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Prasideda oficiali Lietuvos 
prezidento rinkimų kampanija 
Vilnius, lapkričio 17 d. 

(BNS) — Vyriausioji rinkimų 
komisija trečiadienį paskelbs 
oficialų kandidatų į Lietuvos 
prezidentus sąrašą bei rin
kimų kampanijos pradžią. 

Sekmadienį buvo baigti tik
rinti rėmėjų parašai ir iš 
aštuonių kandidatų, pris
tačiusių komisijai savo rėmėjų 
parašus, kandidatais buvo 
užregistruoti septyni. 

Gruodžio 21-ąją vyksian
čiuose rinkimuose prezidento 
posto sieks Seimo pirminin
kas, konservatorių vadovas 
Vytautas Landsbergis, užsie
nio lietuvis, gamtosauginin
kas Valdas Adamkus, teisinin
kas Artūras Paulauskas, so
cialdemokratas Vytenis An
driukaitis, Vilniaus universi
teto rektorius Rolandas Pavi
lionis, Semo nariai Kazys 

Bobelis ir Rimantas Smetona. 
Reformų partijos pirmininko 

Algirdo Pilvelio komisija kan
didatu neįregistravo, nes jis . 
nesurinko privalomo 20,000 
rėmėjų parašų skaičiaus. 

Nuo trečiadienio visi kandi
datai Taupomajame banke 
galės atsidaryti specialią rin
kimų sąskaitą, prašyti apsau
gos, jiems bus suteiktas ne
liečiamybės statusas. Valstybė 
apmokės kandidatų rinkimi
nio plakato ir programos at
spausdinimą, leis nemokamai 
pasisakyti valstybiniame radi
juje ir televizijoje, jų rekla
mine medžiaga bus įvesta į 
kompiuterinį „Internet" tink
lą. 

Kandidatai gali pasiimti 
dviejų mėnesių apmokamas 
atostogas. 

Siūloma švietimui skirti daugiau 
lėšų 

Vilnius, lapkričio 17 d. 
(BNS) — Seimo krikščionys 
demokratai siūlo kitų metų 
biudžete numatyti daugiau 
lėšų švietimo sistemai. 

„Ši sritis tik iš pirmo 
žvilgsnio neatrodo gyvybiškai 
svarbi, bet juk po kelerių 
metų dabartiniai moksleiviai 
lems visos valstybės būklę", 
spaudos konferencijoje pirma
dienį sakė Seimo Ekonomikos 
komiteto pirmininkas krikš
čionis demokratas Albertas 
Šimėnas. 

Jo manymu, išlaidas švie
timui kitąmet vertėtų padidin
ti mažiausiai 150 milijonų 
litų. Dalį pinigų reikėtų pa
naudoti mokytojų atlygini
mams pakelti, dalį — mokslei
vių laisvalaikio „užpildymui 
turiniu", o dalį — mokyklos 
nelankančių vaikų sugrąžini
mui į mokyklą. 

A. Šimėno manymu, blogiau
siu atveju, išlaidų švietimui 
augimą būtų galima užtikrinti 

sumažinus dabar numatytą 
smarkiai padidinti policijos, 
prokuratūros ir teismų finan
savimą. „Šios institucijos ga
lėtų racionaliau naudoti joms 
skiriamas ir taip nemažas 
lėšas", sakė Ekonomikos komi
teto vadovas. 

Jis taip pat siūlo padidinti 
tiesioginei ūkininkų paramai 
skiriamas lėšas. Iš kitąmet 
planuojamų žemės ūkio vysty
mui skirti maždaug 370 mili
jonų litų, beveik šeštadalį 
krikščionys demokratai norė
tų atiduoti patiems žemdir
biams. 

Susirūpinusi „nepakankama 
smulkaus ir vidutinio verslo 
plėtra", frakcija siūlo iš priva
tizavimo fondo lėšų maždaug 
40 milijonų litų skirti šios 
verslo rūšies programai. Pagal 
ją, būtų padengiama dalis 
palūkanų, smulkiems versli
ninkams skiriamų už ban
kuose išduotus kreditus. 

Alkoholio kontrabandininkai 
kaltina vyriausybės narius 

Vilnius, lapkričio 1" d. 
(BNS) — Seimo konservato
riai pareiškė, kad jų vardu 
prisidengė alkoholio kontra
bandininkai „ėmė klaidinti 
visuomenę". 

Tėvynės Sąjungos frakcija 
taip įvertino žiniasklaidai per
duotą neva frakcijos narių 
laišką, kuriame piktnau
džiavimu tarnyba kaltinami 
keli vyriausybės pareigūnai. 

Kreipimąsi į Seimo pirmi
ninką Vytautą Landsbergį, 
kurį pasirašė anoniminė „Tė
vynės Sąjungos partijos frakci
jos Seimo narių iniciatyvinė 
grupė", konservatorių parla
mentarai rado savo pašto 
dėžutėse praėjusią savaitę. 
Lapkričio 15 d. kreipimąsi 
paskelbė dienraštis „Kauno 
diena". 

Pirmadienį paskelbtame 
Seimo Tėvynės sąjungos frak
cijos pareiškime sakoma, kad 
nauji valdžios veiksmai prieš 
machinacijas su alkoholiu 
„sukėlė kontrabanda ir pinigų 
plovimu besiverčiančių as
menų nepasitenkinimą". 

Konservatorių frakcijos pa
reiškime minimi Seimo ir vy
riausybės teisės aktai, Jau
nais uždaromos mokesčių ne
mokėjimo landos", „šalinamos 
galimybės valstybinėms alko-

Prieš mėnesį paminėjęs penkUj.siai įkūrimo metines, lapkričio 14-ąją Vidaus reikalų ministerijos antrasis pul
kas Vilniuje, Katedros aikštėje, iškilmingos rikiuou - meti: prisiekė tarnauti Tėvynei Lietuvai. (Elta! 

Užsienio politika turi sukurti 
geras gyvenimo sąlygas 

holio gamykloms pardavinėti 
produkciją per valstybės lėšas 
pasisavinančius tarpininkus, 
stabdomas konrabandinių al
koholio ir tabako gaminių ta
riamo eksporto 'nusodini
mas' ". 

Seimo konservatorių pa
reiškime pažymima, kad jo
kios iniciatyvinės grupės, 
rašiusios laikraštyje skelbtą 
kreipimąsi, nėra. Taip 
pat nėra ir kreipimąsi pasi
rašiusios sąjungos partijos 
frakcijos — Seime veikia 
Tėvynės sąjungos frakcija. 

Frakcijos seniūno pirmoji 
pavaduotoja Rasa Rastaus-
kienė neabejojanti, kad joks 
frakcijos narys ar apskritai 
susijęs žmogus minėtojo krei
pimosi nerašė. Be neteisingo 
frakcijos pavadinimo, kreipi
mesi gausu gramatinių klai
dų, neteisingai parašyta gene
ralinio prokuroro pavardė, pa
reiškė R. Rastauskienė. Krei
pimesi piktnaudžiavimu tar
nyba savanaudiškais tikslais 
kaltinami vyriausybės sekre
torius Adolfas Savičius, vyri
ausybės patarėjas prekybos ir 
pramonės klausimais Jonas 
Olšauskas bei Valstybinės ta
bako ir alkoholio kontrolės 
tarnybos direktorius Česlovas 
Balsys. 

Vilnius, lapkričio 17 d. 
(BNS) — Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas mano, 
kad sėkmingos užsienio politi
kos rezultatus turi jausti val
stybės piliečiai, o gyvenimo ly
gis — kilti. 

„Užsienio politika negali 
būti tik politika kaip tokia. Ji 
turi sudaryti geras sąlygas 
žmonėms gyventi ir, svarbiau
sia, jausti saugaus gyvenimo 
perspektyvą", pirmadienį tra
diciniame interviu Lietuvos 
radijui sakė prezidentas. 

A. Brazauskas teigė visuo
met laikęsis nuomonės, kad 
valstybės piliečiai turi matyti 
ir jausti užsienio politikos po
veikį, gerėjant gyvenimo ly
giui. 

Lietuvos vadovas, apžvelgęs 
santykius su kaimyninėmis 
valstybėmis, apibendrino, kad 
Lietuva gali būti geras kaimy
ninių santykių pavyzdys ki
toms valstybėms. Jo nuomone, 
tai yra „didelis pliusas", kal
bant apie valstybės gyvenimo 

Prisijungimui prie 
NATO ir ES 
turi pritarti 

Lietuvos žmonės 
Vilnius, lapkričio 17 d. 

(Elta) — Seimo opozicinės 
LDDP frakcijos seniūno Čes
lovo Juršėno nuomone, ir Lie
tuvoje tiek dėl jungimosi į Eu
ropos Sąjungą, tiek į NATO 
reikalingi referendumai. Tai 
būtų, pasak jo, ,.visiškai sąži
ninga, būtų pareikštas pasiti
kėjimas mūsų tauta, jos išma
nymu ir proeuropietiška orien
tacija". Tačiau, Č. Juršėno ma
nymu, tai yra ateities, o ne 
šios dienos klausimas. 

Svarbiu dalyku Č. Juršėnas 
laiko Vengrijoje įvykusį refe
rendumą dėl stojimo į NATO. 
Pirmadienio spaudos konfe
rencijoje jis pasidžiaugė, kad 
absoliuti dauguma balsavu
siųjų referendume parėmė 
Vengrijos jungimąsi į šią orga
nizaciją. Tai, jo nuomone, viso
keriopai įdomus dalykas ne 
tik šiai valstybei, bet ir mūsų 
postkomunistiniam regionui. 
visai Europai. 

Reikšminga, Č. Juršėno ma
nymu, kad dėl Vengrijos na
rystės NATO buvo spren
džiama ne parlamento, vy
riausybės ar atskiro ministro 
nutarimu, o nuspręsta atsi
klausti tautos. 

perspektyvas, pastovumą, 
saugumo garantijas ir gyveni
mo lygio kėlimą. 

A. Brazauskas „derlingu" 
užsienio politikos srityje pava
dino šį rudenį, prisimindamas 
prezidentų Vilniaus konferen
ciją, pirmąjį oficialų Lietuvos 
vadovo vizitą į Rusiją ir Balti
jos valstybių prezidentų susi
tikimą Palangoje. 

Lietuvos vadovas džiaugėsi, 
kad jo vizitas Rusijoje sukėlė 
„gerą rezonansą" pasaulyje. 
„Galima teigti, kad geri santy
kiai su Rusija ne tik yra de
klaruojami, bet jie yra reali
zuojami, pasirašant labai 
svarbią sienos delimitavimo 
sutartį", pabrėžė jis. 

A. Brazausko skaičiavimais, 
su Rusija dar reikia suderinti 
apie 20 įvairių susitarimų, ku
rie turėtų tiesioginės įtakos 
Lietuvos organizacijoms ir pi
liečiams. 

Teigdamas, kad ir santy
kiuose su Ukraina jau yra 
išsivaduojama iš baimės ir 
kad tarp dviejų valstybių vis 
daugiau įsitvirtina pasitikė
jimo dvasia, Lietuvos vadovas 
nepagyrė trijų Baltijos valsty
bių ryšių. 

Kritikuodamas Baltijos val
stybių veiksmų menką derin
imą, A. Brazauskas teigė no
rįs matyti konkrečių rezul
tatų, tačiau jų nepastebįs. Pa
sak jo, Palangoje vykusiame 
Baltijos prezidentų susiti
kime „buvome priversti kon
statuoti, kad labai daugelis 
konkrečių klausimų ne taip 
paprastai sprendžiami". 

Lietuvos vadovas nerimavo, 
kad vilkinamas laisvosios pre
kybos erdvės suformavimas, 
„keliant vieni kitiems ne
pagrįstus reikalavimus". 

Jo nuomone, krovinių gabe
nimui per Balti.os valstybes 
būtina kuo greičiau įkurti vie
ningą informacijas bei garan
tijų sistemą. 

* 1995 metais Artūras Pau
lauskas netesėtai gavo 
16,752.3 lito, :virtina „Lie
tuvos aidas" (11.15). Pasak jo, 
tokio dydžio i.šntinė pašalpa 
išmokėta pasibaigus A. Pau
lausko kaip generalinio proku
roro įgaliojimams. Įsakymą 
del to pasirašė tuometinis ge
neralinis prokuroras Vladas 
Nikitinas. Laikraščio teigimu, 
pašalpa nepriklausė, nes A. 
Paulauskas iš prokuratūros 
neišėjo. ( E l t a ) 

Valstybė rūpinsis 
tikslingu 

lėšų naudojimu 
Vilnius, lapkričio 17 d. 

(Elta) — Lietuvos vyriausy
bė patvirtino investicijų pla
navimo, naudojimo, apskaitos 
ir kontrolės tvarką. 

Valstybės investicijų pro
gramą rengs Ūkio bei Finansų 
ministerijos ir projektą teiks 
svarstyti vyriausybei kartu su 
ateinančių metų valstybės 
biudžeto projektu. 

Valstybės investicijų pro
gramą sudarys trimetė pro
grama bei ja remiantis pa
rengtas biudžeto išlaidų ka
pitalo investicijoms paskirsty
mas. Skolinimosi programą 
rengs Finansų ministerija. 

Naujoji tvarka reglamen
tuos investicijų planavimą bei 
panaudojimą, mažins nebaig
tas statybas ir kontroliuos, 
kaip naudojamos valstybės lė
šos. 

Į valstybės investicijų tri
metę programą bus įtrau
kiami projektai, kurių įgyven
dinimui reikės 3 ir daugiau 
milijonų litų. 

Investicinius projektus na
grinės Ūkio ministerija, kuri 
teiks pasiūlymus Investicinių 
projektų specialistų komisijai. 

* Lapkričio 15 d. Vilniuje, 
Mokslų akademijos salėje, 
buvo įkurtas visuomeninis ju
dėjimas — Lietuvos pilietinė 
santalka (LPS). Jos pirminin
ku tapo Lietuvos tautininkų 
sąjungos pirmininkas Vaido
tas Antanaitis, praneša „Res
publika" (11.17). LPS vadovas 
V. Antanaitis sakė tikįs, jog 
pavyks „sukelti antrąją ban
gą", tačiau tokia pat stipri 
kaip pirmoji ji būsianti ne kie
kybe, o kokybe. Įstoti į San
talką pareiškė norą 36 orga
nizacijos. V. Antanaitis tvir
tino, kad „Santalka ateina 
dirbti didelių darbų". Tačiau 
apie konkrečią naujosios orga
nizacijos veiklą tarybos pirmi
ninkas kalbėjo abstrakčiai — 
bus rengiami seminarai, kon
ferencijos, įstatymų projektai. 

* Baigėsi Aušros Vartų 
Marijos Gailestingumo Moti
nos atlaidų aštuondienis. 
Kiekvieną iš šių dienų buvo 
meldžiamasi vis kita proga: už 
vaikus, už blaivystę, i 7 uni-
gus, kunigų seminarijos auk
lėtinius, visą jaunimą, vienuo
lius, tikinčią Lietuvą. 

(Elta) 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis B.N'S Reuter, DPA, AP, Interfax, ITAR-TASS. BelaPAN, 
R1A ir ELTA žinių agentūrų pranešimais) 

Kuwaitas.Vašingtonas prašo Rusijos ir Prancūzijos pagal
bos, ieškant diplomatinio krizės su Iraku sprendimo, sekma
dienį pareiškė JAV Valstybės sekretorė Madeleine Albright. 
„Bandydami atkurti diplomatinį spaudimą... Mes kreipiamės į 
rusus ir prancūzus del jų unikalaus gebėjimo bendrauti su 
Saddam Hussein, įtikinti jį, kad vienintelė išeitis yra pakeisti 
kryptį", sakė M. Albright. Pasak Reuters, Rusija ir Prancūzija 
Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje laikomos vienos artimiau
sių Bagdadui. Vašingtono kreipimasis rodo didelį strategijos 
pasikeitimą po Persijos įlankos karo, kai JAV manymu, šios 
valstybės labiau trukdė, negu padėjo. 

Bagdadas. Sekmadienį Irako prezidentas Saddam Hussein 
išreiškė viltį rasti tokį Jungtinių Tautų ginklų patikrinimų kri
zės sprendimą, kuris ..vestų į Saugumo Tarybos įsipareigojimų 
Irakui įgyvendinimą". Irako informavimo priemonės smulkiau 
nekomentavo, ką Hussein turėjo galvoje. Tačiau premjero pa
vaduotojas Tareą Aziz vienam Prancūzijos laikraščiui pareiškė, 
jog Irakas leistų JAV ginkluotes tikrintojams grįžti, jeigu pen
kios nuolatinės ST narės — JAV, Rusija, Kinija, Didžioji Brita
nija ir Prancūzija — būtų lygiai atstovaujamos JT tikrintojų 
grupėse. 

Maskva. Rusijos užsienio reikalų ministras Jevgenij Prima-
kov pirmadienį paskelbė, kad Rusija derasi su Irako vadovybe, 
bandydama rasti taikų diplomatini sprendimą dabartinei kri
zei dėl Jungtinių Tautų ginkluotės patikrinimų. Jis sakė, kad 
priimant sprendimą, reiktų „atsižvelgti į būtinybę atnaujinti 
JT specialiosios komisijos darbą ir tuo pačiu siekti, kad šios 
komisijos darbo rezultatai taip pagerėtų, kad visiems taptų 
aišku, jog tunelio gale matosi šviesa". 

Briuselis. NATO pirmadienį džiaugsmingai sutiko sekma
dienį Vengrijoje vykusio referendumo dėl stojimo į NATO re
zultatus". „Balsavimo rezultatai rodo, kad narystei NATO pri
taria ne tik politikai, bet ir didžioji vengrų dauguma", sakė są
jungos pareigūnas. Pasak pareigūno, ypatingai tvirtai už na
rystę NATO pasisakė Pietų Vengrijos, kur yra įsikūrusios JAV 
karinės bazės, gyventojai. 

Lvovas. Į Vakarų Ukrainą pirmadienį atvykusi Hillary Rod-
ham Clinton pagerbė nacių ir sovietų teroro aukas ir pažadėjo 
JAV paramą augančiai valstybės demokratijai. Lvove, prie pa
minklo Ukrainos patriotams, kurie žuvo sovietų režimo metais, 
H. Clinton susirinkusiems žmonėms pasakė kalbą. „Jei no
rime, kad klestėtų demokratija ir laisvė, turime kurti pilietinę 
visuomenę, kurioje demokratijos vertybės svarbios kiekvieno 
širdžiai, kur žmonės kovoja už teisybę, kur valdo įstatymas, o 
ne nusikalstamumas ir korupcija", sakė H. Clinton. 

Vašingtonas. JAV Kongresas nubalsavo už pagalbos Rusijos 
vyriausybei nutraukimą, jei Maskva įgyvendins naują 
įstatymą, draudžiantį kai kurias religijas. Toks nutarimas, įei
nantis į didžiulės 13 milijardų dolerių užsienio pagalbos įsta
tymą, priimtą lapkričio 13 d. ir nusiųstą pasirašyti prezidentui 
Bill Clinton, liečia 35 milijonus tiesioginės vyriausybinės para
mos, pranešė Kongreso patarėjai. Tačiau tai nepalies didesnės 
paramos, teikiamos per nevyriausybines organizacijas ar ne
priklausomas valstybes, susiformavusias buvusioje Sovietų Są
jungoje. „Jei Rusijoje bus ribojama religijos teisė, Amerikos 
mokesčių pinigai jos vyriausybei daugiau nebus teikiami", tei
gė nutarimo rengėjas Oregono valstijos senatorius Gordon 
Smith. 

Varšuva. Lenkijos dienraštis „Zycie" lapkričio 15d. apkalti
no 23 Lenkijoje dirbusius Rusijos diplomatus nuo 1995 metų 
užsiiminėjus žvalgybine veikla. Keturi iš paminėtų diplomatų 
iki šiol dirba Lenkijoje. Dienraštis pranešė, jog informaciją apie 
Rusijos diplomatų veiklą gavo rugsėjo mėnesį, tačiau laukė, kol 
bus paskirta nauja vyriausybė, pakeitusi buvusius komunis
tus. „Visuomenė turi būti informuota, kokiu lygiu Rusija šni
pinėja Lenkijoje. Valdžia kol kas nerodo pasiryžimo šią veiklą 
sustabdyti", citavo dienraštis vieną iš savo šaltinių. 

Kairas. 61 užsienio turistas žuvo, kai šautuvais ir kardais 
ginkluoti užpuolikai įsiveržė į senovinę šventyklą Egipto Luxo-
ro mieste. Medicinos įstaigų Luxore pareigūnų pranešimu, tarp 
žuvusiųjų yra šveicarų, japonų ir prancūzų. Pasak Reuters, tai 
vienas kruviniausių išpuolių, kai 1992 m. karingieji musulmo
nai pradėjo savo ginkluotą kovą prieš Egipto pasaulietinę vy
riausybę. 

Maskva. Rusijai būtina remti tas jėgas Irake, kurios pasi
ryžusios smogti smūgį amerikiečiams, pirmadienį spaudos kon
ferencijoje Maskvoje pareiškė Rusijos liberalų demokratų par
tijos (RLDP) vadas Vladimir Žirinovskij. „Tereikia susprogdin
ti vieną lėktuvnešį Persijos įlankoje, ir amerikiečiai tučtuojau 
išsinešdins", sakė jis. „Mums būtina įgyti autoritetą arabų pa
saulyje. Mums sąjunga su arabais neišvengiama, nes su Vaka
rais ji nepavyko", tvirtino V. Žirinovskij. 

* Lietuvos liberalus jauni
mas (LLJ) nusprendė prezi
dento rinkimuose neremti nė 
vieno kandidato. Šios visuo
meninės politinės organizaci
jos nariai paraginti aktyviai 
dalyvauti valstybes vadovo 
rinkimuose ir balsuoti savo 
nuožiūra. Šeštadienį Vilniuje 
LLJ metinėje sueigoje priim
tame nutarime sakoma, kad 
liberalus jaunimas ..nemato 
nė vieno pretendento kuris 
nuosekliai atstovautų libera
lioms idėjoms", i Eltai 

KALENDORIUS 
Lapkričio 1S d.: Šv. Petro 

(1626) ir Šv. Pauliaus (18M) 
bazilikų Romoje pašventini
mas, šv. Rože Philippine Du-
chesne, vienuolė misionierė 
Amerikoje '1769-1852); Sa
lomėja. Lizdeika. Ledrūna. 
1918 m. paskelbta Latvijos ne
priklausomybė. 

Lapkričio 19 d.: Matilda, 
Dairotas. Tildą, Šviesmilas. 
189* m. Kudirkos Naumies
tyje mirė Lietuvos himno au
torius Vincas Kudirka. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
SENSTANT NEPASENIMAS — 

IŠMINTINGOJO PASIEKIMAS 
JONAS ADOMAVIČIUS, MJ). 

Idant pensininko amžiaus 
sulaukus pūzdrais neišvir-
stume, turime nuo mažens 
rengtis nepasenimui taip, kaip 
inžinierius ruošiasi savo dar
bui ir kaip gydytojas pluša sa
vos profesijos įsigijimui. Taip 
ir kiekvienas žmogus turi būti 
tėvų ruošiamas normaliam gy
venimui dar prieš jo pagim
dymą. Pirm pradėdami naują 
gyvybe, jauni tėvai turi būti 
visiškai sveiki ir neapsinuodi
ję. Prasidėjusį žmogų motina 
savose įsčiose išnešioja, nor
maliai gyvendama, taip valgy
dama ir jausdama. Sveikai pa
gimdytas žmogus privalo būti 
normaliu maistu maitinamas 
jo kūnui, protui ir asmenybei. 
O šiais laikais dar tokį reikia 
dabartinio mokslo pagrindais 
puošti, tik tada turėsime nor
malų ir apsišvietusį mūsiškį, 
kuris pajėgs, normaliai gyven
damas nekenkti sau, kitam ir 
aplinkai. Tik taip parengtas ir 
pasirengęs lietuvis gali tikė
tis nepasenimo, pensininko 
amžiaus sulaukęs. 

Mat tik darbštūs, produk
tyvūs žmonės yra laimingi. 
Tokie tik iš darbo, ne iš gyve
nimo, pensijon išeina. Graudu 
dabar žiūrėti, kai žmona veda
si savo pensininką vyrą, kurio 
pajėgumas tik dvejų metų vai
ko yra. Užteks mums tokios 
vaikystės pensininko am
žiuje. 

Minėtai parengti žmonės, 
džiaugiasi turėdami laiko lais
vai dirbti pamėgtą, naudingą 
sau ir kitam darbą. Žinoma, 
senesnieji turi savų rūpesčių 
— tai sveikata, vienatvė ir 
plona kišenė. Dabar pensinin
kui kalama galvon, kad 65 

metai prilygsta visiškam ne
vertumui, kas yra didelė ne
teisybė su tais pensininkais, 
kurie minėtai paruošiami ir 
patys pasirengia guviai senat
vei nesinuodydami menku 
maistu, svaigalais, rūkalais, 
tinginyste ir kitais nesveikais 
įpročiais. 

Neteisingai kalbama, kad 
daugelis pensininko negerovių 
atsiranda dėl jo amžiaus, kai 
iš tikrųjų tos negerovės dau-
giausio esti sukeliamos nes
veikų įpročių, nuo kurių 
žmogus turi kratytis iš pat 
mažumės. Sveikas maistas ir 
darbštumas pagerina sveikata 
bet kurio amžiaus žmogui. 
Tada net 70-mečiai įgauna 40-
čių kūno ir proto pajėgumą. 

Net ir rimtai sunegalavus, 
gyvenimas gali būti produkty
vus ir laimingas, tik noro kuo 
nors naudingo veikti nereikia 
pamesti. 

Žinoma, išėjus pensijon, ne
tenkama ilgamečių bendra
darbių, kiti miršta, o naujų 
surasti, ypač mieste, nėra 
lengva. Už tai „Seklyčios", 
bažnyčios, Lietuvos sodybos 
yra vietos naujų draugų 
įsigijimui. 

Tik žinokime, kas yra svar
biausia: kitam pagalbos teiki
mas šalins vienatvę. Todėl da
bar pakuokime ir siųskime 
gėrybes vargstantiems. Nepa
mirštinas senatvėje ir dvasi
nis atsigaivinimas — didesnis 
tikėjimo ir meilės pagausini
mas, kad ir skaitant „Kilnių" 
minčių aruodą", dabar Alvudo 
antra laida išleista. Kai oda 
raukšlėjasi, mes šalininkime 
raukšles iš savo sielos. 
Sėkmės. 

ŽUVYS IR ŽUVŲ TAUKAI 
DANIELIUS DEGĖSYS, M.D. 

Šiuo metu žuvys yra popu
liarus maistas. Tuną, austrės, 
vėžiai ir šrimpsai yra geros 
kokybės baltymai, turintieji 
mažai cholesterolio. Nors kai 
kurios žuvys ir riebios, bet tie 
riebalai yra naudingi žmogaus 
organizmui, nes jie sudaryti iš 
omega-3 riebalinių rūgščių. 
Riebalai, turintijei omega-3 
riebalines rūgštis, nesukelia 
arterosklerotinių pakitimų 
kraujo induose. Jie naudingi 
žmogaus organizmui. Tyrimai 
rodo, kad žuvų taukai mažina 
galimybę kraujo krešulio su
sidarymui, tokiu būdu mažina 
širdies smūgių ir insultų gali
mybes. Be to, jie efektingai 
mažina trigliceridų kiekį, kas, 
žinoma, apsaugo žmogų nuo 
širdies koronarinių indų ligų. 
Yra taip pat duomenų, kad 
žuvų taukai apsaugo širdį nuo 
ritmo nenormalumų ir mažina 
širdies smūgių skaičių. Bet 
neturime tikrų duomenų, kad, 
valgant žuvis, žmogaus arteri
jos būna apsaugotos nuo arte
rosklerotinių pakitimų. 

Žuvų baltymai yra laikomi 
visišku proteinu, nes juose 
randamos aštuonios būtinos 
amino rūgštys, be kurių orga-
nizamas negali apsieiti ir, ži
noma, pats organizmas negali 
jų pasigaminti. Žuvys tun taip 
pat įvairių mineralų bei vita
minų. Austrės, pavyzdžiui, tu
ri ciaug cinko, o trys uncijos 
salmon turi 181 miligramą 
kalcio ir 279 miligramus fosfo
ro. 

Šaltų vandenų žuvys, kaip 
lašišos, makrel, silkės ir an-
čovės, turi daug riebalų, bet 
tie riebalai turi daug omega-3 
riebalinių rūgščių, todėl ir yra 
naudingi mūsų kūnui. Vienos 
studijos tyrimai (Northwes-

Religijos studijų instituto studentai su kun. prof. Kęstučiu Trimaku (sėdi priekyje, viduryje) Kretingoje..^ 
* 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

RELIGIJOS STUDIJŲ INSTITUTE 
KRETINGOJE 

Šį rudenį pirmą kartą teko Didžiojo universiteto studen-
susipažinti su Šv. Antano Re- to Nerijaus Cepulio pirmuo-
ligijos studijų institutu, jo dės- sįUs įžadus, kuris naujokyną 
tytojais bei studentais Kretin- j au buvo užbaigęs Šventojoje 
goję. Teko intensyviai dėstyti žemėje ir ruošėsi biblinėms 
religijos psichologiją trečiojo ir studijoms Jeruzalėje. Po Mišių 
ketvirtojo kurso studentams. eia pat bažnyčioje studentai 
Medžiaga įdomi, artimai sieja- atliko Pranciškaus misteriją, 
si su mumis pačiais asme- sudarytą ir režisuotą Šiaulių 
niškai, su mūsų išgyvenimais, dramos teatro režisierės Regi-
visą gyvenimą besitęsiančiu n o s Steponaitytės. Tai pras-
brendimu bei jį lydinčiu ti- minga ir giliai išgyventa mis-
kėjimu. terija, tikra: kažkas dvasiškai 

Šalia mokslo, arčiau teko su- panašaus į patį didįjį šventąjį 
sipažinti su studentais. Insti- Pranciškų. Po misterijos gies-
tutas nėra didelis, studentų mėmis, malda bei tyla buvo 
ne tiek daug, ne taip kaip adoruojamas altoriuje išstaty-
Kaune, ir juo labiau —ne taip tas Švenčiausiasis sakramen-
kaip kuriame JAV didmiesčio tas — iki pet vidurnakčio. 
universitete. Kretingos insti
tute bendrabutis čia pat, stu
dentai vieni kitus pažįsta. Ar-

Kūrybos vakaras. Vienoje 
paskaitoje, vos užsiminus apie 
kūrybą ir jaunimo kūrybos 

timesnis ryšys ir tarp dėsty- v a k toj. į d ė j a t u o j u ž k e U 
tojų bei studentų. d i te r e a l y b e 

Trumpame rudens laikotar 

tern University), stebint 1,822 
asmenis, parodė, kad valgant 
1.25 uncijas arba daugiau 
žuvies dienoje, trisdešimties 
metų laikotarpyje mirtinų 
širdies smūgių sumažėjo 42%, 
lyginant su tais, kurie žuvų 
nevalgė. Bet kitos studijos, 
kaip Harvard Physicians 
Health Study, su 22,000 as
menų po 13 metų stebėjimo 
nerodo, kad žuvų valgymas 
apsaugotų žmones nuo širdies 
ligų. Todėl šis klausimas ir lie
ka kontroversinis. Nepaisant 
to, vis dėlto mitybos ekspertų 
pripažinta, kad žuvys yra ge
ras baltymų šaltinis, todėl ir 
patariama jas valgyti vieną 
arba du kartus savaitėje. 

Šrimpsai turi daug choles
terolio, bet juos valgant žmo
gaus organizme cholesterolio 
veikimas nepadidėja, nes 
šrimpsuose esantis cholestero
lis yra sudarytas iš gero 
(HDD ir blogo (LDD choleste
roliu vienodo kiekio taip, kad 
vienas kito veikimą panaiki
na. 

Apsinuodijimas, valgant 
šviežias žuvis, yra labai retas. 
Vietinių ežerų žuvys gali tu
rėti įvairių toksinų, nes ežerų 
vandenys yra lengviau užter
šiami negu jūros. Valgant ne
virtas austres, galima užsi
krėsti hepatitu A. Moliuskai ir 
austrės maitinasi, košdamos 
vandenį iškošomis, todėl tokiu 
būdu hepatito A virusas iš 
užteršto vandens patenka į 
austrės audinius. Hepatito vi
rusas laikosi žmogaus išmato
se, todėl tie maisto gamintojai, 
kurie neprisilaiko higienos 
dėsnių, gamindami iš austrių 
arba žuvų maistą, gali jį už
krėsti. Hepatitas A nors ir su
kelia kepenų uždegimą, bet 

pyje įvyko trys renginiai: du jų 
— religiniai, vienas — meni
nis, kūrybinis. 

Šv. Teresėlės diena. Tre
čiojo kurso studentai ypač ar
timai bendrauja tarp savęs. 
Juntama ypatinga auklėtojų 
pranciškonų dvasia. Artima 
jiems ir šv. Teresėlė, kurios 
šventė — spalio 1 d. Artėjo ir 
jos paskelbimas kaip visos 

Trečiojo kurso seniūnė Onu
tė Darbutaitė su Valdone Ku: 
činskaite ėmėsi iniciatyvos. Po 
nedaugelio dienų audros nu
versto kaštano šakomis pa
puoštoje instituto teatro studi
joje įvyko toks vakaras. Visų 
padrąsinimui pats, kaip Jau
niausias", pradėjau programą 
Kūrėjui skirtos padėkos eiliuo
tu mąstymu. Po to keitėsi jau
ni veidai, idėjos, žodžiai, melo-

Bažnyčios mokytojos. Šio kur- d i j ų L E i l e g s k a i t e Ri_ 
so studentai buvo ją jau anks- č a r d a S ; P r a n c i š k u S ; M a r i u s > 
čiau pasirinkę savo globėja. D a n u t ė ^ A u š r a > ^ 
Jos diena buvo ir jų diena. S o n a t a ; pamąstymus - Toma, 
Pakviestas aukoti šv. Mišių J u d i t a G i e d o j o a r d a i n a v Q 
auką instituto koplyčioje ir d a ž n a i p r i t a r i a n t ^ t e r a : ^ į . 
tarti žodt, pamokslą nukėhau m o n d a A u š r 3 ( Simona< V a i . 
savo ir aukos dalyvių mintis d a s , M a r t y n a , R i e a rdas ir Rai-
evangeliniu mąstymu „Vaiku 
būti" (iš rinkinio „Ieškančiojo 
pėdsakai") ; patį Teresėlės 
Mokytoją bei Pavyzdį — Jėzų. 

monda. Pabaigoje dėstytoja 
Aušra Danieliūtė ir Rima Ne-
verauskytė mokė dalyvius 

„ .. . . . . , . angliškų ir flamiškų dainų. 
Pranciškaus Asyžiečio V a k a r ą n u o t a i k i n g a i v e d ė 

Onutė ir Valdonė. 
Institutui vadovauja direk-

šventė. Išvakarėse vakaro pa 
maldos prasidėjo pranciškonų 
provincijolo kun. AstijausKu- t o r i u g m o n g h a b d r P e t r a g 
gio, OFM, bei kitų koncelebra-
cinėmis šv. Mišiomis. Jų metu Puzaras. Studijų programa 
jis priėmė buvusio Vytauto rūpinasi direktoriaus pava-

' duotojas doc. dr. A. Motuzas, 
nepadaro visam laikui nuola- Institutą globoja bei studentų 
tinės žalos, kaip kiti hepatitai dvasiniu formavimu rūpinasi 
(hepatitas B ir hepatitas C), tėvai pranciškonai. Katalikiš-
Tiesa, retais atsitikimais he- kos, nuolat atsinaujinančios, 
patitas A gali 'tęstis keletą mė- dvasios studentuose įkvėpėjas 
nesių ir nualinti ligonį. Prieš yra jų kapelionas kun. Gedi-
dvejus metus buvo surasti minas Numgaudis, OFM. J in-
skiepai prieš hepatitą A. Tie stitutą neseniai įsijungė nau-
asmenys, kurie daug keliauja jos, ką tik mokslus užbaigu-
arba yra karo tarnyboje, būna šios, pajėgos: Romoje licencia-
skiepijami profilaktiškai. tus pelnę du jauni kunigai: 

Sveikatos departamentas Renaldas Reivytis ir Petras 
tikrina vandenis, kur augina- Smilgys, o taip pat užsienyje 
mos austrės ir, jeigu suranda, baigusios, teologijos magistrės 
kad vanduo yra užterštas, tai laipsnius įsigijusios, dėstyto-
austrių pardavimas bei varto- jos Aušra Danieliūtė ir Rima 
jimas būna sustabdytas. Neverauskytė. 

Kai kurie toksinai, esantieji Instituto tikslą, ryšius ir 
jūros vandenyje, gali koncent- paskirtį išreiškia jo pavadini-
ruotis plėšriose žuvyse, ypač mas: Šv. Antano Religijos stu-
barakudų mėsoje. Keliaujan- dijų institutas prie Katalikų 
tiems po tropinius kraštus to- teologijos fakulteto Vytauto 
dėl ir patariama nevalgyti ba- Didžiojo universitete, 
rakudų. Kęstutis Trimakas 

NORIMA ATNAUJINTI 
TIKYBOS MOKYMO 

PROGRAMA 

Rugpjūčio 19 dieną Kaune 
vykusiame Tarpdiecezinės Ka
techetikos komisijos posėdyje 
svarstyti tikybos mokymo pro
gramų atnaujinimo, bendros 
tikybos mokymo politikos, 
kvafikuotų tikybos mokytojų 
rengimo bei naujų Katecheti
kos centro įstatų klausimai. 
Posėdyje dalyvavo Lietuvos 
Vyskupų konferencijos Švie
timo komisijos pirmininkas 
arkivyskupas Sigitas Tamke-
vičius, vyskupas Jonas Boru
ta, Lietuvos Katechetikos cen
tro direktorė ses. Birutė Bri-
liūtė, vyskupijų švietimo ko
misijų pirmininkai, vyskupijų 
katechetikos centrų vedėjai 
bei atsakingi darbuotojai, Lie
tuvos Katechetikos centro lei
dybos centro vedėja ses. Aušra 
Karaliūtė. 

Kaip „Bažnyčios žinioms" 
sakė ses. B. Briliūtė, kad tiky
bos mokymas neatsiliktų nuo 
gyvenimo, kas penkeri metai 
atnaujinamos Lietuvos mo
kyklų tikybos mokymo progra
mos, vadovėliai, pratybų są
siuviniai, metodinės prie
monės. Posėdžio metu aptarta 
tikybos mokymo bendrojo la
vinimo pradinėse ir vidurinėse 
mokyklose pastarųjų penkių 
metų patirtis. Pasiteisinusios 
programos, atitinkamai jas at
naujinus ir papildžius, bus tę
siamos toliau. Katechetikos 
centro direktorė informavo, 
jog šiame komisijos posėdyje 
žengtas naujas žingsnis: pra
dėtas rengti katalikų tikybos 
mokymo vidurinėse mokyk
lose bendrosios programos 

. bendrosios dalies projektas. 
Nauja mokymo programa bus 
rengiama ir projektas svarsto
mas iki 1998 metų pradžios. 

Tarpdiecezinės Katechetikos 
komisijos nariai taip pat 
svarstė tikybos mokytojų kva
lifikacijos problemas, aptarė 
tikybos mokytojų atestacijos, 
perkvalifikavimo, Aukštes
niosios katechetų mokyklos 
studijų programos pakeitimo 
bei papildymo klausimus. Sy
kiu svarstyta, kaip plėtoti 
Aukštesniosios katechetų mo
kyklos programą, kad aukš
tesnių studijų siekiantys kate
chetai galėtų gauti katecheti
kos bakalauro laipsnį, o po 
dviejų ar trejų metų tęsti stu
dijas katechetikos magistran-
tūroje. Posėdžio dalyviai buvo 
supažindinti su naujais Lietu
vos Katechetikos centro, pe
rimsiančio Tarpdiecezinio Ka
techetikos centro funkcijas, 
įstatais. Vyskupijų katecheti
kos centrams siūlyta jais va
dovautis rengiant savo naujus 
status. BŽ, 1997, Nr. 16 

RŪPINAMASI 
SOCIALIAI REMTINŲ 

VAIKŲ ATEITIMI 

Rugpjūčio mėnesį 20 socia
liai remtinų vaikų iš Kauno 
Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) 
parapijos poilsiavo „Merku-
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rijaus" stovykloje Kačerginėje. 
Šių vaikų poilsio išlaidas pa
dengė parapijos klebonas kun. 
Virginijus Veprauskas ir Kau
no socialinės rūpybos skyrius. 
UAB „Žaibiškas greitis", vado
vaujama direktoriaus Jono 
Karpavičiaus, vaikus nemoka
mai nuvežė ir parvežė iš sto
vyklos. 

Pasak kun. V. Veprausko, 
parapija rūpinasi išsiskyrusių 
vienišų motinų bei asocialių 
šeimų vaikais. Nors parapijos 
sąrašuose įregistruoti 45 so
cialiai remtini vaikai, pavalgy
ti pietus ir vakarienę į Šančių 
parapijos Caritas valgyklą su
sirenka per 60 vaikų. Kartu 
su vaikais sriubos ir duonos 
gauna ir skurstantys suaugę 
parapijiečiai. Po pietų vyksta 
užsiėmimai, skirti vaikams 
dvasiškai ugdyti ir jų darbo 
įgūdžiams lavinti. Vaikai žai
džia, tvarko parapijos aplin
ką. Vyresnės mergaitės talki
na parapijos senelių namuose. 
Vaikams stengiamasi suža
dinti motyvaciją mokytis, to
dėl dažnai pabrėžiama moks
lo svarba jų pačių ateičiai. 
Vaikais nuoširdžiai rūpinasi 
ses. Aldona Šiugždinytė, kitos 
seserys, taip pat šios parapijos 
pasaulietės. Darbą tarp socia
liai remtinų vaikų remia ir 
užsienio tikintieji. Ses. Gerda 
iš Vokietijos šiemet atvežė 
drabužių ir maisto, 50 vaikų 
padovanojo kelionę į Nidą. 

BŽ, 1997 m., Nr. 16 

VASAROS RENGINIAI 

Liepos mėnesį Antalieptėje 
surengtos dvi stovyklos socia
liai remtiniems vaikams, ku
riose ilsėjosi apie 50 vaikų. 
Pirmajai stovyklai vadovavo 
Gintarė Diržytė, antrajai — 
Inga Kunzeorg iš Jonavos. 
Vaikai dalyvaudavo kalbėjimo 
meno, religinių pašnekesių, 
dailės, giedojimo, žurnalis
tikos, dramos užsiėmimuose. 
Kas vakarą stovyklautojams 
būdavo aukojamos šv. Mišios. 

Liepos mėnesį Baltriškėse 
kartu su Tiberiados bendruo
menės broliais iš Belgijos Juo
zapu, Damianu,- Žanu, Bartu 
stovyklavo šeimos ir jauni
mas. Daugiau negu penkias
dešimčiai šeimų stovyklos da
lyvių bendruomenės nariai 
skaitė paskaitas apie tėvų 
vaidmenį bei maldos reikšmę 
šeimoje. Kiekvieną dieną bū
davo rengiami teminiai klau
simų-atsakymų vakarai. Jau
nimo stovykla, kurioje dalyva
vo per 50 jaunuolių, buvo 
surengta pagal Tiberiados 
bendruomenės Damiano jau
nimo grupės pavyzdį. Jaunuo
liai aktyviai gyveno dvasiškai: 
keturis kartus per dieną skai
tydavo brevijorių, kasdien da
lyvaudavo šv. Mišiose, adoruo
davo. Tiberiados bendruome-
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nes broliai ypač daug dėmesio 
skyrė krikščioniško gyvenimo 
tarp pasauliečių klausimams. 
Kadangi daugelis jaunuolių 
tokioje stovykloje dalyvavo 
pirmą kartą, daug kalbėta 
apie Šventąjį Raštą, maldą. 

Rugpjūčio mėnesį Antaliep
tėje buvo surengtos Belgijos 
jaunimo bei studentų ateiti
ninkų stovyklos. Pastarojoje 
dalyvavo per 40 studentų atei
tininkų. Belgijos jaunimas su
sitiko su Zarasų rajono mero 
pavaduotoju Algimantu Dam-
brava, kuriam įteikė prancūzų 
ir vokiečių kalbų vadovėlių 
siuntą. 
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Artūras Vazbys (kairėje) ir Vygandas Malinauskas 

LIETUVOS ATEIČIAI 
GYVYBIŠKAI SVARBUS 

JAUNIMAS 
Kalbamės su Lietuvos Ateitininkų federacijos pirm. 

Vygandu Malinausku ir Lietuvos Jaunųjų krikščionių 
demokratų sekcijos pirm. Artūru Vazbiu. 

—Malonu Jus abu matyti 
dienraščio „Draugo" re
dakcijoje ir ačiū, kad pas
kyrėte laiko iš savo paly
ginti trumpos viešnagės 
Čikagoje atsakyti į keletą 
klausinių. Kieno kvietimu 
ir kokiais tikslais atvykote 
į JAV? 

V. Malinauskas: — Šį kar
tą atvykau pakviestas Čika
goje ir aplink ją gyvenančių 
ateitininkų dalyvauti Ateities 
savaitgalyje. Buvau papra
šytas pasisakyti apie ateities 
viziją ateitininkams Lietuvoje 
ir tuo pačiu tai buvo pirmas 
mano vizitas, kaip naujai 
išrinkto Ateitininkų federaci
jos pirmininko, buvo proga 
prisistatyti čia gyvenantiems 
ateitininkam^ ir, kas man 
buvo labai s arbu, aptarti kai 
kuriuos kl: išimus, kai ką 
išsiaiškinti, nes nuo praėju
sios vasaros metu vykusios 
Nepaprastosios ateitininkų 
konferencijos Palangoje buvo 
likę neužbaigtų diskusijų. 
Man šis susitikimas su už
sienio ateitininkais buvo labai 
naudingas. Tikiuosi, kad jis 
buvo naudingas ir čia gyve
nantiems ateitininkams. 

AVazbys: — Kartu esant 
ateitininku ir krikščioniu de
mokratu, man iš tikrųjų sun
ku nustatyti pagrindinį vizito 
tikslą. Aš atvykau į tą patį 
Ateities savaitgalį, kuriame ma
no tema buvo „Jaunoji karta 
Lietuvos politiniame gyve

nime". Tačiau galbūt krikš
čionių demokratų aspektas 
šiuose susitikimuose buvo la
biau akcentuojamas negu atei-
tininkiškasis. 

—Vygandai, dabar kele
tas klausimų apie ateiti
ninkus. Kaip Jūs šiuo metu 
vertinate ateitininkų veik
lą Lietuvoje? Ar po Palan
gos konferencijos, nepai
sant kai kurių nesklandu
mų, atsirado daugiau entu
ziazmo, pagyvėjo veikla? 

—Aš manau, kad ateiti
ninkų veikla tapo intensyves
nė dėl kelių priežasčių: dabar 
jau ryškėja ir aiškiau formu
luojami ateitininkų užda
viniai Lietuvoje, aiškiau ma
tyti ta problematika, tiek jau
nimo ugdyme, tiek apskritai 
krašto gyvenime. Kita vertus, 
Nepaprastoji konferencija pa
keitė statutą, organizacijos 
struktūra tapo lankstesnė ir 
pajėgi veiksmingiau reaguoti į 
tai, kas vyksta mūsų aplin
koje, ir trečia, kas svarbu, da
bar mes turime didesnę pa
galbą idėjinėje plotmėje iš 
naujos tarybos, kurią sudaro, 
be išimties, visi žmonės, tu-
rinys veiklos patirtį, žinomi 
Lietuvos kultūriniame, inte
lektualiniame, politiniame, 
visuomeniniame gyvenime. 
Šitie veiksniai jau patys sa
vaime pagyvina veiklą. Entu
ziazmo jau buvo ir prieš Ne
paprastąją konferenciją, ta
čiau dabar nuotaikos yra ne

blogos ir aš tikiuosi, kad 
mūsų darbas bus labai 
sėkmingas. 

—Kiek dabar ateitininkų 
Lietuvoje. Ne sąrašuose, 
bet tokių, kurie yra įsi
traukę į veiklą? 

—Yra pateikiami skaičiai 
nuo 2 iki 4 tūkstančių, tai 
mes manom, kad vidurkis yra 
apie 3,000. Kadangi nėra to
kios griežtos registracijos, tas 
skaičius nuolat keičiasi. 

—Ar veikia visos sąjun
gos: jaunieji, moksleiviai, 
studentai, sendraugiai? 

—Praktiškai visos sąjungos 
sustiprėjo ir tapo labai sava
rankiškos. Ypač, sakyčiau, 
kad labai sustiprėjo mokslei
vių ir studentų sąjungos, 
tačiau taip pat gerokai atsi
gauna ir jaunučių sąjunga. 

—Kokie ateitininkų san
tykiai su kitom jaunimo or
ganizacijom? 

—Čia irgi svarbu pažiūrėti, 
kas Lietuvoje įvyko per pas
taruosius 7-8 metus. Ateiti-
ninkija, iš esmės būdama vie
na didžiausių dabartinių Lie
tuvos jaunimo organizacijų, 
turėdama plačius uždavi
nius, turėtų užtenkamai prob
lemų, besirūpinant vien sa
vais reikalais, tad kartais yra 
pavojus užsidaryti tik savo 
rate, gyvent savo gyvenimą, 
bet yra ir pavojus, kad liku
siam pasauliui nebus nei 
šilta, nei šalta. Pastaruoju 
metu Lietuvoje atsirado dvi 
organizacijos: Valstybinė jau
nimo reikalų taryba, kuri yra 
daugiau valdiška institucija, 
skirstanti lėšas, vyriausybės 
paramą jaunimo veiklai; ir 
kita visuomeninė, tai Lietuvos 
Jaunimo organizacijų taryba. 
Ir vienoj, ir kitoj ateitininkai 
turi gerą vardą, daugiausia 
gal todėl, kad yra gausiausia 
narių skaičiumi organizacija. 
Tad kol kas, kadangi jauni
mas iš vis Lietuvoje organi
zuojasi, mūsų santykiai su 
kitomis organizacijomis geri. 

—Sustokime prie pasaky
mo, kad Lietuvoje jauni
mas organizuojasi, vadina
si, ą kažką jungiasi, kažką 
stengiasi veikti. Kaip Jūs į 
tai žiūrite, Artūrai? 

—Iš viso organizuoto jauni
mo Lietuvoje yra ne tiek 
daug, tik apie 14 procentų. 
Tai penkiskart mažiau negu 
Vakarų Europos valstybėse. 

—Vygandai, ar Jūs nori
te tuo klausimu pasisaky
ti? 

—Aš kalbėjau ta prasme, 
kad prieš 5 metus bet kokia 
organizacija didžiai daliai 
Lietuvos jaunimo skambėjo 
kaip kažkas nepriimtina, ne
patrauklaus ir varžančio as
menišką laisvę, o dabar aš 
jaučiu, bent jau toje srityje, 
kur ateitininkai susiduria su 
jaunimu, kuris neorganizuo

tas, yra daug palankesnis nu
siteikimas organizacijoms. Be 
abejo, sutinku su Artūru, kad 
yra dar labai nedidelis pro
centas, dalyvaujančio organi
zacijose, bet yra tendencija ta 
linkme. 

—Kokiu būdu stengiatės 
pasiekti jaunimą, kad 
jungtųsi į organizacijas? 

A Vazbys: — Be abejo, rei
kia ieškoti formų, kalbėti ta 
kalba, kurią jaunimas supran
ta. Jaunųjų krikščionių de
mokratų atvejis yra kitokia si
tuacija, nes mes esame 
partijos dalis ir mums reikia 
įsivilioti jaunimą ne tik į 
mūsų organizaciją, bet ir į 
partiją. Mes ieškome narių 
per turiningą veiklą. Kartais 
jaunimas įsijungia ir nelabai 
supranta, kur įsijungė. Jauni
mas yra lengvai įtraukiamas, 
bet vėliau faktiškai lieka tik 
dėl skaičiaus. Mes stengiamės 
išlaikyti pusiausvyrą tarp at
virumo, turinio ir sąmonin
gumo. Artėjant prezidento 
rinkimams, ateina jaunimas 
iš aukštųjų mokyklų, iš kitų 
organizacijų ir po truputį 
angažuojasi veiklai. 

—Vygandai, ar studentai 
ir sendraugiai ateitininkai 
domisi politine veikla, 
ypač dabar, ar stengiasi 
aktyviai į ją jungtis? Ar 
Ateitininkų federacija ska
tina tą veiklą, ar stengiatės 
prislopinti? 

—Ateitininkija buvo labai 
aktyvi Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo dalis. Politi
niam sąmoningumui skiriama 
daug dėmesio akademinių sa
vaičių metu, į pašnekesius 
dažnai pasikviečiami žmonės, 
aktyviai dalyvaujantys poli
tiniame gyvenime, tačiau atei
tininkija, kaip organzacija, 
vengia tiesiogiai paremti ar 
išsakyti savo pritarimą kuriai 
politinei jėgai. Daug priklau
so krikščionims demokratams, 
bet nėra tokios agitacijos, kad 
ateitininkai būtinai turi pa
remti, tarkim, krikščionis de
mokratus. 

—Artūrai, kaip atsirado 
Jaunųjų krikščionių demo
kratų sekcija, kodėl tas ta
rytum skilimas? Anksčiau 
paminėjot, kad norėtumėte 
nuo partijos sąvokos šiek 
tiek atsiriboti, kodėl? 

—Jaunieji krikščionys de
mokratai yra kol kas sekcija 
partijos viduje. Visame pasau
lyje kiekviena stipri partija 
turi savo jaunimo organiza
ciją, tad iš esmės ir Lietuvos 
Krikščionių demokratų parti
joje buvo beveik savaime 
įsteigta jaunimo sekcija, nes 
tai vakarietiškai partijai bū
dingas reiškinys. Nežinau, ar 
taip buvo planuota, bet jauni
mo sekcija tapo realia struk
tūra, realiai veikiančia ir kai 
kam galbūt tai buvo net ne
tikėta, sutinkama be didelio 

entuziazmo. 
—Kiek ilgai veikiate kaip 

jaunimo sekcija? 
—Penkeri metai. Jau turime 

savo tradicijas ir politinės 
veiklos gaires. Lietuvoje yra 
labai sudėtinga situacija, tad 
mes padedam partijai, patys 
formuojam jaunimo po
litinius principus. Jaunam 
žmogui yra sunkiau įeiti į po
litinę partiją, negu į jaunimo 
organizaciją. Nors aš sten
giuosi to neakcentuoti, bet yra 
tam tikrų spragų tarp vyres
niųjų ir jaunųjų, kaip ir vi
sur. Kartais klausiama: kas 
tai yra jaunimo politika, kodėl 
išskiriat jaunimą iš kitų 
amžiaus grupių? 

Iš tikrųjų Lietuvoje jauni
mo padėtis yra specifinė ta 
prasme, kad jaunimui yra 
sunkiausia įsitvirtinti visuo
menėje ir ekonomiška, ir so
cialine prasme, jaunuomenė 
turi įsigyti išsilavinimą, rei
kia daug investuoti. Pajamos 
galbūt nemažesnės negu pen
sininkų, bet jaunimo yra kiti 
poreikiai ir tas plyšys susida
ro, kai jaunimas kuriam lai
kui neturi perspektyvų. Jau
nimas tiesiog priverstas ati
dėlioti savo problemų spren
dimą. 

Jaunimui turi būti specifi
nis dėmesys, o jo nėra; tad 
galbūt svarbu veikti partijos 
mastu, kad kažkas būtų pa
siekta. 

Klausimas yra: kur mūsų 
pirmenybės. Šiandien vyriau
sybė (gal aš eretiškai šneku) 
daugiau investuoja į pensi
ninkus, negu jaunimą ir aš 
nežinau kodėl. Galbūt galvo
ja, kad jie aktyviau ateina į 
rinkimus. Todėl ir nuspręsta, 
kad laikas organizuotis jauni
mui, o tai turėtų provokuoti 
vyriausybės aktyvumą. 

—Ar jaunimo sekcijoj yra 
vienodai moterų ir vyrų? 

—Didžiuosiuose miestuose 
— Vilniuje, Kaune, Klaipė
doje, Šiauliuose, dominuoja 
vaikinai, mažesniuose, pvz., 
Telšiuose — merginos. Bet 
nėra tokio ryškaus skirtumo. 

—Kadangi Lietuvoje mo
terys nelabai jungiasi i vi
suomeniną gyvenimą, gal
būt grynai dėl buitinių 
sąlygų, dėl to įdomu, kaip 
elgiasi jaunuomenė. Vy
gandai, kaip šiuo atveju su 
ateitininkais? 

—Sakyčiau, kad moterys, ar 
merginos, yra labai svarbi or
ganizacijos dalis. Yra sričių 
organizacijoje, kur nelabai ap
simoka perimti iniciatyvą iš 
moterų, nes jos labai gerai 
savo paskirtį atlieka. 

—Koki įspūdį Jums pali
ko užsienio lietuvių jauni
mas? 

Malinauskas: —Labai ge
ras įspūdis, gal šiek tiek bu-

(Nukelta j 4 psl.) 

Danutė Bindokienė 

Mirusieji 
nekrologų neskaito... 

Praėjusią savaitę Čikaga 
šiltai prisiminė buvusį arki-
diecezijos valdytoją kardinolą 
Joseph Bernardin, mirusį ly
giai prieš metus. Sakome — 
Čikaga — nes kard. Bernar
din buvo vienodai gerbiamas 
ir katalikų, ir nekatalikų, ir 
net netikinčių. Apie jo as
mens kilnumą ir paliktus 
pėdsakus katalikų sielovados 
darbe prirašyta gausybė žo
džių, ypač tuojau po mirties, 
kai didieji miesto dienraščiai 
skyrė daug puslapių kardino
lo gyvenimui, filosofijai ir dar
bams, o laidotuvių dieną visi 
kiti reikalai žiniasklaidai ta
rytum neegzistavo: dėmesys 
buvo nukreiptas tik šia viena 
vaga. 

Ir, praėjus metams nuo 
mirties, kard. Joseph Bernar
din yra minimas su gilia pa
garba, pabrėžiant jo įtaką 
žmonėms, su kuriais teko su
sitikti ar bendrauti. Tai buvo 
labai ryšku, kai kardinolas 
jau sirgo nepagydoma vėžio 
liga ir jautė artėjančią gyveni
mo pabaigą. Būdamas ligo
ninėje, kiek jėgos leido, 
stengėsi guosti kitus ligonius, 
nors pats kentėjo didelius 
skausmus. Galbūt svarbiau
sia, kad jo ramumas ir tvirtas 
pasitikėjimas Dievu, žvelgiant 
mirčiai į akis, akivaizdžiai 
parodė visiems, koks turi būti 
tikinčiojo gyvenimo galas. Kai 
Šiandien vis garsiau planuoja
ma, kaip pagreitinti sunkiai 
sergančio ar negalias ken
čiančio senuko mirtį, kard. 
Bernardin savo pavyzdžiu liu
dijo, kad ne žmogaus valioje 
yra jo gyvenimo pabaiga — 
kaip ir gyvybė, mirtis priklau
so Visagaliam Dievui. 

Įdomu pastebėti, kad niekas 
nei puse žodžio nepamini ank
stesnių kardinolo Bernardin 
veiklos metų Čikagos arkidie-
cezijoje ir kitur. Ne visuomet 
jis taip buvo giriamas, ne vi
suomet jo patarimų taip 
atidžiai klausoma, o nurody
mai be murmėjimo vykdomi. 

Kaip sakoma — viskas pri
siminimuose atrodo šviesiau 
ir gražiau, kaip tikrovėje. 
Kard. Bernardin turėjo tvirtą 
valią bei nusistatymus, kurie 
ne visada visiems patiko, 
tačiau šiandien visa tai pa
miršta — iš perspektyvos jis 
atrodo beveik šventas, tad da
bartiniam arkivyskupui teko 
nelengvas uždavinys: eiti savo 
pirmtako pėdomis. Arkivysku
pas Francis George jau spėjo 
pakliūti į kai kurių arkidiece-
zijos kunigų „nemalonę" u* 

| per uolų savo pareigų atli

kimą. Mat jis, lankydamas 
parapijas ir atradęs, kad ne 
viskas daroma taip. kaip rei
kia, tiesiai-šviesiai liepęs kle
bonams pasitempti. Nėra abe
jones, kad jis šiandien lygina
mas su buvusiu kardinolu ir 
toli gražu jam neprilygsta. 

Antra vertus, niekas negali 
prilygti prisiminimams, ypač 
žmogui mirus. Tai galime pa
stebėti ir iš nekrologų, spaus
dinamų lietuviškoje spaudo
je. Žmogus, apie kurį niekas 
nebuvo girdėjęs, jokioje visuo
meninėje veikloje nedalyva
vęs, jokių lietuvybės dirvo
nuose vagų neišvaręs, nekro
logo eilutėse apibudinamas 
taip šviesiai, kad visi, ne
turėję progos jį pažinti, nuo
širdžiai gailisi kažką kilnaus 
praradę. O jeigu mirtis iš 
mūsų tarpo išplėšia veiklų ir 
nusipelniusį asmenį, užuo
jautose, atsisveikinimuose ir 
nekrologuose pnberiama dau
giau liaupsių, kaiD aplink 
šimtametį klevą lapų rudenį. 

Tai gražu ir prasminga. Mi
rusiųjų atminimą turime 
gerbti, vienok kur kas pras
mingiau ir gražiau, jeigu ger
biame žmones, kai dar jie 
gyvi. Kiekvienas užsienio lie
tuvis, labiau pasireiškęs vi
suomeninėje veikloje, yra pa
tyręs daug kritikos, net piktų 
apkalbų, priešiškumo. Kai 
jam reikėjo pagalbos toje veik
loje, kad darbai sklandžiau 
eitų. kad daugiau būtų galima 
atlikti, daugelis atsuko nu
garą ar numojo ranka. Tik 
atėję į laidojimo koplyčią, kai 
tas žinomas asmuo jau buvo 
atidavęs paskutinę t.avo duo
klės dalelytę, kalbėtojai vie
nas per kitą, ašaras braukda
mi, tvirtina, kaip artimas tas 
žmogus jiems buvęs, kiek ilgai 
jį pažinoję, kaip gerbę. Gerai, 
kad velionis nebegali pakelti 
galvos ir nusijuokti. 

Dažniausiai šiandien užsie
nio lietuvių visuomenėje gir
dimas nusiskundimas: mūsų 
gretas retina mirtis ar nega
lios, nėra kas stoja į pasitrau
kusiųjų vietą ir tęsia svar
biuosius darbus... Tačiau mes 
vis tiek nevertiname tų 
darbštuolių, kurie dar pajė
gia, kurie dar pluša, aukojasi. 
Užuot padėkos 'jos net nesiti
ki) ar bet kokio atlyginimo (to 
ir nelaukia, nes ne dėl atlygi
nimo dirba), jie sulaukia prie
kaištų kritikos. 

Tad negirkime vien miru
sių, pataupykime ir pasaky
kime vieną kitą gerą žodį ir 
gyviesiems, kol jie yra — mi
rusieji nekrologų neskaito... 

GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 
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IV PLS Žaidynės neiširo, 
liko tik gilus skausmas ir tyli 
panieka žudikams. 

Tas skausmas buvo išreikš
tas rugpjūčio 3 d., kuri buvo 
paskelbta Lietuvos gedulo die
na. Žaidynės tą dieną nevy
ko. Tūkstančiai žmonių nešė 
gėles, vainikus, degančias žva
kes ir lydėjo į kapines žuvu
siųjų karstus. Jų skruostais 
riedėjo skausmo ašaros. 

Jau nebekalbant apie Medi
ninkų tragediją, geriau galėjo 
baigtis ir mano teniso varžy
bos. Tiesa, vyrų dvejeto varžy
bose, 55 metų amžiaus gru
pėje su kauniečiu R. Liubartu 
nesunkiai laimėjome aukso 
medalius. Vyrų vienete, 65 m. 
amžiaus grupėje pasiekiau fi
nalą. Laimėjęs pirmąjį setą, 
antrojo pradžioje pasitempiau 
raumenį; buvau priverstas pa

siduoti ir pasitenkinti sidabro 
medaliu. Sūnus Rolandas lai
mėjo aukso medalį vyrų dve
jete 35 m. amžiaus grupėje su 
kauniečiu G. Remeikiu. Kitas 
sūnus Darius žaidė futbolą už 
Čikagos „Lituanicą", bet dau
giau neįkopė, kaip į ketvirtą 
vietą. 

Turėjome ir vaikaitį, Da
riaus sūnų Vytuką, atsivežę. 
Galvojome, kad jis dalyvaus 
mažiukų dviračių lenktynėse. 
Bet nepavyko, nes Joanai ir 
taip jau buvo per daug važi
nėti tarp Klaipėdos, Šiaulių ir 
Kauno, kur mes trys žaidėme. 
Tačiau Vytukas ir savo ruožtu 
pateko į laikraščio skiltį. Jo 
tėvas žaidė Klaipėdoje, ten 
buvo ir apgyvendintas. Kelis 
kartus prie maisto Vytukas 
paprašė pieno, bet viešbutis 

pieno neturėjo. Kitą dieną, va
žiuodamas automobiliu lau
kuose pamatė gerą bandą kar
vių. „Močiute, žiūrėk, — su
šuko vaikas, — žiūrėk kiek 
karvių, o viešbutyje pieno 
nėra!" 

Kai buvo nuleista Žaidynių 
balta vėliava ir aukur* užgeso 
žaidynių ugnis, žmonės pa
judėjo į visus Lietuvos kampe
lius, o sportininkai, atkeliavę 
iš 14 skirtingų kraštų, pasuko 
į tolimą Indiją, Čilę, Argen
tiną, Sibirą ir kt. Su jais 
iškeliavo ir Žaidynių džiaugs
mas ir įspūdžiai, atsisveikini
mo liūdesys, dar neišblėsęs 
Medininkų skausmas. Taip 
nusiteikęs grįžau į Čikagą, o 
ne į Floridą, kur jau gyve
nome. 

Čikagoje turėjau dar ke
liems mėnesiams darbo. Buvo 
gera proga padėkoti ir atsi
sveikinti su išvykos komiteto 
nariais ir atlikti pranešimą 
ŠALFAS s-gos suvažiavimui 
Clevelande. 

Pranešimą Clevelande bai

giau dviem pareiškimais: 
1. — Po 50 metų įvairiausių 

pareigų ir aktyvaus dalyvavi
mo lietuvių sportinėje veik
loje, atėjo laikas su jumis at
sisveikinti ir padėkoti. Tad 
nuoširdus Ačiū visiems. 

2. — Išvykos komiteto pir
mininkas yra išvykęs. Prieš 
iškeliaudamas, telefoniniame 
pasikalbėjime man pareiškė, 
kad išvykos į žaidynes apy
skaita jam grįžus bus atlikta 
ir įteikta. 

PIRMOSIOS PASAULIO 
LIETUVIŲ LAUKO 
TENISO ŽAIDYNĖS 

Per TV PLS žaidynes iš 
užsienio įvairių kraštų dalyva
vo net 70 lauko teniso žaidėjų. 
Nenuostabu kad per teniso 
varžybų atsisveikinimo vaka
rienę buvo r. atarta ruošti Pa
saulio lietuvių teniso žaidynes 
po dviejų metų, t.y. 1993 me
tais, tai yra tarpe tarp dviejų 
PLS žaidynių. 

Kaip nedalyvausi? Ir vėl su 
Joana (Šį kartą be vaikų) į Lie
tuvą, berods 7-tą kartą. 

Gražiame Vilniaus teniso 
klube išsirikiavo 200 lauko te
niso žaidėjų atidarymui. Po 
kelių kalbų ir ministro pirmi
ninko A. Šleževičiaus atidary
mo žodžio, ir aš buvau pa
kviestas tarti sveikinimo žodį. 
Po trumpos programos vyrai 
ir moterys liko Vilniuje, senjo
rai nukeliavo į Kauną, o jauni
mas į Šiaulius. Vilniuje buvo 
tikėtasi, kad Š. Amerikos ge
riausias atstovas V. Čikotas 
bus rimtas priešininkas Lietu
vos čempionui. Tačiau jis rim
tesnio pasipriešinimo nedavė 
net pusfinalyje. 

Senjorams, kurių buvo di
džiulis būrys, taip pat ne daug 
ką geriau sekėsi. 60 m. gru
pėje visi pralaimėjo pirma
jame rate. Tik aš pralindau 
trijų setų kovoje. Tačiau ant
rajame rate, prieš 10 metų 
jaunesnį V. Paulauską trečia
jame sete man pritrūko jau
nystės. Dvejetą žaidžiau su R. 
Liubartu iš Kauno 55 metų 
amžiaus grupėje. Cia sekėsi 
geriau: lengvai laimėję pirmus 

du ratus, pusfinalyje susiti
kome gerus pažįstamus iš Flo
ridos — G. Grajauską ir A. 
Andrulį. Supylėme juos 6:0, 
6:0, o finale taip pat nesunkiai 
nugalėjome V. Paulauską ir 
Zablockį 6:3, 6:1, tuo laimėda
mi pirmąją vietą. 

Po Šių žaidynių Palangoje 
vyko tarptautinis senjorų tur
nyras. Čia vėl 60 m. amžiaus 
grupėje įveikiau pirmuosius 
priešininkus, o pusfinalyje A. 
Saunorį iš Hamiltono, Kana
dos, buvusį Sovietų S-gos stalo 
teniso čempioną. Finale tačiau 
pralaimėjau A. Baliūnui i.š 
Kauno 6:4, 6:4. 

Per šaunų atsisveikinimo 
banketą Vilniuje buvo proga 
visiems pasisakyti, kas ką gal
voja ar pageidauja. 

Joana susilaukė daugiausiai 
plojimų, kalbėdama, kad dau
giau dėmesio ir pastangų rei
kia skirti jaunimui. Ji ir pak
vietė porą jaunų mergaičių ar 
berniukų mėnesiui į Floridą. 

Ilgai laukti nereikėjo, pava
sarį Floridoje pasirodė Gab

rielė Masiliūnaite ir jos *rene-
ris Gracijus Remeikis. Turėjo 
atvykti dar viena, bet paskuti
niu momentu atkrito. Gracijų 
pažinojome jau anksčiau, juk 
prieš jo senelį dar teko žaisti 
Australijoje. O Gracijus pui
kus žaidėjas ir treneris (šiuo 
metu Lietuvos teniso sąjungos 
vyr. treneris!. 5 metus buvęs 
Lietuvos čempionas. Po ryti
nio bėgiojimo jie abu kasdien 
po du kartus puikiose aikštėse 
dirbo su pasišventimu. Ga
brielė dalyvavo dviejuose tur
nyruose 16 m amžiaus gru
pėje ir abu laimėjo — Ormond 
Beach ir Jacksonville. 

Planavome juos abu nuvožti 
į Torontą. į ŠALFAS s-gos me
tines žaidynes Joanai vairuo
jant, pasiekėme VVashingtona. 
kur Kanados ambasadoje ban
dėme jiems gauli )važia\imo 
vizą. Vizos ne tik negavome, 
bet dar atrodė lyg norėjo ir 
mus areštuotu 

!Bi;> daugiau I 
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APIE JAV LB TARYBOS 
SESIJĄ 

GRAŽINA KAMANTIENĖ 

Pirmoji JAV LB XV tarybos 
sesija įvyko 1997 rugsėjo 27-
28 d. Philadelphijoje. Sesiją 
rūpestingai suruošė, globojo, 
gerą Westin Suites viešbutį 
parūpino, visus valgydino, 
registraciją pravedė ir viskuo 
daug rūpinosi darbštaus ben-
druomeninko Algimanto Gecio 
pirmininkaujamas organizaci
nis komitetas, kuriame buvo 
Philadelphijos LB apylinkės 
pirm. Roma Krušinskienė, 
Pietryčių LB apylinkės pirm. 
Juozas Majauskas, Jean Dorr, 
Teresė Gečienė, Linas Kučas, 
Vytas Maciūnas, Rimantas 
Stirbys, Kristina Volertienė ir 
Aušra Zerr. Sesijos išvakarėse 
jie suruošė jaukų susi
pažinimo priėmimą su vai
šėmis tarybos nariams ir 
svečiams. Sesijos registracijos 
mokestis buvo po 100 dol. 
kiekvienam Tarybos nariui. 

Sesiją sušaukė ir pirmajam 
sesijos posėdžiui vadovavo, ka
denciją baigiantis XTV tarybos 
prezidiumas iš Kalifornijos: 
pirm. dr. Zigmas Brinkis, 
vykd. vicepirm. Angelė Nel-
sienė, vicepirmininkai Violeta 
Gedgaudienė ir Vytautas Vi
dugiris, sekretorius Antanas 
Polikaitis. Daugelio Tarybos 
narių veteranų nuomone, An
tanas Polikaitis buvo pats ge
riausias prezidiumo sekreto
rius. Per praėjusius trejus me
tus jis labai kruopščiai ir gerai 
tvarkė didelę bei atsakomingą 
JAV LB tarybos koresponden
ciją ir balsavimus. Jam sesi
joje buvo išreikšta didelė pa
dėka. 

Šeštadienio ryte sesija pra
sidėjo su prezidiumo pirm. dr. 
Zigmo Brinkio trumpu atida
rymo žodžiu. Po himnų ir 
garbės svečio vysk. Pauliaus 
Baltakio, OFM, maldos, sesiją 
sveikino JAV LB Pietryčių 
apygardos pirm. Kęstutis Če-
sonis ir Philadelphijos apy
linkės pirm. Roma Krušins
kienė, Violeta Gedgaudienė 
supažindino su kitais garbės 
svečiais. Jie buvo: Lietuvos 
Respublikos naujasis ambasa
dorius Jungtinėms Amerikos 
Valstijoms Washingtone Sta
sys Sakalauskas, Lietuvos 
Respublikos ambasadorius 
Jungtinių Tautų Misijoje New 
Yorke Oskaras Jusys, Amba
sadų patarėjai Darius Semaš
ka ir Rytis Paulauskas, amba
sados sekretorė Aušra Semaš
kienė, PLB valdybos pirm. Vy
tautas Kamantas ir Kanados 
LB Krašto valdybos pirm. Al
girdas Vaičiūnas. 

Po to Angelė Nelsienė 
supažindino su visais Tarybos 
nariais (sesijoje dalyvavo 61, 
nedalyvavo 7 iš 68 Tarybos 
narių). Pareigingas dr. Remi
gijus Gaška specialiai iš Lietu
vos parskrido tik dieną prieš 
sesiją. KV pirm. Regina 
Narušienė supažindino su 
Krašto valdybos nariais (sesi
joje dalyvavo 12, nedalyvavo 
3> ir JAV LB Washington 
įstaigos direktore Asta Banio
nyte. 

Priėmus be diskusijų prezi
diumo iš anksto atsiųstą dar
botvarkę, buvo sudarytos 
komisijos: Nominacijų komisi
ja iš Algio Augūno, Česlovo 
Mickūno ir Irenos Vaitienės, 
ir Mandatų balsų skaičiavimo 
iš Gintaro Čepo. Vyto Petru
lio ir Jono Urbono. Visais bal
sais buvo patvirtintas pra
ėjusios sesijos protokolas. 
Pirm. dr. Zigmas Brinkis pa
teikė prezidiumo pranešimą. 
Jie turėjo 26 posėdžius per 
praėjusius metus, daug pasi
tarimų. Artimai, nors ne vi
suomet sutartinai, bendravo 
su Krašto valdyba, nes nuo

monės skyrėsi dėl nuolatinio 
KV priešinimosi pildyti PLB 
seimo įpareigojimą skirti PLB 
valdybai 30% Vasario 16 pro
ga surinktų aukų. Dėl to ne
buvo patvirtintos 1995 ir 1996 
m. JAV LB KV pateiktos 
sąmatos. Prezidiumas palaikė 
artimus ryšius su kitomis JAV 
LB institucijomis ir parei
gūnais, išvardino daugelį at
liktų darbų, dėkojo visiems už 
bendradarbiavimą, pastabas 
ir paramą. 

Dr. Zigmas Brinkis, pra
nešimą baigdamas pabrėžė, 
kad LB pagrindinis tikslas yra 
per LB apylinkes, šeimas ir, 
glaudžiai bendradarbiaujant 
su Lietuva, išlaikyti lietuvybę, 
rūpintis lituanistiniu švie
timu, jaunimu, kultūra, spau
da lietuviškomis parapijomis, 
lėšų telkimu lietuviškai veik
lai, Lietuvos reikalų atstovavi
mu JAV valdžios įstaigose ir 
visais reikalais, kurie stiprina 
lietuvių gyvenimą ir veiklą 
JAV ir kurie jungia mus su 
viso pasaulio lietuviais. 

Nominacijų komisija pateikė 
du kandidatų sąrašus į prezi
diumą: vieną Vyto Maciūno su 
dr. Jonu Bilėnu, Rimu Bitėnų, 
Kęstučiu Česoniu, Juliumi 
Vėblaičiu; ir kitą Donato 
Skučo su Jonu ir Laima Karo
sais, Dalia Puškoriene ir 
Aušrele Sakalaite. Slapto bal
savimo rinkimai įvyko labai 
skubiai, dėl ko protestą iš
reiškė ir, atrodo, nebalsavo, 
Floridos atstovai. Nepažin
dami kandidatų, jie norėjo dar 
prieš balsavimus išgirsti abie
jų sąrašų kandidatų pasisaky
mus, tačiau to nebuvo. Balsus 
suskaičiavus paaiškėjo, kad 
laimėjo Donato Skučo sąrašas 
29 balsais prieš 26 balsus už 
Maciūno sąrašą. 

Po pertraukos antrąjį posėdį 
pradėjo ir vėliau visus 
posėdžius gerai vedė naujo 
prezidiumo pirmininkas Dona
tas Skučas. Jis padėkojo už 
pasitikėjimą, žadėjo su visais 
artimai dirbti, informuoti, 
prašė Tarybos narių paramos. 
Šis posėdis buvo skirtas Kraš
to valdybos pranešimams ir 
klausimams. Tie pranešimai 
14 dienų prieš sesiją buvo 
pasiųsti visiems tarybos na
riams, todėl dabar buvo tik 
trumpi papildymai ir siūlymai 
nutarimams. Kadenciją bai
giančios KV pirmininkė Regi
na Narušienė kvietė KV na
rius prie mikrofono ir po jų 
trumpų pasisakymų kiekvieną 
apdovanojo gėlėmi >. Trumpai 
kalbėjo vykdomasis vicepirm. 
prof. dr. Vytautas Bieliauskas. 
Švietimo tarybos pirm. Regina 
Kučienė, Kultūros tarybos 
pirm. Alė Kėželienė, Visuome
ninių reikalų tarybos pirm. 
prof. dr. Kęstutis P. Žygas. So
cialinių reikalų tarybos pirm. 
ir daugelio kitų jos žinioje 
esančių LB institucijų vadovė 
Birutė Jasaitienė, Religinių 
reikalų tarybos pirm. sesuo 
Margarita Bareikaitė, Ekono
minių reikalų tarybos pirm. 
Algis Rimas, vicepirm. finan
sų reikalams ir iždininkas 
Ramutis Pliūra, vicepirm. 
mokslo reikalams dr. Vitolis 
Vengris, vicepirm. sporto rei
kalams Algis Rugienius, JAV 
Lietuvių jaunimo sąjungos 
pirm. Vike Mikolaitis, Vi
suomeninių reikalų įstaigos 
direktore Asta Banionytė ir 
Smithsonian Baltic Folklife 
festivalio atstovė Laima Šilei-
kytė-Hood. Vicepirmininkų or
ganizaciniams reikalams ir in
formacijos reikalams, sekre
torės, „Bridges" ir „Lituanus" 
žurnalų vadovų pranešimų ne
buvo nei raštu, nei žodžiu. 

CLASSIFIED GUIDE 
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Philadelphia, PA, vykusioje XV LB tarybos sesijoje ifirinkins naujasis tarybos prezidiumas. Sėdi iš kaires: Dalia 
Puškoriene, Laima Karosienė, Jonas Karosas ir Aušrelė Sakalaite; stovi Donatas Skutas. 

Pranešimai parodė, kokius di- Prašė „Pasaulio lietuviui" 
delius lietuvybės išlaikymo skirti didesnę negu JAV LB 
darbus atliko kai kurios KV 
tarybos, pvz., Švietimo, sociali
nių reikalų, kultūros ir kitos 
bei paskiri KV nariai. Po 
pranešimų buvo iškeltas su
sirūpinimas dėl „Bridges" 
žurnalo vėlavimo ir keletas 
kitų klausimų. 

Po pietų trečio posėdžio 
pradžioje JAV LB Garbės teis
mo pirm. dr. Antanas Razma 

sąmatoje numatytą 250 dol. 
sumą ir visus skaityti „Pa
saulio lietuvį", nes jame bus 
skelbiama apie PLB valdybos 
darbus ir planus. Sakė, kad 
PLB valdyba nori labai artimo 
bendradarbiavimo su JAV LB, 
dažnesnių pasitarimų, pasi
dalinimo žiniomis ir darbais. 
Žadėjo informuoti prezidiumą 
ir KV apie PLB darbus, pro-

perskaitė pranešimą apie GT jektus, planus, rūpesčius ir 
posėdį 1997 gegužės 24, ku
riame dalyvavo JAV LB ir 
PLB pirmininkai ir buvo svar
stytas JAV LB tarybos prezi
diumo prašymas išsiaiškinti 

džiaugsmus, atsakyti klausi
mus, aiškinti gandus ir patik
slinti faktus. Prašė JAV LB 
vadovus kiek galima daugiau 
apie viską informuoti PLB 

ar PLB seimo finansiniai ir valdybą. Prašė, kad į atei-
kiti įpareigojimai kraštų Ben- nančių metų JAV LB KV 
druomenėms yra teisėti ir 
vykdytini. Tas klausimas buvo 
keliamas JAV LB KV sąma
tose. GT sprendimas buvo 

sąmatą arba biudžetą būtų 
įrašyta pakankama suma pi
nigų, kuri galėtu būti duota 
PLB valdybai sėkmingiau at-

toks: „Kadangi JAV Lietuvių likti jai JAV LB ir kitų kraštų 
Bendruomenė yra Pasaulio atstovų nurodytus darbus, nes 
Lietuvių Bendruomenės dalis, KV pasiūlytoje Sąmatoje nėra 
jos išrinkti astovai aktyviai jokios pinigų sumos PLB val-
dalyvavo visuose PLB sei- dybai. Baigdamas pranešimą 
muose ir taip pat PLB 
seime 1983 m. birželio 26-30 
d. Čikagoje, kuomet buvo 
priimtas lėšų paskirstymo nu
tarimas. Tas nutarimas nie
kad nebuvo atšauktas ar pa
naikintas. Tad, JAV LB 

PLB valdybos pirmininkas at
siprašė visų, jei kas" per neap
sižiūrėjimą, nesusipratimą ar 
del kokių priežasčių buvo 
užgauti ar bus užgauti ir atei
tyje. 

Po to 25 minutės buvo skir-
Krašto valdyba turi vykdyti šį tos Lietuvos Respublikos Sei-
nutarimą ir atsiskaityti su mo ir JAV LB atstovų komisi-
PLB valdyba". Kaip iš KV fi- jos pirm. Donato Skučo 
nansinių apyskaitų pauškėjo, pranešimui. Komisijoje kartu 

su pirmininku dirba dar ketu
ri nariai: Juozas Ardys, Vytas 
Maciūnas, Regina Narušienė 
ir Liuda Rugienienė. Pirm. 
Skučas džiaugėsi darniu visų 
narių darbu, gerais ryšiais su 
LR Seimo atstovais, įvairių 
klausimų svarstymu, diskusi
jomis, LR Seimui perduotomis 
rezoliucijomis, siūlymais nu
tarimams, vėliau Seimo nuta
rimais ir LR Vyriausybės 
pradėtais vykdyti projektais. 
Vienas tokių darbų yra šių 
metų Vyriausybės nutarimas, 
vadovaujantis LR Seimo 1996 
spalio 23 nutarimu „Dėl lietu
vių grįžimo ir integracijos tė
vynėje", dabar sudaryti koor
dinacinę komisiją išeivijos in-
tegravimuisi į Lietuvos gyve
nimą. 

Po pranešimo buvo 5 at
stovų rinkimai į LR Seimo ir 
JAV LB atstovų komisiją. Po 
slaptų balsavimų į komisiją 
trejų metų terminui buvo 
išrinkti: Liuda Rugienienė (42 
balsai), Regina Narušienė (39), 
Juozas Ardys (34). Dalia 
Puškoriene (34) ir Vytas 
Maciūnas (33). Kandidatais 
liko Vytautas Vidugiris (29) ir 
Zigmas Viskanta (26). 

Vyriausios rinkimų komisi
jos pirm. Gintaras Čepas 
pranešė apie pavasarį įvyku
sius rinkimus į JAV LB XV 
Tarybą. Reikėjo išrinkti 60 
Tarybos narių, kandidatų 
buvo 75, rinkimuose dalyvavo 
5,074 balsuotojai. 88 balsai 
negaliojo, tad buvo užskaityti 
4,986 balsai. Palyginimui 
1994 metų Tarybos rinkimuo
se dalyvavo 5,815 balsuoto-

nors ir buvo toks GT sprendi
mas, tačiau KV jo nevykdė, 
jokių skolų po 1995 metų bu
vusiai PLB valdybai neiš
mokėjo. Naujasis PLB valdy
bos pirmininkas vėliau sesi
joje pareiškė, kad naujoji PLB 
valdyba nori parodyti gerą 
valią ir jokių pretenzijų ne
reiškia dėl senų skolų, 
tikėdamasi, kad JAV LB pa
rems naujos PLB valdybos 
darbus savanoriškomis lėšo
mis. 

Kontrolės komisijos praneši
mą perskaitė dr. Algis Čepu
lis. Tikrintos knygos vedamos 
tvarkingai. Pranešimas buvo 
patvirtintas. 

Toliau vyko PLB valdybos 
pirm. Vytauto Kamanto pra
nešimas, kuriam buvo skirta 
20 minučių. Jis ir pirmininko 
pavaduotojas Algis Rugienius 
prieš sesiją buvo išdalinę vi
siems Tarybos nariams voką 
su penkių puslpių PLB valdy
bos pranešimu, PLB Konstitu
cija ir Lietuvių Charta, infor
macija apie PLB seimą, nauju 
„Pasaulio lietuvio" rugpjūčio-
rugsėjo mėnesio numeriu ir li-
pinukais su vyčiukais. Pirmi
ninkas pranešimo neskaitė, 
tik kai ką paminėjo. Pirmiau
sia sveikino naują Tarybą, ku
rios pusė yra ir PLB seimo na
riai, ir jos naują prezidiumą. 
Prašė Tarybos narius sesijoje 
pasisakyti ko tikisi, laukia ir 
pageidauja iš naujos PLB val
dybos. Kvietė naujus pirmi
ninkus ruoštis ir dalyvauti 
1998 metų vasarą Lietuvoje 
šaukiamame visų kraštų Ben
druomenių ir Jaunimo sąjun
gų pirmininkų suvažiavime. 

jai. Šiais metais buvo 741 bal
suotojais arba 12.7 procentais 
mažiau. Tarybos Organizaci
nių reikalų komisijos pirm. 
Vytas Maciūnas pranešė apie 
JAV LB Tarybos įstatų ir tai
syklių peržiūros pakomisės 
pateiktus siūlymus pakeiti
mams. Su Maciūno pa
komisėje buvo Gintaras Če
pas, Algimantas Gečys, Algis 
Rugienius ir Janina Udrienė. 
Jie pasiūlė 23 pakeitimus 
Įstatuose ir 47 pakeitimus 
Taisyklėse. Pagal pirm. Ma
ciūną, tie pakeitimai turėjo 
tikslinti ar nustatyti šiuos 
reikalus: kas šiandien sudaro 
JAV Lietuvių Bendruomenę, 
organizacinį ryšį tarp JAV LB 
ir PLB, apygardos suvažia
vimo organizavimą, JAV LB 
Tarybos juridinį vaidmenį 
JAV LB veikloje ir JAV LB in
stitucijų išlaidų aprobavimo 
tvarką. Pateikti siūlymai tuoj 
iššaukė gyvas diskusijas, ku
rios vėliau nuėjo į Oragnizaci-
nių reikalų komisijos posėdį ir 
vėliau buvo tęstos sekmadie
nio posėdyje. Vienas iš siū
lymų buvo pakeisti dabartinį 
4-tą Įstatų straipsnį: „JAV LB 
yra Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės dalis", į tokį naują: 
„JAV LB yra savarankiška Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
dalis. JAV LB įsipareigojimai 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nei tvirtinami JAV LB Įsta
tuose nustatyta tvarka". Kai 
kurie Tarybos nariai pasisakė 
prieš tokį keitimą, tame 
įžiūrėdami norą JAV LB atsis
kirti nuo PLB šeimos, kas jau 
PLB seime kai kurių JAV LB 
atstovų buvo privačiai siū
loma. Siūlytojai aiškino, kad 
JAV LB ir PLB yra inkorpo
ruotos JAV kaip pelno nesie
kiančios korporacijos, taigi jos 
yra atskiros organizacijos ir 
tas turėtų atsispindėti įsta
tuose. Vėliau buvo siūloma 
žodį „savarankiška" pakeisti į 
„atskira" ar „autonomiška". 
Buvo abejota ir kitų pakei
timų reikalingumu ar tikslu
mu. Kadangi keitimų projektą 
Tarybos nariai gavo tik kelias 
dienas prieš atvykdami į se
siją (o kai kurie dar iš vis jo 
nebuvo gavę), tai po diskusijų 
sekmadienį visi pakeitimai 
grįžo atgal į komisiją, kad jie 

būtų dar kartą peržiūrėti ir 
ateityje kitai Tarybos sesijai 
pateikti. 

Ketvirtas šeštadienio posė
dis buvo skirtas atskirų Tary
bos komisijų posėdžiams. Visi 
nariai ir svečiai išsiskirstė į 
Ekonominių reikalų, Finansų, 
Jaunimo, Kultūros, Organiza
cinių reikalų, Socialinių rei
kalų, Švietimo ir Visuomeni
nių reikalų komisijų posėdžius 
pagal savo pasirinkimą. Dau
giausia susirinko į Visuomeni
nių reikalų komisiją — dau
giau negu trečdalis, mažiau
siai į Jaunimo — du. Komisi
jose buvo svarstomi joms prik
lausančių reikalų/sričių klau
simai, iškilę laike ankstyves
nių pranešimų, ir prezidiumo 
gauti bei iš anksto Tarybos 

ELEKTROS 
IVECHMAI—PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. DirDu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Note* to haratoy glv«n. pursuant to *An 
Act in relation to the use t' an Assuroed 
Business Name in the eonduet or trans-
action of Business m the State*, as 
amended, that a certification was filed by 
the undersigned wtth the County ClerV 
of Cook County Rto No.D046010 on the 
5th ot November, 1997 under the As-
sumed Name ot AL & V witfi the busi-
ness beated at 3417 W 64th pi., Chi-
cago, IL 60629. The true name and resi-
dence address ot the owner is: 

Algto M-Padulto 
3417W.64fcPI. 

CNogo.IL 60829 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS, ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS. ORO VĖSINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 773-585-6624 

netp n l T M 
Car washer needed. Malė or female. 

$5.35 per hr. TA 706-490*4004 
T j.Hang LooM. Inc. 

9616S.K«izie 
Evergreen Partt IL 60605 

% * * * % * * 

^ ^ GflBT 
5 j ^ PARDUODA 

į ^ RE/MAX 1 
REALTORS k d 

(773)586-5959 l | 2 v | 
(708)425-7161 | ^ £ 

RIMAS L STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

MISCELLANEOUS 

Needed: 4 ladtos to take 
care of older people. 

You mušt speak English 
$75-$120perday. 

Please ceJI: 1-414-763-2615 

APTFORRENT 
Brighton Pk. vic, 2 bedrm, 

stove, refrig., new carpeting; 
quiet bldg. 

Cal! Kevin 773-847-6577 

Nau|ai atvykusiems padedame susi
tvarkyti "Soc.Sec.", vairavimo teises. 
Reikalui esant, už papildomą mokesti, 

' galime klientus nuvežti i tas įstaigas ir 
parvežti namo. Padedame įsidarbinti. 
Skambinti Robertui: tel. 312-680-4466 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru. 

Siunčiame baldus ir komercines siuntas. 
Knygos j Lietuvą, 0.59 sv., minimumas $25.00. 

Pinigai pervedami doleriais - nuo išsiuntimo 
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas. 

50 sv. maisto produktų $ 9 8 . - Šventinis $ 3 9 . -
Įstaiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė 
Tel.: d. (813)360-9881, n. (813)360-1364. 

TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 
Telefonas: (773) 838-1050 

Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 

nariams susipažinimui iš
siųsti 35 klausimai/siūlymai. 

Šeštadienio vakare bendros 
vakarienės metu buvo pa
minėta 450 metų M. Mažvydo 
„Katekizmo" sukaktis. Vaka
rienės pradžioje ir pabaigoje 
kalbėjo sesijos organizacinio 
komiteto pirmininkas Algi
mantas Gečys, vakarienės pro
gramą vedė Violeta Gedgau
dienė. Buvo supažindinta su 
vakarienės svečiais, progra
mos atlikėjais, LB vadovais. 
Apie Mažvydą, jo „Katekiz
mą", ir Lietuvių Bendruomenę 
gražiai, vaizdžiai, poetiškai ir 
prasmingai pakalbėję rašy
tojas, visuomenininkas ir bu
vęs JAV LB krašto valdybos 
pirmininkas Vytautas Voler-
tas. Apie Mažvydo muziką 

įdomiai papasakojo JAV LB 
tarybos ir PLB seimo narys 
smuikininkas Julius Vėblaitis, 
kartu su kitu tarybos nariu 
smuikininku dr. Leonidu Ra
gu pademonstravę Mažvydo 
parašytą muziką. 

Vėlai po vakarienės, jau po 
10 vai. vakaro, LB apygardų ir 
apylinkių pirmininkai rinkosi 
į skubotai KV pirmininkės 
sušauktą posėdi pasikalbė
jimui su KV pirmininke ir 
nariai. Ten kalbėta kai ku
riais klausimais, buvo pirmi
ninkų nusiskundimų, kad KV 
per mažai rūpinosi JAV LB 
apylinkėmis, jų veikla ir pro
blemomis, per didelį dėmesį ir 
energiją skirdama Lietuvai ir 
jos reikalams. 

(Bus daugiau) 

LIETUVOS ATEITIS IR JAUNIMAS 
(Atkelta iš 3 psl.) 
vau nustebintas. Po Palangos 
konferencijos buvo visokių at
garsių, tad buvau nusiteikęs, 
kad galbūt sulauksiu ir kri
tiškų pasisakymų, bet per 
tuos susitikimus buvau labai 
geranoriškai priimtas ir, kas 
man labai patiko, kad 6a 
žmonės labai vertina daly
kiškumą. 

Vazbys: —Į keletą dalykų 
atkreipiau dėmesį. Vienas, 
kad nėra vengiama aštriai 
diskutuoti ir tiesiai dėstyti 
savo mintis, bet tai nėra daro
ma piktai ar agresyviai, kaip 
dažnai pasitaiko Lietuvoje. To 
dalykiškumo dalis yra tikrai 
didesnė kalbos turinyje, negu 
man įprasta girdėti. 

—Mes girdime labai tei
giamų dalykų apie jaunuo
sius demokratus, ypač kai 
jūs organizavote demon
stracijas kai buvo JAV ir 
Rusijos prezidento susiti
kimai Suomijoje ir kitais 
atvejais. Tai labai vertinga 

politinė veikla, padariusi 
mums nemažą įspūdį. O 
kaip žiūrite i savo partijos, 
arba sekcijos, ateitį? 

—Mes norime būti Lietuvos 
Krikščionių demokratų parti
jos ateitis. Mes labai nuosek
liai dirbame, ir rinkimai yra 
tik laikina, bet labai svarbi, 

-pauzė, o ateities kryptis — 
švietimo, lavinimo, galimybių 
dalyvauti vyriausybės rengi
niuose suteikimas. Juo dau
giau jaunimas bus veiklus, 
tuo Lietuvos ateitis bus tvir
tesnė. 

—Tikrai nuoširdžiai dė
koju už progą pasidalinti 
mintimis. Sėkmės poli
tinėje veikloje, Artūrai, 
Jums ir Jaunųjų krikš
čioniu demokratu sekcijai. 
Jums, Vygandai, linkime 
sėkmingai vadovauti ateiti
ninkams, kad greičiau 
mūsų tėvynėje būtu įgy
vendintas Sūkis: „Visa at
naujinti Kristuje!" 

Kalbėjosi redakcija 

i I 

http://CNogo.IL
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maloniai kviečia Jus į 
SIMPOZIUMO POKYLĮ 

1997 m. lapkričio 29 d., šeštadienį, 7:00 vai. vakaro 
LEXINGTON HOUSE POKYLIŲ SALĖJE, 7717 W. 95 St, Hickory Hills, IL. 

Programoje: Lietuvos ambasadoriaus JAV Stasio Sakalausko sveikinimas 

Auka: $50 
Rezervacijos: 
Irena Kerelienė 
(708)361-4770 

Nijolė Maskaliūnienė 
(708)361-5128 

Kokteiliai 7:00 vai. vakaro 
Vakarienė 8:00 vai. vakaro 

Nemokamas baras 
Gros „Nemuno" orkestras 

Laiškai ir nuomonės 
DRAUGO FONDUI NE 

Teko dalyvauti vieno klubo 
susirinkime, kuriame, kaip ir 
ne kuriuose, ne visi nutarimai 
širdžiai teikia, džiaugsmo. Štai 
susirinkimo pirmininkas pra
neša, kad Draugo fondas vėl 
prašo pinigų, nes nori greičiau 
priartėti prie milijono. Kas už 
tai, kad dueti? Kas už tai, kad 
ne? Vienai poniai pasisakius, 
kad ne, nes mes, ko gero, 
nebeturėsime iš ko „paba-
liavoti", triukšmingos katutės 
pritarė, kad Draugo fondui — 
ne. 

Iš kasininko pranešimo vi
siem buvo žinoma, kad banke 
knygutėje dar daug tūkstan
čių guli. Nestebina vieno pasi
sakymas, kad ne, bet blogai 
nuteikia ir liūdesį sukelia visų 
pritarimas. Nejaugi pradėsi
me gyventi tam, kad valgy
tume, kada daugeliui iš mūsų 
žemė jau obuoliu kvepia? 

Petras Peleckas 
Chicago, IL 

ĮŠVIRKŠČIO 
ANONIMINIO 

ŽURNALIZMO KLAUSIMU 

- - -Prezidentinių rinkimų Lie
tuvoje įtakoje išeivijos spau
doje pasirodo straipsnių kriti
kuojančių ir net puolančių as
menis, jų neįvardyjant, o tik 
kartais apibrėžiant vienam ar 
keliems asmenims pritaikomo
mis užuominomis. Keltinas 
klausimas, ar toks išvirkščias 
anoniminis žurnalizmas yra 
priimtinas. Juomi galima su
daryti nemalonumų nieku 
dėtiems žmonės. O tikrai puo
lamasis negali atitaisyti tokiu 
^urnalizmu" lengvai prasima
nomų kaltinimų. „Kaip žinai, 
jog čia apie tave rašoma?" To
dėl šiuo metodu lengva iš po
ros grūdų primalti maišą mil
tų. 

Vieno laikraščio sakytumei, 
atsakingoje skiltyje rašantysis 
'ir šiuo atveju — nieko neįvar
dyjant...) puldamas jo propa
guojamo kandidato kritikus, 
neradęs „reikalo jų čia išvar

dyti", pasirinko „tik vieną 
taikantį į tuščiakalbystės re
kordus. Anot to žmogaus (kan
didatas čia pavardę išleidžiu. 
V.B.) esąs jo samdinys..." Ir 
nurodė, jog jis galėjęs „net ir 
aukščiausius šio krašto parei
gūnus savo samdiniais pava
dinti". (Kadangi ir jiems „al
gas moka".) 

Jei atsakingoje skiltyje puo
lamasis „žmogus" būtų įvar
dytas, galėtų atsakyti: Taip! 
Amerikoje ir patys aukščiau
sieji yra piliečių samdiniai. 
Prieš rinkimus visi prisieki
nėja „tarnausią žmonėms". 

Spaudoje yra pasirodę ir te
lefoninių pokalbių su neįvar
dytais asmenimis atpasako
jimų. Kas galėtų įrodyti, jog 
tai nėra prasimanymas ar sti
priai pagražintas atvejis? La
bai patogus būdas laimėti de
batus... 

Štai kitas įšvirkščio anoni
minio žurnalizmo atvejis. Ant 
surūdijusių politinių bėgių sa
vą apytuštį priešrinkiminės 
propagandos vagonėlį užride-
nąs žurnalistas kedena nemi
nimą (Lietuvoje plačiai naudo
jamą „politologo" etiketę pri
kabindamas) amerikietį lie
tuvį, kurs (Lietuvoje) „žiauriai 
užsipuolė" amerikietį kandi
datą į Lietuvos prezidentus. 
Kur, kada, kuriame Lietuvos 
laikraštyje, ar prieš kurią au
ditoriją tas „žiaurumas" įvyk
dytas, nenurodoma. Nepatei
kiama ir „žiaurumo" pavyz
džių. 

Anonimas taikinys kaltina
mas, jog kandidatui „pritaikė 
nuvalkiotą anekdotą: prašyti, 
skaityti nemoka..." Spėtina, 
jog čia kalbama apie žmogų 
užrištame maiše ir rėkiantį: 
„Nemoku nei skaityti, nei ra
šyti, bet mane nori žydų ka
ralium pastatyti". Lankydama
sis Lietuvoje mačiau Šį anek
dotą panaudotą Lietuvos 
spaudoje. Žurnale, „Lietuvis 
žurnalistas" esu jį sau pritai
kęs, nupasakodamas, kaip ne
tikėtai tapau amerikiečių sa
vaitraščio redaktorium. Ko 
gero kaltinamasis anonimas 

bandė tuomi nurodyti, jog 
kandidatas nėra politiniai pri
brendęs aukščiausiam postui, 
ar kitaip jam nepriimtinas. 
Jei anonimas būtų minimas 
pavarde, galėtų užprotestuoti 
dėl jam primetamo kandidato 
apibūdinimo — „rašyti, skaity
ti nemoka". Įvardytasis turėtų 
teisę paklausti, ar tai yra tyči
nis anekdoto iškraipymas, ar 
tik apgailėtina rinkiminės is
terijos pasėka? Priedu galėtų 
tvirtinti, jog (jeigu tai svarbu) 
„iš didelio rašto..." Šablonas 
yra labiau „nuvalkiotas", negu 
anas anekdotas. 

Tokio žurnalizmo eilutėse 
užtinkame net tvirtinimų, jog 
prezidentūra „negali būti atly
ginimu" už heroizmą. Pasiro
do, kai kur galima: 2 ar 3 he
rojai buvo išrinkti JAV prezi
dentu. Vargu, ar išrinktas 
bent vienas pasižymėjęs karje
ros darymu. 

Žinoma, jog svarbu pasverti 
ir kandidatų padarytas klai
das. Ypač, jei kuris „pats prisi
pažįsta" jų padaręs. Tuo pačiu 
tinka reikalauti ir kitų kandi
datų prisipažinimo prie klai
dų. Net ir „žiauriai" puolamas 
ir prieš suklydusį kandidatą 
išeinąs kandidatas turėtų nu
rodyti savas klaidas padarytas 
Sąjūdžio organizavimo, nepri
klausomybės iškovojimo, Sau
sio 13-sios, ar „pradžioje mūsų 
valstybinio gyvenimo" metais. 
Bent vieną to meto klaidą?.. 

Toks išvirkščias anoniminis 
žurnalizmas yra gramozdiškas 
ir sudaro kliūčių viešai minti
mis pasidalinti ir tiesai atras
ti. Todėl siūlyčiau jį išimti iš 
apyvartos mūsų spaudoje. 

Vilius Bražėnas 
Deland, FL 

AR REIKALINGA 
PASAULIO LIETUVIU 

BENDRUOMENĖ 

K PLB seimas Vilniuje pra
ėjo iškilmingai. Jau ir JAV LB 
Tarybos suvažiavimas Phila-
delphijoje praeityje. Turime 
išrinktą naują PLB valdybą, o 
taip pat ir JAV LB Krašto val
dybos pirmininkę, kuri netru
kus pristatys tvirtinimui savo 
Krašto valdybą. Atrodo, kad 
bent pirmą šimtą dienų, pagal 

Amerikos tradiciją, būtų tar
tum „medaus mėnuo". Tačiau, 
kaip atrodo, mes prie to dar 
nepriaugome. Vis dar disku
tuojame, ar reikalinga PLB 
valdyba ir ar turime ją remti 
moraliai ir finansiškai? Keis
ta, juk daugiausia JAV ir Ka
nados LB kovojome ir dir
bome, kad Lietuvių Bendruo
menė klestėtų visame pasau
lyje, kur tik yra lietuvių. O 
dabar JAV LB Taryba tartum 
skelbia „embargo" ir nori už
dusinti PLB valdybą. Ar mes, 
tos LB statytojai, norime savo 
rankomis ją sugriauti? Galvo
kime ką darome! 

Kas ugdys PLB plačiame pa
saulyje, jei nebus PLB valdy
bos? Kas rūpinsis ten steigti 
Lietuvių Bendruomenes? Kas 
jas rems moraliai, patarimais 
ir gal net pinigais? Kas derins 
atskirų kraštų bendruomenių 
darbus? Kas organizuos ar 
padės organizuoti Pasaulio 
lietuvių tautinių šokių, dainų 
ir sporto šventes? Kas organi
zuos Pasaulio lietuvių kultū
ros kongresus ir kt.? Juk tai 
yra PLB valdybos darbai! Ar 
jiems nereikia pinigų tiems 
darbams vykdyti? O iš kur ji 
tuos pinigus gaus, jei mes ne-
remsime ir neleisime jai au
kas rinkti mūsų krašte? 
Būkime logiški ir rankomis 
susikabinę apjuoskime ne tik 
Baltijos kraštus, bet visą pa
saulį. Būkime kaip broliai ir 
seserys vienoje šeimoje. Iš
tieskime vienas kitam pagal
bos ranką ir dirbkime kartu. 
Užmirškime bet kokius asme
niškumus, nes tai darysime 
ne vieno ar kito pirmininko 
gerovei, bet visai lietuvių tau
tai ir valstybei. Būkime savo 
tautai ištikimi vaikai, mylėki
me Lietuvą ir visus lietuvius, 
nes neapykanta mus tik žlug
do ir žudo. Jei eisime tuo ke
liu, tai nesmerksime vienas 
kito, bet JAV LB petys petin 
žygiuosime su PLB. 

Darbo tiek daug, o darbinin
kų maža. todėl dirbantis dir
bantį, o ir nedirbantis dirban
tį remkime ir padėkime, kiek 

galėdami. Niekad nebandy
kime vienas kito paskandinti. 

Naujoji PLB valdyba tik 
pradėjo savo sunkų darbą. 
Tas darbas dar sunkesnis, ka
da valdybos narius skiria 
tūkstančiai mylių. Ir aš iš 
karto to bijojau, nes nesupra
tau, kaip jie posėdžiaus, tarsis 
ir bendradarbiaus. Tik pasku
tinėmis dienomis, kaip PLB 
seimo atstovas, gavęs PLB 
valdybos pirmininko informa
cinį pranešimą, pamačiau, 
kiek daug esu atsilikęs nuo 
šių dienų technikos. Pasirodo, 
visi PLB valdybos nariai turi 
kompiuterius, e-mail, faksus, 
tad gana lengvai pasiekia vie
nas kitą Vokietijoje, Ukrai
noje, Kanadoje, Australijoje ir 
Amerikoje. Tų susižinojimų 
kopijas teko skaityti. Taigi pa
daryta didžiulė pažanga. Jie 
jau ne viduramžio laikais gy
vena, taip kaip aš, naudoda
mas tik telefoną ir barškin
damas rašomąja mašinėle. 
Tikrai dabartinė PLB valdyba 
yra moderniškiausia. Aš 
džiaugiuosi ir didžiuojuosi jų 
tokia didele pažanga. Tie vy
rai ir moterys gali kalnus nu
versti, tik mes padėkime 
jiems. 

Aš labai gerai suprantu ir 
JAV LB Krašto valdybos bė
das. Žinau, kaip sunku su
kaupti lėšas, kaip brangus 
kiekvienas centas. Bet žino
kime, kad Krašto valdybos 
žinioje yra įvairios tarybos, 
apygardų ir apylinkių valdy
bos ir per jas ji turi tiesiogį 
ryšį su žmonėmis. Esu tikras, 
kad bendromis pastangomis 
JAV LB taryba, Krašto valdy
ba, apygardų ir apylinkių val
dybos lengvai surinktume 
200,000 dol. Vasario 16 proga. 
Tik žinoma, reikėtų daug 
bendrų pastangų, daug įtemp
to darbo, bet tada tikrai galė
tume savo sąmatoje įrašyti 
10,000 dol. ar daugiau PLB 
valdybai paremti. Kada bus 
stiprios apylinkės, stiprios 
apygardos, stipri Krašto val
dyba, bus stipri ir PLB valdy

ba. O kai mes visi būsime 
stiprūs, galėsime daugiau pa
dėti nepriklausomai Lietuvai. 

Aš žinau, sakau ir tikiu, kad 
mes visi mylime savo motiną 
Lietuvą. Dabar ji dar nėra 
tvirta, todėl nestatykime jai 
jokių reikalavimų, o tik. kiek 
galėdami, padėkime. O kaip 
mes jai padėsime, jei patys 
būsime silpni ir susiskaldę, 

Vilniaus Jaunimo tetatras spalio 29 d. sostinėje surengė labdaros akciją Vaikų namu globotiniams, našlaičiams 
ir „Katvrs" vaikams Jiems nemokamai buvo parodytas premjerinis spektaklis V Haufo pasakos ..MaZasis Mu-
kas" motyvais Nuotr. Gedimino Žilinsko i Kita i 

A.tA. 
SAVERA WADE VEDLUGAITĖ 

Gyveno Lemont, IL, anksčiau Čikagoje Brighton 
Parko apylinkėje. 

Mirė 1997 m. lapkričio 16 d. 12:05 vai. ryto sulaukusi 
87 metų. 

Gimė St. Charles, IL 
Nuliūdę liko: dukros - Veronica Casey, žentas Tho-

mas, Sylvia Wade, Norene Wade; anūkai - Richard 
Nevvtoff, Cynthia Zeese su vyru Robert; proanūkiai 
Ricky ir Bobby bei giminės Lietuvoje ir JAV. 

Priklausė Lietuvos Vyčiams, kuopa #36. 
Velionė pašarvota lapkričio 17 d., nuo 3 iki 8 v.v. 

Petkų? Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave. (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės įvyks lapkričio 18 d., ant radieni . Iš 
laidojimo namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio 

| Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 
vai. ryto šv. Mišios už velionės sielą. Po šv. Mišių velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: dukros, anūkai ir proanūkai bei kiti 
{riminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A.Petkus / Donald M.Petkus. 
Tel. 800-994-7600. 

jei mes patys savo rankomis 
griausime Lietuvių Bendru- • 
menės tėvo Stasio Barzdukr ••• 
jo draugų išugdytą JAV ir P. -
šaulio Lietuvių Bendruomene. 
Net neklauskime, ar mums 
reikalinga PLB, o ją kiek jm 
nydami remkime. 

Vytautas Kutku-
Detroit, MI 

A.tA. 
V e t e r i n a r i j o s g y d y t o j a s 
B R O N I U S KRAKAITIS 

12 d.. Lankeliškių km.. 

Anksčiau gyveno Romeo, 

„Gajos" medikų korporacijai 

Mirė 1997 m. lapkričio 15 d.. Christ Community 
ligoninėje, Oak Lawn, IL. 

Gimė 1920 m. gegužės 
Vilkaviškio apskrityje. 

Gyveno Palos Hills, IL. 
Mich. 

Priklausė ateitininkams 
ir Lietuvių fronto bičiuliams. 

Nuliūdę liko: sesuo Marytė Saliklienė su vyru Vaciu, 
sesers duktė dr. Danutė Saliklytė. sesers sūnus dr 
Edmondas, jo žmona dr. Rūta, jų dukrelės Sigita ir Ina. 
mirusio brolio Albino žmona Anita Krakaitienė, gyv. 
Burlington, Ont., Kanadoje. Pusbroliai: Kazys Bradūnas 
su žmona Kazyte ir Juozas Bradūnas; giminės: Jurgis 
Bradūnas su šeima, Lionė Kazlauskienė su šeima, Elena 
Aglinskienė su šeima, Jonas Kemėža ir jo vaikai - duktė 
Ramutė su vyru Vidu Kazlausku, ir sūnus Petras 
Kemėža, Elena Mickevičienė ir jos sūnus Kęstutis su 
žmona bei kiti giminės Lietuvoje. 

Velionis pašarvotas lapkričio 19 d., trečiadieni, nuo 
3 iki 9 v.v. Petkus-Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Ave. (arti Derby Rd.). Ketvirtadienį, lapkričio 
20 d., po gedulingų šv. Mišių 10 vai. ryto Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje, velionis bus nuvežta? 
laidojimui į Hami l ton , Ont . , Canada. Šeštadienį. 
lapkričio 22 d. Aušros Vartų bažnyčioje, Hamiltone, bu= 
laikomos šv. Mišios 10 vai. ryto už velionio sielą. Po šv. 
Mišių a.a. Bronius bus palaidotas lietuvių Sv. Jono 
kapinėse, Mississauga, Ont., kuriose ilsisi velionio 
motina Ona Krakaitienė ir brolis Albinas Krakaitis. 

Norintiems pagerbti velionio atminimą, prašome 
aukas skirti lietuvių jaunimo Dainavos stovyklai. 

Nuliūdę: s esuo i r g iminės . 

Laid. direkt. Donald A.Petkus/Donald M.Petkus, 
tel.800-994-7600. 

Pranešame draugams ir pažystamiems, kad š.m. 
I lapkričio 16 d. 1:30 vai. ryto, sulaukęs 77 metų. mirė 
i mūsų mylimas Vyras, Tėvas ir Senelis 

A.fA. 
Dr. RIMAS V.VIENUŽIS 

Gimė Lietuvoje, gyveno Elgin, IL, vėliau Michiana 
i Shores, IN. 

Medicinos mokslus s tudi javo Vytauto Didžiojo 
univers i te te Kaune . Mediciną baigė Tuebingen'o 
universitete Vokietijoje. Praktika vertėsi Hampshire, IL. 

Priklausė Korp! F ra t e rn i t a s Lituanica, Lietuvių 
Gydytojų draugijai Amerikoje ir kitoms organizacijoms. 

Nuliūdę liko: žmona Jan ina , sūnus Vytas, marti 
Sandra ir anūkas Jonas, sūnus Paulius ir marti Anita, 
sūnus Andrius, mart i Caryn ir anūkai Viktoras ir 
Justukas. Lietuvoje liko brolis Kęstutis Vienožinskis su 
šeima ir kiti giminės Kanadoje ir Amerikoje. 

Velionis pašarvotas penktadienį, lapkričio 21 d. nuo 
5 vai. iki 9 vai. vakaro, Ott/Haverstock laidotuvių 
namuose 418 Washington St., Micbigan City, IN. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį , lapkričio 22 d. Iš 
laidojimo namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į St. Anne 
of the Dunes bažnyčią, Beverlv Shores. IN, kurioje bus 
aukojamos 10 vai. ryto gedulingos šv. Mišios. 

Vietoje gėlių prašome aukoti Kauno Vytauto Didžiojo 
| universi te to s tudentų fondui arba jūsų par ink ta i 
labdarai. 

Nuliūdę: žmona , s ū n ū s i r j u šeimos. 

Laidotuvių direkt. Ott/Haverstock tel 1-219-872-7291 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

L i e t u v o s Vyčių V i d u r i o 
A m e r i k o s a p s k r i t i e s Mišios 
už mirusius narius bus sek
madienį, lapkričio 23 d.. 10:30 
vai. ryte t. Marijonų ko
plyčioje, prie ..Draugo". Visi 
nar ia i kviečiami dalyvauti. 
Mišias aukos kun. Antanas 
Zakarauskas . 

Dr . J . D i č p i n i g a i t i s , \Vood-
haven. NY, pratęsė prenume
ratą vieneriems metams su 
105 dol. auka dienraščiui. Už 
dienraščio rėmimą tar iame 
nuoširdų ačiū. 

M a r i u s i r K a t r y n a Sodo
m a i , -Juno Beach. FL, su laik
raščio prenumerata atsiuntė 
105 dol. auką „Draugo" iš
laidoms sumažinti . Esame la
bai dėkingi. 

A lg i s L u s e c k a s , La Habra 
Hts . . CA. prie laikraščio pre
numeratos pridėjo 105 dol. 
auką, už kurią esame labai 
dėkingi. 

P e t r a s i r Emilija Briz
g ia i , Hickory Hills, IL, Pa
rėmė „Draugo" dienraštį su 
100 do!. auka. Esame labai 
dėkingi. 

K u n . A r v y d a s L i epa , 
MIC, laiške kun. Viktorui 
Rimšeliui rašo: .,Atlikom di-

, delį Skardupių bažnyčios vi
daus ir išorės remontą. Atsira
do netikėtų išlaidų. Likau 
skolingas statybinei organiza
cijai 20.000 litų. Visi fondai, iš 
kurių tikėjomės gauti pagal
bos, mums nepadėjo. Prašau 
J ū s ų gelbėti tokioje bėdoje". 
Skardupių bažnyčia ir klebo
nija buvo partizanų centras. 
Čia buvo Lietuvos laisvės ko
votojų štabas. Kun. Antanas 
Ylius, MIC, buvo jų kapelio
nas . Grįžęs iš Sibiro tremties, 
jis mirė. Skardupių bažnyčia 
laikoma partizanų šventove, 
kurią kun. Arvydas Liepa 
gražiai atnaujino. J is pažįs
tamas ir Amerikos lietuviams 
— Čikagoje lankėsi du kar tus: 
Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje vedė rekolekcijas ir 
Šiluvos atlaiduose sakė pa
mokslus. Tikimės sulaukti 
prašomos pagalbos gyvųjų ir 
mirusių partizanų atminčiai 
bei pagerbimui. Aukas galima 
siusti per kun. V. Rimšelį. 
MIC. 4545 W. 63rd Str., Chi-
c a g c IL 60629. 

Marąuet te Pa rko L ie tu 
vių namų savininkų orga
nizacijos narių susirinkimas 
šaukiamas lapkričio 21 d., 
penktadienį, 6:30 vai. vak.. 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje. 6820 S Washte-
naw Ave. Valdyba savo 
posėdyje svarstė, kad dėl ge
resnės veiklos ir sėkmingesnio 
darbų atlikimo reikia jungtis 
su kitomis organizacijomis, 
tad į šį susirinkimą pakviesti 
kitų organizacijų atstovai. 
Butų labai malonu, kad 
svečiai ir nariai gausiai daly
vautų ir padėtų išdiskutuoti šį 
siūlymą. Visi laukiami. 

Dr. Marius Naris (Abbot 
Laboratories) kalbės apie 
GMP reikalavimus laboratori
joje, sekcijoje „Sveikata, mais
tas ir standartai", penkta
dienį, lapkričio 28 d., 10 vai. 
r., 110 kambaryje. Jaunimo 
centre. Visi kviečiami pasi
klausyti mūsų jaunosios kar
tos mokslininko, gimusio, au
gusio ir mokslus baigusio 
šiame krašte. 

Juozas Kal inauskas , Phi-
ladelphia, PA, su laikraščio 
prenumerata mus apdovanojo 
155 dol. auka. „Draugo" ad
ministracija nuoširdžiai dėko
ja-

LKV9 „Ramovė'' Čika
gos skyrius, talkinant LDK 
Birutės draugijai, rengia Ka
riuomenės atkūrimo 79 m. su
kakties paminėjimą lapkričio 
23 d., sekmadienį. Šaulių 
namuose. Minėjimas prasidės, 
pakeliant vėliavas prie Lais
vės kovų paminklo Jaunimo 
centro sodelyje. Iškilmingos 
pamaldos bus 10 vai. r. 
Jėzuitų koplyčioje. Mišias au
kos kun. Juozas Vaišnys, SJ, 
giedos solistai Margarita ir 
Vaclovas Momkai, vargonuo
jant muz. Manigirdui Mote-
kaičiui. Po pamaldų — apeigos 
prie Laisvės kovų paminklo, 
pagerbiant kovojusius ir žu
vusius, ginant Lietuvos laisvę. 
Minėjimas Šaulių salėje bus 
12 vai. Pagrindinis kalbėtojas 
— ALTo pirm. prof. Jonas 
Račkauskas, o meninę dalį at
liks Algimantas Barniškis. 
Kviečiamos organizacijos su 
vėliavomis ir visuomenė. Po 
minėjimo — vaišės. 

TĖVIŠKĖS PARAPIJA PRISIMINĖ 
MARTYNĄ MAŽVYDĄ 

Tėviškės lietuvių evange- ninkas. Be to, „kun. Martyno 
likų-liuteronų parapija Čika- Mažvydo 'Katekizmas' yra ne 
goję šventė paskutinį spalio vien tik mums unikalus ir 
mėnesio sekmadienį nė tik brangus lietuvių literatūros 
tradicinę bažnytinės Reforma- istorinis paminklas, bet taip 
cijos šventę, bet kar tu prisi- pat ir Reformacijos sąjūdžio 
minė ir kun. Martyną Mažvy- evangelikų tiesų įkvėptas do-
dą. pirmosios lietuviškos kny- kumentas". „Katekizmas" esąs 
gos autorių bei leidėją. savo turiniu evangelikų-liute-

Čikagos ir jos apylinkių lie- ronų tikėjimo pagrindų va-
tuviai jau šio minėjimo išva- dovėlis. Evangeliška reforma-
karėse buvo susirinkę Čikagos cija, pasirėmusi Biblija, ak-
rųiesto Newberry vardo retų centavusi, kad „kiekvienam 
knygų bibliotekoje Martyno tikinčiajam reikalinga tiesio-
Mažvydo ir jo pirmosios lietu- ginio santykio su Dievu". Re-
viškos knygos paminėjimui, formacijos sąjūdis įkvėpęs, 
Prof. dr. Leonardas Gerulaitis 
skaitė paskaitą apie Martyną 
Mažvydą ir jo laikų autorius, 
taip pat ir prof. dr. Domas 

skatinęs ir net reikalavęs, kad 
žmonės skaitytų Šv. Raštą, 
mokytųsi iš „Katekizmo" ir 
melstųsi savo gimtąja kalba. 

Kaunas, „Mažosios Lietuvos Todėl esą nenuostabu, kad 
knygos" autorius, tarė keletą 
žodžių. Fausto Strolios veda
mas Lietuvos Vyčių choras pa
giedojo tuolaikine kalba Mar
tyno Mažvydo verstas gies
mes. 

Be paskaitos ir kalbų išklau
symo, susirinkusieji turėjo 
progos apžiūrėti kelias, New-
berry bibliotekos nuosavybėje 
esančias, lietuviškas, praei
tame šimtmetyje Karaliau
čiuje spausdintas, knygas. Jų 
tarpe buvo ir apie 600 lietu
viškų giesmių apimanti „Gies
mių knyga", iš kurios lietuv
ninkai per 700 metų sėmėsi 
sau stiprybės, giedodami kas 
rytą ir vakarą arba kitomis 
progomis joje esančias gies
mes. Jie nešdavosi jas į susi
rinkimus, jie nešdavosi jas į 
bažnyčią. Moterys nešdavosi 
jas, apjuosdamos nosinaitė
mis, vasaros metu prijuosda-
mos prie jų net rūtos šakelę 
arba kurios kitos gėlės žiedelį. 

dalis „Katekizmo" paskirta 
elementoriui, iš kurio liaudis 
galėtų išmokti lietuviškai 
skaityti. „Mes, švęsdami šian
dien Reformacijos šventę, esa
me Dievui dėkingi už kunigo 
Martyno Mažvydo 'Katekiz
mą', pirmąją lietuvišką knygą, 
kurios 450 metų jubiliejų mi
nime. Mums garbė vadintis jo 
tėvynainiais. Tik atsakingai 
veikdami, mes iš naujo pasisa
vinsime jo istorinį liudijimą 
evangelijai mūsų sąlygose", 
baigė vysk. Hansas Dumpys 
savo pamokslą Reformacijos 
dienos ir Martyno Mažvydo 
pirmosios lietuviškos knygos 
450 metų sukakties minėjimo 
proga. 

Pamaldų metu dar buvo gie
damos šios bendros giesmės, 
Arūnui Kaminskui pritariant 
vargonais: Erns ts Moritz 
Arndt (1769-1860. pagal 
Heinrich Schuetz melodiją: 
„Žinau, ką įtikėjau" ir Marty-

Šiandien senoji „Giesmių kny- no Liuterio 1543 metais su-
ga" liko tik muziejinės vertės, kurtą giesmę: „Laikyk mus, 
nes šiandien ir evangelikai-
liuteronai gieda dabartine kal
ba iš skirtingų giesmynų. 

Tad ir Tėviškės parapijos 
bažnyčioje spalio 26 d. buvo 
giesmės giedamos šių laikų 
kalba. Pamaldos pradėtos su 
Benjamin Schmolck (1672-
1737) giesme: „Mielas Jėzau, 
mes čionai susirinkome klau
sytis Žodžio Tavo..." Giesmės 
autorius buvo seniau dėl nau-

Dieve, visados prie Žodžio 
amžinos tiesos". Po šv Vakarie
nės šventimo, iškilmingosios 
pamaldos užsibaigė su, pagal 
Martyno Liuterio (1483-1546) 
žodžius ir melodiją sukurta ir 
Fridriko Kuršaičio (1806-
1884) versta giesme tuolaikine 
kalba: „Ponas Dievas mums 
pilis drūta". 

Tėviškės parapijos salėje 
dar buvo t rumpas šios sukak-

joviškos dvasinės galvosenos ties minėjimas. Parapijos ta-
nuo jėzuitų nukentėjęs, bet ji rybos pirmininkas Kasparas 
buvo tikriausiai giedama be 
žinojimo autoriaus istorinės 
praeities. Dienai skirtus evan
gelijos skaitinius skaitė Adas 
Enzinas lietuviškai, o Rūta 
Jonušaitytė anglų kalba. Jur
gis Lampsatis perskaitė Mar
tyno Mažvydo tuolaikine kal
ba „Katekizmo" lietuvišką 
prakalbą. 

Vaišvila pasveikino gausiai 
susirinkusiuosius tarybos var
du. Po sveikinimo dar sugiedo
ta Martin Ronckar (1586-
1649) sukurta giesmė: „Nūn 
Dievui maloniam visi karštai 
dėkokim". Tada buvo teis. 
Jono Jurkšaičio trumpa pas
kaita: Martyno Mažvydo pir
moji lietuviška knyga. „Ka-

Arūno Kaminsko vedamas dangi pagal Martyną Liuterį 
Tėviškės parapijos choras atli- Šv. Raštas esąs tikėjimo sai
ko dvi, iš Martyno Mažvydo 
giesmyno paimtas, giesmes: 
„Jėzus Kristus, sūnus Dievo" 
ir „Gyvenimą tas turės", taip 
pat ir seną lietuvių evange
likų-liuteronų liaudies giesmę 
„Vis kovoki.neatstoki", harmo
nizuotą Valterio Banaičio. 

Tėviškės parapijos klebonas, 
vysk. Hansas Dumpys, buvo 
pasirinkęs savo pamokslui šv. 
Jono evangelijos 8:31-32 žo
džius: „Jei jūs pasiliekate prie 

tinis ir turįs būti prieinamas 
žmonėms jų prigimta motinos 
kalba, tuo reikalu Martynas 
Mažvydas 1547 m. sausio 8 d. 
Karaliaučiuje išleido pirmą 
lietuvišką knygą, pavadintą 
'Catechismusa prasti szadei', 
kreipdamasis į visus žmones: 

'Bralei, seseris, imkiet mani 
ir skaitikiet, 

Ir tatai skaitydami permani-
kiet'". 

J is sako, kad knygą reikia 
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mano Žodžio, jūs tikrai esate ne tik skaityti, bet ir perma-
mano mokytiniai, ir pažinsite 
tiesą: o tiesa jus išlaisvins". 
Pamokslininkas prisiminė 16-
jo šimtmečio Bažnyčios atnau-
įinimo sąjūdį, pradėtą su Mar
tynu Liuteriu. Mes neturime 
vien tik prisiminti, sakė vysk. 
Hansas Dumpys. bet ir įsisą
moninti, kmp šiandien ti
kinčiųjų atnaujinimo darbas 
turi būti roli;t;i tęsiamas. 
..Mum.- svcni'Kint šiais metais 
mušu parapijoje Reformacijos 
švente, mušu dėmesys krenta 
ant Evangelikų-liuteronų ku-
niL'u Mart\no Mažvydo.. . pir
mosios knygos, lietuviško 'Ka
tekizmo autoriaus Katekizme 
dėstomi krikščioniško tikėjimo 
pagrindai', aiškino pamoksli- \\<»k Hansas Dumpys. 

Būrelis Čikagos lit. mokyklos mokinių su kanklininke Daiva Kimtyte. I eil. iš kaires: Viktorija Biskytė, Paulius 
Trimakas, Gediminas Bielskus, D. Kimtyte; II eil.: E. Žukauskaitė, Linas Aleksiūnas, Luką Šaparnytė, Lisa 
Bartasiūtė, Živile Badaraite ir Reda Kulbytė. Nuotr. Zigmo Degučio 

nyti, įsigilinti į jos turinį. Pre
legentas sakė toliau, „rei
kalinga pastebėti, kad Maž
vydui rūpėjo ir žmonių švie
timas, ir auklyba, ir kaip juos 
išlaisvinti iš prietarų, užke
rėjimų, aitvarų ir kitos demo
niškos įtakos". Martyno Maž
vydo knyga esanti „Lietuvos 
kultūros kertinis akmuo, ne
užgesinama ugnis, kuri šildė, 
šildo ir šildys Lietuvos žmonių 
širdis", — baigė Jonas Jurk-
šaitis savo paskaitą. 

Po paskaitos vysk. Hansas 
Dumpys pristatė pamaldose 
dalyvavusius ir salėje esan
čius svečius: prof. dr. Domą 
Kauną iš Vilniaus universite
to, knygos sukakties minėjimo 
valstybinės komisijos sekreto
rių; Silviją Vėlavičienę, Lietu
vos tautinės Martyno Mažvy
do bibliotekos lituanistikos 
skyriaus vedėją, taip pat iš 
Vilniaus; Nijolę Martinaitytę-
Nelson, Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros tary
bos Mažvydo Katekizmo minė
jimo komiteto pirmininkę ir 
daugeliui pažįstamą sol. Joną 
Vaznelį. 

Prof. dr. Domas Kaunas, 
„Mažosios Lietuvos knygos" 
autorius, trumpai šia proga 
pasakė: „Matyt, kaip tik šiuo
se namuose dera kalbėti apie 
pirmą lietuvišką knygą, nes 
tai Dievo namai; o, kaip ži
note, Mažvydas buvo Dievo 
tarnas. Prasminga dar kartą 
priminti jo žodžius: Tjraliai, 
sesės, imkit mane ir skaity
kit'. Toliau jūs patys žinote, jis 
pasakė: 'imkite knygą ir eikite 
su ja per gyvenimą'. Mes gerai 
supratom tuos žodžius, naudo
jom dvasiškam tobulėjimui, 
bendravimui su pasauliu, mo
kėmės iš jos, kaip pelnyti ma
terialinių vertybių. Lietuviš
koji knyga mus paguosdavo, 
kai būdavo sunku, kai ne
reikėjo ginti valstybę, kai rei
kėjo gyventi toli nuo tėvynės, 
tremtyje. J i mokė gero, mokė 
lietuviško žodžio, mokė būti 
žmonėmis. Viso gražiausias 
pavyzdys to yra mūsų išeivija, 
susibūrusi ir visad gražiai gy
vuojanti. Manau, kad Mažvy
das liks gyvas, bus prisimena
mas, bus skaitomos jo knygos 
tol, kol bus lietuviai, lietuvių 
tauta , mūsų parapijos ten Lie
tuvoje ir šičia". Dr. Domas 
Kaunas užbaigė savo žodį, 
linkėdamas geros kloties, su
tarties ryšių su tėvyne, visada 
paminėti Martyną Mažvydą, 
ir neužmiršti — sakė jis juo
kaudamas — „po 500 metų čia 
vėl susirinkti". 

Trumpą sveikinimo žodį ta
rė ir vilnietė Silvija Vėlavi-
čienė: „Didelė garbė šiandien 
būti čia jūsų tarpe. Manau, 
kad minėdami tokį gražų pir
mosios lietuviškos knygos ju
biliejų, turime pasidžiaugti vi
sų pirma tuo, kad visi šnekam 
lietuviškai. Giesmės giedamos 
lietuvių kalba ir ypač tai yra 
graudu čia, šitaip toli nuo 
gimtosios žemes, iŠ kurios mes 

atvykom, kartu su jumis pa-
sidžiaugti.kartu su jumis pa
minėti pačią iškiliausią lietu
vių kultūrai datą. Iškilesnios 
datos matyt tikrai nėra. Nuo 
Mažvydo, nuo pirmos lietu
viškos knygos prasidėjo mūsų 
žodis, kurį tokį gražų šiandien 
girdėjome jūsų bažnyčioje, ir 
tai yra pats didžiausias įspū
dis". 

Nijolė Martinaitytė-Nelson, 
Martyno Mažvydo minėjimo 
komiteto vardu sveikino Tė
viškės bažnyčios narius pirmo
sios knygos 450 metų sukak
ties proga. „Mes džiaugiamės, 
— sakė ji , — mums suteikta 
galimybe prisidėti prie šios 
šventės ir padėkoti Mažvydui 
už dovanotą lietuvišką žodį. 
Tuo pačiu prašome atsilankyti 
į antrąjį minėjimą (Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje)". 

Vysk. Hansui Dumpiui su
kalbėjus stalo maldą, visi dar 
galėjo greitosiomis pasivai
šinti, kol reikėjo vykti į kitą 
minėjimą. 

Valteris Bendikas 

ČLM VĖLINĖS 

1997 m. lapkričio 1 d., Či
kagos lituanistinė mokykla 
prisiminė mirusius. 9 vai. r. 
klasėse mokiniai į korteles 
surašė vardus mirusių tėvų, 
giminių, draugų ir kitų artimų 
asmenų. 10 vai. r. visi moki
niai su žvakutėmis ir tomis 
kortelėmis nuėjo į Jėzuitų 
koplyčią pasimelsti. Koplyčio
je visi užsidegė žvakutes. Visi 
eilute nuėjo prie altoriaus, kur 
buvo pavaizduotas kapas, įbe
dė į smėlį degančią žvakutę ir 
į krepšelį įdėjo kortelę su mi
rusiųjų vardais. Grįžę susėdo į 
suolus. Tuo metu mokyklos 
dvasios vadas kun. Juozas 
Vaišnys, SJ, pasakė tai dienai 
pritaikytą pamokslą ir vado
vavo maldoms už mirusius. 
Eilėraščius paskaitė Rimas ir 
Ada. Vargonais pritarė daina
vimo mokytoja Dalia Gedvilie
nė. 

Po trumpo paminėjimo ko
plyčioje mokiniai ir mokytojai 
eina į Jaunimo centro sodelį. 
Procesiją veda trys mokiniai, 
nešini tris dideles žvakes. Pro
cesijai vadovauja kun. J . Vaiš
nys. Sustoja prie pirmo kry
žiaus, kuris pastatytas Kražių 
kankiniams (1882 m.) prisi
minti. Pasimeldžiama, sukal
bama „Amžiną atilsį" ir pa
dedama deganti žvakė. Toliau 
einama prie kun. Raibužio at
minimui pastatyto kryžiaus. 
Pasimeldžiama taip pat, kaip 
ir prie pirmojo kryžiaus. Paga
liau prieinama prie paminklo 
„Žuvusiems už Lietuvos lais
vę". Po kun. J. Vaišnio trum
pos kalbos, Natalija ir Rytas 
perskaitė eilėraščius ir padeda 
degančias žvakes. 

Po šių apeigų visi grįžta į 
Jaunimo centrą pamokoms. 
Dar sustojama koridoriuje ra
tu, kur pagerbiamas kun. J. 
Vaišnys, tą dieną švenčiantis 
savo gimtadienį. 

Vėlinės yra prasmingos, j a u 
tapusios šios mokyklos t radi
cine švente . 

J. P l a č a s 

Viktor i ja Adomai t i enė , 
VVisconsin Delis, WI, pra tęsda-
ma laikraščio prenumera tą 
vieneriems metams a t s iun tė 
dienraščiui 105 dol. auką, už 
kurią dėkojame. 

MKELBIMTA! 
z Kara l iauč iaus s r i t i e s 

l i e t u v i š k ų mokyklų para
mai , per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje, 
aukojo: $100 Ben Norkūnas ; 
Mar ta Trumpjonienė. $50 Ro
mas ir Otilija Kasparait is . $35 
Dr. Daina Variakojis. Po $20 
Hal ina Plaušinait ienė; Edwin 
Pohlis. Po $10 Marija Oniū-
nas ; Andr ius Naujokas. Dėko
dami visiems rėmėjams, kvie
čiame visuomenę remti lietu
višką švietimą Maž. Lietuvoje 
aukas siunčiant: „Karaliau
č i a u s k r a š t o l ietuvybei", 
1394 Midd leburg Ct„ Na-
p e r v i l l e , I L . 60540-7011. 

(sk) 
z „Saulutė", Lietuvos vaikų 

globos būrelis , dėkoja už a u k a s 
padėt i našlaičiams, daugiavai
k ė m s še imoms ir inva l idams 
v a i k a m s L ie tuvo j e . Aukojo : 
F r a n k Janu l i s $450, tęsia trijų 
vaikučių paramą; Elena Z.Car-
ter $20 a.a. Angelės Ščiukaitės 
Zab lock ienės a tm. ; B i r u t ė ir 
Paul ius Gyliai $50 a.a. P.Side-
ravičiaus atm.; J a n e Bode $60; 
Auš ra Šaul ienė $240 m e t a m s 
p a r e m t i b e r n i u k ą ; M a r i j a 
R o č k u v i e n ė $ 2 0 0 p a r e m t i 
J o g i l ę ; O n a Š i l ė n i e n ė $ 8 0 ; 
G r a ž i n a i r d r . R o m u a l d a s 
Kriaučiūnai $2000; Teresė ir dr. 
Algis Lesn i auska i $240 t ę s ia 
b e r n i u k o m e t i n ę p a r a m ą ; 
A u š r e l ė L i u l e v i č i e n ė $ 1 0 0 ; 
Li thuanian-Amer ican Club of 
Springfield (Vita Žemait ienė) 
$ 2 4 0 t ę s i a T o m u k o m e t i n ę 
paramą; Nijolė Kersnauskienė 
$ 2 0 a . a . P h i l M e s k e r a t m . ; 
Charles Patrick $20 ir Andrea 
P a c y n a $ 3 0 . L a b a i ač iū ! 
„Saulutė", 419 Weidner Rd., 
BufTalo Grove , IL 60089, te l . 
8 4 7 - 5 3 7 - 7 9 4 9 . T a s I D # 3 6 -
3003339. 

(sk) 
z U t e n o s a lus tai ger iau

s iai g e r i a m a s alus . Vaišinkite 
draugus tik lietuvišku alumi iš 
Utenos. Čikagą pasiekė ir Porte
ris. Krautuvėse prašykite tik 
Utenos. Visais platinimo klausi
mai s kre ipki tės į S t a w s k i 
D i s t r i b u t i n g , t e l . 7 7 3 - 2 7 8 -
4 8 4 8 . George Berk j u m s 
patarnaus! Skanaus! 

(sk.) 

ARAS ROOFINC, 
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