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„Modernusis" krikščionių 
demokratų sparnas rengiasi 

palikti partiją 
Vilnius, lapkričio 30 d. 

(BNS) — Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos konferen
cijoje pralaimėjimą patyręs 
„modernusis" partijos sparnas 
pradėjo konsultacijas su kai 
kuriomis partijomis dėl gali
mo susijungimo. 

Dienraštis „Respublika" an
tradienį rašo, kad dalis krikš
čionių demokratų neslepia 
ketinimų pasitraukti iš kon
servatyvaus partijos sparno 
valdomos Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos (LKDP). 

Savaitgalį vykusioje parti
jos konferencijoje modernieji 
krikščionys demokratai parti
jos taryboje laimėjo tik 4 vie
tas, o konservatyvieji — 31. 
Konservatyviųjų krikščionių 
demokratų remtas buvęs švie
timo ir mokslo ministras Zig
mas Zinkevičius laimėjo parti
jos pirmininko rinkimus. 

Dienraščio žiniomis, arti
miausiu metu Seime gali būti 

įkurta atskira frakcija, jung
sianti moderniuosius krikš
čionis demokratus. Šios frakci
jos pavadinimas kol kas ne
aiškus, tačiau manoma, kad 
jos pirmininku taps Feliksas 
Palubinskas. 

Neoficialiomis žiniomis, par
tijoje pralaimėjimą patyrę 
krikščionys demokratai su
laukė net kelių kitų dešiniųjų 
partijų siūlymų jungtis. 

Pasak „Respublikos", ben
dradarbiauti siūlė parlamen
tarų, buvusių konservatorių 
Laimos Andrikienės ir Vid
manto Žiemelio kuriama Tė
vynės liaudies partįja bei bu
vusio premjero Rolando Pakso 
šalininkai. Susijungimas su 
pastarąja politine jėga laiko
mas realiausiu. 

Kaip skelbta, R. Paksas kar
tu su Lietuvos liberalų są
junga jau pradėjo kurti naują 
politinę jėgą. 

R. Paksas kandidatuos į naujos 
partijos pirmininkus 

Klaipėda, lapkričio 30 d. 
(BNS) — Vilniuje šeštadienį 
vyksiančiame Lietuvos libera
lų sąjungos (LLS) kongrese jos 
pirmininkas Eugenijus Gent
vilas buvusį premjerą Rolandą 
Paksą pristatys kaip vieną iš 
galimų kandidatų į partijos 
pirmininko postą. 

Pasikeitimai LLS antradie
nį buvo apsvarstyti sąjungos 
Klaipėdos skyriaus narių susi
tikime su buvusiu premjeru ir 
konservatoriumi R. Paksu. 

Po susitikimo E. Gentvilas 
žurnalistams sakė, kad užlei
džia vietą R. Paksui, nes dirb
damas meru, nespėja priešrin
kiminėje situacijoje vadovauti 
miestui ir partijai. 

E. Gentvilas, be kita ko, ke
tina kandidatuoti į mero postą 
antrai kadencijai. Jei būtų iš
rinktas meru, jis nebedalyvau-
tų Seimo rinkimuose. Pasak 
E. Gentvilo, partijai neturėtų 
vadovauti žmogus, kuris ne
kandidatuoja į valdžios olimpą 
— Seimą. 

Pasak Klaipėdos mero, jo 
apsisprendimą taip pat lėmė 
R. Pakso atėjimas į partiją ir 
pastarojo galimybė vadovauti 
organizacijai. 

R. Paksas žurnalistams taip 
pat patvirtino, kad ketina 
kandidatuoti į naujos partijos 
pirmininko postą. Buvęs 
premjeras konservatorius R. 
Paksas teigė, kad kongrese 
bus keičiamos LLS programi
nės nuostatos, įstatai bei va
dovybė, o taip pat priimtas nu
tarimas dėl partįjos pavadini
mo pakeitimo. Kol kas nenu
spręsta, koks bus naujasis 
pavadinimas, tačiau jame iš
liks žodis „liberalus". 

Pasak E. Gentvilo, liberalų 
programa nebuvo atšaukta ar 
pakeista, o tik papildyta R. 
Pakso atsineštomis konserva
tyviomis nuostatomis — Baž
nyčia, šeima, bendruomenė, 
morali politika. 

R. Paksas žurnalistams tei
gė, kad dar nebendravo su at
siskyrusiais nuo partįjos 
krikščionimis demokratais. 
Nauja partija, pasak buvusio 
premjero, ketina kalbėtis su 
visais, kurie palaikys partijos 
programą ir įstatus. 

LLS šiuo metu vienįją apie 
1,000 narių. Kongrese prie 
naujos sąjungos prisijungs iki 
40 R. Pakso komandos narių. 

Nuotr.: Salia Seinų katedros iškilo paminklą* Seinų vytkupui, poetui, 
kalbininkui Antanui Baranauskui. (Elu) 

Seinuose iškilo paminklas 
Antanui Baranauskui 

Seinai, lapkričio 24-28 d. 
(Elta) — Šalia Seinų katedros, 
Šv. Agotos aikštėje, lapkričio 
23 d. buvo sumontuotas pa
minklas lietuvių ir lenkų vys
kupui, poetui Antanui Bara
nauskui. 

Lapkričio 28 d. paminklą 
atidengė Lietuvos ir Lenkijos 
Seimų vadovai, iškilmėse da
lyvavo aukštieji abiejų valsty
bių dvasininkai, kultūros ir 
meno žmonės. 

Paminklo autorius profeso
rius Gediminas Jokūbonis sa
kė, kad pagaliau įsikūnijo 
daugelio metų darbas. Skulp
torius džiaugėsi, jog A. Bara
nausko skulptūrai parinktas 
tinkamas dydis ir tikrai 
vyskupiška vieta šalia kated
ros, kurioje Seinų vyskupas A. 
Baranauskas prieš 102 metus 
sakė pirmąjį pamokslą lietu-
vitj kalba. Šioje katedroje vys
kupas ir buvo palaidotas 1902 

metais. 
Prieš atidengiant, pamink

las buvo perjuostas baltos ir 
geltonos — popiežiaus vėlia
vos — spalvų juosta. Atidengi
mo dieną Seinų bazilikoje bu
vo aukojamos šv. Mišios. Po jų 
įvyko paminklo atidengimo 
ceremonija. Aktoriai skaitė A. 
Baranausko kūrybą lietuvių ir 
lenkų kalbomis, giedojo Puns
ko lietuvių choras. 

Perkirpti simbolinę juostą 
buvo pakviesti Lietuvos Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis ir Lenkijos Seimo vice-
maršalka Jan Krol. 

Paminklą šventino Elko vys
kupas Voicech Zemba. Kalbas 
prie atidengto paminklo pa
sakė abiejų valstybių Seimų 
vadovai, Lietuvos premjeras 
Andrius Kubilius, Lenkijos lie
tuvių bendruomenės atstovai, 
poetai. 

Nepriklausomybės aikštėje 
nebus statoma žydų menora 
Vilnius, lapkričio 30 d. gimus Nepriklausomybės ai-

Valstybės vadovas pradeda kovą 
prieš korupciją 

Vilnius, lapkričio 29 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus paskelbė antikorup
cinių veiksmų programą, žur
nalistams sakė prezidento ats
tovė spaudai Violeta Gaižaus
kaitė po pirmadienį V. Adam
kaus surengto pasitarimo apie 
kovą su korupcija. Jame daly
vavo teisėsaugos institucijų 
vadovai bei politinių partijų 
atstovai. 

Lietuva yra apie vidurį. 
V. Gaižauskaitės teigimu, 

susitikimo dalyviams sutarus 
parengti veiksmų programą, 
prezidentas V. Adamkus įpa
reigojo savo patarėjus paruoš
ti atitinkamų siūlymų, ku
riuos apsvarstys su politinių 
partijų ir teisėsaugos institu
cijų vadovais. 

Generalinis prokuroras Ka
zys Pėdnyčia teigė, kad korup-

Pasak V. Gaižauskaitės, rija yra socialinis reiškinys, «u 
artėjant Seimo ir savivaldybių kuriuo reikia kovoti įvairiomis 
rinkimams, būtina, kad visuo- priemonėmis, o ne vien tik 
menė pasitikėtų savo rinktais teisėsaugos institucijų pąjėgo-
pareigūnais, kad nekiltų grės- tnis. „Korupcija egzistuoja vi-
mės demokratijai. gose gyvenimo srityse, tik ne-

Pasitarime kalbėta apie ko- vienodu lygmeniu", pabrėžė K. 
rupcįjos atsiradimo priežastis Pėdnyčia. Jis pripažino, kad 
ir jos šalinimo būdus, apie ko- korupcija egzistuoja teiaėsau-
vą su korupcįja reglamentuo- gos, energetikos sistemose, 
jančius įstatymus, taip pat naftos ūkyje, tačiau atsisakė 
apie Specialiųjų tyrimų tarny- kalbėti apie konkrečius fak-
bos savarankiškumo didinimą, tus. 

Tarptautinių žinovų vertini- Pasak V. Gaižauskaitės, 
mu, maždaug 100 valstybių valdymo reformų ir savivaldy-
saraše pagal koruociios \vei bių reikalų ministro Sigito 

(BNS) — Seimo kanceliari
ja nepageidauja, kad sostinės 
Nepriklausomybės aikštėje 
botų pastatyta milžiniška žy
dų menora. 

Pirmadienį Seimo pirminin
ko Vytauto Landsbergio vardu 
buvo gautas žydų religi
nės bendruomenės „Chassidie 
Chabad Lubavitch" prašymas 
leisti pastatyti milžinišką me
nora Nepriklausomybės aikš
tėje prie Seimo rūmų. Menora 
degama per Chanuko* šventę, 
kuri bus minima gruodžio 3-
12 dienomis. 

„Nepriklausomybės aikštė 
yra šios nuostabios šalies 
laisvės būstinė, o Menora yra 
tarptautinis laisvės simbolis", 
sakoma laiške, kurį pasirašė 
rabinas Sholom Ber Krinsky. 

Seimo valdyba tokių klau
simų nesvarsto, todėl perdavė 
prašymą Seimo kanceliarijos 
vadovui Arvydui Kregždei. Pa
prastai Seimo kanceliarijos 
vadovas ir Vilniaus savival
dybė tarpusavyje derina ren-
Kakčio pavardė buvo minima 
kaip „vienas pavyzdžių, kuris 
nedidina pasitikėjimo tiek po
litinėmis partįjorois, tiek val
džia". 

kštėje. 
Kaip sakė A. Kregždė, 

„Seimo kanceliarijos vadovai 
laikosi nuomonės, jog nereikia 
laužyti tradicijų, kad menora 
statoma kitoje Vilniaus vie
toje, ne Nepriklausomybės 
aikštėje". Jau kelerius metus 
milžiniška žvakidė menora 
buvo statoma Savivaldybės 
aikštėje. Ją uždegti yra tekę 
Seimo pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui, prezidento rin
kimų metais — tuometiniam 
kandidatui į valstybės vadovo 
postą Valdui Adamkui. 

A. Kregždė teigė manąs, kad 
Nepriklausomybes aikštė turi 
būti palikta svarbiausioms 
valstybes iškilmėms. Pasak jo, 
dėl menoros pastatymo vietos 
jis siūlysiąs spręsti sostinės 
savivaldybei. 

* Lietuvos prezidento 
vizitas į Maskvą bus politi
nis ir turi padėti pagrindus 
naujiems prekybiniams ir eko
nominiams abiejų valstybių 
santykiams — taip apibūdino 
vizito tikslus pats prezidentas 
Valdas Adamkus, kalbėdama
sis su Rusįjos laikraščio „Ne-
zavisimąja gazeta" korespon
dentu. (BNS) 

Rusijos grėsmė 
Baltijos valstybėms 

dar tebegyva 
Vilnius, lapkričio 30 .d. 

(BNS) — Iš Rusijos gali kilti 
naujas pavojus trijų Baltijos 
valstybių nepriklausomybei. 
Tokią Ljetuvos Seimo pirmi
ninko Vytauto Landsbergio 
nuomonę antradienį pareiškė 
Latvįjos laikraštis „Respu
blika", remdamasis jo interviu 
Vokietijos laikraščiui „Die 
Presse". 

„Dabar Maskva savo impe
rines ambicijas sutelkė Kau
kaze, ir jei ten jai pasiseks, 
Rusija gali 'imtis' Baltijos val
stybių " sakė Vytautas Lands
bergis. 

„Kur nors Pskove arba Nov
gorode susprogdinama bomba. 
Rusįjos teisėsaugos organai iš 
karto ima kalbėti apie lietu
višką arba estišką pėdsaką. 
Rusįja ima spausti Baltijos 
valstybes, taip pat panaudoda
ma ir dideles rusakalbių ben
druomenes tose šalyse. Ne
trukus prasideda intervenci
ja", tokius V. Landsbergio 
žodžius cituoja laikraštis. 

Lietuvos Seimo pirmininkas 
nuogąstauja, kad tada niekas 
neužstos Baltijos valstybių, 
nors, kaip ir dėl Čečėnijos, 
netrūks gerų Vakarų siūlymų 
spręsti klausimą prie derybų 
stalo. 

V. Landsbergis pažymi, kad 
Baltijos valstybėms vienintelis 
būdas apsisaugoti nuo proim-
perialistinių Rusijos ambicijų 
— tapti NATO narėmis. 

„Mažeikių nafta" 
pradėjo darbą 

Mažeikiai, lapkričio 29-30 
d. (BNS) — Pirmadienį, po 
dviejų savaičių pertraukos, vėl 
pradėjo veikti Mažeikių naftos 
perdirbimo gamykla. Pirminio 
naftos perdirbimo įrenginio 
paleidimo darbai buvo pradėti 
jau sekmadienį. 

Nuo lapkričio 15-osios sto
vėjusi „Mažeikių nafta" kol 
kas veiks maždaug puse pa
jėgumo. Įmonė perdirbs ga
myklos talpose buvusias naf
tos atsargas. 

Praėjusią savaitę „Mažeikių 
nafta" pirmą kartą atsigabeno 
naftos iš Vakarų — per Bū
tingės neitos terminalą iš 
Škotijos atgabenta apie 82,000 
tonų naftos, kuri saugoma ter
minalo talpose. 

„Mažeikių nafta" šiemet dėl 
žaliavos trūkumo buvo visiš
kai sustabdyta jau trečią 
kartą, o valdant JAV bendro
vei „William8" — pirmą kartą. 

Antradienį Mažeikių naftos 
perdirbimo gamykla jau veikė 
puse savo pajėgumų. 

„Mažeikių naftos" Informaci
jos ir reklamos skyriaus vir
šininkė Virginija Kristinai-
tienė sakė, kad šiomis dieno
mis gamykla veiks minimalia 
galia. 

Ūkio viceministras Antanas 
Bartulis antradienį Triša
lės tarybos posėdyje teigė, jog 
„Mažeikių nafta" gruodį pla
nuoja gauti daugiau nei 
400,000 tonų naftos. 

* Po iškilmingos priesai
kos Ukrainos prezidento 
pareigas antradienį pradėjo 
eiti antrai kadencijai išrinktas 
Leonid Kučma. Ceremonijoje 
dalyvavo Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus su žmona 
Alma bei kaimyniniu valsty
bių — Uzbekistano, Azerbai
džano, Moldovos, Lenkijos, 
Turkijos, Baltarusijos bei Slo
vakijos — prezidentai, Rusijos 

JAV ambasada Vilniuje 
perspėja nesinaudoti sukčių 

laugomis pash 
Vilnius, lapkričio 30 d. 

(BNS) — Jungtinių Amerikos 
Valstijų ambasada antradienį 
paskelbė pranešimą spaudai, 
kuriame teigiama, kad kai ku
rie asmenys siūlo pirkti kon
sulato išduodamus lipdukus 
ant pasų, kuriuose pažymėtas 
susitikimo su konsulu laikas. 
Toks susitikimas būtinas JAV 
vizai gauti. 

Tačiau, kaip perspėja amba
sada, tokių lipdukų pardavi
mas ir pirkimas yra nelegalūs. 
Pasak pranešimo, ant kiekvie
no lipduko yra pažymimas 
paso numeris, todėl jį nusipir
kęs asmuo iš kito asmens, ga
vusio lipduką legaliai iš kon
sulato, konsulate nebus pri
imtas. 

Be to, pasak ambasados, kai 
kurie sukčiai siūlo įsigyti pa
dirbtų lipdukų, kurie taip pat 

nesunkiai atpažįstami. 
Pasak ambasados, perkan

tieji lipdukus — tikrus ar pa
dirbtus — „atkreipia į save 
dėmesį, kaip j linkstančius 
sukčiauti, ir tai nepadidina jų 
galimybių gauti vizą". 

Toks sukčiavimas yra nau
jas reiškinys, nes JAV amba
sada tik neseniai pradėjo skir
ti pokalbius su konsulu dėl 
vizos kelioms dienoms į priekį. 
Anksčiau stovintiems „gyvoje" 
eilėje buvo dalinami kvietimai 
susitikti tik tą dieną, kai 
išduotas kvietimas. Tačiau po 
rašinių Lietuvos spaudoje apie 
pernakt eilėje stovinčius žmo
nes ambasada pakeitė tvarką. 

Todėl dabar, pasak ambasa.-
dos, eilės išnyko/ ir nebėra 
problemų susitarti dėl pokal
bio su konsulu apie vizos gavi
mo galimybę. 

Baltarusijos valdžia iš kalėjimo 
išleido buvusį premjerą 

Kijevas, lapkričio 30 d 
(BNS) — Lietuvos diplomati-

gegužę, kai jis bandė kandi
datuoti per opozicijos sureng-

niai šaltiniai pranešė, kad tus Baltarusijos prezidento 
Baltarusijos valdžia į laisvę 
paleido nuo pavasario kalin
tą buvusį premjerą Michail 
Čigir. 

Tai BNS korespondentas su
žinojo Kijeve iš diplomatų, ku
rie lydi prezidentą Valdą 

rinkimus. Aleksandr Lukašen
ka administracija rinkimus 
sužlugdė. 

Suimant M. Čigir, jam buvo 
pateikti kaltinimai korupcija 
ir didelių valstybinių lėšų 
iššvaistymu. Prieš kelias sa-

Adamkų per jo ..vienos dienos vaites šie kaltinimai buvo pa-
viešnagę, dalyvaujant Ukrai- naikinti, o jokių naujų nepa-
nos prezidento Leonid Kučma teikta. 

'"Kig^išlaisvinimo reika- M" či&r ^laisvinimas buvo 
lavo demokratinės valstybės ir 
įtakingiausios tarptautinės in
stitucijos, įskaitant Europos 
Sąjungą. 

M. Čigir buvo įkalintas 

viena opozicijos sąlygų, sie
kiant pradėti dialogą su A. 
Lukašenka administracija dėl 
demokratinių rinkimų kitais 
metais. 

Nyderlandai finansiškai parems 
Ignalinos AE uždarymą 

Vilnius, lapkričio 30 d. 
(BNS) — Nyderlandai sveiki
na Lietuvos sprendimą palai
psniui uždaryti Ignalinos ato
minę elektrinę (IAE) ir ketina 
finansiškai paremti jos už
darymą, teigia aukštas Nyder
landų pareigūnas. 

Antradienį Nyderlandų už
sienio reikalų valstybės sekre
torius Diek Benschop pradėjo 
darbo vizitą Lietuvoje. Euro
pos integracijos darbui vado
vaujantis D. Benschop žur
nalistams gyrė Lietuvos vy
riausybės ir Seimo „drąsų 
žingsnį uždaryti IAE dviem 
etapais". 

Jo teigimu, Lietuvos vyriau
sybės laukia tokie darbai kaip 
energetikos pertvarka, alter
natyvių šaltinių ir energijos 
taupymo planavimas. 

„Mes puikiai žinome, kad 
turėsime suteikti pagalbą tiek 
dėl planavimo, tiek dėl pi
nigų", sakė Nyderlandų di
plomatas. 

premjeras Vladimir Putin. Iš 
viso į Kijevą atvyko 20 valsty
bių delegacijos. BVSI 

* Seimo opozicinės LDDP 
frakcijos seniūnas Česlovas 
Juršėnas gavo* dar 1,500 Ma
žeikių gyventojų parašų, ku
riais mažeikiečiai reiškia savo 
pasipiktinimą Seimo nariu, 
valdymo reformų ir savivaldy
bių reikalų ministru Sigitu 
Kakčiu ir reikalauja jo atsista
tydinimo. Prieš porą savaičių 
buvo surinkta 500 tokių para
šų. Visi jie, mažeikiečių pagei
davimu, įteikti prezidentui. 

i Elu i 

Pasak jo, Nyderlandų vy
riausybė apsispręs dėl pagal
bos dydžio, kai bus žinomi 
IAE uždarymo kaštai ir su tuo 
susiję planai. „Europos Komi
sija, kad būtų pradėtas proce
sas, jau padėjo ant stalo 10 
milijonų eurų, toliau pažiū
rėsime, kiek mums reikia pri
sidėti. Tam jau yra politinė 
valia", sakė D. Benschop. 

Lietuva yra numačiusi nu
stoti IAE pirmąjį bloką naudo
ti iki 2005 metų, o 2004 me
tais nutarti dėl antrojo bloko 
uždarymo, kaip spėjama, 2009 
metais. 

* Kanados vakaruose, 
Kalgaryje, Albertos provinci
joje, atidarytas Lietuvos gar
bės konsulatas, kuris, kaip 
tikimasi, pagyvins šios provin
cijos ir Lietuvos kultūrinius 
bei ekonominius ryšius. Gar
bės konsulatui vadovaus An
tanas Vyšniauskas — moksli
ninkas, išradėjas ir verslinin
kas, vienas iš Kanados bend
rovės „Hyprotech Ltd.", kuri 
yra viena didžiausių inžineri
nės programinės įrangos fir
mų pasaulyje, vadovų. Kalga-
rio lietuvių bendruomenė „la
bai entuziastingai* sutiko A. 
Vyšniausko paskyrimą garbės 
konsulu. Lietuvos garbės kon
sulatas Kalgaryje yra jau tre
čias šioje valstybėje. BNS) 

KALENDORIUS 
Gruodžio 1 d.: Algmiaa, Butfei-

dis, Elifjijus, Natalųa. SU*. 
Gruodžio S dU Aurely*, Gerutis, 

Liucijus. Milmante, Paulina, Skir-
.Ttante, Skirmuntas, Svirgailaa. 
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&$* SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j . v.s. Irena Regienė 

ŠEFO MINTYS APIE SKAŲTYBĘ 
Prez. Antano Smetonos 125 m. gimimo ir 55 m. mirimo 

sukaktis minint 

Skautų šūkis Dievui, Tėvy
nei ir Artimui yra kilnių kil
niausias, o aplinkuma, su ku
ria jiems tenka susidurti, la
bai įvairi ir dažnai nepatogi. 
Žmonės dar toli nuo to broli
jos idealo; skautai imasi jį ar
tinti. Taurus jų uždavinys, 
bet nelengvas: meile tenka in-
veikti neapykantą. 

Kokia gi skautų organizaci
jos prasmė? Išauklėti stiprus 
žmogaus būdas, padaryti jis 
visuomeningas, o per jį iš pa
laidos minios eiti in organi
zuotą visuomenę. Tik tvarkin
ga, organizuota visuomenė te
gali būti tvirta tautos atrama. 

Kad skautų organizacija yra 
gera auklėjimo instaiga, tai 
rodo tautos ir visos šalys: re
tas žemės rutulio kampelis, 
kur nūdien nerastume mok
sleivių jaunimo, susimetusio 
skautų gretomis. Jie draus
mingi, paklusnūs savo vado
vybei, jie kupini vilties ir 
džiaugsmo, kad pasiruoš tvir
tai kovoti su visokiomis pik
tybėmis slibinais, kurių aibes 
sutinkame gyvenimo sūkury
je, o visų pirma savyje. Jiems 
artimi yra ne tik savieji, ne 
tik draugai, bet viso pasaulio 
skautai, visa žmonija. Kas gi 
to artimumo sija yra? Krikš
čioniškoji meilė, nuolat kovo
janti su insikerėjusia neapy
kanta, o tos neapykantos vi
sur be galo daug. 

Skautizmo metodas gavo 
pritarimo visur, visur buvo 
suprasta, kad ne tiek teorija, 
ne tiek žinios svarbu jauni
mui auklėti, kiek praktika, 
kiek žmogaus būdo sudary
mas. 

Auklėjimo pagrindas yra 
tvarka ir drausmė: jomis lai
kosi skautų organizacija. Ta
čiau drausmė ne kareiviška, 
viršinės prievartos palaikoma, 
o kylanti iš auklėtinio vidaus, 
iš jo sielos gelmių. Štai kas 
reikia turėti akyvaizdoje 
tiems, kurie nori susilaukti iš 
jaunimo žmonių tvirto ir kil
naus būdo. 

Ne visi mūsų jaunuoliai ge
ro elgesio išmoksta namie. Jie 
reikia išauklėti. Skautų orga
nizacija turi išmokyti jaunuo
lius ir tauraus estetiško gyve
nimo. 

Mokykla ir skautų organiza
cija turėtų išmokyti viso, ko 
negali duoti paprastasis žmo
nių tarpas. 

Tėvai, pavedę savo vaikus 
skautų vadovybei, turi teisės 
laukti, kad jie grįžtų šeimon 
doresni ir tvirtesni, šeima yra 
tautos pagrindas, o per tvar
kingą šeimą veda kelias in or
ganizuotą visuomenę. 

Skautų organizacija, paskli
dusi per visą pasaulį, būdama 
visuotinė organizacija, yra 
betgi tautiška, taigi sava. Ji 
auklėja mūs, lietuvių, jauni
mą, taigi jąja privalome rū

pintis kiek galėdami visi. Tai 
nėra koks internacionalas: 
skautams rūpi savo tėvynė, ir 
ją privalo jie parodyti kitų 
tautų tėvynėms, kad yra graži 
ir prakilni, — parodyti gra : 
žiai išauklėtu lietuvio būdu. 

Šiandien smarkiai reiškiasi 
keistokas tėvynės meilės su
pratimas: mylėti savo tėvynė 
— nekęsti kitų tėvynės. Skau
tams tenka kovoti su tuo ne
sveikumu, tenka pakilti aukš
čiau kasdieninio gyvenimo. 
Kas nekenčia kitų tėvynės, 
negali mylėti ir savo tėvynės. 

Šiandien skautų brolija, 
išgyvenusi keliolika metų, ga
li pasidžiaugti savo darbo vai
siais. Pradžia buvo sunki, da
bar daug lengviau. Mūsų 
skautų brolija išsišakojusi po 
visą kraštą. Tiesa, netrūksta 
ir dabar jai kliūčių kelyje. Bet 
kur jų nėra? Reikia tikėtis, 
kad skautų organizacija, re
miama jautresnių žmonių ir 
padedama vyriausybės, drą
siau žengs pramintais keliais 
ir apsirūpins aprėpti plačiau 
ne tik moksleivius, bet ir jau
nimą už mokyklos. 

Mūsų skautų brolija yra 
tautiškos kūrybos organizaci
ja. Čia nesvarbu skautų var
das, o svarbu jų auklėjimo me
todas. Juk auklėjamasis jau
nimas turės subrendęs auklėti 
kitus, turės kam šiaip ar taip 
vadovauti, o vadovybė kiek
vienai organizacijai ir kiek
vienai tautai yra svarbiausias 
daiktas. 

* 
Skautų organizacijon turėtų 

dėtis visi, kurie tik pritaria 
šiokiam auklėjimo tikslui. Ir 
tas bendras auklėjimas turi 
būti vieningas, sutartinis, ta 
pačia linkme vedamas, bet 
atsižvelgiant auklėtinių būdo, 
religijos ir tautybės. 

Švėkšnos bažnyčia, kurioje palaidotas v.s. fil. Aleksandras Plateris. 
Nuotrauka A n t D u n d z i l o * 

A-a. ALEKSANDRO PLATERIO 
PALAIDOJIMO VIETA 

Atsiminkite, kad vienybėje 
galybė, taigi būkite drausmin
gi ir pilni meilės savo moti
noms ir savo Motinai Lietu
vai! Taip gyvendami tikrai 
tarnausite Dievui, Tėvynei ir 
Artimui. 

Iš A- Smetonos raštų, 1935 
m. „Skautų aidui" paruoštos 

medžiagos 
Gauta iš LSS archyvo, 

Lemont, IL 

LIETUVOS SKAUTIJA 
ŠVENČIA 81-AJĮ 

GIMTADIENĮ 

Kaune, Ąžuolyno parke, šeš
tadienį, lapkričio 6 dieną, Lie
tuvos skautai surengė savo or
ganizacijos gimino dienos 
šventę. 81-ąjį gimtadienį pa
žyminčios skautijos atstovai 
savo svečius pasitiko iškil
minga rikiuote, kvietė išmė
ginti jėgas kliūčių ruože, da
lyvauti tvirtovės puolime bei 
smagiuose žaidimuose. 

Pasak Lietuvos skautuos In
formacijos ir ryšių su visuo
mene skyriaus vedėjo Ramūno 
Žilionio, savo tikslo — padėti 
jaunam žmogui augti fiziškai 

1997 spalio 14 d. Vašingto
ne miręs Lietuvių Skautų 
sąjungos skautininkas Alek
sandras Plateris savo žmonos 
Laimos rūpesčiu 1998 .m. bu
vo pervežtas į Lietuvą ir pa
laidotas Švėkšnos Šv. Jokūbo 
bažnyčios kriptoje. 

Platerių šeimos likimas yra 
tampriai susijęs su Lietuva ir 
Švėkšnos miesteliu, su ten 
stovinčia raudonų plytų, go-
tinės architektūros bažnyčia. 
Plateriai buvo Lietuvos didi
kai, garbingai nešioję grafo ti
tulą. Bažnyčios kriptoje jau il
sisi grafo Adomo Broel-Pla-
terio (1836-1909) palaikai. Jie 

f-i*. V I U P M Y U i i \u i 

ADOMAS 
BKOEl. PLATrRIS 

U l t m t S DVAHo VACHMISTRAS 
.' l iNUl S i.l.BUJNDOt MASSMM 
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priešinosi rusų imperializmui 
ir lietuvių tautos naikinimui, 
talkino Lietuvos atgimimo 
veikėjams, kasinėjimais tyri
nėjo Švėkšnos apylinkių prieš
istorinius kapinynus. Su sa
vo pusbroliu prisidėjo prie 
Švėkšnos bažnyčios statymo: 
Plateriai šiai statybai pastatė 
plytinę ir davė plytas. įrengė 
didįjį altorių, vargonus. Šiais 
laikais bažnyčios pastatas yra 

bei dvasiškai — organizacija 
siekia per pramogą ir nuotykį. 
Jaunieji skautai mokomi va
dovauti sau ir kitiems, įgyti 
pasitikėjimą savimi, sugebėti 
bendrauti įvairiose sueigose, 
iškylose, stovyklose. 

1918 metų lapkričio 1 dieną 
Vilniuje, Vytauto gimnazijoje, 
buvo įsteigtas pirmasis skau
tų vienetas. 1989 metais ša
lies sostinėje įvyko atkuriama
sis skautų suvažiavimas. 

Šiandien ši nevyriausybinė 
ir nepolitinė organizacija vie
nija apie 3,000 narių. 

(Elta) 

paskelbtas architektūriniu 
paminklu. Kriptos sieną, už 
kurios ilsisi Adomo Platerio 
palaikai ir kurioje 1998 buvo 
padėtas ii Amerikos atvežtas 
AleksandVo Platerio karstas, 
puošia juodo marmuro lefftef/1'* 
Greitu laiku panaši lenta 
žymės ir Aleksandro Platerio 
amžino poilsio vietą. Prieš 
bažnyčią, miestelio aikštėje 
pastatytas įspūdingas koplyt
stulpis su įrašu: „1766 Švėkš
ną nupirko Plateriai". 

Lietuviškoje skautybėje dar
bavęsis Aleksandras Plateris 
gimė 1913 m. Lietuvoje buvo 
baigęs teisės mokslus, o, atvy
kęs Amerikon, Čikagos uni
versitete apgynė daktaratą iš 
sociologijos. Jau 1938 m. pa
skelbė, studiją apie Livonijos ir 
Kuršo santykius su Lietuva, 
bendradarbiavo „Teisėje", „N. 
Romuvoje", ruošiant bostoniš-
kę L. Enciklopediją, „Skauty
bėje", „Mūsų Vytyje", „Skau
tų aide" ir kt. į skautus įstojo 
1933m., nuo 1946 m. ėjo įvai
rias pareigas vadovybės orga
nuose. Yra vienas iš Akademi
nio Skautų sąjūdžio steigėjų. 

Šią vasarą, švęsdami savo 
75 metų gyvavimo sukaktį, 
akademikai skautai keliaus 
po Lietuvą. Renginių metu 
būtina aplankyti istorinę 
Švėkšną ir išreikšti pagarbą 
ten palaidotam savo žymiam 
filisteriui, lietuviškos skauty-
bės bei Akademinio Skautų 
sąjūdžio ugdytojui. Švėkšnon 
veda geri keliai, išsisukus iš 
Kauno — Klaipėdos autostra
da, tereikia tik trumpos va
landžiukės automobiliu. 

Antanas Dundzila 

VYTAUTAS GEDGAUDAS 
IŠĖJO AMŽINYBĖN 

Iš Clevelando pranešama, 
kad pirmadienį, lapkričio 29 
d. 1 vai naktį širdies smūgio 
ištiktas ligoninėje mirė a. a. 
Vytautas Gedgaudas, buvęs il
gametis „Dirvos" redaktorius, 
žurnalistas, jūrų skautinin
kas, visuomenininkas. Liko 
liūdinti žmona v.s. t.n. Stefa 
Gedgaudienė ir kiti artimieji. 
Mielą sesę Stefutę skaudžioje 
netektyje nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime. 

Redakcija 

KO NEGALI 
PASAKYTI — GALI 
PADAINUOTI 

Draugovė „Šilas" iš Prienų 
tapo Kauno krašto skautų 
dainų konkurso „Gražių dai
nelių daug girdėjau" nugalė
toja. Kauno „Aušros" gimnazi
joje šeštadienį, lapkričio 27 d. 
vykęs konkursas buvo skirtas 
Lietuvos skautijos atkūrėjo ir 
puoselėtojo Felikso Šakalio 
(1917-1998) atminimui. 

I respublikinį skautų dainų 
konkursą, kuris vyks jau ki
tais metais, sausio mėnesį, 
taip pat pateko keturios skau
tų draugovės iš Kauno — 
„Aušra", „Medeina", „Pavasa
ris" ir „Birutė". 

Renginys, į kurį susirinko 
skautai iš visos Kauno apskri
ties, prasidėjo mėgstamiausia 
F. Šakalio daina „Gražių dai-
uelių daug girdėjau", konkur
są tęsė vyriausios dalyvės, dar 
prieš Lietuvos okupacijas įsi
kūrusios „Aušros" draugovės 
skautės, savo dainomis suža
vėjusios ne vieną. 

Pasak Lietuvos skautijos In
formacijos ir ryšių su visuo
mene skyriaus vedėjo Ramūno 
Žilionio, dainavimas skautų 
ugdymo programose užima 
svarbią vietą. Tai mokymo 
priemonė, kuri padeda jau
nam žmogui pažinti save, 
bendrauti su aplinka. Ko ne
gali pasakyti — gali padai
nuoti. 

Lietuvos skautijos atkūrėją 
F. Šakalį visą laiką lydėjo dai
nos. Jis redagavo skautiškus 
dainynėlius, sukūrė Lietuvos 
skautijos himną bei daugelio 
stovyklų dainas. 

(Elta) 

SESĖS KVIEČIA J 
KŪČIAS 

„Aušros Vartų"/, .Kernavės" 
skaučių tunto Kūčios penkta
dienį, gruodžio 3 d., ruošiamos 
„Bočių" menėje, PLC, 14911 
127th Street, Lemont, IL. Kū-
čiose dalyvauja visos tunto se
sės ir vadovės. Kviečiami se
sių tėveliai, šeimų nariai, 
tunto draugai ir rėmėjai. Vi
sos sesės, išeiginėse unifor
mose, renkasi 6:45 v.v. Pro
grama pradedama 7 v.v. In
formacijai ir apie dalyvavimą 
pranešama Žibutei Prancke-
vičienei, tel. 630-257-0153. 
Rengimo išlaidoms padengti 
prašoma dalyvavimo auka su
augusiam 10 dol., vaikams ir 
studentams 5 dol. Lauksime! 

Tunto vadovybė 
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SKAUTIŠKOS KŪČIOS 
DETROITE 

Detroito ir apylinkių lietu
viai kviečiami dalyvauti tradi
cinėje Kūčių vakarienėje sek
madienį, gruodžio 12 d. skau
tų ir skaučių ruošiamoje Dievo 
Apvaizdos parapijos salėje. 
Ruošiama skaučių ir skautų 
šventė pradedama 4 vai. p.p. 
iškilminga ,3altijos" ir „Gabi
jos" tuntų sueiga. Visi skautai 
ir skautės dėvi išeiginėmis 
uniformomis. Po sueigos bus 
šventiška Kūčių vakarienė. 
Visi kviečiami. Apie dalyvavi
mą prašoma iš anksto praneš
ti Dainai Anužienei, tel. 517-
545-0925. Kiekviena šeima 
bus prašoma prie Kūčių vakarie
nės prisidėti kokiu nors šiai 
šventei būdingu patiekalu. 
Kalėdų šventes švęskime visi 
kartu. Lauksime visų! Kviečia 

„Baltijos" ir „Gabijos" 
tuntai 

CLEVELANDO SKAUTŲ 
KŪČIOS IR SUKAKTIES 

MINĖJIMAS 
Skautų Kūčios sekmadieni, 

gruodžio 19 d. 5 vai. p.p. ruo
šiamos Dievo Motinos parapi
jos svetainėje. Šiomis Kūčio-
mis Clevelando skautija pra
deda savo 50 metų veiklos mi
nėjimą. Kviečiami visi skautai 
ir skautės, skautaujantys da
bar ir skautavę anksčiau — 
pradėkime šią gražią sukaktį 
visi kartu, vienoje gražioje 
penkius dešimtmečius gyvuo
jančioje šeimoje. 

LIETUVOJE DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS 
ISTORINĖMIS VĖLIAVOMIS 

Vilniuje rugsėjo 15 d. baigė
si iš Lietuvių Skautų sąjungos 
archyvo paskolintų Lietuvos 
istorinių vėliavų paroda. Vil
niaus Dailės muziejaus pa
veikslų galerijoje kultūros va
kare daina ir žodžiu priminta 
vėliavų ir jų liudytų istorinių 
įvykių reikšmė. 

Vakarą vedė Dailės muzie
jaus direktorius Romualdas 
Budrys, pastebėdamas, kad 
vėliavų paroda Chodkevičių 
rūmų kieme, Vilniaus sena
miestyje, pratęsta du kartus 
dėl lankytojų skaičiaus. Lietu
vos istorijos instituto direkto
rius Edmudnas Rimša pasi
džiaugė vėliavų kokybe ir pri
siminė, kad Atgimimo 1989 m. 
su juo dėl vėliavų buvo pasi
tarta. 

Švietimo ir mokslo vicemi
nistre Vaiva Vėbraitė kalbėjo 
apie muziejaus vaidmenį švie
time ir tokių akivaizdžių prog
ramų moksleiviams bei jauni
mui svarbą. 18 dr. A. Greimo 
mokslinių darbų priminė, kad 
„vėliava" jungia žodžius „vė
lės" ir „-va", jungianti mūsų 
protėvius su šiandienine apie 
vėliavą suburta tauta. 

Vėliavas pasiuvusi Ramutė 
Petrulienė (iš Detroito) sakėsi 
mielai siuvusi vėliavas, nes 
jos vaizdžiai ugdo jaunimo 
jausmus apie Lietuvos praeitį. 
Kun. A. Saulaitis papasakojo 
vaizdelius iš Rako ir Romuvos 
stovyklų apie stovyklautojų ir 
tėvų įspūdžius. 

Meninėje programoje muzi
kei Nijolei Ralytei akompanuo
jant pianinu solistas Vytautas 
Juozapaitis dainavo J. Nauja
lio „Oi neverk motušei" ir iš
traukas iš trijų operų — Ūdrio 
dainą iš „Pilėnų", Erdvilio ari
ją iš „Lietuviai" ir jaunojo ba
joro dainą iš „Gražinos". 

R. Budrys pranešė, kad 
Kauno Vytauto Didžiojo mu
ziejus domisi vėliavomis ir 
norėtų ateinančiais metais 
Valstybės dienos proga iška
binti Kauno pilyje ar jos aplin
koje. Būtų paruoštas spalvo
tas leidinėlis su išsamesniu 
vėliavų aprašymu. 

Istorijos instituto ir muzie
jaus direktoriai prisiminė, kad 
prieš 10 metų buvo kalbama 
atkurti Vilniaus katedroje ka
bėjusias Lietuvos vėliavas, ir 
kad tokią galimybę gaisre žu-

BJOENEC DECKER DOS, P.C. 
4847 W. 103 SL. Oak, Lavvn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
TeL 706-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9825 S.79th Ave., Hfctory Hitta, IL 
Tel. (708) 5964101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTLI GYDYTOJA 

9065 S.Robertt Rd.,<Hicl«eiy HHIs, IL 
1 mylia į vakarus nuo^jęrlem Ave. 

Tel. (706) 586-4056 
Valandos pagal susitarimą 

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

Kalbame lietuviškai 
0918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 
Tel.775-22 

Vatandoe 

ARASŽUOBAU.D 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Šute 310 

NaperviHe, IL 80583 
Tai. (630) 527-0090 
3825 Highland Ava., 
Tower 1, Surte 3 C 

Downers Grove, IL 60515 
Tai. (630) 4364120 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTU, POSLES, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHRURdUA 
Corterter HeaRh, 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2609 

BIRUTĖ LPUMPUT1S, M.D. 
FeKwr. American Academy of 

FamMy Practic* 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

(219) 947-5279 
Fg. (219) 947-6236 

320 W. 611 Ave. 
HotMhft, IN 46342 

NUOLĖ STANKEVIČIOTĖ, Mf. 
Board Certrlied, Intemal Medicme 

Valandos jOsų patogumui 
Hofy Croet Profeeakmai PavHiort 

3 fl. South 
Utuartan Ptaa Ct at Cattomla Ave. 

CNcago.IL 60629 
TtL 773-471-7879 . 

vusias istorijos liudininkes vė
liavas reikėtų atkurti. Iš 
skautų archyvo Lemonte pas
kolintos vėliavos būtų geras 
pavyzdys, kaip katedroje ka-
bintinos vėliavos atrodytų. 
Taip pat buvo klausiama, ar 
LSS archyvas sutiktų, kad bū
tų Lietuvoje pasiūti du ar dau
giau vėliavų komplektai, ku
riuos mokyklos galėtų pasi
skolinti švietimo programoms. 

Spalio mėn. Telšių skautai 
rengia savo 10 m. gyvavimo 
šventę. Telšių parodų rūmuo
se vyks dviejų savaičių paro
da. 

Parodos pabaigos šventėje 
dalyvavo moksleivių, skautų, 
vadovų bei vadovių ir kitų 
švedų. A.S. 

http://CNcago.IL


AMERIKOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJŲ 
KONFERENCIJA 

VYTAUTAS BIELIAUSKAS 
Bene vienas svarbiausių 

bruožų, pastebimas visose 
emigracijoje gyvenančiųjų et
ninėse grupėse, yra tų grupių 
susiskaldymas. Turbūt niekur 
kitur nėra tokios etninės gru
pės, kuri sugebėtų susiburti į 
vieną organizaciją, nepaisant, 
kiek pastangų būtų dedama 
tokiam susibūrimui įgyven
dinti. Lietuvių išeivija visuose 
kraštuose yra pasižymėjusi 
savo organizacijų gausumu, 
bet tas ypač pasireiškia čia, 
Amerikoje. Kažkada mūsų 
čionykščiai veikėjai yra dėję 
nemažai pastangų surasti 
vienijančią organizaciją, kuri 
visus tarsi skėčiu pridengtų. 
Deja, rezultatai nieko gero nė
ra davę. Paprastai tokia ben
dresnė organizacija visų nesu
jungdavo ir vėliau pati tapda
vo nauja, atskira organizacija, 
tuo būdu tik padaugindama 
mūsų organizacijų skaičių. 
Prieš 50 metų, kai kurie lietu
viai, dar Europos tremtyje 
begyvendami, ieškojome būdų 
surasti kažkokią sistemą, kuri 
mus galėtų vienyti. Ten ir 
kilo Lietuvių Bendruomenės 
idėja, kurią sukūrė šių eilučių 
autorius ir įgyvendino Myko
las Krupavičius, įkurdamas 
Pasaulio Lietuvių Bendruom
enę. Ši Bendruomenė vėliau 
įsikūrė įvairiuose kraštuose 
tarp ten atvykusių lietuvių. 
Įsikūrė ji ir JAV-se. 

JAV Lietuvių 
Bendruomenė 

LB šiame krašte jau greit 
sulauks savo auksinio am
žiaus jubiliejaus. Ji turi dide
lius darbo plotus ir yra nema
žai atlikusi - švietimo, kul
tūros, socialinių reikalų sri
tyje ir t.t. Bet vieno dalyko ji 
nėra pasiekusi, būtent, ji nėra 
tapusi „vyresniuoju broliu" 
arba vadinamąja „skėtine" or

ganizacija, apimančia visas 
kitas organizacijas. To ji nėra 
pasiekusi, nes tai niekuomet 
nebuvo jos tikslas. 

Reikia stipriai pabrėžti, kad 
JAV LB nėra organizacija. Pa
gal įstatus, jai priklauso visi, 
šiame krašte gyvenantys lie
tuviai bei jų šeimos nariai. LB 
neturi jokio nario mokesčio 

•nei jokios oficialios narystės. 
Bendruomenei priklauso kiek
vienas, kuris nori jai priklau
syti: ji neturi nei narių są
rašų, nerenka nario mokesčio. 
Bendruomenę būtų galima pa
lyginti šeimos sambūriui, ku
riam priklauso visi giminės, 
jei jie to nori ir kada jie to 
nori. Jeigu jie nesijaučia tai 
grupei priklausą, tai jų niekas 
neturi versti tapti nariais. 
Tiesa, LB turi savo tarybą ir 
valdybą: ji turi savo apygar
das ir apylinkes, bet visų šių 
padalinių vadovybė yra ren
kama tik tų, kurie nori ją 
rinkti. Tokiu būdu LB yra ne
labai sujungta grupė: ji re
miasi daugiau tautiniu pri
klausomumu, o ne naryste. Be 
abejo, tai nėra geros organiza
cijos pažymys, bet LB gi nėra 
organizacija. Pageidaujama, 
kad norintieji mokėtų solida
rumo mokestį, nes juk reikia 
jai finansinės paramos. Bet, 
norint rinkimuose ir veikloje 
dalyvauti, gali tai daryti, net 
ir solidarumo mokesčio nemo
kėjęs. 

Lietuvių Bendruomenė yra 
daugiau kultūrinė, o ne poli
tinė „organizacija". Pagal- M. 
Krupavičių, LB yra šventykla, 
į kurią galima neštis tik vie
ną maldaknygę, vadinamą 
„lietuviškumu". Mano nuomo
ne, Bendruomenė sudaro tą 
lauką, tą aplinką, kurioje sau 
vietą gali rasti visos organi
zacijos ir visi, net ir politi
niai junginiai, kurie pripažįs-

Try» draugės, susitikusios Lietuvos ambasadoje Vašingtone, .Dovana Lie
tuvai" konferencijos metu lapkričio 6 d. Iš kaires: Vašingtono BALFo sky
riaus kopirm. Ramutė Aidienė, „Lietuvos Našlaičių globos' komiteto 
narė Teresė Landsbergienė ir „Vaiko vartai į mokslą" pirm. Rita Venclo
vienė. Nuotr. Audrone* Pakštienės 

ta lietuviškumą. Tuo būdu 
mūsų LB yra ta gražioji lietu
viška mozaika, kurios tikrąjį 
įvaizdį sudaro visos mūsų or
ganizacijos. 

Vienybes įvairume 
beieškant 

Kadaise politinių mokslų 
dekanas Oklahoma universi
tete dr. Vytautas Vardys (jau 
miręs) pasiūlė mūsų organi
zacinę situaciją charakteri
zuoti, kaip „Vienybę įvairu
me". Kiek suprantu, pagal jo 
galvojimą, mums nereikia mė
ginti suvienyti visą savo 
veiklą, bet reikia rasti būdų 
kokiu nors būdu surasti vie
ną, visus mus vienijantį siūlą, 
paliekant kiekvienai grupei 
visišką savarankiškumą. Kai 
Lietuva buvo okupuota, toks 
mus visus vienijantis siūlas 
buvo mūsų noras padėti Lie
tuvai atgauti nepriklausomy
bę. Labai gerai prisimenu, 
kad 1988 m., būdamas Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininku, grįžęs iš Sąjūdžio 
suvažiavimo Vilniuje, kelia
vau po įvairius telkinius, da
rydamas pranešimus. Tuomet 
niekas manęs neklausė, ar 
aš turėjau teisę Lietuvoje at
stovauti užsienio lietuviams, 
nes tuo metu buvo svarbu pa
siekti tikslą, ne tarp savęs 
dėl pirmenybės ginčytis, ir 
niekas tos pirmenybės neieš
kojo. 

Dabar jau praėjo beveik de
šimtmetis nuo Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo. 
Lietuva jau yra nepriklauso
ma: turi išsirinkusi savo vado
vus, kurie tvarko jos politinį, 
ekonominį ir socialinį gyve
nimą. Kai kurie iš mūsų buvo 
ir, dar kai kurie tebėra, pa
siryžę Lietuvai padėti tvarky
tis, paskatinti ir net pabarti, 
galvodami, kad dabar jiems 
atsirado nauji darbo barai. 
Bet Lietuva yra demokratinė 
valstybė ir tautos (ne išeivi
jos) valia turi nuspręsti jos at
eitį. Mums gi lieka labai 
svarbūs uždaviniai surišti su 
mūsų išsilaikymu čia, su mū
sų savitos išeiviškos kultūros 
vystymu ir mūsų savo identi
teto išlaikymu. Tai yra svar
būs uždaviniai. Bet ar jie gali 
tapti ta, visus mus vienijan
čia, gija? Nežinau. 

Organizacijų 
konferencija 

JAV LB taryba pereitų ir 
šių metų suvažiavime skatino 
JAV LB valdybą suruošti visų 
čionykščių lietuviškų organi
zacijų konferenciją. Krašto LB 
valdyba įpareigojo mane tokią 
konferenciją suruošti. Kai 
pradėjau šį klausimą svarsty
ti, pamačiau, kad tikrai susi
duriame su šio krašto lietuvių 
organizacijų didžiausiu įvai
rumu. Nelengva buvo surasti 

Danutė Bindokiene 

Ne šaipytis, o 
pasimokyti 

Lietuvos Seimo pirm prof. Vytautas Landsbergis sveikina Jūratę Budrie
ne, sklandžiai vadovavusią „Dovana Lietuvai" konferencijai Vašingtone 
lapkričio 5-7 d. Nuotr. Indrės Tįjūnėlienės 

apie 45 organizacijas tik Či
kagoje ir apylinkėse, kitur jų. 
be abejo, irgi v r a nemažiau. 
Organizacijos yra įvairios: po
litines, ideologinės, karitaty-
vinės, kultūrinės, religinės, 
lokalines, profesionalios, fi
nansinės ir t.t. Kaip lietuviš
ka patarlė sako: „Genys mar
gas, o pasaulis (t.y. lietuviai' 
dar margesnis". Visos organi
zacijos, mano nuomone, yra 
svarbios ir reikalingos, ir jos 
gyvuos tol, kol bus žmonių, 
kurių tikslus jos patenkins. 
Bet tunu pastebėti, kad čia 
organizacijas yra lengviau su
kurti negu jas panaikinti. Dėl 
to kai kurios organizacijos bus 
greit naujai kuriamos, o kitos 
menkėjančios sunkiai numirs. 
Bet ir tai yra gyvenimo rea
lybė. 

Šios rūšies konferencija yra 
labai reikalinga. Jai organi
zuoti iniciatyvą pasiėmė JAV 
LB valdyba. Mėginant kontak
tuoti kai kuriuos organizacijų 
vadovus, greit iškilo klausi
mas, kodėl tai daro LB, o ne 
ALTas, ar Santara — Šviesa, 
ar pan.? Ar LB nori perimti 
„vyresnio brolio" vaidmenį? 
Visiems atsakiau ir dar noriu 
pakartoti, kad JAV LB nėra 
Amerikos lietuvių organiza

cijų „skėtis" ir, manau, ji juo 
net nenori būti. Mes Šiai kon
ferencijai duodame aplinką, 
kurioje visi galės ieškoti to 
bendro 9iūlo mūsų veiklai. 
Mums reikia geresnes komu
nikacijos savo darbuose, savo 
kontaktuose su Amerikos vy
riausybe ir čionykštėmis orga
nizacijomis, mūsų kontaktuo
se su Lietuva bei organizacijo
mis tena;. Reikia rasti būdų 
tarp savęs susitarti pirm, ne
gu einame pas kitus. Žinoma, 
kartais ir nesusitarus galima 
daug gera padaryti, bet susi
tarus tai gali turėti didesnį 
poveikį. 

Manau, kad šią konferenciją 
reikia laikyti mūsų pirmuoju 
žingsniu į ateitį. 

Tikiuosi, kad ji bus svarbi ir 
naudinga. Tikiuosi, kad joje 
dalyvaujantieji visi jausis ly
gūs ir svarbūs. Apgailestauju, 
kad ne visas organizacijas su
gebėjome kontaktuoti ir ti
kiuosi, kad ateityje bus suda
rytas visų organizacijų sąra
šas, ir kad savo mozaikoje ne-
prarasim nei vieno deimanto. 

Konferencija įvyks šešta
dienį, gruodžio 4 d.. „Sekly
čioje". Jos programa paskelb
ta antradienio, lapkričio 30 d., 
..Draugo'" laidoje, 6 puslapyje. 

Amerikos Lietuvių XIII kongreso metu Tautos fondo tarybos narys Pra
nas Povilaitis dešinėje) (teikia ALTo pirm. dr. Jonui Račkauskui TF 
skirtą paramą — 15.000 doi čekį Nuotr Ramūno Astrausko 

Lietuvos spaudoje pastaruo
ju metu pasišaipoma kad 
..amerikonai pensininkai" jau 
užima svarbiausias vadovau
jamas vietas. Ką gi, pradėta 
Įsu prezidentu, po to įkele koją 
į vieną, j antrą ministeriją, o 
netrukus — kas žino — visur 
vyraus tik išeivijos pensinin
kai... 

Tačiau mums tokie postrin
gavimai nelabai juokingi, nes 
gerai žinome, kaip svarbūs 
lietuviškai veiklai yra pensi
jos amžiaus tautiečiai. Be jų 
lietuvių visuomeninėje veik
loje atsirastų tiesiog neužpil
domos spragos, o ir pati Lietu
va nemažai nukentėtų, nes 
pensininkai ypač daug laiko 
skiria labdaros darbams. Pen
sijos amžiaus sulaukę žmones 
yra sukaupę daug gyvenimo 
patirties, todėl reikia tik pa
sidžiaugti, jeigu sutinka ja pa
sidalinti ir jungtis į įvairias 
veiklos sritis. 

Antra vertus, turime sutik
ti, kad pažiūros į pensijos am
žiaus žmones Amerikoje ir 
apskritai Europoje (juo labiau 
jos dalyse, Hgus dešimtmečius 
buvusiose sovietinėse valdose; 
yra gerokai skirtingos. Pagal 
Amerikos statistiką, 62 ar 65 
m. amžiaus asmuo yra dar toli 
gražu nesenas, pajėgus ilgai 
džiaugtis „auksinėmis pensi
ninko atostogomis", kai nebe
reikės kasdien skubėti į dar
bovietę, derinti darbo ir as
meninio gyvenimo poreikių, 
tvarkytis su nuolatine įtampa. 

Amerikos ir kitų užsienio 
kraštų lietuviai yra įpratę gy
venti „dvilypį gyvenimą". Ne
lengva suderinti darbovietės 
reikalavimus, savo šeimos po
reikius ir lietuvišką visuome
ninę bei organizacinę veiklą. 
Dažnai tenka sudaryti pir
mumų sąrašus ir rinktis tai. 
kas svarbiausia, tad lietuvy
bės darbai atsiduria sąrašo 
gale. Pensininkui — kas kita. 
Jis savo mokslinę, socialinę, 
verslo ar kitokią vertingą pa
tirtį, sukauptą studijų bei 
darbo metais, gali panaudoti 
ir lietuviškai veiklai. Nemaža 
dalis lietuvių pensininkų tai 
ir padaro. 

Kur šiandien bepažvelg
sime, sunkiausią lietuviškos 
visuomeninės-kultūrinės veik
los naštą tempia mūsų pensi
ninkai. Niekam net į galvą 
neateina, kad jie kažkaip ne
tinkami dėl savo amžiaus: jei
gu pajėgia, jeigu sugeba orga
nizuoti, ruošti, rašyti į spau
dą, dirbti labdaros organizaci
jose, parapijose, lietuviškose 
mokyklose ir kitur, kur tik 
talkos reikia, kaip galima ne

sidžiaugti? 
Yra susikūrę net lietuviu 

pensininkų telkiniai, pvz.. 
Floridoje, kur nemažai >eimų 
iš „šaltesnių" Amerikos vals
tijų randa malonias gyvenimo 
sąlygas. Tik paskaitykime, ko-
kie veiklūs ir energingi yra 
ai i i^ aunieji pensininkai St. 
Pet^rsburgc, Daytona. Junc 
ar Kuname kitame Floridos 
mieste. Jų veiklos gali pa
vydėti net jaunesnieji. Tą pat 
galime pasakyti apie daugelį 
kitų vietovių, ypač Čikagą, 
Lemontą. Kas nesistebi ..Sek
lyčios" judrumu ir apskritai 
LB Socialinių reikalų tarybos 
veikla, kuriai ir vadovauja, ir 
darbuojasi kone išskirtinai 
pensininkai9 O ir LB Kultū
ros taryboje pasižyminčioje 
prasmingais renginiais, svar
biais projektais, darbuojasi 
daug, jau išėjusių į „užtar
nautą poilsį". Tik vargiai tie 
darbai jiems palieka daug lai
ko ilsėtis...; 

Sunku įsivaizduoti, kas atsi
tiktų, jeigu staiga vis. mūsų 
pensininkai susėstų į supa
mąsias kėdes ir snaustų prie 
televizorių. Kol jaunesnieji 
prisiruoštų perimti jų darbus, 
lietuviškasis veiklos vežimas 
visiškai sustotų. 

Sutinkame, kad Valdas 
Adamkus, gen. Jonas Kron-
kaitis. Vytautas Dudėnas ar 
kuris kitas Amerikos lietuvis, 
sulaukęs pensijos amžiaus, 
galėjo sau dykinėti, neužsi
kraudamas baisios įtampos, 
darbo ir priešiško nusistaty
mo, kurio negaili tautiečiai 
Lietuvoje. Dirbti į Lietuvą tik
rai nei vienas jų nevyko, vedi
nas kažkokių finansinių ar 
garbės troškimo išskaičiavi
mų. Juos ten nuvedė įsiti
kinimas, kad savo ilgo darbo 
bei vakarietiško mokslo patir
timi gali padėti atsikuriančiai 
tėvynei, o galbūt patikėjo nuo
lat po nepriklausomybes at
kūrimo iš Lietuvos girdimais 
raginimais: atvykite, pasida
linkite, padėkite. Kaip galė
jome žinoti, kad tai tik tušti 
žodžiai, kad iš tikrųjų ..ame
rikonai" — ir pensininkai ir 
nepensinmkai — nepageidau
jami, kad vienintelė priimtina 
pagalba yra doleriai'' 

Lietuvai siūlome nesišaipyti 
iš pensininkų ar kitų užsienio 
lietuvių, iš jų pasimokyti sa
vanoriško darbo metodikos, 
artimo ir savo tautos meilės, 
lietuviškųjų vertybių puose
lėjimo ir patriotiškumo, bet 
nesidangstyti svetimomis 
„kosmopolitizmo plunksno
mis". 

LIETUVA PRIEŠ 15 METŲ 
Nr.l 

ANTANAS JUODVALKIS 

Tvarkydamas savo archyvą, 
užtikau užrašytus 1984 metų 
kelionės į Lietuvą įspūdžius. 
Tuo metu Lietuvoje tebevieš
patavo Stalino įpėdinių, talki
namų vietos kolaborantų, bol
ševikinė okupacija. Tada net 
su ekskursijomis ne kiekvie
nam buvo leidžiama keliauti į 
okupuotą Lietuvą. Aš buvau 
eilnis pabėgėlis, nors aktyviai 
dalyvavau pagrindinių užsie
nio lietuvių organizacijų veik
loje ir rašinėjau į laikraščius. 
Manau, kad komunistų žiny
boms mano pavardė galėjo 
būti žinoma. Vaikai — Uosis 
ir Eglė — buvo lankęsi oku
puotoje Lietuvoje anksčiau ir 
turėjo nemalonumų. Eglę, 
slapta vykstančią į mano tė
viškę Salaką ir Zarasus, tik 
išvažiavus iš Vilniaus, milicija 
sulaikė, gražino į Vilnių ir nu
baudė pinigine bauda. Pagra

sino išvaryti iš Lietuvos ir 
pervežti į Maskvą laukti savo 
ekskursijos narių, bet to nepa
darė, tik sekė Vilniuje ir pus
dienį Kaune nebesislapstyda-
mi. Uosio kelionės metu iš 
viešbutyje palikto lagamino 
buvo konfiskuotas Bostono 
„Lietuvių enciklopedijos" V to
mas „Lietuva", bet jam nebuvo 
trukdoma. 

Maždaug tokiomis aplin
kybėmis vykau į okupuotą 
Lietuvą aplankyti gausios gi
minės, nematytos 40 metų, 
nuo pat išvykimo. 

Po 40 metu 

Ilgai svarstęs, apsispren
džiau aplankyti Lietuvą, jau 
40 metų nešančią rusiško ko
munizmo naštą. Pamažu pir-
kinėjame dovanas, nes gimi

nių turiu apsčiai. Dar tebegy
vos keturios seserys ir brolis, 
tik viena sesuo, už mane jau
nesnė, praėjusiais metais stai
ga mirė širdimi. Seserų šei
mos yra gausios, o ir jų vaikai 
jau sukūrė savąsias šeimas ir 
augina naują kartą. Mano 
žmonos Onps Lietuvoje tėra li
kęs vienas brolis su šeima ir 
vyriausios, jau mirusios, se
sers sūnus su šeima. Apskai
čiavome, kad sutikime gali 
dalyvauti apie 40 asmenų, ati
tinkančių nebuvimo metų 
skaičių. 

Leidžiamas ribotas dovanų 
kiekis negalės visų laukiančių 
patenkinti, todėl pasiruošiau 
pasinaudoti dolerine parduo
tuve, pasiimdamas reikiamą 
sumą dolerių. Prie mano ke
lionės prisijungė sūnus Uosis 
iš Providence, RI, o žmona 
Ona nesiryžo leistis į tokią il
gą varginančią kelionę. 

Taigi, liepos 9 d., aš iš Čika
gos, o sūnus iš Bostono, pa
judėjome į New Yorką, kur su
sijungė, leidomės JTNN Air" 

lėktuvu į Helsinkį. Maskvą. 
Vilnių, Leningradą ir atgal į 
Čikagą. Mūsų maršrute buvo 
numatyta penkios dienos Vil
niuje su ekskursijom į Kauną 
ir Trakus, ir 4 dienos Rygoje. 
Iš anksto buvom apsisprendę 
Rygos išvengti ir prailginti 
viešnagę Viiniuje. Taip ir 
įvyko. 

Oras pasitaikė vėsus ir lie
tingas. Visas tas dvi savaites 
mažiau ar daugiau lijo ar 
krapnojo. Ma.-kva skendo mig
loje, o, lankant Kremlių, visą 
laiką lynojo Vadovė vedžiojo 
po Kremliaus kiemus, aiškin
dama pastatu, ypač cerkvių, 
istoriją, sukauptų meno verty
bių reikšmę ir valdžios globą. 
išlaikant ir restauruojant esa
mus meno turtus. Vienas pas
tatas, skirtas komunistiniam 
parlamentui sovietui) susi
rinkti, pastatytas šios val
džios, o kiti — carų palikimas. 
Vidų parodė tik vienos cerk
vės. Vadovė aiškino apie api
plėšimus, napoleonmetj ir kt. 

Pasu kontrolė ir muitinė 

Grįžkime prie pirmųjų 
žingsnių Maskvoje. Lėktuvas 
nusileido liepos 10 d. tarptau
tiniame oro uoste, nors nusi
leidimo takai bendri su vidaus 
susisiekimo, tik pastatai yra 

kitose oro uosto pusėse. Intu-
risto autobusu privežė prie 
pastato, kuriame yra pasų 
kontrolė ir muitinė. Pasus 
nuodugniai tikrina uniformuo
ti valdininkai, gal kariai ar 
milicijos atitinkami daliniai. 

Kontrolė trunka kelias minu
tes. Valdininkas paima pasą 
pro langelį, kelis kartus pasi
žiūri \ nuotrauką, pakelia tele
fono ragelį ir kažkam kažkur 
praneša. Padeda ragelį ir lau
kia, tave stebėdamas. (B d 
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Dalis giminių, atvykusių pasitikti į Vilniaus oro uosta 
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MAŽOSIOS LIETUVOS SVEIKA
TOS PRIEŽIŪROS SISTEMOS 

ISTORINĖ RAIDA 
RIMANTAS P I L I P A V I Č I U S 

Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 

ZITA G E N I E N Ė 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

Mažoji Lietuva nuo seno tu
rėjo didelę įtaką Lietuvos kul
tūrai ir mokslui. Ik: X\~i l a. 
Mažojoje Lietuvoje sparčiai 
vystėsi lietuviškas "aštas, 
daugėjo lietuviškų leidinių. 
Per reformaciją susidarė pa
lankios sąlygos švietimui, 
mokslui, visuomeninei min
čiai. 

Kylant krašto gyventojų kul
tūrai vis labiau imama rūpin
tis sveikatos apsauga, tuo la
biau tą poveikį padiktavo daž
ni įvairių epidemijų protrū
kiai. 

Iki XVII a. pradžios Klaipė
da buvo nedidelis miestas — 
jame gyveno 500-1,000 žmo
nių. Būdamas didžiulio tais 
laikais Karaliaučiaus uosto 
šešėlyje, Klaipėdos uostas ne
buvo labai reikšmingas ir į jį 
atplaukdavo nedaug laivų — 
tad ir užkrečiamosios ligos at
keliaudavo dažniausiai sausu
ma. 

Baisiausios tais laikais bū
davo maro epidemijos. Šaki
niuose paminėta, kad Klaipė
doje maras siautėjo 1550. 
1556 metais. XVII a. jis atsi
naujino 7 kartus. 1643 m. bu
vo pastatytas ..Maro namas"' 
sergantiems kareiviams. Spė
jama, kad čia būdavo gydomi 
ir kitomis užkrečiamomis ligo
mis sergantys ligonia: 

Daugiau duomenų išliko 
apie XVIII a. pradžioje kraštą 
nuniokojusias maro epidemi
jas. Tyrinėtojų . nuomone, 
1709-1711 m. maro epidemijos 
metu išmirė pusė Rytų Prūsi
jos gyventojų, panaši padėtis 
buvo ir kaimyninėje Lietuvoje. 
Klaipėdoje maras pasirodė 
1709 m. rugsėjo mėnesį dvie
jose šeimose ir jau tą mėnesį 
mirė 12 žmonių. Nuo 1710 
metų liepos mėn. mirusiųjų 
nuo maro skaičius pradėjo ka
tastrofiškai augti: rugpjūčio 
mėn. — 84, rugsėjo mėn. — 
149, spalio — 110 žmonių. 
Lapkričio mėnesį epidemiją 
pavyko pristabdyti. 1711 m. 
balandžio mėn. ji pasibaigė. 
Šios epidemijos metu Klaipė
dos mieste su artimiausiais 
priemiesčiais (Vitėje ir Smel
tėje) mirė * 1.883, Klaipėdos 
apskrityje — 4,042 gyventojai. 

-Si skaudi nelaimė, matyt, ir, 
1723 m. gruodžio mėn. įsteigti 
paskatino valstybinio gydyto
jo, kuriam iš miesto biudžeto 
buvo mokamas atlyginimas, 
etatą. 

Be bendrųjų sveikatos rei
kalų, jam buvo pavesta rū
pintis miesto sanitarine būkle, 
fiksuoti ir pranešti apie už
krečiamąsias ligas, esant epi
demijai, organizuoti ligonių 
gydymą, vykdyti kitas reika
lingas epidemijos lokalizavimo 
priemones. Pirmasis valstybi
nis gydytojas buvo dr.. Tho-
mae. Nuo 1726 m. — dr. Guso-
vius, 1735 m. — dr. Mosengel 
(jis tuo pačiu buvo ir Klai
pėdos srities gydytojas), 1735 
m. — dr. J. Haelwcke ir kt . 
XVIII a. pirmojoje pusėje atly
ginimas buvo mokamas iš Ma
lūno nuompinigių. 

Centrinė valdžia rimtai rū
pinosi užkrečiamųjų ligų profi
laktika. Apip tai byloja daug 
Karaliaus įsakų (prisakymų;. 
1738 m. kaimyninėse šalyse 
kilus maro epidemijai buvo 
išleistas specialus Prūsijos ka
raliaus Pričkaus Viliaus įsa
kas, kuriuo uždraudžiama 
įvežti j Prūsiją prekes, gabe
namas iš Turkijos, Vengrijos. 
Iš prekių minimos brangios 
vilnos, turkiškos odos. turkiš

ki bei persiški kilimai, šilki
niai ir vilnoniai apdangalai . 
|domu tai , kad įsaku nustato
ma, kad prekes į Prūsiją galės 
vežti tik tie piliečiai, kurie 
turės sveikatos liudijimus. 
Įsako gale pridedami 2 sveika
tos liudijimų pavyzdžiai. Šiuo
se liudijimuose aprašoma 
pirklių išvaizda, nurodomi var
dai, pavardės, juose ta ip pat 
tur i būti pažymėta, kad šie as
menys gyveno sveikoje aplin
koje ir visai nėra buvę srityse, 
kur siaučia maras ir limpamo
sios ligos. Už nuostatų nevyk
dymą grasinama sunkiomis 
kūno bausmėmis ir prekių 
konfiskavimu. 

Prūsijos karalius savo įsa
kais taip pat išleido nurody
mus, mokančius kraš to gyven
tojus apsisaugoti nuo raupų 
(1769 m.), maro (1770.09.29), 
kaip naikinti pasiutusius, šu
nis (1797.02.20). ka ip laidoti 
mirusius nuo infekcijų (1800. 
12.16) ir kt . Šie įsakai buvo 
išleidžiami krašte gyvenančių 
gyventojų kalbomis, t a rp jų ir 
lietuvių, kad žmones galėtų 
susipažinti su šiais dokumen
tais be vertėjo. 

Ne tik maras, raupai , bet ir 
kitos užkrečiamosios ligos ne
aplenkdavo miesto. 1757-1758 
m. karo su Rusija metu Rusi
jos kariuomenė a tnešė dėmė
tąją šiltinę. Klaipėdos srityje 
nuo jos mirė apie 8,000 žmo
nių. 

1801 m. Klaipėdoje užregist
ruotas didelis skaičius susir
gimų skarlatina, mirė daug 
vaikų. 1803 m. raupų epidemi
j a plačiai neišplito. 1804 m. 
buvo kilusios dizenterijos. 
1805 m. — kokliušo epidemi
jos. 1811 m. buvo užregist
ruoti raupai, dizenterija, 
karštl igė, 1812 m. — drugys. 
1813 m. karo su Prūsija metu 
prancūzų belaisviai išplatino 
šiltinę. 

1818 m. buvo vykdoma kraš
to administracinė reforma, 
įsteigtos apskritys, pagerėjo ir 
sveikatos apsaugos sistemos 
organizacija. Prie apskričių 
valdybų buvo įsteigtos apskri
ties gydytoje ir chirurgo parei
gybės. Apskrities gydytojas 
buvo atsakingas už sveikatos 
apsaugą ir higienos būklę. J is 
privalėjo organizuoti skiepiji
mus, užkirsti kelią ligoms 
išplisti. Apie infef cinius susir
gimus reikėjo informuoti apsk
rities valdytoją, pas tara jam — 
vyriausybę. 

XIX a. pirmoje pusėje Klai
pėdoje dirbo 8 diplomuoti gy
dytojai, 2 chirurgai. Apskri
tyje dirbo 23 akušerės (iš jų 11 
— Klaipėdoje). Mieste veikė 3 
vaistinės. Klaipėdos gydytojai 
aptarnaudavo ir apskri t ies gy
ventojus, dažnai iškviesti vyk
davo į kaimyninės Didžiosios 
Lietuvos pasienio gyvenvietes. 

Ypatingas dėmesys buvo ski
riamas venerinių ligų profi
laktikai ir gydymui. Gydytojai 
dirbo kar tu su policija. Buvo 
t ikrinami viešnamiai ir pros
t i tutės. 1830 m. mieste veikė 8 
viešieji namai, juose dirbo 78 
merginos, 1843 m. jų skaičius 
sumažėjo iki 3, liko 30 mer
ginų. Nuo XIX a. vidurio areš
tais ir kalėjimu buvo siekiama 
užkirsti kelią nelegaliai pros
titucijai, pvz.. 1868 m. kas sa
kaitę buvo suimama po 10 
merginų, per prekymety— 20. 
XIX a. pabaigoje gatvės mer
ginų pradėjo mažėti, nes dau
gelis išvyko į pramoninius Vo
kietijos rajonus 

Didžiausias XLX a. Dusės in-
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fekcinių ligų protrūkis buvo 
1831 m. išplitusi choleros epi
demija. Dėi informuotos po 
1530-1S31 m. -ukilimo Lietu
voje lietuvių ir lenkų sukileiių 
k a r i u o m e n e ėmė plisti chole
ra, kurią Į Lietuvą atvežė at
siųsti malšinti sukilimo rusu 
kareiviai. 

Sužinojusi apie susirgimus 
cholera kaimyninėje valsty
bėje. Prūsijos vyriausybė už
dare sienas, pasienyje išdėstė 
kariuomenės kordonus. Eitkū
nuose, Smalininkuose, Lauga-
liuose, Nemirsetoje buvo pa
likti praėjimo punktai su ka
rant ino postais. Nemirsetoje 
tam tikslui buvo įrengtas 
specialus karantininis pasta
tas su 14 kambarių, pajūry
je veikė pirtis. Visi važiuojan
tieji žmonės ir įvežamos pre
kės tuose punktuose turėjo 
išbūti 10-20 dienų karantine. 
Visuomenė įspėta nepalaikyti 
jokių santykių su pasienio gy
ventojais, buvo uždaryti visi 
prekių, galvijų, arklių turgūs. 
Niekas neturėjo teisės pasitik
ti atplaukiančius laivus, per
kelti keleivius pasienyje esan
čiose vietovėse. Valčių ir laive
lių savininkai, nusižengę šiam 
potvarkiui, buvo areštuojami, 
perduodami karantino pos
tams, jų valtys konfiskuoja
mos. Žvejys, norėdamas iš
plaukti į jūrą, kiekvieną kartą 
negalėjo patekti į miestą. Paš
tu gaunami laiškai buvo per
smeigiami ir aprūkomi. Siun
tiniai ir pinigai iš viso buvo 
nepri imami, pats paštas iškel
tas 3 mylias už miesto. 

1831 m. liepos mėnesį 6,000 
Lietuvos sukilėlių korpusas, 
vadovaujamas generolo A. 
Gelgaudo, rusų kariuomenės 
pr i spaus tas prie sienos, perėjo 
sieną ties Priekule ir Katy
čiais, buvo nuginkluotas ir in
ternuotas . Internuotiems su
kilėliams garantavus, kad 
t a rp jų nėra sergančių chole
ra, daugelis aplinkinių kaimų 
ir Klaipėdos gyventojų atvyk
davo į Šernų stovyklą pamaty
ti sukilėlių. Per šiuos smalsuo
lius j au liepos 16 d. cholera 
pasirodė Klaipėdos priemies
tyje Vitėje — susirgo vieno 
darbininko žmona. Netrukus 
infekcija pradėjo plisti ir pa
čioje Klaipėdoje. Rugpjūčio 8 
d. sirgo 188 asmenys, iš jų 117 
mirė, rugpjūčio 12 d. jau buvo 
užregistruoti 498 sergantieji, 
iš kurių 302 mirė Rugsėjo 
mėnesį iš 1.0<"t'2 sirgusiųjų 
mirė 632. spalio mėnesį iŠ 
1,059 mirė 669 žmones. 

Tų laiku kronikose buvo 
rašoma, kad „naktimis sklinda 
pagalbos šauksmai, gatvėmis 

ligoniai bėga p.is gydytojus, o 
šie pakinkytais vežimais sku
bėdami važinėja po miestą". 
Gydytojai buvo apsisiautę juo
dais ceratiniais chalatais, vei
dus prisidengę kaukėmis. Tuo
se namuose, kur buvo ligoniu, 
prie durų buvo dabinamos gel
tonos lentelės su užrašu „Cho
lera". Mirusiųj: yvonus tvir
tai uždarytuo.-e krepšiuose 
tuoj pat gabend -.vo j kapines. 

Kovoti su epidemija iš Berly
no buvo atsių-:as dr. Broel. 
Likviduojant e;:idemiją, daug 
padėjo lietuvių-ienkų sukilėlių 
kariuomenės gydytojai K. 
Marcinkovskis ir K. A. Šra-
deris. Kartu su dar dviem chi
rurgais jie atvyko į Klaipėdą 
ir energingai ėmėsi darbo. Jų 
pastangos susilaukė gyventoju 
pagarbos ir įvertinimo. Pasi
baigus epidemijai, jiems buvo 
išmokėtos premijos po 100 du
katų, K Marcinovskiui įteik
tas padėkos raštas ir aukso 
žiedas su išgraviruota raide M 
(Memel). 

Didelių pastangų dėka, spa
lio pabaigoje pavyko epidemiją 
sustabdyti. Buvo panaikinti 
priešcholeriniai suvaržymai, 
buvusių ligonių butai dezinfe
kuoti. Lapkričio 6 d. mieste 
laikytos pamaldos. Šiems įvy
kiams pažymėti buvo išleista 
speciali moneta. 

XIX a. antroje pusėje buvo 
priimti nauji administravimo 
įstatymai, petvarkoma ir svei
katos apsaugos sistema. 

Mažiausias administracinis 
vienetas — kaimas tvarkėsi 
savivaldos principais. Bend
ruomenės nariai rinko kaimo 
tarybą, tarybos nariai — val
dybą. Valsčių sudarė maždaug 
8-10 kaimų. Valsčiaus taryba 
ir valdyba buvo renkama taip 
pat kaip ir kaime. Viršaitis ir 
valdyba prižiūrėjo valsčiaus 
administravimą, vietos pra
monės, prekybos, amatų įmo
nių tvarką, n įstatė valsčiaus 
biudžetą, rinko mokesčius, 
kontroliavo sveikatos ap
saugą, socialinį draudimą, 
švietimą ir pan. 

Apskritis sudarė valsčiai. 
Apskričių seimeliai rinko 
apskrities vaidybą ir apskri
ties viršininką. Apskrities 
valdžia atliko apskrities savi
valdybių funkcijas ir buvo pa
valdi krašto direktorijai. 
Apskrities savivaldybės vado
vavo įvairioms komisijoms — 
pramonės ir nrekybos. žemės 
ūkio. mokesChf, sveika'.-!- p 
saugos, švietimo ir kt. 

} Klaipėdos miesto seimeh 
arba tarvbą buvo renkama 40 
atstovų. Seimelio deputatai 
rinkosi magistratą, kurį su

darė 2 burmistrai, 2 apmoka
mi ir 8 neapmokami patarėjai 
Magistratas rinko miesto vai 
dybą, kurią sudarė burmist
ras, burmistro pavaduotojas ir 
4 nariai. Seimelis iš tarybos 
deputatų rinko komisijas ats
kiroms miesto ūkio šakoms 
administruoti. Už sveikatos 
apsaugą ir higienos būklę bu
vo atsakingas apskrities gydy
tojas, kuris darbą organizavo 
per kaimų, valsčių, apskričių 
valdybas ir tarybas. Priežiūrą 
atlikdavo policijos pareigūnai, 
valsčiuose — vachmistrai. 
Klaipėdoje veikė atskiras poli
cijos skyrius, atsakingas už 
sveikatos priežiūrą. Pavojingų 
infekcinių ligų atveju prie 
apskrities valdybų buvo stei
giamos sanitarinės komisijos. 
Jos turėjo teisę išleisti specia
lius potvarkius, lankydavosi 
ligonių namuose, skirdavo gy
dymą, atlikdavo dezinfekciją. 
Sveikatos apsauga buvo finan
suojama iš apskrities biudže
to. 

Vieni iš svarbiausių įstaty
mu, kuriais remiantis buvo 
pertvarkoma sveikatos apsau
gos sistema, buvo: 1850 m. 
įstatymas apie policinį valdy
mą, 1881 m. kaimų sutvarky
mo ir 1883 m. žemės admi
nistravimo įstatymai. 1885 m. 
priimtas skiepijimo įstatymas, 
kuriuo įteisinamas privalomas 
skiepijimas nuo raupų, kitų 
užkrečiamųjų ligų, numatyta 
atsakomybė • nevykdant šio 
įstatymo. 

XIX a. pabaigoje Klaipėdos 
priemiesčiuose dar buvo regis
truojami ligoniai, sergantys 
raupsais. Klaipėdos apskrities 
administracija kreipėsi į mini
steriją, prašydama įkurti spe
cialią ligoninę. 1897 m. vals
tybės lėšomis už miesto, pu
šyne 'dabartinis miesto par
kas) buvo pastatyta raup
suotųjų ligoninė. Projektą pa
rengėm slaptasis medicinos pa
tarėjas Berlyne prof. Kirch-
ner. Kadangi sergančiuosius 
reikėjo izoliuoti, ligoninei pas
kirtas didelis 2,5 ha sklypas, 
aptvertas aklina aukštų ler • 
tvora. Ligoninėje buvo gydon.. 
ir slaugomi ligoniai ne tik iš 
Klaipėdos ir Šilutės apskričių, 
bet ir iš kitų Vokietijos vieto
vių, Prancūzijos ir kitų šalių. 
1905 m. užregistruoti 3, 1906 
m. — 2, 1907-1908 — po vie
ną, 1909 m. — 4, 1910 m. — 1 
ligonis. 1927 m. ligoninėje bu
vo 15 ligonių. 

XX a. pradžioje pagerėjo 
miesto sanitarinė — higieninė 
būklė. 1902 m. buvo išgręžtas 
artezinis gręžinys ir pastaty
tas vandens bokštas, iš kurio 
centralizuotai tiekiamas van
duo visam miestui. 1910 m. 
išgręžtas antrasis 275 m gylio 
artezinis gręžinys. Vandentie
kio įmonę sudarė keli pasjatai 
— bokštas, siurblinė, 4 aeraci
jos pastatai. Buvo tiesiami 
vandentiekio ir kanalizacijos 
vamzdynai. 1930 m. vanden
tiekis turėjo 42 km ilgio tink
lus. 

1902 m. buvo pastatyta nau
ja moderni miesto ligoninė. 
Medicininę priežiūrą pagerino 
1913 m. įvestas krašto gyven
tojų visuotinis medicinis drau
dimas ir įsteigta ligonių kasa. 

Po Pirmojo pasaulinio karo 
pasikeitė Klaipėdos krašto 
statusas. 1920 m. kraštas bu
vo prijungtas prie Lietuvos. 
Kraštas gavo autonomiją, nors 
administracinė struktūra ne
pasikeitė — liko galioti Vokie
tijos administravimo įstaty
mai. Sveikatos apsauga liko 
autonomijos kompetencijoje. 
Krašto direktorija išleisdavo, 
o dažnai ir pakartodavo įvai
rius ootvarkius sanitarinei hi
gieninei būklei gerinti, 

įvairių infekcinių ligų atve
jais buvo atnaujinami nurody
mai (tuo metu vadinti Paliepi
mais), kuriuose gyventojams 
nurodoma, kaip slaugyti ligo
nius, kaip tinkamai palaidoti 
mirusius. 

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

(VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turtu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTrOMOBUO. NAMU, SVBKA.TOS, 
IR GYVYBES ORAUOMAS. 

Agentas Frank Zapoks it Oft. Mgr. Auto* 
S. Kana kaba lietuviškai 

FRANKZAPOUS 
32081/2 N M 96th StrMt 

Tai. (708) 424-8654 
(773)681-8864 

Galėsite nusipirkti gryno ir 
ttmam medaus Pasaulio lietuvių 
centre, Lemom. IL, ruošiamo bazaro 
metu gruodžio 4 ir 5 d. (šeštd ir 
sekmd ) Medus-bitininko Kazio 
Laukaičio bičių. TeL 630-323-5326. 

Skubiai reikalingi 
taksi vairuotojai. 
TeL 847-774-6643. 
sas 

GREIT PARDUODA 

®. RE/MAX 
r REALTORS 
ofk. (773) 5M-S9S9 
home (708) 425-7140 
ptgtf (708) 884-4019 

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

Išnuomojamas 1 kamb. prie 
šeimos ir 2 mieg. butas. Skambinti' 
tel. 708-594-1184 nuo 7 T. r. iki 8 
v.r. ir nuo 12 v. dienos iki 2 v.p^>. 
arba palikti žinutę BetuvtSkai, teL 
708-594-1472. 

Ieškome patyrusio dažytojo 
su automobiliu. Kreiptis 
nuo 8 v. v. iki 10 v.v., 

tel. 847-808-9109. Kalbėti 
angliškai arba rusiškai 

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Transportuojame ir padedame parduoti 

naudotą auto. Pigiai parduodame įSsimo 
kėjitnui; remontuojame po avarijų; atsta
tėme auto geometrija^ užsakome dalis ge
riausia kaina, keičiame agregatus. 

Skambinti Rimui tel. 708-201-0586. 

Vilniuje, „ŽTeryne", iinuomo-
jamas nedidelis, pilnai apstatytas 
dviejų miegamųjų namas. Pirtis, 
uždaras kiemas, aikštelė mašinai, arti 
centro Kreipus telefonu: 

(0H-3702)-75-2»-2S, 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada is accepting applicants for 

Permanent Residence! 
For free informauon call: 

I-773-282-9500. 
GTS concentrating in immigrarion to 

Canada 
www.tedeusa.com 

STASYS CONS1RUCTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių [rengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidinjs". 

"soffrts", "decks". •gutters", plokšti 
ir "shingter etogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
, S.Benetts, tet. 630-241-1912.. 

KOMPIUTERIJA 
Parduodami kompiuteriai. 

Kompiuterinių sistemų surinkimas 
pagal kliento užsakymus. 

Internatiniai arba industriniai 
serveriai. Taisomos kompiuterių 
sistemos. Programinė pagalba. 

įmemeto pajungimas. Intemetimai 
puslapiai. Kreiptis: TeL 773-737-

6792; Fax. 815-461-8159; 
E-mail Loto2t4J09Yahooxom. 

SŪDYTOS SILKES IS KANADOS! 
Užsisakykite šventėms jau dabar! 

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

Skambinkite: 708-687-5627. 
Pristatome UPS 

Pavyzdžiui, paminėtinas 
1920 m. Šilutės apskrities 
viršininko Paliepimas, pradė
jus plisti dizenterijai. Kadangi 
ligoninėse gydyti visus ser
gančiuosius nebuvo galimy
bės, jie buvo gydomi namie. 
Paliepime išaiškinama, kad 
sergančiuosius reikia slaugyti 
atskirame kambaryje, atski
riant nuo sveikų šeimos narių. 
Ligonio kambarys kasdien 
turi būti šluostomas dezinfe
kuojančiu skysčiu, kambaryje 
uždrausta laikyti maisto pro
duktus, ligonis turėjo turėti 
atskirus valgymo įrankius. 
Pavalgius įrankiai turėjo būti 
plaunami sodos tirpalu. Ligo
nio išskyros, apipylus skiesto
mis kalkėmis, užkasamos. 
Slaugytojai po kiekvieno kon
takto su ligoniu turėjo plautis 
rankas su „Kresor muilu. Li
gonio skalbinius rekomenduo
ta pamerkti 2 valandas į tokį 
pat tirpalą ir tik po to skalbti. 
Namuose negalėjo lankytis 
pašaliniai žmonės, šie namai 
negalėjo prekiauti maisto pro
duktais. Šeimoje esantys mo
kyklinio amžiaus vaikai ne
galėdavo lankyti mokyklos, 
bažnyčios, lankytis kituose 
namuose. Mirus ligoniui, lavo
nas turėjo būti įsiaustas j de
zinfekcine medžiaga sudrėkin
tą drobe ir uždaromas karste. 
Rengti šermenis uždrausta, 
laidotuvėse galėjo dalyvauti 
tik šeimos nariai. Po mirties 
namuose turėjo būti atlieka 
ma dezinfekcija. Mirusiojo rū
bus, kitus asmeninius da'.ktus 
buvo draudžiama kam nors 
dovanoti ar parduoti. Apie 
mirti <r priris atM"M <\f vnfek-
ciją turųo būti pranešta apsk
rities ligoninei ir valsčiaus 

viršaičiui. 
Kitu 1922 m. paliepimu bu

vo privaloma pranešti apie 
pavojingas infekcines ligas: 
drugį, marą, raupus, cholerą, 
šiltinę, difteriją, pogimdyvinę 
karštligę, skarlatiną, blužnies 
uždegimą, pasiutligę, apsi
nuodijimą maistu, mirties at
vejus nuo tuberkuliozės. Ne
vykdantys šio paliepimo as
menys galėjo būti baudžiami 
150 Lt bauda, neturint lėšų — 
areštu. 

Buvo rūpinamasi, kad botų 
laiku perduodama informacija 
apie infekcines ligas. 1925 m. 
buvo papildytas 1905 m. įsta
tymas dėl infekcinių ligų: 
apskrities gydytojai apie su
sirgusius privalėjo pranešti 
mėnesio 10; 20; 30 ar 31 die
nomis apskrities viršininkui. 
Klaipėdoje žinios per vietines 
policijos įstaigas buvo perduo
damos krašto gydytojui. 

1922 m. birželio 29 d. mies
te įsteigta cheminė tyrimo sto
tis. Ji turėjo vykdyti prekybos 
ir pramonės įmonių priežiūrą, 
t.y. maisto produktų kontrolę. 
Ji įsikūrė dabartinės Lietuv
ninkų aikštės šiaurinės dalies 
viename iš pastatų. 

1922 m. spalio 22 d. pradėjo 
veikti Medicininė tyrimų sto
tis. Vedėju paskirtas dr. We-
bering, iki tol dirbęs Diusel
dorfo higienos instituto asis
tentu. Šioje laboratorijoje bu
vo atliekami bakteriologiniai, 
serologiniai ir kiti tyrimai. 

Buvo imtasi ir kitų priemo
nių krašto sveikatos boklei 
pagerinti. 1922 m. paskiria-
•r.as gydytojas veneros ligoms 
gydyti. Apskrities ligoninėje 
priiminėjo dr. Huwe. 

http://www.tedeusa.com


iLA. DR. DOMINIKAS GIEDRAITIS 

Dr. Dominikas Giedraitis 

Dr. Dominikas Giedraitis, 
gyvenęs Michiana Shores, IL, 
amžinybėn buvo pašauktas 
š.m. spalio 10 d. 

DT. D. Giedraitis gimė Lietu
voje, Raseiniuose. Baigęs Ra
seinių gimnaziją, 1937 m. įsto
jo į Karo mokyklą Kaune. Vė
liau studijavo ir baigė Vytauto 
Didžiojo universiteto Medici
nos fakultetą. Studijuodamas, 
kartu su kitais kolegomis 
įsteigė studentų korporaciją 
„Fraternitas Baltensis"; buvo 
jos pirmininku. Baigęs medici
nos studijas, dr. D. Giedraitis 
dirbo Vaikų infekcinėje ligo
ninėje, Kaune. Vėliau buvo 
vaikų prieglaudos „Lopšelis" 
direktorius. 

1941 m. vedė dantų gydytoją 
Eleną Kalinauskaitę (mirusią 
1991 m.). 1944 m. sovietinei 
armijai priartėjus prie Lietu
vos, kartu su šeima pasi
traukė į Austriją, kurStolr Al-
pene dirbo vaikų sanatorijoje. 
Karui pasibaigus, dr. D. Gied
raitis buvo UNRRA — tarp
tautinės karo pabėgėlių globos 
organizacijos vyriausiu gydy
toju Kufsteine. Vėliau dirbo 
įvairiose karo išvietintųjų 
žmonių stovyklose, Vokieti
joje. 1949 m. emigravęs Pietų 
Amerikon, Kolumbijos sosti
nėje Bogotoje vertėsi privačia 
praktika. 

1953 m. persikėlęs į JAV, 
stažavo Cook County ligo
ninėje, Čikagoje. Išlaikęs rei
kalaujamus egzaminus ir įgi
jęs praktikavimo teises Illi
nois valstijoje, vertėsi privačia 
praktika South Elgin, IL. Dir
bo Šv. Juozapo ir Sherman li
goninėse. 1980 m. buvo išrink
tas Šv. Juozapo ligoninės gy
dytojų kolektyvo prezidentu. 
Buvo narys American College 
of Chest Physicians ir Acade-
my of Family Physicians. 
Priklausė įvairioms profesi
nėms organizacijoms. Nuo 
1972 iki 1974 m. buvo Illinois 

lietuvių gydytojų draugijos, o 
1979-1981 m. Pasaulio lietu
vių gydytojų sąjungos pirmi
ninkas. Priklausė Lietuvių 
Bendruomenei. Globojo dvi 
našlaites Lietuvoje. 

A.a. dr. D. Giedraičio liūdi 
žmona Jadvyga, dukros — 
Audronė ir jos vyras Vytautas 
Martinaičiai, Rūta ir jos vyras 
Thom Milo, vaikaičiai — Ra
sa, Tomukas ir Inga, žmonos 
dukros — Jolita Rausche ir 
Neringa Zemahi, sūnus Hek
toras Kuncaitis ir jų šeimos, 
giminės Amerikoje ir Lietu
voje, draugai Michiana Sho
res, IL, Sant Petersburg, FL, 
ir Čikagoje. 

Spalio 13 d. velionis buvo 
pašarvotas Petkus laidojimo 
namuose, Lemonte. Vakare, 
gausiai susirinkus giminėms, 
artimiesiems, kolegoms gydy
tojams ir draugams, vyko at
sisveikinimas su velioniu. Re
liginę dalį atlikus kun. Algir
dui Paliokui, visuomenišką at
sisveikinimą pravedė korpora
cijos „Fraternitas Baltensis" 
narys inž. Kostas Burba. Arti
mas velionio bičiulis dr. Kazys 
Ambrozaitis jautriai atsisvei
kindamas apžvelgė dr. Domi-
niko gyvenimo kelią, jo darbus 
ir nuopelnus. Lietuvių gydy
tojų sąjungos vardu atsisveiki
no ir šeimai užuojautą išreiš
kė dr. Gediminas Balukas. 
Beverly Shores lietuvių klubo 
vardu atsisveikino Izolda Šim
kienė. Jautriais žodžiais ir 
eilėmis artimųjų ir šeimos 
narių vardu atsisveikino po
dukra Neringa Zemani. 

Spalio 14 d. rytą Palaiminto
jo Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje gedulingas šv. 
Mišias už velionį aukojo ir 
jautrų pamokslą pasakė- kun. 
Algirdas Paliokas. Įspūdingai 
giedojo sol. Praurimė Ragienė, 
elegiškai skambėjo muz. Faus
to Strolios vargonų muzika. 

Po Mišių velionis, šeimos, 
artimųjų ir draugų buvo pa
lydėtas į amžino poilsio vietą 
Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse. Laidojimo apeigas atliko 
kun. Algirdas Paliokas. Sol. 
Praurimei Ragienei vedant. 
gražiai skambėjo giesmės. 
Apeigoms pasibaigus, susi
mąstę skirstėsi laidotuvių da
lyviai. 

Šv. Kazimiero kapinės pri
glaudė dar vieną brangų šei
mos ir visuomenės narį, pa
sišventusį gydytoją, savo tau
tą ir tėvynę nuoširdžiai mylė
jusį patriotą. Teilsisi ramy
bėje. ' 

IR 

PREL. STASYS 
MAZILIAUSKAS4 

13 d. mirė S6 
sulaukę 

MOKYTOJĄ JULĘ GRIGARAVIČIENĘ 
PRISIMENANT 

Mokytoja Julė Gaigalaitė-
Grigaravičienė, neseniai miru
si (palaidota Wisconsin) — vil
nietė lietuvė, turėjusi neleng
vą, bet prasmingą gyvenimą. 
Kaip ir dauguma vilniečių — 
kovojo su lenkais už kalbą, u i 
tautines teises, k už Vilnių... 
Taip pat, gal kad mokytoja, 
per visą netrumpą savo gyve
nimą su dėmesiu kitiems, pa
dariusi daug gerų darbų. Tai 
paliudysiu nors vienu — savu 
išgyvenimu. 

Buvau mokytoja kaime. Vil
niui grįžus Lietuvos sostine, 
aš, norėdama tęsti studijas, 
nuvykau į Vilnių — gauti dar
bo ir ten studijuoti. Švietimo 
valdybos laukiamajame kam
bary (prie referentų) susitikau 
šviesaus veido, su šypsena — 
simpatingą moterį. Susipaži
nom, išsikalbėjom. Ji , pasiro
do, jau vienos lenkų mokyklos 
vedėja, pas referentą — ieš
koti sau gerų lietuvių moky
tojų; o aš su tikslu gauti dar
bo. Išsikalbėjus kolegė ir sako 
man: 

— Nenusiminkit! Aš pasi
kalbėsiu.. 

Pasikalbėjo su švietimo refe
rentu ir aA darbą gavau. Julė 

Grigaravičienė buvo mano ve
dėja, viršininkė. Kad ir neilgai 
ten man padirbėjus, persike
liant kitur, į geresnę vietą, ne
pyko, nepavydėjo; net išleido 
su vaišėmis ir širdingais lin
kėjimais. 

Beje, kol gavau kambarį Vil
niuje, ji priglaudė mane savo 
šeimos bute. Visur ir visuomet 
jutau jos gerą širdį, gerą valią. 
Principinga kovotoja už kalbos 
ir pilietines teises Vilniuje, o 
kaip ji sugebėjo būti toleran
tiška ir humaniška lenkėms 
mokytojoms ir lenkiukams 
mokiniams! Taip labai pama
žu juos lenkdama į pagarbos 
lietuvybei pusę. J i man ir liko 
tautiškumo ir tolerantiškumo 
pavyzdžiu. Manau, ji tokiais 
išauklėjo ir savus vaikus — 
Mildą Mikėnienę ir Algį Gri-
f* 

Alė Rūta 

• Kas nedėkoja už mažus 
dalykus, nedėkos ir už dide-

Estų patarlė 

• Geras žodis gerus darbus 
gimda Lietuvių patarlė 

Š.m. lapkriči'. 
metų u džiaus suiaus.es 
Stasvs Maziliauskas, buvęs 
Windsoro Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos administrato
rius. 

Lapkričio 15 d. velionis buvo 
pašarvotas Detroite, Baužos 
laidotuvių namuose, kur roži
nį sukalbėjo šv. Antano para
pijos klebonas kun. Alfonsas 
Babonas. Viešam atsisveikini
mui vadovavo laidotuvių di
rektorė Yolanda M. Zaparac-
kienė. Windsoro lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos tarybos 
pirm. Romas Dumčius atsi
sveikinimo kalboje pabrėžė, 
kad, dėka kun. S. Maziliaus
kui, Šv. Kazimiero lietuvių 
parapija tebegyvuoja. Dabarti
nis parapijos administratorius 
yra kun. Aloyzas Volskis. 

Velionis gimė 1913 m. kovo 
15 d. Raseinių apskr., Kelmės 
valsč., Gevainių km., Juozapo 
ir Petronėlės Maziliauskų šei
moje. 

A. a. Stasys Maziliauskas 
buvo giliai tikintis ir mokslui 
gabus jaunuolis. Vytauto Di
džiojo universitete, Kaune, 
studijavo chemijos ir inžine
rijos mokslus. Universitetą 
baigė 1944 m. 

Karo audros iš tėvynės iš
blokštas, Vokietijoje. Stuttgar-
to technologijos universitete 
studijavo nuo 1945 iki 1950 m. 
Parašė disertaciją biochemijos 
tema. 

JAV-se darbavosi Tufts uni
versiteto tyrimų centre ir kele-
toje chemijos pramonės įmo
nių. 1968 m. Troy, Michigan, 
įsteigė savo Mazil Research 
įmonę, kuri teikė konsultaci
jos paslaugas ir gamino pra
moninių deimantinių staklių 
ir grąžtų klijavimo produktus. 

1976 m. S. Maziliauskas 
įsteigė ^Amberland" leidyklą, 
leido savo įmonės biuletenį. 
Velionis buvo spaudos bendra
darbis. Lietuvoje jo straipsniai 
buvo spausdinami kultūros 
žurnale „Romuva". „V>rsle", 
„Šaltinyje" ir JDvidešimtame 
amžiuje". Amerikoje bendra 
darbiavo ..Drauge" ir „Darbi
ninke", pasirašydamas St. 
Gedvainio, R. Dagilio ir Z. 
Stabakalnio slapyvardžiais. 

S. Maziliauskas parašė ir 
išleido istorines apybraižas 
„Merkelis Giedraitis — Že
maičių vyskupas", „Lietuvių 
kelias krikščionyben" ir anglų 
kalba — „Pioneer prince USA" 
(apie Gedimino ainį kun. Gali-
ciną). Bendradarbiavo „Cera-
mic Age" ir „Chemical engi-
neering" techniniuose žurna
luose. 

Velionis buvo stambus rė
mėjas Tautos fondo, Lietuvos 
Katalikų Kronikos, Krikščio
nių demokratų ir kitų katali
kiškų organizacijų. Rėmė 
BALFą. Buvęs Dievo Apvaiz
dos parapijos tarybos narys. 

1980 metais mirus jo žmonai 
dr. Jadvygai Maziliauskienei, 
velionis nusprendė įvykdyti 
jaunystėje jaustą religinį pa
šaukimą. Vilkaviškio vysku
pui Žemaičiui lankantis Ame
rikoje, Stasys Maziliauskas 
pareiškė norą tapti kunigu. 
Išvyko į Lietuvą ir 1991 m. 
rugsėjo 14 d. buvo įšventintas 
į kunigus. 

Grįžęs į Detroitą kun. Sta
sys Maziliauskas kelis metus 
buvo VVindsoro Šv. Kazimiero 
parapijos administratorius. 
Per paskutinius dvejus metus 
velionis uoliai rėmė Vilkaviš
kio vyskupiją, o ypač Vilkaviš
kio kunigų seminarijos sta
tybą. 

Š.m. lapkričio 17 d., po ge
dulingų šv. Mišių Šv. Antano 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
a.a. prel. Stasys Maziliauskai 
buvo iškilmingai palydėtas ir 
palaidotas Holy Sepulchre ka
pinėje. 

Algis Zaparackas 

Ugnim pleventi, debesiu ar lietumi... 
Manęs nėra, o mano meilė liko. 
Mirties šalčiu jos neužpylė, neišnyko. 
Neišnešiojo nei savi, nei svetimi. 

R. Jonuškienė 

A. t A. 
VENA LAUKAITIENĖ 

Prisimenant pirmąsias mirties metines, šv. Mišios už 
a. a. VenąbUs atnašaujamos gruodžio 5 d., sekmadienį, 
9 vai. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 
Lemont, IL. 
Nuširdžiai prašome prisiminti a. a. Veną savo maldose. 

Vyras Aleksas, sūnus Vytautas, duktė 
Viligailė ir žentas Jurgis Lendraičiai, vaikaitės 

Lina ir Nida bei sesuo Aušra. 

Mielam bičiuliui 

A. t A. 
ZIGMUI MOLIEJUI 

mirus, užjaučiame jo žmoną HALINĄ, dukrą 
JURGITĄ, brolį ALFONSĄ, jų šeimas ir kitus 
gimines. Kartu liūdime. 

Janickų ir Zakov šeimos 

A. t A. 
ANTANUI RIMAVIČIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai IRENAI, 
dukroms EGLEI r MIRGAI bei jų šeimoms, seseriai 
SOFIJAI JELIONIENEI ir jos šeimai. 

Vanda Vaitkevičienė 

Vida ir Giedrius Meilai 

A. t A. 
GRAŽINAI PETRULIENEI 

mirus, gili užuojauta dukroms bei jų šeimos nariams, 
sesutei ir jos šeimai, giminėms bei draugams. 

M. Andrejauskienė 

O. ir V. Braziai 

G. ir S. Norkūnai 

A. Olienė 

J. ir V. Staškai 

V. Stoškus 

O. Šiaudikienė 

S. Salienė 

P. Vaškelienė 

L Žvynienė 
St. Petersburg Beach, FL 

A. t A. 
VINCENTINAIJURKŪNIENEI 

apleidus šį pasaulį, nuoširdi užuojauta vyrui JONUI, 
sūnui, dukrai ir jų šeimos nariams, giminėms bei 
draugams. 

M. Andrejauskienė 

N. Budininkas 

G. ir A. Griniai 

J. Giedraitienė 

J. ir O. Pupininkai 

A. ir J. Šulaičiai 

O. Šiaudikienė 

V. Stoškus 
B. Sekmakienė 
A. Velbasienė 

D. Mackialienė 
L Žitkienė 

L. Žvynienė 
L 

DRAUGAS. 1999 m. gruodžio 1 d . trečiadienis 

A. T A. 
Dantų gydytoja 

VINCENTINA TERESĖ 
ŽEMAITYTĖ JURKŪNAS 

Gyveno Beverly Shores, Indiana. Mirė 1999 m. 
lapkričio 28 d. 6 vai. ryto, sulaukusi 83 metų amžiaus 

Gimė Serdokų kaime. Vilkaviškio apskrityje. 
Amerikoje išgyveno 50 metų 

Nuliūdę liko: vyras Jonas: dukra Ramunė Vitkus su 
vyru Gintautu ir sūnumis Dariu ir Linu; sūnus 
Algimantas su žmona Laima, broliene Birutė Žemaitiene 
su sūnumi Vaidevučiu ir jo šeima; jos vyro sesuo Stefanija 
Kuzmickiene ir jos šeima bei jos vyro sesuo Teofile 
Rymantienė su vyru Baliu; vyro brolienė Zosė Jurkūniene 
su šeima; a. a. Vincentinos pusseserės L. Strumilienė ir 
Žekienė, gyv. Toronto, Kanadoje; Eleonora Frost, gyv. 
Phoenbc, AZ;; Vincentinos pusbroliai: Benius Žemaitis su 
žmona, gyv. Springfield, IL; Al Kijus, gyv. Culver City, 
CA; taip pat pusseserės ir pusbroliai gyvenantys Lietuvoje 
bei kiti giminės. 

A. a. Vincentina priklausė Korp! Patria, Lietuvių 
Dantų gydytojų sąjungai ir Amerikos Lietuvių tautinei 
sąjungai 

Velionė pašarvota penktadienį, gruodžio 3 d. nuo 3 iki 
9 vai. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Ave.: 6:30 vai. vakaro religinis atsisveikinimas. 

Laidotuves šeštadienį, gruodžio 4 d. Iš Petkaus 
laidojimo nrmų, 2533 W. 71 St.. 9:00 vai. ryto bus atlydėta 
į Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. 
ryto bus aukojamos šv. Mišios už a. a. Vincentinos sielą. 
Po šv. Mišių Velione bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Jurkūnų labdaros ir 
paramos fondui Musninkų vidurinės mokyklos mokinių 
stipendijoms arba Lithuanian Mercy Lift. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šio>e laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, dukra, sūnus su šeimomis. 

A. t A. 
ALFONSAS KIRŠINĄS 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. Mirė 
1999 m. lapkričio 29 d. 11:22 vai., sulaukęs 78 metų. 

Gimė Lietuvoje. Šiaulių apskrityje, Šapnagių kaime. 
Amerikoje išgyveno 50 metų. 

Nuliūdę liko: brolis Petras, jo žmona Stasė ir duktė 
Loretta; sesuo Elena Ketvirtienė su Šeima ir sesuo Jadvyga 
Brazaitienė. 

Velionis pašarvotas ketvirtadienį, gruodžio 2 d. nuo 9 
vai. ryto iki 10 vai. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Ave (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės gruodžio 2 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto a. a. Alfonsas bus atlydėtas į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių Velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: brolis ir seserys su šeimomis. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. 

Tel. 800-994-7600. 

.DRAUGĄ" atmink ime savo tes tamente 

Aukojo Lietuvos part izanų šalpai: 

$310 Mikėnienė Milda, atminimui a.a. mamos Julijos 
Grigaravičienės, pinigus paaukojo šie draugai 
mirusios atminimui: B. M. Arai; V. I. Peteriai; K. 
A. Eidukoniai; A. B. Kborės; V. R. Saliamonai ir 
A. O. Vaišniai. 

$250 Trečiokai Genovaitė, Kazys (iš viso $650): dr 
Mileris Paul (iš -iso $600). 

$200 Sutkuvienė Ada (iš viso $600); Jacobs-Vaitėnaitė 
Raminta; Aukštakalnienė Valerija (iš viso $600) 

$100 Ročkuvienė Marija; Vaitaitis Albert; Mičiulis Vai 
J. (iš viso $600); Juškos Bronius, Leokadija; 
Čepas Henry; Baranauskas Jonas. 

$50 Aukštuoliai Natalija, Vytautas; Arai Viktoras, 
Roma; Andrašiūnai Apolonija, Bronius: 
Abromaitienė Ona; Janiūnas Joseph; Momkus 
M.; Domarkai Kazys, Agota, prisiminimui a. a. 
dr. Apolonijos Pacienės. Petravičiene Lidija; 
Dikiniai Vyga. Daumantas 

$30 Briedis Juozas 
$25 Petrauskis Aleksander; Razminiene Birutė (iš 

viso $200 per 3 metus); Zabuliai S. B.; Korės 
Stasė; Keblys Kęstutis. 

$10 Andrijauskas R.; Matoniai K. G.; Strolia Faustas; 
Sullivan Irene. 

Lietuvos Partizanų globos fondo valdyba ir 
sušelpti partizanai nuoširdžiausiai dėkoja 
aukotojams. Mirusių seimų nariams ir jų draugams 
reiškiame užuojautą. 

Aukas siųsti: LP.G.Fund, 2711 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629. 

http://suiaus.es


DRAUGAS. 1999 m. gruodžio 1 d.. t reCui : 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Jaunimo centro šventėje. 
kuri vyks gruodžio 5 d., meni
nę programą atliks Vilija Ke-
relyte ir Algimantas Barniš-
kis. 3 vai.p.p. bus aukojamos 
šv. Mišios, 4 val.p.p. ruošiama 
meninė programa ir gardi va
kariene. Atvykdami paremsite 
Jaunimo centrą, kuris išgyve
nęs daugiau kaip 40 metų, vis 
dar pilnas jaunatvės ir naujų 
sumanymų. Apie dalyvavimą 
praneškite tel. 773-778-7500. 

JAV LB Krašto valdyba 
šaukia konferenciją, kuri vyks 
šį šeštadienį, gruodžio 4 d., 
nuo 10 val.r. iki 4 val.p.p. 
..Seklyčioje" (2715 W. 71 St.. 
Chicago. IL 60629). Kvie
čiame dalyvauti visų organiza
cijų pirmininkus arba jų atsto
vus. Norėdami daugiau infor
macijos, skambinkite Birutei 
Vindašienei tel. 70S-974-2464. 

Kalėdinių dovanų pirki
mo šurmulyje neužmirškime 
ir dvasinio peno. Atgaiva jūsų 
sielai taps susitikimai su my
limu aktoriumi bei dainų kū
rėju Vladu Bagdonu gruodžio 
11-12 d. Jaunimo centre. Či
kagoje, bei Lemonte. Kvieti
mai gaunami ..Seklyčioje". 

Regina Juškaitė-Švobie-
nė, rašydama apie 86-ąjį Lie
tuvos Vyčių seimą, mini, kad 
seimą raštu sveikino Vytautas 
Kasniūnas. Lietuvių katalikų 
susivienijimo pirmininkas. Iš 
tikrųjų sveikino Vytautas 
Kasniūnas. Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje pirmininkas. 

Kalėdų mugė vyks jau šį 
savaitgalį, gruodžio 4-5 d., nuo 
9 val.r. iki 3 val.p.p. Pasaulio 
lietuvių centre. 

Jeigu siunčiate nuotrau
kas spaudai, atkreipkite dė
mesį į šiuos patarimus: 1. ir 
spalvotos nuotraukos ..Drau
ge" gerai išeina, bet jose turi 
būti ryškūs kontrastai, veidai 
aiškūs, ne šešėlyje (jeigu bus 
per daug raudoni, išsispaus
dins juodi); 2. kai užrašote an
troje nuotraukos pusėje pa
vardes I įrašykite ir vardus, ne 
tik inicialą), patikrinkite, ar 
rašalas netepa. Dažnai ran
dame vieną ant kitos sudėtas 
nuotraukas, kuriose yra ra
šalo dėmės. Tokios nuotraukos 
nepataisomos ir nevartojamos. 

Bronius Juode l i s , buvęs 
.Lietuvos aido" įgaliotinis 
JAV. dienraščiui net* 
nutraukus siuntinėjimą vi
siems prenumeratoriams JAV 
ir Kanadoje, kreipdamasis į 
Vilniaus įstaigas, deda 
tangas, kad būtų atnauj intas 
„Lietuvos aido" siuntinėji
mas. Šiuo metu Bronius Juo
delis yra pakviestas būti 
„Valstiečių laikraščio' 
vu JAV. Norintieji „Valstie
čių laikraštį" užsiprenumeruo
ti 2000 metams, gali kreiptis į 
Bronių Juodelį, 239 Brookside 
Lane, VVillovvbrook, IL 60514; 
tel. 630-986-1613. 

Tauragės l i e tuvių k l u b o 
narių metinis susir inkimas 
įvyks gruodžio 5 d., sekmadie
nį, 1 val.p.p. šaul ių namuose. 
Visi nariai prašomi susi
me dalyvauti. Ne visien 
resmo amžiaus žmonėms yra 
patogu ir lengva į susirinkimą 
atvykti, bet nariai vis tik tu
rėtų jaust i pareigą susirinki
me dalyvauti. Lauksime 

Nemokamos anglų ka lbos 
(kaip antrosios kalbos) pamo
kos prasidės kitu metų sausio 
11 d. Daley Public Library 
<3400 S. Halsted). Rytinės pa
mokos bus rengiamos an t ra 
dieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo iki 
val.p.p. Vakarinės klasės vyks 
pirmadieniais ir trečiadieniais 
nuo 5 iki 9 vai.v. Galima užsi
registruoti jau dabar anksčiau 
išvardintu pamoką laiku. 
Daugiau informacijos 
kalba) skambinant 
Smith tel. 773-376-7521.' 

D e š i m t a s i s l a b d a r o s va
k a r a s v y k s . .Seklyčioje" 
atvykti kviečia JAV LB ! 
linių reikaių taryba- Labda
ros vakaro, kuris vyks gruo
džio 11 d., šeštadienį. 6:30 
val.v., metu pagerbsime vieną 
iš daug dirbančių vyresnio 
amžiaus žmonių, {teikdami 
jam prel. dr. J . Prunskio pre
mija. Visus kviečiame ir visų 
lauk ;ame! 

Č i k a g o s s k a u t i n ! 
d r a u g o v ė s m ė n e s i n ė sue i 
g a vyks sekmadienį, gruodžio 
5 d. 12 vai., Jaunimo centro 
pirmo aukšto 114 kmb. Visos 
skautininkės kviečiamos daly
vauti. 

Advento sus ikaupimui* 
gruodžio 4-5 dienomis Švč. M. 

uos Giminiu parapijoje va
dovaus kur rvas Ka
zėnas, SJ . Svečias kalbės šeš
tadienį, gruodžio 4 d., per šv. 

tas 5 vai. ir sekmadienį, 
o 5 d., L- 'išias 8 

ir 10:30 vi . o 10:30 
Mišių p .oje. 

Gražina Janon ienė , Rasei-
nių s bibliotekos direk
torė, besirūpinanti biblioteko
je įsteigtu St. Džiugo fondu. 

tSJui Džiugv - Jš Kul
tūros ministerijos nuo š. m. 

_-užes mėn. jau negauname 
naujų knygų (ji finansuoja 
knygų pirkimą bibliotekoms). 
Jūsų dovanos mums dar bran
gesnės. Neseniai iš Jūsų gauti 
prieškariniai geografiniai že-

pirmą kar tą matė
me, kaip atrodė Lietuvos ir ki
tų valstybių ribos iki mūsų 

Z€ mėlapių 
sas - didelio forma

to, k i ek i s viršeliais, išspaus
dintas ant_ labai gero popie
riaus da'r prieš Antrąjį pasau-

.; karą Vokietij<\įe. St. Džiu
gas šį atlasą su kitomis Knygo
mis { Čikagą atsivežė 1949 
metaLs. Šiandien tokie leidi
niai yra retenybė. 

D a n g i r o j Piragai&ės Kalė
dinė keramiko.- paroda vyks 
gruodžio 3-1") a. Čiurlionio ga-
ler mo centre. Pa
rodos atidai* mas - gruodžio 
3 d. 7:30 val.v. Keramikos pa-

a kar tu su per-
ilšne Zitos Drungelienes 

paroda. 
1999 metų MAS — mok

s le iv ių a t e i t i n i n k ų Ž i e m o s 
kur«ai vyks Dainavoje gruo-

(anglų - ; ; Kursų programa, 
i 

Vėjo Liulevičiaus, pavadinta 
mė per tiltus, kelius ir 

rečiąjį tūks tam-
. Paska aitys dr. 

Audr -xė!ienė, dr. 
Audrius PoMkaitis. dr. Vėjas 
Liulevičius ir kun. Ed;s Putri
mas . Vadovauti sutiko Paulius 
Gražulis, Liudas Landsbergis. 
Haris Subačius, Vija Bublytė, 
Audre Budrytė. Kapelionas 
bus kun. Edis Putr imas. Daly-

•:i, visi 
pi i nedel-

S B i r u t ę 
Bublienę. 248-6^6-8588, 
arba paštu - 5190 Longmea-

Rd., Blooi'ilieid Hilis. MI 
48093. Patys registruokitės ir 

m^ ŽVAIGŽDUTĖ 
j^Mj^L* J« ^ ^ Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus 

:m:nto derliumi stalo, susikaupę maldoje. 
Piešė dail . J. Paukitten* 

Trijų chorų koncerte, skirtame „Draugo" jubiliejui paminai , praėju: .' i - . ,.K\u!-
tate" ir „Dainavos" dainininkai. Pilnai žiūrovų salei choristą' dai -; kOrinitis. I 
eilėje iš kaires: Vanda Rauckinienė, Vida Jesewitz, Daile Grig;v -Jono Kupr io 

77Z 

• „Sidabro varpe l i s" — 
l a b d a r o s k o n c e r t a s šv . 
Kalėdų proga . Programoje 
muziko Ričardo Šoko vado
vaujamas moterų ansamblis ir 
pianis te Gintė Čepinskai tė . 
„Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis, visus nuoširdžiai 
kviečia sekmadieni, g n m d / i o 
5 d. 12:30 vai. p.p. 'po 11.00 
vai. šv. Mišių) į Lietuvių dailės 
muziejų Lemont, IL, praleisti 
malonią valandėlę, pabendrau
ti, paremti Lietuvos vargingus 
vaikučius ir studentus. via* 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicsųjo, 11 60629 

(Skersai gatvės nuo .Di-ausro"; 
TeL 773-284^)100. 

TeL «?0-257-0200, Lemont, II 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
'*M> 5 Fvt^'c Rd.^hicago, IT. 60629 

i ei 7 ,"3-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Kalėdiniai siuntiniai, 
pini<j,ii i Lietuvą per 

TRANSRAK! 
(įstaiga „Dr. 

Tel. 773* 

Advokatas Jonas Gibaitis 
CiviliDės ir kriminalinės bylos 

6247 SJSedzie Avenne 
Chicago, D, 60629 
Tel. 773-776-8700 

Ton ftefr 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 

v.r. iki 1 v.p.p. 

Redaguoja J. Plaėas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 6Sth Place, Chicago, IL 60629 

klausimas. Kai vadai aptarė 
planus ir atsikėlė eiti į savus 
laivus, Nelsonas dar pridūrė: 

— Iki rytojaus! Sužinosime, 
ar džiaugsimės garbe, ar atra
sime vietą Vestminster'io ka
pinėse. — , Jo greita akis ir 
drąsus protas matė didelį karo 
laimėjimą ten, kur kiti matė 
tik pralaimėjimą. 

MAN PATINKA 
SPORTAS 

Po lituanistinės mckyklos 
pamokų, aš važiuoju žaisti 
krepšinį. Man ten patinka, 
nes vėl sutinku daug naujų 
draugų. Mano krepšinio ko
manda vadinasi ASK „Litua-
nica". Toje komandoje žai
džiame tik šeštadieniais. Kai 
turime rungtynes su kitomis 
komandomis, tada žaidžiame 
ir kitomis dienomis. Mums la
bai patinka treniruotės. Po 
treniruočių mes dažniausiai 
vykstame į kitas mokyklas, 
rungtis su jų komandomis. Ta 
proga mums tenka pamatyti ir 
kitas mokyklas ir žaidėjus jų 
komandose. Mūsų visos ko
mandos yra labai laukiamos 
finalinės rungtynės. Šiais me
tais tos rungtynės bus Cleve-
lande. Šiandien turime rung
tynes Lemonte, lietuvių cent
re. 

- Saul ius Fabianovich, 
8 kl. mokinys, Čikagos 

lit. m-la 

GALVOSŪKIO N R 16 
ATSAKYMAS 

Aštuoni kvoteriai. 

GALVOSŪKIO NR. 17 
ATSAKYMAI 

1. Pagyrūnas. 2. Paslaptis. 
3. Lovatiesė. 4. Padalinys. 5. 
Radastėlė. 6. Adresatas. 7. 
Juokdarys. 8. Lapkritis. 9. Ad
vokatas. 

GALVOSŪKIO NR. 18 
ATSAKYMAS 

Vaikai susitiks po 5 minu
čių. 

# 
GALVOSŪKIO N R 19 

ATSAKYMAI 
Mėnesio, atšąla, metų, pavė-

jųje, voriukai, pušynuose, ru
deniniai, rytmečių. 

GALVOSŪKIO N R 20 
ATSAKYMAI 

A. 1995 m. liepos mėn. Gin
taras Šurkus balionu „Avia 
Baltika" pasiekė rekordinį 
aukštį: 4 km ir 600 m. B. Lie
tuvos seniausias aktyvus para
šiutininkas Viktoras Ašmens-
kas, Kaune, Aviacijos šventės 
proga, 1997 m. šoko parašiu
tu, būdamas 85 metų am
žiaus. C. Lietuvos plaukikė 
Lina Kačiušytė net tris kartus 
pagerino pasaulio rekordą. D. 
Lietuvos miškuose apytikriai 
yra 30 stumbrų, 4,000 brie-. 
dlių, 21,000 šernų, 609 vilkai, 
19,000 lapių, 81,000 kiškių. 
(Draugas" Nr. 216, 1998JU.5). 
E. 1. Suo — namų sargas. 2. 
Žmogaus draugas, ypač vie
natvėje. 3. Talkininkas me
džioklėje. 4. Talkininkas avi
ganiui ar kitų galvijų prižiū-

, rėtojui. 5. Aklųjų vedžiotojas. 
6. Ryšininkas karo fronte. 7. 
Gelbėtojas sniego užverstųjų 
ar skęstančiųjų. 8. Narkotikų 
guradėjas. 9. Pranešėjas artė
jančios nelaimes, stichijos. 10. 
Kilnumo ugdytojas šeimose ir 
gyvulių globos draugijose. 11. 
.Astronautas" erdvėse. 12. Au

ka laboratorijose. 13. Veteri
narams alga. 14. Verslas šunų 
pardavėjams. 15. Tarnyba šu
nų gaudytojams. 

GALVOSŪKIS NR. 36 

Kaip vadinasi prietaisas, ku
ris priartina prie mūsų akių 
tolimus dangaus kūnus. Pvz. 
planetas, žvaigždes ir t.t. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 37 

MINTYS PAGALVOJIMUI 
Dievas yra visatos viltis ir 

tikslas. Didžiausias žmogaus 
nuopelnas pasaulyje — Dievo 
^ rad imas . Aš esu Romos ka
talikas. 

Tėvynė yra mūšy žemė. 
Keista, bet pasiilgsta ne tik to 
krašto, kuriame gimiau ir di
desnę gyvenimo dalį pralei
dau. Pasiilgstu ir svetimame 
krašte tų vietovių, kuriose tik 
teko ilgiau apsistoti. 

Aš esu lietuvis. Tai reiškia, 
esu narys 2monių bendruo
menės, kurios dalis tebegyve
na, dalis jau atgyveno praei
tyje ir kas nors gyvens atei
tyje. Man atrodo, savo pagei
davimu aš negaliu iš šios 
bendruomenes išsibraukti ir 
kitur prisirašyti. Žmogaus so
cialinės pareigos yra įgimtos. 
Priklausymas savai tautai 
yra natūrali žmogaus sociali
nė prievoie. Tautos meilė yra 
ne kas kita. kaip išplėsta vai
ko meilė motinai ir tėvui. Ta 
meilės ' pareiga žmogiškam 
protui nėra suvokiama, bet tai 
neduoda •• kio pagrindo pa
neigti jos buvimą. 

Tautos meilė uždeda pareigą 
puoselėti tautos vertybes... 
Mūsų tautai pridera krikščio
niškoji visuomenė. 

. .Svarbiausia mūsų dabar
ties pareiga — dirbti tautos 
abui taip. kaip galima susida

riusiose sąlygose. Mūsų misija 
, .abai didele ir lietuvių tautai 
labai svarb;. 

Juozas Kreivėnas 
t "dagogas, muzikas, 

visuomenininkas 

REIKIA TĖVŲ 
PAGALBOS 

Lietuvybė miršta be tėvų ir 
ietuviškos mokyklos pagal

bos. Nors a§ lankau lituanisti
nę mokykla, bet daugiau lietu
vių kalbos išmokau iš tėvų. 
Pirmoji kaiba. kurią aš išmo-

j kau, buvo lietuvių kalba. Lie-
! tuvybė yra didelė dalis mano 
gyvenimo Aš iš tėvų, moky
tojų ir kitų lietuvių sužinau, 
kaip būti geresne lietuvaite. 
Nors liet viškoje mokykloje 
daug iš;r ;kau apie Lietuvą, 
bet priklausydama ateitinin
kams, stovyklaudama ir su 
lietuviais draugaudama, dau
giau ir ri;.i giau sužinojau apie 
lietuviškumą. Keturių valan
dų šeštadieniais tikrai nėra 
užtenkamai daug sužinoti 
apie lieti,-, vbę. Reikia tėvų pa
galbos, bendravimo su kitais 
lietuviais ir panašiai. Aš esu 
lietuvaite, geriau susipažinusi 
su lietuvybe, negu išmokau 
lankydama po keturias valan
das lituanistinę mokyklą. 

Daina Valaitytė 
Čikagos lit. m-los 

abiturientė 

LITUANISTINĖ 
MOKYKLA 

Jeigu man nereikėtų eiti į̂  
lietuvių mokyklą, aš sėdėčiau 
namuose ir skaityčiau namuo
se istorijos knygą. Man būtų 
labai smagu. Tol skaityčiau, 
kol akys pavargtų. Paskiau 
išlinksniuočiau labai daug žo
džių. Pasikviesčiau į savo na
mus visus draugus, mes pa
dainuotume lietuviškų dainų 
ir pašoktume tautinių šokių. 
Mano mama paruoštų lietu
viško maisto. Po visos dienos 
darbų, atliktume smagų egza
miną. Visi grįžę namo galvotų, 
kokia buvo smagi diena! 

Karolina Lieponytė, 
8 klasė 

Jeigu man nereikėtų eiti į 
lietuvių mokyklą, aš eičiau 
pas savo draugus, žiūrėčiau 
TV ir ilgiau pamiegočiau, nes 
nereikėtų eiti į mokyklą. Nu
eičiau į kiną pažiūrėti juo
kingų filmų. Jeigu būtų žiema 
— eičiau slidinėti, o jei būtų 
vasara — eičiau žaisti golfą. 

Justinas Jonušas , 8 k lasė 
Abu Lemonto Maironio lit. 

m-los mokiniai. (Maironio litu
anistinės mokyklos mokslei
vių metraštis 1996/97 m.) 

DVEJETUKŲ DAINA 

Mes broliukai dvejetukai — 
Du du du du du, 
Kur mes dingsim be 

Stasiuko, 
Reiks numirt badu... 

Nebeverks jau jis pas 
lentą — 

Du du du du du... 
Nė vienam daugiau diktante 
Nedarys klaidų! 

Mūs Stasiukas jau pagijo 
Po visų klaidų, 
Dvejetukų nebebįjo — 
Ai, graudu., du du... 

Vyt* Nemunė l i s 

PASITIKĖJIMAS 
SAVIMI 

„Kiekvieno žmogaus gyveni
mo uždaviniai gimsta karts su 
juo" — sako Loveli II žemiau 
duoto dviejų anglų laivyno va
dų pasikalbėjimo matysite, 
kad pasitikėjimas savimi gerų 
tikslų siekiant, duoda gerų re
zultatų. 

-r- Jeigu mums pasiseks, ką 
pasaulis pasakys apie tai? — 
klausė gerai nusiteikęs kapi
tonas Beny, kuomet Nelson'as 
išdėstė jam savo gerai apgal
votą mūšio planą ant Nilo 
upės krantų. 

— Šiuo atžvilgiu jeigu" nė
ra — atrėmė Nelson'as, — ži
nau, kad mums pasiseks. Kas 
iš mūsų liks gyvas, kuris ap
rašytų laimėjimą, tai kitas 

(Piešinėlis). Parašykite, kaip 
vadinasi šis JAV prezidentas? 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R 38 
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(Kryžiažodis). Vietoje daug
taškio įrašykite atitinkamą 
palyginimą: 1. Plaukai juodi 
kaip.... 2. Raudona kaip 3. 
Stovi kaip .... ant kupstelio. 4. 
Akys žiba kaip .... 5. Dantys 
balti, dideli kaip 6. Išsi
žiojęs kaip .... 7. Sėdi kaip .... 
eglėj. 8. Šypsosi kaip.... radęs. 
9. Spokso kaip driežas į ... 10. 
Baltas kaip .... sniegas. 11. 
Noris kaip... Sudarė 4 klasės 
mokinė Inga Vitkutė iš Tel
šių. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 39 

Parašykite devynias Lietu
vos vietoves, kurios baigiasi 
raidėmis „galą". Pvz. Ramy
gala. Atsiuntė kun. dr. E. 
Gerulis. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 40 

A. Kuris paukštis nemoka 
vaikščioti? B. iKiek kartų Sau
lės skersmuo yra didesnis už 
Žemės skersmenį? C. Jei iš 
Klaipėdos skristume tiesiai į 
rytus, ar patektume į Latviją? 
D. Amerikoje muzikos toną 
paaukština gaidų ženklas 
„sharp", o ženklas, kuris toną 
pažemina, čia yra vadinamas 
Jlat" vardu. Kaip tie du ženk
lai yra vadinami Europoje? E. 
Kurio amžiaus buvo Vengrijos 
karaliaus Liudviko I dukra 
Jadvyga, kai tekėjo už Lietu
vos karaliaus Algirdo sūnaus 
Jogailos? Už visus teisingai 
išspręstus uždavinius skiria
ma 10 taškų, o už dalinius at
sakymus — 5 taškai. 

Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis 
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TAUTOSAKA 
1. Kaltą ir iŠ bažnyčios ve

da... Ir bažnyčioj bara... Ir 
bažnyčioje randa... 

2. Bėda kojas taiso (kai bėda 
ateina, tai nors šimtą kilomet
rų eitum). 




