiamą
ją bylą, ketino jį nušauti. Vil
niaus 2-asis apylinkes teismas 
pratęsė panevėžiečiui Algi
mantui Vertelkai, pravarde 
„Pinčia", kardomojo kalinimo 
laiką iki lapkričio 25 d. Tokiu 
būdu teismas tik iš dalies pa
tenkino valstybinio kaltintojo 
Jus to Lauciaus prašymą įka
linti teisiamąjį iki Naujųjų 
metų. A. Vertelka taip pat 
tvirtino, kad vežant jį iš Nidos 
į Vilnių, Policijos departamen
to pareigūnai sudarė galimybę 
bėgti ir netgi provokavo to
kiam žingsniui. Jo nuomone, 
jeigu jis būtų mėginęs bėgti, 
pareigūnai būtų jį nušovę. Po 
to visa kaltė dėl Gedimino 
Kiesaus, jo sūnaus ir vairuoto
jo pagrobimo bū'.ų suversta 
jam. tmm 

• Šypsena — praturtina tą, 
k i m yra skirta, nenuskurdin-
r.ama to. kuris ja dovanoja. 



VALSTYBES ATEITIS 
PRIKLAUSYS NUO MŪSŲ 

SUGEBĖJIMO TARTIS 
AUDRONĖ V. ŠKILDAITĖ 

Lapkričio 3 d. Seimo posėdy
je paskirtasis vyriausybės va
dovas Rolandas Paksas. prista
tydamas vyriausybes pro
gramą 2002-2004 metams, pa
citavo Estijos premjerą, tokia 
pat proga kalbėjusį savo šalies 
parlamente: „Ryšių ta rp vals
tybes ir jos piliečių a tkūr imas, 
piliečių ir valdžios susvetimė
jimas yra viena rimčiausių 
mūsų šalies problemų. Vyriau
sybines koalicijos partneriai 
yra giliai įsitikinę: mūsų pa-

ar ideologijos stygių, bet ne
galima prikišti kolektyvines 
atsakomybės, kad jie už ką 
nors nepadarytą ar sužlugdy
tą. 

...\'uo mūsų sugebėjimo tar
tis ir susi tar t i priklausys visos 
valstybės ateitis'". — sakė savo 
kalboje paskirtasis premjeras. 
Galima sutikti, kad čia ir bus 
sunkiausia , nes tai būdavo 
sunkiausia ligšiolinėms val
džioms. Bet norą susitarti, ne
konfrontuoti ir turėti kuo ge-

stangos bus beprasmes, jei resnį užnugarį šie pragmati-
mes. vyriausybes vadovai, gal- kai j au parode. Vienas pir-
vosime apie ką nors kita, o ne mųjų naujojo Seimo pirminin-
apie savo piliečius, jų intere
sus, jų teises ir jų poreikius". 

Pirmosios visų buvusių va
dovų kalbos buvo gražios ir 
daug žadančios. Žadėti visada 
lengviau. Bet tautai patinka. 

ko žingsnių buvo susitikimas 
su valstybines televizijos di
rektoriumi V. Žuku, kurio me
tu j is pareiškė, kad žurnalis
tams turėtų būti sudarytos są
lygos kūrvbiškai dirbti. Bene 

ką Paksas kalba, ji linkusi ti- pavojingiausiam opozicijos po
keri, tai rodo pastarieji visuo- litikui Česlovui Juršėnui ati-
menės apklausos duomenys, duota duokle: Seimo pirminin-
Rolandui Faksui palankūs net 
72 proc. šalies gyventojų (.pa
gal .Baltijos tyrimus"'). Seniai 
teko girdėti ir matyti , kad 
ateinantis į svarbų postą va
dovas būtų pats populiariau
sias tarp populiariausiu, pali
kęs antroje vietoje net ilgame
tį pirmūną Valdą Adamkų. 
Tiesa, su dideliu meilės avan
su Paksas buvo pri imtas ir 
pirmojo premjeravimo pra
džioje Net ir Seimo posėdis, 
Paksui stovint tribūnoje neat
rodė žvėrynu, kas dažnai atsi
tikdavo iki tol. Buvo klau
simų, iš kairės ir dešinės, bet 
aštresnės pastabos vyriau
sybės programos adresu buvo 
pasakytos ne posėdžio metu. 
Pv**T:- viena ekonomikos ek
spertė TV pareiškė, kad pro
gramos ekonominė dalis buvo 
rengta studentų. O buvusi 
premjere Kazimiera Prunskie
nė išreiškė netgi pagiriamąjį 
žodį. esą vyriausybės progra
moje palikta erdvės manev
rams. 

Sugebėjimas manevruoti 
krito į akis ir klausantis pa
skirtojo premjero kalbos. Ne
sėkmės, kurios lydėjo R. Pak-
są prieš metus, matyt, kai ko 
jį išmokė. Atsakymai į klausi
mus sudarė kompetentingumo 
įspūdį. Jis nepasimetė netgi 
tada. kai neturėjo konkretaus 
atsakymo. 

Nors kai kas iš žiniaskiaidos 

ko pavaduotojo postas. Pau
lauskas yra pareiškęs, kad ne
kvestionuos „YVilliams" sutar
ties, prieš kurią atkakliai ko
vojo, vykdys įstatymą, tik ne-
s ipykdamas su Rusija, dėl So
vietų Sąjungos okupacijos pa
darytos žalos atlyginimo. Vy
riausybės programoje pasaky
ta, kad naujoji vyriausybė tęs 
t a rp tau t inę užsienio politiką. 
o pirmajame pasikalbėjime 
valstybinei televizijai naujasis 
krašto apsaugos ministras Li
nas Linkevičius tai patvirtino. 
Be kita ko, jis net nekritikavo 
savo pirmtako Česlovo Stan
kevičiaus. Taigi visi numano
mi sunkiausi , bent jau deši
niosios opozicijos, kirčiai at
mušti . - . .. • 

Naujosios vyriausybės pro
gramos projekte yra ir daugiau 
patraukl ių sukonkretizuotų 
dalykų. Pvz.. žadama, kad 
nakt inės elektros kaina ne
viršys 4 cnt. už kilovatvalan
dę, kas turėtų padidinti elekt
ros vartojimą, o tuo pačiu atpi
ginti ir .paskatinti gamybą; pa
laipsniui žadama naikinti pel
no mokestį, iki 24 proc. su
mažinti pajamų mokestį, per
svarstyti akcizus, kelių ir mui
to mokesčius bei mažinti pri
dėtinės vertes mokestį šildy
mui ir statybos darbams, ir kt. 
Opozicijai kilo klausimų, kaip 
naujoji valdžia sugebės sufor
muoti ne didesnį, kaip 2 p r o c 

Pakso vyriausybei prognozuc- deficitą turintį biudžetą. Nau
ja gyvavimą tik iki Velykų (o J i eJ' pragmatikai tikisi tai 
pats premjeras žada dirbti iki 
valstybės atgimimo >, panai
kintas Lietuvoje karo stovis 
tarp kairės ir dešinės gali su
teikti optimizmo ne tik vyriau
sybei, bet ir piliečiams. Atėjo 
jauni pragmatikai, kuriems 

Kompensuoti. skatindami 
verslo plėtrą. Turint galvoje, 
kad abiejų didžiųjų valdžios 
partijų pagrindą sudaro jauni 
verslininkai, to gali būti iš 
tiesų siekiama. 

Keista, kad žiniasklaida. 
gal galima prikišti nepatyrimą dar nepradėjus veikti naujajai 

LR SEIMO IR JAV LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS ATSTOVŲ 

KOMISIJOS DARBO 
ĮVERTINIMAS 

Nr.4 
LIUDA RUGIEN'IENĖ 

Komisija pastaruoju metu 
siūle tobulinti alkoholio, taba
ko, narkotinių medžiagų var
tojimo prevencijos programas 
ir prižiūrėti jų įgyvendinimą 
švietimo įstaigose. Komisija 
du kartus buvo iškvietusi eks
pertą prof. d r , Ju s t i ną Pikūną. 
kuris išdėstė nikotino, alkoho
lio pasekmes. 

Mokslo srityje reikia at
kreipti rimtą demesj j daugė
jančių galimybių pasikeitimą 
studentais. Būtina sutvarkyti 
taip. kad. turintys sąlygas pa
sitobulinti JAV. turėtų sugrįž
ti Į Lietuvą, nes negrįžimas 
šią galimybe atima iš kitų stu

dentų. Reikia sudaryti kokį 
nors planą. 

Kultūros reikalai 
Kultūros reikalais komisija 

priėmė daugiausia rezoliucijų, 
iš viso trylika. Bendradarbia
vimas kultūros srityje yra 
ypač svarbus išeivijos lietu
viams, jie ne tik pakelia kul
tūrinės veiklos lygį. bet taip 
pat pakelia užsienio l ie tm.u 
dvasinę būklę. JAV Lietuviu 
Bendruomenės kultūrinis 
bendkavuBM labai pagerėjo 
pradėjus veikt: per Komisiją. 
Pirmasis bandvmas buvo pir-
i ."-:,>- iict uviskos k n vijos mi-

DRAL'GAS, 2000 m. lapkričio 7 d., antradienis 

Danutė Bindokienė 

Viena tauta, viena 

\ ilniaus Styginių kvartetas (ii kaires) — Audrone Vaimūnaite, Artūras Šilale, Girdutis Jakaitis, Augustinas 
Vasiliauskas — M. K. Čiurlionio 125-osioms gimimo metinėms paminėti ruoštame koncerte Čikagos Jaunimo 
cehtre. lapkričio S d Jono Kuprio nuotrauka. 

vyriausybei, susirūpino gana 
tolimos ateities perspektyvo
mis. Ji neskiria dėmesio naujų 
ministrų asmenybėms ar vy
riausybes programos nagrinė
jimui, o gilinasi į būsimųjų 
prezidento rinkimų proble
mas, svarsto, kas ką nugalės 
— A. Paulauskas R. Paksą, ar 
atvirkščiai. Atrodo, ji pernelyg 
skuba. Stebint prezidento Val
do Adamkaus ir naujosios są
jungos vadų santykius, perša
si mintis, kad jų užmojai yra 
kur kas platesni negu laimėti 
vieną ar kitą kadenciją. Štai 
lapkričio 5 d. pasikalbėjimo 
LNK televizijai metu į žurna
listų klausimą, kurį kandidatą 
iš dviejų naujosios politikos 
vadovų prezidento rinkimuose 
remtų dabartinis Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus, 
pastarasis atsakė taip pat 
klausimu: „O jūs mane jau nu
rašėte?" Ir pridūrė, kad ne
rems nė vieno. Taigi, galima 
numanyti tokį scenarijų, kuris 
turėjo būti kurtas dar prieš 
Seimo rinkimus: Valdas 
Adamkus sudaro priedangą 
gimstančiam naujosios politi
kos sandėriui, su Artūru Pau
lausku ir Rolandu Paksu prie
šakyje, o šie, atėję į valdžią, su 
V. Adamkumi nekonkuruoja 
prezidento rinkimuose. Taip ir 
triumviratui, ir valstybei už
tikrinamas ilgas ir pastovus 
laikotarpis. Turint galvoje, 
kad ekonomines krizės dugnas 
arba jau pasiektas, arba yra 
netoli, ir ekonomika natūra
liai gali pradėti netrukus aug
ti, šie planai visai realūs, 
žinoma, jeigu iš tiesų vyriau
sybė, o ir Seimas, nuosekliai 
to, kas pažadėta, sieks ir te
sės pažadus. 

Pirmas ir labai svarbus 
punktas įvykdytas: valdžia 
paimta. Tolesnei sėkmei rei
kalingas pastovumas ir susi
klausymas. Kadangi R. Pak
sas ir A. Paulauskas yra jauni 
politikai ir. jeigu jie dar bus ir 
protingi politikai, jiems nebus 
sunku paklusti šiam scenari
jui, nes prieš jų akis dar kelios 
galimos kadencijos po to, kai 
nuo politikos arenos nueis jų 

idėjinis vadas Valdas Adam
kus. 

Ar dabartinis Seimas ir vy
riausybe gali užtikrinti tokį 
pastovumą? 

„Programa gimė. der inant 
dviejų pagrindinių partijų — 
Naujosios sąjungos ir liberalu 
— programas ir remiant is 
Centro bei Moderniųjų krikš
čionių demokratų principinė
mis nuostatomis, — sakė savo 
kalboje paskirtasis premjeras. 
— Mūsų požiūris į s t rategi
nius šalies vystymo tikslus su
tapo, todėl ten. kur skyrėsi 
nuomonės dėl jų įgyvendinimo 
būdų ar tempų, kompromisą 
radome nesunkiai. Ko gero 
lengviau, negu tikėjosi opozici
ja, žiniaskiaida, na, ir paga
liau, mes patys, neturėję tokio 
darbo patirties". 

Jeigu tai tiesa, reikštų gerą 
pradžią. 

O kompetencija? Pra la imė
jusieji baugina, kad į Seimą ir 
vyriausybę at,ėjo nauji ir ne
prityrę žmonės. Šį teiginį po
litologas, Politologijos kated
ros Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete vadovas. Moder
niųjų krikščionių demokratų 
sąjungos vicepirmininkas, da
bar tapęs Seimo nariu. dr. 
Egidijus Vareikis komentuoja 
taip: „Statistiškai šis Seimas 
yra ne pats radikal iausias . 
1990 metais atėjo žymiai dau
giau visiškai 'naujų veidų". 
1990 metais atėję visiškai 
'nauji veidai padarė ta i , ko se
ni veidai arba nedrįso, arba 
nebūtų sugebėję padaryti . Dėl 
naujų veidų galimybių aš esu 
optimistas. Iš tikrųjų reikia 
nepamiršti , kad į Seimą eina 
ne šiaip sau kokie neišmanė
liai, o tie. kurie savo profesi
joje yra ko nors pasiekę. Ga
lime pažiūrėti į statistiką: 
akademikai, teisininkai, inži
nieriai, verslininkai ir kt. Sei
mo narys nėra kažkokia uni
kali profesija, kurios negali 
įsisavinti niekas kitas, kaip 
tik buvę Seimo nariai . 

Geras dalykas, kad Seime 
nėra vienos dominuojančios 
politinės jėgos. Tai nebūtinai 
turi reikšti nepastovumą. Ga

lima tikėtis kaip tik didelio 
pastovumo, nes ne viena parti
ja neturi galimybes pasiduoti 
pagundai daryti sprendimus 
iš peties. Visur reikalingos 
konsultacijos, pritarimas. Pa
tyriau, kaip įdomu eiti į Seimo 
ar komitetų posėdžius, nes nė
ra garantijų, kad mums už
teks balsų. Visą laiką reikia 
atsižvelgti į kitus. To mes ir 
siekiame. Dešimt metų kaip 
kūrėme nepriklausomą'valsty
bę ir sakėme siekiantys, kad 
visi žmonės rastų galimybę 
save išreikšti. 

Dar vienas dalykas: kas ge
rai įsigilinęs į Seimo statutą, 
žino, kad Seime visos parei
gybes ir funkcijos skirstomos 
proporcingai gautų mandatų 
skaičiui. Ir komitetuose, ir ko
misijose niekas neturi abso
liučios daugumos, monopolio, 
raumenų, kurie galėtų už
gniaužti kritiką. Tai iš tikrųjų 
ganėtinai naujas dalykas". — 
sakė dr. E. Vareikis. 

* B e n d r o v ė „Lietuvos 
energija" užsienio ir vidaus 
rinkose ketina pasiskolinti 40 
mln. eurų (apie 132 mln. litų). 
Paskolos organizatoriai — 
bankai „DePfa Investment 
Bank" ir „Westdeutsche Lan-
desbank Girozentrale" — bei 
vietinis patarėjas „Hermis fi
nansai" pradėjo ruošti 3 metų 
trukmės 40 mln. litų paskolą. 
Paskoloje kviečiami dalyvauti 
Lietuvos ir užsienio bankai. 
Gauti pinigai bus panaudoti 
įmonės apyvartos lėšoms. 40 
mln. eurų iki šių metų pabai
gos turėtų iš esmės patenkinti 
1%Lietuvos energijos" skolini
mosi poreikį. B.NS' 

• K ė d a i n i a i . Rugsėjo 16 d. 
Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje 
susirinkę Kėdainių dekanato 
tikybos mokytojai apžvelgė 
pasirengimo naujiems mokslo 
metams klausimus. Šio susiti
kimo iniciatorius — Kėdainių 
dekanato dekanas , Šv. Jurgio 
bažnyčios klebonas S. Bit-
kauskas. 

nėjimas. su Lietuvos pagalba 
minėjimai JAV buvo be prie
kaištų, darbo grupės pastan
gomis buvo atlikti ir kiti reikš
mingi darbai. pavyzdžiui, 
Nevvberry bibliotekos retų lie
tuviškų knygų katalogo iš
spausdinimas. Šiais metais 
LB prašymu. į Tautinių šokių 
šventę atvyko .Žilvytis" ir la
bai puikiai pasirodė, kiek yra 
žinoma, visi grįžo į Lietuvą, o 
iš „Levindros" grupės Kana
doje pasiliko trys, bet ši gali 
būti netiksli informacija. Sėk
mingas ir iškilmingas buvo 
JAV užsienio lietuvių daili
ninkų darbų sugrįžimas ir pa
roda Lietuvos Dailės muzie
juje. Svarbu ir reikalinga tęsti 
„Lietuvos kultūros paveldo 
virtualią parodą" internete. 
Šiuo reikalu komisija yra taip 
pat parašiusi keletą rezoliu
cijų. Kultūros ministerija yra 
įsipareigojusi kasmet prenu 
menioti ..Draugą" Lietuvos 
bibliotekoms. Lietuviu grįžimo 
l tevvne mtormacnos centras 

Praėjusį savaitgalį Čikaga 
švente Čiurlionį. Nors jau nuo 
pat šių metų pradžios skelbia
ma <ypač iš Lietuvos), kad 
šiemet minima Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio 125-oji 
gimimo sukaktis, žodis „pami
nėti" čia visai netinka. Visa. 
kas yra susieta su Čiurlioniu, 
tegalime švęsti, kaip didžiau
sią lietuvių tautos šventę. 

Švęsti ir didžiuotis, kad ir 
mes, kaip tos pačios tautos 
vaikai, esame jam giminingi. 
Švęsti ir gėdytis, kad nepa
kankamai daugiau kaip šimto 
metų tėkmėje, savo pasidi
džiavimą Čiurlioniu išreiškė
me ne tik už Lietuvos ribų, bet 
ir savo bei tėvynėje. Jeigu 
Čiurlionis būtų lenkas, vokie
tis, prancūzas, anglas, šian
dien jį pažintų ir aukštintų vi
sas kultūringas pasaulis. 

Ii . K. Čiurlionis buvo genia
lus kūrėjas, kurio talento ne
įstengė aprėpti viena kuri kū
rybos šaka. Juk jis ir dailinin
kas, ir kompozitorius, ir poe
tas, ir prozininkas, ir dar dau
giau... Tokiems, iš vienos 
kūrybos srities į kitą be
simėtantiems ir tarytum nie
kur sau vietos nerandantiems, 
paprastai taikomi įvairūs, ne
labai palankūs, epitetai. Ta
čiau jie jokiu būdu netinka 
Čiurlioniui: kiekviena kūrybos 
šaka. į kurią veržėsi šio mušu 
tautos genijaus sielos polėkiai, 
jau savaime jam suteiktų vie
no didžiųjų kūrėjų vardą. Kas 
šiandien drįstų tvirtinti, kad 
Čiurlionis yra svarbesnis savo 
muzikos kompozicijomis, ar 
savo dailės kūriniais, o gal 
proza, poezija... 

I jo kūrybos visumą pažvel
gus, sunku net suvokti, kaip 
tiek daug skirtingų talentų 
buvo sukaupta viename asme
nyje. Argi galime stebėtis tra
giška M. K. Čiurlionio gyveni
mo pabaiga? Šios planetos 
genijai retai besulaukia ra
mios senatvės. Jie sušvinta 
pilkoje žmonijos padangėje 
kaip skaistus meteoras ir ne
trukus užgęsta. Bet vis tik 
dalelę savo šviesos palieka 
kiekvienoje sieloje, atviroje 
grožiui, gėriui. Jie akivaiz
džiai leidžia mums pajusti. 
kad žmogus savyje turi die
viškąjį pradą, yra . .sukurtas 
pagal Dievo paveikslą". 

Mums, čikagiečiams. ypač 
džiugu, kad šios ypatingosios 
Čiurlionio šventės ruošimo 
branduolys susiformavo bū
tent Čikagoje. Jis pasivadino 
Amerikos Lietuvių meno drau
gija, apjungdamas būrelį jau
nesnio amžiaus entuziastų — 
ir gimusių šiapus Atlanto, ir 
nelabai seniai atvykusių iš 

seimą... 
Lietuvos Nors pačioje užuo
mazgoje skeptikai (o lietu
viams jų t ikrai netrūksta) gar
siai reiškė abejones, kad „iš tų 
šiaudų vargiai išbirs bent grū
delis", dabar, manome, jie sa
vo kritiką jau pakeitė — ar
ba turėtų nedelsiant pakeisti 
— aukščiausio pagyrimo žo
džiais. 

Pagarba visiems, kurie šį 
projektą rėme finansais (Lie 
tuvos Kultūros ministerija, 
mūsiškis Lietuvių fondas'' ir 
kitais būdais. Nėra abejonės, 
kad M. K. Čiurlionis, paten
kintas Amerikos Lietuvių me
no draugijos pastangomis ir 
atliktu darbu, šypsojosi iš ana
pus žvaigždynų, juo labiau, 
kad pačiame šventės rengimo 
rūpesčių centre buvo jo kūno 
ir kraujo dalelė — provaikaitis 
Rokas Zubovas. 

Iš tikrųjų visa lietuvija — 
ar ji gyventų tėvynėje, ar kaž
kur toli už jos ribų, turėtų pa
simokyti iš šių Čiurlionio 
šventės rengėjų bei jų atlikėjų. 
Tarp jų nebuvo nei mažiausio 
,jie ir mes" niuanso — visus 
darniai jungė mūsų tautos 
genijaus kūryba: ir žodinė, ir 
garsinė. 

Kaip buvo prasminga, kad 
rengėjai neužsidarė vien mūsų 
nuosavose salėse, bet ryžosi 
išeiti į kitataučių publiką! 
Kad visi daugiau tokio įžval
gumo turėtume ir kiekviena 
proga pasidalintume savo tau
tos dvasiniais lobiais su nelie
tuviais! Galbūt tuomet jie ge
riau pažintų j au kitokią 
Lietuvą — tą pačią, kuria taip 
žavėjosi prieš nepriklauso
mybės atkūrimą ir tuojau po 
jo. Lietuvą, vieningai, bet taip 
pat kultūringai, kovojusią del 
savo laisvės ir pagaliau tą 
laisvę laimėjusią. Be neapy
kantos, keršto, kraujo pralieji
mo, kaip nuolat matome kone 
kiekviename pasaulio krašte. 
Net ir tuomet, kai galingasis 
okupantas panaudojo smurtą, 
lietuvių tautos vaikai raudojo 
savo žuvusiųjų, bet neatmo-
kejo piktu už piktą. 

M. K. Čiurlionio 125-ųjų gi
mimo metinių paminėjimas 
yra dar viena mums pamoka: 
vertinkime ir gerbkime savo 
tautos menininkus, moksli
ninkus, didžiadvasius, darbš
tuolius, ne po jų mirties, bet 
kasdien. Dar daugiau — di-
džiuokimės jais ir prieš kita
taučius. Gyvendami už Lietu
vos ribų, tur ime išskirtinę 
progą skleisti jos kultūrinius 
pasiekimus savo aplinkos 
žmonėms. Būtų t ikras nusi
kaltimas „kapstyt is tik sava
me skiedryne". 

pateikia žinias iš Lietuvos 
užsienio lietuviams per inter-
netą, ne vien politines, bet ir 
kultūrines. Teko kalbėti su 
„Draugo" redaktore, ji šiomis 
žiniomis yra patenkinta . In
formacijos centras yra sut ikęs 
persiųsti Lietuvoje spausdin
tas mokslines knygas užsienio 
lietuviams. Komisijos prašy
mu ir Lietuvos Respublikos 
vyriausybės nutarimu. Kuli u -
ros atašė JAV pareigybe buvo 
panaikinta. Bendradarbiavi
mas kultūros srityje vystosi 
pozityvia linkme. Kelis kar tus 
komisija siūlė sukurt i bendra. 
darbo grupę, nes j ber.dr.ui.ir 
biavimą įsitrauktų ne rieu 
skaitlingesnis skaičių- .i-n,ę-
nų. bet tuo pačiu butu >r nau 
ju kūrybingu idėjų i r j rgu 

Archyvų reikalai 

JAV LB apylinkėse organi
zacijų ir pavienių asmenų a r 
chyvų išsaugojimo reikalai dar 
vis nėra išspręsti Reikia tikė

tis, kad Lietuvos archyvų de
partamento ir JAV LB sutar
tis padės darbo grupei archy

vus apylinkėse sutelkti ir mentų saugojimo ir tvarkymo 
tvarkyti, bei parengti ilgalaikę programą. 
lituams':;i: j archvvų doku- Bus daugiau 

Resi lomein1.- atstovu koi; 
jfertiene. V Vidugiris "/<>!.is Algio RugieniauS nuotr 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

MENA DIENA WISCONSINE SU 
MARIJA 

Kai popiežius Jonas Paulius 
II 1999 m. Kalėdų dieną pa
skelbė Šventuosius metus, ne
pagalvojau, kad beveik metais 
vėliau man netikėtai teks da-
lvvauti at laiduose, kuriuos 

Graži ta Šventojo kalno vie
ta. Aplink virtinės kitų kalvų 
ir miškais apaugusių slėnių, 
pasipuošusių įvairiomis ru
dens spalvomis. Pats kalnas 
nėra labai aukštas, tik 1,335 

Pa la imin to Jurg io Matulaičio pėdų aukščio virš jūros lyg\o. 
misija Lemonte pravedė, suor
ganizuodama vienos dienos 
kelionę į Šventąjį Kalną \Vis-
consin valstijoje, maždaug 150 
mylių į š iaurės vakarus nuo 
Čikagos. 

Nepaprasta i gražų, saulėtą 
ir šiltą, spalio 18 d. rudens 
rytą grupe automobilių iš ke
lių Čikagos lietuvių parapijų 
pa t raukė j Huber tus miestelį, 
kur iame randasi šis šventasis 
ka lnas , angliškai vadinamas 
Holy Hill. Čia jau nuo 1906 
metų yra įsikūrę, iš Bavarijos 
atvvkę. karmel i tu vienuoliai. 

bet vis tiek gerokai aukštesnis ' 
už padavimais ir legendomis 
pagarsėjusį aukščiausiąjį Že
maitijos kalną — Medvėgalį, 
768 pėdų aukščio. Basieji kar
melitai vaido per 400 akrų 
miškingos žemes, kas jiems ir 
lankytojams padeda sukurti į 
Dievą keliančią mąstymo nuo
taiką. 

O kaip mes. maldininkai, ir 
gal ne tokie jau maldingi, pra
leidome tą puikią dieną0 Dar 
važiuojant į Šventąjį kalną, 
dar nei nepalikus Illinois vals-
tjos, kun. Paliokas sugebėjo 

S K E L B I M A I 

Kryžiaus keliu... Kairėje — kun. Jaunius Kelpšas su lietuviais maldininkais. Alekso Vitkaub nuotrauka. 

kur ie iki šios dienos aptarnau- mus pritraukti prie jo vedamo 
j a ir čia pat esančią Šv. Kalno rožančiaus kalbėjimo. Žinoma, 
Marijos ( S t Mary "s of the Hill) susikaupti buvo gana sunku. 
parapiją. Oficialiai šiandien 
j ie vadinami ..The Brothers of 
Our Lady of Mt. Carmei". pa
gal Karmelio kaina Palesti
noje —i arba dabar t in iame Iz
raelyje. 
_2dūių 19 maldininkų, ar gal 

ir turistų grupę, vedė kun. Al
girdas Paliokas. SJ . ir nese
niai iš Lietuvos atvykęs kun. 
J aun ius Keipšas. Buvo įdomu 
sužinoti, kad čionykščiai kar
melitų vienuoliai yra „gimi
ningi" ir Lietuvoje anuomet 
veikusiems karmel i tams (Fra-
tres Discalceat I, kitaip dar va
dinamiems basaisiais. XVI 
šimtmetyje senųjų apeigų kar
melitai, įkurti XIII a. pra
džioje, šv. J ėzaus Teresės ir 
šv. Jono nuo Kryžiaus Ispani
joje buvo reformuoti, kad sek
tų nesušvelnintą šv. Alberto 

• regulą, pabrėžiančią bend
ruomeninį gyvenimą ir medi
tacijas. Pasirodo, kad man ge
rai pažįs tama, vadinamoji 
Karmelitų (Šv. Kryžiaus1 baž
nyčia Kaune nepriklausomy 

nes iš abiejų pusių tiesiai Mil-
\vaukee link vedančio greitke
lio pusėse praskrisdavo įvai
riausi išblaškantys vaizdai: 
namai, prekybiniai centrai, 
degalinės ir visur prasikišan-
čios reklamos. Gal ir labai ge
rai, kad keleiviai buvo užimti 
rožančiumi — taip neradome 
iaiko vairuotoją pamokyti, 
kaip ir kur reikia važiuoti, ir 
perspėti, kad gal ne ten ar per 
greitai važiuoja. Nepamiršo 
kapelionas rožančiaus kalbėji
mo ir grįžtant. 

Atvykę į vietą, netrukus su
siorganizavome į bendrą gru
pę ir klausėmės kun. Palioko 
pasakojamos Šventojo kalno 
istorijos. Ak. ne mes vieni 
nuodėmingi. Pasirodo, kad ir 
pirmas Šventojo kalno gyven
tojas, atsiskyrėlis prancūzas 
Francois Soubrio. buvo kalti
namas kažkokio savo artimo 
asmens žmogžudyste. Ten jis 
atvyko apie 1862 metus, ieš
kodamas Dievo ir nusiramini
mo dėl S£vo kaltės. Ilgainiui 

rąstų trobelę. Taip ir prasidėjo 
šios šventos vietos istorija. 

Maždaug tuo pačiu laiku 
prasidėjo gausi vokiečių emig
racija. J ie supirkinėjo žemę iš 
sunkiai besiverčiančių airių 
ūkininkų ir netrukus visa apy
linkė įgavo stiprų vokišką at
spalvį, su daugybe vokiškų 
apylinkės parapijų. Čia 1906 
m. ir atsikraustė karmelitų 
vienuoliai iš Bavarijos. Ir šios 
dienos pasivaikščiojime matė
me kryžių dar su vokišku už
rašu: „Ich bin das Leben, wer 
an mich glaubt \vird selig". 

PRAŠYMO MALDOS PAVYZDYS 

bės metais buvo valdoma ne jis ten pastatė akmeninį alto-
karmelitų, nes jie Lietuvoje rių ir ant jo iškėlė kryžių, o 
caro vyriausybės buvo panai- aplinkiniai gyventojai, airiai 
kinti tuoj po nepavykusio imigrantai ir vietiniai indėnai. 
1863 metų sukilimo. jam ten gyventi surentė iš 

įėjimo i koplyčią sudėti pagijusiuįų ramentą 
laikoma stebuklinga 
A \ iili.ni. otrauka 

Ne dažnai gali atrasti dviejų 
aukštų bažnyčią. Čia pirmame 
aukšte matėme Šv. Teresės 
koplyčią, o. pasikėlę į antrą — 
atradome ir pagrindinę bažny
čią su prie jos prisišliejusia 
kita koplyčia, kurioje yra mar
muro fone ypač įspūdinga nor
malaus dydžio dramblio kaulo 
ir aukso spalvų Marijos statu
la. Marija savo kaire ranka 
liečia savo Sūnaus, Jėzaus 
galvelę, ir Jį pristato visam 
pasauliui. Jėzus čia pavaiz
duotas, retai bažnytiniame 
mene matomo, 12 metų am
žiaus berniuku. Pačioje bažny
čioje yra 14 langų, kurių vi
tražai vaizduoja Marijos gyve
nimo Įsimintinus įvykius: Ap
sireiškimą. Dangun paėmimą 
ir kitus. 

Stebėjomės, kad 1878 me
tais aštuoniolika jaunų mo
terų basos nešė šią statulą net 
septynias mylias nuo jos laiki
nos vietos Šv. Huberto parapi
jos bažnyčioje iki Šventojo kal
no. Iš čia grožėdamiesi dairė
mės po plačias saules nu
tviekstas apylinkes, kurias te
ko lankyti ir 1951 metais. Lai
mei, dabar jau galima pasikel
ti į viena bažnyčios bokštų ir 
iš to aukščio dar kartą mesti 
žvilgsnį į šį gražų kraštą. Ži
noma, jei pasiryši nugalėti 
178 į bokštą vedančius laipte
lius. Apžiūrėjome ir Liurdo 
grotą, kuris kažkaip man pri
mine Birutės kalną Palangoje. 

At.,ii(i!i> ii/..-:tarnauti norin
tiems maldir.iiiKMins neužte-
K' : " - -r :: utiMrdziu. bet 

i.iidu ir atodūsių 
•ik\ !i»c koplyčiose 

- v p n t į pabaiga. 
.,u> Kelpša- minris 
• le KiA/iaii- kelia-
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Morkaus evangelijos pasa
kojimas prasideda keistokai: 
„Taip jie ateina į Jerichą . Ki
tas sakinys: „Iškeliaujant jam 
su mokiniais ir gausinga mi
nia iš Jericho..."7. Iš pirmojo 
sakinio galėjome tikėtis kokio 
nors svarbaus Jėzaus tarnys
tes įvykio šiame miest". Iš ki
to sakinio atrodo, jog Jėzus 
buvo įžengęs į Jerichą vien 
tam. kad po to iš jo išeitų. Eg
zegetai aiškina, kad ši keisto
ka sakinių seka gali būti pa
aiškinta istorijos perpasakoji
mu. Morkus išgirdo šį pasa
kojimą, pradedamą užuomina 
apie Jėzų, išeinantį iš Jericho. 
Tuomet tiesiog reikėjo pridur
ti ankstesnį teiginį apie įžen
gimą į Jerichą. Ši keistoka 
vieta atskleidžia svarbią Mor
kaus evangelijos temą. Evan
gelisto Morkaus vaizduojamas 
Jėzus yra „skubantis"5. J is vi
siškai užvaldytas Dievo kara
lystes vizijos, jis skuba skelbti 
Karalystės naujieną, skuba 
vykdyti savo tarnystes, su ga
lia atleisdamas nuodėmes, gy
dydamas kūno negalias, pasi
tikdamas jo tarnystę įprasmi
nančią mirtį ant Kryžiaus ir 
Prisikėlimą. 

Vienas būdingų šios Mor
kaus temos ženklų — dažnai 
vaizduojama staigumo ir ne
tikėtumo aplinka. Pavyzdžiui, 
pasakojime apie Simono uoš
vės pagydymą sakoma, jog 
Jėzus „iškart"' nuėjo į Simono 
ir Andriejaus namus, o moki
niai ..tuojau" pasakė jam Si
mono uošvės ligą įplg. Mk 1. 
29-31). Čia Morkus perteikia 
skubtis atmosferą, tarsi uždu
sęs pasakodamas: Dangaus 
karalystė čia pat: Vyksta nuo
stabūs dalykai! Atsižvelgdami 
į tokį pasakojimų ritmą gali
me suprasti, jog evangelisto 
visiškai netrikdė tai, jog Jėzus 
tik įžengia į Jerichą ir išeina 
iš jo. Tačiau Morkui vis dėlto 
svarbu paminėti Jerichą. Tai 
dar vienas Dangaus karalys-

kur jau beveik prieblandoje, 
gražioje gamtoje galėjome su
sikaupti, klausydami kunigo 
skaitytas maldas ir prie jų 
prisidėdami giedojimais pagal 
mums išdalintus giesmių lape
lius. Tarp šlamančių po kojo
mis lapų, mūsų maldos kilo į 
Wisconsin dangų, nors ir ne
baisios, bet tikrai dėkingos 
Marijai už tokį prasmingą vie
nos dienos atitrūkimą nuo pil
kos kasdienybės. 

Šventasis kalnas yra pa
švęstas Marijai, vardu „Marija 
— krikščionių pagalba". Mes. 
lietuviai, irgi mėgstame vadin
ti Lietuvą Marijos žeme. Todėl 
manau, kad tiems, kurie čia 
nėra buvę. būtų gilus religinis 
išgyvenimas apsilankyti ir su-
-ana.-tvti. Gal kitais metais 
Kun. Palioką.-, ar kiti iie fu\;a; 
kunigai, galėtų tą kelionę į 
Šventąjį kalną suorganizuoti 
didesniu mastu0 

Aleksas Vi tkus 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

T^r;o Čikagos -mesto .eidimą. 
OiTu užmiesty Dirbu greita;, 

garantuotai ir sąžininga: 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AuTOMOBfljO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Ajar.tas t rank Zapoiis ,• Otf. Mgr. Aukse 
S ^ar.e Kaita iietuv.šKai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tol. (708) 424-8654 
(773)581-8654 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 
Romui tel. 630-774-1025. 

Window VVashers Needed! 
40.000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
LA. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

tės galybės įrodymas. 
Pats pasakojimas taip pat 

dvelkia skubėjimu. Aklasis 
primygtinai šaukia Jėzų. Ne
bodamas minios jis „dar gar
siau šaukė", pašauk tas Jėzaus 
jis, „nusimetęs apsiaustą, pa
šoko"". Galiausiai po Jėzaus žo
džių Bartimiejus „tuoj pat" 
praregi. 

Pirmajame skaitinyje ;aip 
pat jun tama skubos ir pakilu
mo nuotaika. Šie Jeremijo pa
guodos žodžiai buvo skirti pa
lūžusios dvasios tautai trem
tyje. Pranašas perteikia ne
t rukus ateisiantį išvadavimo 
džiaugsmą, l iepdamas žmo
nėms giedoti, valiuoti, skelbti 
ir garbinti. Dievas ves savo 
tautą guosdamas. Tačiau ši 
Jeremijo paguoda tėra tik 
įžanga į Evangelijos tikrovę. 
Morkaus evangelija atsklei
džia, jog drauge su Jėzumi 
atėjo Karalystė. Ši evangelija 
parašyta taip, tarsi po kiekvie
no sakinio būtų šauktukas . 

Nenuostabu, kad pasakoji
mas apie akląjį Bartimiejų 
dažniausiai į t raukiamas į 
iliustruotas knygeles vaikams. 
Morkus pasakoja jį labai plas
tiškai, gyvai su konkrečiomis 
detalėmis. Pate ikiamas Jė
zaus išgydytojo vardas ir jo gy
venamoji vieta — evangelijose 
tai retai pasitaiko. Trumpi tie
sioginiai sakiniai sustiprina 
pasakojimo veiksmą. Tačiau 
ten. kur pasakojimas pasiekia 
kulminaciją, veiksmas netikė
tai baigiasi. Po Jėzaus žodžių: 
„Eik, tavo tikėjimas išgelbėjo 
tave" „jis tuoj pat praregėjo". 
Ankstesnis Morkaus aprašy
tas aklojo išgydymas kur kas 
yaizdingesnis (Mk 8, 22-26): 
praregima Jėzui uždedant 
rankas ir paliečiant akis. 
Vaizdingas buvo ir kurčneby
lio išgydymas (Mk 7, 31-37). 
Tačiau šios dienos skaitinyje 
evangelistas siekia perteikti 
ne tiek patį stebuklingą įvykį, 
kiek tai, kas daro stebuklingo 
išgydymo prielaidą. Šioje isto
rijoje dėmesy; sutelktas į pra
šantįjį ir jo i: klausantį visa
galį Viešpatį. Svarbu ir tai. 
kaip aklasis pateikia Viešpa
čiui savo prašymą. Pasakoji
mas apie akląjį Bartimiejų yra 
geras prašymo maldos pavyz
dys. J a m e galime įžvelgti bū
dingų prašymo maldos ele
mentų. 

Pirmiausia tai tikėjimas, jog 
tasai. į kurį kreipiamasi, yra 
pakankamai galingas įvykdyti 
prašymą. Elgeta kreipias; į 
Jėzų kaip į Dovydo sunu Tai 
aiškus tikėjimo visagaliu me
siju išpažinimas. Kai kurie 3 
nin:i<!-- mario. Kad -Jeriche ne
dera ?a:n garsiai - v.iktis kara
liškojo Me-ijo. Juk šiame 
iim-vi' -tov: puošnu.- K rodo 
rūmai. • ;a mirė Erodas Didv-
sis. -iop'ie- -unaikmti kiek 
viena pr<•!<•: dcntą į karaliaus 
so-ta. Iš c:.i Jėzus eis i Jeruza
le, c, i: ta .to,-, \vresiiie|i buvo 
a .i'are i-mesti iš -inagogos 
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Priimami iki lapkričio 13 d. 
7269 S. Harlem Ave., Bridgeview, 

IL 60455 
TeL 1-800-SPARNAI; 1-800-772-7624 

1554 Cannen Drive, Eik Grove 
Village, IL 60007 

Tel. 1-800-AMBER XP; 
1-800-262-3797 

Skambučiai i Lietuvą 8 c/min. 

Company drivers wanted. 
Need CDL. class A with Haz Mat 
endorsement preferred. Good pay. 

Bring your own MVR. 
C & K Tnicking, 

6850 W. 63 Str., Chicago, IL. 

Gydytojas pirks darbo vietą: 
gali būti ligonių slauga, senų 
žmonių priežiūra arba kitas 
darbas. Tel. 319-233-6884. 

kiekvieną, „kas tik išpažintų 
Jėzų esant Mesiją" (Jn 9, 22). 
Šios aplinkybes leidžia supras
ti, kodėl daugeiis draudė akla
jam šaukti . 

Karališkoji galybė pasirodo 
kaip gailestis prašančiajam. 
Tam būtinas pasitikėjimas: 
„Dovydo Sūnau, pasigailėk 
manęs!" 

Maldaujantysis turi ištver
mingai įveikti pasipriešinimą 
bei kliūtis. J is nepaiso ban
dančių jį sulaikyti ir tik gar
siau šaukia: pasigailėk manęs! 
Elgetos a tkaklumas apvaini
kuojamas sėkme. Tačiau rei
kia atkreipti dėmesį, kad mi
nioje Bartimiejus turėjo ir jį 
drąsinusių užtarėjų: „Drąsos! 
Kelkis, j is tave šaukia". Šis 
maldos pavyzdys ir mus drą
sina šauktis Marijos, angelų ir 
šventųjų — Dievo bičiulių už
tarimo. Galiausiai įsiklausyki
me į patį prašymą. Prieš tai 
įvyksta t rumpas tiesioginis 
pokalbis tarp prašančiojo ir 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
^REALTORS 
0rrC.(773)SM-S95t 
HOME (70«) 42S - 71S0 

. (773) M M 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vettui 
» Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Oak Lawn, IL, ramioje vietoje 
parduodamas puikus 4 mieg , 
2 vonių „townhouse". Yra 2 

automobilių garažas. Salia golfo 
laukai, baseinas, mokykla. Tai 
puiki vieta neturintiems laiko 

rūpintis aplinkos tvarkymu. Tel. 
773-767-2400, First Rate R.E., 

Aušra Padalino. 

5 plots in 
Hickory Hills Cemetery 
includes base and stone. 

S 1,000 each or best offer. 
Call 708-936-7884. 

Reikalingi dažytojai su patyrimu 
Amerikoje. Privalo turėti 

automobilį. Darbas šiauriniuose 
rajonuose. Skambinti tel. 847-

808-9109 vakare nuo 8-10 val.,g 
dieną tei. 847-980-7887. | 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai." 

SŪDYTOS SILKĖS IŠ 
KANADOS! 

Užsisakykite šventėms 
jau dabar! 

20 svarų statinaitė — $34! 
8 svarų statinaitė — $20! 

Skambinkite: 
708-687-5627. 

Pristatome UPS. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Viešpaties. Prisiminkime Jė 
zaus paraginimą nedaugiažo-
džiauti (Mt 6, 7). Tačiau Jėzus 
paprašo aiškiai suformuluoti 
prašymą: „Ko nori, kad tau 
padaryčiau?" {domu tai, jog 
Jėzaus klausimas analogiškas 
užduotajam Zebediejaus sū
nums (Mk 10, 31). Nors atrodo 
aišku, jog vienintelis aklojo 
noras tegali būti praregėti, Jė 
zus nori, kad šis aiškiai sufor
muluotų prašymą. Į tokį aiš
kiai suformuluotą prašymą 
Viešpats gali atsakyti teigia
mai arba neigiamai. Zebedie
jaus sūnūs nebuvo išklausyti, 
o aklojo elgetos prašymas bu
vo išgirstas. Šis įvykis pakeitė 
jo gyvenimą: praregėjęs Barti
miejus „nusekė paskui Jėzų 
keliu"7. Morkui „kelias" reiškia 
ne kelią iš Jericho, o Jėzaus 
kelią, meilės ir tarnavimo ke
lią. Negalima užsibūti Jer iche 
— aplinkui laukia neatidėlio
tini darbai. 

Bažnyčios žinios. 2000 m. Nr. 19 
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KAI DU STOS — VISADOS 
DAUGIAU PADARYS 

VYTAUTAS BIELIAUSKAS 

Pereitą savaitę (spalio 24 d.) 
bendra JAV Senato ir Kongre
so konferencijos komisija pa
tvirtino įstatymą, kuris leidžia 
JAV vyriausybei teikti para
mą užsieniui. Šiame įstatyme 
buvo paskirta žymios sumos 
pinigų Centrines ir Rytų Eu
ropos valstybėms, taigi tarp jų 
ir Baltijos šalims. Kariniam 
pasirengimui narystei NATO 
Baltijos valstybėms buvo pa
skirtos tokios sumos: Estijai 
— 6.5 mln. dol., Latvijai — 6.5 
mln. dol.. o Lietuvai 7.5 mln. 
dol. Iš viso: 20,500,000 dol. 
Nors Amerikos biudžetui to
kios sumos yra palyginti labai 
mažos, Baltijos kraštams jos 
bus labai svarbios, ir šių pi
nigų paskyrimas mums vi
siems reiškia tikrą laimėjimą. 

JAV vyriausybė Baltijos 
valstybėms pinigus buvo nu
mačiusi dar gegužės men.. bet 
reikalas netikėtai užkliuvo. 
Mat. vykstant biudžeto svars
tymui Senate, sen. Bingha-
man padarė prie įstatymo 
prierašą, pagal kurį pagalba 
Baltijos kraštams būtų buvusi 
išbraukta. Šis senatorius pa
našų žingsnį buvo padaręs 
prieš 3 metus, bet tada JAV 
Lietuvių Bendruomenės pada
ryti žygiai pas jį ir pas kitus 
senatorius privertė pasiūlymo 
atsisakyti . Dabar irgi reikėjo 
mums imtis darbo, kad ir šį 
kartą tokia mums nenaudinga 
sen. Binghaman „iniciatyva"' 
būtų sustabdyta. 

Bendra t a l k a 

JAV LB Visuomeninių rei
kalų taryba žygius dėl sen. 
Binghaman prierašo panaiki
nime- pradėjo birželio mėn. 
pradžioje. Netrukus po to, 
atstovo John Shimkaus ir sen. 
Richard Durbin štabai mums 
tvirtino, kad šis prierašas bus 
panaikintas . Vis dėlto mes 
savo iniciatyvos nenutraukė
me. Sumažinome ją tik po to, 
kai liepos 26 d. susitikime su 
sen. Mitch McConnell ir su 
George W. Bush rinkimų gru
pe buvo užtikrinta, kad Bing
haman prierašas bus t ikrai 
sustabdytas . Žinoma, politi
kais pasitikėti ne visuomet 
galima, ir dėl to, kai kitos or
ganizacijos siūlėsi toliau tęsti 
žygius, mes jiems pritarėme. 
Tuo būdu per kelis paskuti
nius mėnesius vyko bendra 
talka. į kurią įėjo BAFL, 
JBANC, kurios atstovauja vi
siems tr ims Baltijos kraštams, 
o iš lietuvių pusės žymią ini
ciatyvą parodė ALTas. Šių or
ganizacijų pagalba buvo išju
dinti abu — Senato ir Kongre
so — „Baltic Caucus", kurie 
atidžiai stebėjo biudžeto tvirti
nimo procesą. 

Visam procesui gerai vyks
tant, mes, JAV LB Visuomeni
nių reikalų taryba, stengėmės, 
kad pinigai būtų skiriami 
tr ims valstybėms ne vienodai, 
atsižvelgiant į jų gyventojų 
skaičių. Taip pat mes prašė
me, kad būtų atsižvelgiama j 
gyventojų skaičių, skiriant pi
nigus paremti „Military Edu-
cation and Training". Atrodo, 
kad šiokį tokį pasisekimą tu
rėjome, nes, kaip, anksčiau 
pažymėta, Lietuvos kariniam 
finansavimui buvo paskirta 1 
mln. dol. daugiau, o sustiprin
ti „Military Education and 
Training" buvo paskirta 
250.000 dol. daugiau. Be to. 
JAV LB pirmininkė R. Naru-
šienė lankėsi įvairiose įstaigo
se, norėdama paveikti, kad 
būtų galima gauti daugiau pa
galbos, skirtos policijos moky
mui ir suteikimui techninės 
pagalbos. Dėl to buvo paskirta 
Baltijos kraštams 5 mln. ir 
nuspręsta, kad Lietuvoje būtų 
įsteigtas FBI centras kovai su 
tarptaut iniu kriminalizmu. 

Taigi daugumas šių pinigų 
bus panaudota Vilniuje. 

Visi l a i m ė j o m e 

Štai dabar galime džiaugtis, 
kad. kartu dirbdami, visi 
laimėjome: ir Estija, ir Latvi
ja, ir Lietuva. Ypač tenka 
džiaugtis, kad šį kartą Lietu
vai net šiek tiek geriau išėjo. 
Lietuviška patarlė sako, kad 
„kai du stos, visados daugiau 
padarys". Ir šiuo atveju taip 
įvyko. Reikia džiaugtis, kad 
pavyko visiems kar tu dirbti ir 
pasiekti gerų rezultatų. Tektų 
čia daug kam padėkoti: orga
nizacijoms — JAV LB apygar
doms ir apylinkėms, BAFL. 
JBANC. Lietuvos Vyčiams, 
ALTui; atskiriems asmenims 
— A. Nelsienei, J . Urbonui, A. 
Gečiui. V. Maciūnui, R. Naru-
šienei. A. Pakštienei; sen. R. 
Durbin (ir jo Senato „Cau
cus"), atstovui Shimkui (ir jo 
„Baltic Caucus"), sen. J. Knol-
lenberg, atstovei D. Kucinicn. 
sen. S. Gorton, sen. M. Mc
Connell ir sen. S. Callahan. 

Kaip matome, darbo visuo
met yra daug. ir malonu, kad. 
reikalui esant, atsiranda daug 
energingų žmonių, kurie pasi
ruošę padėti Baltijos kraš
tams, ypač Lietuvai. 

LAIŠKAI IR NUOMONĖS 

KAI ŽIŪRIMA PER 
PARTINIUS AKINIUS 

Š.m. spalio 31 d. „Laiškai ir 
nuomonės" skyriuje Amerikos 
lietuvių respublikonų federaci
jos pirm. Jonas Urbonas 
šiurkštokai reagavo į „Drau
ge" spalio 24 d. išspausdintą 
mano straipsnį „NATO plėtra 
ir prezidentiniai kandidatai". 
Pradžioje pastebėjęs, kad 
„...Gečys gana objektyviai ap
rašo respublikonų ir demok
ratų pažiūras į NATO plėti
mą", netrukus ėmė maišyti 
straipsnyje pateiktus faktus. 
Teleidžia skaitytojas faktus 
patikslinti. 

1. Priešingai negu J. Urbo
nas teigia, nei vienu žodžiu 
negyriau Al Gore patarėjo už
sienio politikos klausimams 
Leon Fuerth. Straipsnyje iš
kėliau faktą, jog Fuerth nu
matomas būti paskirtu vyriau
siu patarėju Tautinio saugu
mo reikalams, jei Gore būtų 
išrinktas prezidentu. Taip pat 
paminėjau, jog Fuerth š.m. 
spalio 13 d. susitiko su Cent
rinės ir Rytų Europos koalici
jai priklausančių organizacijų 
atstovais, pastebėdamas, kad 
„kol kas mūsų organizacijų 
vadovams dėmesio nesiteikia 
parodyti prezidentinio kandi
dato G. W. Bush pagrindine 
patarėja užsienio politikos 
klausimams prof. Candalessa 
Rice". Nors man asmeniškai 
teko būti minėtame susitiki
me, tą faktą straipsnyje nu
tylėjau. 

2. J . Urbonas pasiklysta, 
teigdamas, kad Gore patarėjas 
Leon Fuerth apsilankęs JAV 
LB XVI tarybos sesijoje, įvy
kusioje Connecticut valstijoje. 
Mano straipsnyje aiškiai pasa
kyta, kad Demokratų partijos 
centrinis komitetas specialiai 
iš Washington, DC, atskraidi
no vieną įtakingų patarėjų. 
Nichol Rey, buvusį JAV am
basadorių Lenkijai 1994-1997 
metais. Jo ambasadorystės 
Lenkijoje metu Lenkija kvali-
fikavosi pakvietimui į NATO, 
tad demokratų partijos N. Rey 
pasiuntimas j LB tarybos se
siją strategiškai buvęs puikus 

3. J . Urboną aiškiai suerzino 
mano pareikštas rūpestis, kad 
prof. Rice vengianti susitikti 
su lietuvių bei kitų baltų tau
tų atstovais, o taip pat pasta
ba, kad ji, Lietuvai laisvinan

tis iš sovietinio jungo, su prez. 
G. Bush tuometiniu vyriau
siuoju patarėju Tautinio sau
gumo reikalams gen. G. Scoff-
croft bet kuria kaina bandė 
išlaikyti M. Gorbačiov ir ilgo
kai nudelse Lietuvos pasi
priešinimą. Urbonas argu
mentuoja, kad šie teigimai 
„...neturi ne trupinėlio tie
sos..." ir pataria pasiskaityti 
prof. Rice ir prez. G. Bush pa
rašytas knygas. Su kai kurio
mis knygomis esu susipažinęs 
ir jų pavėluotai vykdomas • 
aiškinimasis dėl nemoralios 
politikos manęs neįtikina. Bū
dama Baltuose rūmuose, prof. 
Rice pasižymėjo arogantiška 
laikysena, asmeniškai buvo 
sunkiai prieinama ir kovoje su 
to meto prezidentiniais pata
rėjais Dic Cheney bei Jack 
Kemp, kurie buvo Lietuvos 
pusėje. Nors savo straipsnyje 
to neiškėliau, prisibijau, kad 
prof. Rice visų pirma turi di
desnes simpatijas Afrikai, o 
ne Europai. J. Urbonui noriu 
priminti, kad nemažomis pa
stangomis šiomis dienomis at
gauta 20 milijonų dolerių pa
rama Baltijos valstybėms, 
tamsiosios rasės atstovės Ma-
xine Waters buvo nukreipta 
Afrikai. 

4. J. Urbonas pastebi, jog, G. 
W. Bush laimėjus prezidenti
nius rinkimus, „...prof. C. Rice 
turės aukštą vietą Bush ad
ministracijoje ir ką darys A. 
Gečys, kai jam reikės kalbėti 
su Ms. Rice, prašant paramos 
priimti Lietuvą į NATO, atsto
vaujant JAV Lietuvių Bend
ruomenei?" Atsakyti lengva. 
Pirmiausia, eisiu galvą iškė
lęs, didžiuodamasis, kad esu 
Amerikos lietuvis, panašiai 
kaip praeityje ėjau į susitiki
mus su trimis JAV preziden
tais, keliais viceprezidentais ir 
Tautinio saugumo tarybos vy
riausiais patarėjais. Prof. Rice 
pasakysiu, kad Baltijos valsty
bių priėmimas į NATO tar
nauja JAV interesams, o taip 
pat ir taikai Europoje. Jai pri
minsiu, kad Lietuva yra vaka
rietiškas kraštas ir bet kokie 
bandymai įtraukti ją į Rusijos 
įtakos sferą 'a r tai Rusijos no
ru, ar rusofilų noru JAV) ilga
laikės taikos įteisinimui ne
pasitarnauja. O jei prof. Rice 
bandytų ginčytis, priminsiu 
jai, kad Amerikos lietuviai yra 
kaip drambliai. Nuoskaudų jie 
nepamiršta. Priminsiu jai ne 
taip seniai buvusius pirmuo
sius Lietuvos atgautos nepri
klausomybės žingsnius, kai į 

Baltuosius rūmus Lietuvos 
ministre pirmininke K. Pruns
kiene buvo Įsileista pro užpa
kalinius vartus; kad JAV pre
zidento tėvo valdymo laikotar
pyje Lietuvos nepriklausomy
bę pripažino po to, kai jau bu
vo pripažinusi Rusija. Pasaky
siu prof. Rice, kad jei sūnaus 
Bush vyriausybėje ji tokiai po
litikai toliau atstovauja, būsi
muose rinkimuose respubliko
nai galės džiaugtis tik vieno 
Amerikos lietuvio — Jono Ur
bono — balsu. 

Atsakymą J. Urbonui tenka 
užbaigti linksmesne gaida. 
Kai mano straipsnis buvo iš
spausdintas, G. W. Bush pa
reiškė, jog remias JAV taikos 
palaikymo karinių dalinių iš
vedimą iš Balkanų. A. Gore 
štabas išleido pranešimą 
spaudai, kuriame citavo Euro
pos ir Amerikos spaudoje 
išreikštą susirūpinimą, kad G. 
W. Bush planas „gali prisidėti 
prie NATO destabilizacijos". 
Nebijota prisiminti ir praei
ties. „Laike Sov. Sąjungos su
byrėjimo, JAV svyravo, kai 
reikėjo pripažinti Estijos, Lie
tuvos, Latvijos ir Ukrainos ne
priklausomybę. Tai nebuvo 
Amerikai diena, kuria reiktų 
didžiuotis". Pranešime spau
dai vėl cituojami A. Gore žo
džiai: ,As darbuosiuos surasti 
sutarimą tarp sąjungininkų 
del naujų narių į NATO pa
kvietimo būsimame NATO 
viršūnių susitikime 2002 me
tais. Aš taip pat sieksiu už

tikrinti, kad joks NATO ne
priklausantis narys neturės 
veto teisės dėl NATO sprendi
mo šiuo klausimu". 

Spalio 27 d., tarpininkau
jant JAV atstovui Chris Cox, 
JAV LB Vakarų apygardos 
pirm. ir BAFL direktorė An
gelė Nelsienė turėjo progą pa
simatyti su prof. Rice ir jai pa
reikšti susirūpinimą del G. W. 
Bush pozicijos NATO plėtros 
klausimu. Del šio pokalbio 
spalio 31 d. rinkiminis štabas 
išleido komunikatą spaudai, 
kuriame pirmą kartą prezi
dentinis kandidatas pasisakė 
už NATO plėtros svarstymą 
specifiškai 2002 m. įvyksian
čiame NATO viršūnių susiti
kime. Pakartojo ir ankstyves
nį pareiškimą, kad „Rusijai 
niekad neturi būti suteikta 
teisė vetuoti NATO plėtrą". 

Bendra išvada — laimėjome! 
Abu prezidentiniai kandidatai 
yra už NATO plėtrą, abu plėt
ros klausimui žada duoti eigą 
2002 metais, abu žada neduoti 
Rusijai veto teisės NATO plėt
ros klausimu. Laimėjome, nes 
nėjome aklai su viena partija, 
o žaidėme, nustatydami vieną 
prieš kitą. vis daugiau Lietu
vai NATO klausimu išsiderė
dami. Parafrazuojant- vieno 
mūsų jaunimo kongreso šūkį 
— partijų gali būti kelios, bet 
tėvynė tik viena. Tiesiu ranką 
Jonui Urbonui! 

Algimantas S. Gečys 
Huntingdon Vailey, PA 
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ELENAI PEČIULIENEI 

mirus, jos sūnui RAIMUNDUI PEČIULIUI bei jo 
šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

A. ir P. Bingeliai 

Violetos šeima 
Tustin, CA 
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A. t A. 
STASIUI PATLABAI 

mirus, skaudžiose netekties valandose kartu liūdime ir 
nuoš i rdž iaus i a i už jauč iame dukrą REGINĄ 
ŠLIAŽIENĘ su šeima, vyro netekusią REGINĄ 
PATLABIENĘ ir visus velionio artimuosius. 

Onutės ir Viktoro Šilėnų šeima 

Rėdos ir Juozo Ardiių šeima 
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Stockholm. When you're ready to return. you'H enjoy same-day travei back to 
Chicago through our Copenhagen hub Fmd out what a vvorld of difference SAS 
can make for your next tnp. Just rali your Travei Agent or SAS at 1-800-221-2350 
o( visit our website at wwwscandinavian.net. 

FUgMU 

ŠK946 
SK744 
SK 743 
SK943 
•*. ^ , » s 

From 

' "-(*JO 
Stockhotm 
Vilnius 

CocenĮ-ao-"" 
t*** to < ruw*o* <**«r»»t 

1b 
Stock-iom--
VMr.irt 

COpC^aO**! 

Chicago 
~<*r* 

D u a r t u f Tim* 

4.20 ori 
9:20 am 
i 4 0 p*-1 

3 30 Dm 

Arnyjl Time 

7 36 am - i 
11-50 am 
220 om 
5 40 om SAS 

V anrt*ravi3n Artnri 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. 
FELICIJA SAVRIMAVIČIŪTĖ 

MAČIULIENĖ 
Minint mūsų myl imos Mamos , Močiutės ir Sesers, 
kurios n e t e k o m e 1999 m. lapkr ič io 16 d. mir t ies 
sukaktį, šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos lapkričio 
12 d., sekmadien i , 9 vai. ryto Pala imintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemont , IL. 

Prašome gimines , draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. 
Mišiose ir kartu su mumis prisiminti bei pasimelsti už 
a.a. Feliciją. 

L i ū d i n t i š e i m a . 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. 
ROBERTAS KOSMONAS 

Jau suėjo vieneri meta i , kai Aukščiausiojo pašauktas iš 
mūsų tarpo išs iskyrė mūsų myl imas Vyras, Tėvas ir 
Senelis. 

Šią liūdną sukaktį minint , šv. Mišios bus atnašaujamos 
šeštadieni, lapkričio 11 d. 8 vai. ryto Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemont . IL. 

Maloniai p r a š o m e g imines , d raugus ir paž įs tamus 
prisiminti a.a. Robertą savo maldose. 

L i ū d i n t i š e i m a . 

I 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. 
MEČYS VALIUKĖNAS 

1910JL2 — 1999 JLIO 
Minint mūsų m y l i m o Vyro ir Tėvel io , kurio netekome 
1999 m. lapkričio 10 d. mirties sukaktį, šv. Mišios už 

jo sielą bus aukojamos 2000 m. lapkričio 11 d. 9 vai. 
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 5600 S. Claremont, Chi
cago, IL. Po šv. Mišių Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
įvyks paminklo pašventinimas — sekcija 62, blokas 
60, sklypas 26 . 

Maloniai kv ieč iame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose ir pasimelsti už a.a. Mečį. 

N u l i ū d ę : E l e o n o r a , Š a r ū n a s s u K a t h l e e n , 
D a i n i u s , G i n t a r a s , R i m v y d ą s u D e n n i s i r 
A r v y d a s s u Mar i ja . 

Ilgamečiui D a i n a v o s g lobos k o m i t e t o Clevelande 
nariui 

A. t A. 
VLADUI ČYVUI 

mirus, re iškiame gilią užuojautą žmonai BIRUTEI, 
vaikams V I D A I , SAULIUI , RITAI , VYTUI bei jų 
šeimoms. 

Dainavos globos komitetas 

Cleveland, O H 

Mūsų klubo na re i 

A. t A. 
VLADEI LAPĖNIENEI 

mirus, jos vyrui , mūsų klubo nariui G E D I M I N U I , 
vis iems g i m i n a i č i a m s ir a r t i m i e s i e m s r e i šk i ame 
nuoš i rdž i aus i ą užuo jau t ą ir d r a u g e i š g y v e n a m e 
skausmingą liūdesį. 

Daytona Beach Lietuvių klubas 

A. t A. 
RIMAI SKORUBSKAITEI 

TAMOŠIŪNIENEI 
mirus, jos vyru i , mūsų k lubo i lgamečiui nariui ir 
veikliam vadovu i A L G I U I T A M O Š I Ū N U I , sūnui 
MATUI bei kit iems artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

Akademinis sporto klubas ,,Utuanica" 

http://wwwscandinavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus Moterų gildijos komiteto narės kvie
čia į savo šventę, kuri vyks lapkričio 1 d. nuo 1 iki 5 vai.p.p. muziejuje. Iš 
kairės: pirmininkė Ruth Hoffman, laimėjimų pirmininke Bridget Baltuš
ka, prezidentė Frances Simanoms ir ko-pirmininkė Scottie Žukas. 

Rudeninė Še imos šven t ė 
B a l z e k o l ietuvių kultūros 
muziejuje bus švenčiama šeš
tadienį, lapkričio 11 d., nuo 1 
iki 5 vai. p.p. muziejaus antro 
aukšto „Kristalo" ir „Gintaro" 
salėse. Čia bus galima įsigyti 
gintaro papuošalų, įvairių gra
žių dovaninių ir namų papuo
šimui daiktų, pyragaičių ir ki-

~*H gardumynų, už prieinamą 
kainą pasigardžiuoti kugeliu 
su grietine, kava, vaisvande
niais ir kt. Bus ir laimingų bi
lietėlių traukimas. Muziejaus 
pirmajame aukšte veikiančia
me vaikų muziejuje bus įvai
rūs užsiėmimai vaikams, taip 
pat ir vaikų mėgstamas veidų 
dažymas. Dalyvavimas šven
tėje nemokamas. Kviečiami 
visi — suaugusįjį ir vaikai. Vi
siems bus smagu, tuo rūpina
si rengėjos — muziejaus Mote
rų. gildija.Informacijas teikia 
pirmininkė Ruth Hoffman, tel. 
708-974-0250, arba ko-pirm. 
Scottie Žukas, 773-582-3820. 

Prelato kun . I. Urbono 65 
metų kunigystės sukaktis bus 
švenčiama lapkričio 12 dieną. 
11 val.r. bus laikomos šv. Mi
šios Pal. J. Matulaičio misijos 
bažnyčioje. 12:30 val.p.p. vyks 
iškilmingi pietūs Pasaulio lie
tuvių centro didžiojoje salėje. 
Bilietus galima įsigyti kiekvie
ną sekmadienį bažnyčios prie
angyje arba paskambinus 
Vandai Gvildienei tel. 630-
271-9136. Šią iškilmingą su
kaktį rengia Pal. J . Matulaičio 
misija. 

Šv. Kazimiero l ietuvių 
kapin ių sklypų savininkų 
draugija, dėkodama „Drau
gui" už nuolatinę paramą, at
siuntė 50 dol. auką. Ačiū! 

Kokios m a d i n g i a u s i o s šio 
rudens .spalvos, kokios popu
liariausios šio sezono medžia
gos, koks dailiausias rūbų su
kirpimas? Visa tai sužinosite, 
atvykę j tradicinę Pasaulio lie
tuvių centro madų parodą 
..Rudens simfonija", kuri vyks 
lapkričio 19 d., sekmadienį, 12 
vai. didžiojoje centro salėje. 
Gavome labai daug gražių, 
įdomių. įvairių dydžių ir spal
vų drabužių, kuriuos demons
truos grakščios ir linksmos 
modeliuotojos. Apsilankę tik
rai nenusivilsite. Kviečiame iš 
anksto užsisakyti stalus ar pa
vienes vietas. Skambinkite Ži
butei Pranskevičienei tel. 630-
257-0153 arba Dainai Siliū-
nienei tel. 630-852-3204. Lau
kiame viešnių ir svečių. 

S t u d e n t ų a te i t in inkų r e 
kolekc i jos , Dainavoje turėju
sios vykti lapkričio 10-12 d., 
atšaukiamos dėl nepakanka
mo užsiregistravusių dalyvių 
skaičiaus. Apie ateityje nu
matomus studentų ateitinin
kų veiklos įvykius informuosi
me šeštadieniais ateitinin
kams skiriamame „Draugo" 
antrajame puslapyje. 

Lietuvos Vyčių 36-oji kuo
pa švenčia 85-erių metų gyva
vimo sukaktį. Lapkričio 12 d., 
t. y. jau šį sekmadienį, Balze
ko muziejaus Gintaro salėje 
rengiamas šaunus pokylis. 
Pradžia - 4:30 val.p.p. Vyks 
programa, šokiai. Gros Algi
manto Barniškio orkestras. 
Meninę dalį atliks solistas Al
girdas Brazis, akompanuojant 
Aldonai Brazienei. Informaci
ja skambinant Evelinai Ože-
lienei tel. 773-254-7553. 

60-as is ALT o s u v a ž i a v i 
m a s įvyko 2000 m. lapkričio 
17-18 dienomis Čikagoje, Bal
zeko lietuvių kul tūros muzie
juje, 6500 S. Pulaski Road. 
Penktadienį, lapkričio 17 d.. 7 
val.v. įvyks atstovų priėmimo 
pobūvis, o šeštadienį, lapkričio 
18 d.. - suvažiavimas. Ameri
kos Lietuvių Taryba maloniai 
kviečia ALTo nar ius ir visuo
menę šiame suvažiavime daly
vauti . 

Č i u r l i o n i o f e s t i v a l i s , sėk
mingai pavykęs Čikagoje, iš
keliavo į ki tus Amerikos mies
tus. Festivalio koncer ta i lap
kričio 7 d. vyks Bostone, lapk
ričio 10 d. — Akrone ir lapk
ričio 12 d. - Clevelande. 

LOYOLA 
UNIVERSITETAS 

SILXO K U R S U S 

Čikagos Lcyola universi teto 
Mundeiein koledžo programa, 
pavadinta „Nauja pradžia", 
siūlo kursus informacijos, 
technologijos, programavimo, 
biznio ryšių, visuomenės san-
jtykių, meno. interneto dizai
no, moterų studijų sr i tyse. 

„Naujos pradžios" programa 
siekia padėti Čikagos mieste 
gyvenantiems imigran tams ir 
pabėgėliams. Ji ska t ina tiek 
mokslinius, tiek profesinius 
poreikius. Ši programa turė tų 
palengvinti imigrantų prisitai
kymą prie Amerikos kultūros 
ir suteikt i daugiau mokslo sie
kimo informacijos. 

„Naujos pradžios" programa 
taip pat aprūpina s tudentus 
finansine pagalba, skatinda
ma juos tęst i mokslą. Pabėgė
liai ir imigrantai , pasir inkę 
šiuos ku r sus , gaus ,.Naujos 
pradžios" stipendiją vienam 
kursui , v ienam semest ru i . Ne
akivaizdinio (part time) sky
riaus sudentai , stropiai moky
damiesi, gali baigti kompiute
rių programavimo kursą per 
dvejus metus . 

2000-ųjų rudenį Loyola uni
versitete buvo užregistruota 
15 lietuvių, siekiančių gauti 
„Naujos pradžios" programos 
pažymėjimą. Dabar pats lai
kas užsiregistruoti t iems, ku
rie nespėjo užsirašyti rudens 
semestrui ir nori prisijungti 
2001-ųjų metų pavasarį . Dau
giau informacijos gausi te pa
skambinę Čikagos Loyola uni
versiteto „Naujos pradžios" 
programos direktoriui Nenad 
Princip arba t ame pačiame fa
kultete dirbančiai Sanela Beh-
lic. Fakul te to adresas : 6525 N. 
Sheridan Rd., Skyscraper 204. 
Chicago, IL 60626. Nedar 
Princip galite skambint i tel. 
773-508-8856, S. Behlic - tel. 
773-508-6012. 

29-osios lietuvių fotografijų 
parodos uždarymas vyks lap
kričio 10 d., penktadienį, 7:30 
val.v. Jaunimo centro kavinė
je, Čikagoje. Bus paskelbti 
konkurso laimėtojai, įteiktos 
premijos, vyks parodos katalo
go sutiktuves. Meninėje dalyje 
bus dokumentinio filmo „M. 
K. Čiurlionis Valerijos Čidrlio-
nytes prisiminimuose" premje
ra. Visi kviečiami apsilankyti. 

L i e t u v i ų o p e r o s met iniai 
p o k y l i a i visuomet yra publi
kos mėgiami, ir ne veltui. Po
kylius rūpestingai tvarko pa
tyrimo turint is Operos valdy
bos vicepirmininkas Jurgis Vi
džiūnas, o kad viskas sėkmin
gai vyktų, jam talkina ir kiti 
valdybos nariai — Virginija 
Savrimienė. Valerija Žadeikie-
ne. Ramune Račkauskiene, 
Romas Burneikis. Rudolfas 
Vaidukaitis ir pats valdybos 
pirmininkas Vaclovas Mona
kas. Kaip ir kiekvienais me
tais, šiemet taip pat bus 
kruopščiai Lietuvių operos 
meno vadovo Alvydo Vasaičio 
paruošta menine programa, 
kurią atl iks choras ir solistai. 
Girdėsime rinktines operų ari
jas, be abejo, bus ir lietuviškų 
dainų. Je i dar nepasirūpinote 
bilietais į šį nuotaikingą ren
ginį, paskubėkite, nes laiko 
beliko tikrai nedaug. Pokylis 
įvyks šeštadienį, lapkričio 
18 d„ Jaunimo centre. Dau
giau informacijos gausite pa
skambinę renginio vadovui 
Jurgiui Vidžiūnui tel. 773-
767-5609. 

Skelbimai ~ 
• S l i d i n ė t o j ų dėmes iu i ! 

Puiki proga slidinėti Inssbruck, 
Austria, 2001 m. vasario 16-25 
d. G a l ė s i t e ne t ik sl idinėti 
puikiuose Austrijos kalnuose, 
bet taip pa t bus proga aplankyti 
ki tus Europos miestus. Infor
m a c i j a i p r a š a u skambinti 
A m e r i c a n Trave l Se rv ice , 
708-422-3000. 

• 28 centa i skambinant į 
Lietuvą, 5.9 cnt. JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savaitę, 
6 sekundžių intervalai. Jokių 
mėnesinių mokesčių. Tikslus 

.apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Paslauga be apgau
lės. Kreipkitės vakarais lietu
viškai į Quest atstovą su 8 metų 
pat i r t imi tarptautiniuose ry
š iuose . T e l . 708-386-0556. 
Q u e s t — t a i j ū s ų ryšys s u 
Lietuva bei visu pasauliu! 

Siuntiniai Kalėdoms laivu. 
Paskutinė diena — 

lapkričio 13 d. 
TRANSPAK 

Tel. 773 8 3 8 1050. 

VISŲ ŠVENTŲJŲ ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
Lapkričio 1 d., trečiadienį, 

„Seklyčioje" vyr. lietuviai pa
minėjome Visų Šventųjų šven
t ę . Renginių vadovė Elena Si
rutienė savo įvadiniame žody
je pasakė, kad Visų Šventųjų 
šventė lietuviams yra ypatin
gai prasminga, nes prisime
name ne vien tik visus savo 
ar t imus mirusiuosius, bet ir 
per okupacijas (ypač bolševiki
nei kalėjimuose bei ištrėmi
muose nužudytus ir nukan
kintus žmones, taip pat ir žu
vusius partizanus. Kankinių 
ir Šventųjų mūsų tautoje labai 
pagausėjo, tik, deja, jie dau
giausia lieka mums nežinomi. 

Per Vėlines žmonės Lietuvoj 
lankydavo kapines, melsdavo
si už visus mirusiuosius, net ir 
už tuos. kurių niekas neprisi
minė. Ant kapų buvo užžibi
namos žvakelės, kapai papuo
šiami rudens gėlėmis. 

Vyresniųjų lietuvių popietės 
meninę programą atliko daini
ninkė iš Vilniaus — sopranas 
Aušra Liutkutė. o M. K. Čiur
lionio „Noktiurną" giliai įsi
jautusi paskambino irgi vil
nietė pianistė Olga Konkova. 

Pirmoji A. Liutkutės giesmė 
buvo apie Angelą, antroji gies
mė — „Dieve, arčiau Tavęs": 

„Dieve, arčiau Tavęs veržias 
širdis. 

jokia kančia kelyje 
nesulaikys. 

Skambės tyli giesme net 
pro skausmų gelmes... 
Dieve arčiau Tavęs, arčiau 

Tavęs... 
Po to išsiprašėm, kad solistė 

padainuotų liaudies dainą, tai 
visi susižavėję klausėmės 
kaip. „Tykiai, tykiai Nemu
nėlis teka". Tada, dainininkei 
pasiūlius, visi susirinkusieji 
sudainavom „Saulutė nusilei
do" ir pasiruošėm žiūrėti vaiz
dajuostės apie Kryžių kalną. 
Vaizdajuostę parūpino V. Pi-
kelienė. 

Lietuva šventovėmis žinoma 
nuo seno. Tai: Šiluva, Žemai
čių Kalvarija, Aušros vartai , o 
dabar šventove tapo ir Kryžių 
kalnas, kuri būtų galima pa
vadinti Skausmo ir Vilties kal
nu. Jis yra dvylika kilometru 
nuo Šiaulių, netoli plento į 
Rygą. Dar vadinamas Doman
tų arba Jurgaičių piliakalniu. 

Pilimi. Pilies ka lnu . Maldų 
kalnu. Manoma, kad čia buvu
si pilis, minima XVI amžiaus 
kalavijuočių kronikose ir va
dinta Kula-Kulan ' n u o Kulpės 
upelio). Kryžiai an t kalvos pir
mą kartą paminėt i 1850 me
tais. XK-XX amžių sandūroje 
Kryžių kalnas t a m p a plačiai 
žinomas — pasidaro šventa, 
sakraline vieta. Jį lanko pa
vieniai žmonės ir grupės, 
vyksta pamaldos. Bū t ina pa
brėžti, kad kryžiai ir ženklai 
(stulpai, koplytėlės, paveiks
lai, s tatulėlės, rožančiai ir kt.) 
buvo ir d a b a r t ebėra votyvi-
niai, t.y. ja is dėkojama a r pra
šoma ko nors (sveikatos, blai-
vystės), memorial iniai-atmin-
tiniai (žuvusiems, tremti
niams, nuteist iesiems). 

Tarybiniais laikais Kryžių 
kalnas tapo valdžiai nepagei
daujama, netgi d raudž iama 
vieta, o kryžių vis daugėjo, 
įrašus ant jų vietinė administ
racija laike priešiškais , ant i
tarybiniais. Daug gyventojų iš 
tų apylinkių 1941-1952 m. bu
vo ištremti į Sibirą, ištuštėjo 
ištisi kaimai. Nuo 1956 m. 
žmones pradėjo grįžti ir kan
čių, žuvusiųjų bei grįžimo pri
siminimui pradėjo itin gausiai 

statyti naujus kryžius su ati
t inkamais įrašais. 1961 m. pa
vasarį valdžia nutarė susido
roti su Kryžių kalnu. Jis su 
buldozeriais buvo nušluotas. 
mediniai kryžiai sudeginti, 
metaliniai — nuvežti į metalo 
laužo sandelius, akmeniniai ir 
betoniniai užkasti. Kryžiai vis 
tiek buvo statomi Keletą kar
tų Kryžių kalnas buvo pakar
totinai „nuvalomas". įsisiūba
vo t ikras kryžių karas. Buldo
zerinis ateizmas tęsėsi apie 2C 
metų. Dar buvo bandyta už
tvindyti teritoriją, Kryžių kai 
ną padaryti sunkiai pasiekia 
ma sala. 

Kryžių kalnas — daugia
reikšmis, daugiaplanis objek
tas. Pirmiausia jis — istorijos 
paminklas — vienas iš 600 
Lietuvos piliakalnių. O meniš
kų kryžių gausa, įvairiausi 
dirbiniai daro šį kalną liau
dies meno ansambliu ir pa
minklu Lietuvos Golgotai. Šitc 
tautos pasitikėjimo Dievu įro
dymo buvo atvykęs pažiūrėti 
net Šv. Tėvas Paulius II 

Vaizdajuoste, kuri visiems 
paliko gilų įspūdį, baigėm Vi 
sų Šventų šventės minėjimą. 

Emi l i i a J . Valantinienc 

I 



Veiinių šventimo metu žvakeles prie tėvų jėzuitų koplyčios altoriaus nešė 
••iš kaires): Algis Bielskus, Rasa Miliūaaitė. Kristina Badaraite, Lina Do-
vilaite ir Jonas Genčius. 

ČLM VĖLINĖS 
Yra du pasauliai: gyvųjų ir 

mirusiųjų. Pirmajam pasau
liui yra skiriama daug laiko ir 
daug dėmesio, nes mes juo 
esame suinteresuoti . Miru
siųjų pasaulis dažnai pamirš
tamas . Anot lietuviškos pa
tarles: „Kas iš akių, tas ir iš 
atminties". Gerai, kad bažny
čia per metus skiria tam tikrą 
laiką, kuris priverčia žmones 
pagalvoti apie savo ateitį ir 
galutinį paskyrimą. Mažiau
siai apie mirtį galvoja jauni
mas, nors ir nemažas jaunuo
lių skaičius anksti išsiskiria iš 
šio pasaulio. 

Reikia skirti didelį dėmesį 
toms li tuanistinėms mokyk
loms, kurios surengia miru
siųjų minėjimus ir mokiniams 
primena, kad mirčiai visi turi
me būti pasiruošė, nepaisant 
amžiaus. Čikagos lituanisti
nėje mokykloje tie mirusiųjų 
pagerbimai jau yra virtę tradi
cija. Tad ir šių metų spalio 28 
dienos rytą visi mokiniai ir 
mokytojai susirinko į tėvų jė
zuitų koplyčią, kur vyko šis 
minėjimas. Visi suėjo su žva
kėmis skambant tyliai muzi
kai. Po to buvo skaitomas 
Rūtos Aleksandravičiūtės eilė
raštis „Vėl žvakelė suplaz
dėjo". Skaitė dešimtokės Kris
t ina Badarai te ir Rasa Miliū-
naite: 

..Vel žvakelė suplazdėjo. 
Parimusi verkiau. 
Bet Tu nebegirdėjai. 
Nebepaguodei daugiau. 
Nebylios akys žvelgė 
Iš nuotraukos senos. 
Ką pasakyt norėjai. 
J a u nieks nesužinos. 
J a u niekad nepaklausi, 
Kaip sekas, ar sunku. 
J a u niekad neužtarsi 
Nuo vėtrų ir audrų. 
J a u niekad nepareisi 
Tu takil iu namo. 
Tik vieniša žvakelė 
Ir šilriv-. ,r priL"..'.-. 
Šviesk žvakele, šildyk sielą 
Ir raminki kiek gali. 

Tegul šypsos brangios akys. 
Nors mama toli toli. 
Šviesk žvakele, šildyk sielą 
Švelniai švelniai, kaip 

mama. 
Tegul nors sapne paglosto 
Josios rankos vėl mane". 
Po to girdėjome seselės Lai

mutes žodelį. Buvo ;neštas Šv. 
Raštas. Iš t rauką iš 1 Tes. 4, 
13-18 skaitė sesele Ramutė. 
Po to kun. J . Vaišnio žodis... ir 
visuotinė malda. Ją skaitė: Al
gis Bielskus. Audra Brooks, 
Kristina Badaraite. Lina Do-
vilaitė. Rasa Miliūnaitė. Jonas 
Genčius. Po kiekvieno per
skaityto maldos posmelio visi 
atsakė: „Viešpatie, Tu esi Pri
sikėlimas ir Gyvenimas"". Mal
dą užbaigė kun. J. Vaišnys. 
Visi kar tu sukalbėjome .Amži
nąjį atilsį"... 

Po vieną vaiką iš kiekvienos 
klasės įnešė maldų už miru
siuosius žiedus ''skambėjo mu

zika'. Keturios dešimtokes įėjo 
su didelėmis žvakėmis. Pirmą 
žvakę paliko koplyčioje. Buvo 
užgesintos visos mažosios žva
kutes ir įsmeigtos prie alto
riaus, pavaizduotame bendra
me kape. Baigėsi maldos, gies
mės, ir tyloje paliko mirusiųjų 
velės, kurios ir toliau lieka 
Jėzaus malonėje. 

Pasibaigus iškilmėms vidu
je, jos prasidėjo lauke. Jauni
mo centro sodelyje. Buvo ap
lankyti kryžiai, paminklai. 
Pirmiausia buvo sustota prie 
Kražių kankinių kryžiaus. Čia 
Lina Dovilaite tarė: „Kražių 
kankinių šviesa tešviečia 
mums. Jų atvaizdas telieka 
mūsų atmintyje. Jų žodis te
būna mums atrama, jų gyve
nimas tebūna mums pavyz
dys, jų atminimas telieka am
žinai gyvas". Padėta didelė de
ganti žvake ir sukalbėta mal
da „Amžinąjį atilsį". 

Antras sustojimas buvo prie 
kun. J. Raibužio kryžiaus. Čia 
Algis Bielskus susikaupė: 
„Kun. J. Raibužio šviesa te
šviečia mums. Jo atvaizdas te
lieka mūsų atmintyje. Jo žodis 
tebūna mums atrama, jo gy
venimas tebūna mums pavyz
dys, jo atminimas telieka am
žinai gyvas". Palikta didelė, 
deganti žvake ir pasimelsta. 
Pagaliau sustota prie žuvu
siųjų už Lietuvos nepriklauso
mybės paminklo. Čia Jonas 
Genčius padėjo degančią žva
kę ir giliai išreiškė savo jaus
mus. Jei ne jie, šiandien nebū
tume laisvi ir nepriklausomi. 
Todėl didžiausia jiems pagar
ba ir meilė. 

Gražiai ir nuoširdžiai pasi
meldę, aplankę žymūnų pa
minklus, visi patraukėme į 
Jaunimo centrą, kur buvo tę
siamas lietuviškas žodis. At
likta pareiga Dievui ir Tėvy
nei! 

J. Plačas 

it.) Butauskiene su savo klase po šv Miiių. 

i .c<h :l:i;if \; i. - r. i BtiZcnaite ir A>t .i I ,.ipi n.vk.ntf r)('i»e žvakei' prie levų jėzuitų koplyčios altoriaus 
Visos nuotraukos - Dalios Gedvilienės 




