IŠEIVIJOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY
Vol. LXXXIV

4545 VVEST 63rd STREET
•
CHICAGO, ILLINOIS 60629
TELEFONAS (312) 585-9500
TELEFAKSAS (312) 585-8284

Žinios iš Lietuvos — Elta

Clinton pasisako apie
rinkimus Rusijoje

Socialdemokratai
susirūpinę
rezultatais Rusijoje
Vilnius, gruodžio 14 d. (Elta)
— Demokratinių jėgų galimas
pralaimėjimas Rusijos parla
mento rinkimuose sudaro rea
lios grėsmės prielaidas Baltijos
valstybių, ypač Latvijos ir Esti
jos, politinei nepriklausomybei.
Tai spaudos konferencijoje pa
reiškė Socialdemokratų partijos
pirmininkas Aloyzas Sakalas.
Šio pavojaus akivaizdoje so
cialdemokratai siūlo visoms
Lietuvos politinėms partijoms
susitelkus spręsti užsienio poli
tikos klausimus. Jos pirmaeilė
užduotis, sako jie, turėtų būti
perėjimas iš nesaugios Rytų ir
Vidurio Europos zonos į saugius
Vakarus. Tai galima padaryti
tik prisijungus prie NATO. Ir
nors pačios NATO šalys nėra
galutinai apsisprendusios dėl
šios organizacijos ateities, nereiš
kia, kad Lietuva neprivalo pa
reikšti savo aiškios politikos dėl
stojimo į NATO. Apie tai, social
demokratų nuomone, turėtų ofi
cialiai pareikšti Respublikos
prezidentas arba Seimas.
Rusija negali būti NATO
sudėtyje kartu su kitomis demo
kratinėmis valstybėmis pir
miausia dėl jos karinės doktri
nos, kuri iš esmės sako, kad
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras irgi oficialiai privalo
pareikšti Lietuvos požiūrį į šią
doktriną.
Lietuvos saugumą nemaža
dalimi galėtų sustiprinti geri
santykiai su kaimynėmis Balta
rusija ir Lenkija. Socialdemo
kratų frakcijos Seime narys.
Vytautas Plečkaitis apgailesta
vo, kad jie neintensyvūs, o ir
nuolatinių ryšių tarp šalių
aukštųjų pareigūnų iš esmės
nėra. Socialdemokratams neri
mą kelia Baltarusijos vis la
biau pasireiškiančios naciona
linės tendencijos bei pretenzijos
į Lietuvos sienų neliečiamumą.
Rusijoje atėjus į valdžią ekstre
mistinėmis jėgoms, šios preten
zijos gali dar labiau didėti.
Dar viena pataisa
pilietybės įstatyme

Seimas padarė pataisą Pilie
tybės įstatymo 23 straipsnyje,
kuria nustatyta, kokiais atve
jais pilietybės aktas pripažįs
tamas negaliojančiu. Šis straips
nis papildytas nauja dalimi. Joje
sakoma, kad Lietuvos Respub
likos pilietis, įgijęs kitos
valstybės pilietybę patvirtinantį
dokumentą po to, kai jam buvo
išduoti Lietuvos Respublikos pi
lietybės dokumentai, netenka
Lietuvos Respublikos pilietybės
nuo kitos valstybės pilietybės
įgijimo ar tų dokumentų išdavi
mo dienos.
Prieš savaite Seimas papildė
Pilietybės įstatymą nuostata,
suteikiančią teisę būti Lietuvos
Respublikos piliečiais užsienyje
gyvenantiems lietuvių kilmės
asmenims.
Vogto turto konfiskavimas
neprieštarauja Konstitucijai

Konstitucinis Teismas nutarė,
kad Respublikos Baudžiamojo
kodekso normos, nustatančios
turto konfiskavimą, ir Baudžia
mojo kodekso 93 straipsnio 1 ir
2 punktai, kuriuose nustatoma
nusikalstamu būdu įsigytų
pinigų, daiktų perdavimo teisė
tiems savininkams ar valstybės
nuosavybėn, taip pat nusikalti
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mo įrankių konfiskavimo tvar
ka, neprieštarauja Lietuvos Res
publikos Konstitucijai. Ši byla
buvo tiriama Aukščiausiojo
Teismo prašymu.
Aukščiausiojo Teismo bau
džiamųjų bylų kolegija, nagrinėdama bylą, kurioje kaltinama
plėšikavimu, ir kurioje apy
linkės teismas kaip papildomą
bausmę nustatė turto konfis
kavimą, prašė nustatyti, ar ji
neprieštarauja Konstitucijos 23
straipsnio pirmajai daliai. Joje
sakoma, kad nuosavybė nelie
čiama.
Konstitucinis Teismas konsta
tavo, kad nei Lietuvos Konsti
tucija, nei galiojanti įstatymų
Po sekmadieni vykusių parlamento rinkimų ir Konstitucijos referendumo Rusijoje, balsai
tebeskaičiuojami, bet kraštutinių nacionalistų persvara kol kas dar vis surinko daugiau balsų
sistema, nei visuotinai pripa
nei tikėtasi. Laukiama, kad reformų šalininkai sukurs stiprią koaliciją parlamente.
žintos tarptautinės teisės nor
mos nepaneigia galimybės įsta
tymais nustatytomis sąlygomis
Prevencinio
ir tvarka nusavinti turtą arba
sulaikymo įstatymas
apriboti jo valdymą, naudojimą
modifikuotas
ar disponavimą juo.
Vilnius,
gruodžio 11 d.
Jeigu asmuo, realizuodamas
(AGEP)
—
Dar
šiais metais
nuosavybės ar kitokias teises,
Konstitucinis
Teismas
turėtų
veikia priešingai kitų žmonių
Vilnius, gruodžio 13 d. (Elta) kaip didinti darbo užmokestį,
nagrinėti
Vilniaus
miesto
ant
teisėms ir laisvėms, sakoma — Kalbėdamas pirmadienį, stipendijas, kaip atstatyti
rosios
apylinkės
teismo
pareiš

Konstitucinio Teismo nutarime, gruodžio 13 d., per Lietuvos nuvertėjusias gyventojų san
jis gali būti patrauktas atsa radiją, prezidentas Algirdas taupas. Žemės savininkams kimą dėl Prevencinio sulaikymo
komybėn ir nubaustas, o kaip jį Brazauskas pasakė, kad labai svarbus turėtų būti žemės įstatymo atitikimo Konstituci
bausti, nustato atskirų teisės rinkimų Rusijoje preliminarūs ir žemės nuomos mokesčių su jai.
Tuo atveju, jeigu Konstitu
šakų įstatymai. Papildomos rezultatai rodo jog šalyje mažinimas per pusę. Tam pla
bausmės, tarp jų ir turto nu gerokai sustiprėjo radikalų jė nuojama 60 milijonų litų sub cinis Teismas nustatytų Kons
titucijos pažeidimą, suimtuosius
savinimo paskirtis, pabrėžiama gos. Tai skatina itin atidžiai sidija.
nutarime, yra individualiai pri stebėti politinius procesus Rusi
Prezidentas kalbėjo apie pagal šį įstatymą tektų paleisti.
taikyti bausmę, atsižvelgiant į joje. Lietuvos valstybės vadovas paieškas galimybių, kad žemės Ypatingą nepasitenkinimą šiuo
nusikaltimo pobūdį, jo pavojin pareiškė tikįs, kad Rusijos ūkio organizacijoms ir ūkinin įstatymu reiškia dalis sulaiky
gumo laipsnį, kaltininko asme parlamentui pavyks suburti kams būtų padidinta kreditų su tųjų advokatų. Kai kurių val
džios atstovų nuomone, daro
nybę ir kitas bylos aplinkybes. stiprią demokratinę koaliciją. mažais procentais.
Tačiau konfiskuojamas tiktai
Į klausimą dėl kai kurių poli
Numatoma
šiek
tiek mas didelis spaudimas, kad šis
pačiam nuteistajam priklausan tinių jėgų raginimo anksčiau sumažinti nebaigtų pramonės įstatymas būtų panaikintas,
tis turtas.
laiko surengti Seimo rinkimus, įmonių statybų finansavimą. tam naudojami ir pinigai.
Egidijus Bičkauskas supažin
Teisingumo ministerijos duo A. Brazauskas atsakė, kad ne Akcentuota, kad reikia spręsti
dino
su praėjusią savaitę pateik
jų
kreditavimo
klausimus.
mato
tam
jokios
rimtos
priežas

menimis, po Konstitucijos įsi
tu Seimui svarstyti Baudžiamo
galiojimo pernai lapkričio mė ties.
jo Kodekso papildymo projektu,
nesį papildoma bausmė konfis
Informuodamas apie šios die
Svarbu iš Rusijos
kuriame išdėstyta nauja Pre
kuojant turtą Respublikos teis nos susitikimą su ministru pir
reikalauti vertybių vencinio sulaikymo įstatymo
muose netaikyta. 1991 metais mininku Adolfu Šleževičiumi,
grąžinimo
redakcija (šiuo metu veikiantis
tokių bylų buvo 1,998, per de finansų ministru ir kitais parei
šimt pernykščių mėnesių — gūnais, A. Brazauskas pasakė,
Vilnius, lapkričio 26 d. — įstatymas galioja iki gruodžio
1,231.
kad jame buvo aptarta tai, ką Emanuelis Zingeris, Romualdas 31). I įstatymą įvedamas naujas
vyriausybė nuveikė po pirmojo Ozolas ir Saulius Šaltenis nu papildomas kontrolės mechaniz
Seimas dirbs ir pasibaigus
kitų metų biudžeto svarstymo. siuntė viešą laišką Lietuvos pre mas — susipažinęs su pateiktais
rudens sesijai
1994 metais iš biudžeto atly zidentui Algirdui Brazauskui ir duomenimis, per 48 valandas po
Galimas dalykas, pagal reg ginimus gaus 400,000 žmonių — ministrui pirmininkui Adolfui sulaikymo leidimą prevenci
niam sulaikymui turi patvirtin
lamentą gruodžio 23 d. besi tai labai daug, ir tokių tar Šleževičiui.
ti
ar atmesti teisėjas. Spren
baigianti Seimo rudens sesija nautojų skaičių kasmet reikia
Kaip rašo „Lietuvos aidas”,
džiant
šį klausimą, gali daly
bus pratęsta. Apie tai spaudos mažinti. Nagrinėtos galimybės laiške rašoma apie pagrobtą
vauti
ir
sulaikytojo asmens gy
konferencijoje pirmadienį pra padidinti biudžetą, svarstyta, amžiais kurtų Lietuvos tautų
nėjas.
nešė Seimo pirmininkas Česlo
kultūros vertybių paveldą:
Ketvirtadienį Seime ši Bau
vas Juršėnas. Bet kuriuo atve zidentas. Turėtų būti apsispręs „Neturime net svarbiausio mū
ju, sausio ir vasario mėnesiais ta ir dėl prevencinio sulaikymo sų senosios valstybės dokumen džiamojo Kodekso pataisa buvo
planuojama du kartus susirink įstatymo pratęsimo, perkeliant to — Lietuvos Didžiosios Ku priimta.
ti plenariniams posėdžiams, ku jį į baudžiamąjį kodeksą.
nigaikštystės Metrikos. Mūsų
— J Kauno Akademinių kli
rie truktų maždaug po 10 dienų.
Per šį laiką Seimas turės pa kultūros turtas buvo ypač
Seimo komitetai po Kalėdų tvirtinti kitų metų valstybinį grobstomas sovietų ir nacių nikų neurochirurginę reanima
atostogų dirbs visą laiką.
biudžetą. Galimas dalykas, re laikotarpiu. I Vokietiją iš ciją gruodžio 7 d. paguldytas
Seimo pirmininkas sakė, kad miantis Konstitucinio Teismo gabenti vertingiausi žydų ir Lietuvos vyriausybės atstovas
žiemą Seime bus siūloma ap sprendimu, bus padarytos pa kitų Lietuvos tautų kultūros pa Marijampolės apygardai Alek
svarstyti du svarbius klausi taisos Seimo statute. Seimas minklai. Tarpvalstybinėje dek sandras Žemaitaitis. Kaip
mus. Pirmasis susijęs su savi priims žemės bei žemės nuomos laracijoje dėl Vokietijos Fe praneša „Kauno diena”, jis
valdos ir administracinio teri įstatymus, padarys pataisas deracinės Respublikos ir Lie nukentėjo Vilkaviškyje, netoli
torinio suskirstymo reforma. žemės ūkio bendrovių įstatyme. tuvos Respublikos santykių nuo savo namų. Medikų teigi
Kai kurie įstatymų projektai
pagrindų aiškiai numatyta iš mu, jo būklė sunki: sulaužyti
galvos kaulai, išsiliejęs kraujas
pateikti, sausio ar vasario Infliacija lapkritį sumažėjo gabentas vertybes grąžinti”.
mėnesiais juos galima būtų ap
Daug medžiagos sukaupta ant smegenų. Ilgokai buvo be
Statistikos departamento duo
tarti, o pavasario sesijoje — ir menimis, infliacija Lietuvoje apie Rusijoje tebesančius mūsų sąmonės, buvo operuotas. Poli
priimti. Antrasis siūlomas lapkričio mėnesį šiek tiek suma kultūros lobius. „Išvežtų cija mano, kad tai negalėjo bū
dokumentų paketas būtų nauja žėjo: spalio mėnesį infliacija vertybių grąžinimo aktualumas ti nelaimingas atsitikimas.
civilinio kodekso redakcija.
— J Klaipėdą per visą
buvo 7.3%, lapkričio — 6.8%, o ne sykį pabrėžtas valstybinei
Iki rudens sesijos pabaigos sausio-lapkričio mėnesiais — derybų su Rusija delegacijai”, Lietuvą buvo atgabentos ketu
plenariniai posėdžiai vyks tris 171.8%. Maisto prekės lapkričio rašoma laiške prezidentui.
rios cisternos ypač pavojingos
kartus per savaitę. Artimiau mėnesį pabrango 6.6%, nemais„Tikimės, kad rengiant ir cheminės medžiagos — acetonsiomis dienomis bus svarstomos to prekės — 8.2%, paslaugos gy pasirašant bendrąsias tarpvals cianhidrino, ir Lietuvos Civi
žemės ūkio problemos ir su ventojams — 6.4%, produkcijos tybines sutartis su Rusija geri linės saugos departamentas
jomis susiję įstatymų projektai, gamintoju kainos padidėjo 3.2%. kaimyniniai santykiai su šia apie tai sužinojo tik iš televizijos
įvyks parlamentinė diskusija
Nuo gruodžio 1 d. patvirtintas valstybe bus stiprinami ne Lie pranešimo. Cisternos turėjo būti
užsienio politikos ir naciona minimalus gyvenimo lygis — 44 tuvos kultūros vertybių prara sulaikytos ir sugrąžinamos at
linio saugumo klausimais. Joje litai, minimalus mėnesio atlygi dimo sąskaita”, baigiamas laiš gal į Baltarusiją tik kirtusios
žada dalyvauti Respublikos pre- nimas — 48 litai.
Lietuvos sieną. Netgi lydraškas valstybės vadovams.

Brazauskas: Rusijoje pavyks
sudaryti demokratinę
koaliciją

Bryn Mawr, Pa., gruodžio 13
d. (NYT) — Pasitikdamas pir
muosius Rusįjos parlamento
rinkimų rezultatus, JAV prezi
dentas Bill Clinton pareiškė, jog
nepaisant stipraus nacionalistų
pasirodymo, tai, kad iš viso
įvyko parlamento rinkimai ir
priimtoji naujoji Konstitucija
nušlavė paskutinius sovietinės
sistemos likučius ir padėjo
pamatus demokratijai.
Trumpai kalbėdamasis su re
porteriais po ekonominės kon
ferencijos Bryn Mawr kolegijo
je, prezidentas stengėsi kaip
galint teigiamiau vertinti Rusi
jos rinkimų rezultatus. Pastebė
damas, jog visi balsai dar nesus
kaičiuoti, prezidentas vienok

Tvarkomas
ambasados archyvas
Washington, DC, gruodžio
14 d. — Kartu su plačiai pra
dėtais ambasados pastato ir jos
aplinkos sutvarkymo darbais,
ambasadorius dr. Alfonsas Ei
dintas yra pasiryžęs sutvarkyti
ir ambasados archyvą, dabar
esantį apverktinoje būklėje, pra
neša Lietuvos ambasada. Jau
pirmasis susipažinimas su išli
kusiais dokumentais parodė,
kad tai yra didelis turtas, reikš
mingas Lietuvos valstybei ir jos
diplomatinei tarnybai.
Beje, unikalaus archyvo ap
tikimas buvo nemažas neti
kėtumas, kadangi iki šiol nei
Lietuvos Archyvų Valdyba,
besirūpinanti kultūrinio pavel
do išsaugojimu, nei Užsienio
Reikalų Ministerija net neįtarė,
apie tokio archyvo egzistavimą.
Ambasados darbuotojų nusta
tyta, kad archyvas susideda iš
dviejų didelių kompleksų. Pir
majam priklauso 1923-1940 m.
pasiuntinybės Washington, DC,
pranešimai, ataskaitos, Užsie
nio Reikalų Ministerįjos Kaune
įvairios instrukcijos ir panašiai.
Antrajam — dokumentai, nu
šviečiantys „Lietuvos bylą”, jos
diplomatinės tarnybos veiklą
pookupaciniu laikotarpiu.
Deja, dėl netinkamo saugo
jimo daugelis dokumentų yra
nepaprastai nukentėję: rūsyje
buvę dokumentai yra perdžiūvę
ir sutrupėję, o ilgus metus gana
nesandarioje ketvirto aukšto pa
lėpėje laikyti — sudrėkę bei
supelyję. Pasikonsultavus su
specialistais nutarta nedelsiant
gelbėti išlikusį archyvą — dip
lomatiniai dokumentai bus iš
vežti į Vilnių bei perduoti
Lietuvos Valstybiniam Archy
vui, kuriame tinkamose sąly
gose saugomas visas Užsienio
Reikalų Ministerijos archyvas.
Didžioji dalis ilgus metus
kauptos ambasados bibliotekos,
kurioje yra nemaža leidinių
reikšmingų išeivijai, bus
pergabenta į Chicago ir per
duota dr. Jono Račkausko va
dovaujamam Lituanistikos
studijų ir tyrimo centrui. Šiuo
metu vedamos derybos su firma
Transpak dėl archyvo perveži
mo konteineriu į Vilnių bei
dalies bibliotekos perkėlimo į
Chicagą. Atsižvelgiant į tai, kad
archyvo pervežimas yra labai
brangus, o jo išsaugojimas
nepaprastai kilnus reikalas,
Romo Pukščio vadovaujama fir
ma žada darbus atlikti leng
vatinėm sąlygom.

čiuose nurodyta jas grąžinti į
Saratovą, bet vis tiek cisternos
kažkodėl važiavo tiesiai į Klai
pėdos jūrų perkėlos uostą.

pasakė, kad kraštutinių nacio
nalistų Liberalų Demokratų
Partijos stiprus pasirodymas
turėtų priminti Vakarams kaip
sunkus Rusijos darbininkams
yra perėjimas į demokratiją.
Rinkimų rezultatai, anot
prezidento Clinton, taip pat
turėtų paskatinti Vakarus būti
jautresniems, vertinant pavojin
gą teritoriją, kurioje kelią turi
skintis Boris Jelcinas. „Dar
truks gerokai laiko, kol galė
sime numatyti, kas bus toliau”,
pasakė B. Clinton. „Bet aš
manau, kad šie rezultatai duoda
signalą kaip sunku pereiti iš
senosios komunistinės sistemos
į rinkos ekonomiją kai visame
pasaulyje vyksta recesija, kai
bet kurios kitos šalies ar šalių
sąjungos pajėgumas skirti dide
les kapitalo sumas neegzistuo
ja”.
Ekonominėje konferencijoje
prisklausęs apie Amerikos vidu
riniosios ekonominės klasės rū
pesčius, prezidentas išvedė
paralelę su Rusijos viduriniąja
klase. „Reikia prisiminti, kad
visi šie ... ekonominiai ir po
litiniai pasikeitimai vyksta bu
vusioje Sovietų Sąjungoje ir
Rytų Europoje, tuo pačiu vyks
tant pasaulinei recesijai, kuri
vidurinių klasių balsuotojams
sukelia frustraciją ir priešiš
kumą net ir turtingiausiuose
kraštuose. Tad šie rezultatai
neturėtų per daug nustebinti”.
Man atrodo, jog tai reiškia,
kad turime pergalvoti savo lai
kyseną su šiomis šalimis, atsi
menant, kad reikia daug jaut
rumo, suvokiant paprastų dir
bančių žmonių pajėgumą pakel
ti visus tuos pakeitimus ir pa
jėgti įsivaizduoti, kuo visa tai
baigsis. Man atrodo, kad bus
daugiau jautrumo tam — tikiuo
si, ne vien tik iš Amerikos,
Europos ir Japonijos pusės, bet
taip pat ir iš tarptautinių or
ganizacijų pusės”.
Aukšti JAV administracijos
pareigūnai prisipažino, kad jie
buvo nustebinti dideliu balsų
skaičiumi, kuriuo buvo renkamiesi kraštutiniai nacionalistai,
komunistai ir kiti reformų prie
šininkai. Tačiau jie tvirtino, kad
tebėra tiek politiškai, tiek ir
matematiškai įmanoma, kad
įvairios reformas remiančios
partijos galėtų sudaryti dau
gumą turinčią koaliciją par
lamente.
Geriausia žinia iš rinkimų, —
tai Konstitucijos priėmimas,
pasakė JAV pareigūnai. Jie
viliasi, kad ši Konstitucija
suteiks daugiau stabilumo ir
solidumo Rusijos politinei siste
mai ir duos stabilumo Rusijos
legislatyvinės ir egzekutyvinės
valdžios santykiams. O šio
dalyko trūko per praėjusius
metus su puse.
„Prezidentas Jelcinas pareiš
kė savo ryžtą pradėti konstruk
tyvų dialogą su įvairiomis po
litinėmis grupuotėmis, kurios
įeis į naująjį parlamentą. Vi
liamės, kad į šį sentimentą
atitinkamai atsilieps visos at
sakingos politinės figūros Rusi
joje” buvo rašoma Baltųjų rū
mų išleistame prezidento pareiš
kime.
KALENDORIUS
Gruodžio 15 d.: Justas,
Kristijoną (Nina), Kovotas, Gaudenė.
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

i
j

DRAUGO prenumerata mokama li anksto

Tad sėkmės jiems jų ateities
Mieli Broliai ir Sesės,
lapkričio 22 balsų skaičiavimo darbuose!
Balsavusiųjų atidumas bu
komisija atidarė jūsų atsiųstus
vo
gana geras. Buvo atmesti tik
balsavimo vokus ir rado visą
keli
balsavimo lapai LSS Ra
eilę laiškučių. Ačiū už pastabas
jonų
sueigos balsavime:
bei linkėjimus.
2 - su komentarais
Prezidiumas nuoširdžiai at
12 - balsavo daugiau negu už
siprašo visų vadovybės rinkimų
dalyvių už visus paklydimus. savo rajono vadą,-ę
Atmestas 1 balsavimo vokas
Atsiprašome v.s. fil. L. Milukienę, nes jos pavardė buvo per atėjęs per vėlai.
Kaip matysite, dalis rinkimo
klaidą įdėta į Bendrosios suei
gos kandidatų sąrašą. Norėdami dalyvių, ypač sesės ir broliai iš
sutaupyti LSS iždui, naudojo Australijos, nesuspėjo atsiųsti
mės „Bulk Mail” sistema, kuri savo balsavimo lapų. Taigi tik
sumažina pašto išlaidas bent 52 59% užsiregistravusių ir užre
centais už laišką. Apgailestau- gistruotų prisiuntė savo balsus.
jam, kad Atlanto rajono daly
vius Biuletenis Nr. 2 pasiekė tik
LSS RINKIMŲ
po 4 ar 5 savaičių. Tačiau visi
pabalsavote. Ačiū!
DUOMENYS
Šia proga norime padėkoti
I. Bendroji sueiga
Traidenio Skautų Vyčių būrelio
vadui s.s.v. Ramūnui Bužėnui ir
Į LSS Tarybą
sesei s. Irenai Bužėnienei už
kompiuterinius sąrašus ir lipis. Marytė Utz — 200 bals.
nukus: biuleteniui Nr. 1 - arti
vs. Irena Kerelienė — 198 bis.
1400 ir Biuleteniui Nr. 2 - arti
vs.fil. Mickienė Meilė — 163
558.
bis.
Širdingas skautiškas ačiū se
.s. Algis Senkus — 144 bis.
sei Valei Baltušienei už didelį
vs. Antanas Jarūnas — 129
skautišką prezidiumo sekreto
bis.
rės darbą, Dėkojame mandatų
vs.fil. Rūta Žilinskienė — 114
komisijai už daugelio valandų
bis.
darbą, tikrinant dalyvių sąrašus
vs. Remigijus Belzinskas —
pagal LSS rajonus.
105 bis.
Su šiuo biuleteniu yra patei
s.fil. Mindaugas Griauzdė —
kiami rinkimų dalyvių pasi
103 bis.
sakymai ir siūlymų projektai
vadovybės rinkimų dalyvių bal
Į LSS Garbės teismą
savimui. Užpildžius šį lapą,
grąžinti jį prezidiumo pir
vs. Senkevičius Česlovas.—
mininkui užadresuotame voke.
250 bis.
Budžiu,
vs. Danutė Keršienė — 246
v.s.fil. Eugenijus Vilkas bis.
LSS vadovybės rinkimų
vs. Vladas Morkūnas — 171
prezidiumo pirmininkas bis.
s. Edvardas Kazakevičius —
108 bis.

RINKIMŲ
DUOMENYS

Jau pasibaigė rinkimai išrinkta nauja 1944-1996 m. ka
dencijos LSS vadovybė. Rinki
mų dalyviai išreiškė savo nusis
tatymą balsuodami už pasirink
tus kandidatus, o taip pat, nors
ir negausiai, pasisakydami Są
jungos reikalus liečiančiais
klausimais.
Dabar ir jūs, mieli rinkimų
dalyviai,-vės, ir prezidiumas
galime džiaugtis, žinodami kad
mūsų Sąjunga per ateinančius
trejus metus bus vadovaujama
ir globojama prityrusių vadovų.

metams V> metų 3 mėn.
$25
$45
$80
$30
$50
$90
$25
$30
$45

U.S.A...................................... .
Kanadoje ir kitur (U.S.A. dol)
U.S.A. savaitinis (šešt. laida)
Kanadoje ir kitur (šešt. laida
U.SA. dol,) savaitinis

Prof. Vytautas Landsbergis tarp Akademinio Skautų sąjūdžio filisterių Vydūno fondo būstinėje,
Čikagoje. Iš k.: I eilė. — Jonas Dainauskas, prof. Vytautas Landsbergis, ASS vadijos pirm. Ed
mundas Korzonas, Jūratė Variakojienė; II ęil. — Rimantas Griškelis, Alg. Stepaitis, VF tarybos
pirm. Leonas Maskaliūnas, Vytautas Šliupas, Vytenis Statkus, VF v-bos pirm. Vytautas Mikū
nas, Halina Plaušinaitienė ir prof. Mariūnas.
Nuotr. J. Tamulaičio

SKAUTAI IR TOLIAU GALI
TARNAUTI DIEVUI

karčiais stirnelės. Štai, prieš
kurį laiką, vieni tėvai iškėlė
JAV skautų organizacijai bylą,
reikalaudami, kad jų netikintis
sūnus būtų atleistas nuo įžodžio,
kuriame pasižadama „tarnauti
Dievui”... Ilgai užsitęsusi byla
perėjo visas teismų instancijas
ir pagaliau pasiekė JAV Aukš
čiausiąjį teismą. Gruodžio 6
dieną per pasaulines televizijos
žinias buvo pranešta, kad Aukš
čiausio Teismo sprendimu skau
tai turi teisę į savo organizaciją
nepriimti kandidato, atsisakan
čio duoti viso pasaulio skautų
pripažintą įžodį, kuriame pasi
žadama tarnauti Dievui, nes re
liginės diskriminacijos įstaty
s.fil. Donatas Ramanauskas — mai skautų organizacijos nelie
48 bis.
čia. Valio!!!
vs.fil. Antanas Paužuolis — 43
Prieš kelias savaites Cleve
bis.
lando
„Plaitt Dealer” dienraščio
vs.fil. Algis Glodas — 32 bis.
pirmame
puslapyje buvo ilgokas
vs.fil. Feliksas Mockus — 32
reportažas
apie jauną mergaitę,
bis.
kuri organizacijai priklauso jau
dvylika metų, bet visada nuty
I LSS Tarybą — Seserijos
lėdavo, kai buvo kartojamas
sąrašu
skautės pasižadėjimas „tarnauti
vs.fil Rita Penčylienė — 108 Dievui”, nes ji ir jos tėvai netiki
į Dievą. Ir ji, ir jos tėvai rei
bis.
js. Milda Arlauskienė — 84 kalavo, kad tie žodžiai būtų pa
šalinti iš įžodžio. Daugelis
bis.
s.fil. Jolanta Kerelienė — 77 skaitytojų aštriai reagavo į tokį
hipokritišką mergaitės elgesį
bis.
Į LSS Kontrolės komisiją
tuo
labiau, kad toji organizaci
js. Viligailė Lendraitienė — 75
ja
nieko
prievarta netraukia į
bis.
jvs. Leopoldas Kupcikevičius
savo
eiles,
o savo noru įsiparei
jps. Audronė Gulbinienė — 72
- 213 bis.
gojus,
iš
anksto
žinoma, kokie
bis.
j vs.fil. Bronius Juodelis — 192
yra
tos
organizacijos
reikalavi
js. Birutė Vindašienė — 72 bis.
bis.
mai ir įstatai, ir kad jos pilna
jvs. Antanas Levanas — 187
Į LSS Tarybą - ASS sąrašu teisis narys privalo jų laikytis
bis.
be jokių išimčių.
s. Jeronimas Gaižutis — 186
vs.fil. Kęstutis Ječius — 36
Aukščiausiojo Teismo skautų
bis.
bis.
organizacijai padarytas teigiaĮ LSS Tarybą — Brolijos
vs.fil. Virginija Mačiulienė —
sąrašu
27 bis.
I LSB Vyr. Skautininką
ps.fil. Nida Bichnevičiūtė —
vs. Gediminas Deveikis — 83
ir Pavaduotoją
23 bis.
bis.
vs.fil. Vytautas Vidugiris —
vs.fil. Petras Molis — 64 bis.
s.fil. Albinas Sekas: už - 110.
17
bis.
s. Gintautas Taoras — 49 bis.
prieš - 3, susilaiko - 9.
vs. Romas Otto: už - 116, prieš
- 0, susilaiko - 5.
Šitame nuostabios laisvės
krašte, vardan „žodžio laisvės” ir
konstitucijoje numatyto atsky
rimo religijos nuo valstybės apa
rato, dažnokai pasiaučia antire
liginiai vėjeliai, pornografija ir
brutalumai jau tapo „laisvos
išraiškos” menu. „Kalėdinis se
zonas”, kurio metu daugiausia
pasipelno netikintys į Išganyto
jo gimimą, jau seniai pašalino
bet kokį religinį atspalvį. Krau
tuvėse ausis erzina kalėdinės
dainos (ne giesmės), „džinguliuoja” varpeliai, raudonanosis
„Santa” sodinasi vaikučius ant
kelių, o kalėdinius atvirukus
puošia kačiukai, šuniukai ir ret-

Į LSS Vyr. Skautininkę ir
Pavaduotoją
vs. Birutė Banaitienė: už 154, prieš - 3, susilaiko - 11.
ps. Valentina Čepienė: už 149, prieš - 4, susilaiko - 12.
J LSS Vadijos Pirmininką
ir Pavaduotoją
s.fil. Gediminas Leškys: už 71, prieš — 0, susilaiko - 1.
vs.fil. Eugenijus Vilkas už 74, prieš - 0, susilaiko - 1.

Į Garbės Gynėjus

Brolių pasitarimas Jubiliejinės stovykos prityrusių skautų pastovyklėje. Viduryje
taras Plačas — pastovy klės virSininkas.
Nuotr. D. Rt

Brolija — vs.fil. Kazys
Matonis už - 113, susilaiko - 7.
Seserija — Danutė Surdėnienė: už - 145, susilaiko - 12.
ASS - vs.fil. Jonas Dainauskas
už - 70, susilaiko - 4.

SESĖS BAIGUSIOS
„GINTARO” VADOVIŲ
MOKYKLĄ
„Gintaro” vadovių mokyklos
vedėjos v.s. fil. Gilandos Matonienės pranešimu, žemiau iš
vardinamos sesės yra baigusios
„Gintaro” vadovių mokyklos
1991 m. XVI laidą ir gauna
GVM baigimo pažymėjimus bei
teisę dėvėti GVM ženklelį ir
pilką kaklaraištį:
#144 vyr. sk. si. Monika Bilerytė, „Neringos” tuntas, New
Yorke.
#145 vyr. sk. si. Nida Stankū
naitė, „Neringos” tuntas, Nevv
Yorke.
#146 vyr. sk. psl. Alexis
Washofsky, „Laisvės Varpo”
vietininkija, Philadelphijoje.
Sveikinu naująsias gintarietes ir linkiu įgytąsias žinias
sėkmingai panaudoti vadovau
jant jaunesnėms. sesėms —
būkite joms pavyzdžiu.
Budėkime!
v.s. Birutė Banaitienė
LSS Vyriausia Skautininke

mas sprendimas gali pozityviai
paveikti ir į kitas gyvenimo
sritis, kuriose religinis elemen
tas negali būti išjungtas. Jau
dabar Ohio miestų savivaldybė
se vyksta ginčai dėl siūlymo ant
valstybinės žemės pastatyti prakartėlę, kai tuo tarpu anksčiau
tokio reikalavimo niekas net ne
drįstų iškelti. Kai kur bandoma
eiti į kompromisą, kad tuo pačiu
metu būtų padedami krikščio
niški kalėdiniai simboliai ir
žydų Hanukos septyniažvakė
menora. Tai bene vienas iš
logiškiausių sprendimų šitoje
daugiakultūrinėje šalyje.
Religinio elemento išstūmi
mas iš gyvenimo ir mokyklų
veda Ameriką prie aštrios mo
ralinės ir socialinės krizės, kai
jaunimas auga be jokio morali
nio autoriteto, jau nuo dvylikos
metų žaidžia seksualinius žaidi
mus, o statistika rodo didėjantį
pavainikių skaičių jaunų mer
gaičių tarpe.

Lietuviškoji išeivija iš
Nepriklausomos Lietuvos at
sigabeno taurias lietuviškas
skautiškas tradicijas, todėl
reikia remti ir palaikyti
skautus, įrašyti savo vaikus,
stiprinti skautišką veiklą, nes
jos idealai siekia brandinti
pilnutinę, moralią asmenybę,
reikalaujant tarnauti Dievui,
Tėvynei ir artimui. Ko gi
daugiau galima pageidauti iš
organizacijos, kuri jaunimą su
geba pritraukti ir daina, ir
žaidimu, ir malda, ir gerais dar
beliais? Ir aukščiausia JAV tei
sės institucija visiems laikams
pripažino skautams teisę tar
nauti Dievui ir tos tarnybos rei
kalauti iš visų savo narių. Te
gyvuoja lietuviškoji skautija su
visais savo idealais ir pasiryži
mu visur ir visada budėti,
vs Aurelija M. Balašaitienė

$50

$30

$25

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

SKAUTIŠKI RENGINIAI

KALĖDŲ VAKARO ŠOKIAI

Gruodžio 25 d. — Kalėdų
vakaro šokiai lietuviškam
jaunimui Lietuvių centre,
Lemonte. Ruošia Akademinis
Skautų sambūris.
Sausio 23 d. — Jūrų skautų
ir skaučių iškilminga metinė
Klaipėdos dienos sueiga Lietu
vių centre, Lemonte.

Akademikai skautai gruodžio
25 d., 8 v.v., Lietuvių centre,
Lemonte, ruošia tradicinius
Kalėdų vakaro šokius. Šokiams
gros „Žaibas”. Dalyvavimas —
10 dol. asmeniui. Pasižymėkite
savo kalendoriuose.
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS

DR. ROMUALDAS POVILAITIS

Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas
5540 S. Pulaski Rd., tel. 312-585-2802
Pirm., antr., penktd. 9 v.r.-3 v. p.p.,
ketv. 10 v.r.-7 v.v., trečd.,
šeštd. 10 v.r.— 2 v.p.p.
Susitarimo nereikia trečd. ir šeštd.
Sumokama po vizito

DANTŲ GYDYTOJAS
Tel. (1-312) 767-7575
5760 Archer Avė.
(6 blokai į vakarus nuo Cicero Avė.)
Valandos pagal susitarimą
Kab. tel. (312) 585-0348;
Rez. (312) 779-5533

>
DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS
CHIRURGĖ PODIATRĖ

Carrozza Foot Cllnlc
3918 W. 63 St.
Chicago, IL
Tel. 312-284-2535
Pirmd., antrd., ketvd.
1 v. p.p.—7 v.v.
Šeštd. 9 v.r.—12
Valandos susitarus

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4
6-9; antr. 12-6; penkt 10-12: 1-6
Kab. tel. (312) 471-3300

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė.,
Chicago, III. 60652

Cardiac Diagnosis, Ltd.
Marųuette Medical Building
6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629
Tel. (312) 436-7700

pODALIA E. CEPELE, D.D.S.
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
Įn(
7915 W. 171st
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
V v Tlnloy Park, IL 60477
(708) 614-6871
širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Kab. 312-735-4477;
Rez. (708)246-0087; arba (708)246-6581

Namų (708) 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. (312) 925-2670
1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120
Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS

DR. L. D. PETREIKIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd. 3 v. p.p.-7 v.v. antrd 12:30-3 v.p.p.
trečd uždaryta, ketvd. 1-3 v.p.p..
penkt. ir šeštd. 9 v.r.-12 v.p.p

DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberts Rd., Hickory Hilis, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. E. DECKYS

8132 S. Kedzie Avė., Chicago
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W. 55th St.. Chicago, IL
Tel. (312) 476-2112
9525 S. 79th Avė., Hickory Hilis, IL.
Tel. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero
Kasdien 1 iki 8 v. v.
išskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 vai. p.p.

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL
Tel. 312-585-1955
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126
708-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
2454 W. 71 st Street
(312) 434-2123
Pirm. 2-7. Antr. ir
ketv. 9-12. Penkt. 2-7

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 W. 71st St.
Tel. (312) 737-5149
Vai. pagal susitarimą.
Palos Vision Center, 7152 W. 127th St.
Palos Hgts, III. Ketv. vai. 3-6 v.v.
Tel. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie
Vai.: antr. 2-4 v.p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p.
Šeštd pagal susitarimą
Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880
Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir
Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medical CenterNapervllle Campus
1020 E. Ogden Avė., Suite 310,
Naperville IL 60563
Tel. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą

i

Moraliniai griuvėsiai, ar

NAUJOS EUROPOS
KŪRIMAS
„Ar galima teigti, kad vals
tybė klesti, jeigu jos pastatai
didingi, bet jos žmonių moralė
— griuvėsiai!” klausė šventasis
Augustinas. Jis kalbėjo apie Ro
mos imperijos sugriuvimo prie
žastį. Sutapo, kad kai Roma pa
skelbė krikščionybę savo oficia
lia religija, senoji imperija žlu
go. Romos pagonys teigė, kad
krikščionybė buvo imperijos žlu
gimo priežastis: kol romėnai
garbino savo senus dievus, im
perija buvo stipri. Šv. Augusti
nas parašė knygą „Dievo mies
tas”, bandydamas įrodyti, kad
romėnai jau seniai buvo prara
dę tas kilnias dorybes, kurios
išplėtė Romos galią, ir krikščio
nybė kaip tik ugdo šias kilnią
sias vertybes.
Šis įvykis Romos imperijos is
torijoje turi tam tikra paralelę
ir lietuvių istorijoje. Būdami
pagonys, lietuviai nugalėjo ka
talikus riterius iš Vakarų ir
rusus stačiatikius iš Rytų. Jie
išsiplėtė į didelę tų dienų
imperiją. Įdomu pastebėti, kad
tai buvo greičiausias didžiosios
imperijos išsiplėtimas Europos
istorijoje. Be to, tai buvo vie
nintelis atvejis Europoje, kai
pagonys valdė krikščionių dau
gumą. Po Lietuvos krikšto Lie
tuvos imperija ir lietuvių tauta
nyko, kol beveik visai išnyko.
Todėl, kaip ir senieji romėnai,
lietuviai gali panašiai priekaiš
tauti, kad, kol jie buvo pagonys
ir garbino savo senuosius die
vus, laikėsi savo senų tradicijų,
jie buvo stiprūs, o kai tapo
krikščionimis — nusilpo.. Net
pas stipriai tikinčius lietuvius
katalikus kartais atsiranda gi
liai įsišaknijusi abejonė: ar
krikščioniškas tikėjimas yra
naudingas lietuviškumui? Teks
palaukti, kad kas parašytų
„Dievo miesto” antrą tomą ir
išryškintų ir atsakytų į visas
lietuviškas abejones.
Romos imperija suskilo į dvi
dalis — bizantinę-rytinę ir
lotynišką-vakakarinę. Panašiai
ir Lietuvos imperiją perskyrė
dvi kultūros — rytietiška-stačiatikių ir vakarietiška-katalikų. Tik 50 kilometrų į rytus nuo
Vilniaus yra grynai rytietiška
kultūra. Jų galvosena, gyveni
mo būdas ir tradicijos remiasi
bizantų-stačiatikių tradicijomis.
Jie ryškiai skiriasi nuo vaka
riečių savo pasaulėžiūra, mąsty
sena ir veiklos gairėmis. Lietu
va yra vakarietiška ir katali
kiška, bet tik „iš paviršiaus”.
Nuo Gedimino iki Vytauto Lie
tuvos valdovai negalėjo tikrai
apsispręsti, ar priimti Rytų
tikėjimą, ar Vakarų. Ryšiai ir
vedybos su rusais tempė į Ry
tus, o vedybos ir ryšiai su

lenkais trukdė išvystyti vaka
rietiškus ryšius. Net ir šiais
laikais lietuviai negali ap
sispręsti, ar toliau tęsti esamus
ekonominius ryšius su Rytais,
ar orientuotis į Vakarus. Poli
tikoje žmonės negali apsispręsti:
ar daugiau su Rytais, ar su Va
karais. Lietuvą valdantys yra
perėję rytietišką mokyklą, dau
gumas ilgiau pagyvenę Maskvo
je, o tik retas aplankęs Paryžių
ar Londoną.
Sovietų Sąjunga įspūdingai
išrikiavo savo raketas, kariuo
menę, laivyną ir saugumą. Ta
čiau ši imperija subyrėjo, nes jos
žmonių moralė buvo griuvėsiai.
Ši nenugalima imperija sugriu
vo, nes jos pamatai buvo supu
vę. Imperija dorus ir darbščius
savo piliečius nužudė arba su
gadino. Valdovais tapo žiaurūs
kriminalistai ir savanaudžiai,
tinginiai ir melagiai. Visiems
lietuviams opus klausimas: ar
Maskvos auklėtiniai Vilniuje
tikrai pasikeitė, ar vadovaujasi
tais pačiais principais, kurie
privedė prie Sovietų Sąjungos
suirimo?
Lietuviai skelbiasi, kad žen
gia į Europą. Tačiau ar jie tik
rai žino, kas yra ta Europa? Po
Romėnų imperijos griuvimo ir
barbarų antplūdžio tik katali
kiškas tikėjimas suvienijo Euro
pą. Tik vienuoliai, kurie gyveno
pagal dėsnį „Orą et Labora”
(melskis ir dirbk) Europai iš
saugojo klasikinės Graikijos ir
imperinės Romos dvasinį paliki
mą. Tik katalikiškasis tikėji
mas išmokė barbarus aukotis
bendram labui. Katalikų Baž
nyčia steigė mokyklas, univer
sitetus, prieglaudas ir ligonines.
11 šimtmetyje bizantų, musul
monų, kiniečių, japonų, majų
kultūros stovėjo aukščiau negu
europiečių. Tačiau ne šios im
perijos, bet Europa įvedė moder
nių laikų civilizaciją: Anos
kultūros iširo, arba merdėjo, nes
jų valdovai nemokėjo aukotis
aukštesniam tikslui ir rūpintis
savo žmonių gerove. Tik krikš
čioniška Vakarų kultūra įsten
gė tai daryti.
Vakarų civilizacija dabar išgy
vena krizę. Dabartinis popiežius
atvirai pripažįsta, kad atėjo lai
kas vėl sukrikščioninti Europą.
Popiežius Jonas Paulius II rodo
ypatingą dėmesį Lietuvai ne dėl
asmeniško sentimento. Jis ma
no, kad Lietuva turi ypatingą
vaidmenį Europos sukrikščionė
jimui. Būtų nuostabu, jei ši tau
ta, kuri pagonystės laikais val
dė Rytų ir Vakarų krikščionis,
ateityje pasitarnautų naujos
krikščioniškos Europos kūrime.
Linas Sidrys

AR PABALTIJO VALSTYBES
JAU YRA NEPRIKLAUSOMOS?
Baltijos valstybės, nors ir pa
skelbusios savo nepriklausomy
bių atstatymą, dar nėra visai
išsilaisvinusios. Reikės dar
daug pastangų, kol jos bus lais
vos ir nepriklausomos. Ar gali
būti valstybė laisva, kai jos teri
torijoje yra svetima kariuomenė
arba jos pasienyje sutelktos
didelės karinės jėgos? Kiek
vienu atveju nedrauginga vals
tybė gali padaryti politinį ar
ekonominį spaudimą silpnesniajam kaimynui ir palenkti jį
savo valiai.
Sovietų okupacijos
padariniai

Bet iš kitos pusės, Pabaltijo
valstybių gyventojai negali
jaustis
mažareikšmiais
žmonėmis vien todėl, kad jų
gyvenamos teritorijos savo plotu
yra nedidelės: Estija — 47,500
kv. km, Latvija — 55,700,
Lietuva — 65,800. Žvilgterkime
į kitų valstybių teritorijas vien
Europoje: Belgija — 30,507 kv.
km, Olandija — 32,400, Danija
— 42,936, Šveicarija — 41,288.
Tos valstybės savo teritorija yra
žymiai mažesnės už Lietuvą ir
kitas Pabaltijo valstybes, bet
jose gyvena daugiau žmonių ir
gyvenimo lygis nepalyginamai
aukštesnis. Kad Pabaltijo vals
tybės šiuo metu yra ekonomi
niuose sunkumuose ir išgyvena
dvasinį nuosmukį — kaltas
sovietinis laikotarpis, kuriame
žmonės buvo dvasiniai suluo
šinti ir fiziniai naikinami.
Du nepriklausomybės dešimt
mečiai parodė, kad Pabaltijo
tautos yra gyvybingos. Jos savo
jaunų vyrų entuziazmu ir krau
ju apgynė krašto laisvę, o eko
nominis gyvenimas jose sparčiai
vystėsi, kol'bovietinė okupacija
sudavė skaudų smūgį ir viską
sugriovė. Deja, nepajėgė sukur
ti ekonominio gyvenimo, kuris
pavytų ir dargi pralenktų Vaka
rus, kaip jų vadai yra gyręsi ir
žadėję.

nes mirusio neatgaivinsi.
Nenorėdami sugadinti savo
vardo
ir tuo pačiu netekti Vaka
pasirengusi su kažkuo kariau
ti. Ekspertų tvirtinimu, čia su rų paramos, rusai stengiasi
traukta daugiau karinių jėgų, taikiu būdu įsigalėti Pabaltijo
negu jų turi kaimyninė Lenkija. valstybėse. Su Lietuva yra
Didžiosios Britanijos spauda I sudarę daugiausia bendrų
rašo, kad Rusijos kariškiai, iš verslo įmonių, taigi nori įsistip
gelbėję prezidentą B. Jelciną, rinti ekonominėje srityje. Čia
vėl sugrįžo į kareivines prie įsistiprinę, galės daryti ir
savo kasdieninių pareigų. At politinį spaudimą. Yra labai ne
kreiptinas dėmesys, kad pre tikslu estus ir latvius kaltinti,
zidentas B. Jelcinas po šių | jog jie skriaudžia mažumas, ir
įvykių pasiskubino sukviesti todėl Rusija turi laikyti karines
Saugumo tarybos posėdį ir jame jėgas rusakalbiams apsaugoti.
nustatė naują Rusįjos „karinę Betgi tautinės mažumos šiuose
doktriną”. Ši doktrina parodo, kraštuose daugiausia atsirado
kad sovietų armija tapo Rusijos okupacijos sąlygomis ir, kaip
armija, bet pasiliko „stipriai tvirtina tų kraštų vyriausybės,
nudažyta raudonu aromatu”. mažumoms taikoma tarptau
Aiškinama, kad karinė mašina, tinės praktikos ir konvencijų
kokia ji yra dabar, negali grei nuostatai. Tam ir yra tarp
tai pakeisti savo tradicijų ir tautinės institucijos, kad pri
strateginių tikslų. Nauja imta procedūra šiuos nesklan
reikšmė puolimo ir gynimosi dumus galėtų išspręsti taikiu
operacijų, saugojant krašto būdu. Smurto veiksmai yra
reikalus, neatmetama ir paskutinė priemonė, kurios
griebiamasi, kai niekas kitas
buvusio režimo maršalų.
Nesvarbu, kur tos operacijos nepadeda.
Pabaltijo krašto gyventojai
vyktų — šalies viduje ar už Rusi
dar
negali ramiai miegoti.
jos ribų — buvusioje sovietų
Jiems
reikia nuolat budėti, ypač
imperijoje, kur Rusijos ginkluo
I
šiuo
metu,
kai didysis kaimynas
tos pajėgos dalyvauja kariniuo
dar
labai
blaškosi
ir nežinoma,
se veiksmuose Kaukaze, tam
kur
sustos.
Pabaltijo
kraštų
tikrą vaidmenį atlieka ir Tadži
išsilaisvinimas
tik
dabar
prasi
kistane. Neseniai Rusijos
užsienio reikalų ministras deda.
pareiškė, kad bet koks Nato
tolimesnis apjungimas „be
mūsų žinios” Rusijai nepagei
daujamas. Toks priminimas
daug ką pasako, todėl išsiva
davusių iš sovietų sferos valsty
bių kelias į Nato yra dar toli
mas. („Guardian”, 1993 m.
lapkr. 14 d.).
IGNAS MEDŽIUKAS

Popiežius Jonas Paulius II vėl
pareiškė savo norą aplankyti
Rusiją ir Ukrainą. Apžvelg
damas savo pastoracinę kelionę
po Baltijos šalis rugsėjo 15 d. su
rengtoje visuotinėje audienci
joje, jis išreiškė viltį, „kad
Dievas man leis” vieną dieną
aplankyti ir „kaimyninių kraš
tų” Bažnyčias. Kelionės po
Lietuvą, Latviją ir Estiją metu
jis susitikęs su tikinčiaisiais,
kurie, nepaisydami deportacijų,
areštų ir persekiojimų, liko iš
tikimi popiežiui ir Bažnyčiai
„dešimtmečiais ir sunkiausio
mis sąlygomis”, pabrėžė popie
žius.
Jonas Paulius II konstatavo,
kad ši kelionė jį nuvedusi į vie
tas, „kur įspūdingai pasireiškė
Dievo Tautos tikėjimas, viltis ir
meilė, ypač skausmingų pa
tirčių laikotarpiais”. Sykiu jis
užsiminė apie Kryžių kalną

Lietuvoje, kur tikintieji nešę
„savo
nesuskaičiuojamas
kančias ir skausmus didelių ir
mažų kryžių forma”.
Apžvelgdamas savo kelionės
ekumeninę dimensiją, popiežius
Jonas Paulius II aiškiai pa
brėžė, jog aplankytų kraštų
krikščionys ypatingu būdu
turėtų dėti pastangas „vardan
suskilusios krikščionijos su
artėjimo bei
vienybės”.
Popiežius atkreipė dėmesį, jog
greta protestantiškų Bažnyčių
atstovų ekumeniniuose susi
tikimuose dalyvavę ir stačia
tikių tikėjimo krikščionys.
Maskvos patriarchui Aleksijui
II atstovavęs specialus pa
siuntinys. Vatikanas tai laiko
„vilties ženklu”, liudijančiu
galimybę vėl pagerinti san
tykius tarp Maskvos ir Romos,
kurie buvo beveik visiškai nu
trūkę nuo 1990 metų.
• Kas ką ruošia, kas ką
veikia? Paskaityt tik „Draugą”
reikia...

Š.m. gruodžio 9 d. prof. A. Ei
dintas įteikė skiriamuosius
raštus prezidentui B. Clinton.
Po sovietinės okupacijos ir Ne
priklausomybės atstatymo tai
pirmas ambasadorius, atvyks
tantis eiti šių garbingų pareigų,
iš Lietuvos.
Alfonsas Eidintas gimė Bro
nės ir Albino Eidintų šeimoje
1952 m. sausio 4 d. Vaiguvoje,
Kelmės rajone. Domėjimasis is
torija ir politika paskatino jį
studijoms Vilniaus Pedagogi
niame institute (dabar Vilniaus
Pedagoginis Universitetas), kur
jis pasirinko sunkią tais laikais
istoriko specialybę. 1973 m. bai
gęs institutą, A. Eidintas pradė
jo dirbti VPI Istorijos fakultete
asistentu, vėliau Visuotinės is
torijos katedros vyresniuoju dės
tytoju, skaitydamas naujausių
laikų Europos ir Amerikos šalių
istorijos kursą. 1981-1983 m. jis
buvo Istorijos fakulteto prodekanas, vėliau katedros vedėjas.
Nuo 1986 m. A. Eidintas Lietu
vos Mokslų Akademijos Istori
jos instituto skyriaus vedėjas,
vėliau direktoriaus pavaduoto
jas mokslo reikalams. 1990 m.,
netrukus po Nepriklausomybės
atstatymo, Alfonsas Eidintas
apgynė habilituoto daktaro

Kas nori erzinti mešką

Rusijos karo lėktuvai nuolat
pažeidžia Lietuvos oro erdvę.
Nelabai paiso ir įspėjimų. Sveti
mam kariniam lėktuvui įskridus į krašto teritoriją ir nerea
guojant į įspėjimus, pagal tarp
tautinę teisę leidžiama į jį šauti.
Bet kas nori erzinti mešką!
Rusija, kaip sovietų sąjungos
Rusijos karinė doktrina
paveldėtoja, nenori leistis į
Dabar, kraštams išsprūdus iš derybas dėl padarytų Pabaltijo
sovietinių varžtų, šių valstybių kraštuose nuostolių. Atvirkš
žmonės nęgali džiaugtis visiška čiai, bando pabaltiečius įtikinti,
laisve, nes Rusijos politinis ir kad jie toms respublikoms yra
ekonominis gyvenimas dar daugiau davę, negu iš jų
nenusistovėjęs. Didžiarusiai dar pasinaudojo. Atrodo, jog jie nori
vis nenori atsisakyti imperinių užmiršti, kad daugybė žmonių
siekių. Tad nenuostabu, kodėl be kaltės buvo išvežti vergų dar
taip sunkiai vyksta Rusijos ka bams nežmoniškose Šiaurės aši
riuomenės išvedimas iš Latvijos galio sąlygose, iš kur tik ne
ir Estijos. Nors iš Lietuvos ka daugelis sugrįžo. Nutarimas:
rinės Rusijos jėgos jau išvyko, „represuotas, vėliau reabili
bet Karaliaučiaus sritis yra tiek tuotas” šių kalčių neišperka ir
militarizuota, jog atrodo, Rusija padarytų nuostolių nepadengia, Gedimino pilies detalė.

LIKIMO IRONIJA
JONAS INDRIŪNAS

POPIEŽIUS NORĖTŲ
APLANKYTI RUSIJĄ IR
UKRAINĄ

NAU TASIS LIETUVOS
AMBASADORIUS ĮTEIKĖ
SKIRIAMUOSIUS RAŠTUS
JAV PREZIDENTUI
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— Mažai ir aš Kauną pažįstu, bet galiu pasididžiuti, kad jame man teko ne vieną kartą būti. Dėdė dirbo
Lietuvos banke, prieš man pradedant gimnaziją, atsi
veždavo mane pasisvečiuoti, net ir į kažkurią gimnaziją
Kaune norėjo mane įtaisyti. Buvo didelis žmogus —
savanoris, turėjo Vyčio kryžių, visų buvo gerbiamas.
Bet kai vedė, taip viskas ir pasibaigė. Tėvui patarė,
kad bus patogiau, jei vaikas prisilaikys prie tėvų, o jis
iš savo pusės, kiek galėdamas, pagelbėsiąs. Tuo viskas
ir pasibaigė, — baigė savo pasakojimą Jurgis.
— O tu, Vincai, buvai kada nors Kaune? — tyliai
paklausė šalia sėdėjęs ir visą laiką klausęs, klasės drau
gas Juozas. Jis į šią gimnaziją persikėlė iš Zarasų jau
į penktą klasę. Jam čia buvo patogiau, nes tėvai daug
arčiau gyveno ir jam mokytis sąlygos buvo prieinames
nės.
— Ką čia girtis, — vien tik jam, Juozui, pradėjo
pasakotis Vincas. — Negaliu sakyti, kad nebuvau, bet
nors ir buvau, mažai mačiau, tik, galima sakyti, pra
važiuodami sustojome. Buvome dar antroje klasėje.
Mūsų tas Smalys, kūno kultūros mokytojas, suor
ganizavo ekskursiją aplinkui Lietuvą. Buvo vasaros
atostogos, tad buvo įdomu plačiau pamatyti savo
kraštą. Buvo įdomu, tik jis per plačiai užsibrėžė, norėjo
per penkias dienas visur apžiūrėti. Taigi daug ką tik
pravažiuodami tematėme. Gerai, kad buvo gražios
dienos, tai viską pravažiuodami galėjome stebėti iš atvi

Nuotr. J. Tamulaičio

Ambasadorius A. Eidintas.

disertaciją. 1992 m. jis išrinktas
Lietuvos Tautinio istorikų ko
miteto pirmininku, Tarptauti
nio istorikų komiteto šiuolaiki
nių tarptautinių santykių sekci
jos tikruoju nariu. Alfonsas
Eidintas yra Lietuvos Mokslų
Akademijos narys ekspertas.
1993 m. Vilniaus universiteto
Taryba jam suteikė profesoriaus
vardą.
Prasidėjus Atgimimo sąjū
džiui, Alfonsas Eidintas daug
prisidėjo prie Lietuvos istorijos
deideologizacijos, desovietiza
cijos proceso. Septynios jo mono
grafijos (istorinė apybraiža apie
emigraciją iš Lietuvos, poli
tinius procesus prieškarinėje
Lietuvoje per jos prezidentų A.
Smetonos, K. Griniaus, J. Stul
ginskio biografijas analizuojan
čios monografijos, knyga iš dip
lomatijos istorijos apie Gabrį-Paršaitį, ir t.t.) bei gausi
publicistika tapo ženkliu įnašu
į atbundančios Lietuvos istori
jos mokslą, daug prisidėjo prie
sovietiniu laikotarpiu sukurtų
mitų griovimo. Nuo 1988 m. Al
fonsas Eidintas aktyviai daly
vavo Lietuvos atsiskyrimo nuo
Sovietų Sąjungos procese. Jis
buvo Aukščiausiosios Tarybos
komisijų dėl slapto Ribbentropo-Molotovo protokolo ir
1940 m. okupacijos pasekmių
Įvertinimo komisijų ekspertas,
po 1990 m. kovo lld. aktyviai
dalyvavo, ruošiant medžiagą
deryboms su SSSR, buvo komi
sijos dėl teisinio „Armijos Krajowos” veiklos Lietuvoje įverti
nimo narys.
Naujasis ambasadorius moka
anglų, rusų kalbas, gali susi
kalbti lenkiškai bei vokiškai.
Žmona Birutė, turinti pedago
gės specialybę, bei 15 m. dukra
Aistė taip pat kalba angliškai.
Sūnui Donatui — 10 m,

ro sunkvežimio. Pirmas sustojimas buvo Panevėžys, tų pasilikti kariškoje uniformoje. Baigia gimnaziją, kur
paskui Šiauliai, per Telšius pasiekėme Palangą, ten dabar dėtis, universitetą vokiečiai uždarė, jokių kitų
pabuvome, paskui Klaipėdoje, ir vėl tolyn pro Tilžę galimybių toliau tęsti mokslą nėra,o čia štai — karo
panemune. Protarpiais sustodavome kokių žymesnių mokykla. Gera proga. Galėsi praleisti laiką, įgauti
vietų apžiūrėti prie Nemuno, ir taip pasiekėme Kauną, šiokių tokių žinių, ir štai esi su titulu — leitenantas.
ilgiau aprodė mums Kauną, bet ką tu viską taip greit Studijuosi, ar ne, grįši į savo miestą, gausi kokią
galėjai įsidėmėti. Tai vienintelį kartą ir teko Kauną tarnybą, ir ponas, su titulu — karininkas. Tu manai,
matyti.
kad ir pirmiau taip nebuvo? Kiek tų aspirantų mokykla
— Įdomu, kaip ten toje mūsų karo mokykloje? — iškepė — visi atsargos leitenantai. Taip ir dabar
vėl garsiai pradėjo Jurgis. — Aš manau, kad tie, kurie daugumas galvoja.
pirmieji ten nuvažiavo, ja toli pažengę. Mes jų jau
— Jurgi, tu turi daug teisybės, bet, atrodo, viską
nebepasivysime. Neišmanėlis tas komendantas, girdi: imi iš praeities. Tu „Karį” turbūt skaitydavai ir visą
„Nebijokit, suspėsit, gausit ir jūs, kas bus žadėta”. Štai, atmintinai išmokai. Dabar jau nebe tie laikai.
jau daugiau kaip dvi savaitės praėjo, o mes tik ten
— Ne, dar viskas mums prieš akis. Tik gaila, kad
važiuojame. Kartais gali ir nebepriimti, sakys, kad jau Marijampolėje turėsim pora metų pratūnoti, bet bus
perpildyta.
pakankamai laiko ir Kaune.
— Kažkas sakė, kad labai daug įsiregistravo, net
— Tu per didelis optimistas, Jurgi, gal ir per karš
daugiau kaip tūkstantis. Sako, kai kuriose gimnazijo tas. Kaip tu svajoji, nebus nė aguonos grūdo tiesos, —
se mažai aštuntokų beliko. Ką su jais ir darys? — pradėjo Vincas. — Argi nematai, dar karas nesibaigia,
kažkuris iš draugų pasakė.
ir laisvos Lietuvos dar ilgai nematysi. Tu manai, kad
— Tu manai, visus ir priims? Pamatysi, daugiau kas nors ten tave baltu diržu apjuos, kad tu Mari
kaip pusė nubyrės. Ir pirmiau taip būdavo. jampolėje taip porą metų prasistumdysi? Kvailos
Skaitydavau „Karyje”, stodavo keli šimtai, o po visų svajones. Leitenantas Sirvydis, teisybė, patriotas, kur
sijojimų, vos per šimtą rasdavo tinkamais.
reikia, bet uždaroje kompanijoje jis pasako ir tiesą.
— Bet vis tik įdomu, kas taip visus sudomino? Pir Teko per šalis šiek tiek nugirsti, ką jis sako ir apie šią
miau iš gimnaziją baigusiųjų vienas kitas į karo karo mokyklą. Manai, Jurgi, kad toje mokykloje viskas
mokyklą stodavo, o dabar visi kaip pakvaišę lenda, vystysis, kaip taikos metu mūsų karo mokykloje? Ne
— nusistebėjo Vincas.
reikia to ir į galvą dėti. Manai, kad jie sukiš visą tūks
— Tu vis tik nesupranti, Vincai, — pradėjo Jurgis. tantį į kokias klases, ir kals į galvą visokius statutus,
— Tau ir man karo mokykla prie širdies. Mumyse karo istoriją, apie Napoleonų-Aleksandrų žygius.
kažką įžvelgė ir mūsų kariško parengimo mokytojas Manai, kad mus siųs į kokius poligonus atlikti
Sirvydis, kad mes tam turime palinkimą į karišką manevrų? Tik svajonės. Sirvydis kai kam tą aiškiai
mokslą, net buvo ir patenkintas, kad mes stojame į pasakęs.
karo mokyklą. Tu manai, kad visi tokie tenai važiuoja?
Ten ir vieno trečdalio nebus, kurie visam laikui norė
(Bus daugiau)

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRAS
sveikina geros valios lietuvius su ŠV. KALĖDOMIS, linkėdamas laimingų NAUJIĮJLĮ METU!
Jūsų rūpestis ir auka, tai graži kalėdinė dovana Pasaulio Lietuvių Centro gyvavimui.

Prieš seseris metus grupė lietuvių įsteigė Pasaulio Lietuvių Centrą ir pažadėjo kad:
• Centras bus atviras visiems lietuviams, nuo „Žiburėlio" mokyklėlės vaikučių iki žilagalvių senelių,
• pritrauksime lietuvius, kurie nedalyvauja lietuviškoje veikloje,
• visos lietuviškos organizacijos galės dirbti po vienu stogu milžiniškame, 110,000 kv. pėdų, Centre.
• PLC bus tvirtovė, iš kurios plauks šalpa ir pagalba viso pasaulio lietuviams.
Pažadai jau ištęsėti: PASAULIO LIETUVIŲ CENTRAS auga ir gyvuoja!
Švenčių proga kreipiamės į geraširdžius rėmėjus, nes dar yra didelė skola už stogo dengimo darbus.
Atverkite širdis, prisimindami Pasaulio Lietuvių Centrą savo aukomis!

r------------------

---------- ______________________________

_______________________

Siunčiu savo auką
I endose my contribution

□

4a

>i
i

J

$1,000

□

$200 (membership)

□ $100

□ other

Taip pat, pasižadu aukoti po $100 kas metai per sekančius penkeris
metus
Sutinku

--------

In addition I pledge to donate $100 per year for the next 5 years
__________ Yes

Čekius raSyti ir siųsti:
Make checks payableto and send to:

!

J

PARAŠAS/ sign ature

LITHUANIAN VVORLD CENTER
14911 East 127th Street

Lemont, Illinois, 60439
Telephone «: 1-708-257-8787
Fax #: 1-708-257-6887
Donatfan an te dKhtctabie to Hm extent provkied by law undtr Federal Tax ID * 36-3541882.

VARDAS, PAVARDĖ/NAME

ADRESAS/ADDRESS

TELEPONAS/TELEPHONE

DATA/DATE

U------------ ------ .......____________ ______________________ _______________________ j

NETEKOME ŽYMAUS
MIŠKININKO
Š.m. lapkričio 24 d. Floridoje,
Miami, mirė dipl. miškininkas
Petras Šilas (iki 1939 m.—Šul
cas). Jis buvo iš pirmosios nuo
savų diplomuotų Lietuvoje miš
kininkų laidos, išleistos Žemės
ūkio akademijoje 1924-1928 me
tais. Tai buvo tikrai nuostabiai
unikali laida, kuri Lietuvos
miškų ūkį pakėlė iš nieko į
rimtą krašto ekonominio ir eko
loginio balanso lygį. Šiai laidai
pagrindą davė keli, dar carų Ru
sijoje išmokslinti, miškininkai:
P. Matulionis, A. Rukuiža, V.
Vaitkus, Z. Vidugiris, M. Dau
jotas. Tą laidą baigė 41 miški
ninkas. Įjuos vykusiai įsijungė
ir vakarietiško miškų ūkio
atspalvį įnešė keli, užsienyje tuo
pačiu laiku baigę, miškininkai.
Taip susidarė nuosava lietu
viška Miškų žinyba ir Lietuvos
Miškininkų sąjungą — miški
ninkų šeima, kurioje tuoj
išryškėjo pirmūnai J. Vilčins
kas, M. Jankauskas, J. Kuprionis, A. Vasiliauskas, M.
Gureckas, M. Jameikis, P. Šilas
ir užsieny baigę — V. Žemaitis,
A. Skučas ir K. Ščesnulevičius.
Jie visi kartu pradėjo judinti
sustingusį Miškų departamen
tą, ieškoti naujų kelių ir būdų
suaktyvinti miškų ūkį. Likusie
ji diplomuoti miškininkai,
įsijungę į miškų administraciją
— urėdijas ir girininkijas, pilni
jaunatviško entuziazmo ir tin
kamo pasiruošimo, kiekvienas
savo teritorijoj ir savo mėgsta
moje srityje veikė, stebėjo, tyri
nėjo ir rašė apie tai miškininkų
žurnale „Mūsų Girios”.
Stagnacija pradėjo judėti.
Vienas stipresnių administrato
rių, stebėtojų ir tyrinėtojų buvo
Petras Šulcas—Šilas. Jis savo
darbo ir veiklos pėdsakus pali
ko Mažeikių, Kėdainių ir Biržų
miškų urėdijose. Tai buvo labai
spalvinga, stipri, logiška ir drąsi
asmenybė. Gimęs 1903 m. 08.01
d. Šilų kaime, Naumiesčio
valsč., Tauragės apskr., mokėsi
Rietavo ir Švėkšnos progimna
zijose, o nuo 1921-1924 m. Kau
no Žemaičių kunigų seminari
joje. Tačiau Lietuvos gamta, jos
miškai Petrą šaukė stipriau, ir
todėl 1924 m. įstojo į Dotnuvo
je atidalytą miškininkystės fa
kultetą Žemės ūkio akademijo
je ir jį baigė 1928 m., o 1929 m.
apgynė disertaciją: „Lekiečių
miškų ūkio savaiminio atsiželdinimo eiga paskutiniame de
šimtmetyje”. Atsiželdinimo ir
jaunuolynų auklėjimo idėja
Petrą domino visa jo miškų tar
nybos laiką. Praktiškai tyrė pa
sėlių pridengimo įtaką daigy
nuose, miško sėjimuose, o taip
pat sekė sodinimo būdus drėg
nose suveltėjusio, sunkaus dir
vožemio augiavietėse. Sekc sėk
linių metų ciklą: ir plynų kir
timų įtaką į dirvožemio, augiavietės ir ekologijos keitimąsi.
Šalia tarnybos Petras Šilas
buvo visuomenės žmogus. Ben
dravo su ūkininkais, aiškino
teigiamą miško medžių įtaką
sodybose, skaitė paskaitas Jau
nalietuviams apie medelių sodi
nimą, vaismedžių, vaisinių krū
mų sodinimą, sodų užvedimą ir
tvarkymą.
Dar būdamas Ž. ū. akademi
joje Dotnuvoje, suorganizavo
ateitininkų globojamą „Sakalų”
gimnastikos sekciją ir futbolo
komandą. Vėliau Sedoje suorga
nizavo futbolo komandą „Sedos
Šaulys”, ir ši komanda 1937 m.
išsikovojo pirmą vietą Telšių
apygardoje. Šaulius jis labai
mėgo ir buvo Seirijų, Sutkų ir
Sedos šaulių būrių valdybų pir
mininkas. Sedoje vadovavo
šaulių namų pastatymui. Jo vai
dybinis polinkis ir geras balsas
įgalino ruošti kaimiečiams kul
tūrines „vakaruškas” su vaidi
nimais ir dainomis. Sedos šaulių
namų atidarymo proga suorga
nizavo ir pastatė komišką opere
tę: „Konsilijum Fakultatis” ir
pats vaidino svarbiausią rolę.

Už veiklą šaulių organizacijoje
buvo apdovanotas Šaulių
Žvaigždės ordinu. Kur tik jis da
lyvavo, tai vis dažniausiai vado
vaujančioje rolėje ir visuomet
sėkmingai, tvarkingai viskas
buvo pravesta.
Rusams užėjus, į Sibirą
nebuvo išvežtas, greičiausiai to
dėl, kad vos prieš metus buvo
pakeitęs pavardę į Šilą ir iš
keltas į Biržų miškų urėdiją —
nespėjo ten veikloje pasižymėti.
Tačiau rusams išbėgus, lietu
viai partizanai buvo pavedę
kurį laiką būti Telšių apskrities
viršininku.
Biržų miškų urėdu išbuvo iki
pasitraukimo į Vakarus 1944
m. Vokietijoje trumpai dirbo gi
rininku, o susiorganizavus lie
tuvių pabėgėlių stovykloms,
įsijungė į stovyklų komitetus.
1945 m. Hanau stovykloje su
šaukė lietuvių miškininkų su

Petras Šilas
važiavimą ir jam vadovavo.
1946 m. suorganizavo miško
technikų kursus ir skaitė jiems
paskaitas.
Išemigravęs į JAV, sustojo Či
kagoje ir, susibūrus čia daugiau
miškininkų, dalyvavo Lietuvos
Miškininkų sąjungos išeivijoje
organizavime bei jos žurnalo
„Lietuvos Girių aidas” leidime.
Kurį laiką buvo žurnalo admi
nistratorius ir net finansavo jo
leidimą. Pragyvenimui bandė
namų taisymą, nuomavimą ir
net viešbučio administravimą,
bet išsikėlė į Floridą-Miami.
Miškų sąjungos valdyboje ir
redakcinėje komisijoje išbuvo
iki mirties.
Floridoje taip pat intensyviai
veikė visuomeniniame lietuvių
gyvenime, parapijos ir klubo
valdybose, visur palikdamas tei
giamas žymes.
Petras Šilas nenustojo būti
miškininkas. Ilgėjosi Lietuvos ir
jos miškų. Svajojo pamatyti jo
atželdinamus plotus, sėjimus ir
sodinimus įvairiais būdais ir
metodais bei turimomis prie
monėmis.
Prieš kelis metus pradėjo šlu
buoti Petro sveikata — išsivys
tė plaučių emfizema. Jautė, kad
į atsikuriančią Lietuvą jau
nepajėgs nuvažiuoti. Parašė
Lietuvos „Mūsų Girių” žurnalo
redakcijai laišką aiškiai ir sta
čiai, kaip jo įprasta, išreikšda
mas savo nuomonę apie buvu
sios LTSR miškų administraci
jos silpną miškų ūkio vedimą ir
m. urėdijų per daug savarankiš
ką veiklą. „Mūsų Girių”
redaktorius A. Berželionis
atsakė Petrui gražiai, net
paminėdamas žurnale P. Š.
plačią profesinę ir socialinę
veiklą. Iš karto užsimezgė nuo
širdūs santykiai, kurie, deja,
neilgai truko. Petras Šilas, kaip
ir jau dauguma prieškarinių
miškininkų išeivijoje ir'Lietuvo
je, išvyko tvarkyti Praamžiaus
girias.
Jonas Žebrauskas

Išklausę šv. Mišių ir pasimeldę,
prašydami Aukščiausiąjį laikyti
velionę savo globoje, buvome pa
kviesti gedulo pusryčiams pas
velionės seserį.
A.a. Uršulė Mikulienė su šiuo
pasauliu atsiskyrė 1992 m. lap
kričio 23 d., dideliame liūdesyje
palikdama mylimą vyrą, dukte
ris, vaikaičius, provaikaitę,
seserį, brolį, organizacijų na
rius, draugus bei pažįstamus.
Jos kūnas buvo pašarvotas
Vance laidojimo namuose, Ci
cero.
Velionė ir jos vyras Juozas pri
klausė kelioms organizacijoms,
tai lapkričio 24 d. vakare įvyko
atsisveikinimas. Atsisveikino
net šešių organizacijų atstovai.
Rytojaus dieną, t.y. lapkričio 25,
po gedulo šv. Mišių, kurias
aukojo klebonas emeritus An
tanas Zakarauskas iš Čikagos,
ilga automobilių vilkstinė išly
dėjo velionę amžinam poilsiui į
Šv. Kazimiero lietuvių kapines
Čikagoje. Trispalvė, dengusi jos
karstą, buvo nuimta ir įteikta
jos vyrui Juozui Mikuliui. O
karstas, papuoštas gėlėmis ir
apibertas Lietuvos žemele,
nuleistas į amžino poilsio vietą.
Sugiedojus „Marija, Marija” ir
Lietuvos himną, visi laidotuvių
dalyviai buvo pakviesti gedulo
pietums į Mabenkos valgyklą.
Su apgailestavimu norisi
pastebėti, kad iš vos prieš
metus tiek daug organizacijų
atstovų, draugų bei pažįstamų,
dalyvavusių šermenyse ir laido
tuvėse, nedaugelis prisiminė
velionę jos metinių proga, nors
buvo skelbta spaudoje ir per
radijas.
Visi dalyvavę reiškė pagarbą
jos vyrui Juozui ir visai šeimai
už surengtą gražų savo mylimo
asmens vienerių metų prisimi
nimą. O Tu, miela Sese, ilsėkis
ramiai Aukščiausiojo globoje.

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. gruodžio mėn. 15 d.

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

IEŠKO DARBO
Vidutinio amžiaus lietuvė, turinti paty
rimo ligonių slaudyme ir namų ruošo
je, ieško darbo. Skambinti:

708-257-2781.
- MISCELLANEOUS
10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.

A. Saimininkienė su grupe Philadelphijos LB Vinco Krėvės lituanistinės mo
kyklos jaunesniųjų mokinių.
Nuotr. y. Saimininko

KALĖDINIAI SIUNTINIAI IR

FRARK ZAPOLIS
3208 ’/a West 95th Street
Tel. — (708) 424-8654
(312) 581-8654

RIMAS L. STANKUS

ELEKTROS.
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

TRANSPAK
Talpintuvai į Lietuvą — kas savaitę.
Skubiems suntiniams — AIR CARGO.
Pinigai pervedami doleriais.

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir. sąžiningai..

$39

Aspirino 250 tbl., multivitaminų 250 tbl., tirpi kava, malta kava,
tirpi arbata „Citron”, kakava, apelsinų koncentratas, vafliai,
aliejus, mėsos konservai.

VISKAS UŽSIENIETIŠKA
$98

Dešra
šprotai
Margarinas
Olandiškas sūris
Tirpi kava
Malta kava
Kakava
Makaronai
Majonezas
Aspirinas

Mėsos konservai
Apelsinų koncentr.
Aliejus
Riešutai
Vafliai
Cukrus
Ryžiai
Džiov. abrikosai
Konservuota silkė
Multivitaminai

1.5 kg
3 dež.
1 kg
1.5 kg
200 g
300 g
400 g
2.5 kg
0.5 kg
250 tbl.

3 dėž.
1.5 Itr
3Itr.
1kg
3pok.
4.5kg
2.5kg
1kg
0.5 kg
250tbl.

VISKAS UŽSIENIETIŠKA. 55 svarai = 25 kg
Dešros lietuviškos, aukščiausios kokybės.

$75

Įvairaus maisto be mėsos.

Prie visų maisto siuntinių galite užsakyti didesnį kiekį
aspirino ir vitaminų.

Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą

LIETUVIU TELKINIAI

TRANSPAK
2638 W. 69th St., Chicago, IL 60629
Tel. 312/436-7772

WORCESTER, MA.
METINIS SUSIRINKIMAS
IR KALĖDINIS POBŪVIS

• Perkant ar Pardbodant
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir Parduodame Namus,
• Apartmentus ir Žemę.
• Pensininkams Nuolaida.

312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

1®^ Cfent^
REALMART, INC.
6602 S. Pulaski,
Chicago, IL 60629
312-585-6100

ŠVENTINIAI ŽIEMOS SIUNTINIAI

Ant. Repšienė

LARK Moterų Sąjungos 5-tos
kuopos Maironio Parko patalpo
se gruodžio 5 d. įvyko metinis
susirinkimas ir kalėdinis pobū
vis. Valdyba pasiliko ta pati ir
ateinantiems metams. Susirin
kimą greit užbaigėme, nes iš
virtuvės sklido apetitą žadinan
tys kvapai, o akis viliojo ant
stalų išdėstytos sklidinos taure
lės vyno.
Pirmininkė Jadvyga Spirauskienė visas pasveikino. Atsilan
kė ir viešnių. Buvo malonu mū
sų tarpe turėti Maironio Parko
pirmininką Kazį Adomavičių ir
jo žmoną Teresę.
Programai vadovavo Bemedeta Miliauskaitė-Harris. Supa
žindino su naujomis narėmis,
kurios šiais metais įstojo į mūsų
organizaciją, o jų buvo dvylika.
Džiaugiamės ir jas sveikiname.
Aldona Jakniūnaitė kiekvienai
prisegė po gėlę. Kuopos dvasios
vadovas klebonas kun. P. Paru
lis, MIC sukalbėjo maldą.
Prasidėjo vaišės, kuriomis buvo
nuklotas ilgas stalas. Na ir
vaišinomės. Nesirūpinome nė
cholesteroliu, nė aukštu kraujo
spaudimu. Viskas taip skanu!
Po vaišių prasidėjo Janinos
Miliauskienės suruošta progra
mėlė, kurią pradėjome giesmė
mis, jai pačiai vadovaujant.
Helen Midgley paskaitė eilėraš
tį apie Kūdikėlį Jėzų. Petronėlė
Antakauskienė padeklamavo
„Draugei iš Lietuvos, gyvenan
čiai Amerikoje” eilėraštį. Ber
PRISIMINTA
nadeta Miliauskaitė-Harris pa
A.A. URŠULĖ MIKULIENĖ skaitė straipsnelį „Kalėdų sim
boliai”. Ona Kildišienė su padė
Šių metų lapkričio 23 d. 8 vai. jėjomis rūpinosi valgių patieka
ryto šv. Mišiose Šv. Antano lais. Helen Banis ir Elzbieta
parapijos bažnyčioje, Cicero, Alavošienė skoningai papuošė
buvo prisiminta a.a. Uršulė stalus. Pobūvį užbaigėme gies
Mikulienė jos vienerių metų mėmis. Kalėdinė nuotaika visas
Amžinybėn iškeliavimo proga. linksmai nuteikė. Nė nejutome,
Šv. Mišias aukojo parapijos kle kad lauke tamsu ir laikas ruoš
bonas Matthew Brophy.OFM. tis keliauti į namus.
J. M.
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SŪDYTOS SILKĖS
IŠ KANADOS!
Užsisakykite šventėms jau dabar,
20 svarų statinaitė — $32
8 svarų statinaitė — $18
Skambinkite: 708-532-5951
Pristatome UPS

BALYS BUDRAITIS
Ąsmeniikai patarnauja jvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI
Bus. 312-585-6100, rei. 312-778-3971

IMEX AMERICA, INC.
524 State Line Rd.
Calumet City, IL 80409

FOR RENT ., _ __

Nuomoja automobilius Lietuvoje;
siunčia automobilius, labai greitai
perveda dolerius Į Lietuvą.
iTel.
708-868-0049,
Fax
708-868-8642. Skambinkite darbo
dienomis 9 v.r.—5 v.v.

FOR RENT
3 bedrm. apt. 60 & Tripp vic. $600 +
Utilities. Call 312-735-7440.

FOR SALE

V
U.S. SAVINOS BONDS
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT

Parduodu valg. kamb. stalą su 4
kėdėm ir 2 rašomuosius stalus. Skam
binti po 4 p.p., tai. 312-582-7790.

PASKOLOS ŽEMIAUSIAIS NUOŠIMČIAIS

AMERICAN TRAVEL

SERVICE
Jau 30 metų organizuoja grupines ir individualias keliones
į Lietuvą ir kitus kraštus geriausiomis kainomis.
Siūlome naują paslaugą mūsų klientams. Iki kovo 31 d.,
1994 m., galite nupirkti bilietus iš Vilniaus į įvairius
Amerikos miestus pačiomis pigiausiomis kainomis. Bilietai
apmokami mūsų raštinėje, Evergreen Park ir atsiimami mūsų
raštinėje, Vilniuje.
$750.00-$800.00
Naw York
$830.00—$880.00
Chicago
$930.00—$980.00
Seattle
$1,000.00—$1,050.00
Los Angeles
Maloniai, sąžiningai ir profesionaliai Jus aptarnausime.
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: pirmd.,
antrd., ketvlrtd. ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Ir trečd. 9
v.r.—7 v. p.p. American Travel Service, 9439 S. Ked
zie Avė., Evergreen Park, IL 60642.

F

16

inc'

VISA TAI GREITAI IR SAUGIAI PRISTATYSIME Į LIETUVĄ,
LATVIJĄ,ESTIJĄ, RUSIJĄ, BALTARUSIJĄ IR UKRAINĄ
2719 West 71 Street, Chicago, IL, 60629
(312)434-2121; 1-800-775-SEND
MŪSŲ SKYRIAI:
636 East 185th Str.,Euclid, OH, 44119

tel. (216)481-0011_______________
447 Correy Avė, St. Pete Beach,FL, 33706

,________ tel. (813)363-7700_______________ _
85-17 101 Str.,Richmond Hill, NY, 11418

tel. (718)441-4414

INANCIAL
PATARIMAI VELTUI
PROFESIONALUS
PATARNAVIMAS
5958 S. Pulaski
Chicago, IL 60629

*
*
*
*
*

Perfinansavimas
Vienos šeimos ir daugiabučiai namai
5% pradinis jmokėjimas
Be pajamų patikrinimo
Be punktų

Linas Kliarskis
Tel. 312-735-8111
"Pager" 312-289-4806

Illinois Residential Mortgage Licnece of Illinois Savings & Residential Loan Commissioner Funds
Are Provided by Another Entity Which May Afect The Availability of Funds

NEW JERSEY, NEW YORK — „Lietuvos Atsiminimai”,
sekmadieniais nuo 11ki 2 v. p.p. li Seton Hali Universi
teto stoties, 89.5 FM banga. „Music of Lithuania” pro
gramos, vedamos anglų kalba, Ii tos pačios stoties,
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 12 v. Iki 1 v. p.p.
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunllt Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 908-753-5636.

DOVANOS IR PARAMA ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE
VAISTAI — PRISTATOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ VAKARŲ
EUROPOJE gaminamus vaistus. Jei vaistų
pavadinimas žinomas — receptai nereikalingi.

MAISTAS — PRAKTIŠKAS IR ĮVAIRUS SIUNTINYS Nr. 11
2 lit. valg. alyvos, 2 sv. ryžių, 2 sv. makaronų,
1 indelis tirpstančios kavos, 4 sv. cukraus, 1
sv. sūrio, 1 dėž. saldainių, 1 dėž. sausainių,
2 sv. pupelių kavos, 2 sv. geriausios dešros,
arba salami, 4 dėž. konservuotos mėsos.
Kaina su pristatymu......................... $100.00
RAŠOMOSIOS MAŠINĖLĖS
Parduodame ir pristatome „OPTIMA” maši
nėles su lietuvišku šriftu.................$236.00
RAŠOMOJI JUOSTELĖ, Cartridge... 5.50
KLAIDŲ ATITAISYMO JUOSTELĖ. . . .2.50
PINIGINĖS DOVANOS.
Pervedame pinigines dovanas tuojau gavus
užsakymą. Pervedimo mokestis 3% plius pri
statymo ir iškeitimo į pageidaujamą valiutą
mokestis ......................... .................. 20.00

BALTIC STORES & CO.,
Z. Juras & V. A. Juras

11 London Lane,
Bromley, Kent, BR1 4HB, England
Tel. 081 460 Fax. 081 318 7643
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DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. gruodžio mėn. 15 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

NAUJI „DRAUGO”
PRENUMERATORIAI
lapkričio mėn.
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė, Vilnius, Užs. V.

Kamantas Grand Rapids, MI.
Stasys ir Zūnė Žilevičiai bu

vo pirmieji, paaukoję 100 dol.
Lietuvos Katalikų labdarių
sąjungai ir parėmę chirurginio
centro Žemaitijoje steigimą. Pir
mieji chirurginiai instrumentai
jau išsiųsti į Lietuvą, tačiau dar
bas dar nebaigtas — reikia dau
giau paramos.
Vytauto Didžiojo šaulių

rinktinė kviečia į kūčias, kurios
bus sekmadienį, gruodžio 19 d.,
2 vai. Šaulių namuose. Pasi
vaišinsite ne tik tradiciniais
lietuviškais kūčių patiekalais,
bet išgirsite ir meninę progra
mą, kurią atliks moterų dainos
vienetas, vadovaujamas muz. J.
Sodaičio. Vietas rezervuoti ga
lima, paskambinus: 312434-3713
arba 312-376-0551.
Visuomet jaukios ir šiltos

Čikagos ir apylinkių ateiti
ninkų kūčios ruošiamos šį
sekmadienį, gruodžio 19 d., 2
vai. p.p. Jaunimo centre. Kūčias
ruošia studentai ateitininkai.
Apie dalyvavimą iš anksto rei
kia pranešti Valerijai Žadeikienei, tel. 708-424-4150. Kviečia
mi visi Čikagos ir apylinkių
ateitininkai bei jų šeimų nariai
susirinkti į šią šventę, praleis
ti popietę savųjų tarpe.
Juozas Arlauskas iš New
Britain, CT, įstojo į „Draugo”
fondą su 200 dolerių. Jis rašo:
„Siunčiu dovaną mano Drau
gui, kad jis ir toliau galėtų
išsilaikyti ir mane lankyti.
Sėkmės lietuviškame kultūri
niame darbe”. Ačiū už dovaną
ir linkėjimus.
x JAV LB Socialinių reika
lų tarybos išsiuntinėtų loterijos

bilietų traukimas įvyko gruo
džio mėn. 11d. Labdaros vaka
rienės metu „Seklyčioje”. Po
$100 laimėjo: A. Andrijonas,
Oak Lawn, IL; P. Juozapavičius,
Chicago, IL ir A. Rubšys, Bronx,
NY. $200 — Aldona Alyta, Flushing, NY; $500 — Nina Norris,
Chicago, IL.
(sk.)
x G.T. INTERNATIONAL

■sveikina visus savo klientus ir
draugus Šv. Kalėdų proga. Dė
kojame visiems už parodytą pa
sitikėjimą ir linkim ne tik malo
nių Švenčių, bet ir pasisekimo
Naujuose Metuose. Švenčių pro
ga mūsų įstaiga bus uždaryta
nuo gruodžio 24 dienos iki po
Naujų Metų. Dirbame norma
liai ir lauksime jūsų skambučių
nuo sausio 3 dienos.

(sk.)
x $1.85 už svarą AIR CAR
GO iš Chicagos per TRANS
PAK. Minimumas $30. Ši

nuolaida tik iki Kalėdų. Talpin
tuvai siunčiami kas savaitę.
Pinigai pervedami doleriais.
TRANSPAK, 2638 W. 69 St.,
Chicago, IL 60629, tel. 312436-7772.

(sk)

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629
Tel. (1-312) 776-5162
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441
Tel. (708) 301-4866
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60629

Tel. 1-312-776-8700
Virš 20 metų praktikos
civilinėse ir kriminalinėse bylose

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
2501 W. 69th Street
Chicago, IL 60629
Tel. (1-312) 778-0800
Valandos pagal susitarimą

Dr. Ferdinandas ir Vanda
Kaunai, Cicero, IL, įstojo į

Kun. Viktoras Aukštakal
nis, Viduklė, Raseinių rajonas.

„Draugo” fondą su 1,000 dolerių
įnašu, gaudami 5 balsus. Jiem j
širdingas ačiū. Tai gražus
pavyzdys kiekvienam skaityto
jui stoti nariu (bent su 200
dolerių, gaunant 1 balsą) į
„Draugo” fondą, o pasiturin
tiems įsigyti ir 5 balsus.
Emilija ir Vytautas Kutkai,
Dearborn, MI, papildomai at
siuntė 435 dolerius „Draugo”
fondui a.a. Laimutės Kutkutės
atminimui, „nes jai nebereikės
Kalėdoms jokių žemiškų dova
nų. Tegyvuoja .Draugas’ ”. Da
bar V. ir E. Kutkų įnašas į
„Draugo’ fondą yra 1,000 do
lerių. Už tai jiems reiškiame di
delę padėką.
Pranė ir Juozas Masilioniai
iš Čikagos įstojo į „Draugo”
fondą su 200 dolerių įnašu.
Labai ačiū. J. Masilionis yra il
gametis „Draugo” tarnautojas
ir pedagoginių straipsnių bend
radarbis.

Užs. Elzbieta Kleizienė, Chi
cago, IL.
Kazimieras Kaminskas. Litauisches Gymnasium. Germa
ny Užs. Dr. Jonas Kaminskas.

Dr. Leonidas ir Praurimė
Ragai iš Itasca, IL, įstojo na
riais į „Draugo” fondą su 200
dolerių įnašu. Labai ačiū. Aukos
„Draugo” fondui yra nurašomos
nuo pajamų mokesčių.

Kun. Eugenijus Naujalis.

Marijampolė. Užs. Izabelė ir
Juozas Naųjeliai, Cicero, IL.
Kauno Miesto Taryba — Vy
gintas Grinis. Kaunas. Užs. dr.
Eugenija ir Kazys Kriaučiūnai.
Adreso nepasiuntė.
Kun. Pranas Račiūnas,

Kauno rajonas. Užs. Kazys
Račiūnas, Beverly Shores, IN.
Jurgis Budrys. Ukmergė.
Užs. Stasė Kankus, Necedah,
WI.
Česlovas Žibutis — Vilka
viškio rajonas. Užs. Roma Murphy, Indianapolis, IN.
Audrius Arbutis —- nb —
Lake Worth, FL.
E. J. Frejeris — Clearwater,
FL.
Vikt. Polock — Miami FL.
Užs. R. Šilbajoris, Columbus
OH.
Edis Šilkaitis SAT. Pacific
Palisades, CA. Užs. J. Baronaitienė, Chicago, IL.
Lietuvos Respublikos Avia

cijos ir Jūrų Laivyno fondas —
c/o Juozas Jankauskas, Vilnius.
Užs. Ona Kartanas, Omaha,
NE.

Pranas Pranckevičius iš Či
kagos įstojo į „Draugo” fondą
su 230 dolerių įnašu. Labai ačiū.
Dr. Povilas Rėklaitis — Ger
Dar šiais metais gauti įnašai į many. Užs. Petras Aglinskas,
„Draugo” fondą galės būti nu Oak Lawn, IL.
rašomi nuo 1993 m. pajamų mo
Jonas Baleiša — Vilnius,
kesčių.
Užs. prel. J. Prunskis, Lemont,
Ona Dovydaitienė iš Lake
IL
Worth, FL, atsiuntė 200 dolerių
Teresė Valienė — Vilnius.
nario įnašą „Draugo” fondui.
Užs. prel. J. Prunskis, Lemont,
Dėkojame. Ji rašo: „Tikiu, kad IL.
„Draugas” mus dar ilgai lan
Šilalės vidurinė mokyklakys. Be jo būtų tikrai labai gimnazija, Šilalė. Užs. Agota
liūdna”.
Macijauskaitė-Tiškus — Le
Leonas ir Stasė Kankus iš mont, IL.
Wisconsin, įstojo į,,Draugo” fon
Dr. Valerija Gaulienė —
dą su 200 dolerių įnašu. Didelis Kaunas.
Užsakė
Zina
ačiū. „Draugo” fondas laukia Sinkevičienė.
visų skaitytojų su nario ar rė
Vilniaus universiteto bib
mėjo (mažiau kaip 200 dolerių) lioteka — Vilnius. Užs. K.
aukomis.
Gudaitis, Burbank, IL.
Jonas Svaras, Lemont, IL.
x Kazimiera Škėrienė šv.
Užs.
J. Svaras (tėvas) Chicago,
Kalėdų ir Naujų Metų proga
IL.
sveikina visus draugus ir pažįs
Mrs. Gailė Kunstmanas,
tamus, linki linksmų šv. Kalėdų
San
Diego, CA. Užs. Edmund
ir sveikų ateinančių 1994 metų.
Eidukas,
Chicago, IL.
Vietoj kalėdinių kortelių auko
Lithuania-American
Com
ja lietuviškai spaudai 50 dol.
(sk.) munity, Ine. — Arlington, VA.
Užs. Algimantas S. Gečys, Hunx TRANSPAK ŠVENTI tington Valley, PA.
N. Surkevičius — Chicago,
NIS žiemos siuntinys, $39 —
aspirino 250 tbl., multivitaminų IL.
Marija Radzevičius — Glen
250 tbl., tirpi kava, malta kava,
tirpi arbata su citrina, apelsinų Ellyn, IL.
Sophie D. Montvilas — Le
koncentratas, vafliai, aliejus,
mėsos konservai. TIK $39. Vis mont, IL.
Regina Pavasaris Neri —
kas užsienietiška. 55 sv. įvai
Acworth,
GA. Užs. Regina Pariausių aukščiausios kokybės
vasarienė,
Agoura Hills, CA.
maisto produktų, $98. TRANS
Aleksandras
Stankowičius
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago,
—
San
Francisco,
CA. Užs. J.
IL 60629, tel. 312436-7772.
Stankovičienė,
Union
Pier, MI.
(sk)
Kristina Pabedinskas —
x Pagalba kūčioms! Nenori
France. Užs. J. ir I. Pabedinskai
rūpintis ir vargti? Talman Deli
— Westchester, IL.
padės! Iš anksto užsakyk skanų
Egidijus Lapkus — Šauliai.
maistą, tel. 312-434-9766.
Užs. Stasės Semėnienė.
Užeik į 2624 W. 69 g-vę, kur
R. Zotovas — Juno Beach,
rasi, ko pageidauji kūčių stalui:
FL.
įvairių rūšių silkių, salotų,
Bruno Matelis — Chicago,
šližikų, lydekos, marinuotų
IL.
stintų, rūkytų ungurių ir t.t.
Elena Barnet — New York,
Kalėdoms rasi: lašinėčių, kum
N.Y.
pio ir, iš anksto užsisakius,
A. Zundė — Alpharetta, GA.
rūkyto fazano, anties ir kalaku
to. Talman Deli užsakius tin
x Norint pirkti bei parduo
kamą maistą, pradžiuginsi ti sklypus ar namus, prašome
gimines ir draugus, gyvenan kreiptis į Vyt. ar Genę Belec
čius kituose Amerikos mies kus, 540 Ambassador Ct.,
tuose. Siunčiame UPS. Links Sunny Hills, Fla. 32428, tel.
mų Švenčių!
904-773-3333.
(s’
. (sk)
x TRANSPAK šventiniai ’ x LEMONTE, PL centre,
maisto siuntiniai bus pri TRANSPAK įstaiga veikia
statyti prieš Kalėdas, jei kiekvieną savaitę: penktd. 3 v.
užsisakysite iki gruodžio p.p. - 7 v.v., šeštd. 10 v.r. - 3 v.
18 d. Transpak, 2638 W. 69 p.p., sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p.
St., Chicago, IL 60629, tel.
312-436-7772.
(sk)
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DIEVAS

Dievas, tai žodis
Amžino peno —
Dieve buvimo
Tiesos gyvena.

Čia yra sukrauta 26 kvad
ratėliai — cementinės plytos.
GALVOSŪKIO NR. 26
ATSAKYMAS

Dievas tau davė
Meilę ir protą,
Sąžinės balsą
Nesužalotą.

Pirmiau reikia rasti žodžio
skiemenį su dvigarsiu ar ilguo
ju balsiu. Dvigarsiai lengvai
pastebimi. Ilguosius balsius
rodo raidės — į, ų, ą, ė. Kadangi
priegaidė tvirtagalė, visi žodžiai
sukirčiuoti riestiniu kirčiu.

Dievas tau davė
Atsargos mintį,
Tiesą, ne klaidą,
Jam išpažinti.
Dievas tau davė
Jėgų ir lytį,
Teisę gyvybei
Pasidalyti.
Dievas, tai žodis,
Kas yra viskas —
Dieve pabudus
Išmintis tviska.
Vincas Jonikas

Red. Adventas — tai susi
kaupimo laikas Kristaus
Gimimo belaukiant. Šiame
krašte yra labai sunku susi
kaupti, nes žemės blizgučiai
užtemdo tikrąjį dangaus skliau
to grožį. Žinodami, kad esame
laikini šio dirbtinio grožio daly
viai, turėtume surasti laiko
susipažinti ir su amžinojo grožio
didingumu. Dangaus ir Žemės
Kūrėjas mums leido džiaugtis
žemišku grožiu, bet neleido
pamiršti paties Kūrėjo ir pa
dėkoti Jam už tuos malonumus.
Adventas eina prie pabaigos,
tad nors likusias dienas
sunaudokime pašvęsti Dievo
garbei ir tinkamai paruoškime
savo sielas to didžiojo džiaugsmo
šventei — Kalėdoms. Pasaulis
šio Užgimimo laukė 4,000 metų,
mums tereikia tik keturių sa
vaičių. Pagalvokime ir tin
kamai tą laiką sunaudokime.
AČIŪ BALTIMORĖS
MOKYKLAI

Nors aš baigiau aštuonis
skyrius K. Donelaičio vardo
lituanistinėje mokykloje Washington’e, D.C., gavau progą
aktyviai dalyvauti lietuviškoje
| bendruomenėje Karaliaus
! Mindaugo vardo mokykloje
Baltimorėje. Dėkoju mok.
Rimkienei, kad paprašė mane
padėti dirbti su „kiškučiais”.
Buvo labai smagu. Tada dr. Šeš
tokienė suteikė man galimybę
padėti mokyti pirmojo skyriaus
mokinius.
Baltimorėje yra mažai jaunų
lietuviškų šeimų, užtai mokyk
lėlė jaučiasi kaip viena didelė
lietuviška šeima. Šią mokyklą
lanko
trisdešimt
penki
mokiniai: nuo „kiškio” klubo
iki šešto skyriaus. Šiais mokslo
metais bus net viena aštunto
skyriaus mokinė — abiturientė.
Valio, Kristinai Vaškytei! Man
buvo smagu matyti patenkintus
ir besišypsančius mokinius ko
ridoriuose. Tai dėka kelių pasto
vių mokytojų, vedėjos Loretos
Bradūnienės ir dr. Onilės Šeš
tokienės. Jos yra labai
lietuviškos dvasios, kūrybingos
ir labai mylinčios vaikus.
Kadangi mokyklėlėje taip pri
augo jaunimo, pagalvojau, kad
laikas išvystyti daugiau lietu
viškos veiklos. Vedėja L. Bradūnienė ir dr. O. Šeštokienė padėjo
man įsteigti ateitininkų kuopą.
Man buvo labai įdomu planuo
ti pirmus susirinkimus, bet la
bai liūdna, kai man reikėjo iš
važiuoti. Aš labai džiaugiuos,
kad jaunučiai turėjo progos pa
Tel. 708-257-0497 arba 312- bendrauti ir naudingai praleis
ti laiką lietuviškoje aplinkoje.
436-7772
(sk) Ačiū dr. Šeštokienei, kad

Kristaus šviesa ir taika tegul tiesia kelius į Betliejų per šį Adven
tui skirtų laiką.
Piešė Beatričė Sturonaitė

balso skambėjimą.
Kada jam suėjo trisdešimt
metų amžiaus, vienuolyno
vyresnysis pasiuntė jį su kitais
vienuoliais į kelionę. Taip darė
dėl jo sveikatos, kuri reikalavo
oro permainos. Dar buvo ir kita
priežastis, kad ta žmonių pagar
ba jo asmeniui nepakenktų jo
vienuoliškam nusižeminimui,
kuris buvo jo būdo papuošalas.
Jis buvo pasiųstas su keturiais
Auksė Grigaliūnaitė, kitais vienuoliais į vakarinę
St. Charles, IL Afriką. Iš jų buvo du, kurie
anksčiau ten dirbo keletą metų
ir daug žmonių pakrikštijo.
GYVENIMO VAINIKAS
(Tęsinys)
(Bus daugiau)

galėjome susirinkti jos name.
Šią vasarą aš apleidau Baltimorę ir atvykau į Čikagą, kad
pradėčiau naują lietuvišką
gyvenimą. Aš niekada nepamir
šiu Karaliaus Mindaugo mo
kyklos. Esu dėkinga jums ten
pasilikusiems už gautą progą
susitikti su lietuvišku jaunimu,
kai mano amžiaus jaunimui ne
buvo su kuo. Linkiu sėkmės ir
ateinančiais metais visiems!

To apmąstymo padarinys
buvo tas, kad jis vieną dieną
nuėjo pas tėvą ir prašė leisti jam
stoti į Domininkonų vienuolyną,
perleidus visas savo, kaip
vyriausiojo sūnaus, teises savo
broliui Liudvikui.
Grafas greitai sutiko. Mat
Van Lindenų šeimos galvos
buvo garsūs savo drąsa, o gra
fui atrodė, kad jo vyriausias
sūnus tuo nepasižymi ir kad jis
gali pažeminti šeimos garbę.
Tuo tarpu Liudvikas jau
pasižymėjo: jis jūroje paėmė į
nelaisvę prancūzų laivą,
prikrautą turtų iš Naujojo
Pasaulio.
Domininkonai, nepaisant
didelio jaunuolio noro ir didelės
pinigų sumos, kuria grafas
žadėjo apdovanoti vienuolyną, iš
karto atsisakė jį priimti. Vie
nuolyno vyresnysis bijojo, kad
koks nepasisekimas ar nege
rumas stumia jaunuolį į vienuo
lyną iš pasauliečių luomo. Po
keletos mėnesių, po daugelio
prašymų jaunuolis buvo pri
imtas bandymui. Visi jo
veiksmai vienuolyne turėjo
tikro pašaukimo žymių. Vie
nuolyne ne tik jaunuolio dvasia
stiprėjo, bet ir kūnas įgavo
daugiau jėgų. Praėjus tam
tikram laikui, jaunuolis buvo
įšventintas kunigu. Vienuolyno
vyresnieji pastebėjo jame
talentą, kuris negalėjo pasi
reikšti pilies gyvenime. Jaunas
vienuolis, Tėvas Gabrielius,
kaip jis dabar vadinosi, turėjo
labai gražų balsą ir muzikališką
klausą. Kada jis giedodavo,
žmonėms net ašaras išspaus
davo, nes jo balsas skambėjo
antgamtiškumu. Kada jis
sakydavo pamokslus, prisi
rinkdavo iš visur daugybė
žmonių, kad girdėtų nors jo

KAIŠIADORYS

Gana originalią šio vietovar
džio reikšmę išveda kai kurie
senesnieji vietos gyventojai. Pa
sak jų, kada buvo vykdomi gele
žinkelio statymo darbai, praei
viai, matydami daugybę darbi
ninkų su arkliais ir nesuprasda
mi reikalo, klausdavę: „Ką čia
daro!” Tai esą ir davus rusams
pagrindo praminti naujai pasta
tytą geležinkelio stotį „Košedary”. Vėliau šis rusiškas posakis
buvo sulietuvintas ir pavadinta
vietovė Kaišiadorys.
GODUMAS

Kartą kaimynė dovanojo
Andriukui raudoną pieštuką.
Praėjo dvi dienos, Andriukas
sėdi liūdnas ir dūsauja: neturi
su kuo piešti.
— O kurgi tavo pieštukas? —
nustebo kaimynė.
, — Mano vyresnysis brolis My
kolas pasiėmė. Jis visados iš
manęs viską atima, kad aš ne
pasidaryčiau godus, — paaiš
kino Andriukas.
GALVOSŪKIO NR. 22
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GALVOSŪKIS NR. 47

(Žiūrėkite piešinėlį)
Matote Kalėdų senelį, su
darytą iš skaitlinių. Sudėkite vi
sas skaitlines ir parašykite tų
skaičių sumą. (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 48
(Žiūrėkite piešinėlį)
Artinasi Kalėdos, reikia pra
dėti dovanėles pakuoti. Čia nu
piešta daug dėžučių. Jums rei
kės jas suskaičiuoti ir parašyti
tikrą jų kiekį. (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 49
Esu aš Lietuvos miestas prie
upės Nevėžio. Jeigu keturias
raides nubrauksi, upių vandens
išraustose olose mane rasite.
Kas aš esu? (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 50
Pasiskaitę reikalingos litera
tūros, atsakykite į šiuos
klausimus: 1. Kiek neutralioji-nepriklausomoji Lietuva pri
ėmė Lenkijos karių, kurie 1939
m. rudenį bėgo nuo Hitlerio ir
Stalino armijos, kurios žygiavo
į Lenkiją? 3. Kokio ūgio (aukš
tumo) buvo garsusis Lietuvos
krepšininkas Pranas Lubinas?
3. Iš kurių Lietuvos vietovių
buvo kilę Prano Lubino tėvai
(tėvas ir motina)? 4. Kuris da
bartinės Lietuvos krepšininkas
yra aukščiausias? Parašykite jo
vardą, pavardę ir ūgį centimet
rais.
Už visus teisingus atsakyus
gausite 10 taškų, o jei truputį
suklysite, tik — 5 taškus.
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis

1. Didžiausi vargonai Lietu
voje yra Kaune, arkikatedrojebazilikoje. Jie buvo pastatyti
1882 metais.
2. Iš Nojaus arkos išlipo 8
žmonės: 4 vyrai ir 4 moterys.
(Šen. Tęst, 1 Moz 8:18 ir N.T.,
1 Pet. 3:20)
GALVOSŪKIS NR. 51
3. Barboros Radvilaitės tėvas
buvo Jurgis Radvila Laimėtojas
Atlikite šiuos 4 uždavinius ir
(1480-1541) (Liet. Enc. 24-381.) pažymėkite, kuo ji yra įdomūs?
12x9+3
GALVOSŪKIO NR. 23
123x9+4
ATSAKYMAS
1234x9+5
Paukštį plunksnos gražina, o 12345x9+6
žmogų — protas.
(5 taškai)

