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Didžiausią pavojų 
Lietuvai ir Lenkijai kelia 
„Karaliaučiaus tvirtovė" 

Varšuva, spalio 25 d. 
(BNS) — „Strateginiu požiū
riu toli į priekį išsikišusi ka
rinė bazė didesne dalimi vaidi
na agresyvų vaidmenį. Neke
lia taip pat abejonių ir tai, kad 
kilus rimtam .konfliktui, Rusi
jos kariuomenė privalės eiti 
per Lietuvą arba Lenkiją, 
arba per abi iš karto, kadangi 
priešingu atveju bazė bus su
triuškinta. Ir tai nepriklauso
mai nuo to ar šiame konflikte 
dalyvaus Lietuva ir Lenkija", 
rašoma lenkų savaitraščio 
„Czas" straipsnyje. 

Pasak jo autoriaus Jacek 
Milevvski, Karaliaučiaus sritis 
yra ypatingas regionas, ka
dangi imperijos kariuomenė 
išsidėsčiusi prie pat Lietuvos 
ir Lenkijos sienų. Jis tvirtina, 
kad niekas išskyrus Rusijos 
vadovus, nežino kokios ka
rinės jėgos čia sutelktos. Ma
noma, kad Karaliaučiaus sri
tyje yra nuo 150 iki 200,000 
kareivių, oficialiais duomeni
mis čia yra 850 tankų, apie 
1,000 šarvuočių, 460 vamz
džių artilerijos, bei raketos, 
galinčios nešti branduolinius 
užtaisus, labai didelis Rusijos 
karinis laivynas sutelktas Bal
tijos kariniame uoste. 

Lietuvos ir Rusijos prezi
dentų susitikime Vilniuje, Ru
sijos premjeras Viktor Černo-
myrdin pareiškė baltams Ru

sijos saugumo garantijas. "Ką 
reiškia tokios vienapusiškos 
garantijos žino kiekvienas. O 
galiausiai, nuo ko Rusija gins 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
suverenumą? Nuo Lenkijos, 
Suomijos, Vokietijos arba im
perialistinių JAV ketinimų?", 
klausia savaitraštis. 

Lenkų žurnalisto nuomone, 
„baltai gerai supranta šiuos 
pareiškimus, o į savo neprik
lausomybės išsaugojimą žiūri 
labai rimtai". Be to, kuo jie 
kalti, kad savo istorinėmis 
žemėmis atkerta Rusijai kelią 
j Baltijos jūrą? 

„Reikšmingas šiuo atveju 
yra Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio politikos pasikei
timas. Nuo aštrios antilen
kiškos retorikos Sąjūdžio lai
kais, pakeitė kursą į mak
simalų suartėjimą su Lenkija. 
Tai būtent V. Landsbergio ini
ciatyva buvo įkurta dviejų val
stybių tarpparlamentinė asam
blėja. Tai — didelė istorinė 
galimybė abiejų valstybių po
litikams", rašo „Czas". 

Savaitraštis neatmeta gali
mybės, kad „Karaliaučiaus 
šmėkla" atsiras rusų diplo
matų frazeologijoje. „Pralai
mėję mūšį dėl Lenkijos, Ven
grijos ir Čekijos priėmimo į 
NATO, Rusija ryžtingai siekia 
išsaugoti paskutinį savo prie
tiltį — Baltijos valstybes". 

Prasidėjo pasiruošimas 
„Baltic ChaUenge^S" 
kariniams mokymams 

Klaipėda, spalio 25 d.(BNS) 
— Tarptautinių mokymų 
„Baltic Challenge'98" vadovai 
penktadienį uostamiestyje pa
sirašė pradinės mokymų pla
navimo konferencijos doku
mentus. 

Pagal mokymų vadovo pul
kininko James Haynie (JAV) 
ir pulkininko Valdo Tutkaus 
(Lietuva) pasirašytus aktus, 
kitąmet tarptautiniai moky
mai „Baltic Ghallenge'98" 
vyks Klaipėdos apskrityje. 

Pirmą kartą Lietuvoje vyk
siančiuose tarptautiniuose ka
riniuose mokymuose dalyvaus 
apie 2.000 karių iš 11 Europos 

* Šeštadieni vykusiame 
Lietuvių tautininkų sąjungos 
tarybos posėdyje nuspręsta 
per artėjančius šalies prezi
dento rinkimus remti gamto
saugininką Valdą Adamkų ir 
Konservatorių partijos kandi
datą Vytautą Landsbergį, pra
neša „Respublika (10.27). 
Anot laikraščio, partijos nuta
rime teigiama, kad vietos sky
riams palikta teisė patiems 
spręsti, ką remti. (Elta) 

* Piliečių registracijos 
atžyma pase yra seniai atgy
venęs dalykas, spaudos konfe
rencijoje pirmadienį sakė Sei
mo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Ši problema ne 
kartą minėta spaudoje, spalio 
25 dieną, minint Lietuvos kon
stitucijos priėmimo penktąsias 
metines. V. Landsbergis pa
siūlė vietoj spaudo sukurti gy
ventojų visuotinį registrą. „Tai 
būtų paprastesnis ir daug ob
jektyvesnis dalykas", mano 
jis. Seimo pirmininkas tikisi, 
kad toks gerai sukurtas regis
tras taptų geru informacijos 
šaltiniu apie Lietuvos žmonių 
gyvenimo vietą ir jų migraciją. 
(BNS) 

valstybių ir JAV. Mokymuose 
dalyvaus apie 650 Lietuvos 
karių iš visų kariuomenės pa
dalinių. 

Pulkininkas J. Haynie 
spaudos konferencijoje sakė, 
kad nors iki mokymų liko 265 
dienos, jiems ruošiamasi jau 
dabar. Visą praėjusią savaitę 
mokymuose dalyvaujančių 
valstybių kariškiai dirbo dar
bo grupėse planuodami moky
mų veiksmus, susipažino su 
vietove. 

JAV pulkininko teigimu, 
šiais mokymais bus siekiama 
bendradarbiavimo, abipusio 
supratimo ir pagarbos nuo že
miausio rango kariškių iki va
dų iš visų 12 valstybių. Moky
mų metu bus tikrinamas ir 
įvertinamas egzistuojančių or
ganizacinių struktūrų ir tech
ninių priemonių suderinamu
mas vykdant taikos įgyvendi
nimo operacijas, bus prakti
kuojamos taikos įgyvendinimo 
ir humanitarinės pagalbos 
operacijos. 

Mokymai, vyksiantys 1998 
metų liepos 16-25 dienomis, 
bus organizuojami trimis eta
pais. Inžineriniai junginiai to-
bulinsis mokymuose „Baltic 
Castle", medicinos junginiai 
— „Medceur'98-2". 

Iš Lietuvos pusės moky
mams vadovaujantis pulkinin
kas Valdas Tutkus pripažino, 
kad Lietuva neturi patirties 
organizuojant tokio lygio mo
kymus, todėl šie mokymai yra 
ypač svarbūs semiantis patir
ties iš NATO kelyje į šią tarp
tautinę organizaciją. 

Mokymus finansuos JAV. 
Rusijos, Ukrainos ir Balta

rusijos kariai mokymuose da
lyvaus stebėtojų teisėmis. 

Tradiciniai mokymai 
..Baltic Challenge" šiemet vy
ko Estijoje. Paldiski, pernai — 

Maskva. Spalio 24 (i. į Rusija su pirmuoju oficialiu vii:. . at-
Vladimiro Gulevičiau* (Elta) nuotr Rusijos prezfr;.-:m».-

zauską. 

Rusija s iūlo Lietuvai 
„protektoratą" 

y ko Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas. 
(kairėje) Boris Jelcin Kremliuje priėmė A. Bra-

Vilnius, spalio 27 d. (BNS) 
— Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis nesiėmė vie
nareikšmiai įvertinti Rusijos 
prezidento Boris Jelcin pa
siūlytų Lietuvai saugumo ga
rantijų, užleidęs Vakarams 
pirmenybę tai padaryti. 

„Jei Vakarai patvirtins, kad 
pareiškimas prisideda prie 
Lietuvos integracijos į Euro
pos struktūras, vertinsiu jį 
išskirtinai teigiamai", sakė V. 
Landsbergis spaudos konfe
rencijoje pirmadienį, komen
tuodamas Rusijos vadovo pa
reiškimą per Lietuvos pre
zidento Algirdo Brazausko vi
zitą praėjusią savaitę. 

Tačiau žurnalistams išdalin
tame Seimo pirmininko pa
reiškime sakoma, kad Mas
kvoje Lietuvai buvo pasiūlytas 
„beveik protektoratas". 

V. Landsbergio nuomone, 
dabar nuo Lietuvos priklauso, 
ar „protektorato statusas" 
taps realybe, t.y., ar ji priims 
pasiūlymus atitinkama sutar
timi ir pasiduos Rusijos glo
bai. 

Tačiau V. Landsbergis abe
joja, „ar nors viena rimtesnė 
politinė jėga, nors vienas kan

didatas į prezidentus, išdrįstų 
tai atvirai įtraukti j savo rin
kimų programą". 

Jis pabrėžė, kad tokio po
būdžio gynybines posovietines 
sąjungas draudžia ir Lietuvos 
konstitucija. 

Drauge V. Landsbergis 

spaudos konferencijoje sakė 
įžvelgiąs Rusijos valią gerinti 
santykius su Lietuva. 

Jis priminė, kad niekas ne
varžo Rusijos vadovų paskelb
ti papildomus demokratinės 
valstybės įsipareigojimus ar 
draugiškus ketinimu: nepulti, 
nedelsiant parengti nelegalių 
emigrantų grąžinimo sutartį, 
atsisakyti dvigubų muitų". 

Lietuvos bankui siūloma išleisti 
500 litu vertės banknotą 

Vilnius, spali*. 27 d. (BNS) 
— Nepriklausomi Kanados 
specialistai rekomendavo Lie
tuvos bankui pradėti ruoštis 
naujų 500 litų vertės bankno
tų išleidimui, pirmadienį pra
nešė Lietuvos banko (LB) Ka
sos departamento direktorius 
Arūnas Dulkys, žurnalistams 
parodęs naujuosius 200 litų 
vertės banknotus. 

Pasak LB pareigūno, Kana
dos žinovų vertinimu, 200 litų 
vertės banknotai į apyvartą 
turėjo būti išleisti dar 1996 
metų pradžioje. 

Specialistai iš Kanados 
konsultacinės bendrovės 
„Currency Advisory Group In
ternational" buvo pakviesti j 
Lietuvą 1996 metų pabaigoje, 
o galutines išvadas pateikė 

Lietuva bendradarbiaus su 
Sankt Peterburgu 

Sankt Peterburgas, spalio plėtrą. Kaip gerą pavyzdį jis 
nurodė Sankt Peterburgo pak
raštyje akcinės bendrovės 
„Achema" statomus Lietuvos 
prekybos namus, Prekybos 
centre, kuris pradės veikti 
kitąmet, bus prekiaujama 
įvairios Lietuvos pramonės ga
minama produkcija. Pastaty
tuose, bet dar neįrengtuose 
rūmuose, šeštadienį apsilankė 
ir Lietuvos prezidentas. 

V. Jakovlev teigimu, kadaise 
glaudžių turizmo ryšių atgai
vinimui būtina suprastinti 
muitų ir dokumentų įformi
nimo taisykles, išspręsti susie
kimo problemą — pradėti tie
sioginius lėktuvu skrydžius. 

A. Brazausko žodžiais, svar
bu ir toliau didinti regiono 
branduolinės energetikos sau-

25 d. (BNS) — Rusijos ir Lie
tuvos tarpvyriausybinėje ben
dradarbiavimo komisijoje susi
tarta įkurti specialią darbo 
grupę Lietuvos ir Sankt Peter
burgo ryšiams plėtoti, spalio 
25 d. paskelbė Rusijos vice
premjeras Valerij Serov, kuris 
kartu su Lietuvos užsienio 
reikalų ministru Algirdu Sau
dargu yra minėtos komisijos 
bendrapirmininkas, kalbėjo 
per Sankt Peterburge įvykusį 
Lietuvos prezidento Algirdo 
Brazausko susitikimą su 
Sankt Peterburgo verslinin
kais. 

Sankt Peterburgo guberna
torius Vladimir Jakovlev pa
reiškė sveikinąs tokios darbo 
grupės įkūrimo idėją. Jo teigi
mu, daugiausia dėmesio darbo gumą. Ignalinos atominę elek-
grupė turėtų skirti bendradar- trinę ir Sankt Peterburgo apy-
biavimui prekybos, turizmo ir linkėse esantis Sosnovij Bor 
aplinkos apsaugos srityse. AE galėtų bendradarbiauti 

V. Jakovlev aukštai įvertino užtikrinant branduolinį sau-
Lietuvos prekybininkų veiklos gumą. 
^ — — — — — — — — — V. Jakovlev pabrėžė, kad 
Latvijoje, Adaži vietovėje. Ki- Baltijos jūros pakrantės val-
tąmet Lietuvoje vyksiantys stybės turi sutelkti dėmesį į 
mokymai užbaigs šių renginių aplinkosaugos problemų spren-
ciklą. dimą. 

šiais metais. 
Bendrovėje dirba nemažai 

buvusių Kanados centrinio 
banko darbuotojų. 

„Pavėlavęs" beveik dvejus 
metus, 200 litų vertės bankno
tus Lietuvos bankas ketina 
išleisti lapkričio viduryje, 
prieš tai išsamiai supažindi
nęs su jais visuomenę, ban
kus, teismo specialistus ir ki
tus vartotojus. 

A. Dulkys mano, jog naujie
ji 200 litų banknotai išstums 
iš apyvartos ne mažiau kaip 
25 proc. 100 litų vertės bank
notų, kurie dabar pagal vertę 
sudaro daugiau nei 70 proc. 
visų pinigų vertės, o pagal kie
kį — apie 25 proc. 

Be to, kiekvienas pinigas 
nuo jo išleidimo 1993 metais 
pakeitė savo vaidmenį, o įta
kos banknotų naudojimui turi 
ir nuo 1993-ųjų penkis kartus 
padidėjęs vidutinis darbo 
užmokestis. 

* „Lietuvos ryto" (10.25) 
žiniomis, šiomis dienomis į 
Lietuvą iš JAV kartu su kan
didatu į Lietuvos prezidentus 
Valdu Adamkumi turėtų at
vykti ir jo žmona Alma Adam
kienė, kuri dienraščiui sakė: 
„Man visiškai nesvarbu — 
laimės jis ar pralaimės rinki
mus. Jis liks toks, koks buvo. 
Svarbiausia, kad būtų svei
kas, kad per daug neišeikvotų 
savo energijos ir nebūtų per
nelyg nusivylęs.'* A. Adam
kienė džiaugėsi, kad Lietuvoje 
rinkimų kampanijos yra labai 
trumpos ir tikisi, jog kandida
tai niekam nespės įkyrėti. 
„Tai visiška priešingybė siste
mai Amerikoje, kur kampani
jos tęsiasi beveik metus, jų 
metu kandidatai išsisemia, 
nebegali nieko nauja pasakyti, 
kartojasi", sakė ji. Jai labai 
blogą įspūdį padarė kaltini
mas Vytautui Landsbergiui 
dėl bendradarbiavimo , su 
KGB. „Man atrodo. , ne
turint įrodymų ir faktų taip 
kalbėti yra žema." sakė A. 
Adamkienė. < Elta> 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS. Reuter, DPA, AP, Interfax, ITAR-TASS. BelaPAN', 
RIA ir ELTA žiruų agentūrų pranešimai;,) 

Seulas. Jungtinės Valstijos ir Pietų Korėja pirmadienį pra
dėjo didžiausias metų karines pratybas, kurias smarkiai kriti
kavo Šiaurės Korėja. Kasmet vykstančiuose dviejų savaičių ka
riniuose manevruose dalyvauja didžioji dalis Pietų Korėjos pa
jėgų, kurias sudaro 650,000 kareivių, ir čia dislokuotas JAV 
personalas su 37,000 kareivių. JAV ir Pietų Korėjos kariniai 
pareigūnai sakė, kad apmokymai, kurie rengiami nuo 1961 
metų, yra tik gynybiniai, tačiau Šiaurės Korėjos vertinimu, tai 
— puolamieji manevrai, padėsiantys pasiruošti karui su komu
nistine valstybe. 

Jeruzalė. Izraelio gynybos ministras Yitzhak Mordechai 
pirmadienį paragino Rusijos užsienio reikalų ministrą Jevgenij 
Primakov sustabdyti Iranui teikiamą pagalbą kuriant balis
tines raketas. „Rusija su Iranu turėjo ir turės gerus ekonomi
nius bei politinius santykius, tačiau tai neturėt'; duoti pagrin
do prasimanymams, neva Rusija Iranui teikia raketas", sakė J. 
Primakov. Pasak Y. Mordechai, Izraelis J. Primakov suteikė 
informacijos, patvirtinančios šiuos kaltinimus. „Aš tikiuosi, 
kad jis pasistengs sumažinti, o gal net visai nutraukti Rusijos 
pagalbą Iranui kuriant ginklų sistemas", sake Izraelio gynybos 
ministras. 

Haga. Jungtinių Tautų (JT) karo nusikaltėlių tribunolas 
Hagoje pirmadienį pareiškė, jog atmetė pasiūlymą paleisti ser
bų, įtariamų 1991 metais dalyvavus šimtų kroatų žudynėse. 
Pasak tribunolo, 1991 lapkričio mėnesį serbų nereguliariosios 
kariuomenės bei Jugoslavijos liaudies armijos dalys iš vietos li
goninės išvarė apie 260 kroatų, juos sušaudė ir palaidojo bend
rame kape. Hagos tribunolas sulaikė 20 įtariamųjų, tačiau 
daugiau nei 50 dar tebėra laisvėje. 

Ankara. Šiaurės Irako kurdai pirmadienį pranešė apie nak
tį vykusį susirėmimą su kita kurdų grupe. Nesutariančių kur
dų grupuočių tarpusavio kovos tęsiasi jau trečia diena po pa
liaubų pabaigos. Jungtinės Tautos (JT) pranešė, kad penkta
dienį paliaubas nutraukusios kovos trukdo JT humanitarinių 
tarnybų darbui regione. 

Minskas. JAV vyriausybė tarpvalstybio bendradarbiavimo 
su Baltarusija perspektyvas sieja su žmogaus teisių laikymusi 
respublikoje. Tai pareiškė JAV ambasadorius Baltarusijoje 
Daniel Spakhard, pirmadienį kalbėdamas per valstybinę tele
viziją. Pasak jo, „šiandien Baltarusijoje šioje srityje yra tam 
tikrų sunkumų, ir tai trukdo plėtoti tarpvalstybinius ryšius". 
Diplomatas pabrėžė, kad „baltarusiams nereikėtų JAV laikyti 
kažkokiu priešu". „JAV nejaučia priešiškumo nei Baltarusijos 
žmonėms, nei jos vyriausybei", pažymėjo D. Spakhard. 

Varšuva. Šeši JAV Centrinės žvalgybos valdybos (CIA) dar
buotojai praėjusį šeštadienį susitiko kolegomis Lenkijoje, pir
madienį rašo Lenkijos spauda. Nors susitikimas buvo slaptas, 
apie jį pranešė visi pagrindiniai lenkų dienraščiai. Pasak pra
nešimų, į Lenkiją atvyko JAV žvalgybininkai, kuriuos prieš 7 
metus iš karo sūkurio Irake išgelbėjo lenkai. Tai buvo pirmoji 
bendra abiejų valstybių specialiųjų tarnybų akcija. CIA krei
pėsi į tuometinį Lenkijos Vidaus reikalų ministrą Krzysztof 
Kozlowski, prašydama padėti išvežti amerikiečių žvalgus. Len
kijoje buvo sudaryta speciali patyrusių karininkų grupė, kuriai 
vadovavo generolas Gromoslaw Czempinski, kuris davė inter
viu lenkų televizijai. Pasak jo, išgelbėti amerikiečius padėjo ci
viliai asmenys — lenkų firmų Irake darbuotojai. 

Vašingtonas. Kinija pažadėjo atsisakyti bendradarbiavimo 
su Iranu kuriant ir plėtojant branduolines technologijas. Dien
raštis „Washington Post" šeštadienį pranešė, jog susitarimą 
pavyko prisiekti praėjusį trečiadienį, Kinijos prezidento vizito į 
JAV išvakarėse. Manoma, kad JAV prezidentas Bill Clinton ki
tą savaitę galės patvirtinti, jog Kinija nepadeda kitoms valsty
bėms įsigyti branduolinių ginklų ir todėl gali pagal Taikaus 
branduolinio bendradarbiavimo aktą pirkti JAV pagamintus 
branduolinius reaktorius. Kol kas tikimasi, jog Kinija pasiža
dėjimą nebendradarbiauti su Iranu kitą savaitę pateiks raštu. 

Varšuva. Sekmadienį vienas iš Solidarumo rinkimų bloke 
dalyvaujančių katalikų kunigų. Henryk Jankowski. pareiškė, 
jog žydams negalima leisti dirbti naujai sudaromoje valstybes 
vyriausybėje. Šį pareiškimą jis akivaizdžiai taikė disidentinio 
judėjimo veteranui, žydų kilmės Bronislavv Geremek. kuris siū
lomas kandidatu j užsienio reikalų ministro postą. Gdansko ar
kivyskupas Tadeusz Goclovvski pasmerkė tokius kunigo pareiš
kimus, sakydamas, jog kategoriškai atsiriboja nuo savo paval
dinio propaguojamų minčių. 

Briuselis. Lenkija, Vengrija ir Čekija, besiderančios dėl 
prisijungimo prie NATO, buvo supažindintos su numatomais 
trijų valstybių finansiniais įnašais į sąjungos biudžetą, pranešė 
NATO pareigūnai. Lenkijai buvo pasiūlyta, kad jos indelis į 
bendrą NATO biudžetą sudarytų 2.48 proc.. Čekijos — 0.9 
proc., o Vengrijos — 0.65 proc. sąjungos biudžeto dalies. N'ATO 
biudžeto apimtis — apie 1.8 mlrd. dolerių; Lenkijos įnašas tu
rėtų siekti apie 45 mln. dol.. Čekijos — 16 mln. DoL Vengrijos 
— 11.7 mln.dolerių. 

* Nuo spalio 27 d. bankas 
„Hermis" pradėjo platinti 
naują „Visa Gold" mokėjimo 
kortelę. Metinis mokestis už 
naudojimąsi „Visa Gold" kor
tele — 120 dolerių. ..Hermis" 
— pirmasis bankas Lietuvoje, 
išleidęs šią kortelę. Bankas 
dabar platina ir trijų rūšių 
„American Express" korteles. 

(BNS) 

KALENDORIUS 
Spalio 28 d.: Šv. Simonas ir 

Judas 'Tadas1, apaštalai. Gau
drimas. Vikis. 1793 m. gimė 
istorikas Simonas Daukantas. 
1939 m. Lietuvos kariuomene 
įžygiuoja į Vilnių. 
• Spalio 29 d.: 30 eilinis sek

madienis. Narcizas, Enneiin-
da. Gelgaudas. Žemaitė. 
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2 DRAUGAS, ant radienis , 1997 m. spalio mėn. 28 d. 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
BROKOLIŲ DAIGAI — VĖŽIO SPRANDO 

NUSUKĖJAI 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Jau seniai medicinai žino
ma, kad kopustinės daržovės: 
patys kopūstai, briuselio gal
vutės, kalafiorai ir brokoliai 
suka sprandą vėžiui. O lietu
vių tėvynėje buvęs beveik kas
dieninis kopūstinis valgis irgi 
retino vėžiu susirgimus. 

Dabar dar geresnę naujieną, 
kovojant su vėžiu, paskelbė 
Baltimorėje, garsiojo Johns 
Hopkins universiteto su vėžiu 
kovojančios — molekuliarinės 
farmakologijos laboratorijos 
direktorius dr. Paul Talalay. 
Jis su savo talkininkais atlik
tus tyrimus paskelbė šių metų 
moksliniame žurnale „The 
Proceedings of the National 
Academy of Sciences" (1997; 
94:10367—10372). 

Kad padėtų amerikiečiams 
maitintis mišriu, gerai balan
suotu ir nuo vėžio apsaugan
čiu, maistu, buvo tr is dienas 
daiginami brokoliai ir t ie jų 
daigai t iriami. Tyrinėtojai ma
nė, kad tie daigai yra nuo 
vėžio stipresni sargai — che-
moprotektoriai, negu subren
dę brokoliai a r kitos kopusti
nės daržovės. Kol kas savais 
tyrimais j ie dar nepalygino 
priešvėžinės veiklos st iprumo 
tų daigų su subrendusiomis 
kopūstinėmis daržovėmis. 
Brokolių daigų skonis ir pavi
dalas yra panašus alfalfa dai
gams. 

Buvo tiriamos žiurkės. Vie
nas maitino 5 dienas džiovin
tais ir sušaldytais brokolių 
daigais, o kitą žiurkių grupę 
reguliariu maistu. Tada tas vi
sas žiurkes apkrėtė vėžį suke
liančia medžiaga dimethylben-
zanthracene. Ir štai kas atsiti
ko. Tos žiurkės, kurios ėdė 

brokolių daigų turintį maistą, 
turėjo mažesnį pavojų sirgti 
augliais — vėžiais ir jie pas 
j a s mažesni atsirado, lėčiau 
augo. Tie tyrimai nurodė, kad 
brokolių daigai (sprouts) tu
rėjo nuo 20 iki 50 kartų dau
giau nuo vėžio saugančio che
mikalo p/Vytosc/iemical gluco-
raphanin negu subrendę bro
koliai. Šis chemikalas neutra
lizuoja vėžį sukeliančias me
džiagas pirm negu jos suardo 
gyvybiškai svarbią medžiagą 
DNA. 

Kol kas rinkoje nėra broko
lių daigų, bet tyrinėtojai ryž
tas i juos parūpinti daigų pavi
dalu ar jų miltelių kapsulė
mis. 

Bostono universitete dirbąs 
antioksidantų laboratorijos 
vedėjas Jeffrey B. Blumberg, 
Ph .D. sako, jog tų tyrinėtojų 
darbas yra tuomi svarbus, kad 
j ie nurodė brokolių augimo 
ciklą, kuriame tie prieš vėžį 
chemikalai yra stipriausi. O 
Amerikos kovai su vėžiu drau
gijos atstovas dr. Michael 
Thum tvirtina, kad labai 
sudėtingas darbas yra iš vai
sių ir daržovių išskyrimas 
prieš vėžį veikiančių medžia
gų, o šis apie brokolių priešvė
žinės veiklos susekimas yra 
labai naudingas. 

Mums belieka ir toliau nuo 
vėžio gintis — su kopūstinė
mis daržovėmis gardžiuotis, 
nepamirš tant nesinuodyti ko
feinu, nikotinu, alkoholiu ir 
tinginyste bei turimų negalių 
netvarkymu, o tėvynės gelbė
j ime neapsileiskime tuštinti 
savas kišenes, idant būtų Vy
t au ta s Landsbergis ir tolimes
nis Lietuvos gelbėtojas. Sėk
mės. 

BŪTINAS IR POILSIS 
Neretai per radiją ir televi

ziją galima išgirsti: „regulia
riai mankštint is yra būtina" 
arba „rūpinkitės savo laikyse
na". Tačiau šios rekomendaci
jos dažnai praleidžiamos pro 
ausis. Manau, niekas nepa
prieštaraus teiginiui, jog dau
geliu „civilizacijos" ligų suser
game vien dėl to, kad t ingime 
kas dieną mankšt int is , kont
roliuoti savo laikyseną ir kt . 
Neretai ligų priežastis — sė
dimas darbas, kurį dirba ne
maža dalis žmonių. 

Žmogui sėdint, kraujas susi
tvenkia mažajame dubenyje. 
Jis tempia kraujagyslių sie
neles, jos plečiasi. Neretai pa
stebimas kraujagyslių išsiplė
t imas prie išeinamosios an
gos. Išsivysto hemorojus (maz
ginis tiesiosios žarnos venų 
išsiplėtimas). Tai dažniausiai 
pasitaikantis nemalonumas 
nuo sėdimo darbo. 

Dirbančius sėdimą darbą, 
pasak docento Antano Daške
vičiaus, neretai persekioja 
stuburo ligos. J u k tokie žmo
nės ilgai priversti išbūti ne
keisdami padėties (dirba prie 
rašomojo stalo palenkę lie
menį ir galvą arba palinkę į 
priekį su ištiestomis ranko
mis). Taigi dirbančių sėdimą 
darbą stuburas per daug ap
krautas , spaudžiami tarp-
slanksteliniai diskai, t r inka 
kraujo apytaka, greičiau vys
tosi osteochondrozė (kaulo ir 
kremzlės degeneracinio pobū
džio liga). 

Siekiant išvengti vienokios 
ar kitokios ligos, svarbu žino
ti, jog dirbant tokį darbą būti
na daryti pertraukėles. Tar
kim, s tuburas geriausiai pail
si, atsipalaiduoja 10-15 minu
čių pagulėjus. Taip ilsintis 
pagerėja kraujotaka — išsi-

Kernaves bažnyčios gotika vasaros dangaus melynen sminga.. 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

VILNIAUS KUNIGŲ 
SEMINARIJA PRADĖJO 

NAUJUOSIUS MOKSLO METUS 
Šiemet į Vilniaus kunigų gu. Tėvas Lauriūnas — vienas 

seminariją priimti 8 kandida- iš jų. 
tai (iš 15), iš kurių du yra 
lenkų tautybės, o kiti — lietu
viai. Atranką sąlygojo kandi
datų dvasinė branda, taip pat 
tinkamas lietuvių kalbos mo-

—Ar ne t ikė t a s buvo p a 
s i ū l y m a s tapt i Vilniaus ku
n igu seminar i jos rektoriu
mi i ? 

Truputį netikėtas. J a u 
kėjimas, bendras išsilavini- nuo 1994 metų šioje seminari-
mas. Naujų studentų amžius joje dėstao Bažnyčios istoriją, 
— nuo 18 iki 40 metų. Kai ku- o nuo šiųVraetų vasario — ir 
rie jau įgiję aukštąjį išsila- sakramenlšrnę teologiją. Ryšys 
vinimą. Prieš studijų pradžią atsirado, jtai mūsų parapija 
klierikai dalyvavo Vilniaus nuo 1992 metų ėmė remti lab-
Trinapolio rekolekcijų na
muose vykusioje parengiamo
joje stovykloje, kur, vadovau-

daros valgyklą „Betaniją" Vil
niuje. Tada susipažinau su ar
kivyskupu A J. Bačkiu. Iš 

sklaido mažajame dubenyje 
susikaupęs kraujas ir kt. 
Aišku, tokiam poilsiui nedaž
noje darbovietėje yra sudary
tos sąlygos. Tad nors sugrįžę 
iš darbo pasirūpinkite savimi. 
Neskubėkite tuoj pat prie 
puodų arba skaityti laikraš
čių. Patogiai atsigulkite ant 
lovos arba grindų, atpalai
duokite raumenis, užsimerki
te . Jeigu norite jaustis visiš
kai pailsėję, nusiprauskite po 
šiltu arba vėsiu dušu. 

Dirbantiems sėdimą darbą 
patart inos specialios kėdės su 
neaukšta , palinkusia į priekį 
sėdyne ir s tuburo linkio vie
toje truputį išlenktu atlošu. 
Neturint tokios kėdės galima 
prie paprastos kėdės atlošo iš 
vidaus pririšti nedidelę pa
galvėlę. 

Neįpraskite sėdėti susikūp
r inę, į traukę arba nuleidę 
galvą, nes plaučiai tuomet es
ti suspausti , mažiau įkvepia
ma oro. Organizmui t rūksta 
deguonies, raumenys „dūsta", 
vargsta nugaros raumenys. 
Neretai dėl tokios laikysenos 
ima skaudėti galvą. Kontro
liuokite save! 

— Ne mažiau svarbu taisyk
lingai ir sveikai maitintis. 
„Sėdimų" profesijų žmonės 
mažai juda, mažai sunaudoja 
energijos, ir gautas su maistu 
energijos kiekis virsta rieba
lais. Taip nutunkama. Per 
didelis kūno svoris nuvargina 
raumenis , pažeidžia sąnarius, 
padidina kraujospūdį ir sun
kina širdies darbą. Būtina 
reguliuoti mitybą. Žvilgtelė
kime į sveikos mitybos pira
midę. Jos pagrindą sudaro 
grūdų produktai: duona, įvai
rios kruopos. Kiek aukštėliau 
— daržovės, vaisiai Mėsa, žu-

jami savo dvasios tėvų ir nau- karto ir jfem, ir man buvo 
jojo rektoriaus, klausė įvairių aišku, kad* mes apie daug ką 
paskaitų, atliko dvasinę prak- bent panajiai galvojame. Pa-
tiką. Naujasis seminarijos sitaręs su vyskupu bei kon-
rektorius kun. H. F. Fischeris gregacija ir sulaukęs jų prita-
sakė, kad šiemet studijų pro- rimo, nusprendžiau sutikti 
gramą papildys homeletika. dvejus metus būti rektoriumi 
retorika, meno istorija, socio
logija ir kt. Pasak kun. H.F. 
Fischerio, studijas seminari
joje bus mėginama įteisinti 
kaip aukštąjį mokslą, kurio 
diplomą pripažintų valstybė, 

ir šitaip padėti Bažnyčiai Lie
tuvoje. 

— Kokias reformas nu
matote būsimų kunigu stu
dijų programoje? 

Programoje labai trūko 
sykiu bus tariamasi dėl retorikos, homiletikos, meno 
klierikų socialinių garantijų, istorijos, sociologijos. Juk, pa-
draudimo. 

Su naujuoju Vilniaus semi
narijos rektoriumi kun. Hansu 
Friedrichu Fischeriu kalbėjosi 
„Bažnyčios žinių" korespon
dentė Jūratė Kuodytė. 

— Kiek laiko j a u t r u n k a 
Jūsų ryšys su Bažnyčia 
Lietuvoje? 

— Pirmą kartą Lietuvoje 

vyzdžiui, homiletika yra kuni
go duona. Jis turi skelbti 
Evangeliją ir privalo išmanyti, 
kaip tai geriau atlikti. 

— Ar programą ke is i te 
pagal Vokietijos kunigu se
minarijos modelį? 

— Nebūtinai. Čia yra Lietu
va, ir aš galbūt labiau 
žvelgčiau iš Rytų Vokietijos 

lankiausi 1972 metais, bet taško, nes ne viskas, kas iš 
tuomet dar nebuvo tokio, koks Vakarų, yra išganinga. Reikia 
yra dabar, kontakto su Baž- atsižvelgti į Lietuvos situaciją. 
nyčios ir meno žmonėmis, su 
kuriais aš bendrauju. Tikras 
ryšys užsimezgė 1976 m., kai 
susipažinau su kun. J. Lau-
riūnu, padariusiu man didelį 
įspūdį. Lietuvoje yra žmonių, 
kurie net patys nežino, kiek 
jie prisidėjo, kad tapau kuni-

vis, kiaušiniai, pieno produk
tai — trečioje piramidės pako
poje. Piramidės smaigalyje — 
riebalai, cukrus. Blogiausia, 
kad Lietuvos gyventojai maiti
nasi neįvairiu maistu. Daržo
ves neretai vartoja tik virtas, 
jas paskanindami grietine, 
majonezu. Žalių daržovių miš
rainės su aliejumi — pamirš
tas maistas, — teigė docentas 
Anantas Daškevičius. 

Neužmirškite tiesos, kad 
tfrrp persivalgymo ir sveikos 
mitybos — ištisa bedugnė! 

Taigi sveikai maitinkitės, 
ilsėkitės ir būkite sveiki. 

„Sveikata". 1997. Nr. 10/175 

— Kas Jus nuvylė ir kas 
patenkino esamoje semina
rijos tvarkoje? 

— Nuvylė punktualumo sto
ka. Tai pasakytina ne tik apie 
klierikus, bet ir dėstytojus, 
net kunigus. Man sunku pri
prasti prie kitų vėlavimo. La
bai patiko Trinapolio rekolek
cijų namai. Čia sukurtą dva
sinę nuotaiką, kurią šiuose 
namuose rugpjūčio pabaigoje 
patyrė parengiamojoje stovyk
loje dalyvavę naujokai, lin
kėčiau išgyventi visiems. 

— Šiuo metu seminarijos 
d v a s i n ė i r administracinė 
v a d o v y b ė y ra užs ien ie 
t i š k a . Baiminamasi , j og t a i 
n ė r a sve ik in t inas re i šk i 
nys . 

— Mūsų Bažnyčia yra visuo
tinė — ne vokiška, ne lietu
viška ir ne lenkiška Toks ne
gatyvus mąstymas, kai 
manoma, kad lietuviai ir len
kai turi būti katalikai, vo-
kiočiai — evangelikai, rusai — 

stačiatikiai, gali lemti tai, ką 
matome Rusijoje, kur įstaty
miškai pripažįstama tik viena 
religija. Dievas nėra nei len
kas, nei vokietis, nei rusas — 
Dievas yra Dievas. Privalome 
sukurti vieną didelę Dievo 
vaikų šeimą. 

— O dvasinio auklėjimo 
prasme? Seminarijos dva
sios t ėvas — Šv. J o n o kon
gregacijos v i enuo l i s , o J ū s 
priklausote Šv. Pi lypo Ne
rio oratorijai. 

— Aš manau, kad tai nesu
kelia jokių problemų. Labai 
gerai, kad klierikai turi gali
mybę susipažinti su įvairiais 
keliais. Mano manymu, dirbti 
su būsimais kunigais protinga 
skirti įvairių orientacijų žmo
nes. 

— Ar ats ižvelgsite į tauty
bę skirdamas kl ierikus 
praktikai į parapijas? 

—Klierikai lietuviai turi 
lankyti lenkų kalbos pamokas, 
o lenkai — lietuvių. Visi 
parašė pareiškimus, kokioje 
parapijoje norėtų tarnauti . 
Tačiau kiekvienas turėtų jaus
ti atsakomybę, kad jų pagalba 
reikalinga daugeliui toli nuo 
Vilniaus esančių parapijų. Aš 
ir pats prašiau Jo Ekscelenci
jos, kad paskirtų mane į para
piją, kur galėčiau pritaikyti ir 
lenkų, ir lietuvių kalbą. Kiek
vieną sekmadienį vykstu į 
Bezdonis. Man labai patinka 

ir jų bažnytėlė, ir parapija. 
— Ar numatytos klieriku 

praktikos mokyklose pro
grama ir ats iskaitymo for
mos? 

—Čia egzistuoja problema. 
Jei yra katechetinė praktika, 
turi būti ir vadovai, kad klieri
kai ne tik dirbtų su mokiniais, 
bet ir aiškintųsi, kas pamo
koje buvo gerai, kas blogai ir 
kodėl. Antraip bus kartojamos 
tos pačios klaidos. Kita vertus, 
kai kurios mokyklos norėtų 12 
ar net 13 pamokų, bet jei mes 
tai vadiname katechetine prak
tika, klierikai gali turėti ne 
daugiau kaip 4 pamokas. 

— Ar ket inate siusti klie
rikus studijuoti į užsieni? 

— Penki jau studijuoja. Ar
kivyskupas protingai daro, 
siųsdamas klierikus į skirtin
gas valstybes. Taip jie turi ga
limybę susipažinti su įvai
riomis teologinėmis mokyklo
mis. Iš įvairių universitetų, 
aukštųjų mokyklų yra pasiū
lymų klierikų studijoms skirti 
stipendijas. Manau, kad ir 
ateityje jie galės važiuoti mo
kytis svetur. 

— Ar jau turite bičiuliu 
kunigų iš Lietuvos? 

— Kol kas esu labai užimtas 
administraciniais reikalais. Tu
riu daug draugų menininkų, 
tuo tarpu kunigų — mažiau, 
tačiau yra keletas, su kuriais 
bendrauju artimiau. 

— Dėkojame už pokalb i . 
„Bažnyčios žinios", 1997, Nr. 
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STOJAMIEJI 
EGZAMINAI! 

KATECHETŲ MOKYKLĄ 

Rugsėjo 11 d. Kauno arki
vyskupijos Katechetikos cent
re vyko stojamieji egzaminai į 
Kauno arkivyskupijos aukš
tesniąją neakivaizdinę kate
chetų mokyklą. Pasak Kate
chetikos centro vadovės ses. V. 
Makniauskaitės, į šią mokyk
lą priimti 29 asmenys, iš ku
rių septyni, jau prieš keletą 
metų baigę katechetų kursus, 
panoro pagilinti savo žinias. Iš 
maždaug 300 katechetų, šiais 
mokslo metais dėstančių ti
kybą Kauno arkivyskupijos 
mokyklose, 102 yra šios mo
kyklos auklėtiniai, 82 dar čia 
studijuoja, 9 baigę aukštąsias 
teologijos studijas, 11 studi
juoja VDU Teologijos fakul
tete, kiti yra baigę katecheti
kos kursus ir dirba pradinėse 
klasėse. 

Mokslo metai pradėti Kauno 
arkikatedroje, kur šv. Mišias 
rugsėjo 20 d. aukojo šios mo
kyklos direktorius kun. dr. V. 
S. Vaičiūnas, OFS, ir kun. doc. 
R. Kaunietis. Per pamokslą 
kun. dr. V. S. Vaičiūnas akino 
visus būti vertus savo pašau
kimo, semtis žinių ir nebijant 
sunkumų tarnauti Bažnyčiai. 
Po šv. Mišių kun. dr. V. S. 
Vaičiūnas, OFS, supažindino 
su mokyklos naujovėmis. Nuo 
šių metų mokykla priklausys 
Lietuvos Švietimo ministeri
jai, paskaitos vyks kartą per 
mėnesį penktadieniais ir šeš
tadieniais po 8 valandas. Pa
pildomai bus dėstomos naujos 
disciplinos: informatika, už
sienio kalba, pedagogikos isto
rija, padaugės psichologinių 
disciplinų. Paskaitos vyks 
Kauno arkivyskupijos Kate
chetikos ir Evangelizacijos 
centruose. 
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PIRMASIS PROGRAMOS 
„RENEW MOKYMAS 

Rugsėjo 22-23 d. Kauno 
evangelizacijos centre vyko 
pirmasis „Renew" programos 
mokymas „Tikinčiojo žmogaus 
atsiliepimas į Dievo kvietimą", 
kuriame dalyvavo 55 kunigai, 
vienuolės ir. pasauliečiai. Mo
kymui vadovavo ses. Secilija 
King ir ses. Mauren Colleary 
(JAV). Anot „Renevv" progra
mos koordinatorės Lietuvoje 
ses. Ignės Marijošiūtės, pro
gramos dalyviai savo vyskupi
joje bandys burti žmones ben
drai parapinei veiklai ir pri
sidės prie parapijiečių dvasi
nio augimo. 
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* Zarasai. Rugpjūčio 15 
dieną Zarasuose vyko didieji 
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo 
į Dangų atlaidai. Dekano kun. 

VIDAS J. NEkKCKAS, U.D. 
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DR. JOVITA KERELIS 
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Valandos pagal susitarimą 

ARAS ZLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKILĮ L IGOS - CHIRURGUA 
1020 E Ogden Ave.. Surte 310 

Naperville. IL 60563 
Tel. (630)527-0090 

3825 Highland Ave.. 
Tower 1.3uite3C 

Downers Grove, (L 60515 
T«L (630)435-0120 

DR. ŽIBUtĖ ŽAPARACKAŠ 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Supartor, Suita 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel 312-337-1286 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149VV. 63rd. St. 

Tel . 773-736-7709 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W . 103 S t , Oak Lmvn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai 

Susitarimui (kabėti angliškai) 
Tei .708422-8260 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708)598-4065 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AB. OLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W.9S St. Tai. 706422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

PirmarJ 3v.p p.-7v v , antr.12:30-3v.p.p. 
trec uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p. 
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EDMUNDAS VWNAS, M.D..S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

Vytauto Kapočiaus ir Zarasų 
mero iniciatyva Zarasų rajone 
buvo paskelbta nedarbo diena. 
Atlaiduose dalyvavo aštuoni 
kunigai, diakonas ir klierikas, 
daug tikinčiųjų. Netilpusiems 
bažnyčioje šv. Mišios buvo au
kojamos šventoriuje. Pamoks
lus' sakė kun. Stanislovas 
Krumpliauskas ir kun. Sau
lius Kalvaitis. Giedojo pagrin
dinis bažnyčios choras ir cho
ras „Canticum". Po Sumos 
šventė tesėsi mieste. Žmonės 
dainavo ir šoko liaudies šo
kius. Vakare šv. Mišias aukojo 
ir pamokslą pasakė kun. jubil. 
Leonardas Musteikis iš Flori
dos (JAV). 



ŠVIETIMAS IK MOKSLAS 
LIETUVOS ATEITIS 

ZIGMAS ZINKEVIČIUS 

Dr. Zigmas Zinkevičius 

Kokį išauginsime ir iš
mokslinsime jaunimą, tokia 
bus Lietuva. Dėl to, rodos, ne
tenka abejoti. Dabar švietimo 
ir mokslo padėtis Lietuvoje la
bai sunki . Esame kryžkelėje. 
Nuo sovietinės švietimo siste
mos pereiname prie laisvos, 
kuri tur i būti paremta pasau
line patir t imi, krikščionybės ir 
lietuvių taut iniais idealais. 
Turime žymiųjų mūsų pedago
gikos strategų, kuriems vado
vavo prof. Meilė Lukšienė, 
pastangomis sukurtą švietimo 
koncepciją. Aiškėja mokslo 
pertvarkos pagrindai. Sie
kiame jų įgyvendinimo. Tai 
sunkus ir sudėtingas darbas. 
. .1996 m. pabaigoje, sutikda
mas būti švietimo ir mokslo 
ministru (dėl to teko nut rauk
ti mokslinį darbą, be ko kito, 
nebaigti dviejų monografijų), 
sau kėliau du svarbiausius 
uždavinius: 1. išmokyti Piet
ryčių Lietuvos jaunimą valsty
binės kalbos ir 2. Lietuvos mo-
kySią^padaryti lietuvišką savo 
dvasia. 

Pirmąjį uždavinį, nepaisant 
lenkų ekstremistų sukelto 
propagandinio tr iukšmo (pa
remto melu), vykdyti sekasi 
gerai. Talkina Vilniaus ap
skrities adr .nistracija ir vi
suomeninės rganizacijos. Lie
tuviškų mokyklų įsteigėme 
net daugiau, negu planavau: 
visur ten, kur tėvai r aš tu 
tokių mokyklų pageidavo. Tuo 
būdu mano siekimas sudaryt i 
sąlygas mokytis valstybine 
kalba visiems, kas to nori. 
pamažu tampa realybe. Iš 
esmės pasikeitė kitataučių 
tėvų požiūris j valstybinę 
kalbą, jos mokymąsi. Lietuvių 
kalba Pietryčių Lietuvoje j au 
ne tik neboikotuojama, bet 
norima jos išmokti, ypač vai
kus išmokyti. Nebejaučiamas 
ir mokytojų t rūkumas . Į nau
jai steigiamas mokyklas noriai 
vyksta mokytojai iš kitų re
gionų, šiemet net buvo daro
ma jų a t ranka . Lenkiškos mo

kyklos, pajutusios lietuviškų 
mokyklų konkurenciją, gero
kai „pasitempė": lietuvių kal
bą įvedė nuo pirmų klasių. Tai 
dešimteriopai paspartina lie
tuvių kalbos mokymąsi. Jeigu 
visa tai nebus sustabdyta, po 
kokių ketverių-penkerių metų 
Pietryčių Lietuvos jaunimas 
mokės valstybinę kalbą. 

Nepalyginti sunkiau man 
siekti antrojo tikslo — padary
ti mokyklą (visoje Lietuvoje) 
savo dvasia lietuvišką, kad ji 
ugdytų sąmoningus valstybės 
piliečius, gimtojo krašto pat
riotus. Sunkumų šaknys glūdi 
praeities palikime. Skirtingai 
nuo padėties kaimynų šalyse, 
Lietuvoje paskutiniais okupa
cijos dešimtmečiais komunistų 
partija buvo tapusi gana lietu
viška, joje vyravo lietuviai. Ši 
aplinkybė labai pravertė Atgi
mimo metu, tačiau dabar buvę 
bolševikai ir šiaip sovietų ide
ologijos paveikti žmonės tapo 
rimta kliūtimi pertvarkant 
švietimą, kaip ir apskritai 
visą mūsų gyvenimą. Negalė
dami viešai propaguoti bolše
vizmo, daugelis buvusių ko
munistų „išpažįsta" širdžiai 
artimesnį kosmopolitizmą. Ši 
„liga" ypač išplito įtakinguose 
intelektualų sluoksniuose (ir 
tarp buvusių „karjeros bolše
vikų"), išsikerojo visų pakopų 
mokyklose. Ji populiari net 
nepritarusių sovietinei sant
varkai žmonių sluoksniuose, 
kovojusių su bolševizmu, ku
rie šiandien labai aktyviai 
reiškiasi. Iš čia tokių sąvokų, 
kaip Tėvynės meilė, vengimas 
mokykloje (kurį laiką buvo 
ryškus oficialiuose dokumen
tuose), valstybės švenčių ir 
minėtinų sukakčių ignoravi
mas ir pan. 

Nuo pat pirmųjų buvimo 
ministru dienų ju tau didelį 
spaudimą iš tokios ideologijos 
atstovų ir jai prijaučiančių 
pusės. Dėl to kilo nemaža 
užsipuolimų spaudoje, kurie 
iki šiol nesiliauja. Prisidėjo, 
žinoma, ir įvairios kitos prie
žastys, t a rp kurių ne paskuti
nę vie:ą užėmė asmeninės am
bicijos žmonių, šiaip j au to
limų bolševizmo ideologijai. 

Spaudos vaidmuo mūsų gy
venime labai didelis ir jos ne
galima nevertinti. Kritika pa
deda šalinti t rūkumus, bet tik 
tuo atveju, kai rašoma teisybė, 
kai rašantysis stengiasi da
lyką ištirti, o ne remiasi gan
dais. Ypač naudinga tokia kri
tika, kuria siekiama pažangos 
tikslų: tuomet atkreipiamas 
dėmesys į klaidas, veiklos ne
tobulumus, jie, keliami aikš
tėn, ieškoma pašalinimo būdų. 
Dirbant juk kiekvienam žmo
gui klaidos būna neišvengia
mos. Neklaidingų nėra. Be 

abejo, ir mano vienur kitur 
klystama. J au dabar aišku, 
kad perdaug pasitikėjau kai 
kuriais švietimo darbuotojais, 
kurie vėliau slapta trukdė 
man dirbti. Mokyklose šalia 
gerų, pasišventusių vadovų 
yra nemaža ir piktavalių. Pa
starųjų pasižadėjimais „dau
giau taip nedarysiu" ne kartą 
teko nusivilti. Reikėjo tokius 
ryžtingiau šalinti. Gyveni 
žmogus ir mokaisi. 

Deja, prieš mane dažnai 
būna nukreipiama anaiptol ne 
geranoriška, bet visai kitokia 
kritika. Jos pagrindiniai bruo
žai — ignoravimas to, kad 
Ministerijoje daroma, tuščia-
žodis dedamų pastangų neigi
mas, kritikavimas išsigalvotų 
(man nebūdingų) nuostatų 
arba jų iškraipymas, neven
giant neteisybės sakymo. To
kių užsipuolimų „metodika" 
labai paprasta. Ištraukiamas 
iš mano pasisakymų kontek
sto koks žodis ar posakis, jis 
savaip interpretuojamas ir iš 
to kuriami ištisi „traktatai". 
Antai mano mintis (iš esmės 
teisinga), kad LDDP valdant 
švietimo reforma buvo kaž
kiek įstrigusi, tapo tiek 
išpūsta, jog atsirado nemaža 
„studija". Arba vėl. Kartą pa
gyriau prieškarinę mokyklą 
dėl joje vyravusios pilietinės 
patriotinės dvasios, ir po to 
tuoj pasirodė straipsnis apie 
tariamą mano „sėnamadiš-
kumą". Tokias mintis su pasi
gardžiavimu platino „laisvoji" 
spauda. Taip buvo formuoja
mas, tariant sportininkų žo
džiais, „smūgiavimas į vienus 
vartus". Tokia kritika, žino
ma, labiau primena šmeižtą. 

J ją ilgą laiką nereagavau. 
Neturėjau tam ir laiko, be to, 
nesinorėjo akcentuoti ir gilinti 
nesutarimų. Man atrodė, kad 
akylas skaitytojas pats supras 
„kur šuo pakastas". Bet kan
trumui yra ribos. Ateityje 
teks, a ts i t raukus nuo darbo, 
retkarčiais imtis plunksnos ir 
kelti aikštėn spaudoje pasiro
dančius prasimanytus teigi
mus ir tikrovės neatitin
kančius apibendrinimus. Jų 
yra gana apstu. Imkime kad ir 
rugsėjo 19 d. „Lietuvos ryto" 
redakcijos skiltį „Laiko žen
klai". Ten, pavyzdžiui, rašo
ma: „Jau kelerius metus 
įgyvendinama ir nemažą pa
greitį įgavusi švietimo refor
ma, atėjus naujajam ministrui 
Z. Zinkevičiui ir ypač buvusiai 
viceministrei J . Balčiūnienei 
(...), pradėta orientuoti kita 
kryptimi". Kokia kita krypti
mi? Juk laikomės tos pačios 
švietimo koncepcijos, tų pačių 
bendrųjų programų, kuriama 
iš esmės ta pati tautinė mo
kykla, nuo kurios buvo nutol
ta LDDP valdymo metais. 
Apie tariamą kitokį „orienta
vimą" gali kalbėti tik piktava
lių žmonių platinamų gandų 
prisiklausęs asmuo. Argi ir 
LDDP valdant švietimo re

forma buvo normaliai „įgy
vendinama", juo labiau įgau
davo „pagreitį"? 

Toliau rašoma: „Vienas po 
kito nuo švietimo pertvarkos 
reikalų buvo nušalinti jos ini
ciatoriai. Iš kompetentingų 
specialistų sudarytą Lietuvos 
švietimo tarybą užsimota pa
keisti visuomeninių ograniza-
cijų atstovų forumu, fasadi
niu, jokios realios įtakos 
neturinčiu dariniu". Argi taip? 
Naujai sudarytos Švietimo ta
rybos pirmininkas Darius 
Kuolys pats atsistatydino, nie
kas jo nešalino. Jis tai padarė 
protestuodamas prieš dviejų 
Tarybos narių nušalinimą. 
Betgi šie buvo nušalinti todėl, 
kad įsivėlė į finansines ma
chinacijas, patraukti į teismą, 
bylinėjosi. Juos nušalinti rei
kalavimai buvo gauti iš Sei
mo, rajono vadovybės, reikala
vo spauda ir visuomenės 
opinija. Abu buvo pakeisti 
anaiptol ne visuomeninių or
ganizacijų atstovais, bet pe
dagogais profesionalais. Apie 
tariamą užsimojimą pakeisti 
Tarybą visuomeninių organi
zacijų forumu negali būti ir 
kalbos, tai rašančiojo „išradi
mas". Iš tikrųjų tik svarstomi 
pedagogų specialistų atstova
vimo Švietimo taryboje princi
pai. Niekas nepaneigs, jog 
būtų gerai, kad Taryba atspin
dėtų visus pedagogų sluoks
nius, o ne vieną kurią grupuo
tę, „šaudančią i vienus var
tus". Tiesa visuomet išryškėja 
diskusijoje, o ne „nuleidžiama 
iš viršaus". 

Straipsnio penktojoje ir še
štojoje pastraipose kalbama 

apie vadovėlius, esą „nutarta 
patikrinti netgi pirmtakų iš
leistus vadovėlius", jų tinka
mumo kriterijus „turėsiąs būti 
patriotiškumas", esą „imama 
iš anksto urmu abejoti patrio
tiniu vadovėlių autorių nusi
teikimu", tuo būdu paliekama 
„daug erdvės perdėm subjek
tyviems vertinimams". Kas 
taip elgiasi? Tokie ketinimai, 
bent man, visai svetimi. Pir
miausia reikia konstatuoti, 
kad nei vienas vadovėlis dar 
nebuvo išimtas iš vartosenos, 
nors su kai kuriais taip pada
ryti reikėtų. Patriotiškumo su
pratimas negali būti primity
vus ir deklaratyvus, jis turi 
būti gilus. Vadovėlių svarbi 
paskirtis yra ugdyti Lietuvos 
Respublikos piliečius, pasiry
žusius ją ginti, kaip darė po
kario rezistentai. Iki šiol va
dovėlių leidyboje buvo nemaža 
trūkumų. Svarbiausią iš jų 
galima būtų vaizdingai nusa
kyti taip: tie patys žmonės 
rašė, tie patys recenzavo, tie 
patys lėmė išleidimą. įsigalėjo 
korupcija. J a i dabar užkerta
me kelią, dėl to ir atsirado 
kaltinimai dėl turinio, sie
kiant nukreipti dėmesį nuo 
esmės. 

Esu kalt inamas neva visą 
savo energiją skiriu „koman
dai formuoti". Ir čia labai per
dedamą. Ministerijos vado
vybėje esu pakeitęs tik vieną 
viceministrą. Tebedirba visi 
tie patys skyrių vedėjai. Iš 
darbo buvo atleisti tik tokie 
tarnautojai, kurie dubliavo 
kitų pareigas, taip pat, jeigu 
buvo galimas dviejų funkcijų 
sujungimas.(Nukelta j 4 psl.> 

450 
1547-1997 

Danutė Bindokienė 

Mažvydas, Tvarauskas 
ir mes 

450 metų! Tai jau garbingas 
amžius, vienok ji vis jauna, vis 
gyvastinga, nepaisant, kiek 
sunkumų, kiek persekiojimų 
nuo savo gimimo patyrusi. Ji 
— lietuviška knyga, kurios 
450 metų sukaktimi šiais me
tais džiaugiamės. 

Nors niekuomet neužmiršo
me, bet sukakties proga gal
būt labiau atsigręžiame į 
pačias giliausias lietuviškojo 
spausdinto žodžio šaknis, pri
simename ne tik Martyną 
Mažvydą, jo prieš 450 metus 
atliktąjį darbą, oficialiai (ve
dusį lietuvių kalbą į raštijos 
amžių, bet ir apskritai spaus
dinto žodžio svarbą bei įtaką 
lietuvių tautos tapatybės for
mavimo eigai. 

Broliais ir seserimis pavadi
no Mažvydas pirmosios lietu
viškos knygos skaitytojus, o 
knygelė jiems pati save piršo: 
„imkit mane ir skaitykit". 
Broliai ir seserys šiandien yra 
visi. kurie ima į rankas lietu
višką spausdintą žodį — laik
raštį, žurnalą, knygą — nes be 
savos spaudos tauta neverta 
vadintis kultūringa. 

Sukaktuvinių knygos metų 
renginiai pastatė tvirtą tiltą 
tarp tėvynės ir užsienio lietu
vių, galbūt pirmą kartą po 
Lietuvos nepriklausomybes 
atkūrimo 1990 metais, dirbant 
kaip lygių su lygiais. Juo la
biau, kad kartu su Martyno 
Mažvydo „Katekizmu" at
kreiptas ypatingas dėmesys ir 
į užsienyje. Jungtinėse Ameri
kos Valstijose, išspausdintą 
pirmąją lietuvišką knygą — 
Mykolo Tvarausko žodyną: 
„Tlumoszius arba Slownikas 
angielckaj — iietuvyszkas ir 
lietuvyszkai — angielckas", 
išleistą 1875 m. Shamokin. 
Penn. Kaip džiugu, kad šis 
unikalus istorinis leidinys, ku
rio beveik stebuklingu būdu 
buvo išlikęs tik vienas egzem
pliorius, šiemet perspausdin
tas ir bus prieinamas plates
niu mastu. 

Būdinga, kad ir Martynas 
Mažvydas, ir Mykolas Tva
rauskas pirmuosius lietu
viškus raštus spausdino ne 
pačioje Lietuvoje, o už jos 
ribų: Mažvydo „Katekizmas" 
išleistas Karaliaučiuje, o Tva
rausko net už Atlanto, tad 
mums, gyvenantiems toli nuo 
savo kilmės krašto, pirmųjų 
lietuviškų knygų (tiek Lietu
voje, tiek užsienyje) sukaktis 
yra dar prasmingesne. Tik 
kažkaip aitru, kad šiandien 
Lietuva mus dar vis vadina (ir 
mes patys kažkodėl save vadi
name; išeiviais, nors nei mes. 
nei mūsų tėvai ar seneliai, 
niekur savanoriškai iš savo 
žemės „neišėjo". Jie buvo pri

versti Antrojo pasaulinio karo 
metu galvotrūkčiais bėgti nuo 
„karo, ugnies ir raudonojo 
maro". Kodėl taip kratomės 
vardo užsienio lietuviai'.' Jei
gu neseniai iš Lietuvos imi
gravusiems nepriimtinas va
dinimas „naujaisiais atei
viais", kodėl mes turime tole
ruoti išeivių vardą9 

Ilgai laukti, planuoti ir re
klamuoti pirmosios lietuviškos 
knygos sukakties paminėjimo 
renginiai jau aidi po Ameriką. 
J vadinamąją užsienio lietuvių 
sostinę — Čikagą — Martynas 
Mažvydas ir Mykolas Tva
rauskas kartu atvyko spalio 
25-26 d. Jų palydoje buvo ir 
JAV LB Krašto valdybos suda
ryto sukakties minėjimo komi
teto 'pirm. Nijolė Martinai
tytėj nariai, ir tolygaus ko
miteto Lietuvoje atstovai (dr. 
Domas Kaunas, Silvija Vela-
vičienėi, ir daug kitų, kuriems 
oficialiosios lietuviškos rašti
jos 450 metu sukaktis t u n 
ypatingos svarbos. 

Lietuviškos knygos gyveni
mas niekuomet nebuvo leng
vas. Dažnai jai teko slapstytis 
pogrindyje, būti net tremtine. 
I jos puslapius nuo pat Maž
vydo laikų skverbėsi ' ir tebesi-
skverbia) barbarizmai, besis
tengdami subjauroti pat, 
brangiausią, mums nuo amžių 
likimo padovanotą, turtą — 
lietuvių kalbą. Net šiandien 
lietuviškai knygai < ir spaudai 
apskritai) kliūtis nuolat s tato 
materializmas, tautiečių abe
jingumas. Tai buvo galima 
pastebėti ir sukaktuviniuose 
renginiuose, kai į juos rinkosi 
(su nežymiomis išimtimis) tos 
pačios žilstelėjusios galvos, 
kurias paprastai matome kul
tūriniuose renginiuose. Labai 
pasigesta tautiečių iš Lietu
vos, neseniai apsigyvenusių 
mūsų tarpo. O kad ju čia tik
rai apstu, paliudijo ir vieno 
dainininko koncertas, vykęs 
tą patį savaitgalį —jo klausy
tojai į salę netilpo... 

Mykolo Tvarausko žodynas 
gal mažiau kam žinomas, bet 
apie Martyno Mažvydo „Ka
tekizmą" kone visi esame 
girdėję. Be puikiai paruoštų, 
išsamių paskaitų renginyje, 
neišdildomą įspūdį paliko pa
prastas, nuoširdus toje kny
gelėje išspausdintų giesmių 
giedojimas, atliktas Lietuvos 
Vyčių choro (vad. Faustas 
Strolia). Tai buvo aidas, at
bangavęs iki mūsų per dau
giau kaip keturis šimtmečius, 
ir įsmigęs į širdį akivaizdžiais 
anų dienų šventadieniais, kai 
tas pačias giesmes giedojo lie
tuvininkai savo bažnyčiose, be 
abejo, ir Ragainėje, kur klebo
navo pats Mažvydas. 

GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 
(Tęsinys) 

Organizacinį tos išvykos 
darbą pradėjo žurnalistas Vy
tau tas Kazakevičius Lietu
voje, o Amerikoje išeivijos 
žurnal is tas E. Šulaitis. Ner 
Lietuvos krepšinio federacija 
a r koks nors sporto klubas, 
nei Amerikos lietuvių sporto 
sąjunga ar koks nors klubas 
neturėjo nieko bendro. Reiš
kia, ta išvyka nebuvo sporti
nio pobodžio. Koks jos t ikslas 
buvo, man iki šios dienos 
neaišku. Nemanau, kad Kaza
kevičiui rūpėjo Lietuvai paro
dyti išeivijos krepšinį. J u k jis, 
kaip j i s pats vėliau rašė, 
turėjo tik iš Lietuvos krep
šinio federacijos laišką, kad jei 
krepšininkai atvyks, j iems bus 

sudarytos sąlygos parungty
niauti. Nieko konkretaus, nei 
su kokiomis komandomis, nei 
kur. O E. Šulaitis rašė, kad 
išvyką organizuoja privatūs 
asmenys, ne išeivijos sportinė, 
kultūrinė ar politinė grupė. 
J i s rašė į „Vienybę" ir į Lietu
vos laikraščius, ne kartą nei
giamai atsiliepdamas apie 
mūsų sporto sąjungą. Kaip ten 
bebūtų, E. Šulaitis pradėjo or
ganizacinį darbą. Tuoj sudarė 
koordinatorių-rėmėjų grupę ir 
oficialų komitetą su pirminin
ku Raimundu Mieželiu. R. 
Mieželis tuo metu buvo Santa
ros-Šviesos federacijos pirmi
ninkas, taip pat dar keli to 
komiteto nariai buvo santa-

riečiai. Santaros-Šviesos viena 
iš puoselėjamų minčių buvo 
turėti ryšius su Lietuva, ben
drauti. Ir, štai , pasitaikė pro
ga „atidaryti duris į Lietuvą". 
Kaip nepasinaudoti?' Ant 
„krepšinio arkliuko" 'abai pa
togu... Komiteto darbas buvo 
surinkti lėšų kelionei, rasti 
trenerį, sudaryti komandą. 

Tarp kitko, R. Mieželis ir jo 

šeima buvo mūsų labai artimi 
draugai. Vieną vėlų vakarą 
suskamba telefonas, ir Rai
mundo balsas. Kviečia mane 
trenerio pareigoms ir sudaryti 
komandą! „Raimundai, — sa
kau, kaip tu iš kultūrinės or
ganizacijos staiga rūpinies 
sportiniais reikalais? Atsi
prašau, bet turiu atsisakyti, 
esu ŠALFAS s-gos narys ir-
mane treneriu rinktinei ar ko
kiai komandai skiria sąjungos 
centro valdyba". Rimas Dirvo-
nis tapo tos rinktinės trene
riu. Gal jis jau buvo pakvies

tas prieš Mieželiui skambi
nant man, nes tikriausiai nu
jautė, kad atsisakysiu — neži
nau. R. Dirvoniui tai buvo pre
stižo reikalas. J is buvo labai 
nepatenkintas, kai buvo ne
pakviestas treneriu išvykai į 
Australiją; sakė, kad aš per 
senas. Kartą man besišne
kučiuojant su Valdu Adamku
mi, jis pribėgo ir šūktelėjo: 
„Matot, dabar aš treneris!..." 

Gerą komandą jam sudaryti 
buvo sunku, nes keli geresnie
ji krepšininkai buvo paklus
nūs sąjungos nariai ir atsi
sakė tos kelionės. Žinoma, su 
jais ir rezultatai būtų buvę ge
resni... 

Asmeniškai buvau prieš tą 
išvyką tik del to, kad ji buvo 
organizuojama ne oficialių fe
deracijų, sąjungų ar klubų, 
bet privačių asmenų su ne
aiškiais tikslais. 

Asmeniškai „dūšioje" suti
kau su Mieželio ir Santaros-

Šviesos idėja, kad reikia ryšių 
ir bendravimo su Lietuva. Juk 
buvau vienas iš pirmųjų, 
ištiesęs ranką Lietuvos sporto 
vadovams — Z. Motiekaičiui. 
V. Garastui, V. Nėniui net ir 
R. Rajeckui. Mūsų sąjungos 
suvažiavimui pasiūliau pa
kviesti Kauno „Žalgirį", kai jis 
laimėjo tarptautinę taurę P. 
Amerikoje, bet dėl keletos, ku* 
rie buvo priešingi bendravi
mui, pasiūlymas buvo atmes
tas. Juk į III Pasaulio lietuvių 
žaidynes Australijoje buvau 
pirmas su V. Adamkumi, kad 
reikia į jas kviesti Lietuvos 
sportininkus. 

Tačiau ši išvyka buvo kitas 
reikalas. Buvau labai nepa
tenkintas mūsų sąjungos pir
mininku S. Krasausku, kad jis 
neparodė autoriteto, su
draudžiant savo sportininkus 
— narius. Ir todėl buvau už tą 
atskilusią naują sporto federa
ciją. Tačiau apsidžiaugiau, kai 

naujasis sąjungos pirmininkas 
A. Bielskus pasistengė viską 
atstatyti į normalias vėžes. 

Išvadoje ta išvyka sportiniu 
atžvilgiu kaip ir nieko nepa
siekė. Kaip buvo žadėta, rung
tynių nebuvo Kaune ar Klai
pėdoj nebuvo tinkamos rekla
mos, dauguma jų vyko mažose 
salėse prie kviestų žiūrovų. 
Tiesa. Santara-Šviesa atvėrė 
duris į Lietuvą nors ant „spor
tinio arkliuko", tačiau tolesnio 
tęstinumo iš to nebuvo. O tarp 
kitko, vėliau V. Kazakevičius 
rašė, kad tai ne jų nuopelnas, 
kad tai dėka trijų asmenų. 
kurių pavardžių ir titulų jis 
nepaminėjo. 

Sakyčiau buvo bereikalinga: 
suerzinta mūsų sporto sąjun
ga ir išeivijos bendruomene. 

PRANCŪZAMS 
PADEDANT 

Po kurio laiko, ramiai slin
kęs gyvenimas su darbu. 
vaikų auginimu ir daug daug 

lauko teniso, buvo sudrumstas 
telefono skambučio. Iš Kala-
mazoo ligonines skambėjo: 
,.JUsų sūnus Rolandas sunkiai 
sužeistas motociklo avarijoje". 
Daug savaitgaliu praleidome 
prie jo lovos. Laimei, po eilės 
operacijų per dvejus metus ir 
jo stiprus charakteris išgelbėjo 
jam koją nuo amputavimo. Jis 
laiku baigė Kalamazoo kole
giją, pradėjo vėl žaisti tenisą 
ir plaukti. Pagaliau išsikėlė į 
New Yorką ieškoti ten darbo 
ir laimės. 

Tuo tarpu mušu sporto są
jungoje pirmininko pareigos 
atiteko .Jonui Bariui, kurio 
sūnus žaidė už Čikagos De 
Paul universitetą. Vieną dieną 
besišnekučiuojant, jis sako: 
..Mūsų krepšininkai apkeliavo 
pusę pasaulio, dar liko Euro
pa. Turi ten draugų, su jų pa
galba galėtum suorganizuoti 
išvyką į Europą". 

1 Bus daugiau i 
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SIDABRINIS JUBILIEJUS 
ZIONO EV. LIUTERONŲ 

PARAPIJOJE 
1997 m. sausio men. suėjo 

25 metai kaip kun. Jonas Juo-
zupaitis vadovauja Ziono ev. 
liuteronų parapijai Oak Lawn, 
IL. Tai seniausia lietuvių 
evangelikų liuteronų parapija 
JAV, įkurta 1903 m. knyg
nešio kun. Martyno Ketura-
kaičio. Jo vaikaitis dar šian
dien gyvena Kalifornijoje ir la
bai domisi bažnytine padėtimi 
atsikuriančioje Lietuvoje. 

Parapija buvo įsteigta 1910 
m. gruodžio 4 d. ir pavadinta 
..Ziono Lietuviška Liuteriška 
parapija". Jos kunigu tada bu
vo Jonas Razokas. Jis parašė 
parapijos konstituciją ir 1915 
m. pastatė pirmąją medinę 
bažnyčią. Po jo mirties, jo pus
brolis, irgi Jonas Razokas, 
perėmė parapiją ir jo iniciaty
va iš švedų buvo nupirkta 
mūrinė bažnyčia prie 22-os ir 
Bell Ave. Nuo 1934 iki 1946 
m. parapijos kunigu buvo 
Evaidas Korys, o nuo 1947 iki 
1949 m. — E. H. Naujokas. 

1949 m. gruodžio mėn. para
pija išsikvietė iš Vokietijos DP 
stovyklos kun. lic. Joną Pau-
perą. kuris vadovavo parapijai 
iki staigios mirties 1971 m. 
gegužės men. Per tuos metus 
parapija išaugo. Pamaldos bu
vo laikomos t nm kalbom: lie
tuviškai, vokiškai ir angliškai. 
Šalia veikiančios JDorcos" mo
terų draugijos, įsikūrė lietuvių 
moterų draugija _Rūta", gra
žiai veikianti iki šių dienų. 
Taip pat ir vokiečių moterų 
draugija, o naujai atvykusių 
skaičiui padidėjus, buvo suor
ganizuotas parapijos choras ir 
dūdų orkestras. Gyvai veikė 
sekmadienio mdkyklos reli
gines pamokos ir šeštadienio 
lietuvių kalbos mokykla, ku
rioms vadovavo kunigo žmona 
Marija Pauperienė. Mirus 
kun. J. Pauperui. atrodė, kad 
bus sunku atrasti kunigą, ku
ris galėtu aptarnauti parapiją. 
Toks asmuo atsirado ir 1972 
m. sausio mėn. parapija pa
kvietė parapijoje užaugusį 
jauną kunigą Joną Juozupaitį 
perimti Ziono parapijos klebo
no pareigas, kuriose jis ir 
šiandien tebėra. 

Kun. Jonas Juozupaitis gi
mė 1929 m. vasario 13 d. Kil
piniuose. Tauragės apskrityje. 
Pradžios mokyklą lanke Lietu
voje, vidurinę — Vokietijoje. 
1950 m. su tėvais atvyko į 
JAV. Atlikęs karinę prievolę. 
1954 m. pradėjo stdijuoti Illi
nois universitete. Čikagoje. 
Vienerius metus praleido 
VVestern New Mexico universi
tete, o studijas užbaigė 1958 
m. Luther kolegijoje. Decorah. 
Iowa, įsigydamas verslo ad
ministracijos bakalauro laips
nį. Tais pačiais metais susi
tuokė su Ziono parapijoje 
užaugusia, Erna Česnaite ir 
apsisprendęs studijuoti teolo
giją, tais pačiais metais įstojo 
į Concordia teologijos semina
riją. Springfield. IL. 1961 m. 
buvo įšventintas kunigu. De
šimtį metu dirbo įvairiose 
amerikiečių parapijose, dėstė 
tikybą vidurinėje mokykloje, 
buvo patarėju įvairiose liute
ronų bažnyčios organizacijose. 
!972 m. sausio 23 d. perėmė 
Ziono parapijos kunigo parei
gas. 

Bažnyčios apylinke nebuvo 
labai patraukli ir jau kun. 
P; operas pradėjo planuoti 
ateičiai: buvo taupomi pinigai, 
nupirktas žemės sklypas Le-
monte 

Kun. J. Juozupaičio iniciaty
va ir visuotinu parapijos narių 
nutarimu, nuspręsta bažnyčią 
ir žemę parduoti ir 1974 m. 
buvo nupirkta bažnyčia Oak 
Lawn. IL. Vadovaujant kuni
gui, bažnyčia buvo atremon-

Kun. Jonas Juozupaitis 

tuota, o 1982 m. pristatyta 
nauja, erdvi salė, įrengtos 
sekmadienio mokyklai klases 
ir raštinė kunigui. 

Kun. J. Juozupaitis aktyviai 
dalyvavo ir vadovavo Lietuvių 
protestantų tarybai. J is yra ir 
Šv. Rašto vertimo komisijos 
pirmininkas, Lietuvių ev. liu
teronų išeivijos bažnyčios ta
rybos viceprezidentas ir vie
nas iš BALFo direktorių, Con
cordia istorinio instituto tau
tinio komiteto narys ir ilgus 
metus buvo bažnytiniu pa
tarėju liuteronų parapijoms 
(anglų) savo apygardoje. 

Šių metų spalio 5 d., sekma
dienio rytą parapijiečiai ir 
svečiai gausiai rinkosi į Ziono 
parapijos bažnyčią švęsti iškil
mingas sukaktuvines padėkos 
pamaldas. Įžengus bažnyčion, 
atrodė, kad ir altoriaus gėlės 
savo švelniais žiedais skelbė 
padėką. 

Moterų chorui ir visiems da
lyviams giedant JDieve. Tėve, 
danguje. Giriam tavo vardo 
šlovę", paskui chorą bažnyčion 
iškilmingai įžengė kun. J. Juo
zupaitis ir svečias, buvęs Mis-
souri sinodo Šiaurės apygar
dos prezidentas kun. E. H. 
Happel, D. D. Liturgiją atliko 
kun. J. Juozupaitis, o pagrin
dinį pamokslą angių kalba pa
sakė svečias kun. dr. Happel. 
Pamaldų metu, parapijos mo
terų choras, vadovaujamas 
Helmut Stefan, trejomis kal
bomis atliko po vieną giesmę, 
o giesmės „Su Jėzum čia aš 
noriu vis keliauti" atskiri pos
meliai buvo giedami lietu
viškai, vokiškai ir angliškai. 
Dvi tų giesmių buvo Helmuto 
kompozicijos. Netikėta staig
mena buvo jo žmonos Ernos ir 
latvaitės Laimdotos Ansmits 
atlikta šv. Pranciškaus asi-
ziečio malda „Padaryk mane 
įrankiu savo meiles". Labai 
jausmingai ir šv« .niai ši mal
da buvo atlikta. Giesmes var
gonais ir pianinu palydėjo il
gametis parapijos vargoninin
kas, parapijietis Verneris Čės-
na. 

Nepatyrusiems gali atrodyti 
keista, kad pamaldose tuo 
pačiu metu giedama trimis 
kalbomis, bet tai sukelia ypa
tingą vienybės jausmą: kalbos 
ir tautiniai skirtumai staiga 
dingsta ir esame viena bend
ruomenė Kristuje. 

Dr. Happel savo pamoksle, 
pagrįstame 106-os psalmės 
pirmu skirsneliu: „Pagarbin
tas tebūnie Viešpats! Dėkokite 
Viešpačiui, nes J i s yra geras ir 
Jo malonė yra amžina" išreiš
kė svarbiausią šių pamaldų 
tikslą — padėką už Jo su
teiktą palaimą ir malone kuni
gui J. Juozupaičiui ir parapi
jai. 

Kun. J. Juozupaitis. trum
pais pamoksliukais lietuvių ir 
vokiečių kalba, kartojo Povilo 
laiške korintiečiams. 13 .sky
riuje išreikštas mintis apie 
meiles svarbą gyvenime. 

Pamaldos buvo baigtos 
liaupses giesme: 

„Nors tūkstantį burnų 
turėčiau 

Ir tiek liežuvių iškalbių, 
Nupasakoti negalėčiau 
Aš Viešpaties visų darbų. 
Pagirt gėrybės jo didžios 
Ir jojo meilės nuostabios". 
Po pamaldų visi buvo pak

viesti vaišėms parapijos salė
je, kur jau laukė spalvingai 
papuošti stalai ir iš virtuvės 
sklindantys gardūs kvapai. 

Vaišėse dalyvavo „Tėviškės" 
parapijos kunigas ir ev. liute
ronų bažnyčios išeivijoje vys
kupas H. Dumpys ir jo žmona; 
lietuvių reformatų bažnyčios 
kunige diakone Erika Brooks-
Dilytė; kunigo Juozupaičio 
šeima: duktė Heldi su vyru dr. 
David Ozinga ir dviem vai
kaičiais, dr. Jonas Juozupaitis 
su žmona Cindy ir dviem vai
kaitėmis; kunigo broliai Jur
gis, Mikas ir Edis su žmono
mis ir sesuo Marta suvyru. 

Visiems pasivaišinus, prasi
dėjo oficialioji kun. Juozu
paičio pagerbimo dalis, kurią 
pravedė Heldi Stefan. Pak
viestas tart i žodį vysk. H. 
Dumpys iškėlė žmonos ir visos 
šeimos svarbų vaidmenį kuni
go darbe. Palinkėjo „likti iš
tikimu iki mirties". Dr. Hap
pel dėkojo už jam suteiktą ga
limybę dalyvauti šiame pager
bime ir už girdėtą gražią mu
ziką. Kun. diak. Erika Brooks 
sveikino savo ir mamytės, re
formatų bažnyčios kuratorės 
Halinos Dilienės vardu. J i 
dėkojo kun. Juozupaičiui, kad 
reformatams pardavus savo 
bažnyčią, jie galėjo prisiglaus
ti Ziono parapijoje ir už nuo
širdų rūpestį bei dvasinį stip
rinimą tėvelio, kun. Povilo Dy-
lio, jo ilgos ir sunkios ligos 
metu. Ji taip pat iškėlė žmo
nos pagalbos reikšme kunigo 
darbe (žmona — angeliukas!) 
ir abu apdovanojo angeliukais. 
Užbaigė mintimi, kad „Žmo
gus, kuris eina su Dievu, visa
da pasiekia savo tikslą". Tele
fonu sveikino dr. prof. A. Ju
rėnas iš Maine valstijos. 

Parapijos pirm. Helmut Ste
fan supažindino visus su svar
besniais kun. Juozupaičio bio
grafiniais bruožais, įteikė jam 
žymenį ir voką su dovana. 

Kunigas J. Juozupaitis pa
dėkojo už jam suruošt" pager
bimą ir dovanas parapijai, 
taip pat savo žmonai i r vai
kams už jų supratimą ir auką. 
Sūnus Jonas ir dabar (esant 
reikalui), kartais ateina pa-
vargonuoti. 

Džiaugiamės galėję dalyvau
ti tokioje įspūdingoje šventėje. 
Visų parapijiečių i r svečių var
du linkime ir prašome Aukš
čiausiąjį teikti sveikatos ir 
jėgų kun. Jonui Juozupaičiui 
dar daug metų dirbti savo pa
rapijiečių ir visų žmonių dva
sinei gerovei. 

E m a Žiobrienė 

APDOVANOTI 
LIETUVOS AUTORIŲ 
FOTOREPORTAŽAI 

Tradicinę spaudos fotogra
fijų apžiūrą surengė oficialioji 
„Fujifilm" atstovė Lietuvoje — 
firma „Baltexfilm" ir Lietuvos 
fotomenininkų sąjunga. 

Visi šių metų konkurso ap
dovanojimai atiteko fotorepor-
tažų autoriams. Specialusis 
teisėjų prizas paskirtas A. 
Sutkui už ciklą „Pro memoria". 

Dvi pirmąsias vietas pelnė 
V. Jasinevičius už fotografijų 
kolekciją apie pramoginius 
renginius ir M. Kulbis už nuo
traukų grupps „Šiukšlyno žmo
nės" ir „Evenkai — mirštanti 
tauta". 

Dvi antrosios vietos atiteko 
J. Kazlauskui už fotografiją iš 
serijos „Lietuvos vieškelyje" 
bei R. Požerskiui už nuo
trauką iš serijos „Alfonso var
gai ir džiaugsmai". Trečiosios 
vietos laimėtoju paskelbtas P. 
Katauskas už trijų fotografijų 
kolekciją. 

ŠVIETIMAS IR 
MOKSLAS 

(Atkelta iš 3 psl.) 
Straipsnyje rašo

ma, kad man į pagalbą buvo 
atėjęs JSeimo Švietimo, mo
kslo ir kultūros komitetas, 
pasiūlęs į vakuojančią vice
ministro vietą švietimo reika
lus išmananti, energingą pe
dagogą, darbais įrodžiusį savo 
kompetenciją". Nutylima to 
„energingo pedagogo" (jis ir 
dabar atkakliai tebeperšamas) 
veikla netolimoje praeityje. 
Nepasakoma, kad prieš poną 
Valentiną Stundį nuolat gau
nama skundų iš jo vadovauja
mo rajono tarybos narių ir 
mokytojų, kurie net grasina 
paskyrimo atveju piketuoti 
prie Ministerijos ir neleisti į 
vidų. Nuo pirmųjų dienų 
peršamasis asmuo kovojo 
prieš Ministerijos naujoves. Jo 

paskyrimu būtų tik įtvirtin
ta nesantaika. Visai kitoks 
straipsnyje kritikuojamas 
JAV lietuvis Pilypas Narutis 
— nuo vaikystės kovotojas už 
Lietuvą, visą savo gyvenimą 
dirbęs jos labui. Jo linija tiesi, 
jis atkaklus, turintis didelę 
gyvenimo patirtį, nepaisant 
amžiaus dar energingas. Ne
paperkamas žmogus, todėl kai 
kam nepatinka. Beje, į vice
ministro postą kandidatūros 
dar tik svarstomos, siūlymai 
labai pageidaujami. 

Dvyliktoje pastraipoje rašo
ma, kad esą mano „nuolat kar
tojami žodžiai, urmu kaltinan
tys mokytojus, kad jie vos ne 
giliausiai įklimpę į sovietinio 
auklėjimo pelkę, jau ne skati
na pedagogus tobulėti, o at
virkščiai — liūdina ir įžei
džia". Tokie žodžiai tikrai 
įžeistų mokytojus, jeigu jie 
būtų buvę mano pasakyti, juo 
labiau „nuolat" „urmu" karto
jami. Bet taip aš niekuomet 
nesu sakęs. Esu tik konstata
vęs, kad daugumas dabartinių 
mokytojų yra paveldėti iš so
vietinių laikų. Tai ir viskas. 
Visi kita — rašančiojo fantazi
jos vaisius „įspūdžiui" susti
printi ar atsirado dėl noro, 
kad aš taip iš tikrųjų pa
sakyčiau. Iš čia kilo „sovie
tinio auklėjimo pelkė" ir pa
našūs įvaizdžiai. 

Tryliktoje ir keturioliktoje 
pastraipose netiksliai kalba
ma apie mokyklų vadovų sky
rimo procesą. Švietimo įstaigų 
vadovus skiria steigėjas, gavęs 
apskrities viršininko ir Minis
terijos pritarimą raštu (Lietu
vos Respublikos švietimo įsta
tymo 31,33 ir 33 — 1 str.), 
todėl teigti, kad ministras 
skiria mokyklų vadovus, nėra 
pagrindo. Ministerija kviečia 
būsimus švietimo įstaigų va
dovus pokalbiui, kad išsi
aiškintų, kaip pretendentai 
išmano vadybą, suvokia 
švietimo reformos problema
tiką ir įžvelgia tos įstaigos. 
kuriai siekia vadovauti, per
spektyvą. 

Keturioliktoje pastraipoje 
minima sostinės mokyklų, ku
riose dėstoma rusų kalba, pro
blema, tačiau nutylima, jog 
Švietimo ir mokslo ministerija 
inicijavo keleto rusiškų mo
kyklų reorganizavimą, kad pa
lengvintų perpildytų lietuviš
kų mokyklų gyvenimą. Vil
niaus miesto savivaldybė, kuri 
pagal Švietimo įstatymą yra 
šių mokyklų steigėja, laiku 
neparengė pertvarkos progra
mų ir nepasirūpino, kad jos 
būtų pertvarkytos. Pagal Švie
timo įstatymo 33-1 straipsnį 
mokyklas steigia, reorganizuo
ja ir likviduoja steigėjas, ap
skrities viršininkui ir Ministe
rijai raštu sutikus. Tokių pra
šymų dėl reorganizacijos savi
valdybė nepateikė. 

Penkioliktoje pastraipoje in
formuojama apie kai kurių 
sostinės gimnazijų padėtį. Ji 
išties dviprasmiška. Spren
džiant gimnazijų statuso klau

simą, Ministerijos gegužės mė
nesio kolegijos posėdžiui buvo 
pateikta išsami medžiaga apie 
būsimas gimnazijas. Tą me
džiagą parengė Ministerija, 
apskričių ir savivaldybių spe
cialistai, dirbdami bendrai. 
Pasikeitusi sostinės savival
dybės Švietimo skyriaus vado
vybė nuvylė vaikus, kurie ke
tverius metus drauge su pe
dagogais siekė gimnazijos sta
tuso. 

Septynioliktoje, aštuonio
liktoje ir devynioliktoje pa
straipose gvildenamas „antra
rūšių" (kaip tik taip rašoma 
tekste) iki 1994 metų vidu
rines baigusiųjų ir šiais meta
is į aukštąsias mokyklas stoju
siųjų klausimas. Vilniaus 
universitetas iki 1994 metų 
vidurines mokyklas baigu
siems neužskaitė brandos 
atestato mokomųjų dalykų 
metinių įvertinimų A lygiu. 
Ministerijos duomenimis, dar 
1993 metais, prieš įvedant mo
kymą pagal skirtingų lygių 
programas, Ugdymo turinio 
taryba pr i tarė nuostatai iki 
1993-1994 mokslo metų galio
jusias mokymo programas lai
kyti A lygio programomis, nes 
B lygio mokymosi dalykų pro
gramos buvo supaprastintos, 
jų apimtis sumažinta. Apie tai 
aukštosios mokyklos buvo in
formuotos. Iki šių metų an
kstesnių laidų abiturientai 
problemų dėl pažymių per
skaičiavimo nekeldavo. 

Ar visa tai , kas čia buvo pa
sakyta, galima pavadinti „įsi
vyraujančiu chaosu", kaip ra
šoma straipsnyje, tesprendžia 
skaitytojas pats . 

Panašių klaidinančių straips
nių spaudoje buvo nemaža. 
Kaip vieną iš paskutiniųjų 
galima būtų nurodyti dar Ine-
tos Stravinskaitės straipsnelį 
„Respublikoje" rugsėjo 19 d., 
be ko kito, turintį skaitytoją 
klaidinantį ir absurdišką pa
vadinimą „Į mokyklą grįžta 
visuomenės mokslas". Apie 
daugelį „Dialoge" pasirodžiu
sių straipsnių neverta net 
kalbėti. Juose teisybės buvo 
nedaug. 

Stebina tai , kad šmeižišką 
akciją prieš Ministeriją remia 
Seimo švietimo, mokslo ir 
kultūros komiteto pirminin
kas Žibartas Jackūnas , mėgs
tant is kalbėti viso Komiteto 
vardu ir keliantis Ministerijai 
ult imatyvius reikalavimus, 
pavyzdžiui, viceministru skirti 
būtinai Valentiną Stundį. 
Toks kišimasis į Ministerijos 
darbą, beatodairiški ir vie
našališki reikalavimai, su
prantama, negali atnešti nau
dos bendram reikalui. 

Nesiliaujantys užsipuldinė
jimai paprastai sustiprėja, 
kuomet Ministerijoje imamės 
kurio nors svarbesnio darbo 
baro pertvarkymo. Susidaro 
toks įspūdis: jeigu kritikuoja 
— vadinasi dirbame gerai, jei
gu kritika sumažėja — kažkas 
jau nebe taip. 

Kviečiu visus kritikus liau
tis tuščiai eikvojus energiją. 
Tik bendrai dirbdami, o ne pa
galius į ra tus kaišiodami, pa
sieksime gerų rezultatų. Nu
galėkime asmeninę ambiciją ir 
kartu Jirbkime Lietuvos la
bui. Mielu noru užleisiu savo 
vietą kitam, bet tik tuomet. 
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Knygoje nagrinėjama lietuvių tautiškumo kilmės ištakos, 

analizuojama ta ligi šiol negvildenta vertybių konfigūracija. Studijų 
dinamiškurr o eigoje, skverbiamasi i diasporos mentalitetą, išryškina
ma Rytų Europos mintijimo variacijos, aiškinama. Kaip apsiginklavus 
sava ideologija, galima taikingai sugretinti savojo tautiškumo pagrin
dus su Amerikos tautiškumo Dnncipais 

Knyga pradedama 19-to amžiaus lietuvių tautiškumo supra
timu- pajautimu Dėmesio centre - lietuviai ateiviai. Apsiribojama Či
kaga. Pirmoji banga (lietuviai ateiviai 1867-1914) -lietuviai, daugumo
je ekonominiai emigrantai, savo noru palikę gimtąjį kraštą, daugumoj* 
valstiečiai, menku išsilavinimu. Antroji banga (1948-1952) - be dides
nių išimčių, profesionalai, išsimokslinę, atvykę savo noru ir įgiję D.P. 
(displaced persons) - vardą Analizuojamas kultūrinis susidūrimas 
tarp abiejų minėtu, bangų. Vaizduojama kaip antroji banga peram* 
pirmosios bangos sukurtas institucijas ir Kaip sukūrė naujas. 

Knygą sudaro 330 psl. didelio formato. Išleido University 
Press of America. Inc., Lanham. New York and London. Kaina su per
siuntimu 27 dot. Illinois gyv dar prideda 2 dol. ..sales tax"". 

Gaunama ..Drauge" 

kai isitikinsiu. jog jau ne
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Laiškai ir nuomonės 

i 
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NEJAU AUKA 
KALTESNĖ UŽ BUDELĮ? 

Rinkimų kampanija išryški
no anaiptol ne naują, bet pe
riodiškai atgyjantį teisinį klau
simą. Prieš reikšmingesnio po
litinio gyvenimo įvykj visuo
menė išgirsta apie kažkokią 
provokaciją. 

Prieš Madrido viršūnių su
sitikimą mažne visą mėnesį 
Lietuvos vardas buvo terlioja-
mas pasaulio spaudos pusla
piuose istorija apie du Lietu
vos piliečius neva prekiavu
sius „branduoliniu ginklu" ir 
sučiuptus Floridoje. Būtinai 
magėjo parodyti pasauliui, ko
kia nepatikima valstybė pra
šosi priimama į NATO. 

Trylikos prezidentų konfe
rencijai buvo pakišta pigi pro
vokacija apie tariamą pa
sikėsinimą į vieną aukštųjų 
svečių. Visomis žiniasklaidos 
priemonėmis platinamas 
triukšmas ir vėl nuvilnijo per 
visą pasaulį. Mėginta apjuo
dinti savanorius ir pasėti savi-
niekos sėklą, bandant pakeisti 
pasaulio viešąją nuomonę apie 
Lietuvos valstybę, nesugeban
čią užtikrinti svarbaus rengi
nio saugumo. Muilo burbulas 
sprogo po poros dienų, kai jau 
svečiai baigė išsivažinėti. 

Naivu būtų manyti, kad rin
kimų kampanijoje nebūtų 
mestelta kokia nauja suakty
vinta provokacija. Tiesą pa
sakius, ši KGB kampanija 

"anaiptol nėra nauja. Ne nau-
"jas ir tiesioginis atviras kagė
bistų dalyvavimas joje. Ir 
principas senas — mušti gal
vą, purvinti asmenį, kuris 
nuoseklia ir ryžtinga valsty
bingumo gynimo ir stiprinimo 
politika jau bemaž visą de
šimtmetį gadina kraują Lietu
vos nepriklausomybę neigian-
čiom jėgom. Šį kartą kalba 
suksis ne apie kandidatus ir 
rinkimų kampaniją. Šmeižtas 
yra šmeižtas ir galima būtų 
arkivyskupo Sigito Tamke-
vičiaus žodžiais tariant, „ap
gailestauti, kad jau dabar vi
suomenės informavimo prie
monės kai kuriuos kandida
tus, turinčius tautoje gerą 
vardą, niekina ir šmeižia". 

Paimkime bendresnį ir 
skaudžiai būdingą visai Lietu
vai atvejį — KGB generolai ir 
tos pačios „firmos" karininkai 
viešai šypsodamiesi, atkutę 
po trumpo išgąsčio ir jausda
miesi visiškai saugiai, terori
zuoja mokytoją, buvusį kolū
kietį, fabriko darbininką, ku
rios jie patys šantažu, smurtu 
(tai buvo vadinama „fizinio po
veikio" priemone) sugniuždė ir 
privertė šnipinėti savo ben
dradarbius. 

Ar reikia priminti, kam tar
navo ir kieno valią vykdė šie 

žmogėnai? Kiekvienas jų kal
tas už šimtus ir tūkstančius 
sulaužytų likimų, dešimtis ir 
šimtus suluošintų fiziškai ir 
dvasiškai dorų Lietuvos žmo
nių, šalies piliečių. Nė vieno iš 
jų kolaboravimo su okupanto 
„indėlis" į Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimą nepasver
tas Temidės svarstyklėmis, 
nepamatuotas, neįvertintas. 
J ie buvo nuožmiausi valsty
bingumo atkūrimo priešai, 
dauguma atvejų atližabiai 
kompartijos vairuojamos geno
cido politikos vykdytojai. Jų 
nusikaltėlišką veiklą liudija 
dešimtys tūkstančių tomų kal
tinamosios medžiagos archy
vuose, tūkstančiai knygų apie 
tautos kovų ir kančių istoriją. 

Ar nereikėtų tokius viešus 
kagėbistų išpuolius priimti 
kaip pasirašymą į kaltina
mųjų suolą? Ar net tiesiai į 
Lukiškes? 

Gal rasis deramai įgaliota 
ausis, kuri šį prašymą, tiks
liau būtų — įsakymų reikala
vimą, išgirs ir susipras paten
kinti? J a u aštuntieji atkovotos 
Nepriklausomybės metai eina. 
Gestapininkai, kagėbistų 
amato broliai, jau seniai su 
teisingumu ir istorija atsis
kaitė. J a u ne tik jiems nepato
gu ilgiau delsti. Antraip kas 
gali paneigti, kad neilgai tru
kus bus „įrodyta", jog auka 
kaltesnė už budelį? 

E d m u n d a s S i m a n a i t i s 
Vilnius 

NEDRABSTYKIME 
VIENAS KITO PURVAIS 

J a u septyneri metai gyvenu 
Amerikoje ir ypatingos pagar
bos lietuviui niekur nepas
tebėjau. Kiek teko susidurti 
su amerikiečiais administra
toriais, niekur nepastebėjau 
išskirtinumo, kad aš esu lietu
vis. Net 1991 metais, kada bu
vo atvykėlių iš Lietuvos labai 
mažai. Tuo laiku tikrai mes 
negalėjome pakenkti lietuvių 
prestižui. Pakeisti požiūrį į 
lietuvius aplamai. 

Pokario metais jūs dėjote vi
sas pastangas imigruoti į 
JAV. Mus prievarta trėmė į 
Sibirą. Jū s susitelkėte Ameri
koje ir padėjote vienas kitam 
apsigyventi, įsidarbinti. Bu
vote vieno likimo tautiečiai — 
išeiviai iš Lietuvos. Buvote 
pilnateisiai JAV gyventojai. 
Tuo tarpu mes buvome betei
siai tremtiniai-kaliniai. J ū s 
dirbdami gaudavote uždarbį 
pagal atliekamą darbą. Mums 
mokėjo už darbą grašius net 
keletą metų. Jūs , sąžiningai 
dirbdami, užsitarnavote gero 
darbininko vardą. Mums tai 
pavyko pasiekti tik mirus „ge
neralisimui, visų tautų moky
tojui, vadui, draugui Stalinui". 
Iki to laiko buvome — bandi-

Pedagoginio lit. instituto direktore 
Juozas Vaišnys, SJ, „krikštija" fuksę 

tai, buožės, fašistai ir tik ret
karčiais pavadinti vokiečiais. 
Nepamirškite, kad nemaža 
mūsų dalis buvo ištremti vien 
už tai, kad jūs, brangūs tau
tiečiai, apleidote karo metu 
Lietuvą. Tą įsidėmėkite ir 
apie tai paaiškinkite savo vai
kams. Tremtyje, kalėjimuose 
išbuvom daugiau kaip po de
šimt metų, jau nekalbant apie 
tuos, kurie buvo nuteisti už 
rezistenciją. 

Kartą vienas jūsų atstovas 
prasitarė: „Mes pradėjome 
jungtis į visuomenines organi
zacijas tik po 7-10 metų, pra
gyventų JAV. Dabar jūs nori
te, kad mes, būdami ubagai, 
jungtumės į jūsų organizaci
jas, jas remtume. O ką tos or
ganizacijos mums pagelbėjo? 
Ar padėjo įsikurti Amerikoje? 
Ar padėjo darbo paieškose? Ar 
padėjo, siekiant mokslo? J 
panašius prašymus buvo nu
tylėta, arba atsakyta neigia
mai. 

Mes šiuo laiku tegalime 
nuoširdžiai padėkoti tik Socia
linių reikalų tarybai, visom 
radijo valandėlėm ir televizi
jos valandėlei. Kitos visos or
ganizacijos šalinosi nuo mūsų 
reikalų. Visur sutikdavai pa
reigūnus su nutylima minti
mi: „Ko jūs čia atvažiavote". 

Jūs , tautiečiai, praradote sa
vo autoritetą ne dėl mūsų — 
ateivių. Paprasčiausia nuse-
note. Nors šis reiškinys yra 
gamtinis, bet nepakeičiamas. 
Vaikai, būdami tikri ameri
kiečiai, išsiskirstė po plačiąją 
Ameriką. To jūs nenorite su
vokti, bet tai tikrovė. Vaikams 
išsiskirsčius, jums tenka ap
leisti Bridgeportą, Marąuette 
Parką, jau ir Brighton Parką. 
O dėl nusikalstamumo tarp 
lietuvių, čia yra paprasčiau
sias dėsnis. Gyvenote visi 
bendra mintimi — anksčiau 
ar vėliau grįžti į Lietuvą. Nie
kad net nesvajojote, kad čia 
teks nusenti. Dabar dar gyvi 
išeiviai, daugiausia yra gimę 
nepriklausomoje Lietuvoje. 
Auklėti patriotine dvasia. Bet 
Jiems nusikaltimai buvo ne
priimti. Tas pat buvo ir pas 
mus Sibire. Bet užtai šnipų, 

Stasė Petersonienė stebi, kai kun. 
šių mokslo metų pradžioje. 

išdavikų užteko. Lietuvis 
mėgsta tarnaut i okupantui. 
Tai įrodė visose okupacijose. 
Nesakykite, kad pas jus 
išdavikų nebuvo ar bent šiuo 
metu nėra. Knygoje, kuri ra
šyta lietuviškų čekistų ir už
vardinta: „Kruvinais pėdsa
kais" rašo, kaip Vokietijoje 
gaudė mūsų žymesnius tau
tiečius, kaip jie talkininkavo, 
atrenkant išeivius vykti į 
JAV. Pabrėžta, kad ir dabar 
veikia KGB sekimo tinklas 
tarp lietuvių. 

Nenuostabu, kad jaun imas , 
auklėtas komunistine ideologi
ja nuo gimimo dienos y ra 
išmokytas visokiem nusikalt i
mams. Lašas po lašo akmenį 
pratašo. Juo labiau išmokti 
blogybių. Nuo šito niekur ne
dingsime, o ki tur pasaulyje, a r 
ne tas pat? Tai, ar ver ta 
smerkti visus lietuvius — imi
grantus? Daugumas jų sąži
ningai dirba net tokius dar
bus, kurių amerikiečiai ne
mėgsta dirbti. Užsidirba duo
nos kąsnį ir sau ramiai gyve
na. Vienas kitas išsišokėlis ne
gali juodinti visų atvykėlių. 

Nederėtų primesti savo nuo
monę jaunimui. J aun imas su 
nusenusių žmonių nuomone 
niekada nesutiks. Nevertėtų 
vieni kitus drabstyti purvais. 

G e d i m i n a s B a l č i ū n a s 
Burbank, IL 

MES IR LIETUVIŠKOS 
INFORMACIJOS 

Išeiviai mėgsta kaltinti mū
sų „susovietintus" tautiečius 
tuo, kad j ie pripratę laukti vi
sokeriopo aprūpinimo iš val
džios. J ie laukia nemokamo 
švietimo, sveikatos rūpybos ir 
kitokių lengvatų. 

Čikagoje turime tris orga
nizacijas, teikiančias žinių 
apie gyvenimą Lietuvoje. Vi
sos jos gali išsilaikyti t ik su 
mūsų parama, kurios kasdien 
prašyti už daromą paslaugą 
t ikra i nemalonu. Tačiau atro
do, kad Čikagos ir apylinkių 
lietuviai klauso Rytmečio ek
spreso, žiūri Lietuviškos tele
vizijos. 

23-čias kanalas yra grynai 
mažumų stotis. Šiuo metu ji 
tur i laiko vakarais. Juo galėtų 
pasinaudoti ir mūsų laidos ve
dėjai, jeigu gautų didesnės 
paramos iš savo žiūrovų. Ki
tos mažumos turi užtektinai 
prekybininkų, kurie pasinau
doja reklamomis ir tuo atsily
gina skelbėjams. Mes jų daug 
neturime. Tačiau prie gerų 
norų išlaikyti vieną valandą 
tikrai galėtume, jeigu atsik-
ratytume mums tipiško abe
jingumo. 

Geriausias momentas išra
šyti, kad ir mažą. čekį laike 
transliacijos. Ar gal jau lau
kiame paramos iš Lietuvos? 
Girdėta, kad jau dabar tai 
vyksta. „O tempora, o mores!" 
sakytų garsusi Romos sena
torius. 

E d m u n d a s R i n g u s 
Evergreen Park, IL 
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š.m. gegužiu 21 d Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje Al.To centro valdybos pastangomis buvo suruoštas 
pobūvis, kurio metu Gedimino ordinas įteiktas visuomenininkui Teodorui Bln --i-jbui Ordiną įteikė tuometi
ni* Lietuvos ambasadorius JAV dr Alfonsas Eidintas Iš kaires Jūrate VariakujH-nr. /urn Zuzana 
Juškevičiene, Stasys Briedis. Augustas PaSkonis, Petras Buchas. Matilda Marcinkiene. Jonas Vanakojis. Eu
genijus Bartkus, Petras Vėbra Priekyje sėdi Teodoras Blinstrubas 

PADĖKA 
A.tA. 

ONA PAVTLČIENĖ 
Mūsų m y l i m a M a m a m i r ė 1997 m. rugpjūčio 28 d. 

Olympia, WA. 
J o s p a l a i k a i b u v o a t v e ž t i į Č i k a g ą rugsė jo 2 6 d. 

Atsisveikinimas įvyko M a r ą u e t t e F u n e r a l H o m e rugsėjo 
27 d. Velionė buvo n u l y d ė t a i r pa la ido ta Šv. Kaz imie ro 
Lietuvių k a p i n ė s e . 

N u o š i r d ž i a i d ė k o j a m e v i s i e m s a t s i l a n k i u s i e m s į 
koplyčią, šv. Miš i a s i r l a i d o t u v e s . Š i r d i n g a s ač iū už 
užuojautas , gėles ir a u k a s šv. Mišioms, šeimos nuož iū ra i 
i r l i e t u v i š k o m s o r g a n i z a c i j o m s . D ė k o j a m e k u n . 
A.Saulaieiui už a t n a š a u t a s šv. Miš ias i r pa lydė j imą į 
k a p i n e s , t a i p p a t s o l . D . S t a n k a i t y t e i i r m u z . 
M.Motekaičiui už g i e s m e s gedulo pama ldose . P a d ė k a 
Lietuvos D u k t e r ų d r a u g i j a i už suka lbė tą rožančių i r p . 
S . V a n a g ū n u i už a t s i s v e i k i n i m o p r a v e d i m ą P e t k a u s 
koplyčioje. M ū s ų l iūdes į guodž ia j ū s ų n u o š i r d u m a s i r 
Mamos ei lėraščio žodžiai : 

Neliūdėkit prie mano kapo ir neverkit, 
Aš dabar su jumis visada. 
Aš esu saulės spindulyje ant jūsų veido, 
Aš glostau jus švelnia vėjo ranka. 

Girdėsit mano kalbą paukščių dainose 
Ir ežero bangose. 
Rudens lietus seks pasakas begalo... 
Šnekėsiu jums - vandens kalba. 

O km skausmai suspaus jums širdį, 
Ir kai naktis atrodys nesibaigiančiai juoda, 

1 Pakelkite akis į dangų ir žinokit -
Mes visi esam žvaigždyne. 

Aš šypsausi jums dabar 
Naujos žvaigždės šviesa. 

Būsiu su jumis, kai žydės sodai, 
Kai baltagalvės obelys žiedais bites maitins, 
Linguosiu pievose, supsiu jūsų džiaugsmą. 

Per gėlių žiedus 
Žvelgsiu į jūs akis. 

Gyvenau ilgai ir vertingai. 
Išdainavau visas dainas. 
Laikas man buvo skint 
Amžinybės rožę paslaptingą -

Aš dabar su jumis visada. 

D u k r o s : V i t a , I n a i r ju. š e i m o s 

A.tA. 
ANTANINA 

ČESNAKAVIČIENĖ URBŠYTĖ 
G y v e n o Č i k a g o j e . Po s u n k i o s l igos i š k e l i a v o 

Amžinybėn 1997 m. spalio 25 d., sulaukusi 84 me tų . 
Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje. 
Nul iūdę liko: žen ta s J e r o n i m a s Gaižut is , a n ū k a i : į 

Rūta, L ina , Sau l iu s , R a m u n ė ir jos vyras V y t a u t a s j 
Paparčiai. 

Velionė buvo m a m a a.a. Nerijos Gaižutienės. 

Velionė pašarvota spalio 29 d., trečiadienį, nuo 4 iki 8 i 
vv. Pe tkus Marąue t te laidojimo namuose 2533 W. 71 St . Į 

L a i d o t u v ė s įvyks spa l io 30 d., k e t v i r t a d i e n į . I š į 
j laidojimo n a m ų 9 vai. ryto bus at lydėta į Švč. M.Marijos I 
! Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 i 
; vai. r y t o gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po šv. j 
: Mišių ve l ionė bus p a l a i d o t a Šv. Kazimiero l i e tuv ių 
kapinėse. 

N u o š i r d ž i a i k v i e č i a m e g i m i n e s , d r a u g u s i r j 
! pažįs tamus da lyvaut i šiose laidotuvėse. 
i Nuliūdę: ž e n t a s i r a n ū k a i 

• 
Laidotuvių dir. Donald M.Petkus. Tel 800-994-7600 

P r a n e š a m e , kad 1997 m. spalio 16 d., s u l a u k u s 95 
| m. a m ž i a u s , P u t n a m o s e n e l i ų n a m u o s e r a m i a i 
< Viešpatyje užmigo 

A.tA. 
SOFIJA STANIŠKIENĖ 

Pala ido ta P u t n a m o D a n g a u s Vartų kap inėse ša l ia 
i savo vyro, a.a. Broniaus Staniškio, mirusio P u t n a m e 
j 1994 m. l iepos 6 d. 

P r a š o m e d r a u g ų i r p a ž į s t a m ų p r i s i m i n t i j u o s 
maldoje. 

Nul iūdę: g i m i n ė s 

i ! 

PADĖKA 
I ške l iavus Amžinybėn 1997 m. rugpjūčio 1 d. 

A. TA* 
ALBERTUI VYTAUTUI 

REPČIUI 
Šią l iūdną atsiskyrimo va landą nuoširdžiai dėkojame 

Aušros V a r t ų parapijos klebonui kun. J .L iaubai , O F M 
| už a t n a š a u t a s šv. Mišias, m a l d a s laidotuvių koplyčioje 
ir ape igas kap inėse . 

Ačiū muz . L .Marcinkute i už gražų giedojimą. 
Nuoš i rd i padėka ka r s to nešėjams. 
D ė k o j a m e už g a u s i a s u ž p r a š y t a s šv . M i š i a s , 

užuojautas, gražias gėles, gausų dalyvavimą laidotuvių 
a p e i g o s e i r a u k a s l i e t u v i ų f o n d a m s i r š a l p o s 
organizacijoms. 

Ačiū še imin inkėms už pa ruoš tus pietus ir ponioms j 
už s k a n i u s pyragus . 

N i e k a d a neužmirš im J ū s ų nuoširdumo. 

Ž m o n a G e r t r ū d a , d u k t ė M a r g a r i t a s u š e i m a i r 
s e s e r y s E u g e n i a i r A l d o n a 

, 

: 

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlinės - JLŽ d. 

Vėlinės yra jautr i ir gyva proga 
sustoti t ies mirusiųjų pasauliu 

* Vėlines yra didžioji rimties šventė, kurioje katalikai or
ganizuota malda nukrypsta į tuos, kurie iš šio pasaulio at
siskyrę, nebegali sau padėti. 

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

Kviečiame visus įsijungti į šias ypatingas pamaldas. Savo 
brangių mirusiųjų vardu aukas siųskite: 
Marian Fathcrs, 6336 So. Kilbourn Ave„ Chicago, IL 60629 

- — ".":"": 
Šia proga prašau prisiminti šių man brangių mirusiųjų sielas: 

Mano vardas ir pravardė 
Adresas 

Pridedu auką bendr. šv. Mišioms S 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
JAUNIMO CENTRAS RUOŠIASI 

Vėl in ių i šk i lmės Šv. Kaz i 
m i e r o l i e t u v i ų k a p i n ė s e 
vyks sekmadienį, lapkričio 2 
a. Prie šią kapinių Steigėjų 
paminklo 12 vai. vyks t rum
pos religinės ir visuomeniškos 
apeigos. Kunigo malda, pasau
liečio visuomenininko žodžiu. 
Vėlinių žvakės uždegimu ir 
vainiko padėjimu, visų bendra 
giesme ir Tautos himnu bus 
pagerbiami visi mūsų tautos 
mirusieji. Iškilmes ruošia ir 
praveda Bendruomenės pa
sauliečių komitetas ir Kapų 
sklypų savininkų draugija, 
garbės sargyboje su vėliavo
mis dalyvaujant šauliams ir 
ramovėnams. Visi dalyvauki
me š iame bendruomeniškame 
mirusiųjų prisiminime, o pas
kui individualiai aplankykime 
Sv. Kazimiero kapinėse besiil
sinčius šeimų narius, ar t imuo
sius, d raugus bei mūsų tau ta i 
ir tėvynei nusipelniusius as
menis. 

D a u m a n t o - D i e l i n i n k a i -
čio j a u n ų j ų a t e i t i n i n k ų 
k u o p o s s u s i r i n k i m a s Atei
tininkų namuose vyks sekma
dienį, lapkričio 2 d., 10:10 vai. 
ryto -'tuoj po šv. Mišių). Visi 
kartu autobusais važiuosime į 
Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nes švęsti Vėlines. Visi pra
šomi kreipti dėmesį aprangai, 
nes kapinėse gali būti vėjuota 
ir šai ta. Apsirenkite šiltes
niais drabužiais . Grįšime at
gal 12:30 vai. p.p. 

L i e t u v i ų fondo m e t i n i o 
v a j a u s u ž b a i g i m o p o k y l i s 
bus lapkričio 8 d. Pasaulio lie
tuvių centre. Stalus a r pavie
nius bilietus galima užsisakyti 
telefonu 630-257-1616, nuo 9 
vai. r. iki 5 vai. p.p., kasdien, 
išskyrus savaitgalius. 

Už ž u v u s i u s , g i n a n t Lie
t u v o s l a i s v ę i r Č i k a g o s sky
r i a u s m i r u s i u s ramovėnus 
bus aukojamos šv. Mišios 
lapkričio 2 d., sekmadienį, 5 
vai. vak.. t. jėzuitų koplyčioje. 
Kviečiami ramovėnai, biruti-
ninkės, šauliai , šaulės ir vi-

Lietuvos ekonomika , kviečia- suomenė pamaldose dalyvau-
me atvykti \ ALIAS, Čikagos ti. Bus apsauga mašinoms, 
skyriaus, ruošiama susirinkimą, 
kurio metu žinomas pasaulio fi
nansų ekspertas A n t a n a s Gri-
na k.i i'*"'-- :SG'> L i e t u v o s 
e k o n o m i n ę padėtą dabarti
niai ekonominiai rodikliai, pini
gai, bankai ir finansai, Europos 
Sąjungos klausimas). 

Susirinkimas vyks š.m. spa
lio 31 d. 7:30 vai. vakaro BaIze-
ko Lietuvių kultūros muziejaus 
didžiojoje salėje. 

sk. 
x E d w a r d G e o r g e M a r -

shall. globoja našlaite Gretutę 
Lietuvoje. P r a t ę s d a m a s jos 
metinę globą, kuri yra $150, 
atsiuntė $600, tai keturis kartus 
didesnė parama m e r g a i t e i . 
Dėkojame' „Lietuvos Naš la i -
r iii globos" komi te tas , 2711 
W 71 St. Chirago. IL 60629. 

x Atlant ic E x p r e s s C o r p . 
pristatys siuntinius Lietuvoje 
tiesiai į namus. Talpintuvas 
išplaukia l a p k r i č i o 8 d. 
Informacijai tel.: 800-775-7363. 

(sk.) 

\ F i lmuo jame Lie tuvoje 
pagal užsakymą. Video juostelę 
atsiunčiame į namus KODĄ 
SFRVTCE, tel. 773-330-0794. 

• s k 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiela 

Dėnqiame ir taisomo 
visu 'usiu s toųus 
TH 610-257-0746 

Skambinti po 6 v v 

Po „Moters sava i tga l io" , 
sėkmingai vykusio spalio 25-
26 u. Pasaulio lietuvių centre. 
Lemonte. dalyvavusiųjų nuo
monė yra tokia: visko buvo 
daug. viskas buvo gerai, tik... 
vyrų per mažai... Na, ko gi 
norėti, kai savaitgalis pava
dinamas „moters" vardu? Vie
nok jis labai puikiai pavyko, 
daugiausia PLC renginių ko
miteto pirm. Bronės Nainie
nės organizuotumo ir darbš
tumo dėka. Paskaitos vyko 
klausytojų kupinoje Bočių me
nėje (šeštadienį), paskaitinin-
kės buvo gerai pasiruošusios, 
jų paskaitų temos aktualios ir 
įdomios. Sekmadienį PLC di
džiojoje salėje pietavo ir M. 
Remienės klausėsi gausus 
būrys svečių (šį kartą buvo pa
kankamai ir vyrų). Nėra abe
jonės, kad šis renginys jau 
įsipilietino ir bus prasmingas 
kiekvieno rudens įnašas į 
mūsų visuomeninį gyvenimą. 

Dar nevė lu u ž s i p r e n u m e 
ruo t i „Draugą" gerokai papi
ginta kaina — tik 60 dol. me
tams! Žinoma, kai skelbiamas 
papiginimas, visuomet yra 
nustatomos ir tam tikros tai
syklės. Šiuo atveju jų nedaug: 
,.Draugo" prenumeratos papi
ginimas tik visai nau j i ems 
skai ty to jams ir tik ribotam 
jų skaičiui. Tad paskubėkite. 

Mar ta T rumpjonas , Na-
perville, IL. prie prenumera
tos mokesčio pridėjo 105 dol. 
auką „Draugo" dienraščio iš
laidoms sumažinti. Nuošir
džiai jai dėkojame. 

Zaras išk iu k l u b o Čika
goje pusmet in i s n a r i ų susi 
r ink imas bus lapkričio 5 d., 
trečiadienį, 1 vai. po pietų, Vy
tauto Didžiojo šaulių namuo
se. 2417 West 43 Str., Chica-
go. Nariai prašomi dalyvauti, 
išklausyti valdybos praneši
mų, aptarti tolimesnę veiklą, 
paskirstyti aukas. Laukiame 
ir naujų narių papildyti klubą. 
Po to pasivaišinsime. 

x Visus , b e s i d o m i n č i u s 

Šiais metais Jaunimo cent
ras ruošiasi paminėti 40 metų 
nuo įsikūrimo sukaktį. Vasa
ros metu buvo išdažyta 
didžioji salė, sutvarkytos sce
nos užuolaidos, išvaškuotos 
visų kambarių ir salių grin
dys, sutaisyti kiauri stogai. 
Laukiame svečių. O jų susi
laukėme gana daug. Turėjome 
daug renginių, minėjimų ir 
gražių koncertų. Štai keletas: 
Tautos šventės minėjimas, ku
riame dainavo solistė Au
dronė Gaižiūnienė, deklama
vo Jūra tė Jankauskai tė , o 
akompanavo Ričardas Šokas. 
Didingas „Draugo" koncertas 
su solistais iš Lietuvos: Aušra 
Cicėnaitė ir Vaidu Vyš
niausku, pianiste Eugenija 
Kupryte. Turėjome meno an
samblį. Kauno „Nemuną". Po 
jo atvyko „Armonika", sutrau
kusi nemažą skaičių muzikos 
mėgėjų. Nuo jų neatsiliko ir 
Šiaulių universiteto ansam
blis „Saule". 

J iems išvykus į Omahą 
„Margutis" turėjo koncertą su 
Bostono vyrų sekstetu, ku
riam vadovavo Daiva Navic
kienė. 

Jaunimo centras negali už
daryti durų, kada yra noras 
išgirsti soprano Lijanos Ko-
pūstaitės ir pianistės Gintės 
Čepinskaitės koncertą. Kon
certavo ir Vytautas Kernagis. 

Šiuo rudens laikotarpiu J. 
centro koncertai vyksta kas 
sekmadienį ir kitomis dieno
mis, nes šių namų salė yra 
geriausia meniniams pasiro
dymams. Tai tik pradžia, 
todėl kviečiame lietuvių vi
suomenę sekti „Drauge" pra
nešimus apie ateinančius me
ninius įvykius, kurie rengia
mi Jaunimo centre, kad lietu
vių kalba ir jos kultūra būtų 
skleidžiama mūsų išeivijai. 

Jaunimo centras didžiuo
jasi, galėjęs gyvuoti 40 metų 
ir skleisti lietuvybės išlai
kymo šviesą, todėl šiuo jubi
liejaus metu yra numatęs 
šiuos renginius visiems, Jau
nimo centrą mylinties, asme
nis: penktadienį, gruodžio 5 
d. 7 vai, vakare, Čiurlionio ga
lerijoje bus istorinė paroda ir 
Jaunimo centro 40 metų veik
los leidinio sutiktuvės. Prie 
šio leidinio redagavimo dirba 
Vaclovas Momkus, kun. Juo
zas Vaišnys SJ , Skirmantė 
Miglinienė. Aldona Jurkutė , 

Pedagoginio lit. instituto, veikiančio Jaunimo centre. Čikagoje, studentai 
su direktore Stase Petersoniene 'sėdi viduryje) ir lektoriais šių mokslo 
metg pradžioje 

Juozas Masilionis ir keletas 
kitų asmenų, pasiaukojusių 
Jaunimo centrui. 

Šeštadienį, gruodžio 6 d., 
yra svečių diena. Veiks ka
vinė, bus rodomos vaizda
juostės. Lankomas Jaunimo 
centras ir jame esančios paro
dos. Dalyvaus šeštadieninės 
mokyklos mokiniai ir abitu
rientai, baigę šią mokyklą bei 
Pedagoginį lit. institutą. Gali
ma bus aplankyti ir Lituanis
tikos tyrimų ir studijų centrą, 
vadovaujamą prof. dr. Jono 
Račkausko. 

Sekmadienį, gruodžio 7 d., 3 
vai. popietų, bus aukojamos 
šv. Mišios už šių namų 
steigėjus, mecenatus, rėmėjus 
ir darbuotojus. Šv. Mišių 
metu bus prisimenami ir mi
rusieji, kurie daug prisidėjo, 
kad šie pastatai atsirastų. Sv. 
Mišias aukos kun. Juozas 
Vaišnys, SJ . Po pamaldų vyk-
sim į sodelį ir prie didvyriams 
pastatyto paminklo bus pa
dėtas vainikas atminimui mi
rusių, kurie statė ir aukojo 
savo santaupas šiam lietu
vybės išlaikymo židiniui. 

Salėje bus akademija apie 
Jaunimo centro atliktus dar
bus. Ją pristatys Irena Kriau-
čeliūnienė. Meninę programa 
atliks lituanistinės mokyklos 
jaunimo choras ir kiti meni
ninkai. Taip pat bus traukia
mi laimėjimo bilietai, kuriuos 
išsiuntinėjo administracija. 

Prie šio renginio prisidės vi
sos Jaunimo centre veikian
čios organizacijos ir tėvai 
jėzuitai, suteikdami galimybę 
pavaikščioti po patalpas. 

Jaunimo centro jšlaikymui 
po akademijos bus paruošti 
skanūs pietus. Visuomenė yra 
kviečiama gausiai dalyvauti ir 
savo buvimu paremsite šį 
centrą, nes jis išsilaiko t ik iš 
renginių ir aukotojų dosnu
mo. 

A. Paužuol i s 

IŠ ARTI IR TOLI 
SIGNATARŲ NAMŲ 

REIKALU 

Jūra tė Černiauskienė, Vil
niuje esančių Signatarų namų 
direktorė, praneša, Signatarų 
namų, kuriuose buvo pasi
rašytas Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo aktas 1918 
m. vasario 16 d., remonto dar
bai bus užbaigti iki š.m. gruo
džio 22 d. Oficialus tų namų 
atidarymas įvyks ateinančių 
metų vasario 16 d., minint 
Lietuvos valstybingumo atsta
tymo 80-metį. Namuose bus ir 
muziejus, kuriame atsispindės 
Vasario 16-sios akto signatarų 
veikla, paįvairinta ekspona
tais iš to laikotarpio. Tos 
medžiagos muziejui labai 
trūksta. Lietuvoje ir užsienyje 
gyvenantys signatarų artimie
ji ir privatūs kolekcionieriai, 
kurie ką nors muziejinio iš to 
laikotarpio turi, prašomi kuo 
skubiausiai atsiliepti direk
tores adresu: Lietuvos Respu
blikos Seimas, Signatarų Klu
bas, Gedimino pr. 53, 2000 
Vilnius, tel. (011-370-2) 22-44-
78 arba susirišti su Kęstučiu 
Miklu tel. 516-935-0896. 

MARTYNO MAŽVYDO 
„KATEKIZMO" 450 METŲ 

MINĖJIMAS 

JAV LB Los Angeles apy
linkė ruošia lietuviškos kny
gos 450 m. sukakties minė
jimą. J am vadovauja Algirdas 
Gustaitis. Kalbos iš Lietuvos 
atvykę mokslininkai: istorikas 
dr prof. Domas Kaunas ir bib
liografė Silvija Vėlavičienė. 
Minėjimas bus šia tvarka: 
lapkričio 1 d.. 12 vai., šv. Ka
zimiero parapijos lituanisti
nėje mokykloje, o sekmadienį, 
lapkričio 2 d., 10:30 vai. r.. 
Mišios Sv. Kazimiero baž
nyčioje su atitinkamu pamok-
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Atsiųsti paminėti 

INFORMACINIS LEIDINYS 
„SEIMO KRONIKA" 

Jau antri metai Vilniuje 
išeina Lietuvos respublikos 
Seimo spaudos tarnybos (va
dovas A. Vaišnys) ruošiamas 
ir leidžiamas informacinis lei
dinys — „Seimo kronika". Jis 
Seimo sesijų metu leidžiamas 
maždaug kartą per savaitę, 
daugiausia 28 puslapių apim
ties. 

„Seimo kronika" duoda 
įvairias žinias (kartais specia
lių posėdžių — pavyzdžiui, 
iškilmingojo posėdžio, skirto 
Vilniaus Gaono Lijahu 200-
osioms mirties metinėms pa
sakytas kalbas, tik su neesmi
nių vietų praleidimu. Rašoma 
apie svarstymus, pateiktus 
projektus, įvairių komitetų 
darbus. Informuojama apie 
tarpparlamentinius ryšius 
(užsienio valstybių delegacijas 
Seime), Seimo pirmininko dar
bus, informuojama apie spau
dos konferencijas. 

Kartais įdėti Seimo narių 
vardinių balsavimų duomenys 
(pažymima, kaip pavieniai na
riai balsavo). Yra skyriai: 
„Seimo narių paklausimai", 
„Kanceliarijos priimama
jame". Neužmiršta ir opozici
ja, kuri savo skyriuje „Opo
zicijos skiltis" duoda pylos 
(pilna ta žodžio prasme) val
dančiajai daugumai. 

siu. Mišių metu parapijos cho
ras su solistais (vad. Viktoras 
Ralys) atliks prieš 450 
parašytas ir Martyno Mažvy
do „Katekizme" pirmą kartą 
išspausdintas, giesmes. Para
pijos salėje bus eksponuojama 
sukaktuvinė paroda — pla
katų, knygų, ekslibrisų, bro
šiūrų, kortelių. Bus galima 
įsigyti retų leidinių. Bus ir 
kuklios vaišės. Atvykite pasi
klausyti svečių mokslininkų 
paskaitų, pabendrauti su jais 
ir su vieni kitais. 

Taip pat kartais spausdina
ma žinių, kurios mažai rišasi 
su Seimo darbu. Pavyzdžiui, 
1997 m. birželio 23 d. nume
ryje pirmame puslapyje ran
dame didelėmis raidėmis 
užrašą — „Seime lankėsi ge
riausios Europos krepšinin
kės". Įdėta spalvota nuotrau
ka Lietuvos krepšininkių, jų 
trenerių bei kai kurių Seimo 
narių. Buvo ir aprašymas apie 
tai. 

Birželio 30 d. pirmame pus
lapyje žinia: „Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimas 
pirmą kartą įvyks Lietuvoje — 
liepos 2 dieną K PLB Seimas 
šaukiamas LR parlamento 
rūmuose". O liepos 7 d. nu
meryje visas puslapis paš
vęstas šio seimo aprašymui 
(įdėtos ir dvi spalvotos nuo
traukos). Čia daugiausia ci
tuojamas PLB pirm. Bronius 
Nainys. Tame pačiame nu
meryje (paskutiniame pusla
pyje) randame rašinį „Išeivijos 
lietuviai norėtų sau atskiro 
departamento". Čia informuo
jama apie 1997 m. birželio 23-
27 d. seime vykusius Lietuvos 
Seimo ir JAV Lietuvių Ben
druomenės atstovų komisijos 
posėdžius. Šio rašinio pabai
goje sakoma: „Prieš dvejus 
metus sukurta Seimo ir ben
druomenės (rašoma mažąja 
raide) komisija siekia stiprinti 
Amerikos lietuvių ryšius su 
gimtine bei panaudoti jų pa
tirtį, ryšius bei galimybes gim
tojo krašto gerovei. Joje yra 5 
Amerikos lietuviai ir po viena 
parlamentarą iš kiekvienos 
Seimo frakcijos, kurie į bendrą 
sesiją susirenka du kar tus per 
metus". Rašinys pailiustruo
tas JAV LB (visur rašoma 
mažosiomis raidėmis) valdy
bos pirmininkės Reginos Na-
rušienes ir Seimo spaudos tar

nybos vyr. konsultanto Vytau
to Lenkučio bei LR Seimo ir 
JAV LB komisijos vadovų-
Donato Skučo ir Felikso Palu
binsko bendra nuotrauka. 

Poatostoginiame — rugsėjo 
22 d. numeryje (tai j au 27-sis 
šiais metais) įdėtas buvusio 
PLB valdybos pirm. Broniaus 
Nainio laiškas Seimo pirm. 
pavaduotojui Feliksui Palu
binskui. Jame tarp kitko Br. 
Nainius sako, kad seimas 
„buvo labai sėkmingas istori
nis renginys, kuriame pirmą 
kartą užsienio lietuvių' rinkti 
atstovai buvo susirinkę Lietu
voje svarstyti savo gyvybinių 
lietuvybės išlaikymo reikalų ir 
paprašyti Lietuvos pagalbos". 

Beje, „Seimo kronika" spaus
dinama tik 450 egzempliorių 
tiražu ir nėra platinama: ją 
gauna tik žurnalistai ir patys 
Seimo nariai. Leidinys spaus
dinamas gerame popietyje, 
daugumas nuotraukų spalvo
tos (jų autorius G. Mačiulis). 
Daugina Seimo ūkio skyrius. 

Kaip atrodo, tai brangiai 
kainuojantis leidinys. Kartais 
gali kilti mintis, jog tik savam 
reikalui (ne visuomenei) taiko
mas leidinys yra gal per daug 
prabangus, nes jis, be abejo, fi
nansuojamas iš Lietuvos gy
ventojų kišenės. 
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