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S i ū l o m a s ž e m ė s ūkio
f i n a n s a v i m o projektas
V i l n i u s , iapkričio 27 d.
(BNS) — Lietuvos valstiečių
partijos (LVP) atstovai Seime
antradienį teiks p a r l a m e n t a 
rams s v a r s t y t i Žemės ūkio
finansavimo strategijos įsta
tymą. P a s a k LVP parlamen
tarų, į s t a t y m o projektu siekia
ma patikslinti, kokios sritys
turėtų b ū t i finansuojamos iš
žemės ū k i u i s k i r t ų lėšų.
1994 m e t ų Žemes ūkio eko
nominių s a n t y k i ų valstybinio
reguliavimo
įstatyme
buvo
n u s t a t y t a , k a d nacionalinei
žemės ūkio plėtojimo progra
mai ir žemės ūkio santykių
valstybinio reguliavimo prie
monėms įgyvendinti, maisto
produktų v a l s t y b i n i a m s rezer
vams s u d a r y t i , melioracijai,
rūgščioms dirvoms kalkinti
kasmet s k i r i a m a 10 proc. na
cionalinio biudžeto išlaidų.
Keturių Seimo narių. Vals
tiečių partijos atstovų teikia
mame projekte nurodyta, jog
„išlaidos, s k i r t o s žemes ūkio
mokslui, ž e m e s reformos fi
n a n s a v i m u i bei paskolų ga
rantijų fondo lėšos negali būti
priskiriamos žemės ūkio fi
nansavimui". Valstiečių parti
jos p i r m i n i n k o irfieimo pirmi

ninko pavaduotojo Ramūno
K a r b a u s k i o teigimu, nuo 1994
metų Finansų ministerija ir
Seimo kaimo reikalų komite
t a s ginčijasi dėl žemės ūkio fi
n a n s a v i m o sąvokos, todėl ją
būtina
patikslinti. Be to.
Žemes ūkio finansavimo stra
tegijos įstatyme pakartojama
1994 metų įstatymo nuostata,
p a t i k s l i n a n t , jog žemės ūkiui
vyriausybė
turi skirti ne
mažiau kaip 10 proc. naciona
linio biudžeto išlaidų.
J e i Valstiečių partijos at
stovų siūlomas įstatymo pro
j e k t a s būtų priimtas, vyriau
sybe būtų įpareigota skirti
tokį finansavimą iki tol, kol
Lietuva įstotų į Europos Są
jungą. Tai būtų dar vienas
į s t a t y m a s . įtvirtinantis „pro
centinį"' biudžeto sudarymo
principą.
Žemes
ūkio
finansavimo
strategijos įstatymo projektą
teikia Seimo nariai Antanas
B a u r a . Edvardas
Karečka.
R a m ū n a s Karoauskis ir Vikto
r a s Rinkevičius.
Seimas antradienį turės ap
sispręsti, ar po pateikimo pri
t a r t i tolimesniam šio įstatymo
svarstymui.

Valdas A d a m k u s
lankėsi Vokietijoje
V i l n i u s , lapkričio 24, 27 d. r i m t OmbrU. besis^ecializuo(BNS) - Savo penkių dienų j a n č i a m e banknotų ir vertybi
popierių
spausdinime,
darbo vizito Vokietijoje metu nių
Lietuvos p r e z i d e n t a s Valdas kortelių ir a s m e n s pažymėji
A d a m k u s buvo susitikęs su mų gaminime, {vyko susitiki
Vokietijos B u n d e s t a g o pirmi m a s ir su vienos didžiausių fi
ninku Wolfgang Thierse. su n a n s i n e s paslaugas teikiančių
kuriuo a p t a r ė e u r o a t l a n t i n i u s įmonių "Munchener Ruckverintegracijos procesus, politi sicherungs-Gesellschaft" val
nius pokyčius Lietuvoje bei dybos nariais. Ši įmonė yra
a n t r o s pagal dydį Lietuvos
santykius su Rusija.
B u n d e s t a g o p i r m i n i n k u i pa d r a u d i m o bendroves „Drauda"
sidomėjus, a r e u r o a t l a n t i n ė savininkė. V. Adamkus taip
integracija t u r ė t ų įtakos Lie p a r lankėsi Europos aeronautuvos s a n t y k i a m s su Rusija, tinės gynybos ir erdvės ben
V. A d a m k u s užtikrino, kad drovėje, kuri yra viena iš trijų
Lietuvos būsimoji n a r y s t ė tiek stambiausių pasaulio oro erd
pramonės
kompanijų.
ES, tiek N A T O nepakeistų vės
specializuojasi
draugiškų s a n t y k i ų su kaimy Bendrovė
nine šalimi. W. Thierse pak sraigtasparnių,
komercinių
lausus, kodėl spalį vykusius bei karinių lėktuvų, valdomų
rinkimus pralaimėjo konser jų raketų bei kosminių paly
vatoriai ir kokios politines dovų gamyboje.
jėgos atėjo į valdžią, V. Adam
• M i u n c h e n a s , lapkričio
kus išreiškė nuomonę, jog 27 d. ' E l t a ; - Lietuvos prezi
konservatorių
pralaimėjimas d e n t a s Valdas Adamkus mūsų
susijęs su pablogėjusia ekono šalies
ekonomiką
pristatė
mine b ū k l e , tačiau užtikrino, Miuncheno
ir
Aukštutinės
kad d a b a r t i n ė valdančioji nau Bavarijos pramonės ir preky
josios politikos koalicija tęs bos r ū m ų organizuotoje Lietu
užsienio politiką ir sieks in vos ir Vokietijos verslo kon
tegracijos į E S ir NATO.
t a k t ų biržoje. Pramonės ir
Vienam didžiausių Vokieti prekybos rūmų prezidentas
jos dienraščių
,,Suddeusche dr. Claus Hipp a p t a r ė Lietu
Zeitung" V. A d a m k u s teigė, vos ir Bavarijos verslininkų
jog esą t v i r t a i įsitikinęs, kad bendradarbiavimo galimybes.
2002 m e t a i s Lietuva bus pa C. Hipp nuomone, abiejų re
kviesta į NATO. Lietuvos pre gionų ekonominių ryšių poten
zidento n u o m o n e , NATO plėt cialas nėra iki galo išnaudo
ros procesą „vairuoja" JAV, tas.
kurios labai aiškiai yra išsa
• P a s a k „ L i e t u v o s ryto",
kiusios savo pageidavimą dėl susitikime su V. Adamkumi,
sąjungos plėtros. Prezidentas Vokietijos pramonės ir preky
nesutiko su teiginiu, kad Bal bos r ū m ų asociacijoje dalyva
tijos valstybių p r i ė m i m a s pro vo 22 Lietuvos verslininkai ir
vokuoja Rusiją, bei pridūrė, 100 Vokietijos
ekonomikos
jog „ t a s , k a s t a i p kalba, gyve ministerijos bei atskirų žemių
na praeityje".
pareigūnų, taip pat grupė Vo
S u s i t i k i m e su Miuncheno kietijos verslininkų. Tarp ju
apylinkių lietuviais V. Adam buvo tokių bendrovių kaip
kus a p t a r ė a k t u a l i u s šiandie „Preussag", „Schering", „BLG
nos Lietuvos reikalus, a t s a k ė Consulting", „Bundesdruckeį k l a u s i m u s apie ekonominę rei" atstovų. Susitikime taip
padetĮ. pensijų reformą, j a u n i  p a t dalyvavęs Vokietijos am
mo išvykimo dirbti į užsienį basadorius Lietuvoje Detlof
problemas, pilietybės suteiki von Berg siūlė importuoti į Vo
mą
kietija daugiau avienos, skir
Lietuvos prezidentai
taip tos Berlyno musulmonams,
pat a p s i l a n k ė te< hnuioį.,,,; su taip pat kitų lietuviškų maisto
sivienijime "(iieseckc & fVv
pr-uliiktu

L j Tėvynėje pasižvalgius

Lapkričio 25-ąją Nacionalinėje filharmonijoje vyko ketvirtoji Lietuvos mu
zikų švente - „Didysis muzikų paradas 2000", kurioje dalyvavo rekordi
nis atlikėjų skaičius - daugiau nei 400. Be solistų, - Lnstrumentininkų ir
vokalistų, programas muzikos maratonui buvo parengė keturi orkestrai,
du chorai, aštuoni kameriniai ir du džiazo ansambliai. Šventės rengėjai Lietuvos muzikų sąjunga, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. Didy
sis rėmėjas - „Lietuvos telekomas". Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

Nusižudė buvęs Panevėžio
policijos vadovas
P a n e v ė ž y s , lapkričio 27 d.
I BNS) — Panevėžyje, kaip įta
riama, nusižudė buvęs Pane
vėžio policijos vadovas Vladi
miras Kudijanovas. Manoma,
kad 50-metis V. Kudijanovas
nusišovė savo namuose šūviu
iš vardinio pistoleto.
Pasak Policijos departamen
to atstovo spaudai, buvusio
komisaro žmona apie 15 vai.
paskambino Panevėžio miesto
vyriausiojo policijos komisa
riato (VPK) budėtojams ir pra
nešė, kad negali patekti į savo
butą Dainavos gatvėje. Į pa
galbą nuvykęs policijos eki
pažas nustatė, kad buto durys
užrakintos iš vidaus. Prieš
gaisrinės gelbėjimo tarnybos
pareigūnai išdaužė lango stik
lą ir pateko į vidų. Virtuvėje
ant grindų buvo rastas V. Kudijanovo lavonas su šautine
žaizda galvoje. Šalia buvo ras
tas vardinis pistoletas „ČZ
75C". kurį 1997 metų spalio 1

dieną tuometiniam Panevėžio
vyriausiajam policijos komisa
rui įteikė tuometinis vidaus
reikalų ministras Vidmantas
Žiemelis. Vardiniu ginklu V.
Kudijanovas buvo apdovano
tas už pavyzdingą tarnybą.
Praėjusį penktadienį vietos
dienraštyje buvo paskelbtas
pranešimas, neva buvęs Pa
nevėžio policijos vadovas kny
gyne bandė pavogti knygą. Ti
riama, ar ši informacija nepa
stūmėjo buvusio pareigūno į
savižudybę.
V. Kudijanovas Panevėžio
policijai vadovavo porą metų
— nuo 1997 metų sausio 17
dienos iki 1999 metų spalio 19
dienos. Pernai jis buvo išleis
tas į pensiją. Iki paskyrimo į
Panevėžį V. Kudijanovas dirbo
Šilutės rajono policijos komi
sariato komisaru. Pastaruoju
metu V. Kudijanovas dėstė
Kauno technologijos universi
teto Panevėžio filiale.

Nepritaria visiškam darbo
santykių liberalizavimui
Vilnius, lapkričio 27 d.
(BNS) — Lietuvos darbininkų
sąjungos (LDS) Koordinacinė
taryba nepritaria vyriausybės
siūlymui visiškai liberalizuoti
darbo santykius.
Šeštadienį
posėdžiavusi
LDS Koordinacinė taryba, su
sipažino su vyriausybės pir
mųjų 100 dienų veiklos prie
monių plano projektu.
LDS Koordinacinė taryba
siūlo, jog darbo įstatymų ko
dekse darbuotojams turi iš
likti teisė į kolektyvines sutar
tis ir streikus, o Kolektyvinio
ginčo įstatyme turi išlikti
ginčo sprendimo nuostata.
Terminuotos darbo sutartys
turi
būti
reglamentuotos
aiškiai nurodant, kokiais atve
jais ir kokiam terminui jos
turi būti sudaromos. Jstatvmuose turi išlikti nuostata.

neleidžiant atleisti
profsą
jungos nario be profsąjungos
sutikimo.
Koordinacinė taryba nepri
taria sūlymui keisti valstybi
nių socialinių draudimo pen
sijų
įstatymą,
numatant
spartinti pensinio amžiaus pa
didinimą ir numatant pakeisti
valstybinių socialinių draudi
mo pensijų mokėjimo sąlygas
dirbantiems pensininkams.
Kaip pranešė LDS. taryba
mano. kad vyriausybė turėtų
lygiuotis į Europos Sąjungą ir
numatyti galimybę išeiti į
priešlaikinę pensiją, tuo tarpu
valdininkai, sulaukę pensinio
amžiaus turėtų palikti tar
nybą. LDS nesutinka su vy
riausybės pozicija nemokėti
motinystės ir ligos pašalpų,
neturintiems būtino darbo
stažo.

• Rusijos v i s u o m e n i n ė
• Lietuvoje a t i d a r y t i du
organizacija
„Socialistines nauji automagistralės „Via
orientacijos Rusijos mokslinin Baltica" ruožai. Atidarius ma
kai" („Ruso") prašo Lietuvos gistralės ruožą Kėdainiai-Sitvaldžios atstovų
n u t r a u k t i kūnai, kelias iš Panevėžio į
baudžiamąjį persekiojimą bu Kauną sutrumpėjo apie 10 ki
vusiam prosovietinės komu lometrų. Naujo magistralės
nistų partijos LKP vadui Lie ruožo ilgis - apie 30 kilo
tuvoje Mykolui Burokevičiui ir metrų. Taip pat atidaryta ma
buvusiam LKP centro komite gistralės atkarpa nuo Mau
to ideologui Juozui J e r m a i a - ručių iki Marijampolės, esanti
vičiui, nes jie, šios organizaci kelyje iš Kauno į Marijampolę.
jos nuomone, esą nuteisti ne
(BNS)
pagrįstai, o politiniais moty
• Rusijos V a l s t y b ė s D ū 
vais.
(Elta) m o s ryšių su Lietuva grupes
• L i e t u v o s d a r b i n i n k ų są vadovas Aleksandr Ciujev j a u
j u n g a s koordinacinė taryba kitą savaitę ketina susisiekti
pareiškė susirūpinimą dėl kri su panašios grupės Lietuvos
minogeninės padėties Visagi Seime pirmininku Algimantu
ir
sudaryti
no mieste ir pagausėjusių at Matulevičiumi
bendrą
veiklos
planą,
pasitarti
vejų, kai nužudomi Ignalinos
atominės elektrinės darbuoto dėl rusų delegacijos kelionės į
jai. Visagino miesto policijos Vilnių ir lietuvių atvykimo į
komisariato duomenimis, per Maskvą. Lietuvos Seime par
pastaruosius 10 mėnesių Visa lamentinių ryšių grupė su Ru
gine padaryti 469 nusikalti sija yra didžiausia - į ją užsi
mai.
(BNS) rašė daugiau kaip 60 Seimo
narių.
(BNS;
• B e n d r o v ė „ L i e t u v o s te
• Krašto a p s a u g o s m i n i s 
lekomas" nuo kitų metų pra terijoje bus pristatytas po
džios didins vietos telefono po piežiaus Jono Pauliaus II pas
kalbių kainas gyventojams, kirtasis Lietuvos kariuomenės
tačiau atpigins kitus pokal ordinaras vyskupas Eugenijus
bius. Vietos pokalbiai užim Bartulis. Kariuomenės ordina
čiausiomis valandomis brangs ras, turintis diecezinio vysku
nuo 9 iki 12 centų už vieną po po teises ir pareigas, rūpinsis
kalbio minutę. Bendrovė nu Lietuvos kariuomenėje tar
statė 8 centų kainą už vieną naujančių katalikų sielovada.
pokalbių minutę paprastomis Kariuomenės ordinariato kuri
valandomis ir 4 centų tarifą j a bus Vilniuje. Ordinaras
nakties metu vietoj dabar ga skirs generalinį vikarą, kuris
liojančio bendro 5 centų tarifo. bus ir kariuomenės vyriausia
Tarpmiestinių pokalbių tarifai sis kapelionas. J kapeliono pa
užimčiausiomis
valandomis reigas įeis: karinių dalinių
liks tie patys - 37 centai už lankymas, Šv. Mišių aukoji
minutę. Abonentinis mokestis mas ir vadovavimas kitoms
gyventojams nesikeis ir liks apeigoms, Sakramentų teiki
17 litų per mėnesį. Nuo atei mas, tikybos ir dorovės dėsty
nančių metų pradžios panai mas, pokalbių tikybos ir mo
kinama nemokama pokalbiu ralės temomis rengimas ir t.t.
valanda šalies gyventojams.
(BNS)

(BNS)
• Lietuvoje kitų metų bir
• Darbą pradėjo naujasis želį ketina apsilankyti Tibeto
Vilniaus miesto apylinkės pro dvasinis vadovas Dalailama.
kuratūros vadovas Gediminas Šią savaitę į Lietuvą atvyko
Bernotavičius, anksčiau dir dvasinio lyderio atstovas, ku
bęs Ukmergės rajono apylin ris pradėjo rengti Dalailamos
kės prokuratūroje.
(BNS' vizitą.
(BNS)

Naujasis centristų vadovas keis
partijos kursą
Vilnius, lapkričio 25 d.
(BNS) — Naujasis Centro
sąjungos (CS) pirmininkas
Kęstutis Glaveckas pirmiau
sia žada keisti partijos organi •
zacinę struktūrą.
Šeštadienį CS suvažiavimas
naujuoju partijos pirmininku
išrinko K. Glavecką, kuris yra
Seimo biudžeto ir finansų
komiteto pirmininkas.
K. Glaveckas buvo vieninte
lis reaius kandidatas į partijos
pirmininko postą. Už K. Gla
vecko kandidatūrą
balsavo
339 delegatai, prieš — 15. 25
biuleteniai pripažinti negalio
jančiais.
Po partijos pirmininko rin
kimų surengtoje spaudos kon
ferencijoje K. Glaveckas žur
nalistams sakė, jog pirmiausia
bus bandoma šiek tiek pakore
guoti partijos
organizacinį
darbą. .Esant tokiai situacijai,
kai partija buvo panaši į Tita
niką, atsitrenkė į suvažiavimo
rezultatus, ji pradėjo skęsti.
Tad mes iš karto keičiame ne
tik kėdes ir žmones, bet ir
kursą", sake K. Glaveckas I *•
sak jo. centristai keičia parti
jos organizacinę
struktūrą,
nes mano, kad partijos lai
mėjimas susijęs su trimis pa

grindiniais dalykais: žmonė
mis, organizacija ir pinigais.
„Mes keičiame patį valdymą,
darome jį labiau demokra
tišką, mobilų ir paslankų
sprendimų priėmimams, mes
keičiame orientyrus, nuo glo
balinių klausimų
sąlyginai
pereiname prie žemiškų da
lykų, į tai kas yra būdin
giausia ir aktualu žmonėms",
tvirtino K. Glaveckas.
Suvažiavime priimtos parti
jos statuto pataisos, kuriomis
remiantis CS valdys pirminin
kas ir du jo pavaduotojai —
parlamentaras Gintaras Ši
leikis ir Varėnos rajono meras
Vidas Mikalauskas. Remiantis
pataisomis įsteigiama 12 na
rių partijos valdyba. Šešis jos
narius deleguoja partijos pir
mininkas ir šešis narius ren
ka taryba slaptu balsavimu.
CS tarybą sudarys 100 žmo
nių.
Pasak K. Glavecko, kadangi
partija turi 3,000 narių, kurių
išsilavinimas, palyginti su ki
tomis partijomis, yra geresnis,
partijai turint gerą programą.
ji turi galimybę tapti viena
trijų arba dviejų populiariau
sių politinių jėgų. Anot naujo
jo partijos vadovo. CS visą

• L a p k r i č i o 27 d. Ignalinos
atominė elektrinė dirbo maž
daug trečdaliu pajėgumo.
• Vilniuje p r a s i d ė j o semi
naras apie nelegalią veiklą,
susijusią su branduolinėmis
medžiagomis. Remiantis kai
kuria informacija, manoma,
kad per Baltijos valstybes gali
būti nelegaliai
pervežamos
branduolines medžiagos. Se
minarą rengia Švedijos bran
duolinės energetikos inspekci
j a k a r t u su Lietuvos valsty
bine atomines
energetikos
saugos inspekcija. (BNS)
•
P r i e š 60 m e t ų oficiali
Popiežiaus stotis - Vatikano
radijas pradėjo transliuoti lai
das lietuvių kalba. Šios su
kakties proga Kauno Pašto,
telekomunikacijų ir informati
kos muziejuje buvo surengtas
vakaras, kuriame dalyvavo
Kauno arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, poetas Robertas
Keturakis, kunigas Robertas
Grigas, kultūrininkas Domas
Akstinas bei ilgametis Vati
kano radijo lietuviškų laidų
redaktorius monsinjoras Vy
t a u t a s Kazlauskas. Šiuo me
t u Vatikano radijo lietuviškos
laidos palaiko kasdieniškus
ryšius su Bažnyčia Lietuvoje,
Lietuvos religinė
bendruo
mene iš Vatikano radijo g a u n a
informaciją
apie
Popiežių,
Šventąjį Sostą ir Visuotinę
Bažnyčią. Šiuo metu redakci
jai vadovauja kunigas Virgini
j u s Veilentas.
(Elta)
• L a p k r i č i o m ė n e s į Čiur
lionio festivalyje Amerikoje
dalyvavęs
Valstybinis
Vil
niaus styginių k v a r t e t a s Lie
tuvoje tęsia unikalų jubilieji
nio sezono koncertų ciklą „Vi
si L. van Beethoven styginių
kvartetai". Įspūdinga progra
ma skamba įspūdingoje aplin
koje - senajame Vilniaus arse
nale - Taikomosios dailės mu
ziejuje, prie ten veikiančios
parodos ..Krikščionybe Lietu
vos mene" eksponatų. Tai yra
bendras dviejų valstybinių in
stitucijų - Lietuvos filharmo
nijos ir paroda surengusio
Dailės muziejaus projektas.
(Elta)

dėmesį koncentruos į darbą su
žmonėmis sprendžiant svar
biausias Lietuvos problemas,
kurias centristai
visuomet
įvardindavo kaip tris pagrin
dines: kova su nusikalstamu
mu, ypač narkomanija, valdi
ninkų savivale, mokestinės
naštos verslui mažinimą ir
efektyvų mokesčių mokėtojų
pinigų panaudojimą.

Kęstutis Glaveckas naujasis
Centro sąjungos pirmininkas

KALENDORIUS
Lapkričio 28 d.: Advento I sek
madienis. Jokūbas. Rimgaudas. Ry
tas, Steponas, %"aienjonas.
l a p k r i č i o 29 d.: Budvyde. Dau
jotas. Ihiminata. Satuminas.

J
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SVEIKATOS

KLAUSIMAIS

NEVALGA IR PERSIVALGA ABI LABAI
VIENODOS
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
39 metų motina kalba apie svoriu, kada aplink daugelis
savo 14 metų dukterį, kuri dabar prisilaiko dietos, pas
apalpo ir gydytojas sakė, jog ji ninkauja, sportuoja ir kreipia
yra nevalganti — anoretikė. dėmesį į valgį ir svorį.
Motina, išgirdusi tuos žodžius,
Tik žvilgterėkime į moterų
stebėjo savo dukters į pagalius žurnalų viršelius ir matysime
panašias rankas, jos veidas at nepermaldaujamą dėmesį į
rodė susenęs, kaulėtas, nema lieknumą. Mados skelbimai ir
lonus. Motinos širdis su s m ii* pramogos perstato tokį moters
ko, nes ji jautėsi kalta del kūną. kurį įsigyti tik vienas
dukters sumenkimo, tik neži procentas turi vilties.
nojo, ko ji nepadarė, ko rei
Deja, ne vien lieknumą mo
kėjo. Duktė buvo geriausia terims skirta spauda išryški
mokine. Motina netikėjo, kad na, ji skelbia ir riebius recep
duktė kuo nors sunegaluos. • tus: pirk jos parduotų receptų
Kaip ji galėjo tapti nevalgė — pyragus, šakočius ir valgyk
tai yra klaida. Kas nors yra juos, nepaisant, kad. taip el
suklydęs.
giantis, žudoma visa žmogaus
O čia 27 metų vyras, anksti sveikata, ypač širdies ir sme
grįžęs iš darbo su gėlių puokš genų.
te savai žmonai ir pradėjęs at
Bet pelnagaudžiams svarbu
rakinti duris, išgirdo žmonos jų kišenės storis, o moterų
kūkčiojantį balsą: „Palauk, sveikata — jiems nusispjauti.
kas ten — tai tu. Petrai, dar Už tai lietuvės moterys turėtų
neik — palauk'7. Vyras išsi suprasti savo sveikatos priešų
gando — jis apie blogiausią kėslus ir gyventi sava galva.
pagalvojo ir "įsiveržė į butą.
Pasiskaityti: „Surviving on
Virtuvėje buvo jo žmona Ona. Eating Disorder". Michele SieKelios dėžutės pyragaičių ir gel, Ph.D. Harper Perennial
pyragų buvo atidarytos ir pu Edition. 1997. Sėkmės!
sė jų suvalgyta. Saldainių įpa
kavimo popieriai mėtėsi ant
NĖRA „SAUGIU"
grindų. Šaldytuvo durys buvo
plačiai pravertos. Šunelis gu
CIGAREČIŲ
lėjo ant stalo šalia išlieto pie
Nustatyta, kad rūkantieji
no, o šalia jo — tirpstančių silpnas ir vidutinio stiprumo
ledų dėžutė. Žmona piktai jo cigaretes rizikuoja susirgti re
klausė: „Kodėl tu nepranešei, ta vėžio forma — adenokarcikad anksti sugrįši?" Kiek noma, kuri išsivysto giliai
ankstėliau vyras galvojo, ra plaučiuose. Stebėjimai rodo,
siąs žmoną su kitu vyru, bet kad moterys dažniau rūko
šitokio dalyko netikėjo ir ne silpnas cigaretes nei vyrai,
žinojo, ką daryti su gėlių ypač kai po 35 metų ima rū
puokšte.
pintis savo sveikata. Rūkan
O čia 24 metų kartu vie tieji silpnas cigaretes papras
name kambaryje gyvenančioji tai stipriau ir dažniau užsi
skundžiasi, kad jai yra vis traukia, todėl dūmai įtrau
sunkiau gyventi kartu su Ja kiami giliau į plaučius.
ne. Tai tarsi gyvenimas su
dviem skirtingais asmenimis.
KRAUJOSPŪDIS IR
Pusę laiko Jane gyvena, prisi
OSTEOPOROZĖ
laikydama vienokio ar kitokio
Ar žinote, kad dėl aukšto
maisto, nuo jo nenutoldama
nei per milimetrą. O tada stai kraujospūdžio esant vyresnio
ga ji ima valgyti už šešias — amžiaus gali išsivystyti os
taip, kad visas maistas ding teoporozė? Mokslininkai ma
sta iš namų. Tada ji niekur tavo savanorių moterų krau
neina. Tada ji vargingai atro jospūdį ir kaulų tankį trejus
do, yra nusiminusi. Ji nuolat su puse metų ir nustatė, kad
kalba tik apie suvalgytą mais moterys, kurių kraujospūdis
tą ir kaip gardus jis buvo. ar buvo aukščiausias, greičiau ir
kaip būtų gera gyventi, ma daugiau netekdavo kalcio, to
dėl joms grėsė lūžiai.
žiau sveriant. Ji galėtų mesti
Gera naujiena, kad galima
savo 180 svarų svorio. Bet kai
mažinti
kraujospūdį ir palai
ji kiek sumenksta, vėl ima
kyti
reikiamą
kalcio kiekį or
persivalgyti ir tas svyravimas
ganizme,
metus
rūkyti bei val
vis kartojasi. „Jane yra mano
gant
daugiau
šviežių
vaisių ir
draugė, bet man to jau gana.
daržovių.
Ar yra kas nors. ką aš tu
rėčiau daryti?"
ATIDARYTAS VAIKU
DIENOS CENTRAS
Kai valgio įpročiai virsta
valgio n e t v a r k a
Spalio 5 d. po restauracijos
Aukščiau paminėta motina,
vyras ir drauge žinojo, kad
kas nors buvo ne taip, kaip
reikia. Jie apsako nenormalų
elgesį, kuris juos sirgdina, nes
jie aiškiai sirgo valgio netvar
ka.
.Tokios netvarkos ryškiausi
elgesiai yra apsiėdimas — obsesija su maistu ir svoriu.
Toks apsiėdimas gali reikštis
persivalgymu, badavimu, vė
mimu, priverstine-kompulsyvine mankšta ar kitokia elgse
na, kreipiant dėmesį į valgy
mą ar nevalgymą.
Valgio netvarka nėra
vien maisto reikalas
Maisto netvarka negaluojąs
žmogus serga dar ir psicholo
giškai, kai tokio sunegalavimo
apraiškos nepastebimos paša
liniam stebėtojui.
Dažnai yra -unku pasakyti.
kas serga ir kas neserga val
gio netvarka. Pal>arf imats lai
kai.- sunku sura-*> j.r.n;uoir .ir
moterį, kuri r.<'-»:ni[r,t.Ui sa^o

,,Lietuvos vaikų fondo" Vilniuje atstovai, Roma Navikaitė ir Romanas
Barba, Pasaulio lietuvių centro, Leroonte, Bočių noeoėje ž.m. rugsėjo 29 d.
davę išsamų pranešimą apie vaikų padėtį, įstatymus, paramą Lietuvoje.
Indrės Tijunėlienės nuotrauka.

PADĖKOS KELIONĖ LIETUVOS
DRAUGEI

INDRĖ TIJUNĖLIENĖ
Šios kelionės tikslas — paro Marchertienę susipažintos Ardyti Lietuvą amerikietei vie lene Paton ir Sister Dorothy
nuolei Sister Dorothy Demp Dempsey tapo uolios „Saulu
sey. Vienas 1993 metų pava tės" rėmėjos. Abi gyvena Čika
sarį įsikūrusio Lietuvos vaikų gos priemiestyje St. Charles.
globos būrelio PLB „Saulutė" Per familiariai vadinamą Sis
tikslų buvo kuo greičiau ir kuo ter Dot, St. Patrick bažnyčios
plačiau pradėti teikti paramą parapijiečiai ne tik remia kon
vargingai gyvenantiems Lietu krečius vaikus, bet kiekvieno
vos vaikams. Nuo 1994-tųjų mėnesio trečią sekmadienį su
metų per „Saulutės" nares Ni neša maišus rūbų, batų, žais
jolę Kašubienę ir Ramintą lų, mokslo reikmenų persiun
timui į Lietuvą.
Pavasarį pasiūliau Sister
narijos auklėtiniai. Anot šio
Dot kada nors su manimi vyk
centro vadovės O. Kazlienės,
ti į Lietuvą. Mano maloniam
dirbama bus pagal tris progra
mas su dienos centrą lan nustebimui, ji su entuziazmu
kančiais vaikais, su šeimomis priėmė pasiūlymą. Tad spalio
ir su smurtą bei prievartą pa 18 d. su Sister Dot ir „Saulu
tės" siuntiniais būsirūpinantyrusiais vaikais.
čia Raminta Marchertienę iš
Pašventinęs naująjį Vaikų
keliavome į Vilnių.
dienos centrą arkivyskupas A
Norėjome Sister Dot parody
Tamkevičius, SJ, sakė: „Mies
ti jos ir jos parapijiečių remia
tas gali pasidžiaugti galėda
mus vaikus, supažindinti su
mas padėti patiems silpniau
„Saulutės"
bendradarbiais
siems — vaikams, kuriais ne
Lietuvoje, parodyti įvairias
pasirūpino jų artimieji. Baž
vaikus globojančias Šeimas,
nyčia nepamiršta Kristaus
bei įvairius globos namus —
žodžių: 'Ką padarėte vienam iš
šeimyninius,
parapijinius,
mažiausiųjų brolių, man pa
valstybinius internatus ir t.t.
darėte' ". Arkivyskupas, dėko
Norėjome parodyti tą vargą,
damas visiems vienaip ar ki
tą sunkų gyvenimą, nes tai
taip parėmusiems šį projektą,
pateisintų jos ir jos parapi
išreiškė viltį, kad vaikai čia
jiečių geranoriškas pastangas.
suras tai, ko nesuranda savo
Tačiau norėjome parodyti ir
namuose. Šį projektą finansa
gražią Lietuvą — gražiai besi
vo Kauno arkivyskupijos kuri
tvarkančias šeimas, žavingą
ja, Socialinės apsaugos ir dar
kultūrinį gyvenimą, masinius
bo ministerija bei Europos
remontus ir senovinį kaimo
sąjungos socialinės plėtros
gyvenimą. Norėjome parodyti,
fondas. įkurtuvių proga Kau
vos prieš dešimtį metų iš žiau
no senamiesčio vaikų dienos
rios okupacijos išsilaisvinusią,
centro darbuotojus ir mažuo
iš pelenų kylančią Lietuvą;
sius lankytojus sveikino So
žmonių ryžtą, dvasingumą, at
cialines apsaugos ir darbo
kaklumą, išlaikant savo kal
ministerijos atstovas, Kauno
bą, tradicijas, tikybą.
vicemeras G. Jankus. J. Urbšo
Seselė vra modernių, Vatividurinė? mokyklos direkto
kano
II. pažiūrų, airių kilmės,
rius P. .Martinaitis, Kauno ar
iš
aštuonių
vaikų šeimos. Ji
buvo iškilmingai atidarytas kivyskupijos „Caritas" direk
plačiai
keliavusi.
Buvusi Airi
Kauno senamiesčio vaikų die torius kun. V. Veprauskas,
joje.
Kinijoje.
Vokietijoje,
Afri
nos centras. Šis centras — tai Lietuvos „Caritas" generalinis
koje.
Ji
greitai
sugretino
Airi
bendras Kauno miesto savi direktorius kun. G. Grigas ir
jos ir Lietuvos panašumą ir
valdybės. Kauno arkivyskupi vicedirektorė R. Jurkuvienė,
dažnai kartojo: „Esate laimin
jos kurijos ir Kauno arkivys Dievui pašvęstojo gyvenimo
gi, kad jums pasisekė išlaikyti
kupijos „Caritas" projektas. nariai, kiti garbūs svečiai.
savo kalbą ir kad gilaus ti
Numatyta, kad centrą lankys Šventės dalyviams, koncerta
kėjimo Dievu okupantas ne
keturiasdešimt du 6-16 metų vo Kauno „Ąžuolo" mokyklos
pajėgė
išrauti". Gausių šeimų
vaikai iš asocialių ir krizinių klubas .Gilė" ir Senamiesčio
problemos
jai nebuvo sveti
šeimų. Centre darbuosis 5 vaikų dienos centro auklė
mos.
Nors
jos karitatyvinė
etatiniai darbuotojai ir sava tiniai.
veikla
plati,
savo
šeimoje ne ji
BŽ., 2000 m. Nr. 19
noriai — Kauno kunigų semiviena aktyvistė. Visi vienu ar
kitu būdu stengiasi padėti li
kimo nuskriaustiesiems. Jos
paralyžiuotas brolis smarkiai
prisidėjo prie JAV įstatymo
„Americans with Disabilities
Act" pravedi mo.
Vilniuje vėl išsinuomavome
automobilį iš „Rimo" („Vilnius
i n Your Pocket").
Daug kur važiavome pačios,
kartais giminių lydimos. Pir
mą vakarą tuoj lipome į Gedi
mino pilies bokštą. Kitomis
dienomis Vilniuje aplankėme
„Visu Šventųjų" bažnyčios lab
daros virtuve ir klelx>no kun.
J Varan.-cko globos namelius
\ į i k i , k:
.Sp:i\ y orkestro m'izikos ..Viluos" bendrijos stovykloje

bei apsišvarinimo centrą be
namiams. Aplankėme ir Die
nos centre besidarbuojančias
Ritą Venclovienę ir Aldoną
Kamantienę. Nuostabūs darbo
vaisiai — nuo 1994-tųjų „Sau
lutė" rėmė „Visų Šventųjų"
labdaros virtuvę. Nuvykus į
Lietuvą „Saulutės" nare Ma
rytė Cerniūtė susižavėjo kun.
J. Varanecko veikla, o dabar
jos pusbrolio žmona Rita
Venclovienė, įkūrusi „Vaiko
vartai" darbuojasi ten Dienos
centre. Ten dirbusi „Saulutės"
Floridos skyriaus pirmininke
Birutė Kožicienė jau grįžo į
namus.
Kun. Antanas Saulaitis ap
rodė Jėzuitų gimnaziją ir Šv.
Kazimiero bažnyčią. Su Regiu
apžiūrėjome Trijų Kryžių kal
ną, Šv. Onos bažnyčią. Aušros
Vartus, Šv. Petro ir Povilo
bažnyčią, pasivaikščiojome Pi
lies gatvėje. Visur radom daly
vaujančius Mišiose arba kal
bančius rožančių.
Šeštadienį važiavome į kai
mą Švenčionėliuose, kur mo
čiutė gyvena senovinėje tro
belėje, kaip rodoma lauko mu
ziejuje Rumšiškėse. Su Rasyte
ir Gene nuvažiavome į kun.
Kęstučio Ralio įkurtus globos
namelius vaikams ir sene
liams. Vakare, V. Juozapaičio
kvietimu, Vilniaus Operos ir
baleto teatre matėme „Travia
tą".
Sekmadienį, po Mišių Vil
niaus arkikatedroje, traukėme
į Alytų, kur papietavę pas Sigi
tą ir Genių viešėjome jų sodo
namelyje. Seselė susipažino su
sodeliais, kur auginami vai
siai ir daržovės žiemai. Aplan
kėme kelias remiamas šeimas
ir „Simno specializuotą inter
natinę" mokyklą, direktorės E.
Dainauskienės globojamą.
Vilniuje apžiūrėjome „Vil
niaus stiklo studiją", aplankė
me jauną šeimą ir aklą moti
ną. Buvome „Šarūno Marčiu
lionio" krepšinio mokykloje.
Lankėmės dail. Kmieliauskų
studijoje, kur kieme dail. An
tanas buvo bebaigiantis Mozės
skulptūrą.
Su Ona Kupriene vykome į
Trakų pilį ir aplankėme „Tra
kų globos namus", kuriais są
žiningai rūpinasi direktorius
Virmantas Steponavičius. Su
„Lietuvos vaikų fondo" Roma
nu Burba ir Romualda Navi
kaite trečiadienį važiavome į
Raseinių apylinkes. Čia ap
lankėme Seselės Dot remia
mus vaikus. Buvome ir „Šilu
vos vid. mokykloje", kurią da
bar aptarnauja „Saulutės" lė
šomis pirktas autobusėlis. Apstulbom, Šiluvos koplyčioje iš
vydusios akmenį, ant kurio
piemenėliais pasirodė ver
kianti Marija. Šiauliuose ma
tėme nuostabų Kryžių kalną
ir palikome dovanėlių jaunai
seimai.
Ketvirtadienį
apžiūrėjome
Seimą ir dalyvavome istorinė
je sesijoje. Artūras Paulaus
kas patvirtintas Seimo pirmi
ninku, o Rolandas Paksas mi
nistru pirmininku. Seime žy
miai mažiau pažįstamų veidų.
Toliau keliavome į Buities
muziejų Rumšiškėse, kur Teo
dora Morkūnienė aiškino ang
liškai, tad mums nereikėjo
vertėjauti.
Kaune papietavome pas išti
kimus draugus Rūtą ir Alvytj,
Raminta pasiliko nakvoti pas
savo tetą Kaune, o mes su
Paulium, Jūrate ir Sister Dot
aplankėme Kauno katedrą,
seminariją, Vytauto Didžiojo
bažnyčią, kur susitikom arki
vyskupą Sigitą Tamkevičių ir
į bažnyčią einančią moksleivių
grupę. Su sesele perėjom sena
miestį ir Laisvės alėją, o Kari
ninkų ramovę mums aprodė
Aleksandras Dagys. Vakare
susitikome su Vitalija Miklyčiene, sesele dr. Albina Pajars
kaite ir sesele Daiva Kuzmic
kaite
Penktadienį buvome dėkin
gos už progą apžiūrėti prezi-
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dentūrą, kur seselei Dot buvo
padėkota už jos nuoširdžią pa
galbą Lietuvos vaikams. Pas
kiau aplankėme prie stoties
įsikūrusios Motinos Teresės
seseles, kurios rūpinasi bena
miais. Aplankėme „Motinos ir
vaiko" globos namus ir „Vilties
angelo" dienos centrą.

EUGBJE C. DECKER, DOS, P.C.
DANUI GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui

kabėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260
D R JOVITA

KERELIS

DANTŲ GYDYTOJA
Nepraleidome šiurpią Lietu
9525 S.79th Ave.. Hickory Hills. IL
vos istoriją liudijančio Genoci
do muziejaus. Su Robertu
Tel. (708) E98-8101
Kupriu sustojome pas vienišą
Valandos pagai susitarimą
motiną ir važiavome susitikti
su Onos ir Roberto Kuprių glo
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
bojamais vaikais, kuriems na KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
meliai įkurti truputį už Vil
7722 S. Kedzie Ave.
niaus. Vakare spėjome į I. Mil
Chicago, IL 60652
kevičiūtės koncertą su simfo
Kab. tel. 773-471-3300
niniu orkestru, operos choru ir
sol. Januta.
DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
Šeštadienį, iš Kauno pasi
9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL
ėmusios Ramintą, vykome į
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Palangą. Sustojome pas kun.
Tel. (708) 598-4055
P. Linkevičių Kaltinėnuose ir
Valandos pagal susitarimą
vėl stebėjomės jo energija, pa
prastumu, priežiūra sene EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C.
liams ir vaikams, terapeutiSpecialybė - Vidaus ligų gydytojas
niais baseinais invalidams. Pa
Kalbame lietuviškai
6918 W Archer Ave. Sts. S ir 6
langoje pasivaikščiojom „Gin
Chicago. IL 60638
taro" muziejaus parke, grožė
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą
jomės Baltijos jūra. Basana
vičiaus gatvė rami, be vasaros
ARAS ŽLIOBA, M.D.
garsų.
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
Sekmadienio ryte susitiko
219 N. Hammes Avenue
me Ramintos giminaitę Mišio
Joliet, IL 60435
se, vėliau vykome į Klaipėdą.
Tel. 815-741-3220
Persikėlėme į Neringą — li
pome į „Raganų kalną", matė
DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
me Tomo Manno namelį, se
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ramos, bažnyčios ir restora
nai. Bet didžiausias įspūdis —
nuostabūs žmonės, su kuriais
bendravome, per kuriuos pa mus jaudino, tad esame dėkin
matėme tikrąją, gražią Lietu gos visiems, prisidėjusiems,
vos sielą. Daugelis mokėjo kad ši viešnagė sklandžiai pa
angliukai ir sugebėjo visai gra sisektų, kad pamatytume ne
žiai angliškai bendrauti. Visų tik vargą, bet ir skaistų Lietu
nuoširdumas ir pastangos vos veidą.

International Sevice Center of Cleveland iškilmingoje vakarienėje, s m
i' u:s»"o 22 d . už nuopelnus buvo pagerbtas Dievo Motir.o« parapijos kle
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Danutė

Nutrukusi

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ
Briuselyje paskelbti naujau
si Europos vertybių tyrimo
grupės duomenys, kurie re
miasi 1999 m. vykdytos 25 Eu
ropos Sąjungos valstybių bei
valstybių kandidačių gyven
tojų apklausos duomenimis.
Grupės vadovo Lietuvoje S.
Juknevičiaus nuomone, tyri
mo rezultatai rodo, jog valsty
bių kandidačių į Europos Są
jungą suskirstymas į dvi gru
pes buvo natūralus ir dėsnin
gas. P i r m i a u pakviestų derėtis
dėl narystės ES valstybių gy
ventojų dvasinės vertybės k u r
kas artimesnės Vakarų euro
piečių nuostatoms.

Ekonomiškai Lietuva nieka
da nebuvo stipriausias regio
nas Pabaltijyje. Nors mes gi
riamės, kad mūsų litas buvo
stipriausias Europoje prieška
riu, bet bent jau latviai gyve
no geriau, ką liudija pasienio
su Latvija gyventoja. Ryga
daug šimtmečių buvo žinoma
Rytų Europoje kaip prekybos
centras.
Lietuvių protėviai buvo ge
resni kariai negu žemdirbiai.
Tokią išvadą yra padaręs ar
cheologas Algirdas Girininkas,
tyrinėjantis pačius tolimiau
sius laikus — akmens amžių
Šią vasarą Ariogaloje įvykusio laisvės kovų daiyvių, policinių kalinių ir tremtinių sąskryuz:o dalyviai. Iš kairės:
Rytų Lietuvos teritorijoje. Čia
Vyčio kryžiaus ordino kavalierius, partizanas Rrornslavas Juospait'S. Čikagos šaulys Povilas Juodvalkis. Pri
Pagal tyrimų duomenis, kas smėlėta žemė, netinkanti žem sikėlimo apygardos partizanų ryšininkas Kęstutis įiersenas. S. Ignatavičiaus nuotrauka.
septintas Lietuvos gyventojas dirbystei, ir gražūs, turtingi
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ginčų
pastaraisiais mėnesiais,
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mo valstybei ir yra veidmai
niai savo dvasia, — skelbiasi valstybes centru, iš čia buvo pirmasis Sąjūdžio suvažiavi džios kritikos. Kad lietuvis ge daugiausia pinigų švietimo
esą (84 proc.) katalikai, bet jų vykdoma ekspansija į šiauri mas skandavo: Algirdas, Al rai jaustųsi, j a m reikalingas sistemoje sunaudojama moky
tojų atlyginimams). Sakytu
elgesys
to nerodo. Tokia nes žemgalių gyvenamas teri girdas... tuo d a r y d a m a s užuo karo stovis.
Stebuklų a t k ū r u s nepriklau me, kad opozicionieriai Kirki
puokštė savybių lietuvius iš torijas, lietuviams turėjo pa miną į didžiuosius Lietuvos
skiria ne tik iš Vakarų Euro klusti ir žemdirbiais buvę že kunigaikščius. Bet. kita ver somybę, tiesą s a k a n t , ir netu las ir Paulauskas prieš Seimo
pasirinkta
pos, bet netgi iš Rytų Europos maičiai.
tus, užteko pasibaigti išsiva rėjo būti, nes gyvenime jų ne rinkimus, mūsų
terminologija tariant, elgėsi
būna.
Gerovė
gimsta
juodame'
valstybių gyventojų. Dėl savo
duojamajam
laikotarpiui,
kai
2009 m. sueis 1000 metų.
skurdo tik 3 proc. mūsų ne kai Lietuva paminėta istori nekomunistai prisiminė, k a d darbe per daugelį metų. Ne kaip žemdirbiai, o ne kariai,
vykėlių mano. kad yra kalta niuose šaltiniuose. Tos datos jo bendražygiai Sąjūdyje buvo taip. kaip : bergalės kare. kur nes reikalavo mažinti išlai
tinginystė. Trys ketvirtadaliai laukiame ir jai smarkiai ruo komunistai, ir susisiuoksnia- užtenka fiziškai nugalėti prie das, kurias krašto apsaugai
įsipareigojusi
skirti
jų mano. kad kalta neteisinga šiamės, nes mums atrodo, kad vo. Estai apie tai užmiršo tuo šą. Laikaiv kurie lietuviams buvo
ankstesne
konservatorių
val
visuomenė. Lietuviai labiau mūsų istorija buvo puiki ir ja jau pat, kai tik pasiskelbė žadėjo lengvas pergales, pasj;
džia,
tiesiogiai
siedama
tai
su
siai vertina darbštumą, sava galima didžiuotis. O kuo mes esantys laisvi. J i e sakė: m ū s ų baigė, atėjo uokario laikai. Bet
Lietuvos
valstybės
stojimu
į
r a n k i š k u m ą bei atsakomybės iš tiesų didžiuojamės? Kad yra per mažai, kad g a l ė t u m e ką daryti'," kad tautos charak
NATO.
Bet
štai
praėjo
rinkijausmą, o vakariečiai — tole vieninteliai iš trijų Baltijos ry dalintis. Jie žiūrėjo n a u d o s teris nepritaikytas ilgoms ir
ranciją, pagarbą kitiems ir ge tinės pakrantės tautų turėjo valstybei, jiems reikėjo išlikti, nuobodžioms distancijoms? . •' mai, ir Paulauskas pirmojoje
ras m a n i e r a s . Galbūt ryškiau me savo valstybę. Jeigu šian nes jų valstybėje estų buvo
Kyla klaiėsimas. ar apskrita: savo spaudos konferencijoje po
sias lietuvio bruožas yra pat dien vyktų žymiausio tūks mažuma. Valstybei gyvybiškai lietuviai yra žemdirbiai, kaip rinkimų, ir Kirkilas, dalyvau
televizijos
riotizmas. Net 46 proc. Lietu tantmečio lietuvio rinkimai, buvo reikalingas susiklausy įprasta manyti. Žemdirbiai damas Lietuvos
vos gyventojų eitų ginti savo esu visiškai tikra, kad juo bū mas. J i e taip pat nebėgo į Eu moka laukti — nei vaikai, nei Spaudos klubo laidoje spalio
šalies, jei kiltų karas (o ka tų išrinkta^ Didysis Lietuvos ropą skųstis, kaip tai d a r ė ir miškai greitai neauga. Lietu 17 d., pareiškė, kad krašto ap
ringųjų vokiečių — 36 proc). kunigaikštis Vytautas, ku landsbergininkai, ir b r a z a u s - viui duok krepšinį, k u r reikia saugai reikia skirti tiek, kiek
Ir dar — lietuviai labiausiai riam valdant, Lietuva turėjo kininkai, dėl vienokių a r kito pakovoti. Štai k u r realizavosi pažadėjo ankstesnė valdžia.
trokšta stipraus vado (56 užkariavusi didžiausias terito kių vidaus politikos žingsnių. senojo karšo svajonė. Šiandien Paulauskui užteko atsidurti
proc.), kurio nevaržytų nei rijas. Lietuviai gali nežinoti is Iki pat šiol lietuviai teisiasi geriausias lietuvis, yra krep valdančiojo pozicijoje, o Kirki
lui n u s t u m t i aršiausius prieši
p a r l a m e n t a s , nei rinkimai. torijos, bet kad Vytautas girdė
Strasbūro teisme, k u r j a u y r a šinį žaidžiantis lietuvis, t a i ninkus konservatorius nuo
Šiuo požiūriu lietuvius lenkia Juodosiose mariose savo žirgą,
atmesta daugiau kaip š i m t a s t a s pats karys, kaip ir prieš valdžios, ir nuomonės dėl tų
tik latviai (58 proc), rumunai žino ir vaikas.
600 metų. tik valdantis kitokį
nepagrįstų pareiškimų.
pačių dalykų pasikeitė lygiai
ir rusai (po 67 proc.).
Taigi, niekur nesidėsi — lie ginklą. Maltyt, būtų labai nau atvirkščiai. Vadinasi, ankstes
Lietuviams visą savo istoriją
dinga tyrinėti tautos charak
Vis teisinamės, kad mus su teko kariauti. XIX amž. vyko tuviai yra kariai (beje, p i r m a  terį ir vaikus mokyti pažinti nis priešinimasis krašto ap
gadino okupacija, kad sveti net du sukilimai prieš carinę jame Sąjūdžio suvažiavime Al savo. kaip tautos nario, ydas: saugos finansavimui buvo tik
mieji išmušė iniciatyvą, kad okupaciją. Po Antrojo pasauli girdas Patackas ta t e m a pa ko vengti ir kur kreipti savo kovos dėl valdžios būdas —
išmokė simuliuoti ir „stovėti nio karo lietuviai net 10 metų sakė uždegančią kalbą). Ka pastangas, dėl ko rūpintis, o laimėti bet kuria kaina.
darbo sargyboje", o ne dirbti. kariavo su kur kas stipresniu riai gerbia jėgą ir išsikvepia su kuo susitaikyti. Jeigu dirb
Jeigu vidutinis lietuvis yra
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10 p r o c , laimėtojų — 17 proc.
kalstamumo
nekaltintume
(Lietuvoje atitinkamai 14 ir kilusių represijų žuvo daug fronte. Jeigu mes d a u g i a u valdžios, kuri nenuleidžiama už kaimynus. Jis tik vienu
17 p r o c ) . Pagal ankstesnius žmonių, bet užtat šiandien apie save žinotume, gal ne nei iš kitos valstybės, nei iš ki metu negali būti ir karys, ir
duomenis, Lietuvoje daugiau Lietuvoje mažiausias proc ko kankintume vieni kitų dėl ne tos planetos, ji susideda iš tų žemdirbys, ir nieko čia nepa
darysi. Liaudies išmintis sako:
sia savižudžių tūkstančiui gy lonistų, kurie į Lietuvą pir sėkmių, už k u r i a s e s a m e a t s a  naciu m ū s "
r>fM->pcjf-'U;,-;*:-i k - '" j*' ?a " r proto i
c
;v;
kingi visi Kai k^r*"= k a l t i n a
ventojų Europoje. Iš pokalbio muosius 10 metų iš Rusijo
nei kitais, nei savimi, netu
su latvių inteligentu šių eilu važiavo tik komunistų partijos savo vadą dėl to, kad m ū š i s rinčių kantrybė-', nemokančių Bet kai kareivis pranašumo
čių autorei susidarė įspūdis, siunčiami, mat. čia buvo ne pralaimėtas, jis yra
su . bet apsieiti su kitu žmogumi. - r o n k a . dar blogiau — jis
kad Latvijoje nėra ir tokios di saugu gyventi. Ir paskutinis kai žemdirbys kaltina savo mėgstančių matyti svetim'as tampa niurzga ir nevykėlis.
0
delės emigracijos arba bent vi argumentas, rodantis, kad lie vadą, kad jis a l k a n a s , tai tik y d a s ir nematančių savųjų ir Taigi, ką darvti Keisti cha
rakterį a r laukti, kol sugrįš
suomenei tai nekelia nerimo, tuviai yra geri kariai: tai pas ras n e s u s i p r a t i m a s . O j u k t a i p t.t.
karas?
dėl ko lietuviai taip kankinasi. tarojo dešimtmečio istorija. yra šiandien. Dėl visko kalti-

O KALIFORNIJA,
O TOLIMA...
VALDEMARAS MICHALAUSKAS
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Kaip mielai mes
mokykloje atmintinai mokėmės B. Brazdžionio, žino
mo Vytės Nemunėlio slapyvardžiu, dainingus eilėraš
čius iš JCiškio kopūstų", „Drugelių" ir kitų rinkinių...
Išgirdę radijo lietuviškos laidos sveikinimo žodžius
p. Monikai, pakėlėme taures į sukaktuvininkės svei
katą, kalbėjo anksčiau nespėję sveikinamojo žodžio
tarti. Džiugi šventė, kai žmogus nugyvena ne vien il
gą, bet ir prasmingą gyvenimą.
Kas sau susėdę, aptarėme bendrai rūpimus klausi
mus, .gyvai diskutavome. Kažin, ar teisinga dabar
dažna praktika, kai glėbeliais knygos išdovanojamos
atvykusiems iš Lietuvos. Nebent gerai žinomi to as
mens interesai ir esi tikras, jog dovanoti asmeniniam
naudojimui leidiniai neatsidurs kuriame nors Vilniaus
ar Kauno antikvariate. Jei atrodo, kad tikresnė vieta
toms knygoms būtų Lietuvoje, tikslingiau būtų jomis
turtinti bibliotekų fondus. Daug Amerikoje išleistų
knygų mažesnėse LieUno.- bibliotekose nė su žiburiu
negali rasti. O žmonės niokosi aukštųjų mokyklų ne
akivaizdiniuose skyriuose, neranda jiems būtinos lite
raturos Bibliotekose visada uausu skaitUoju
moks
leivių. -Maip įvairių .skonių žmonių. Del tų pai'ių prie
žasčių išliekamąją vertę turinčių dokumentų, kultūros
vertybių tolesni šeimininkai turėtų buti muziejai, ar

chyvai.
Šventės tęsinys vyko sausio 28 d., sekmadienį, Šv.
Kazimiero parapijos salėje, pasibaigus šv. Mišioms, kur
JAV Lietuvių Bendruomenes Socialinių reikalų tary
bos Lietuvos vaikų vilties komitetas, kuris rūpinasi
Lietuvos vaikų gydymu, aukų rinkimo tikslu rengė
„koldūnų" pietus. Visi trys svečiai iš Lietuvos buvome
pakviesti prie M. Lembertienės stalo, apie kurį sėdėjo
būrelis sukaktuvininkės giminių. Salė buvo pilnutėlė
dalyvių, sėdėjusių prie keliasdešimties stalų. Iš lūpų į
lūpas sužinoję apie renginį, salėje buvo susirinkę lie
tuviai ne vien iš Los Angeles apylinkių. Valgydami
skanius mėsečius, klausydami s u k a k t u v i n i n k e i taria
mų šventinių žodžių, žvelgėme į salę. į sceną, kur buvę
ten žmonės kilnojo mikrofoną, nešė kėdes. Supratome,
kad pietų organizatoriai rengėsi šį tą papasakoti ir
apie Lietuvos Vaikų vilties komiteto veiklą. Tokia per
spektyva buvau patenkintas, nes 1991 m. svečiuoda
masis Toronte, šiek tiek susipažinau su Kanados lietu
vių veikla ir norėjosi patirti, k u r įdomiau, patrauk
liau, išradingiau dirbama lietuvybės labui. Be to, kaip
tik tuo metu laikraščiuose pasirodė Vilniaus universi
teto rektoriaus prof. R. Pavilonio s t r a i p s n i s , užsienio
lietuvių adresu pareiškęs nr vieną kritinę pastabą, dėl
kurių tenykščiai lietuviai ir pečiais gūsčiojo, ir pyko.
Kalbėtojai iš tribūnos, maniau, t u r ė t ų padėti suvokti,
kame daugiau tiesos. Bėda. kad Lietuvoje apie Amerikn- Ii > k ' ' o r pwrr.anč't , < ; 'ietovins m e s labai i w '
sužinome, skaitydami laikraščius bei iš kitų informaci
jos priemonių Va/moianr'iu i >veci:is šalis daug
a
bai išsimokslinusių ir mažiau kvalifikuotu ne t o k a -

gija

Šis ruduo Čikagoje — tikra
dvasinė puota. Neseniai gėrė
jomės M. K. Čiurlionio 125osioms gimimo metinėms skir
tais renginiais. O štai, pra
ėjusį savaitgalį „antrojoje lie
tuvių sostinėje" vyko dešim
tasis teatro festivalis. Keletą
metų nutrūkusi teatro festiva
lių gija pagaliau buvo sumegz
ta ir, reikia tikėtis, daugiau
nebetrūkinės — festivaliai vėl
tęsis, kol toli nuo savo kilmės
krašto gyvens lietuviai, kol jų
meilė scenai bus gyva.
O toji meilė gyvuoja beveik
nuo pirmųjų lietuvių imi
grantų, atvykusių į Ameriką.
Įvairūs
.,scenos
mylėtojų"
sambūriai kūrėsi kone kiek
viename didesniame
mūsų
tautiečių telkinyje. Kiekviena
gausesnė draugija a r organi
zacija iš savo narių tarpo buvo
subūrusi ir vaidintojų būrelį,
kurio pasirodymai sutraukda
vo daug žmonių — dažniausiai
į lietuviškos parapijos salę.
Buvo populiarius ir gastroliuo
jantys teatro sambūriai, ir net
pavieniai „komikai" a r nedide
li jų vienetai. (Tik prisimin
kime A. Vanagaitį ir jo Dzimdi
Drimdzi...)
Kažkas neseniai
išsitarė
(bene, JAV LB Kultūros tary
bos pirmininkė), kad lietuviai
yra teatro mylėtojų t a u t a . Tas
pasitvirtino ir pirmosios Lie
tuvos nepriklausomybės me
tais, ir okupacijos dešimtme
čiais, ir taip pat karo pabė
gėlių stovyklose Vokietijoje.
Scenoje vykstantis veiksmas
buvo slaptos durys, pro kurias
ir žiūrovai, ir vaidintojai ga
lėjo bent valandėlei paberti
nuo realybės, gyventi kitame,
geresniame, gražesniame pa
saulyje. Nors ir t a m e pasau
lyje veikėjų laukė pavojai,
sunkumai, bet, iki nusilei
džiant paskutiniojo veiksmo
uždangai, visa tai buvo iš
spręsta — dažniausiai teigia
mai.
Tą scenos meilę mūsų tau
tiečiai atsiplukdė per Atlantą,
kai „antroji imigrantų banga"
pajudėjo iš Vokietijos. Galima
būtų pavardėmis išskaičiuoti
mūsų iškiliuosius aktorius,
kurie džiugino
lietuviškąją
publiką, kol amžiaus slinktis
pamažu išvogė jėgas, o pilka
kasdienybė sulaikė veržlumą
scenon. Kaip sakoma: „Atėjo
metas aktoriui nuo scenos nu
lipti"...
Gerai, kad buvo sumanyti
teatro festivaliai. J i e skatino
naujų teatro sambūrių gi
mimą, skatino jaunesniuosius
žengti tuos pirmuosius, ne
drąsius žingsnelius į sceną, o
iš mėgėjų gretų išugdė ne

a u k š t a s pareigas einančių. — tačiau savo kelionių, ka
matė, kas atrodytų naudinga mums nusižiūrėti, pa
bandyti įdiegti savoj šalelėj, taip ir patingi aprašyti,
nunešti rašinį į kurio nors laikraščio redakciją. Todėl
nieko nuostabaus, kad iš intensyvių keliautojų jau
prieš daug metų sužinojome, jog Prancūzijoj, Vokietijoj
žmonės, stovėdami finansinėse įstaigose prie kasos
langelio, eilutėje už pirmojo kliento visada palieka po
ros žingsnių tarpą, tam tikrą saugos zona. tačiau savo
gyventojus prie šios taisykles pradedame pratinti tik
dabar.
Žinios apie užsienio lietuvių organizacijų veiklą, šal
pą, kitus gerus darbus, lankymąsi tėvynėje — atsitik
tinės, fragmentiškos. Tačiau jei kas iš vietinių veikėjų
pažeria kelias saujas saldainių kuria nors proga susi
rinkusiems vaikams ar kandidatas į Seimo narius pa
daužo suolelius parke, pašelpia kokiu nors maistu se
nelius prieglaudoje — jau reikšmingesnė naujiena,
kurios laikraštininkai nelinkę pamiršti.
Atsiradę prieš salę scenoje, kalbėtojai pateiktais fak
tais, statistiniais duomenimis užpilde daug mano
žinvno baltu dėmiu. IŠ Binitės Jasaitienės. JAV Lietu
vių Bendruomenes Socialinių reikalų tarybos pirmi
ninkės, į rmginj atvykusios iŠ Čikagos, sužinojome
apie tarybos sudėtį. „Lietuvos Vaikų viltis". „Lietuvos
Našlaičių globa" — tai tarybos komitetai, savo pava
dinimais aiškiai pasakantys apie savo veiklos pobūdį.
T .-,.*,,..- . T n
ilties" T
\igele9 skyriui jau keletą
metų labai pasiaukojančiai vadovauja Danguolė Na
vickienė. Kuomet į pakylą ji pakvietė tarti žodį Shri
ner's ligoninėje gydomus iš Lietuvos atvežtus nuo ug

Bindckienė

sumegzta

vieną tikrai profesionalaus ly
gio aktorių. Daugiau ar ma
žiau reguliariai vykstantys,
teatro festivaliai neleido ir lie
tuviškai publikai per daug ati
tolti nuo savosios scenos, todėl
daugelis tikrai
nuoširdžiai
teatro spektaklių pasigesdavo
Ypač čikagiečiai, kurie j a u t ė
tiesiog skriaudą, kad toks gau
sus lietuvių telkinys neįstengė
pastoviai išlaikyti savo dra
mos sambūrio. Gerai, kad il
gus m e t u s gyvavo „Vaidilutė"
ar kuris kitas scenos mėgėjų
būrelis. Gerai, kad pernai su
silipdė „Žalty kslė" — tas
šviesus „pelkių žiburėlis", toji
„liepsnelė", kuri, tikimės, vis
skaisčiau švies ir spindės lie
tuviškojo t e a t r o scenoje.
Tai ką galėtume pasakyt:
apie dešimtąjį teatro festivalį,
kurio įspūdžiai dar neišblėso,
kurio dalyvių mums — žiūro
vams — padovanota džiaugs
mo valandėlė dar labai gyva?
Festivalį reikia laikyti pavy
kusiu, nors j a m e dalyvavo vos
ketvertas dramos sambūrių.
Bet ne kiekybė svarbi, šiuo at
veju — tų sambūrių kokybe
galėjome tik džiaugtis. Svar
biausia, netrūko gerų norų.
entuziazmo ir pasiaukojimo.
Tik pagalvokime, kiek laisva
laikio valandų, kiek pastangų
reikėjo, kol iš kone eilinių da
lyvių buvo „sulipdytas" vienti
sas ir s k l a n d u s spektaklis!
Festivalis gražiai sujungė ir
j a u n e s n i u s , ir vyresnius akto
rius; ir šiame krašte gimusius,
ir seniai, a r neseniai, iš Lietu
vos atvykusius. Maždaug tais
pačiais žodžiais galima apibū
dinti ir žiūrovus. Tiesa, kai
kuriuose spektaklraose ma
tėme daugiau naujųjų imi
grantų, kai kuriuose — čia il
giau gyvenančių. Ir tai atrodė
visai n a t ū r a l u : taip ir reikia!
J u k žiūrovas turi teisę pasi
rinkti, k a s j a m „arčiau šir
dies".
Jeigu galima daryti prie
kaištų, tai tik publikai: jos
galėjo būti daug daugiau.
Ypač trečiadienio vakare Jau
nimo centro kavinėje, kur
tikrą dvasios puotą žiūrovams
padovanojo aktorius Petras
Venslovas. Arba šeštadienio
vakare... Nejaugi tapome tokie
„tirpūs", kad keli lietaus lašai
išgąsdina ir priverčia nekišti
nosies iš namų"?
Telieka pasveikinti festiva
lio rengėjus, padėkoti JAV LB
Kultūros tarybos pirmininkei
ir kitiems, prie šio didelio, bet
malonaus, darbo prisidėju
siems. Dabar nekantriai lauk
sime vienuoliktojo teatro fes
tivalio!

nies apdegusius vaikus, sunku buvo nesijaudinti, ma
t a n t taip labai didžios nelaimės paliestus, bet j a u
aiškiai sveikstančius vaikus. Iš tolo buvo gerai matyti
veiduose gilūs, iki pat kaulo randai, kuriuos jau dengė
nauji audiniai. Shriner's ligoninėje jiems teikta, kokia
tik šiuo metu įmanoma, pagalba. Bendruomenė rūpi
nasi vaikus atlydėjusiais artimaisiais. Ir tai jau kelin
ta iš eilės tokių nelaimingų vaikų grupė, patirianti
„Vaikų vilties" Los Angeles skyriaus globą. Apie visa
tai su dėkingumo ašaromis kalbėjo vaikus atlydėjusios
mamos. Retai kada vaikams netenka dar 2-3 kartus
atvykti į JAV tolesniam gydymui. Suprantama, kiek
reikia tam lėšų. Taupant lėšas, kad vaikai galėtų būti
gydomi vietoje. Shriner's ligoninėje pradėjo tobulintis
nudegimus gydantys Lietuvos gydytojai. Ši iniciatyva,
žinoma, taip pat reikalauja pinigų. Kad visus šiuos
uždavinius būtų lengviau spręsti finansiškai, ir buvo
surengti „koldūnų" pietūs. Gražu, kad kilniam tikslui
įgyvendinti atsiranda nuoširdžių talkininkų, kurie
mažiausiai rūpinasi, ką tas ar anas nuveikė, bet pats
pirmiausia jaučia atsakomybę, ką daro ir koks to dar
bo indėlis bendram labui. Toks yra inžinierius Jonas
Navickas, Boeing lėktuvų statybos kompiuterių prog
ramų kūrimo labai aukštai v e r t i n a m a s specialistas,
kuris profesinius dalykus labai sėkmingai derina su
lietuviška veikla. Davęs pradžią ..koldūnų" pietų tradi
cijai, jis pradeda juos gaminti gerokai prieš renginio
pradžia, pripildo visus, kiek kas pasiūlo pasinaudoti,
šaldiklius, mėsėčiais.
Bus daugiau
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ŠVENTUMO PLANAS
Tikėjimo akimis mes re
gime ateityje laukiančią šlo
vingą ateitį, tačiau Viešpaties
mums pažadėtas laimingas
gyvenimas reikalauja įvykdyti
tam tikras sąlygas ir įgyti t a m
tikrų savybių. Kalbant Bibli
jos įvaizdžiais, žmogus turi
būti aprengtas baltu dorybes
drabužiu ir laikyti rankose
pergalę ženklinančią palmės
-šakelę. Ši pergalė pasiekiama
per Kristų: tai jis laimi per
galę už savo žmones ir juose.
Amžinojo gyvenimo laimė yra
Dievo dovana. Sąlygos ir sa
vybes, būtinos silpno žmogaus
išganymui, nėra savanaudiška
Dievo užgaida. Neatitikdamas
dangiškojo būvio sąlygų pats
žmogus jaustųsi j a m e nelai
mingas, kaip paukštis narve
a r žuvis be vandens.
Š v e n t n m a s yra vienintelis
reikalavimas norinčiam pa
tekti į Amžinąją laimę. Vien
tik Dievas gali m u s aprengti
šventumu, nes vien tik jis y r a
šventas. Dievas Tėvas nori,
kad jo vaikai amžinai b ū t ų su
juo: mes „būsime p a n a š ū s į jį"
{1 jn 3,2). Dievui p a k a n k a m a
prielaida yra tai. kad savo va
lia trokštume šventumo: „sie
kite šventumo, be kurio nie
kas neregės Viešpaties" {Žyd
12, 14;. Nors esame nuodė
mingi, valingas siekimas iš
siveržti iš nuodėmės vergys
tės, būti tokiems kaip Kristus
yra patikimas kelias į šven
tumą. „Kiekvienas, kuris turi
jame tokią viltį, skaistina pats
save" (I Jn 3, 3).
Aštuoni palaiminimai — tai
tarsi šventumo siekimo pla
nas. Šventasis yra beturtis
dvasia, vienas iš tų vargdie
nių, anavim, visiškai priklau
somas nuo Dievo malonės. Šį
trumpą ir gražų šventumo
planą įkūnija konkretūs tikri
šventųjų gyvenimai. Šventieji
yra mūsų vadovai, mokantys
sekti Kristumi ir pasiekti am
žinąją laimę.
Klausydami Evangelijos pa
laiminimų tarsi kalbame Visų
šventųjų litaniją. Tačiau egze
getai sako, kad iš J ė z a u s lūpų
nuskambėję aštuoni palaimi
nimai nėra vien tik nuoroda į
būsimąją laimę danguje. Jie
galioja taip pat ir šioje žemėje.
Nedera supaprastintai suvok
ti: palaiminti esate, jei j u m s
prastai sekasi šioje žemėje,
tuo garbingesni būsite d a n 
guje. Tai paaiškėja įsigilinus į
trečiąjį palaiminimą. „Palai
minti romieji: jie paveldės že
mę". Viena iš žodžio „romieji"
prasmių yra „nedarantys ki
tiems prievartos". J ė z a u s ža
damas žemės paveldas prime
na izraelitams pažadėtąją že
mę. Išrinktoji t a u t a Pažado
žemę iškovojo anaiptol ne be
prievartos. Taigi čia J ė z u s turi
omenyje kitą paveldo žemę.
Šią žemę turime užvaldyti be
prievartos.

žuvis. Sie romieji žemėje su
kuria tarsi rojų. dieviškąjį so
dą, k u r i a m e h a r m o n i n g a i su
gyvena žmonės, gyvuliai ir a u 
galai.
Tasai, k u r i s paskelbė palai
minimą romiesiems, buvo p a t s
romus: „mokykitės iš m a n ę s ,
nes aš r o m u s ir n u o l a n k i o s
širdies" (Mt 11, 29). J i s romiai
įžengia į J e r u z a l ę : „Pasaky
kite Siono dukrai: š t a i a t k e 
liauja tavo k a r a l i u s . J i s ro
mus, j i s joja a n t asilės" {Mt
21,5). N e b ū t i n a i visi tie. k u r i e
nedaro prievartos, y r a r o m ū s .
R o m u m a s y r a p l a t e s n ė sąvo
ka. Romieji apima visą Die
vo kūriniją: j i e m s p r i k l a u s o
žemė.
Bažnyčios žinios. 2000 m. Nr. 19

KRYŽIUS KARDINOLUI
VINCENTUI
SLADKEVIČIUI
ATMINTI
Rugpjūčio 21 d. Žaslių Šv.
Jurgio bažnyčioje kardinolo V.
Sladkevičiaus 80-ųjų gimimo
metinių proga šv. Mišias koncelebravo Kauno arkivysku
pas S. Tamkevičius, Kaišiado
rių v y s k u p a s J . M a t u l a i t i s ,
Vilniaus arkivyskupo augzilia
ras vysk. J. Boruta, S J , Kai
šiadorių vyskupijos k u n i g a i .
Per pamokslą a r k i v y s k u p a s
S. Tamkevičius apžvelgė velio
nio kardinolo s v a r b i a u s i u s gy
venimo m o m e n t u s , a k c e n t u o 
d a m a s , k a d jis Dievo balsą
išgirdo čia, gimtojoje p a r a p i 
joje, per motiną, savo pavyz
džiu mokiusią nuoširdžiai pa
sitikėti Dievu, per vargą, ku
ris Sladkevičių n a m u o s e buvo
dažnas svečias, užgrūdinęs ir
išmokęs užjausti kenčiančius.
Arkivyskupas pasidalijo pir
mosios pažinties su k a r d i n o l u
įspūdžiais. Anot akivyskupo S.
Tamkevičiaus, j a m labiausiai
įsiminė du dalykai: V. S l a d k e 
vičiaus d a r b š t u m a s ir uolu
mas bei n e p a p r a s t a p a g a r b a
Eucharistijai aukojant šv. Mi
šias. „Eucharistija buvo k a r d i 
nolo gyvenimo centras", —
sakė arkivyskupas.
Po šv. Mišių Kaišiadorių
vyskupas J. M a t u l a i t i s pa
kvietė visus aplankyti bažny
čios šventoriuje
palaidotos
kardinolo
motinos
Uršulės
Sladkevičienės
(1885-1970;.
taip pat čia palaidotų kunigų
kapus ir pasimelsti. Po to Guronyse — V. Sladkevičiaus tė
viškėje, pirmosios Sladkevičių
sodybos vietoje, buvo pašven
tintas kryžius. Arkivyskupas
S. Tamkevičius. p a š v e n t i n ę s
kryžių, susirinkusiems tikin
tiesiems sakė. kad šis kryžius
ne tik liudija mūsų pagarbą
kardinolui, bet ir yra J ė z a u s
Kristaus a t m i n i m a s . „Kiekvie
nas žmogus yra didis tiek.

kiek a r t i m a i sugeba
sekti
Kristumi", — pabrėžė g a n y t o 
Prievartos atsisakymas yra jas pabučiuodamas p a š v e n t i n 
krikščioniška
nuostata.
Ją tą kryžių. Kryžiuje ' a u t o r i a i
randame išreikštą Mt. 5, 39: architektas Stasys P e t r a u s k a s
j e i kas tave užgautų per ir skulptorius Algirdas Šal
dešinį skruostą, atsuk ir kitą". kauskas) išskobtas kardinolo
Apaštalas Paulius laiške ro V. Sladkevičiaus h e r b a s , žo
miečiams ragina: j e i tavo džiai „Padaryk mane g e r u m o
priešininkas alksta, pavalgy ženklu" bei reikšmingos d a t o s .
li a K jį, jei trokšta, pagirdyk
Prie pašventinto k r y ž i a u s
•;" Ri.r- 12. 20). Romumas Lietuvos prezidento a t s t o v a s
neapsiriboja vien tik prievar A M e š k a u s k a s padėjo gėlių.
tos nebuvimu, jis išreiškia Žaslių
vidurinės
mokyklos
K.i/K.) pozityvaus. Žemė pri moksleiviai paskaitė J o E m i 
klauso romiajam, nes jis ją nencijai a t m i n t i skirtą litepriima švelniai ir pagarbiai. r a t ū ' i n ę kompoziciją, k r a š t o 
Rotč -kieidžiasi tam. kas tyrininkas A. P a u l a u s k a s , ki
džiaugiasi jos aromatu. A. lęs iš gretimos Gegužinės pa
S.i m t - Kx i per,
..Mažąja rne rapijos ir p a r a š ę s k r a š t o t y r i n ę
pniH.f' ,apc -ake: ..Pnsijau- studiją apie kardinolo gimti
K:nk ir.,•.!>.•" Dauij>b<! švrn- nę, supažindino su Guronių is
'•jį'J nvikc;" prisijaukinti lau- torija ir dabartimi.
Vysk. J . Matulaitis padėkojo
k:n:,i-- .*•.'-ris. paukščius ir

AUTOMOOUO. NAMU. SVOCATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapofcs * Ofl. Mgr AUKSB
S Kane kalba lietuviška

FRANK ZAPOUS
3208 1/2 We*t 95th Street
Tai. (706) 424-S654
(773) 581-8654
VV indo** VVashers Needcd!
40.000 per ycar. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver's licensc and trans
portai) on Mušt befluentm Enghsh
L.A. McMabon Window W ashing.
Tel. 800-820-6155.
Po ..Gražiosios Meiles Motinos" paveikslo perkėlimo į Pažaislio bažnyčią š.m. liepos 15 d. Iš kairės: kazimieriečių valdybos narė ses. Margam Petcavage. Kaunoraetrt-x>litas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, kazimieriečių generale vyresnioji ses. Immaculata, seseles Cathy Lu: or ir Anne Munley, IHM. iš Scranton, PA.

KONFERENCIJA
MARIJAMPOLĖJE „DORINIAM
UGDYMUI — 10 METŲ"
D R . A L D O N A VASILIAUSKIENĖ
Šiais jubiliejiniais 2000 me
t a i s sueina 10 metų. kai mo
kyklose buvo įvestas dorinis
ugdymas. Vilkaviškio vyskupi
jos katechetinis centras, vado
vaujamas ses. Laimutės Rin
kevičiūtės, nusprendė suorga
nizuoti konferenciją ir ap
žvelgti, k a s p a d a r y t a per tuos
10 metų. pasidžiaugti laimėji
mais, k a r t u paanalizuoti, kaip
spręsti iškylančias problemas.
Buvo pakviesti dalyvauti vi
sų Vilkaviškio vyskupijos švie
timo skyrių ir mokyklų vado
vai, atsakingi už dorinį ug
dymą, tikybos ir etikos moky
tojai, parapijų klebonai.
Konferencija vyko Marijam
polės Mažojoje Bazilikoje. Į
renginį atvyko 26 etikos mo
kytojai. 153 tikybos mokytojai
(64 dirbantys su pradinukais
ir 89 — dirbantys su 5-12 kla
sėmis), 22 švietimo skyrių ir
mokyklų vadovai, atsakingi už
dorinį auklėjimą.
Konferenciją pradėjo J E Vil
kaviškio vyskupas Juozas Že
maitis, MIC. Jis pakvietė in
tensyviai bendradarbiauti ti
kybos ir etikos mokytojus, nes
visų vienas bendras tikslas —
išugdyti dorą ir d a r b š t ų pi
lietį.
Ekscelencija dėkojo tikybos
mokytojams už jų kruopštų ir
pasiaukojantį darbą, dėkojo
švietimo skyrių bei mokyklų
vadovams, palaikantiems ir
r e m i a n t i e m s tikybos mokyto
j u s bei jų darbą, linkėjo pras
mingo darbo.
Konferencijos dalyvius Vil
kaviškio vyskupijos mokslei
vių vardu sveikino Marijam
polės pradinės mokyklos dar
želio 2 klasės mokiniai, vado
vaujami mokytojo Sauliaus
Andriuškos.
Po sveikinimų ir palinkėji
mų — moksliniai pranešimai

ir darbas sekcijose, kurie buvo
užbaigti draugiškais pokal
biais prie arbatos, kavos a r gi
ros puodelio.
Mokslinėje dalyje susirinku
sieji išklausė tris pranešimus.
Dr. kan. Kęstutis Žemaitis
(Vilkaviškio vyskupijos Palai
mintojo arkivyskupo Jurgio
Matulaičio kunigų seminarijos
rektorius), parengė išsamų
pranešimą „Tikybos pamokų
rinkimosi motyvacija"; Švieti
mo ir mokslo ministerijos vyr.
specialistas Algimantas Ši
maitis perskaitė pranešimą
„Dorinio ugdymo rezultatai ir
perspektyvos" ir ses. Laimutė
Rinkevičiūtė (Vilkaviškio vys
kupijos Katechetikos centro
vadovė) „Tikybos dėstymo Vil
kaviškio vyskupijoje apžvalga".

merginos tęsė mokslą Vytauto
Didžiojo universiteto Teologi
jos fakultete. Kiti baigusieji,
nors ir ne visi dėsto tikybą,
bet kursuose įgytos žinios pra
verčia asmeniniame gyveni
me, baigusieji, turi rimtesnius
pagrindus vaikų auklėjimui.
Buvusieji kursų auklėtiniai
buvo įjungti į aktyvią parapijų
veiklą.
• Trumpųjų kursų I laida iš
reiškė pageidavimą, kad stu
dijos būtų tęsiamos toliau. Ta
mintis buvo perduota Tarpdiecezinei katechetikos komisijai
Kaune. Buvo n u t a r t a organi
zuoti Aukštesniąją neakivaiz
dinę katechetikų
mokyklą
(ANKM), kaip priedą prie
Kauno kunigų
seminarijos.
Pradžioje mokslas tęsėsi 3 me
tus, tačiau greitai pereita prie
4 metų mokslo ciklo. Šios mo
kyklos skyriai buvo įkurti vi
sose vyskupijose. ANKM Vil
kaviškio vyskupijos skyriuje
pirmoji laida buvo išleista
1994 m., paskutinioji — 1999
m. Per šį laikotarpį ANKM
Vilkaviškio vyskupijos skyriu
je mokslus baigė 191 studen
tas. Nuo 1999/2000 m. veikia
Kauno Aukštesnioji katechetų
mokykla, kurios programa su
derinta su Švietimo ir mokslo
ministerija ir atitinka visus
aukštesniajai mokyklai kelia
mus reikalavimus.

Ses. L. Rinkevičiūtės prane
šime trumpai apžvelgta tiky
bos mokymo isterija Vilkaviš
kio vyskupijoje nuo atgimimo
iki šių dienų. Kafbėta apie pir
muosius teologinius kateche
tinius kursu-. kurie tęsėsi
pusę metų (baigėsi 1990 m.
birželio menA Tuos baigė 96
žmonės (93 — iš Vilkaviškio
Lygiagrečiai tikybos mokyto
vyskupijos >. Antrąją laida bai
j a i pradėti rengti Marijam
gė 129 (110 iš Vilkaviškio vys
polės aukštesniojoje pedagogi
kupijos* — atvykdavo būsi
kos mokykloje, kurioje įvesta
mieji katechetai iš Kauno. Pa
nauja specialybe — pradinių
nevėžio, net Utenos. Šioje lai
klasių ir pagrindinių mokyklų
doje mokėsi ir ją baigė būsi
tikybos mokytojai. Be to. čia
mosios organizacijos ..Gyvieji
veikia katechetikos fakultaty
akmenys" nariai. Paskutinioji
vas '88 valandų k u r s a s , skai
laida — 1997 rretais, ją baigė
tomas ses. L. Rinkevičiūtės),
33 katechetai. Iš viso buvo or
kurį išklausius studentams
ganizuota 14 trumpų kateche
suteikiama teisė dėstyti tiky
tinių kursų, kuriuos baigė 732
bą savo pradinės mokyklos
žmones. Kai kurie baigusiųjų
klasėje.
tęsė studijas Kauno kunigų
Po konferencijos mokslinės
seminarijoje, ta: kunigai Arū
dalies
— pranešimų dalyviai
nas Kazlauskas, Gediminas
Marcinkevičius.
Ričardas išklausė Marijampolės aukš
tesniosios pedagogikos mokyk
Kmitas, Antanas Kereiškis. O los dėstytojų choro koncertą
Odeta Vasiliauskaitė bei kitos 'vadovė Virginija Junevičie
nė).
Po muzikinio atokvėpio dar
bas buvo tęsiamas trijose sek
cijose: pradinių klasių tikybos
ir etikos mokytojų 'vadovavo
tikybos mokytojos: mokytoja
metodininkė Zita
Storpirš
tienė ir vyr. mokytoja Danutė
Stankevičienė), tikybos ir eti
kos mokytojų, dirbančių su 512 klasių mokiniais (vadovės:
tikybos mokytoja metodininkė
Zita Legotienė ir etikos moky
toja metodininkė Alvyra Jonuškiene) ir švietimo skyrių ir
mokyklos vadovų, atsakingų
už dorinį ugdymą (Vilkaviškio
vyskupijos Katechetikos cent
ro vadove ses. Laimutė Rinke
Bagotosioa parapijos klebonas Vaclovas Degutis
vičiūtė ir Švietimo ir mokslo
ministerijos vyr. specialistas
Algimantas
Šimaitis).
vadovavusiam iškilmėm-, ark;- merai i. Matulevičiui ir viceKonferencijai buvo pareng
vyskupui S. Tamkeviciui. pa- merai L Prakapui bei visiems
rapijos klebonui L. Klimui, prisidėjusiom- prie kardinolo tas stendas, atspindintis Vil
skyrusiems lėšų k r y / m : pasta- V. Sladkevičiaus tėviškės įam- kaviškio vyskupijos Katecheti
tyti Kaišiadorių savivaldybes žinimo.
BŽ, 2000 m. Nr. 16 kos centm kai kurių mokyklų

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.
Atliekame visus staliaus ir
smulkaus r e m o n t o d a r b u s .
Aukšta darbų kokybė, didelė
praktika JAV. Tikrai žemos darbų
kainos. Tel. 773-254-0759,
mob. 847-525-9275, Žilvinas.
HELP VVANTED
Woman to do laundry and light
cleaning in Naperville salon/spa.
1 or 2 evenings a vveek and
Saturdays. Call Laurie, 630-4208700 or Kay 630-420-0031.

GREIT PARDUODA
•Į1MĮ

ZZL RE/MAX
^REALTORS
OmjTTJI SK • 5951
HOME O0K 425 - 71M
MOBIL (773! SaMOOS

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida
TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL. 773-585-6624
Care givers needed!
Home Health Care International
needs three experienced caregivers.
Requirements include: expenence,
good English, references, driver
license, Green Card or Work
Permit. $85 to $120 per day
depending on ąualifications.
Please call 262-763-2615.
Work 12 days on and 2 days off.
Reikalingi dažytojai su patyrimu
Amerikoje. Privalo turėti,
automobilį. Darbas šiauriniuose
rajonuose. Skambinti tel. 847808-9109 vakare nuo 8-10 val.,g
dieną tel. 847-980-7887.
|
Susikalbėsite angliškai, rusiškai.a

773-585-9500

Aukojo Lietuvos partizanų šalpai:
$1000 Balsiai Adelė, J u l i u s per BALFą (iš viso $3000).
$500 Amerikos Lietuvių Piliečių klubas, Sufifolk apylinkė,
N.Y.
$100 Lietuvių Bendruomenė, E a s t St. Luis apylinkė (iš
viso $300); Stasio B u t k a u s Šaulių kuopa, Detroit,
p e r Baukį Matą.
$50 Mulioliai Algirdas, A m a n d a (iš viso $200);
Vilčinskai Česlovas, Romualda (iš viso $100);
B a r a n a u s k a s J o n a s (iš viso $250); Strikas Jovita
(iš viso $300).
$60 Klci-is Walter (iš viso $110).
$30 Čyvas Genė (iš viso $150).
$25 Polikaitis John; Latviai J. S.; Žilionis Chester.
$20 Smilgienė Julija (atminimui a.a. Nijolės Gaškaitės);
Razminienė Birutė (iš viso $275); Noreika Joseph.
Lietuvos P a r t i z a n ų globos fondo valdyba nuo
širdžiai dėkoja aukotojams, supratusiems partizanų
pasiaukojimą g i n a n t Lietuvos laisvę. A u k a s siųsti:
LJP.G. F u n d , 2711 W e s t 71 S t r . , C h i c a g o EL 60629.
bei katalikiškų vaikų ir j a u n i 
mo organizacijų veiklą. 32 blo
kuose patalpinta per 220 nuo
traukų, trys diagramos. Pir
moje diagramoje parodytas ti
kybos pamokų
lankomumo
Vilkaviškio vyskupijoje paly
ginimas su respublikos vidur
kiu (reikia pasakyti, kad Vil
kaviškio vyskupijos tikybos
pamokų lankomumas viršija
maždaug 13 proc. respublikos
vidurkį!). Kitoje diagramoje —
tikybos pamokų lankomumas
1999/2000 m. Vilkaviškio vys
kupijos 6 dekanatuose (Alek
soto, Alytaus, Lazdijų, Mari
jampolės, Šakių ir Vilkaviš
kio). Marijampolės. Šakių ir
Vilkaviškio dekanatai sudaro
Marijampolės apskritį, kurioje
tikybos pamokų lankomumas
užima I vietą respublikoje (75
proc. mokinių lanko tikybą);
trečiajame stende atsispindėjo
Vilkaviškio vyskupijos moky
tojų kvalifikacijos kitimas nuo
1993/1994 m. iki 1999/2000 m.
Nuotraukos iliustravo tiky
bos mokytojų
kvalifikacijos
kėlimą trumpuosiuose teologi
niuose katechetiniuose kur
suose bei aukštesniojoje kate
chetų mokykloje, įvairiuose
seminaruose, kuriuos vedė
specialistai iš Austrijos, Vo
kietijos ir Prancūzijos, taip
pat vietiniai metodiniai užsi
ėmimai dekanatuose, tikybos
mokytojų popamokinė — pa
žintinė veikla, šventiniai ren
giniai, ekskursijos, darbas su
ateitininkų, skautų, valančiukų ir jaunųjų karitiečių būre
liais.
Vilkaviškio vyskupijos Ka
techetikos centro vadovė ses.
Laimute Rinkevičiūte džiau

giasi, kad valančiukai akty
viausiai veikia Kazlų Rūdos
bei Leipalingio
parapijose;
skautai — Kybartuose bei Sei
rijuose: ateitininkai — Alekso
to dekanate (Aukštosios Pane
munės
ir
Garliavos
parapijose), jau atsikuria ir
Marijampolėje; jaunieji karitiečiai — Marijampolės deka
nato Skaisčiūnų pagrindinėje
mokykloje; Alytaus mieste yra
jaunųjų Don Bosco koordinaci
nis centras, globojamas sale
ziečių; Alytuje įsisteigusi ir
nauja Kazimieriečių draugija.
Gražus ir sektinas Vilkaviš
kio vyskupijos Katechetikos
centro veiklos pavyzdys.

• Š i a u l i a i . Rugsėjo 9 d. čia
susitiko vyskupijos šeimų bū
reliai iŠ Joniškio, Kuršėnų,
Radviliškio ir Kelmės. Šiaulių
katedroje šv. Mišias aukojo
vysk. E. Bartulis. Po Mišių
apie pusantro šimto žmonių
susirinko katalikiškoje mo
kykloje, kur dalijosi įspū
džiais, gvildeno problemas,
džiaugėsi dvasine bendravimo
nauda. Mokyklos direktorius
V. J u k n a papasakojo apie va
sarą vykusias šeimų rekolek
cijas, apžvelgė Kanos bendruo
menės perspektyvas. Vysk. E.
Bartulio suburtos šeimos vie
nija ir kviečia maldai ir išsi
skyrusias šeimas. Skaudžią
patirtį išgyvenę žmonės čia
randa susitaikymo džiaugsmą.
Renginį paįvairino skaitomi
poezijos posmai, giesmės, vai
kų pasirodymas. Po kuklios
agapės susitikimo dalyviai ap
tarė tolesnės veiklos galimy
bes

ČIURLIONIO FESTIVALĮ
PRISIMENANT
Tarsi viesulas per Čikagą
pralėkė 125-osioms Čiurlionio
metinėms skirtas festivalis.
Mes, festivalio rengėjai, besi
dalinėdami su nesibaigian
čiais kasdieniais ruošimo rū
pesčiais, gal ir nesugebėjome
giliai į plaučius prisikvėpuoti
jo gaivaus dvelksmo, bet žiū
rovų ir klausytojų akys mums
buvo puikiausias įrodymas,
kad mūsų didžiausi troškimai
ir lūkesčiai išsipildė.
Daugiau kaip pusę metų
brandinta idėja — sujudinti
visus Čikagos lietuviškos vi
suomenės sluoksnius čiurlio
nišku idealizmu, įtraukti kuo
platesnius žmonių ratus į kū
rybinį sūkurį, pristatyti iš pa
čios geriausios puses Lietuvos
kultūrinius pasiekimus amerikietiškajai auditorijai — ne
galėjo būti įgyvendinta vien
mūsų pačių oastangomis, to
dėl norime kuo nuoširdžiau
siai padėkoti „Draugo" dien
raščiui, ir jo vyriausiajai re
daktorei Danutei Bindokienei,
kad pusę metų taip nuosekliai
ir nenuilstamai kurstė čiur
lionišką židinį, ir visiems ki
tiems žiniasklaidos šaltiniams
— „Margučiui II", Amerikos
Lietuvių televizijai, „Pasaulio
lietuviui". „Lietuvių balsui" ir
Amerikos
lietuvių
radijui,
mielai prisidėjusiems, plati
nant mūsų idėjas.
Šis festivalis taip pat nebū
tų buvęs įmanomas ir be Lie
tuvių kultūros fondo, Lietuvos
Kultūros ministerijos, visų ge
ranoriškų asmenų dosnios fi
nansinės paramos — didelis
Jums visiems ačiū, ir tikimės,
kad festivalis jūsų'nenuvylė.
Taip pat visa ši meno puota
negalėjo įvykti be Lietuvių
meno muziejaus ir Čiurlionio
galerijos tėviškos globos —
ačiū A. Janusui ir D. Šlenienei
už paramą, patarimus, įdėtą
triūsą, tikėjimą mūsų idėjo
mis.
Tai, kad galėjome įtraukti į
festivalio kūrybinį sūkurį pa
čius jauniausius dailininkus ir
muzikantus, kad Čikagos ir
Lemonto šeštadieninių mo
kyklų mokiniai artimai susi
pažino su Čiurlionio kūrybiniu
palikimu — didelis mokyklų
direktorių J. Dovilienės ir E.
Novak, ir visų mokyklų moky
tojų nuopelnas, ačiū!
Ir. aišku, didžiausias ačiū
visiems festivalio dalvviams

— dailininkams, poetėms, ak
toriams, mažiesiems ir didie
siems muzikantams, padova
nojusiems visiems šitiek nuo
stabiausių kūrybinių kibirkš
čių.
Norisi pasidžiaugti ir ne tik
gausa ir kūrybiniais visų daly
vių pasiekimais, bet ir festiva
lio metu nutiestais tiltais —
pirmą kartą Čikaga regėjo to
kią gausią trijų menininkų ge
neracijų — ir po karo emigra
vusių, ir čia, Amerikoje gi
musių, ir naujai į Ameriką
atvykusių — rinktinę parodą;
pirmą kartą ilgiausiai gyvuo
jąs Amerikos lietuvių muzikos
ansamblis „Dainava" koncer
tavo kartu su vienu žymiausių
šių laikų Lietuvos kameriniu
ansambliu Valstybiniu Vil
niaus Styginių kvartetu. Šie
puikūs kolektyvai, kartu su
skaitove Audre Budryte ir pia
nistu Roku Zubovu, pirmą
kartą po Lietuvos laisvės atga
vimo Čikagos miesto centre.
Cultural Center Preston Bradley Hali, atliko vien iš Čiur
lionio muzikos ir poezijos su
darytą (puikiai klausytojų su
tiktą!) koncertinę programą.
Taip pat pirmą kartą University of Chicago Fulton Recital
Hali, Boston University, Stenway Hali (Akron, Ohio), Severance Hali (Cleveland) koncer
tuose skambėjo tik lietuviška
klasikinė kamerinė muzika,
atliekama Vilniaus Styginių
kvarteto ir pianistų Gintės
Čepinskaitės, Sonatos Zubo
vienės, Roko Zubovo, koncer
tas. Po koncerto Cleveland
pagrindiniame vietos laikraš
tyje („The Plain Dealer") mu
zikos kritikas rašė: „Egzistuo
ja muzikos pasaulis, kurio
klausytojai, gyvenantys už
tam tikrų šalių ribų. niekada
neišgirsta. Viena šių šalių, be
abejo, yra Lietuva — maža,
išdidi tauta, kurios kompozito
riai visada turėjo varžytis dėl
dėmesio su kolegomis iš rytų
ir vakarų šalių. Bet. kaip Vil
niaus Styginių kvarteto kon
certas sekmadienį su didele
jėga įrodė — Lietuva nuo seno
turi vitališką muzikinį gyve
nimą"...
Gyvendami Amerikoje, visi
nuolat susiduriame su tais pa
čiais klausimais — kaip išlai
kyti jaunosios augančios kar
tos norą išlikti mintimis ir
veiksmais lietuviais? Ar gali
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Nuotr. P r a n ė s Šlutienės

LAIŠKAI IR NUOMONĖS
TOLERANCIJA VIETOJ
.AROGANCIJOS
Sekmadienį, lapkr. 12 d., Lemonte, prelato Igno Urbono
90-ojo gimtadienio ir 65 m. ku
nigystės jubiliejaus iškilmingų
vaišių metu, žodį tarė svečias
iš Lietuvos, LR Seimo narys
krikščionis demokratas Petras
Gražulis. Keliais žodžiais pa
sveikinęs solenizantą, užsi
puolė Lemonto apylinkėje gy
venusį LR prezidentą Valdą
Adamkų dėl pasirašytų ir ne
pasirašytų įstatymų... Iškil
minga vaišių atmosfera tapo
lyg politinė arena, sujaukianti
ne vieno šventišką nuotaiką.
Šeštadienį, lapkr. 18 d.,
ALTo 'Amerikos Lietuvių ta
rybos) 60-tajame suvažiavime
Balzeko muziejuje, Čikagoje.
P. Gražulis irgi turėjo žodį
svarstybose: „Išeivija ir Lietu
va, jungtis ir išsiskyrimas",
būti geresnė paskata jaunie
siems jaustis lietuviais, nei
matant, kad Lietuvos kultūra
ir žmonės yra vertinami pa
saulio akivaizdoje.
Rokas Zubovas
Čiurlionio festivalio
rengėjų vardu
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No one makes round-tnp travel to Lithuania easier and more convenient than SAS.
From Chicago. we offer daiiy service to Vilnius with a hassle-free connection via
Stockhofm. When you're ready to return. you'll enjoy sane-day travel back to
Chicago through our Copenhagen hub. Rnd out what a wor!d of difference SAS
can make for your next tnp Just call your Travel Agent cw SAS af 1-800-221-2350
or visit our website at www.scaodmavian net.
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džiuose, o darbuose, kurie kal
ba už save ir kuriuos randame
daug kur.
Linkiu Petrui Gražuliui per
jam duotas Dievo dovanas,
jaunatvišką energiją, įkvėpi
mą siekti doros savo iškalba
telkti geros valios žmones
bendram, Lietuvai naudin
gam, kūrybiškam darbui, o
aroganciją keisti į diplomatiš
ką toleranciją.
Leonidas Ragas
Itasca, IL

„Draugo" laiškų skyriuje 10/
25 reagavau į spaudoje labai
liberaliai naudojamą žodį „dypukas". Jis man nėra mielas,
nors skaitytojai A. Skudzinskas ir B. Juodelis 11710 tame
pačiame skyriuje įrodinėja,
kad minimo žodžio nebijočiau,
nes yra blogesnių, ar kad aš
taip pat, be jokių abejonių, esu
„dypukė". Sviete mielas, nejau
aš tikrai nežinau, kuo buvau
ar kuo šiandien norėčiau likti?
Net ir mano vardą B. Juodelis
braukia ilgosios raides brūkš
niu, nors niekad jo taip ne
rašiau. Tačiau žinau labai ge
rai, kuo buvau ar kuo šian
dien norėčiau būti (Į laiškų
autorius toliau kreipsiuos ini
cialais).
Sutinku su B. J., kad mini
mas pravardžiavimas yra pra
vardė
„Displaced
person"
sąvokai. Nesutinku tik, kad šį
visą DP statusą mum atgabe
no I.R.O. (International Relief
Organization). Kiek atsimenu,
(nors buvau jauna, kaip ra
šo B.J.) jį visai milijoninei
pabėgėlių miniai atgabeno
U.N.R.R.A. (United Nations
Relief and Rehabilitation Administration),
panaikinta
1947.6.30, nors ta pati orga
nizacija dar ir dabar yra akty
vi palestiniečių pabėgėlių sto
vyklose. Tas DP statusas tik
rai nebuvo mielas savo šeimos
ateitim besirūpinantiem žmo
nėm. : Įtampa gimdo sprendi
mus. „Dypuko" terminą, kaip
kokį atpirkimo paukštį, palei
do pabėgėlių stovykloje gyve
nantis ir juoktis mėgstantis li
teratas, o, pats besijuokda
mas, užkrėtė ir kitus. Visiem
mažiau darėsi skaudus liki
mas, kada iš jo galima garsiai
kvatoti. Nors Pulgis Andriušis
ir mėgino iš mūsų padaryti
„Dievo paukštelius", tačiau
„dypukas" tapo geresniu bal
zamu, tobulesne anestezija.

moderuojant Jonui Pabedins
kui.
Socialdemokratų federacijos
atstovas dr. Jonas Valaitis
priminė, kad ideologiškai skir
tingos organizacijos. 1940 m.
Sovietų Sąjungai okupavus
Lietuvą, įsteigė ALTą, kurio
paskirtis darbuotis, kad JAV
valdžia tos okupacijos nepri
pažintų. Atgavus nepriklau
somybę, reikia ją ir toliau sau
goti, tad kvietė vėliausios ban
gos užsienio lietuvius jungtis
prie ALTo ir tęsti budėjimo
darbą. Katalikų federacijos at
stovas Povilas Vaičekauskas
teigė, kad Lietuvos spauda ne
spausdina tiesos. Ragino kuo
daugiau važiuoti Lietuvon,
vežti ten šviesą. „Draugo" re
daktorė Danutė Bindokienė
skatino ieškoti vieningumo,
vengti pažeminančių, nelogiš
kų epitetų. Po atvykimo iš Vo
kietijos stovyklų į Ameriką ne
beegzistuoja „dypukai", o da
bar atvykstantieji nėra jokie
„tarybukai", nes atvyksta ne
iš Sovietų Sąjungos, o iš lais
vos, nepriklausomos Lietuvos,
ir ne visi yra komunistai bei
tinginiai. Jeigu yra svarbu už
sienyje išlaikyti lietuvybę, tai
apie susiskaldymą nėra jokios
kalbos — turime pripažinti,
kad kartu su pasauliu pasi
Kodėl šitaip reaguoju? Ge
keitėm ir mes, todėl bendrau
rai,
kad A. Skudzinsko Ko
kime pagal mus jungiančius
rėjos
kare niekas nepravar
bendrus vardiklius.
džiavo. Gal visi buvo labai
Petras Gražulis nepateikė iš užsiėmę laimėti karą. Tačiau
anksto paruošto pranešimo. mano vyrą, tarnavusį Fort
Užuot to, kritiškai reagavo į Benning bazėje ne kartą „šu
kitų pasisakymus ir, visai ne kavo" už jo pietietiškam lie
tikėtai, ir ne į temą, užsipuolė žuviui neištariamą Vytauto
red. Bindokienė, kad „Drauge" vardą. Viskas, atrodo, gali
nebus pasikalbėjimo/interviu būti labai relatyvu. Apsigyve
su juo. Redaktorė griežtai at nus Čikagos, Marąuette Parko
sakė, kad darbo įkarščio metu, apylinkėje, „dypukas" ar „dy
kada skubama laiku paruošti pukė". „Go back where you camedžiagą spausdinimui, nie me from", skraidė kaip kietos
kas, o niekas, iš anksto nesu sniego gniūžtės. Ja gaudavau,
sitarus, negali trukdyti laik lankydama privačią mergaičių
raščio išleidimo. Susidariau gimnaziją, vaikai apšaukdavo
įspūdį, kad Seimo narys kiek gatvėje. Kartą net ir šven
viename žingsnyje susiranda toriuje bobulė su pustuščiu
progų konfrontacijai. Jeigu rankinuku plojo per galvą,
taip, tai labai trukdomas, ar šaukdama. „Tu, dypuke. jei
net visai nepasiekiamas, ke neturi babuškos, tai nors
lias tikslui įgyvendinti. Gaila, pančiaką užsitrauk ant gal
kad svečias išskubėjo iš salės, vos". Tada bažnyčioje būtinai
nepasiliko diskusijoms, kurių reikėjo dengti galvą, o mano
metu būtų buvę galima pri jauna, Europoje užauginta,
minti, kad dirbti Lietuvos la galva nutarė nepaisyti. Bobule
bui neturėtų būti vienos gru paradavo gėlėta, be rankovių
pės privilegija ar monopolis. O ir giliai iškirpta suknele, nors
kaip tik ALTą įsteigė ir vai ant galvos pūpsojo šiaudine
singai ilgus metus atsiraito skrybėlaitė, su kairiam šone
rankoves dirbo pirmininkas. įsegta
medžiaginių
gėlių
Katalikų federacijos atstovas puokšte.
Leonardas Šimutis, sekreto
O kaip dabar? Koresponden
rius, socialdemokratas dr. Pi
tas
iš Washington, DC rašy
jus Grigaitis, iždininkas, Ame
damas
į Lietuvos spaudą,
rikos lietuvių tautinės Sanda
„dypuko"
žodį net nepagerbia
ros atstovas Mykolas Vaidyla
kabutėm.
Mes esame dypukai.
ir tautininkas Antanas Olis.
antspauduoti laiko ir aplinky
Krikščionybe klesti ne žo bių sąlygomis ir kas tai nu-
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tarė, kad tą dvasinį išde
ginimą, kaip tatuiruotę, tu
rime nešioti, nes cha-cha-cha,
tokiais buvome, būdami kažką
svarbaus nuveikėme ir tokiais
turime likti. Kažin? „Dis
placed person". išvietintas as
muo, DP (Vilius Pėteraitis,
Lietuviškai angliškas žody
nas) liko Europoje, o į Ame
riką atvyko imigrantai.
Vienam populiariam mūsų
žurnale buvo išspausdintas
pokalbis, kuriame labai lais
vai buvo švaistomasi „dypukais" ir tarp dantų įstrigusiu
vienu „grynorium". Ta pati
gaida aidi ir mūsų lietuviškos
televizijos laidoj. Tačiau as
muo, kurio namuose vyko tas
pokalbis, buvo labai ele
gantiškai pavadintas kaip „po
Antro pasaulinio karo atvykęs
kultūrininkas". Nei mur-mur
apie „dypuką".
Penkiasdešimt metų išgy
venusi Amerikoje, tik ketu
riasdešimt penktaisiais pra
dėjau išvysti iš numirusių pri
sikėlusį stovyklinį epitetą.
Kas jį prikėlė ir kodėl? Nors
tada buvo pats aštriausias
kultūrinės aklimatizacijos lai
kotarpis, tačiau niekad spau
doje neteko skaityti, kad štai
„vadinamas dypukas" atidarė
parduotuvę, gydytojo kabinetą
ar perėmė redaguoti dienraštį.
Šis žodis neparadavo spaudos
puslapiuose, o slankiojo tik
kaip gatvinio leksikono kū
rinys.
Mano gyvenime D.P. sąvoka
buvo stovyklinė praeitis, ku

rios, kaip nepagydomos ligos
ar debilumo, neatsigabenau į
šį kraštą. Čia aš nebuvau,
nesu ir negaliu būti „Displa
ced person" ir visad liksiu tik
imigrante lietuve, kuri išsi
jojusi savo gyvenimą nuo kasų
iki žilo plauko, vis negali su
prasti, kodėl mum visiem yra
taip sunku būti tik lietuviais.
Liuda Germanienė
Lisle, IL

* Seimo pirmininkas Ar
tūras Paulauskas ketvirta
dienį priėmė Seimui pavaldaus Genocido ir rezistencijos
tyrimo centro direktorę Dalią
Kuodytę. Po beveik valandą
trukusio susitikimo su Seimo
pirmininku D. Kuodytė išėjo
gerai nusiteikusi, tačiau sujos
laukusiais žurnalistais kalbė
tis atsisakė. Pasak vėliau Sei
mo spaudos tarnybos išplatin
to pareiškimo, susitikime bu
vo kalbėta apie Genocido ir re
zistencijos tyrimo centro veik
lą, jo santykius su Seimo ko
mitetais bei Generaline proku
ratūra. Seimo pirmininkas su
tiko su D. Kuodytės nuomone,
kad centro veiklai galėtų va
dovauti ne Nacionalinio sau
gumo ir gynybos komitetas,
kaip buvo iki šiol, bet Žmo
gaus teisių komitetas. A. Pau
lauskas domėjosi, ar Generali
nė prokuratūra pakankamai
aktyviai bendradarbiauja su
centru tiriant karo ir pokario
nusikaltimų bylas, kad jos ne
būtų vilkinamos.
(BNS>

TRISDEŠIMTIES METŲ MIRTIES
SUKAKTIS

A. t A.
KAZIMIERAS IVANAUSKAS
mirė 1970 m. lapkričio 29 d.

<,.-,.

Pagerbiant a.a. Kazimiero atminimą, šv. Mišios bus
aukojamos Tėvų Marijonų koplyčioje, Tėvų Jėzuitų
koplyčioje ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje.
Prašome gimines, draugus bei pažįstamus prisiminti ir
pasimelsti už a.a. Kazimierą.
Duktė Elena Aleknienė su šeima, sūnus
Albertas Ivanauskas bei Evans ir šeima.

Mielai dukrai

A. t A.
IRENAI CECILIJAI
taip anksti atsiskyrusiai su šiuo pasauliu, giliai užjaučiame
tėvus VACĮ ir CECILIJĄ MITKUS bei visus artimuosius.
Irena ir Albertas Kereliai
Jovita ir Raimundas Giliai
Gintarė ir Kurt Thaus
Dainė ir Dovydas Rosenbacker
Lilė ir Albertas Kereliai

A.tA.
ONAI REMEIKIENEI
mirus, jos seseriai EUGENIJAI KRIAUČIŪNIENEI
ir šeimai, broliui MARCELILT ir šeimai, dukterims
NIJOLEI ir VIKTORIJAI, sūnui dr. TOMUI ir šeimai
bei kitiems giminėms reiškiame gilią užuojautą ir kartu
liūdime.
Marytė ir Kazys Ambrozaičiai su šeima

A. t A.
ALBINAI VAŠKELIENEI
mirus, vyrui VYTAUTUI, dukroms RŪTAI,
VIRGINIJAI, sūnui ARŪNUI ir giminėms reiškiame
gilią užuojautą.
Albina ir Vytautas Gaveliai
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i
P e t r a s Molis. Lietuviško
sios Skautybės fondo pirmi
ninkas savo laiške ..Draugo"
redakcijai rašo; „Įvertindamas
savaitinį 'Skautybės kelio'
puslapį ir jame spausdinamas
įvairias skautiško gyvenimo
žinias, jų tarpe ir informaciją
apie Lietuviškosios Skautybės
fondo veiklą, siunčiu 100 doi.
paramos čekį 'Draugui'. Dien
raščio dėmesys jaunimo auk
lėjimo organizacijos veiklai
prisideda prie lietuviškumo
jaunojoje kartoje išlaikymo
tęstinumo". P. Moliui ir jo va
dovaujamam LS fondui dėko
jame už paramą ir mūsų pa
stangų įvertinimą.
„Saulutės", Lietuvos vai
kų globos būrelio, siuntinių
rūšiavimas ir pakavimas vyks
ketvirtadienį, lapkričio 30 d..
7 vai. vak., Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte. Galintys pa
dėti, kviečiami atvykti į PLC
rūsį (prie sporto salės rūbinės)
ir, jei įmanoma, atsivežti dė
žių bei lipnios juosteles („packaging tapė"). ,.Saulutė" dėko
ja už talką.
PREMIJV ŠVENTEI
PASIBAIGUS
JAV LB Kultūros tarybos
Premijų šventė. įvykusi lap
kričio 18 d. St. Petersburg Lie
tuvių klube, suruošta Floridos
Lietuvių Bendruomenės apy
gardos, praėjo iškilmingai ir
sėkmingai. Šventėje buvo pa
gerbti mūsų kūrėjai, meninin
kai, švietimo darbuotojai.
LB Kultūros taryba, supras
dama ir įvertindama LB apy
gardos pirm. Algirdo Dūdos ir
Lietuvių klubo pirm. Albino
Karniaus bei jų valdybos na
rių darbo pastangas, reiškia
nuoširdžią padėką. Taip pat
dėkoja ir kun. dr. Matui Čyvui, sukalbėjusiam prasmingą
invokaciją. taip pat programos
vadovei Angelei Karnienei.
kuri planavo ir apjungė visą
premijų šventės vakarą. Nuo
širdi padėka „Dainavos" an
samblio vyrų oktetui ir jo va
dovui muzikui Dariui Polikaičiui už paaukotą iaika, pa
tirtą nuovargį, atvykstant į
St. Petersburgą. Koncertas
buvo tikrai malonus širdžiai.
Ačiū Lietuvos garbes konsului
Algimantui Karnavičiui. PLB
pirm. Vytautui Kamantui. LB
Krašto vaidybos pirm. Algi
mantui Gečiui, LF atstovei
Genovaitei Treinienei. sveiki
nusiai laureatus, ir jų mecena
tui — Lietuvių fondui. Nuo
širdi padėka visiems, atsilan
kiusiems ir prisidėjusiems
prie Premijų šventės pasiseki
mo.

Lietuviškos Kūčios, ruo
šiamos .Aušros Vartų'/..Ker
navės" skaučių ir „Lituanicos" skautų tuntų, Pasaulio
Lietuvių centro didžiojoje salė
je vyks penktadienį, gruodžio
8 d , 7 v.v. Visi skautai, skau
tės, akademikai , jų šeimos ir
draugai kviečiami. Apie daly
vavimą prašoma iš anksto
pranešti Faustei Varaneckie- i
nei, tel. 708-795-6055.

Inž. Pilypas N a r u t i s sek
madienį, gruodžio 3 d., 2 vai.
p.p. Šaulių namuose vyksian
čiame Tilžės Akto paskelbimo
82-ros sukakties minėjime
kalbės tema: „Mažoji Lietuva
Potsdamo konferencijos švie
soje"'. Rengėjai — Mažosios
Lietuvos rezistencinis sąjūdis
kviečia visus atsilankyti. Pa
minėti svarbią sukaktį, iš
klausyti aktualią paskaitą,
pasigerėti ,.Grandies" jaunimo
atliekama menine programa,
o taip pat ir tarpusavyje pa
bendrauti.
Kviečiame
apsilankyti
Pasaulio lietuvių centro ren
giamoje kalėdinėje mugėje,
kun vyks gruodžio 2-3 d. nuo
9 vai.r. iki 3 vai.p.p. centro
didžiojoje salėje. Čia rasite
daug kalėdinėms dovanoms
tinkamų prekių, Kūčioms ir
Kalėdoms tinkamo maisto.
Galėsite ir skaniai pavalgyti.
Mugę ruošia PLC renginių ko- i
mitetas.
Greitai artėja Jaunimo
centro vakarienė, kuri įvyks
gruodžio 3 d. Šv. Mišios — 3
vai. p.p. Programą 4 vai. p.p.
prieš vakarienę atliks N. Penikaite, akompanuojant M.
Motekaičiui. Savo dalyvavimu
padėsite išlaikyti šį lietuvybės
židinį. Bilietai užsisakomi tel.:
773-778-7500.
•
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Skelbimai
Lietuviu Tautiniai n a m a i
Čikagoje, atsiliepdami į Či
kagos Mažosios Lietuvos Lie
tuvių draugijos atsišaukimą,
Karaliaučiaus srities lietuviš
kų mokykių paramai skyrė
1,000 doi. auką. Rusų okupuo
toje Mažojoje Lietuvoje lietu
viškos mokyklėlės deda dide
les pastangas skiepyti ir išlai
kyti lietuvybę jaunoje kartoje;
jos labai reikalingos įvairio
pos paramos. Dėkodami rė
mėjams, kviečiame visuome
nę remti lietuvišką švietimą
Maž. Lietuvoje aukas siun
čiant: „Karaliaučiaus k r a š 
to lietuvybei", 1394 Middleb u r g Ct., Naperville, IL.
60540-7011.
(Skelb.).

J o n o Kelečiaus vdailinin- Į
ko, aktoriaus) pagerbimas ir jo
dailės darbų parodos atidary
mas bus šį penktadienį, gruo
džio 1 d., 7:30 val.v. Čiurlionio
galerijoje. Jaunimo centre.
Rengia Lituanistikos tyrimo,
studijų centras ir Čiurlionio
galerija. Visuomenė kviečiama
atsilankyti.
ALRK MOTERŲ
SĄJUNGOS VĖLINĖS
Lapkričio 4 dieną (šeštadie
nį), Marąuette Parko Švč. M.
Marijos bažnyčioje 3-ioji kuo
pa, kurios pirmininkė yra An
gelė Leščinskienė, suruošė
gražią tradicinę švente. Tai
šventė, kurioje prisimename
visas mūsų sąjungietes. amži
nai besiilsinčias Dievo kara
lystėje.
Toje šventėje dalyvavo 3osios, 75-osios ir 20-osios kuo
pų sąjungietes.
Moterys buvo pasipuošusios
tautiniais rūbais. Kurios ne
turėjo, tai dėvėjo per petį per
sirišusios tautinę juostą, ir vi
sos buvo prisisegę sąjungiečių
ženklą. Tautiniais rūbais pasi
puošusios nares nešė Lietuvos
ir mūsų sąjungiečių vėliavas
ir taip giedodamos, grojant K.
Skaisgiriui. pamažu ėjome į
bažnyčią.
Giedojome ir meidemes, pra
šydamos Aukščiausiojo miru
sioms ramybės, o gyvoms svei
katos! Kiekviena kuopa užde
gė vėlinių žvakelę. Tai reiškia,
kad mes neužmiršome savo
mirusiųjų sesių! Juk kiekvie
nais metais vis nauja mūsų
sesių apleidžia šį pasaulį.
Kiekvieną metą vis naujas ka
pas.
Todėl ir šiandieną, mes pri
simename visas mūsų seses,
kurios daug dirbo, aukojosi, o
dabar iškeliavę į Amžinus na
mus.
Šventas Mišias atnašavo
kun. T. Markus. Jis yra mūsų
dvasios vadas.
Kun. T. Markus labai gra
žiai skaitė lietuviškas maldas.
Nors jam angliškai ir geriau
eina skaityti, bet jis nėra pa
miršęs savo tėvų kalbos — o
taip pat ir Lietuvos. Angelė L.
lietuviškai perskaitė keletą
maidų, kartu prisidėjo ir visos
sesės.
Pasimeldusios jautėme, kad
šią Vėlinių dieną tikrai visos
esame kartu.
Po Mišių visos skubėjom i
„Seklyčią", kurioje laukė ska
nūs ir šilti pietūs.
St.V.

I eilėje iš kairės: Vaclovas Momkus, J C tarybos pirmininkas; Milda Šatienė, JC valdybos pirmininkė; kun. Juo
zas Vaišnys; Anelė Pocienė, J C moterų klubo pirmininkė; Sofija PlenSenė, iždininkė. II eilėje: Rita Šakenienė,
Ona Rušeniene, Albina Savickiene. Emilija Valantiniene, Marta Ruikiene, Barbara Normantienė! III eilėje: Sofi
ja Kikiiienė. Albina Ramanauskienė, Veronika Serkšniene, Eva Paulauskiene. IV eilėje: Nijolė Kaveckienė,
Skirmante Migliniene. Gražina Vaičaitienė. Stefanija Burokienė, Marytė Saliklienė, Viktorija Valavičienė, Aldo
na Jurkutė, Adelė Lietuvninkienė ir Sofija Jurkūnienė.
Nuotr. Zigmo D e g u č i o

MOTERŲ KLUBAS ŠVENTĖ 20-METĮ
Sekmadienį, lapkričio 12 d.,
10 v. rvto vvko Jaunimo cent-

ro klubo 20 metų sukakties
minėjimas.

Nijole Kaveckienė. isbfetore Anelė Pociene, pirmininke, ir Sofija PlenieNuotr. Z. Degučio
nė, iždininke.
•i

REFORMACIJOS ŠVENTĖ „TĖVIŠKĖS"
PARAPIJOJE

Reformacija, arba didysis
16-ojo amžiaus religinis sąjū
• 28 centai s k a m b i n a n t \
dis, privedė vienalytę Bažny
Lietuva, 7.9 cnt. JAV, 24 vai.
čią prie skilimo. Martynui
per parą, 7 dienas per savaitę,
Liuteriui 1517 m. spalio 31 d.
6 sekundžių intervalai. Jokių
prisegus savo 95 tezes prie
Wittenbergo pilies bažnyčios
rr.ėnesinhi mokesčių. Tikslus
durų. Tezėmis buvo reikalau
apskaičiavimas. Kokybiškiau
jama Bažnyčios atnaujinimo
sias ryšys Paslauga be apgau
ta prasme, kadji butų grąžin
lės. Kreipkitės vakarais lietu
ta prie gryno ir paprasto Die
viškai į Network Plūs atstovą
vo Žodžio skelbimo. Toks reisu 8 metų patirtimi tarptauti
į
kalavimas vėlesniais metais
niuose ryšiuose. Tel. 708-3860556. Netvvork Plūs — tai jūsų
sukūrė eilę nuo popiežiaus ne
ryšys su Lietuva bei visu pasau
priklausomų bažnyčių bend
liu!
ruomenių.
Pinigai, kalėdiniai maisto
Ši sukaktis „Tėviškės" para
siuntiniai.
pijoje Čikagoje, kartu su evan
Didelis S98. mažesnis SS5.
gelikų-liuteronų parapijomis
Paskutinis talpintuvas
pasaulyje, kasmet pažymima
3 Karaliams išeina gruodžio Sd.
Marija Remienė
iškilmingomis
pamaldomis
TRANSPAK
TeJ. 1 773 8 U - 1 0 5 0
Kultūros tarybos pirm.
spalio mėnesio gale. Tik šiais
metais ją teko nukelti iki
lapkričio 5 d., kad „Tėviškės"
parapijiečiai galėtu dalyvauti
netoli Čikagos Oak Lawn
esančioje Ziono evangelikųliuteronų bažnyčioje, jai spalio
29 d. švenčiant 90-ąją gyvavi
mo sukaktį.
Šių metų bažnytinės Refor
macijos sukakties minėjimas
„Tėviškės" parapijos bažnyčio
je prasidėjo pamaldomis su
Arūno Kaminsko vargonais at
liekamu preliudu. Jis vargo
nais pritarė ir bendrai gieda
moms giesmėms: 16-me šimt
metyje Tobias Clausnitzer su
kurtai giesmei „Mielas Jėzau,
mes čionai susirinkome klau
sytis Tavo Žodžio" bei Marty
no Liuterio sukurtoms gies
mėms. „Tėviškes' parapijos
choras, vadovaujamas Jūratės
Lukminienės, giedojo liaudies
giesmę ..Vis kovoki" ir Peterson/Srmth sukurt.-) giesmę „Jo
.malonė
ir gerumas".
Floridos LB apygardos valdyba St. Petersburg. FL. Iš kairės: Genovaitė Treinienė. pirmininkas Algimantas
Dūda. Loreta Kinienė, Vida Meiluvienė Juozo Šulaicio nuotrauka.
Vysk Hansas Dumpys die

nai atitinkantį pamokslą pra
dėjo klausimu „Ar nies dar
tinkamai pažymime Reforma
ciją šiandieninio ekumeninio
sąjūdžio akivaizdoje, kai tarp
Vatikano ir Pasaulines Liute
ronų sąjungos jau pasirašyta
"Išteisinimo deklaracija? Tarp
Amerikos liuteronų, evangelikų-reformatų ir episkopalų
bažnyčių vyrauja pilna bend
rystė, dialogai tęsiami ir su
stačiatikiais bei kitomis deno
minacijomis. Kur vienybė dar
nepasiekta, ten jau praveda
mos bendros pamaldos. Meilės
dvasia apjungia bendrą mal
dą, kaip patyrėme kovo mėne
sį ekumeninių pamaldų metu
Čikagoje. Evangeliškasis tikė
jimas įgyjamas vien tik per
Dievo malonę, įsitvirtinda
mas Dievo veiksmais istorijos
raidoje. Tokio tikėjimo žymė
yra meilė. Ji yra jėga, griau
nanti priešiškas užtvaras, iš
sklaidanti neapykantos dva
sią, apjungianti 'mus' ir 'jus',
baptistus, metodistus, refor
matus ir katalikus, mėginda
ma suvienyti visus atsiskyrusiuosius". Mes gyvename tik
meilės dėka ekumeniniame
amžiuje. Reformacija, sakė
vysk. Hansas Dumpys pa
mokslo pabaigoje,
skatina
mus likti ištikimais Biblijos ir
reformatorių
vizijai
pagal
Kristaus žodžius: Tegul visi
bus viena' " (Jono 17:21a).
Po pamaldų tradicinės ka
vutės ir užkandžių metu para
pijos salėje, Valteris Bendikas
supažindino Martyno Liuterio
bažnytinės reformacijos 483sios sukakties minėjimo daly
vius su Ingės Lukšaitės 1997
m. parašyta knyga „Reforma
cija Lietuvos Didžiojoje Kuni
gaikštystėje ir Mažojoje Lietu

Susirinkome į tėvų jėzuitų
bažnyteię sv. Mišioms, kūnas
t *.
T
Tr ._
atnašavo tėvas Juozas Vaiš
nys. Pasimeldėme už mirusias
nares ir visus, kurie jau yra
pašaukti Visagalio į amžinybe.
Po to Jaunimo centro ka
vinėje įvyko bendros vaišės.
Tėvas Vaišnys malda palaimi
no visus ir vaišes su nuošir
džiais linkėjimais moterų klu
bui. Pirm. Anelė Pocienė
trumpai papasakojo, kodėl
mes šiandien susirinkome.
Prieš 20 metų — 1980 m.
lapkričio 16 d. Jaunimo centro
valdybos pirmininkė Irena
Kriaučeliūnienė ir Marija Sa
liklienė sukvietė grupę mote
rų ir paaiškino, kad tik kartu
dirbdamos padėsime išlaikyti
Jaunimo centrą. Nuoširdi pa
dėka tėvui Juozui Vaišniui
mūsų dvasios vadui. Jo gyve
voje". Kadangi knyga susidaro
iš daugiau kaip 600 puslapių,
popietės ribotu laiku buvo ga
lima tik bendrais bruožais su
sipažinti su jos turiniu. Knyga
vertinga kiekvienam Lietuvos
istorijos tyrinėtojui, norinčiam
sužinoti tikrąją Lietuvos pra
eitį. Knygoje aprašomas vo
kiečių Ordino žlugimas, Kara
liaučiaus gyventojų nepasiten
kinimas Ordino valdymu, baž
nytinės reformos idėjos pliti
mas, Martyno Liuterio skel
biamo tikėjimo atnaujinimas
ir Ordino magistro Albrechto
Brandenburgiečio apsisprendi
mas palikti Ordiną.
Knygos autorė Ingė Lukšai

nimo pavyzdys yra kelrodis
mums visiems.
Jaunimo centro tarybos pir
mininkas Vaclovas Momkus
sveikino ir nuoširdžiai padė
kojo moterų klubo narėms už
visą paramą Jaunimo centrui
ir kvietė toliau tęsti darbą.
Jaunimo centro valdybos
pirmininkė Milda Šatienė irgi
sveikino ir linkėjo daug dar
bingų metų, nes JC reikalin
gas visų paramos. Milda įteikė
po raudoną rožę kiekvienai
narei ir gintaro paveikslą
pirm. Anelei Pocienei.
Anelė Pocienė savo žodyje
sakė, kad mums buvo lengva
dirbti, nes buvome JC valdy
bos pirm. Marytės Utz ir Skir
mantės Miglinienės padrąsin
tos ir įvertintos, kad tikrai
esame reikalingos. O kad mū
sų darbai sėkmingai vyko, tai
Onos Norvilienės, geriausios
Čikagoje šeimininkės, dėka.
Taip pat Viktorijos Valavičienės ir Antano Valavičiaus dar
bai Jaunimo centrui neįkaino
jami.
Mūsų korespondentė Emili
ja Valantiniene buvo pasiruo
šusi poetiškai nuteikti, paskaitydama eilėraštį iš Lietu
vos, o vietoj to supažindino su
viešnia poete Marija Ruseckiene iš Lietuvos, kuri padek
lamavo savo eilėraštį, sukurtą
moterų klubui. Ačiū poetei
Marijai Ruseckienei. Nuošir
dus ačiū Onai Gradinskienei
už labai skanius tortus, foto
grafui Z. Degučiui už mūsų
įamžinimą nuotraukose, V.
Momkui už giesmes bažnyčio
je ir visiems už aukas Jauni
mo centrui. Prie jų su 30 doi.
prisidėjo ir dr. Jonas Adoma
vičius. Visiems svečiams ačiū
už dalyvavimą.
Minėjimą užbaigėme giesme
„Lietuva brangi".
Anelė Pocienė

tė toliau rašo, kad su Refor
macija Lietuvos Didžiojoje Ku
nigaikštystėje prasidėjo ne
nutrūkstanti knygų leidyba,
atsirado žymiai platesnis ke
lias lietuvių kalbai į bažnyčią,
iš dalies ir į mokyklą. Ingė
Lukšaitė su šia knyga pasirin
kusi tirti laikotarpį „kai dar
visoje Europoje tvyrojo poky
čių dvasia, kuriai buvo atsi
vėrusi Lietuvos kultūra".
Kadangi daugeliui klausyto
jų jau rūpėjo kelionė į namus,
buvo galima pasiūlyti kiekvie
nam knygą įsigyti, kad, pagal
Vincą Kudirką, kiekvienas jos
skaitytojas galėtų pasisemti
stiprybės iš praeities.
Valteris Bendikas

Niekad neišeina iš
mados DRAUGO
marškinukai ir kepuraitė —
tinka vyrams ir moterims,
jauniems, vyresniems ir net
vaikams.
Marškinėlius galite
užsisakyti už 10 doi. (su
visu persiuntimu), o
kepuraitę už 5 doi. (taip pat
su persiuntimu). DRAUGUI
jau 91 metai, o Lietuvos
valstybes ženklui — Vyčiui šimtai! Marškinėliai ir
kepure gera dovana, kurią
galite dėvėti su pasididžia
vimu.
Su užsakymais
kreipkitės Į DRAUGO
administracija, arba panau
dokite atkarpą.
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