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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Brazauskas siekia 
lanksčios politikos su 

Rusija 
Vilnius, gruodžio 21 d. (Elta) 

— Užsienio reikalų ministe
rijoje prasidėjo kasmetinis 
Lietuvos diplomatinių atsto
vybių vadovų susitikimas. Jo 
tikslas — aptart i užsienio po
litikos aktualijas, apibendrinti 
šių metų rezultatus ir apsvars
tyti ateities planus. 

Pradėdamas konferenciją, Už
sienio reikalų ministras Povilas 
Gylys pabrėžė, kad šalia poli
tinių bei ekonominių reformų 
Lietuvai tenka kurti ir valstyb
ingumo pamatus. Jis informavo, 
kad šiuo metu j au veikia dvide
šimt Lietuvos ambasadų, šešios 
misijos, trys generaliniai konsu
latai ir vienas knsulatas, dirba 
septyniolika garbės konsulų. 

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas konferencijoje padarė pra
nešimą „Praktiniai Lietuvos 
Respublikos užsienio politikos 
realizavimo klausimai". 

Kalbėdamas apie Lietuvos sie
kį įsijungti į Europos Bendriją, 
jis pabrėžė, kad neužtenka apsi
riboti pareiškimais, o reikia 
dirbti konkrečiau, sudaryti 
veiklos planą. Algirdo Brazaus
ko nuomone, yra atsiliekama, 
rengiant laisvosios prekybos 
sutartį su Europos Bendrija. 

Prezidentais planuoja Lietuvos 
santykius su NATO aptarti sau
sio pabaigoje Briuselyje įvyk
siančiame susitikime su NATO 
vadovais. Algirdo Brazausko 
žodžiais, yra visiškai nepri
imtini opozicijos siūlymai eiti į 
NATO, neatsižvelgiant į situaci
ją Latvijoje ir Estijoje, kuriose 
tebėra svetima kariuomenė. Jis 
pabrėžė, kad trijų Baltijos 
valstybių užsienio politiką yra 
būtina derinti. 

Kalbėdamas apie santykius 
su Rusija, prezidentas sakė, jog 
šioje šalyje vyksta sunkiai nu
matomi dalykai, kurių nevalia 
vertinti lengvabūdiškai. Padėtį 
Rusijoje reikia stebėti ir vertinti 
blaiviai, be jokio išankstinių 
nusistatymo: partinė sistema 
kaimyninėje šalyje tik formuo
jasi, o kokios jėgos valdo Ru
siją, parodys praktika. Algir
das Brazauskas pasakė katego
riškai atmetąs kaltinimus, kad 
Lietuva grįžta į „motinėlės 
Rusijos" glėbį ir kad su Rusija 
vyksta slaptos derybos. Prezi
dentas akcentavo, jog jis teikiąs 
pirmenybę lanksčiosios diplo
matijos principui. Subalansuota 
politika, draugiški santykiai su 
buvusiomis Sovietų Sąjungos 
šalimis garantuoja ir Vakarų 
valstybių paramą, kalbėjo jis. 

Lietuvos diplomatinio korpu
so konferencija truks dvi dienas. 

Soc ia ldemokra ta i : Socialinė 
nelygybė d a r padidės 

Socialdemokratų nuomone, 
kitų metų Lietuvos biudžetas 
yra iš esmės socialiai neteis
ingas. Didžiausia jo našta už
kraunama iš atlyginimų gyve
nantiems žmonėms, o stambaus 
kapitalo atstovams garantuo
jamas lengvas gyvenimas. Kaip 
ir iki šiol, biudžetą mažai te-
papildys mokesčiai už turtą, ka
pitalą, dividendus ir kita. 

Apie tai su dideliu susirū
pinimu spaudos konferencijoje 
kalbėjo socialdemokratų frak 
cijos Seime nariai Vytenis And

riukaitis ir Audrius Rudys. Jie 
kritikavo vyriausybės ekono
minę politiką, kuri pastaruoju 
metu vis dažniau grindžiama 
paskolomis. Socialdemokratų 
duomenimis, tik 16% kreditų 
skiriama gamybai, kiti papras
čiausiai pravalgomi.Tai žada 
dar didesnį gyvenimo lygio smu
kimą jau artimiausiais metais. 

Nors vyriausybės nariai tvir
tina, kad kitų metų biudžetas 
bus labiau, negu kada nors, 
orientuotas į socialinius porei
kius, jo projektas nepatvirtina, 
kad tai bus daroma teisingai. 

Socialdemokratai, be kitą ko, 
aštriai kritikavo Vyriausybės 
požiūrį į butų statybos prog
ramą. J a i biudžete lėšų skirta 
labai mažai, nes teigiama, kad 
statybinių medžiagų pramonė ir 
statybos industrija iš esmės 
privatizuota. Taigi, pabrėžė V. 
Andriukaitis, butai ir namai 
bus statomi pasiturinčiajam 
sluoksniui, o socialinė įtampa 
dar labiau didės. 

Pr is iekė apylinkių teismų 
teisėjai 

Gruodžio 21d. Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas pri
ėmė prezidento dekretu paskir
tų šešių naujų apylinkių teismų 
teisėjų priesaiką. 

Lietuvos apylinkių teismuose 
šiuo metu dirba 255 teisėjai. 
Juose liko laisvos tik penkios 
vietos iš tų, kurias numato 
teismų įstatymas. Tačiau Teis
ingumo ministras Jonas Pra
piestis sakė prašysiąs, kad jų 
skaičius būtų padidintas dar 
120-150 žmonių. Tai, be kita 
ko, būtų rezervas numatomiems 
(galbūt jau kitais metais) steigti 
apygardų teismams. 

Lietuvos lėktuvo 
katastrofa Suvalkuose 

Sekmadienį po pietų kildamas 
iš Suvalkų aerodromo Lietuvos 
lėktuvas patyrė avariją. 

Atsiplėšęs nuo žemės penkis 
metrus, AN-2 lėktuvas dėl 
nežinomų priežasčių smigo že
myn. Iš penkiolikos lėktuve 
buvusių asmenų sužeisti du 
Kazachstano piliečiai. 

Lėktuvas priklausė vienai 
Lietuvos firmai, kuri atlieka 
užsakytus skrydžius iš Suvalkų 
į Vilnių ir Klaipėdą. 

Kuriama nauja — gamtos 
apsaugos ministerija 

Lietuvos vyriausybė oficialiai 
pasiūlė Seimui perleisti į jos 
reguliavimo sferą aplinkos ap
saugos departamentą. Jeigu 
Seimas sutiks su pasiūlymu, de
partamentas bus reorganizuotas 
į ministeriją. 

Ministras pirmininkas Adol
fas Šleževičius Seimui rašytame 
teikime pasiūlymą motyvavo 
tuo, kad, įvykus esminiams pa
sikeitimams pramonėje ir žemės 
ūkyje, būtina tobulinti aplinkos 
apsaugos valdymo principus, 
efektyviau ją derinti su 
ekonominiais bei socialiniais in
teresais, įjungti visa tai į bendrą 
Lietuvos ūkio vystymo politiką. 
Tai įmanoma, sako jis, kai visi 
šie klausimai sprendžiami vy
riausybėje. Lietuva yra vienin-

Nr. 246 

Haiti šalies vadai, pirmadienį Washingtone susitikę su prezidentu Jean-Bertrand Aristide, ieškojo 
būdų iš aklavietės išvesti įstrigusias derybas sugrąžinti prezidentą į šalį. Iš k. Haiti ambasadorius 
JAV-oms Jean Casimir, informacijos ministras Herve Denis, užsienio ministrė Claudette Werleigh 
ir Jungtinių Tautų delegatas Fritz Longschamps. Praėjusią savaite atsistatydinęs, bet su t ikęs 
laikinai pasilikti premjeras Robert Malval nori, kad Aristide grįžtų į kraštą derėtis su valdančiu 
gen. Cedras ir kitomis interesus turinčiomis grupėmis Vien užsienio uždėta blokada nepriverčia 
gen. Cedras pasitraukti, o gyventojų būklė kasdien blogėja. 

Lietuva pasisako dėl žmogaus 
teisių Estijoje ir Latvijoje 

New Yorkas, gruodžio 20 d. Baltijos valstybėse. Šios 
- Pirmadienį Jungtinių Tautų istorinės sąlygos neturi būti 
Generalinei Asamblėjai pa
tv i r t inus rezoliuciją dėl 
žmogaus teisių Estijoje ir Lat
vijoje, Lietuvos delegacija ple
nariniame posėdyje išdėstė savo 
poziciją. Kaip jau buvo skelbta, 
Rusija pateikė šią rezoliuciją JT 
Trečiajam komitetui, kuris 
gruodžio 8 d. priėmė šios rezoliu
cijos stipriai susilpnintą versiją. 

Kaip praneša Lietuvos Nuola
tinė Misija prie Jungtinių Tau
tų, plenariniame posėdyje Lietu
vos Misijos patarėja Gintė Damu-
šytė paaiškino, kad Lietuva 
palaikė šią rezoliuciją, nors ji 
turi silpnų vietų ir netinkamai 
atspindi Estijos ir Latvijos 
tikrąją padėtį: tos šalys 
tur i reliatyvų politinį sta
bilumą, daugiakultūrinės to
lerancijos tradiciją ir ramią, 
neprievartinę būklę. JT misijos, 
nuvykusios į šias dvi valstybes, 
patvirtino, kad žmogaus teisės 
nepažeidžiamos ir kad diskrimi
nacinė politika nevykdoma. 

Lietuvos delegacija toliau 
pridūrė, kad rezoliucijos tekste 
tinkamai neiškeltas Estijos ir 
Latvijos nuoširdus kooperavi-
mas su JT ir kitų tarptautinių 
ekspertų misijomis. Rezoliucija 
turėjo sveikinti pozityvius 
reiškinius Estijoje ir Latvijoje 
bei abiejų vyriausybių žygius 
įgyvendinant tarptautinių eks
pertų rekomendacijas. 

Lietuva apgailestauja, sakė 
Damušytė, kad rezoliucija ne
atsižvelgia į pasekmes, kurias 
iššaukė sovietų deportacijų, 
kolonizacijos ir rusifikacijos 
politika. Ta politika drama
tiškai pakeitė nacionalinę gy
ventojų sudėtį visose trijose 

lengvai nubrauktos kaip ne
reikšmingos ar neaktualios. Jas 
reikia pripažinti kaip faktorius, 
kurie prisideda prie mažųjų 
valstybių nesaugumo jausmų, 
būnant didžiųjų valstybių 
šešėlyje, ypatingai toms di
džiosioms valstybėms pergy
venant politinį nestabilumą ir 

agresyvų nacionalizmą, pažy
mėjo Lietuvos delegacija. 

Todėl Lietuvos delegacija 
pabrėžė, kad nereikia rišti stra
teginius interesus kaimyninėse 
valstybėse su žmogaus teisių 
klausimais. Pagarba žmogaus 
teisėms ir tarptaut inei teisei 
turi sudaryti pagrindą stabi
lumui ir demokratiniam saugu
mui pasaulyje, baigė Damušytė. 

Lietuvos delegacija viena ko
mentavo šią rezoliuciją pirma
dienio plenariniam posėdyje. 

— Pirmadienį Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjos plena
riniame posėdyje buvo svars
toma Bosnijos ir Herzegovinos 
pasiūlyta rezoliucija. Joje buvo 
reikalaujama, kad visos kariau
jančios šalys sutiktų su paliau
bomis ir jų sąžiningai laikytųsi, 
buvo patvirtinta, kad tarptau
tinė bendruomenė nesusitaikys 
su „etninio valymo" pasek
mėmis ir JT Saugumo Taryba 
buvo raginama imtis visų rei
kalingų priemonių apginti ir 
atstatyti Bosnijos ir Herze
govinos suverenumą, politinę 
nepriklausomybę, teritorinį 
vientisumą ir vieningumą. 

Kaip praneša Lietuvos Nuola
tinė Misija prie JT, daugiausia 
ginčų sukėlė raginimas, kad 
Saugumo Taryba netaikytų 
Bosnijai ir Herzegovinai ginklų 
blokados, kuri šiuo metu vyk
doma visoje buvusios Jugoslavi
jos teritorijoje. Pasiūlytos 
rezoliucijos rėmėjais užsirašė 43 
kraštai, jų tarpe Lietuva ir Lat
vija, kurios šiuo atveju išsiskyrė 
nuo Vidurio ir Rytų bei Šiaurės 
Europos kraštų, bet dalyvavo 
kartu su Amerika. 

Diskusijose kalbėjo 35 valsty-
telė Europos valstybė, kurioje bių atstovai. Kai kurie kalbėjo 
aplinkos apsaugos žinyba pavaldi u z kelias valstybes (Europos 
parlamentui. Sąjungą, Šiaurės valstybes), 

Šiuos argumentus pakartojo ir t a j p kad buvo pasisakyta 50 
Seime įstatymo projektą pa- valstybių vardu. Tarpe kitų 
teikęs departamento genera- kalbėjo Latvijos ambasadorius 
linis direktorius Evaldas Vėbra. Aivars Baumanis, kuris pabrė-

Šiuo metu Lietuvoje yra 16 ^ kad savigyna yra kiekvienos 
ministerijų. Iki Seimo rinkimų suvereninės valstybės teisė, 
jų buvo 18. Seimas panaikino kurios jokia tarptautinė orga 
užsienio ekonominių ryšių nizacija neturi teisės varžyti ar 
ministeriją, o prekybos ir jai kliudyti, ypač jei ji negali ar 
materialinių išteklių minis- nenori agresijos aukos pati ap 
teriją prijungė prie pramonės ginti. 
ministerijos, pakeitęs pasta- Pasiūlyta rezoliucija buvo pri-
rosios pavadinimą. i m t a > u ž j a balsuojant 109 vals-

Priimta JT rezoliucija, 
leidžiant Bosnijai ginkluotis 

New Yorkas, gruodžio 20 d. tybių delegacijoms. Niekas ne-

Lietuvių veiksniai 
spaudžia JAV 

pasisakyti dėl Rusijos 

balsavo prieš, bet 57 delegacijos 
susilaikė. Už rezoliuciją balsavo 
Amerikos Jungtinės Valstijos, 
didelė dauguma Azijos ir Afri
kos kraštų, dalis Lotynų Ameri
kos valstybių, visos t rys Balti
jos valstybės, Vengrija, Albani
ja, Slovėnija, Kroatija ir, žino
ma, pati Bosnija ir Herzegovina. 
Susilaikė kitos keturios nuola
tinės Saugumo Tarybos narės — 
Rusijos Federacija, Didžioji 
Britanija, Prancūzija ir Kinija, 
taip pat Vakarų Europa, Šiau
rės kraštai ir dauguma Vidurio 
ir Rytų Europos šalių. 

Generalinės Asamblėjos rezo
liucijos yra neprivalomos reko
mendacijos, tač iau jos turi 
nemažą moralinį, o kartais ir 
politinį svorį. Šios rezoliucijos 
priėmimas nepaprastas tuo, kad 
ir šiais metais kaip ir pernai 
Amerikos sąjungininkės Didžio
ji Britanija ir Prancūzija bal
savo skirtingai negu pati Ame
rika. Paprastai svarbiais klau
simais jos savo balsavimą sude
rina. 

Pabaltijo prezidentų 
bendri pareiškimai 
Talinas, Estija, gruodžio 16 d. 

(RFE/RL) - Po dvi valandas tru
kusio pasitarimo gruodžio 15 d. 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos pre
zidentai Lennart Meri, Guntis 
Ulmanis ir Algirdas Brazauskas 
paskelbė tris bendrus pareiški
mus. Vienas buvo atsišaukimas 
į demokratijos palaikytojus 
„konsoliduoti paskutinių kelių 
metų demokratijos laimėjimus 
Europos kontinente ir demo
kratines vertybes Europoje". 

Kitame pareiškime NATO 
buvo pavadintas „pagrindiniu 

Washington, DC, gruodžio 
20 d. — Amerikos Lietuvių 
Taryba ir JAV Lietuvių Bend
ruomenė pasiuntė laiškus JAV 
prezidentui Bill Clinton ryšium 
su Rusijos rinkimų rezultatais 
ir jų grėsme Baltijos šalims. 

ALTo pirmininkas Grožvydas 
Lazauskas savo trumpame laiš
ke rašo, kad nacionalizmo 
sėkmė Rusijoje gresia Baltijos 
šalims. Vakarai tad turi aiškiai 
Rusijai pasakyti, kad agresija 
nebus toleruojama. Jis ta ip pat 
ragina JAV valdžią jau dabar 
remti pilną narystę NATO 
gynybos organizacijoje, kol 
taikos palaikymo kaina tame 
regione tebėra palyginti maža. 

JAV LB Visuomeninių reika
lų tarybos pirmininkas Algi
mantas Gečys laiške preziden
tui Clinton plačiau išdėstė šiuos 
rūpesčius ir pagyrė adminis
traciją už pozityvius veiksmus. 
Jis išreiškia susirūpinimą, kad 
JAV pastangos r emt i 
demokratines reformas Rusijo
je nebūtų kitų Rytų Europos 
šalių sąskaiton. 0 toks pavojus 
yra, nes „demokratijos veidą 
Rusijoje iškraipo reakcionieriai, 
imperialistai ir neokomunistai, 
kurių vaidmuo vis didėja Rusi
jos užsienio politikoje". Gečys 
prezidentą ragina aiškiai ir 
viešai atmesti bet kokias Rusi
jos ekspansionistines pretenzi
jas Rytų Europos šalyse. 

LB Visuomeninių reikalų ta
rybos laiške įvertinamos dabar
tinės JAV pastangos skatinti 
likusių 20,000 Rusijos karių 
išvedimą iš Latvijos ir Esti-
jos.Bet prezidentui primenama, 
kad šių karių buvimas atspindi 
didesnę kovą, vykstančią viso
je Rytų Europoje, kurios rezul
tatas nulems visų jos 180 mili
jonų gyventojų ateitį. Būtina, 
kad JAV neatsisakytų savo poli
tikos, padedant šioms šalims iš
saugoti savo demokratinius lai
mėjimus. Svarbu taip pat, kad 
joms nebūtų paneigtos NATO 
duodamos saugumo garantijos. 

Prezidentui primenama, kad 
progą savo pažiūras pareikšti 
prezidentas turės dalyvauda
mas NATO posėdžiuose Briuse
lyje ir valstybinio vizito į 
Maskvą metu. LB laiške pasi
džiaugiama viceprezidento Al 
Gore drąsa, pasmerkiant begė
diškas, neofašistines Vladimir 
Žirinovskio ir jo šalininkų pa
žiūras, pastebint, kad tai buvo 
pirmasis Clinton administra
cijos pareigūnas, viešai pasmer
kęs tas pažiūras. „V. Žirinovskis 
pabaltiečiams-amerikiečiams 
yra pažįstamas, matant jo pra
žūtingą retoriką per praėjusius 
metus įsišaknijant Rusijos val

džioje", rašo Gečys. „Dabar, 
išrinktas į Durna, jis turės 
galimybę skatinti šią pavojingą, 
imperialistinę politiką". 

Laiške prezidentui, kurio nuo
rašai buvo pasiųsti JAV Nacio
nalinio Saugumo komiteto pir
mininkui Anthony Lake, vals
tybės sekretoriui Warren Chris-
topher ir gynybos sekretoriui 
Les Aspin, Gečys pirmena, jog 
per visus metus, kai Rusijoje 
augo šis neofašizmas, JAV 
administracijos pareigūnai JAV 
pabaltiečius nuolat užtikrino, 
kad JAV vykdo tylią diploma
tinę veiklą, priešinantis nauja
jai rusiško imperializmo doktri
nai, kurioje šaukiamasi plėsti 
Rusijos įtaką „artimajame už
sienyje". 

LB pareiškia, jog atėjo laikas 
JAV administracijai viešai pa
smerkti šią pavojingą doktriną, 
kol Rusijos valdžia dar neįsiti
kino, jog tokia jos laikysena yra 
priimtina. JAV politika atme
tant Rusijos imperializmą turi 
būti aiški ir nesvyruojanti, kitaip 
Rytų Europos šalys ir vėl bus at
skirtos nuo Vakarų ir istorijoje 
vėl bus užregistruota, kad De
mokratų partijos prezidentas ir 
vėl leido pražūti Rytų Europai, 
baigia laišką JAV LB Visuome
ninių reikalų tarybos pirminin
kas. 

Rusija vėl atidėjo 
Latvijos-Rusijos 

derybas 
M a s k v a , gruodžio 17 d. 

(RFE/RL) — Rusijos derybų su 
Latvija delegacijos pirmininkas 
Sergej Zotov gruodžio 15 d. 
pranešė, kad gruodžio 20-21 
dienomis numatyta derybų sesi
ja yra atidėta iki sausio pra
džios. Zotov pasakė, kad prieš 
pasirašant galutinę kariuo
menės išvedimo sutartį turi būti 
išaiškinta Skrundos radiolaka-
cinės stoties teisinė padėtis. 
Rusija buvo pasiūliusi savo 
dalinius išvesti iki 1994 m. rug-
pjūio 31 d., jei bus leista dar 
šešeriems metams pasilikti 
Skrundos stotį. 

Latvijos prezidentas Guntis 
Ulmanis apgailestavo atidėji
mą, pastebėdamas ta proga, kad 
Latvija neturi įrodymų, kad ši 
stotis reikalinga pasaulinio 
saugumo užtikrinimui. Prez. 
Ulmanis pasakė, kad jis norėtų 
jog trečioji partija — kaip Jung
tinės Tautos. JAV ar kuri kita 
valstybė — patvirtintų, kad 
Skrundos stotis yra objektyviai 
reikalinga pasaulio saugumui. 

ilgalaikiu mūsų saugumo užtik-
rintoju". Prezidentai pareiškė 
viltį, kad „Taikos partnerystės" 
programa, kuri bus diskutuo
jama Briuselyje sausio 10-11 
dienomis, nebus „tuščias bute
lis", bet turės pakankamai 
turinio. 

Trečias pareiškimas buvo atsi
šaukimas Šiaurės Tarybai, kad 
ji remtų Baltijos šalių iniciatyvą 
šaukti reguliarius bend rus 
Siaurės ir Baltijos šalių užsienio 
ministrų posėdžius. Prezidentai 
taip pat pasidžiaugė padidėjusių 
Baltijos šalių bendradarbiavi
mu, užtikrinant Baltijos energi 

— Z a r a s ų ryšininkai įsi
tikino, kad draudimo organiza
cijos gudresnės už savo klientus. 
Spalio 22 d. gausiai pasnigus, 
beveik tuo pačiu laiku kaip ir 
pernai, neišlaikę svorio lūžo 
daugiau kaip 200 betoninių 
stulpų. Žala — 50,000 litų. 
Tačiau draudimo organizacija 
atsisako ją kompensuoti, pa
reikšdama, kad gausus sniegas 
ir apledėjimas neįtraukti į sti
chinių nelaimių sąrašą. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 22 d.: Pranciška. 
Flora. Demetrijus, Juta. 

Gruodžio 23 d.: Šv. Jonas 
jos poreikių tenkinimo nepri- Kanty; Viktorija. Vilbutas, Ži 
klausomumą. bute. 
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&&A SKAUTYBĖS 
kelias 

r o D ^ R e d a k t o r ė j . v . s . I r e n a R e g i e n ė 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų Sveikinimai 
Lietuvių Skautų Sąjungos sesėms ir broliams 

Nuoširdžiai sveikiname skautų vadovusjes, brolius, seses 
skautus,-es ir mūsų rėmėjus šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga. 
Švęskime šias šventes pakilia nuotaika, o ateinančiais metais toliau 
siekime lietuviško skautavimo tradicijų išlaikymo ir darnaus savi
tarpio sugyvenimo. 

Mūsų brolių ir sesių vardu sveikiname Lietuvoje skautaujančius 
ir jų vadovus-es. Taika ir ramybė telydi mus visus ateinančiuose 
metuose. Su energija ir pasiryžimu toliau tarnaukime jaunesnie
siems ir skleiskime Dievo, Tėvynės ir Artimo meilę. 

Budėkime! 
v.s. fil. Sigitas Miknaitis 
LSS Tarybos pirmininkas 
v.s. Gediminas Deveikis 

LS Brolijos Vyriausias Skautininkas 
v.s. Birutė Banaitienė 

LS Seserijos Vyriausia Skautininke 
v.s. fil. Edmundas Korzonas 

Akademinio Sk. Sąjūdžio Vadijos pirmininkas 
i * * * 

Šventų Kalėdų džiaugsmas lietuvių tautą lydi jau per 740 metų! 
Karalius Mindaugas pradėjo šv. Kalėdas švęsti Vilniuje ar kitoje 
vietovėje. Dabar jas mes švenčiame išblaškyti po visus žemynus ir 
džiaugiamės, kad mūsų broliai ir seserys nekliudomi gali švęsti. 
šią šventę. O mes mintyse skriejame prie Nemuno, Neries ir Šešupės. 
Tikime, kad šv. Kalėdų nuotaikos lydės lietuvių tautą visur ir 
visada. 

Malonių švenčių ir laimingų Naujųjų 1994 Metų linkime 
visiems, visiems. 

Leonas Maskaliūnas 
Vydūno Fondo Tarybos Pirmininkas 

Vytautas P. Mikūnas 
Valdybos Pirmininkas 

Šv. Kalėdose sveikiname seses ir brolius, linkėdami džiaugsmo 
savo šeimų tarpe, darnaus sugyvenimo ir bendravimo skautiškoje 
šeimoje. 

s. Marytė Utz v . s . fil. Rita Penčylienė 
Vidurio rajono vadė LSS Vidurio raj. atstovė 

ps. fil. Mindaugas Griauzdė 
LSB Vidurio raj. atstovas 

Šv. Kalėdose sveikiname visus brolius, seses ir jų šeimas, o taip 
pat skautus,-es Lietuvoje, linkėdami malonių Kalėdų švenčių ir 

laimingų bei sk a uty bėję darbingų 1994-jų metų. 
v.s. Bronius Naras jvs. Genovaitė Treinienė 

Atlanto raj. LSB atstovas Atlanto rajono vadė 
s. Aldona Noakaitė-Pintsch 

Atlanto raj. LS Seserijos atstovė 
* * * 

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų visoms sesėms, 
broliams, tėveliams ir skautiškos veiklos rėmėjams — Viešpaties 

palaima telydi visus 
„Lituanicos" tuntas „Aušros Vartų" tuntas 

Čikagos skautininkių dr-vė „Kernavės" tuntas 
„Sietuva"— skautininkių d-vė „Nerijos" tuntas 

Čikagos skautininkų, -ių Ramovė 
* # * 

Sv. Kalėdose sveikiname visus brolius, seses ir jų šeimas, 
linkėdami džiaugsmingų Kristaus Gimimo švenčių, laimingų, 
sveikų ir sėkmingų 1994-jų Metų. 

Gero vėjo! 
Jūrų skautininkų,-ių „Grandis" 

* * * 
Kalėdų džiaugsmas, taika ir ramybė tegaubia visą 

skautišką-lietuvišką šeimą. Betliejaus žvaigždės šviesa tenušviečia 
mūsų gyvenimo ir veiklos kelius, kad sėkmingiau tarnautume 
Dievui, Tėvynei ir artimui. 

Linksmų Kalėdų ir darbingų 1994 metų visiems broliams ir 
sesėms, „Skautybės kelio" skaitytojams ir bendradarbiams linki 

j.v.s. Irena Regienė 
„Skautybės kelio" redaktorė 

r 

„Nerijos" tunto ūdrytės deklamuoja kalėdinius eilėraščius Čikagos jūrų skautų,-čių Kūčių vakare. 

KADENCIJAI BAIGIANTIS 
Artėjančių Šv. Kalėdų ir Nau

jų 1994 metų proga sveikinu vi
sus brol ius , seses, jų tėvelius ir 
visus skau tų rėmėjus. Sveikinu 
seses i r brolius Lietuvoje. Broli
jos vardu linkiu visiems gražaus 
darbo, i š tve rmės ir sėkmės 
skau tybės ir tau t in iuose sieki
muose! 

Sveikinu naujai išrinktą LSB 
Vyriaus ią skaut in inką v.s. fil. 
Albiną Seką iš Los Angeles ir 
Vyriausio skautininko pavaduo
toją, v.s . Romą Otto i š Mont-
realio. Sveikinu LS Seserijos 
Vyr i aus i ą s k a u t i n i n k e , v.s. 
Birutę Banai t ienę ir V S P ps. 
Valent iną Čepienę. Ta ip pat 
sveikinu naujai išrinktą ASS 
Pi rmin inką s. fil. Gediminą 
Leškį i r ASS Pavaduotoją v.s. 
fil. Eugenijų Vilką. Sveikinu 
naujai išr inktą Tarybą. Linkiu 
visiems daug prasmingo darbo 
ir siekių. 

Treji metai t a ip greitai prabė
go! Bandys iu čia pate ik t i 3-jų 
metų darbų san t rauką . Gavus 
nešti Brolijos vėliavą d a r trejus 
me tus , teko sudaryt i Brolijos 
vadiją ir tuo pačiu laiku pradėti 
ruošt is Jubiliejinei s tovyklai . 
Dėkoju VSP v.s. fil. G in t au tu i 
Taorui už sutikimą pravest i 
Brolijos Jubiliejinę stovyklą. 
Apie Jubi l ie j inę stovyklą nebe
rašys iu , nes j a u buvo daug 
aprašyta . Tik noriu pridėti , kad 
bendras atsiliepimas buvo geras 
ir visi sveiki sugrįžo. Tai di
džiausia padėka visiems virši
n i n k a m s ir visiems vadovams, 
kur ie t iek daug darbo įdėjo. 

Paskutiniųjų trejų metų laiko
ta rpy je 4 pasižymėję skau

t i n i n k a i buvo apdovanot i 
Geležinio Vilko ordinu, 4 buvo 
pakelti į vyresnius skautinin
kus, 11 į skautininkus, 32 į 
paskautininkus, 6 apdovanoti 
PADĖKOS Ordinu, 1 PADĖ
KOS su Rėmėjo kaspinu, 8 LE
LIJOS ordinu, 2 INKARO or
dinu, 15 UŽ NUOPELNUS, 11 
UŽ NUOPELNUS su Rėmėjo 
kaspinu, 17 TĖVYNĖS SŪ
NAUS žymeniu. 12 VĖLIAVOS 
žymeniu. 25 PAŽANGUMO žy
meniu , 18 ŽUVĖDROS 
žymeniu, 9 GINTARO žymeniu 
ir 11 pilnai baigė „Ąžuolo" va
dovų lavinimo mokyklą. Broli
joje buvo 5 tuntininkų pasikei
timai. 

Šie treji kadencijos metai 
buvo gana veiklūs. Kar tu su 
Seserija buvo pravesta net 4 
laužavedžių kursai. 1991 metais 
Rakė ir Atlanto rajone. 1992 
metais Californijoje ir Kana
doje. Didelė padėka s. Livijai 
Garsienei ir s. Edvardui Meilui, 
kuris prisidėjo prie pravedimo 
Atlanto rajone. 1992 metais 
Seserijos VSP ir Brolijos VSP, 
v.s. Laima Kiliulienė ir v.s. Gin
tautas Taoras gražiai pravedė 
Tuntininkų kursus Clevelande. 
1991 ir 1992 metais įvyko „GIN
TARO*'„ĄŽUOLO" mokykla. 
Abi m o k y k l o s buvo labai 
sėkmingos ir daug lankiusių 
pilnai užbaigė šiuos kursus. 
Didelis AČIŪ sesei ir broliui 
Matoniams. 

Brolija kar tu su Seserija pag
amino po 500 s. Vytauto Dilbos jui, v.s 
suprojektuotų „AČIŪ" ženk
liukų, kurie buvo pagaminti 
Lietuvoje. Ženkliukas t inka 

dovanoti ne vien sesėms a r 
broliams skautams, bet ir mūsų 
mieliems rėmėjams. 

v.s. Antano Saulaičio, SJ, kny
gai pasibaigus, nu ta rėme su 
Seserija išleisti 2-rą laidą. Po 
nemažų p a s t a n g ų a tspaus
d inome 1000 egzempl ior ių 
Lietuvoje. Buvo n u t a r t a Lietu
vos skautams dovanoti 300 
egzempliorių ir 700 atsivežti į 
Ameriką. Kol k a s pavyko 
atvežti 110, o dar 590 liko Lietu
voje. Susidarė labai didelės pro
blemos su a tgabenimu. 

Vienas iš didesnių projektų 
buvo peržiūrėjimas uniformų 
nuostatų. Pakei t imai buvo tun-
t i n i n k a m s / v i e t i n i n k a m s bei 
visiems vadovams pasiųst i . 
Dabar reikėtų išspausdinti daug 
kopijų, kad visiems būtų pri
einama. Ši informacija yra ir 
tur i būti re ikal inga visiems 
vienetų vadovams. 

JŪRŲ SKAUTŲ KŪČIOS LEMONTE 
Kūčios yra šeimos šventė. 

Didžioji Čikagos skautų šeima 
daug metų rengė bendras a r 
tun tų kūčias J a u n i m o centro 
salėse. Lietuviškai veiklai i r 
s k a u t i š k i e m s r e n g i n i a m s 
pamažu persikeliant į Lietuvių 
cen t rą Lemonte , j a m e šiais 
me ta i s , gruodžio 10 d., buvo su
ruoštos ir Čikagos jūros skaučių 
„ N e r i j o s " t u n t o b e i „ L i 
t u a n i c o s " t u n t o jūrų skautų 
kūčios. Jose dalyvavo ar t i 130 
sesių, brolių, tėvelių i r keletas 
svečių. 

Kūčių vakaro programą pra
dėjo t u n t i n i n k ė j.s. Violeta 
P a u l i e n ė , visiems s u g i e d a n t 

„Lituanicos" tunto bebrai Čikagos jūrų skautų, čiq Kūčių vakaro programoje. 

„Sveikas, Jėzau, gimusis". Pro
gramos vedėja j . ps. Aleksand
ra Gražytė pakvietė ūdrytes 
pasirodymui, joms padainuojant 
apieKalėdų senį vežantį briedį 
Rudolfą ir pagrojant dūdele ir 
smuiku. Bebrai sudrebino salę 
savo šūkiais. Sekė deklamacija, 
o visi vėl sugiedojo „Tyliąją 
naktį", ..Gul šiandieną" „Tyli 
naktis*'. Ant visų stalų degant 
švakutėms, uždegė tris 
žvakes: už mirusius skautus-,tes 
čia išeivijoje; už mirusius skau-
tus,-es Lietuvoje ir už mirusius 
visus jūrų skautus,-es. 

Kūčių vakaro svečias, skautas 
nuo gimnazijos dienų, prelatas 
dr. Juozas Prunskis kūčių vaka
rienę pradėjo malda, pra
šydamas Aukščiausio palaimos, 
gyvenant Dievui, Lietuvai ir ar
timui. Tradiciniai gausi valgiais 
kūčių vakarienė buvo pradėta 
kalėdaičių (plotkelių) laužymu 
ir linkėjimais. Kūčiose svečiais 
dalyvavo dr. L. ir I. Kriauče-
liūnai. A. ir V. Lauraičiai, j.v.s. 
Br. ir R. Juodeliai, LSB VS 
Gediminas Deveikis. K. K. 
pirm. v.s. A. Jarūnas , svečias iš 
Kauno s. Algis Malkevičius bei 
kiti. 

Jūrų skautų,-čių kūčios pra
ėjo ? ; l tp ^*Ąw '"'•" n n t r i n 
Nemažai ;*.n. j , . sirlarbavoj.ps. 
Viligailė Lendraitienė ir j.ps. 
Virginija Rimeikienė. 

brolis Bronius 
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S E S Ė ALINA SVEIKINA 

A l i n a D v o r e c k i e n ė , buv . 
Lietuvos skaučių Vyriausioji 
s k a u t i n i n k e , p r i s i m i n d a m a 
savo viešnagę JAV-se ir bend
ravimą su čia sut iktais broliais 
ir sesėmis, rašo; 

„Šv. Kalėdų džiaugsmas tepri-

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurgmis išsiplėtusių venų gydymas 
5540 S. Pulaski Rd., tel. 312-585-2802 

Pirm., antr.. penktd 9 v r -3 v p p . 
ketv 10 v.r -7 v.v., trečd . 
šeštd 10 v r — 2 v.p.p. 

Susitarimo nereikia trečd ir šeštd 
Sumokama po vizito 

pildo visų skautiškas širdis. 
Naujieji metai tebūna J u m s 
patys laimingiausi". 

To paties linkima ir sesei 
Alinai ir visiems Lietuvoje 
skautaujantiems broliams ir 
sesėms. . 

Red. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai . (1-312)767-7575 
5780 Archar Ava. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

Per šiuos kadencijos trejus 
metus Brolijos vadija turėjo du 
s u v a ž i a v i m u s . T u r i u pasi 
džiaugti Vyčių ir Prityrusių 
skautų skyriais, nes abu skyrių 
vedėjai peržiūrėjo programas; 
jos buvo išspausdintos ir pasiųs
tos tuntų/viet ininkijų vado
vams. Norintieji gau t i naujas 
programas gali kreiptis pas sky
rių vedėjus. Esu nusivylęs, kad 
skautų programos peržiūrėjimo 
darbas buvo pradėtas , bet dėl 
laiko stokos liko nebaigtas. 

Skautišką AČIŪ tar iu LSB 
iždininkui s.v. Ramūnui Vana-
gūnui ir Tiekimo skyriaus vedė-

Antanui Ja rūnu i . Šie 
abu skyriai yra labai gerai 
vedami; t a s labai palengvino ir 
mano pareigas. Negaliu už
miršti ir Skaut in inkų skyriaus 
vedėjo, v.s. fil. Antano Paužuo-
lio, labai daug prisidėjusio prie 
,,Krivūlės" leidimo. Ačiū, An
tanai! 

1992 metais su kitais LSS 
vadovais teko aplankyt i Lietu
vos skautus. Buvome susitikę 
su vadovais visų trijų Sąjungų. 
Lietuvos skautų susiskaldymas 
nepadėjo nei vienai tų sąjungų 
Buvome užsimoję vykti į 
Jubiliejinę stovyklą, jei bus t ik 
viena stovykla. 

Brolija ir Seserija stengėsi, 
kad būtų geri ryš ia i t a r p 
v ienetų . Tuo s i e k d a m i , 
sudarėme sąrašus t a rp Lietuvos 
skautų ir Lietuvių skautų išei
vijoje. Girdisi, kad kai kurie 
vienetai jau yra užmezgę santy
kius. Reikia tikėtis, kad vis dau
giau vienetų užmegs ryšius su 
Lietuvos skautais . 

Budėkime! 

v.s. Gediminas Deveikis 
LSB Vyriausias 

Skaut ininkas 

KALĖDŲ VAKARO ŠOKIAI 

Akademikai skautai gruodžio 
25 d., 8 v.v.. Lietuvių centre, 
Lemonte, ruošia t radicinius 
Ka 4 vi...^,w ->okiua. Šokiams 
gros „Žaibas". Dalyvavimas — 
10 dol. asmeniui. Pasižymėkite 
savo kalendoriuose. 

DR. BIRUTE Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozza Foot Clinic 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

Tel. 312-284-2535 
Pirmd., antrd., ketvd. 

1 v. p.p.—7 v.v. 
Šeštd. 9 v.r.—12 

Valandos susitarus 

D A U A E. CEPELE, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171at 
Tlnloy Park, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (312) 585-0348; 
Raz. (312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

6-9. antr 12-6. penkt 10-12: 1-6 

K a b . te l . ( 312 ) 471 -3300 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S. Kedz ie Ave. , 
Ch icago, I I I . 60652 

Cardlac Dlagnosis, Ltd. 
Marquette Madical Bulldlng 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tai. (312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. 312-735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p-7 vv antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p . 

penkt ir šeštd 9 v - i 2 v p p 

6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago. III. 
Tai. (312) 925-2670 

1185 Dundee Ave.. Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Mills. IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St . Chicago IL 
Tai. (312)476-2112 

9525 S 79th Ave Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

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

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus trec Šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. 

Tel. (312) 737-5149 
Vai. pagal susitarimą 

Palos Vision Center, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 

Te l . 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
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24S4 W 71st Street 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 
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DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 
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Šeštd pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto te l . (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybė - Vidaus ligų gydytoms 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312)585 7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madical Center-

Na, 'He C- -pus 
1020 E. Ogden Ave., Sulte 310. 

Naperville IL 60563 
Tel. 708-527 0090 

Valandos pagąi susitarimą 
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Apie laiškus, keliones ir tarpusavį 

PABENDRA VIMĄ 
Lietuviško (gal ir bet kur io 

k i t a kalba leidžiamo) dienraščio 
ska i ty to j a i yra p a s t a b i a u s i 
žmonės šioje planetoje. Pro jų 
b u d r i a s a k i s n i ekas nepra-
sprūs ta —jokia klaida, joks išsi
re išk imas , tu rbū t n ė vienai žo
dis . J i e ne t i k viską pastebi, bet 
tuoj pat reaguoja, dėl to judriau
s ias „Draugo" skyrius yra skai
tytojų laiškai, kuriame atsispin
di tos jų reakcijos. 

J a u geras pusmetis, kai re
gu l i a r i a i s p a u s d i n a m e skai
tytojų laiškus. Pradžioje vos 
„ s u g r a i b ė m e " p a k a n k a m a i 
v i e n a m ka r tu i savaitėje, dabar 
ir į dvi dienas sunku visus 
suta lpint i . 

J e igu , iš redaktoriškos pusės 
žvelgiant, reikėtų pasakyt i , ką 
l a b i a u s i a i n o r ė t u m e į k a l t i 
l a i škų rašytojams į galvą, tai 
b ū t ų laiškų t rumpinimas . Trijų 
(ar ne t dviejų) puslapių laiškas 
i lgai turės savo ei lės laukt i , o 
ga l ir visiškai į la ikrašt į nepa
kl ius . Tuo tarpu pusės puslapio, 
puslapio ilgio, ypač tvarkingai 
mašinėle pa ra šy t a s (su dvigu
ba i s ta rpais tarp eilučių), pasi
r a š y t a s vardu, pavarde , pride
d a n t dar t ikslų adresą ir tele
foną, t ikra i ne t rukus bus iš
spausd in tas . Kai kur i e gudruo
liai parašo, tiesa, vieno puslapio 
laišką, bet eilutės t a ip susikim
šusios, kad iš tikrųjų jau išeina 
du , o gal i r daugiau puslapių. 

Y r a t a ip pat labai jau t r ių 
skaitytojų, kurie įsižeidžia, tie
siog supyksta, j e igu redakcija 
pakeičia bent vieną žodį, išbrau
k i a eilutę, arba — gink, Dieve 
— drįsta rašinį kiek sutrum
p in t i . Po poros tokių incidentų 
ryžtamės verčiau to asmens 
la i škų visai nespausdint i , nes 
n u o l a t i n i s p a r e i k a l a v i m a s 
„pas ia i šk in t i " y r a nemalonus. 

Kar ta i s kuris asmuo. įsikarš
č iavęs dėl vieno a r kito dalyko, 
gre i ta i sėda prie stalo, „išpila" 
v i s ą n e p a s i t e n k i n i m ą į 
popier iaus lapą, įkiša į voką ir 
išsiunčia — va, spausdinkit! Kai 
la i škas pa tenka į redakciją, jis 
j a u skaitomas be to jausmo, 
kur i s sužadino rašytojo susierzi
n i m ą . P a s i d a r o a išku , kad 
asmuo neatrodys labai patrauk
l ia i platesnei skaitytojų miniai. 
J u k , laišką išspausdinus, skai
t y s kone k iekviename žemyne, 
n e t ir tėvynėje. Argi norėtų 
žmogus pasirodyti toks karš
takošis? 

Dėl tos priežasties ka r t a s nuo 
k a r t o n u s p r e n d ž i a m e tokių 
la iškų nespausdint i . Bet pasi
t a i k o u ž s i s p y r ė l i ų , k u r i e 
p r imyg t ina i re ika lau ja , kad 
la iškas pama ty tų dienos šviesą 
„ D r a u g e " . Ką gi darysi, nusi-
leidžiame. Be to , tokie „stip
resnių nuomonių" laiškai yra 
lyg geri p r ieskonia i , kur ie 
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papras tą patiekalą paverčia 
įdomiu... 

Artėja ne tik Kalėdos, bet ir 
Naujųjų metų žingsniai kaukši 
už durų, tai verta šį kartą 
negvildenti jokių „pasaulinio 
mas to" problemų, o šiaip sau 
pasikalbėt i . Lai šis s traipsnis 
b ū n a ta ry tum laiškas (žinoma, 
per ilgas!) visiems mieliems 
m ū s ų s k a i t y t o j a m s . Ypač 
norime pasakyti , kad nuolat 
ieškome naujų būdų juos su
dominti, informuoti, pa t raukt i . 
N e visi pasikeitimai y ra galbūt 
vienodai vykę, bet bent nesto
vime vietoje. Bendradarbių tar
ne kaskar t matome naujų pa
vardžių, tad ir naujų idėjų atsi
randa. Gal didžiausia problema 
ir čia — straipsnių ilgis. Juo il
gesnis rašinys, tuo sunkiau jį 
įsprausti į labai ribotą vietą 
dienraštyje. Taip ir laukia eilės, 
o jo autorius nerimauja, ne t 
pykteli — kodėl mano straipsnio 
nespausdinate? 

Vadovaudamiesi naujų kryp
č ių i e ško j imu, p r a d e d a m e 
mėnesinį (tikėkimės) skyrelį, 
pavadintą „Kelionių pasaul is" . 
T a i n e l y g i n a n t popu l ia r ios 
„Travel" skiltys amerikiečių 
la ikrašč iuose . Ke l i au t i visi 
mėgstame, o dabar dar atsivėrė 
durys į Lietuvą, ir keliauti 
ryžtasi net tie, kurie anksčiau 
vengė į kitą pusę savo gyvena
mo miesto nuvažiuoti. Nepratu
siems toliau keliauti kyla daug 
k l a u s i m ų , rūpesč io ir n e t 
baimės dėl visų nežinomųjų, 
galinčių ištikti kelionėje. Todėl 
ir norim, bent iš dalies, tuos rū
pesčius išsklaidyti, į k lausimus 
pateikt i atsakymus, ypač ir dėl 
to , kad ateinančią vasarą į 
Lietuvoje vyksiančią Dainų 
šventę, į Ateitininkų kongresą 
ir k i tus svarbesnius renginius 
pakels sparnus daugybė mūsų 
žmonių. Ką vežtis? Kur apsi
stoti? Kaip su muitinėmis ir 
muitais? Ką reikia žinoti apie 
vizas, imunizacijas, saugumą ir 
1.1.? Tokiame „Kelionių pasau
lio" skyrelyje visko neįmanoma 
išaiškinti , bet daug dalykų vis 
dėlto bus paminėta. 

N u t a r ę įvesti šį kel ionių 
skyrelį, kreipėmės į GT Interna
tional kelionių agentūrą, kurios 
dėka „Draugas" j au oro linija 
keliauja į Lietuvą ir d a u g 
greičiau pasiekia skaitytojus. 
Agentūros vedėjas Algis Grigas 
sutiko pata lkininkaut i , bent iš 
pradžių. Pirmąjį tokį skyrelį 
randame šios dienos „Drauge". 

O ką dar sumanysime, ką pri
dėsime ir išimsime iš „Draugo" 
puslapių? Tai parodys ateit is . 
Dienraštis turi judėti , keistis, 
kad neliktų lyg stovintis vanduo 
liūne, kur ne t rukus apauga 
maurais ir užteršiamas dumblu. 

Danutė Bindokienė 

Sovietų laikotarpiu Lenkijoje 
vyravo sunkioji pramonė. Pa
grindiniai produktai buvo gin
klai, plienas, chemikalai ir ak
mens anglis. Kasdieninio varto
jimo produktų gamyba buvo tik 
antroje vietoje ir labai apleista. 
Sunkiosios pramonės įmonės 
buvo blogame stovyje, labai ne
produktyvios: mašinos pasenu
sios, susidėvėjusios, o naujoms 
nupirkti nebuvo lėšų. Visi fab
rikai buvo valstybės nuosavybė. 
Gaminių kokybė buvo prasta ir 
netinkama Vakarų rinkoms. 

Padėtis dar pablogėjo, sugriu
vus Sovietų Sąjungai. Buvo pra
rasta dalis r inkos Sovietų Są
jungoje ir jos buvusiuose sateli
tuose. Kaip pavyzdį galima pa
minėti ginklų eksportą. Kai 
1988 m. ten buvo eksportuota 
net 4 0 ^ visos ginklų gamybos, 
tai 1992 m. eksportuota tik 
18%. Pramonės gamyba tarp 
1988 ir 1990 metų nukrito 40%. 

Reikėjo ką nors skubiai dary
ti, Lenkija pasirinko „šoko 
terapijos" kelią, kuris iki šiol 
buvo gana sėkmingas. Pramo
nės gamyba pradėjo didėti nuo 
1992 m. pavasario. Infliacija, 
kuri 1989 m. buvo 251%, 1990 
metais net 586%, o 1991 metais 
70%, 1992 metais nukrito iki 
45%. Spėjama, kad 1993 metais 
ji bebus tik apie 30%. Lenkija 
turi pozityvų prekybos balansą 
su Vakarais , į kuriuos daugiau 
eksportuoja, negu importuoja. 
Užsienio investuotojai laiko 
Lenkiją pat ikimiausiu partne
riu Rytų Europoje. Vidutinis 
mėnesinis uždarbis pramonė.ie 
1993 m. yra ta rp 2 ir 3 mil. zlotų 
(125-190 dolerių), taigi kelis kar
tus didesnis, negu Lietuvoje. 
Galvojama, kad šių gerų rezul
tatų buvo pasiekta pinigų emisi
jos kontrolės , privatizacijos 
dėka, dėl panaikinimo subsidi
jų ir dėl panaikinimo kainų 
kontrolės. Tai vadinamasis Bal-
ce rov ič iaus p l a n a s (Ležek 
Balcerovičius buvo Lenkijos 
finansų ministras). Tos reformos 
buvo pradėtos vykdyti po 1990 
m. sausio 1 d. Šios reformos 
padarė tai , kad po trejų metų 
Lenkijos ekonomija laikoma 
pavyzdžiu visai Rytų ir Centro 
Europai. 

Vieno bilijono dolerių fondo, 
gauto iš Vakarų valstybių dėka, 
Balcerovičius padarė zlotą kon
vertuojama valiuta. Įvedė atly
ginimų indeksavimą. Labai su
mažino subsidijas valstybės 
įmonėms, o taip pat ir kas
dieninio naudojimo reikme
nims. Ši stabilizavimo pro
grama buvo panaši į anksčiau 
naudotas daugelyje Lotynų 
Amerikos valstybių. Gal t ik 
skyrėsi, kad buvo įvesta per 
labai t rumpą laiką. Reforma 
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buvo labai skausminga dide
lėms valstybinėms įmonėms. 
Nustojusios stambių subsidijų, 
valstybinės įmonės sumažino 
produkciją ir pakėlė prekių 
kainas, bet nesumažino gamy
bos iš1 aidų. Išlaidos galėjo būti 
sumažintos, atleidžiant daug 
tarnautojų ir darbininkų, bet to 
nebuvo daroma, nes prisibijota 
streikų. Kai kurios įmonės pri
artėjo prie bankroto ribos ir 
turėjo užsidaryti, bet buvo ir 
tokių, kurios prisitaikė prie 
naujų sąlygų. Ypač tos, kurios 
sugebėjo surast i rinkų Vakarų 
Europoje. 

Reforma buvo labai skaus
minga dirbantiems valstybinė
se įmonėse, atseit, sunkiojoje 
pramonėje, k u r anksčiau buvo 
geriausi atlyginimai. Darbas 
buvo prestižinis. Ypač buvo ger
biami dirbantieji anglių kasyk
lose. J ie net turėjo specialias 
šventes. Daugelis gaudavo me
dalius „už nuopelnus komuniz
mui". Po reformų jų atlyginimai, 
socialinė padėtis labai nukri
to. Nenuostabu, kad pernai me
t a i s Si lezi jos a n g l i a k a s i a i 
pradėjo plačios apimties ilgą 
streiką. Darbininkai streikavo 
ne tiek dėl atlyginimų, kiek iš 
baimės, kad gali prarasti dar
bus. Buvo ko baimintis. Pagal 
valdžios paskelbtus planus, per 
ateinančius 10 m. bus perorga
nizuota plieno ir anglies pramo
nė. Plieno pramonėj gamyba 
bus sumažinta per pusę, ir dar
bininkų skaičius sumažės nuo 
80,000 iki 30,000. Anglies 
pramonėje darbininkų sumažės 
nuo 330,000 iki 150,000. 

Tačiau reforma buvo labai 
palanki, dirbantiems privačia
me sektoriuje. Jie daug leng
viau prisitaikė prie naujo eko
nominio k l imato . P r i v a t u s 
sektorius labai išaugo, iš dalies 
dėl to, kad nebuvo biurokratinių 
suvaržymų kaip valstybinėse 
įmonėse. Pr ivatus sektorius 
pradėjo dominuoti visą ekono
miją. Jei 1990 metais jame dir
bo 46% visų dirbančiųjų, t a i 
1993 metais ten dirbo jau per 
60%. Čia neįeina žemės ūkis , 
kuris yra beveik visai privati
zuotas. Privatus ūkis iš dalies 
augo, steigiant naujas įmones ir 
verslus, iš dalies per mažesniųjų 
valstybinių įmonių privatizavi
mą. Dabar priskaitoma jau dau
giau kaip 200,000 privačių ben
drovių ir įmonių. Iš jų apie 7,600 
turi investuoto užsienio kapita
lo. Vien Fia t bendrovė yra in
vestavusi 2 bilijonus dolerių. Be 
šių akcinių bendrovių dar yra 
tūkstančiai neregistruotų ver
slininkų, veikiančių juodojoj 
rinkoje. Šie išvengia mokesčių 

mokėjimo. Apskaičiuojama, kad 
pr ivatus sektorius pagamina 
apie 50% visos pramonės gamy
bos. Apie 75% visos statybos yra 
a t l i ekama privačių firmų, o 
laikraščių ir knygų leidimas yra 
beveik 100% privačiose rankose, 
ta ip pat restoranai bei įvairios 
parduotuvės. Bet gal didžiau
sias pr ivataus sektoriaus nuo
pelnas y ra suradimas naujų rin
kų. Čia ypač pasidarbavo „vaiz
būna i" , kurie su savo prekėmis 
apkeliaudavo visą Europą, pa
s iekdami net Turkiją. Šios 
„vaizbūnų" kelionės buvo labai 
naudingos ir dėl to, kad keliau
toja i a r č i au susipažino su 
Vakarų privataus ūkio savybė
mis bei problemomis. Be to, 
užsidirbo pinigų, kurie buvo 
vėl iau panaudoti , a t idarant 
k r a u t u v ė l e s , r es to ranus a r 
mažas gamybines įmones. 

Lenkijos eksportas paaugo 
nuo 8 bil. dolerių 1988 m. iki 14 
bil . 1992 m. Ypač padidėjo 
e k s p o r t a s į Vaka rų ša l is , 
kur ioms tenka beveik 80% viso 
eksporto. 

Nors ir y ra padaryta didelė 
pažanga, ekonominės reformos 
Lenkijoje dar toli gražu nėra 
baigtos. Dar daug kliūčių reikės 
nugalėti. Viena opiausių proble
mų: ką daryti su didelėmis vals
tybinėmis įmonėmis? Kadangi 
jos nėra pelningos, jų privatiza
vimas sunkiai vyksta. Bandomi 
visokie būdai: privatizavimas, 
l i k v i d u o j a n t įmones ; par 
davimas įmonių jose dirban
t ies iems ir sukūrimas vadina
mų , joint ventures" bendrovių. 
Už t ruks gal dar 10 metų, iki ši 
problema bus išspręsta. 

Šios reformos palietė Lenkijos 
gyventojus ne vienodai. Vieni 
labai praturtėjo. Tai tie, ku
r iems sekasi privačiame sekto
riuje. Kitų gyvenimas pasunkė
jo. Tai pensininkai ir dirbantie-

REAGUOKIM Į ŽIRINOVSKIO 
LAIMĖJIMUS 

Žirinovskio laimėjimai Ru
sijos rinkimuose lyg žaibas 
patvirtina, kad negalime apa
tiškai pasitikėti savo „didžiojo 
kaimyno" iš Rytų gera valia 
Lietuvos atžvilgiu. Žirinovskio 
la imėj imas — puik i proga 
prašyti, kad Lietuva būtų kuo 
greičiau priimta į NATO, nes 
tik lygia teise narystė NATO 
apimtyje sute iktų Lie tuvai 
nepr iklausomybės saugumo 
garantiją. 

„Americans for Li thuanian 
Freedom" teigia, kad, nepaisant 
nuomonių skirtumų dėl Lietu
vos vidaus reikalų, visi lietuviai 
iš prigimties yra įpareigoti iš
saugoti Lietuvos nepriklau
somybę ir vieningai budriai pa
stebėti kylančias grėsmes nepri
klausomybei. 

Sausio pradžioje JAV prez. 
Bill Clinton važiuos į Rusiją. 
Prieš jam išvykstant, yra svar
bu, kad jis pajustų amerikiečių 
susirūpinimą, dėl Lie tuvos 
priėmimo į NATO. Sekmadienio 
(gruodžio 19 d.) „Chicago Tri
būne" laikraštyje William Pfaff 
rašo, kad nacionalistų iškilimas 
Rusijoje sudaro pavojų tautoms, 
kurios 1940 m. buvo nepriklau
somos ir buvo jėga įjungtos į 
sovietų kontrolę, t.y. Pabaltijo 
tautos. Rusija neturi jokių teisių 

ji valstybiniame sektoriuje. Ap
skaičiuojama, kad trečdalis gy
vena labai vargingai. Lenkija 
pradeda panašėti į Lotynų Ame
riką, kur yra labai didelis skir
tumas tarp turtingųjų ir netur
tingųjų. Tikėkimės, kad, laikui 
bėgant, šis skirtumas ne didės, 
o mažės. Lenkų patirtis, e inant 
prie privataus ūkio, turėtų būt 
labai naudinga mūsų ekonomis
tams, reformuojant Lietuvos 
ekonomiją. 

į šiuos kraštus. Vakarų politika, 
jo teigimu, tu r i parodyt i aiškų 
p a s i p r i e š i n i m ą Rus i jos 
agresijai. 

Mokslo ir kūrybos simpo
ziume prof. Vytau tas Landsber
gis aiškino, kaip svarbu, k a d 
Lietuva būtų pr i imta į NATO. 
Jei reikia laukti eilės, j is pa tarė 
laukt i už durų ir dažnai belstis, 
o ne grįžti į savo ka imus , k u r 
b u s u ž m i r š t a , k a d m e s 
l a u k i a m e p r i ė m i m o . D a b a r 
puiki proga „belstis į NATO 
dur i s" . 

„Americans for L i t h u a n i a n 
Freedom" rag ina visus rea
guoti , nepraleisti šios progos. 
Galima rašyti prezidentui Algir
du i B razausku i , p r i m e n a n t 
momento svarbumą. Gal ima, 
kaip ir seniau, skambint i savo 
Kongreso a t s tovams, senato
r i a m s , Bal t ic Desk , W h i t e 
House Comment Line a r b a 
tiesiog nusiųsti Western Union 
1-800-325-6000 te legramą pre
zidentui Bill Clinton — „Visit 
Li thuania and support the en-
t ry of Li thuania in to NATO". 
Kainuos apie 9 dol. pr ie telefono 
sąskaitos. 

Būtų labai žalinga, jei prezi
dentas nepajustų sus i rūpinimo 
Lietuva, prieš išvykstant . Vie
šint Rusijoje, jis girdėtų rusų 
propagandą ir gali j a pat ikėt i . 
Būtų gerai, kad Lietuvoje j is iš
girstų iš prez. A. Brazausko ir 
opozicijos vado prof. V. Lands
b e r g i o L i e t u v o s p a g r į s t ą 
argumentą dėl NATO apsaugos 
reikalingumo, kad bū tų išlaiky
tas Rytų Europos pas tovumas. 
„Amer i cans for L i t h u a n i a n 
Freedom" ragina visus atkreip
ti dėmesį į momento r imtumą ir 
vėl vieningai dirbt i dėl Lietu
vos. 

I n d r ė 

Dr. John Lubecky buvo išrinktas „Pasižymėjusiu metų žmogumi" ir pagerbtas Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje š.m. gruodžio 5 d. Iš kairės. Lietuvos gen. garbės konsulas Vaclovas Kleiza, 
Alė Kėželienė, ,.Lietuvos Vaikų vilties" pirm. Gražina Liautaud, dr. John Lubecky, Loreta 
Višomirskytė, dr Petras Kisielius ir Stasys Balzekas. 

Nuotr. J . Tamulaičio 
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Marius Kasniūnas, Žiburėlio Montessori mokyklėlės Lemonte Tėvų komi
teto pirmininkas, ir sūnus Algis Tėvo-vaiko vakare, įvykusiame mokyklėlėje 
gruodžio 6 d. 

Nuotr. Irenos Senkevičienės 

Aušo. Niūri rytmečio prieblanda skverbėsi pro tam
sius, apdulkėjusius kazematų langus. Lauke lijo. Se
niai nemiegojo vyrai ant tų kietų lentų. Jos buvo per 
daug nepatogios poilsiui. Jiems atrodė, kad traukinyje, 
tose suspaustose sėdynėse, jie tiek nepavargo, kiek čia 
ant tų lentgalių. Bet vyrai tikėjo, kad čia tik pradžia. 
Ir Jurgis , ir Juozas, ir Antanas, ir visi jau nebemie
gojo, tik, nenorėdami drumsti tylos, tylėjo. 

Sutarškėjo kibirai netoliese virtuvėje, lengvas 
malkų skaldymas. Neaiškūs balsai. Vyrams paleng
vėjo, kad jie čia ne vieni tuose labirintuose, kad yra 
ir daugiau, kurie čia jau daug seniau gyvena ir galbūt 
patenkint i . 

Nors Vincas ir stūmė sapną šalin, bet jis vis lindo 
į galvą. Iš lentgalių guolio atsistojo, pasiraižė ir nuėjo 
į koridorių pasižvalgyti, pasiklausyti, kas ten kalba. 

Nespėjo ten atsirasti, kai atėjo ir Jurgis. 
— Na, kaip išmiegojai, Jurgi? — paklausė Vincas. 
— Pradžia nekokia, pažiūrėsime, kaip bus toliau. 

Aš netikiu, kad šituose labirintuose apgyvendins karo 
mokyklą. Vincai, turbūt čia virtuvė, kaip tu manai? 
Ir bulves skusime čia, — pajuokavo Jurgis. 

— Skusim, Jurgi, skusim, visi to gero paragaus, 
kad tik blogesnių darbų nepristatytų dirbti, — atsakė 
Vincas. 

Prie jųdviejų prisigretino ir kiti. Kad geriau įžiū
rėtų, kas ten vyksta, vyrai prislinko dar arčiau. Ste
bėjo, kaip keli vyrai darbavosi apie didžiulius geležinius 

katilus, pildami vandenį, kūrendami ugnį ir net nepa knisęs po spinteles, iš t raukė kelis ka r i škus kati l iukus 
stebėjo netoliese atsiradusių svečių-stebėtojų. kurie taip ir padavė a r t i m e s n i e s i e m s : . .T i ek t e t u r i u , 
tyliai ir susidomėjęs sekėjų darbą. pasidalinkite". 

Po kurio laiko vienas, matyt vyresnysis, pastebėjo. Vyrai bandė kariškos kavos: juoda, st iprus kvapas. 
Tuojau be jokio mandagumo suriko: nesaldyta — ne per daug kėlė apetitą, bet vis t i k visi 

— Kas jūs čia tokie? Iš kur jūs čia atsiradot? Kas jautėsi patenkinti. Draugiškai dalinosi kat i l iukais , ko 
jus čia įleido? pirmiau niekuomet nebūtų. „Neskan i " , — ne vienas 

Vyrai kiek išsigando, pradėjo t raukt i s atgal. Tik pagalvojo. Aukštaitijoje mažai kas kavą vartojo. Ten 
Vincas su Jurgiu pasiliko savo vietoje ir pradėjo daugiausia buvo arba ta . O jaunesnies iems nieks dau-
aiškintis, kas jie tokie, kaip čia atsirado. giau. kaip pienas. Tad ir čia kava neprilygo pienui. 

— Ir jūs į tą karo mokyklą? Ar jums galvose Jurgiui nebuvo naujiena: 
susimaišė? Juk čia jų knibždėte knibžda, privažiavo ir 
dar tebevažiuoja, — sušvelnėjo virėjas. — Pilnos 
kareivinės prisipildė. Ką su jumis ir darys? 

— O mes skubėjome, manėme, kad pavėluosime. 
Galvojome, kad gali mūsų ir nebepriimti, per didelis 
skaičius kandidatų prisirinks, — aiškino Vincas. 

— Pri ims, nesijaudinkite. Tik gaila tokių gražių 
vyrų. Sukis į Vilniaus kraštą — ir po jūsų. Suvažiavo 
būriai jau prieš kelias savaites, bet niekas jais 
nesirūpina, t ik pavalgo ir dykinėja po kareivinių 
rajoną. Be to, ką kitą čia ir veiks, net ir aprangos ne
turi, — tęsė kalbą virėjas. — Batalionai jiems svarbiau, 
o ne ta karo-mokykla. Reikėjo ir jums dar nesiskubinti, 
galėjote ir po Velykų atvažiuoti, būtų nebuvę vėlu. 
Namie vis smagiau, o čia per didelio malonumo nebus. 
Bet, ką padarysi , atvažiavote — nevarysim atgal. 

Virėjo ka lbumas ir draugiškumas pakelė vyrų 
nuotaiką. Lyg ir ta prastai miegota nakt is ir tie patys 
niūrūs kambaria i nebeatrodė tokie baisūs, kaip iš pir
mo pamatymo. Dar linksmiau pasidarė, kai virėjas 
pasiūlė karštos kavos. Pasiūlymas buvo labai priim
t inas. Tik gaila, kad nė vienas neturėjo jokio indo ka
vai įsipilti. Ir čia virėjas parodė savo nuoširdumą: pasi 

— Va, kad čia būtų ko užkąsti pr ie tos karš tos 
kavos, tai būtų visai ki tas dalykas, — pajuokavo. — 
Gaila, kad mūsų lagaminai taip toli. o ten , žinau, mama 
man nepagailėjo šio to prikrauti , kad nealkčiau. O čia. 
prie tos kavos, lašiniukai ir juoda duona geriausias 
būtų patiekalas. 

Visiems „seilė varvėjo", šypsojosi, bet ką t u dabar 
galėjai padaryti, jei viso to čia nebuvo, reikėjo pasiten
kinti ir taip. 

— Palaukit , atsigausime, kai savo lagaminus par-
sigabensim, tada tik la ikykimės. Kant rybės , vyrai. — 
pasakė Antanas . 

— Įdomu, kada mes čia p radės ime gauti maistą? 
— kažkas paminėjo. 

— Kažin, ar t a s sargybos v i r š in inkas praneš ku r 
nors, kad mes atvažiavome, a r reikės mums pat iems 
ieškoti štabo prisistatyti? — suner imavo Petras . 

— Pažiūrėsim. Nėra ko j aud in t i s , dar labai anks
ti. Jei niekas neateis, po pusryčių ras im viską, juk j a u 
esame čia — vietoje, — suramino Vincas . 

(Bus daugiau* 

I > 



a^a^aaa^a j^ i 

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. gruodžio mėn. 22 d. 

Kelionių pasaulis 
Patarėjai: GT International Kelionių agentūra 

BŪSIMIEMS 
KELIAUTOJAMS 

Tikrai n iekam ne naujiena, 
kad mūsų pasau l i s pasidaręs 
labai mažas. Tai reiškia, kad, 
patobulėjus t echn ika i ir žinių 
perdavimo sistemom, pradėjome 
vis dažniau sužinoti, ka s vyksta 
kitoje pasaulio pusėje. Iš tų 
naujų žinių kilo smalsumas ir 
noras asmeniškai tuos pasaulio 
kampučius pažint i . Daugelis 
mūsų t a p o m e n u o l a t i n i a i s 
keliautojais. Tačiau laimingiau
sias keliautojas y ra tas , kuris 
yra geriausiai pasiruošęs, šio 
naujo skyriaus t iks las ir yra 
informuoti, k a i p ger iaus ia i 
suprasti aviokompani jų žar
goną, kaip t u r ė t i iš savo kelio
nės daugiausia malonumo ir 
naudos, kaip ger iausia i pasi
ruošti ir ką r e ik i a būt ina i žino
ti, besiruošiant į bet kokią kelio
nę. 

KAS YRA KELIONIŲ 
AGENTAS I R KODĖL MAN 

JUO N A U D O T I S ? 

Žmonės p l a u k u s kirptis ar 
šukuotis eina pas profesionalą 
kirpėją, e l e k t r a i n a m u o s e 
t a i s y t i kv i eč i a tos s r i t ies 
specialistą, o besiruošiant i 
kelionę, užmiršta, kad ir toje 
srityje yra speciali tai , kurie 
pasiruošę j iems pa ta rnau t i ir 
padėti. Didžiausias skir tumas 
tarp kitų sričių specialistų ir 
kelionių agento y r a tas , kad už 
jo patarnavimą jūs, t.y. klientas, 
nieko nemokate. Kelionių agen
tas atstovauja visoms Avio 

bendrovėms, viešbučiams, au
tomobilių nuomavimo firmoms, 
keleivinių laivų bendrovėms, 
traukinių firmoms įvairiuose 
pasaulio kraštuose, ^ir >ma, tai 
yra tiesa tiktai tuo atveju, jeigu 
agentūra yra tikrai akredituota 
dviejų institucijų. Tai ARC ir 
IATA. 

ARC yra visos Amerikos 
kelionių agentūras apimanti or
ganizacija, kuri, po kruopščių 
patikrinimų ir a t i t inkamų 
finansinių užstatų bei ga
rantijų, suteikia agentūrai teisę 
atstovauti turizmo firmoms. 
ARC suteikia a g e n t ū r a i 
numerį, kuris figūruoja visų 
bilietų rašyme bei visuose 
atsiskaitymuose su turizmo 
paslaugas teikiančiom firmom. 
IATA yra visų tarptautinių avio 
bendrovių organizacija, 
suteikianti agentūrai privile
gijas, surištas su tarptautinių 
avio bendrovių reprezentacija. 
Yra būtina, kad jūsų pasirinkta 
agentūra turėtų šias akredi-
tacijas, kad galėtų jus tinkamai 
aptarnauti. 

Pati agentūra t u r i susi
tarimus ir kontraktus su Avio 
bendrovėms bei kitom turistines 
paslaugas už priimtinesnes 
kainas negu pati bendrovė. 
Taip pat kelionių agentūros turi 
po ranka kompiuterius, kurie 
greitai suteikia įvairių firmų ir 
Avio bendrovių informacijas, 
belaukiančiam klientui. Geras 
kelionių agentas turi daugiau 
negu vienos firmos informacijas 
ir gali, su klientu pasitaręs, su
teikti jam daugiau galimybių, iš 
kurių pasirinkti. Taigi, nepra

randate nieko, o suteikiat per 
t rumpesnį laiką daugiau 
informacijų, padedančių jum. 
susiruošti puikią kelionę. 

Ruošiantis kelionei, atsa
komybę už gerai suplanuotą 
kelionę prisiima ne agentas, bet 
taip pat ir keliautojas. Keliau
tojas turi iš anksto nuspręsti, 
kada jis nori keliauti, t.y. tiksli 
data, kada nori išvykti, tiksli 
data, kada nori sugrįžti. Keliau
tojas turi žinoti, kokį jis yra 
savo kelionei paskyręs biudžetą 
ir specifiniai, kokių paslaugų jis 
pageidaus. Į tai įeina spren
dimas, ar jam reikės viešbučio, 
transporto, pervežimų į/iš aero
dromo, maitinimo ir turistinių 
paslaugų-ekskursijų. Pagal šią 
jam suteiktą informaciją agen
tas gali sustatyti ir pasiūlyti 
tinkamus variantus. Nežinant 
iš anksto šių reikalavimų ar ap
ribojimų, agentas gali pasiūly
ti tai, kas jums visiškai nepri
imtina. Tai sugaišina abiem 
pusėm daug brangaus laiko. 

Planuojant gerokai iš anksto, 
taip pat palengvina pasirinkimo 
galimybes bei labai dažnai su
teikia progą pigiausiai paslau
gas nusipirkti. Vienam skrydyje 
Avio bendrovė suskirsto visas 
sėdimas vietas į keletą katego
rijų pagal kainą. Kai kurios šios 
kategorijos aiškios, pvz., pirma 
klasė, „Business" klasė ir turis
t inė klasė. Tačiau toje 
vadinamoje turistinėje klasėje 
yra dar kelios kategorijos. 

Kategorijos skiriasi kainomis, 
bet ne aptarnavimu, kuris vie
nodas visoj turistinėj klasėj. 
Kainos skiriasi viena nuo kitos, 
priklausant nuo išankstinio 
pirkimo, bilieto termino ribų, 
t.y. ar bilietas vieno mėnesio, ar 
pusės metų, ar skrendama sa
vaitės dieną, ar savaitgalį, ar 
skrendama švenčių laikotarpiu, 
ar skrendama vasarą, ar žiemą, 
ir t.t. Juo pigesnis bilietas, tuo 
didesni apribojimai. Normaliai 

ir LIETUVIŲ FONDAS 

v 

Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų pro
ga sveikiname mielus Lietuvių Fon
do narius ir visuomenę. Dėkojame už 
Jūsų teikiamą paramą ir pritarimą 
mūsų darbams, remiant išeivijoje ir I 
Lietuvoje mums taip svarbų tautinį f 
išlikimą. Asmeniniame gyvenime lin
kime sėkmės ir sveikatos. 

Lietuvių Fondo vadovybė 

CLASSIFIED GUIDE 
HELP VVANTED R'EAL ESTATE 

Nsadad a woflwn or a man ex-
perienced in sewing in USA; piece-
work. Leave mesage. 

Call ta i . 312-888-9696 

IEŠKOMA VIRĖJA 120 lovų Slaugos 
namams, turinti patirties gaminime 
dietiško maisto ir vadovavime virtuvės 
personalui. Kreiptis prisiunčiant savo 
gyvenimo ir darbo aprašymą: Matulai
tis Nursing Homs, 10 Thurbsr Rd., 
Putnam, Ct. 06260. 

HlSCELUANEOUSt 

tai reiškia, kad bilietą reikia ap
mokėti gerokai iš anksto, jis bū
na nekeičiamas ir negrąžina
mas. Tačiau, jeigu Avio bendro
vė sumažina bilieto kainą po to, 
kai jūs bilietą jau nusipirkote, 
turite teisę bilietą išsikeisti į 
pigesnį. Jeigu tuo tarpu bilietai 
pabrangsta, esate apsaugotas, ir 
bilietas galioja be priemokų. 

Bilietai beveik visais atvejais 
yra pigiausi, jeigu perkami į ten 
ir atgal. Taip pat, su mažom 
išimtim, skrendant tolimas dis
tancijas, reikia pasistengti 
laikytis vienos ir tos pačios Avio 
bendrovės, nes tai irgi eko
nomiškiausia. Tarptautiniai 
skrydžiai reikalauja, kad kelei
vis išbūtų mažiausiai 7 dienas, 
prieš skrendant atgal. Vietiniai 
skrydžiai Amerikos kontinente 
dažnai reikalauja, kad keleivis 
išbūtų per šeštadienį ar sekma

dienį. Tačiau sąlygos skiriasi 
nuo vienos bendrovės į kitą. Ži
noma, reikalui esant arba 
klientui pageidaujant, galima 
šių minimumų nesilaikyti, bet 
tada būkite pasiruošę mokėti 
astronomines kainas. Bilietas, 
pirktas už visą kainą, normaliai 
neturi jokių apribojimų. Tai 
reiškia, kad jį galima keisti, ar 
grąžinti be jokių pabaudų. 

Taigi siūlome, kad pratin-
tumėtės skaityti smulkų šriftą 
laikraščiuose, kur skelbiamos 
patraukliai pigios kelionių 
kainos. Tai kaina gali būti tik 
per pilnatį, sausio mėnesio 5 
dieną, žmogui su pilku kostiu
mu... Šiuo klausimu rašysime 
daugiau vėliau, — o kitą kartą 
duosime informacijų apie Dainų 
švente Lietuvoje, žinodami, kad 
tai daug kam aktualu. 

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRAftK ZAPOUS 
3206 V* Wsst 95th Strsst 

Tai. — (706) 4244654 
(312) 661-6654 

E L E K T R O S . 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-776-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5658 
(706) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

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

IMEX AMERICA, INC. 
524 Stot* Una Rd. 

Calumst City, IL 60408 
Nuomoja automobilius. Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius į Lietuvą. 

iTel. 708-868-0048, F*x 
708 868 8642. Skambinkite darbo 
dienomis 8 v.r.—5 v.v. 

iii 
REAIMART, WC 
6602 S. Puiaaci, 

Chicago, IL 60629 
312 385-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-583-6100, res\ 312-778-3971 

Oak Lawn, IL parduodamas namas 
labai gerame stovyje su daug priedų. 
Tinka mažai arba didesnei šeimai. 
Verta apžiūrėti! Tai. 708-423-3382. 

U.S. SAVINGS BONDS 
For The Current Rate 

Call 1-800 4 US BOND 

UTHUAN1AN 

MERCY LIFT 
Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų 

linki rėmėjams ir aukotojams 
Lithuanian Mercy Lift Valdyba 

Ačiū už Jūsų paramą ir dosnumą! 

• ' 



A.A. BRONIUS AUŠROTAS 

Bronius Aušrotas 

Bronius Aušrotas m i r ė 1993 
lapkričio 24 d., i škank in tas 
vėžio. Palaidotas mauzoliejuje 
Pa lm Beach Royal Gardens 
kapinėse, West Palm Beach, FL, 
lapkričio 27 d. 

A.A. Bronius buvo un ikumas . 
J i s kar ininkas , žvalgybininkas, 
žurnal is tas , au tor ius , visuome
nin inkas — ^daugialypis" . Bro
nius gimė 1909 birželio 25 d. 
Majoriškių ka ime, Vilkaviško 
apskr. I pasaulinio k a r o metu, 
dėl vokiečių ofenzyvos 1915 m., 
še ima evakuota Rusijos gi-
lumon. Karą išgyveno su tėvais 
Minske, Oršoje ir ki tur . 1917 m. 
grįžo į Lietuvą. Apsigyveno 
Kybartuose, k u r tėvas Antanas 
buvo paskirtas pašto viršininku. 

Bronius 1928 m. baigė Kybar
tuose Žiburio komercinę gimna
ziją ir įstojo į pirmojo Lietuvos 
prezidento Karo mokyklą, kurią 
baigė 1930 — Vytau to Didžiojo 
metais , pakel tas į jaunesniojo 
le i tenanto laipsnį, pa sk i r t a s į 
8-tą pėst ininkų pulką, išvyko 
ta rnyba i į Šiaul ius . 

Rikiuotės ka r in inko darbas 
pulke nepatenkino Broniaus . 
J i s norėjo kažko kito. 1932 m. 
p a s i p r a š ė į K a r o aviaci ją . 
Perėjęs nus ta ty tus t i k r in imus , 
buvo pr i imtas ir išvyko į Karo 
av i ac i jo s m o k y k l ą K a u n e . 
Atrodė, kad šis pas ike i t imas 
b u s p r a d ž i a p a s i t e n k i n i m o 
tarnybinėse pareigose. Tačiau 
dėl politinių painiavų ir intrigų 
Broniui buvo įsakyta paduoti 
r a p o r t ą „ s a v a n o r i š k a m " 
išėjimui į atsargą. Ir t a i p 1933 
m. gegužės mėn. Bronius buvo 
paleis tas iš ka r iuomenės . 

Verta pastebėti, kad Broniaus 
politinei linijai nusistovėti stip
rios įtakos turėjo jo mokyklos 
d rauga i broliai Š imka i Ky
b a r t u o s e . Prof. A u g u s t i n a s 
Voldemaras buvo Š imkų dėdė, 
o ir Broniaus tėvas prijautė 
Voldemaro politinei filosofijai. 
Taigi Bronius gerbė Voldemarą 
kaip gabiausią Lietuvos ' Vie
nio politikos vadovą. 

Būdamas vėl civilis, Bronius 
persikėlė į Klaipėdą, nes čia 
gavo darbą Lietuvos banke. 
Klaipėdoje j i sa i žengė savo 
pirmuosius žurnalisto žingsnius 
„ V a k a r u o s e " (d ienraš t i s ) ir 
„ L i e t u v o s s p a r n u o s e " 
(mėnesinis žurnalas) . Ta ip pat 
Klaipėdoje jisai susidraugavo su 
Veronika Švent iskai te ir 1935 
m. susi tuokė su j a Palangos 
bažnyčioje. Nuo šiol Bronius ir 
V e r o n i k a k e l i a v o b e n d r u 
gyvenimo keliu 58 m e t u s . 

Ne t rukus t a s bendras kelias 
pareikalavo su ta r t ino spren
dimo, kai 1937 m. Broniui buvo 
p roga gr įžt i į k a r i u o m e n ę 
žvalgybos darbui . Bronius buvo 
tų metų rudenį p r i imtas ir pri
skir tas prie Kar iuomenės štabo 
II skyr iaus (žvalgybos i r žinių 
rinkimo), pas iųs tas į Vievį. 
Uždavinys — žvalgyti ir sekti 
l e n k ų k a r i u o m e n ė s da l i s 
Vilniuje ir apylinkėje. J a u n a s 
ka r in inkas , tokio da rbo ne
dirbęs, turi panaudo t i savo 
lakią vaizduotę ir sute lkt i visas 
savo jėgas seklių ir pranešėjų 
kadrui sudaryt i , instrukcijoms 
duoti, žinioms priimti, patikrin

t i , s u r ū š i u o t i i r savo vir
š i n i n k a m s perduoti . Re ik ia 
nepamiršt i , kad kariniai, o kar
tais ne t i r politiniai sprendimai 
gali būt i daromi pasiremiant ži
niomis, surinktomis per žvalgy
bos sekyklas. 

Broniui teko painus darbas 
1938 m. kovo mėn. Lenkijos 
vyr iausybės ult imatumo rė
muose. J i s aprašė tai savo kny
goje „Sunkių sprendimų meta i" 
(1985 m.). Pagal tą knygą, Bro
n i aus v i r š in inka i buvo pa
tenkin t i jo a t l ik tu darbu. Tai 
buvo Broniu i paskat inimas 
pasi t ikėt i savimi ir tobulintis 
žvalgybos veikloje. 

1939 metais Lenkija subyrėjo, 
ir Raudonoji armija pasiekė Lie
tuvos ryt ines sienas. Bronius 
buvo perkel tas į Vilnių žval
gybos darbui prieš sovietus. 
Pa inus darbas buvo atl iktas, 
ypač ka i sovietai kaltino Lietu
vos vyriausybę už tariamus 
raudonarmiečių grobimus, net 
žudymus. 

Sovietams okupavus Lietuvą, 
Bronius apsisprendė pereiti į 
Vokietiją, tikėdamasis kokiu 
nors būdu įsijungti į Lietuvos 
laisvinimo darbą. Vokietijoje 
Bronius užmezgė ryšius su 
valdžios pareigūnais, žinomais 
iš savo tėvo, nes Broniaus tėvas 
An tanas , būdamas pašto virši
n i n k a s Kybar tuose , p a l a i 
kydavo su j a i s tarnybinius 
ryšius. 

Žingsnis po žingsnio Bronius 
pradėjo žinių rinkimo flarbą 
vokiečių karinėje žvalgyboje. 
Darbo pradžia — Tilžėje. Bro
nius aprašė savo darbą vokiečių 
žvalgyboje knygoje „Laisvės 
niekas nežadėjo" (išleista Vil
niuje 1992 m.) 

Trečiajam Reichui sugniužus, 
Bron ius užmezgė ryšius su 
Vakarų sąjungininkų žvalgyba 
ir pagal iau tęsė žvalgybos talką 
JAV žinių rinkimo sistemoje. 
Šiame darbe j a m čeko gyventi 
daugelyje kraš tų (Brazilija, Ar
gent ina , Malayai , Berlynas, 
Meksika ir ki tur) vis ta pačia 
mint imi — talkininkauti t iems, 
kurie veda prieškomunistinę 
kovą, nes komunistai buvo 
pagrindiniai Lietuvos budeliai. 

1973 m. pensininkų Aušrotų 
šeima — Bronius ir Veronika — 
atvyko į Juno Beach, FL, čia 
apsigyvendama pastoviam ir ra
miam poilsiui. Tačiau ramios 
dienos Broniaus neviliojo. Iš
gyvenęs svetimuose kraštuose 
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Kauno mergaičių choras „Pastoralė" Clevelande. Viduryje choro vadovė Nijolė Jautakienė. 
Nuotr. VI. B a c e v i č i a u s 

ATSISVEIKINIMAS 
Šių metų gruodžio 10 dieną 

Red Deer, Alberta, Kanadoje 
mirė Anas t az i j a Džiugely-
t ė -Povy l i enė , sulaukusi 97 
metų amžiaus. Ji gimė Kama
juose, Rokiškio apskrityje, bet 
savo gyvenimo geriausius me
tus praleido Kėdainiuose, k u r 
jos vyras Pranas Povylius buvo 
burmistru. Visa Povylių šeima 
išvengė pirmųjų vežimų į Sibi
rą, kai Kėdainių burmistrui dė
kingi žydai pranešė apie planuo
jamą suėmimą. Tada Povyliai, 
palikę viską, išsislapstė kaime 
per pirmąjį bolševikmetį. Už tai 
galbūt iki paskutinių dienų A. 
Povylienė labai sielojosi Lietu
vos žydų likimu, prisimindama 
n e t va ikys t ė j e iš d r aug ių 
išmoktas daineles žydų kalba. 

Burmistras Pranas Povylius 
mirė netikėtai, sulaukęs tik 53 
m., 1951 metais Bavarijoje, 
Murnau mieste, prie Oberamer-
gau, jau gavęs leidimą vykti į 
JAV. Jo našlė Anastazija po to 
išvyko į Kanadą ir likusio 
gyvenimo 50 metų praleido su 
savo dukra Regina Povyliū-
te-Šepetiene Red Deer mieste, 
Kanadoje. Be dukters Reginos 
Kanadoje taip pat gyvena jos 
sūnus Valent inas Povylius, 
vaikaičiai; brolis Bronius Džiu
gelis su šeima gyvena Lietuvo
je. JAV jos liūdi sesers duktė ir 
krikšto dukra dr. Danutė Širvy-
daitė-Bieliauskienė su šeima. 

Mirties proga, peržiūrint „me-
morabilia", teko užtikti savo 
a.a. motinos Bronės Širvydie-
nės, Povylienės sesers, seniai 
r anka rašytą eilėraštį, kuriame 
t ik ra i atsispindi abiejų seserų 
nuotaikos: 

Tremtinio malda 

O, Dieve! Tu mylimas mūsų 
Tėveli, 

Grąžink mus Tėvynėn... Tu 
viską gali... 

Nerimsta mūs mintys ir nyksta 
mūs galios; 

Nyku mums čia būti svetimoje 
šalyj. 

Toli nuo Tėvynės mums 
dienos nemielos: 

Mes skurstam, mes alkstam be 
žemės gimtos. 

Palaimink mūs viltį, sustiprinki 
sielą 

Ir leisk mums sugrįžti iš 
tremties nelemtos! 

O Dieve! Maldaujam tavęs 
Visagali, 

Pažvelk į mūs širdį ir sielos 
gelmes, 

Ir viltį ir skausmą ir t remtinio 
dalią 

I Tavo rankas atiduodame mes! 

I r kas drįs sakyti, kad ši 
generacija, išrauta su šaknimis 
iš Tėvynės ir niekur neprigijusi, 
išėjo svetur laimės ieškoti? 

Ilsėkis ramybėje! 
Danutė Bie l i ausk ienė 

DRAUGO RĖMĖJAI 
Įvair iomis progomis „Drau

g o " p a r a m a i pinigines a u k a s 
per 20 metų, Bronius buvo išsi- a t s i u n t ė š i e d ienrašč io skai -
ilgęs lietuviško bendruomeninio tvtoiai-
gyvenimo. Jis tuoj įsijungė į LB 
dalinių organizavimą ir buvo la
bai ak tyvus organizatorių ra
telio narys . Tose kapinėse, kur 
Bronius palaidotas, yra sklypai 
žemės su ženklu „Lithuanian 
Garden" ir granitiniu pamink
lu „Mylimai Lietuvai". Tai dar
bas tos veiklos, prie kurios 
Bronius buvo prisijungęs. 

Būdamas pensininkas, Bro
nius išplėtė savo žurnalistinę 
veiklą „Drauge" ir „Dirvoje", 
i ške ldamas tarptautinio po
būdžio t emas , par inkdamas 
medžiagą iš vadinamos „didžio
s i o s " s p a u d o s . Anksč iau 
minėtos jo dvi knygos bio
g ra f i ško pobūdžio. Trečioji 
knyga paruošta, dar neišleista. 

Šiame pensininkų telkinyje 
Bronius buvo tarytum įsikū
nijusi sveikata. J is plaukdavo 
At lante ilgas distancijas, bėg
davo vaikščiojimo takais. Vėžys 
įsibrovė iš pasalų. 

U n i k u m a s iškeliavo. Ne-
.asime pasaulyje kito tokio 
l ie tuvio , kur i s būtų d i rbęs 
svetimose kariuomenėse t ik dėl 
to, kad prisidėtų prie kovos 
prieš savo krašto pavergėjus. 

Broniui iškeliavus, pasiliko 
žmona Ve ron ika , b r o l i s 
V y t a u t a s su šeima, s ū n u s 
Rimas su šeima, kito brolio duk
ra su šeima. 

Vienas užsibrėžtas gyvenimo 
tikslas nepasiektas — užplanuo
ta kelionė į Lietuvą su sūnumi 

75 dol. Juozas Ardys, Fair-
view, PA; Marija Vilutis, St. Pe-
tersburg, FL. 

70 dol. dr. Elena Repšys. Oak 
Lawn, IL. 

50 dol. Ray Masiliūnas. Oak 
Lavvn, IL; Nijolė Genytė-Poškus. 
Bourbonnois, IL; J. Jurkūnienė. 
Ottavva, Kanada; dr. K. A. Šu
kys, Kankakee, IL; Maria Auš-
rotas-Wiener, Fort Launder-
dale, FL; Birutė Žiliniskienė. 
Loplar Bluff, MO; Irena Čade. 
Amherst, MA; Petrė Kinderis. 
Chicago, IL; Edward F. Lavan. 
Worcester, MA. Bolius Micpovi-
lius, Brockton, MA; Antanas 
Minelga, Olympia, WA; Jonas 
Skladaitis, Philadelphia, PA; 
Nijolė Vardienė, Norman, OK: 
M. Vaškevičius, Toronto. Kana
da. 

40 dol. Irena Ancerys, Porter, 
IN; dr. A. Broel-Plateris, Bet 
hesda, MD; Jonas Kasputis, 
Bristol, CT, Stasė Bublienė, Bir-
mingham, MI. 

35 dol. dr. Arvydas Vanagū-
nas, Oak Park, IL; Jadvyga K a 
napė, Coral Springs. FL. 

30 dol. Genė Čyvas, St. Pete 
Bch., FL; Vitalis ir Gražina Da
mijonaitis, Western Springs.IL; 
Maria Krasauskas, Baltimore. 

ir vaikaičiu. Net ir data ta i 
kelionei buvo parinkta, praėju 
sio birželio 25 ji. Nežinomi liki
mo keliai... 

V ladas Zibas 

MD; Augustinas Kuolas, Oak-
ville, Kanada; J. Valaitis. Bur-
bank, IL. 

25 dol . A. B a l t r u k ė n a s . 
Dania, FL: Edmund Capas. 
Pompano Beach, FL; Gintarė 
Gečys, Oaklyn, NJ; kun. Povilas 
A. Gillis, Ocean Springs, MS; V. 
Jakovickas. Chicago, IL; Jonas 
Jurkšait is , Beverly Shores. IN: 
Antanas Kašubą, Saint Peters-
burg, FL; Liudas Kriaučiūnas. 
Cicero, IL; V. A. Mažeika, Col-
bert. GA; Antanas Mažiulis, 
South Boston. MA, Stasys Ma
žulis, Wildwood, IL. P. R. Mei
lus, Orland Park, IL: Dainė 
Quinn, Orland Park, IL; Euf. ir 
B. Steponis. Seven Hills, OH: dr. 
A. L. Čepulis. Willoughby Hills, 
OH; kun. Alfonsas Babonas. 
Detroit. MI; Anelė Lukoševi-
čiūtė, Grand Rapids, MI: J . Au
gius, Darien. IL; John Krump
lys, Cicero, IL; Jonas Kirvaitis, 
Chicago. IL; Juozas Bartkus. 
Ormond Beach, FL; Antanas ir 
Valė Skridulis, Daytona Beach. 
FL; Irena Slavinskas, St. Pe-
tersburg. FL; Vida Zubkus, 
Poolesville. MD; Vytautas Kut-
kus. Dearborn, MI; Milda Bosz-
kievvicz. Park Ridge, IL; B. 
Stangenbergas, Cicero, II; Julia 
Lapkus, Palos Hills, IL. 

20 dol. Emilija Ambrozaitis. 
Lernont. IL; Regina Barauskas. 
Melrose Park, IL; Jonas Deke 
ris. Cicero. IL: Juozas Gedmin 
tas, Huntm^ton Beach, CA, So-
phie Gliožeris, Lernont, IL; Sta
sys Jankauskas, Westlako. OH; 
Bronė Jucenienė, J u n o Beach, 
FL; B. P. Juodelis, Willowbrook, 
IL; Veronika Kiznis, Rockford. 
IL; Stella Larsen, South Gulf-

port, FL; Vita ir George Loute, 
Bervvyn, IL; Jonas Martinkus, 
Chicago, IL, Vaclovas Momkus, 
Chicago, IL; Andrius R. Miro
nas, Carlsbad, CA; Raymond 
Nemunaitis, VVestminster, MD, 
R. Panaras , Orland Park, IL, J. 
Peters, Mountain Home, AR, 
Anelė Pietaris , Clark, NJ , A. 
Masiulionis, Buffalo, NY; V. Z. 
Pliodzinskas, South Euclid, OH; 
Vidmantas Raišys, La Grange, 
IL; Jonas Ramanauskas, Metu-
chen, NJ . A. Sadauskas, Pom
pano Beach, FL; V. A. Saiminin-
kas, East Hartford, CT; Anasta-
sia Sema, Chicago, IL; Jonas 
Šiaučiūnas, Cicero, IL: Anthony 
Shurkus. Redford, MI; Kazimie
ra Škerienė, Chicago, IL; Henry 
Stasas, Cleveland. OH: Ramin
ta Vaitėnas Jacobs, La Grange, 
IL; Jonas Veselka, Evergreen 
Park, IL; Irene Vinslovas, Cle
veland, OH, Antanas Zaura, 
Chicago, IL, D. Banaitis, Wood-
haven, NY; B.V. Cypas. Hilton. 
NY, Gedas, Elvira Žemaitis, 
Cleveland, OH; Kazys Gogelis, 
Redford, MI; Petras Putr ius, 
Livonia, MI; Stanley Gryškevvis, 
Chicago, IL; Liudas Kulnys, 
Sudbury. Kanada, Ignas Stan
kus, Cleveland, OH: Victor 
Chainas, Naples, FL; Bronė ir 
Algirdas Pužauskas , Ocean 
Park, WA; Vacys Numgaudas, 
Harbert, MI; Paul Mažinąs, Chi
cago, IL: Leonas Daukus, Chi
cago. IL; Elena Jasait ienė, St. 
Petersburg. FL; Vyt. A. Rač
kauskas. Cicero. IL: J. Lampsa-
tis, Chicago, IL; D. Giedraitis, 
MD: Michigan City, IN: Marija 
Polteraitis, St. Pete Beach, FL; 
Jonas Spurgis. Chicago, IL; Gra
žina Stanulis , Downers Grove. 
IL; Antanas Valavičius; Chica
go, IL; Stasys Tiškevičius, Chi
cago. IL; Liudas Valančius, Or
land Park, IL: Evaldas Veleckis. 
Orland Park. IL; Robert ir Jani
na Kėkštas , Visconsin Delis, 
WI; Vytautas Čepas, Chicago, 
IL; Aug. Pranskevičius. Chica
go, IL; Salomėja Stakėnas, Chi
cago, IL; Victor Skudžinskas, 
Chicago. IL; Algirdas Eitmanas, 
West Paterson, N J: dr. V. Tu 
masonis. Key Biscayne. FL. 

15 do l . Bronė Baktys, Little 
Rock. AR; Clemence Bastys, 
Chicago, IL; Veronika Brinas, 
Chicago, IL; H. M. Butkus. Mis 
sion Viejo, CA: Mikas Česas. 
Dovvners Grove, IL; Liudas Do
vydėnas, Lenox, MA: Charles 
Gricius, Amherst. MA, Irena A. 
Jansonas. Osterville, MA, Anta
nas Kavaliūnas. Cleveland. OH. 
Antanė Kliorienė, St. Peter 
Beach, FL, Dale Murray, Bruok-
field. WT, Kazys Rutkauskas . 
Rockford. IL; K. Micevičius. 
Willowbrook. IL, Jonas Stubrys, 
Chicago. IL; Algimantas P. Ur-
butis. Palos Hts.. IL; Jonas 
Vasaris, Barberton, OH; Char
les Alkevičius, Grand Rapids, 
MI; Živilė Jech. Naperville, IL; 
J. Povilaitis. Omaha. NE; Ro
man Biliūnas. Vienna, VA; Ma 
riįona Dikinienė. Park RidgeT 
IL; Veronika Jaskauskas . Dav-
ton. OH. 

Vi s i ems a u k o t o j a m s nuo
š i rdž ia i d ė k o j a m e . 

A. t A. 
KAROLINA ŽVIRZDIENĖ 

Gyveno Kenosha, Wisconsin. 
Mirė 1993 m. gruodžio 18 d., 2:30 vai. ryto, sulaukus 97 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Kretingos apskrityje, Beržoro kaime. 

Amerikoje išgyveno 44 m. 
Nuliūdę liko: dvi marčios: Nijolė Vardienė ir Zita Žvirz-

dienė; devyni anūkai; trys dukterėčios ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionio buvo žmona a.a. Stasio Žvirzdžio ir motina a.a. 
prof. dr. Vytauto Vardžio ir a.a. Broniaus Žvirzdžio. 

Priklausė Racine-Kenoshos Lietuvių Bendruomenei ir 
Rožančiaus dr-jai Šv. Petro parapijoje Kenosha, Wisconsin. 

Laidotuvės įvyko pirmadienį, gruodžio 20 d. Iš laidojimo 
namų buvo atlydėta į Šv. Petro parapijos bažnyčią Kenosha, 
Wisconsin, kurioje buvo atlaikytos gedulingos šv. Mišios už 
velionės sielą. Po Mišių velionė buvo nulydėta į St. James, 
Kenosha, Wisconsin kapines. 

Aukas prašo siųsti Vaikų Viltis. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

prisiminti ją savo maldose. 

Nuliūdę marčios ir anūka i . 

DVIDEŠIMT DEVYNERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
Muz. ADOLFAS MONDEIKA 

1964 m. gruodžio mėn. 27 d., pakėlęs daug žemiško 
skausmo, šios žemės kelionę baigė mūsų brangus ir mylimas 
tėvelis Adolfas Mondeika. Gruodžio 31 dieną buvo palaido
tas Queen of Heaven mauzoliejuje. 

Jo brangų atminimą minint, dvidešimt devynerių metų 
mirties sukakties proga, gruodžio 27 d. ir laidojimo, gruodžio 
31 d. 8 vai. ryto Šv. Antano parapijos bažnyčioje. Cicero ir ki
tose parapijose už velionio sielą bus atnašaujamos šv. Mišios. 

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai 
kviečiame dalyvauti šv. Mišių aukoje ir drauge pasimelsti už 
mūsų mylimo tėvelio Adolfo Mondeikos sielą. 

Nuliūdę: dukros Marija i r Te resė ir kiti giminės. 

Dayton, OH, Šv. Kryžiaus l ie tuvių parapijos k lebonui 

A.tA. 
Kun. VACIUI KATARSKIUI 

mirus, gilią užuojautą r e i š k i a m e jo sese r ia i d r 
JADZEI G I N E I T I E N E I , j o s š e i m a i i r k i t i e m s 
giminėms ir ta ip pat v is iems Day ton , OH, l i e tuv iams. 

Cincinnati Lietuvių Bendruomenė 

A.tA. 
Kun. VACIUI KATARSKIUI 

Dayton. OH. lietuvių parapijos klebonui mirus, gilią užuojautą 
reiškiame jo seseriai dr. J. GINEITIENEI, visai GINEIČIU 
šeimai ir kitiems giminėms, ir kartu liūdime. 

Danutė ir Vytautas Bieliauskai 
su šeima 

Padėkos ir Prašymo Pamaldos 
ruošiamos iv . Kalėdų motu — 

gruodžio 25 d., Iki sausio 1 d. Imtinai 
Marijonų koplyčioj* orio „Draugo" 

Praiau uungti mano atžymėtas intencijas i kalėdinės oktavos Sv Misiąs ir 
maldas 

Padėka Dievui ui iiuos metus 
Padėka Marijai ui globa 
Padėka ui gautas malones 
Padėka ui taika pasauly 
Ui lietuvius Sibire, gyv tr mir 
Ui šeimos mirusius 
Ui vaikus 

Prašant iaiming ateinančių metų 
Prašant sveikatos 
Prašant ramybės šeimoje 
Prašant santūrumo malones 

D Prašant Lietuvai laisvės 
Praaant pasaukimų Į dvasini luomą 

t" Ypatinga intencija 

Mano kalėdinė auka Oktavai 

Vardas, pavardė 

Adresas „ 

MARIAN FATHERS, 6336 8. Kliboj m Ava. 
Chicago, IL 60629 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Šv. Antano parapijoje. Ci

cero, IL, Kalėdų dieną 10:45 v.r. 
prieš lietuviškas Mišias parapi
jos choras giedos kalėdines 
giesmes. Choro vadovas Marius 
Prapuolenis tai progai yra 
pakvietęs muz. Manigirdą Mo-
tekaitį groti atnaujintais bažny
čios vargonais. 

Gera žinia mėgėjams čiuož
ti, nes ir šiais metais Čikagos 
vidurmiestyje įruošta didžiulė 
čiuožykla prie State ir Randolph 
gatvių. Visi gali atvykti ir čiu
žinėti be užmokesčio. Galima 
išsinuomoti ir pačiūžas (3 dol. 
suaugusiems, 2 — vaikams). 
Šiemetinė čiužinėjimo prog
rama pavadinta „Skate on 
State". 

Naujųjų metų naktį Čika
goje ruošiamasi sutikti su 
muzika ir „fireworks". Čikagie-
čiai kviečiami pasigėrėti ištai
gingu padangių spektakliu, 
kuris nušvies miesto padangę iš 
dviejų vietų — North Pier Ter
minai ir Hyatt Regency viešbu
čio Čikagoje., 

x American Travel Service 
praneša, k ad įstaiga bus 
uždaryta gruodžio 24,27,31 d. 
ir ta pačia proga sveikina visus 
savo klientus bei draugus su šv. 
Kalėdomis ir linki laimingų N. 
Metų! 

(sk) 

x $1.85 už svarą AIR CAR-
GO iš Chicagos per TRANS-
PAK. Minimumas $30. Ši 
nuolaida tik iki Kalėdų. Talpin-
tuvai siunčiami kas savaitę. 
Pinigai pervedami doleriais. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312-
436-7772. 

(sk) 

x Naujų Metų sutikimo po
kylis, kurį rengia Lietuvių 
Opera, vyksta Jaunimo centre, 
ir kviečia Jus su savo draugais 
jame dalyvauti. Pokylio metu 
gros Ričardo Šoko orkestras. 
Mašinos bus visą laiką saugo
jamos. Visas informacijas teikia 
ir stalų užsakymus priima 
Operos valdybos pirm. Vaclo
vas Momkus , tel. (312) 
925-6193. Sutikime Naujuosius 
Metus su Operos choro nariais, 
mecenatais ir rėmėjais. Šio 
pokylio pelnas skiriamas Vytau
to Klovos „Pilėnų" operos pasta
tymo išlaidoms sumažnti. Pra
šome dalvvauti. 

(sk) 
x Baltia Express sveikina 

visus savo klientus su Šv. 
Kalėdom ir praneša, kad ir 
toliau siunčia siuntinius sau
giausiai ir greičiausiai. Siuntos 
lėktuvu kas savaitę per savaitę. 
Pasiteiravimui nemokamas tel. 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624. Siųskite siuntinius 
UPS arba pristatykite adresu: 
3782 W. 79 St., Chicago, IL 
60652. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Cibaitis 
6247 S. Kedzie Ave. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 1-312-776-8700 

Virš 20 mėty praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bylose 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 W, 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

Lietuvos Respublikos gene
ralinis konsulatas Čikagoje 
praneša, kad Kalėdų ir Naujųjų 
metų švenčių proga konsulato 
įstaiga nedirba šiomis dienomis: 
gruodžio 24, 27 ir 31. Konsula
to įstaiga po švenčių dirbs įpras
tu laiku; nuo sausio 3 d.: šiokia
dieniais nuo 10 vai. r. iki 1 vai. 
p.p. (šeštadieniais ir sekmadie
niais nedirbama). Turint 
reikalų kitom valandom, pra
šome skambinti konsulato įstai
gai tel. 312-582-5478 ir palikti 
žinutę. Konsulato štabas jums 
atskambins. 

Algis Regis, Mažosios Lietu
vos Rezistencinio sąjūdžio 
pirmininkas, Mykolas Aba
rius, Lietuvos Šaulių s-gos išei
vijoje pirmininkas, ir Juozas 
Mikulis, Klaipėdos jūrų saulių 
kuopos Cicero, IL, vadas, buvo 
pagerbti Lietuvos Atsargos 
Karininkų sąjungos Lietuvos 
Kariuomenės įkūrimo 75 metų 
Jubiliejaus paminėjimo raštu už 
jų nuopelnus, stiprinant Lietu
vos Nepriklausomybę ir jos 
ginkluotas pajėgas. Garbės 
raš ta i j iems buvo į te ikt i 
gruodžio 19 d. Čikagos šaulių 
kalėdiniam susirinkime. Garbės 
raštus įteikė dimisijos majoras 
Ed. Vengianskas, Lietuvių 
Karių veteranų „Ramovės" ir 
jūrų šaulių „Nemuno" rinktinės 
pirmininkas. 

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI 

,,Draugo fondo" direktorių 
taryba ir valdyba nuoširdžiai 
sveikina visus fondo narius ir 
rėmėjus su šv. Kalėdomis ir 
Naujaisiais Metais. Mes 
linkime, kad 1994 metais visi 
,,Draugo" skaitytojai, visos, 
,,Drauge" skyrius turinčios, 
organizacijos bei visos kitos, apie 
kurių veiklą rašo „Draugas", 
visi mūsų LB, ALTO, BALFO 
bei kitų organizacijų centrai ir 
padaliniai taptų nariais „Drau
go" fonde. „Draugas" ir toliau 
skelbs visų veiklą ir pozityvias 
mintis bei pastangas lietuvybės 
išlaikymui plačiame pasaulyje ir 
laisvės bei krikščioniškos 
moralės ir taikos atstatymą 
tėvynėje Lietuvoje, kuri spindi 
Betliejaus žvaigždėje. 

Laima ir Petras Aleksai, 
Hickory Hills, LL, sveikina savo 
gimines, draugus ir pažįstamus 
su šv. Kalėdom ir Naujaisiais 
metais! 

Kęstutis ir Meilutė Biskiai, 
Downers Grove, IL, sveikina 
visus gimines, draugus ir pažįs
tamus su šv. Kalėdom ir linki 
laimingų Naujųjų metų. 

Lietuvių Moterų klubų fe
deracija sveikina visas savo 
nares, gyvenančias įvairiuose 
Siaurės ir Pietų Amerikos, 
Europos ir Australijos mies
tuose, su šv. Kalėdomis ir linki 
sveikų, malonių bei darbingų 
Naujųjų metų. 

Aleksandras Dundulis 
sveikina visus ir taip pat „Drau
go" štabą šv. Kalėdų ir Naujųjų 
metų proga, linkėdamas daug 
laimės ir sėkmės. 

x „Saulutė", Lietuvos 
našlaičių globos būrelis, dėko
ja už aukas padėti vargs
tantiems Lietuvos vaikams: 
Aldona Miloch $50 a.a. Soohia 
Ališauskas atm., A.M.G. $150, 
J. Švabaitė-Gylienė $25 a.a. 
Jono Gintauto Stankūno atm., 
Austė Vygantienė $25 a.a. Bro
niaus Valadkos atm., Austė 
Vygantienė a.a. Kazimieros 
Leonatinės atminimui. Ačiū, 
„Saulutė" 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. 
Aukos nurašomos nuo mokes
čių. 

(sk) 
x LEMONTE, PL centre, 

TRANSPAK įstaiga veikia 
kiekvieną savaitę: penktd. 3 v. 
p.p. - 7 v.v., šeštd. 10 v.r. - 3 v. 
p.p., sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p. 
Tel. 708-257-0497 arba 312-
436-7772 

(sk) 
x Kalėdų švenčių prga, 

„Kun. Gražinos" vyr skaučių 
būrelis Chicagoje, nuoširdžiai 
sveikina visus geradarius, 
dosniai aukojusius Akiniai 
Lietuvos silpnaregiams vajui. 
Jūsų visų dėka, daugiau kaip 
šimtui vaikučių ir suaugusių 
šios šventės bus šviesesnės ir 
džiaugsmingesnės. 

(sk) 

I f S k ZVAIGZDUTE 
I^I^^^JL* #• Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriata 

Redaguoja J. Pintas Medžiagą siųsti: 3206 W. 85th Place, Chicago, IL 60629 

Julija Smilgienė, Chicago, IL, 
sveikina visus draugus ir pažįs
tamus šv. Kalėdų bei Naujųjų 
metų proga. Vietoj šventinių 
kortelių aukoja 200 dol. „Drau
go" fondui. 

Salomėja ir Viktoras End-
rijonai, Chicago, IL, sveikina 
savo gimines, draugus, pažįs
tamus šv. Kalėdų ir Naujųjų 
metų proga. Lai Kūdikėlis iš 
prakartėlės laimina visus, o 
Nauji metai tebūna sveiki ir 
džiaugsmingi. Užuot mokėję 
paštui už kalėdinių sveikinimų 
siuntimą, skiria 50 dol. auką 
„Draugui". 

Elena Kairienė, gyvenanti 
Miunchene, Vokietijoje, prisi
mindama š.m. birželio 6 d. miru
sį savo vyrą žurnalistą Juozą 
Kairį, dėkoja visiems, kurie 
pareiškė jai užuojautą žodžiu ar 
raštu ir dabar sveikina visus su 
Kalėdų šventėmis, linkėdama 
visiems sveikų ir laimingų Nau
jų — 1994 — metų. 

M. Gelažienė, St. Petersburg, 
FL, rašo: „Sveikinu „Draugo" 
personalą su šv. Kalėdomis ir 
Naujaisiais metais. Tegul nušvi
tusi nuostabi žvaigždė virš 
Betliejaus neša džiaugsmą Jūsų 
namams, telaimina ir suteikia 
jėgų, dirbant tokį sunkų, pilną 
pasišventimo darbą dėl tėvynės 
Lietuvos. Nors ir pavėluotai 
gaudami, skaitome „Draugą su 
dideliu dėmesiu. Prisimindama 
a.a. kun. Praną Garšvą, siunčiu 
50 dol. auką". 

Ona ir Jonas Gradinskai, 
Chicago, IL, dėkoja už korteles 
ir kalendorių, linki „Draugui" 
ilgo amžiaus, o leidėjams ir 
bendradarbiams — linksmiau
sių švenčių. 

Sveikiname savo klientus, 
draugus ir pažįstamus švenčių 
proga: geros sveikatos, geros 
nuotaikos, džiaugsmingų Kalė
dų ir laimingiausių 1994 metų. 
— Ona ir Jonas Gradinskai, 
J. G. Television savininkai. 

x Agronomo Alfonso Vaza-
linsko atminimui, mirusio š.m. 
lapkričio mėn. Montrealyje, An
tanas ir Leokadija Brazdžiai 
paaukojo $100 L i e t u v o s 
silpnaregių fondui. Dėkojame. 
Galutinį visą aukojusių sąrašą 
šio vajaus teikėjos — „Kun. 
Gražinos" vyr. skaučių būrelio 
seses paskelbs „Draugo" dien
raštyje 1994 m. sausio mėn. 

(sk) 

x TRANSPAK ŠVENTI
NIS žiemos siuntinys, $39 — 
aspirino 250 tbl., multivitaminų 
250 tbl., tirpi kava, malta kava, 
tirpi arbata su citrina, apelsinų 
koncentratas, vafliai, aliejus, 
mėsos konservai. TIK $39. Vis
kas užsienietiška. 55 sv. įvai
riausių aukščiausios kokybės 
maisto produktų, $96. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

KALĖDOS LIETUVOJE GALVOSŪKIS NR. 55 

Tėvynės Žvaigždutė, Kūdikėlio Jėzaus gimimo šventės proga, 
sveikina visus savo skaitytojus ir bendradarbius. Linki sveikų ir 
nuotaikingų Kalėdų švenčių, o Lietuvos vaikučiams ir jų tėveliams 
turtingo Kalėdų Senelio ir Dievo palaimos! 

Redaktorius 

KALĖDŲ EGLUTĖ 

Kartą mano šeima nusipirko 
eglutę. Mes nežinojome, kad ta 
eglutė buvo stebuklinga. Kai 
mes grįžome, mūsų eglutė pati 
įėjo į šeimos kambarį. Mes visi 
labai nustebom ir sušukom 
„Wow!" Kai aš pasakiau „tuo
jau papuoškime eglutę", tada iš
girdome garsą ,,bum-bum-
bum". Tuojau pamatėme, kad iš 
rūsio atėjo pačios dėžės su 
papuošalais ir pradėjo puošti 
eglutę. Mes visi stebėjomės, kad 
ta eglutė viską pati daro. Aš pa
sakiau: „Gal ši eglutė yra ste
buklinga?" — „Taip, ji tokia 
yra", — atsakė visa šeima. 

Kūčių dieną eglutė kalbėjo: 
„Aš esu stebuklinga eglutė. Aš 
niekada nemirštu, laikykite pas 
save mane visą laiką". — „Ge
rai!" — mes visi atsakėme. Taip 
mes gyvenome linksmai! 

Lina Šeštokaitė, 
Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los mokinė. 
(„Pirmieji žingsniai") 

PARAPIJOS REIKŠMĖ 

Pirmą kartą, kai aš atėjau į 
Švento Kazimiero bažnyčią, aš 
čia buvau pakrikštyta. Kai aš 
paaugau, tada pradėjau supras
ti, ką kunigas per šventas Mi
šias sako, priėmiau Susitaiky
mo sakramentą ir vėliau Pirmą
ją Komuniją. Pirmos Komunijos 
proga aš gavau dovanėlę — 
mažą maldaknygę. Tada aš 
žinojau, kad Dievas buvo tikrai, 
kas Jis yra. 

Man parapija labai daug 
reiškia, nes aš ten išmokau 
daug apie Lietuvą. Ten aš einu 
į Blynų balių, Kalėdų eglutę, 
Lietuvių dienas. Parapijoje mes 
švenčiame Lietuvos nepriklau
somybės šventę. 

Šeštadieninėje mokykloje aš 
daug išmokau iš savo mokytojų 
ir draugų. Mes mokykloje išmo
kome lietuviškai skaityti, rašyti 
ir bendrauti su žmonėmis. 

Švento Kazimiero parapija: 
tai lietuviška mokykla, draugai, 
parapijos salė, bažnyčia ir 
žinojimas, kad Jėzus visada mus 
saugos ir prižiūrės. 

Daiva Mattis, 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinė. 
(„Vardan tos Lietuvos") 

GYVENIMO VAINIKAS 

(Tęsinys) 
Jis išlipo iš laivo Komerume 

ir tris savaitės ėjo gilyn į kraštą. 
Pagaliau priėjo vieną kaimą 
(Benbenhorri), kuriame tėvas 
Reginaldas praleido didelę savo 
misijonieriško gyvenimo dalį. 
Tame kaime jau buvo daug 
krikščionių. 

Tėvas Gabrielius buvo palik
tas šiame kaime su kitu misijo-
nieriumi tėvu Antanu, kuris su 
tėvu Reginaldu buvo sugrįžęs, 
kuomet kiti su Dievo žodžiu ėjo 
vis Afrikos gilumon. 

Iš karto atrodė, kad jie nieko 
nenuveikė. Krikščionys ištiki
mai atliko savo pareigas, bet 
naujų atsivertimų nebuvo. 
Primityvūs žmonės dažnai 
ateidavo pas misijonierius dėl 
įdomumo, arba kad gautų baltų 
drabužių, ar stiklinių karolių. 
Jie mielai net ir kelias valan
das klausydavo tėvo Gabrie
liaus giedojimo, bet kada kal
bėdavo apie tikėjimą, jie vienas 
po kito pamažu išslinkdavo lau
kan. Savo vaikams jie leisdavo 
pasilikti su misijonieriais, kol 
jiems patinka. Misijonieriams 
buvo labai daug vargo su jais. 
Jiejuos dalijo į skyrius, pagal jų 
amžių ir supratimą. Į tuos vai
kelius misijonieriai dėdavo 
didžiausias viltis. Per juos jie 
tikėjosi ateityje daug gausių 
vaisių. 

Viena dieną Kantanivos vy
resnysis pakvietė kunigus pas 
save, paaiškindamas jiems, kad 
jo tėvas, galingas karalius, gir
dėjo apie didį „giesmininką -
muziką", taip jie vadino tėvą 
Gabrielių, ir nori pats pasi
klausyti jo. Misijonieriai, ne
norėdami praleisti progos ir iŠ 
to turėti Dievui naudos, sutiko. 
Tėvas Gabrielius apsirengė tam 
tikru drabužiu, kurį Massina-
boto karalius atsiuntė, kad taip 
apsirengęs pasirodytų jo dvare. 

(Bus daugiau) 

Languos švieselės mirga 
Už liepų apšarmotų. 
Tėtukas kinko žirgą, 
Važiuojame rarotų. 

Ilgai klausausi varpo, 
Kai jis liūliuoja, žvanga, 
O šalčio žnyplės karpo, 
Gėlytėm puošia langą. 

Aplink vien sniegas, sniegas... 
Tik spėk laukais grožėtis. 
Juokiuos - net dingsta miegas, 
Kai bąla ūsai tėtės. 

Balti miškai, sodybos. 
Pabalę gojai šviečia. 
Virš jų Žvaigždė sužibus 
Į Prakartėlę kviečia. 

Jonas Minelga 

KRISTUS IR KALĖDOS 

Žmonės pamiršta t ik rą 
Kalėdų reikšmę. Jie taip dažnai 
bėginėja po krautuves, kad 
neturi laiko sustoti ir pagalvo
ti, dėl ko taip daro. Gal todėl 
bėginėja, kad visi taip daro. 
Jeigu neatspėjote, aš jums pa
sakysiu. Žmonės šiandien ma
no, kad Kalėdų laikotarpis yra 
dovanomis pasikeitimo laikas. 
Šitoks galvojimas yra tolimas 
nuo tikrovės. Per Kalėdas 
turėtume atsiminti, pagalvoti, 
kodėl mes švenčiame šią gražią 
šventę. Juk tai yra Kristaus 
gimtadienis. Manyčiau, turė
tume dažniau pagalvoti apie 
mūsų šeimas ir apie Kristų, o ne 
apie dovanų pirkimą. 

Darius Gilvydis, 
Detroito ,Žiburio" lit. 

m-los mokinys 
(„Lietuvos prisikėlimas") 

(Žiūrėkite raidyną) 

Kalėdų rytą bitėms duoda vi
rintų kviečių ir „plotkelių". Tai 
bičių Kūčios. 
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Tarp šių raidžių yra pasislėpę 
šie žodžiai: Pirštinės, Kalėdos, 
diržas, barzda, kepurė, batai, 
dovanos, maišas, kaminas, sene
lis. Suradę šiuos žodžius, api
braukite. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 56 

Laiką nuo Kalėdų iki Trijų 
Karalių vadina „tarpušvenčiu". 
Per tą laiką visi vyrai ir mo
terys plėšydavo plunksnas. Da
bar to papročio nebesilaikoma. 

GALVOSŪKIS NR. 52 

Yra skaičius, kuris susideda iš 
dviejų skaitmenų, kitaip sakant, 
dviženklis skaičius. Jeigu tą 
skaičių padalysime iš jo antrojo 
skaitmens (Pvz. 32 -r 2), tai 
gausime skaičių, kuris lygus tų 
dviejų skaitmenų sumai (3 + 2). 
T.y. ir padalinus pirmą pvz. ir 
sudėjus antrą pavz. bus tas pats 
skaičius. Reikia surasti tokį 
skaičių, kad, įvykdžius abu 
veiksmus, gautume vienodus 
davinius. Šis pavyzdys yra 
netikras, jis duotas uždavinio 
paaiškinimui. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 53 

Aš esu vyskupo A. Bara
nausko gimtinė. Jei vieną raidę 
man nubrauksite, savo rankose 
juos turėsite. Kas aš esu? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 54 

Suradę literatūros apie buvusį 
ir dabartinį Lietuvos prezi
dentą, atsakykite į šiuos klau
simus: 1. Kurias kalbas mokėjo 
Lietuvos prezidentas Antanas 
Smetona? 2. Kurią operą A. 
Smetona ypatingai mėgo? 3. 
Kurią valandą A. Smetona rytą 
keldavosi ir kada eidavo mie
goti? 4. Ką Lietuvos prezidentas 
A. Brazauskas labiau mėgsta: 
arbatą ar kavą? 5. Kurią rašalo 
spalvą labiau mėgsta Lietuvos 
prezidento A. Brazausko sekre
torė? 

Į visus klausimus teisingai at
sakiusiems — 10 taškų, o apy
tikriai atsakiusiems tik 5 taš
kai. 

Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Sujungę taškus, sužinosit, kas 
nupiešta. Parašykite piešinio 
pavadinimą ir kada šis daiktas 
yra vartojamas. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIO NR. 27 
ATSAKYMAS 

Tas straipsnelyje minimas ce
mento fabrikas Lietuvoje yra 
Akmenės mieste, Mažeikių ap
skrityje. Apylinkėje pravesti 
kasinėjimai parodė, kad senais 
laikais ten vyko žemaičių -
kuršių aršios kovos prieš kala
vijuočių ordiną. 

GALVOSŪKIO NR. 28 
ATSAKYMAS 

(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Reikia panašiai dalis sudėti, 
kaip parodyta brėžinėlyje. (Čia 
ne visai tiksliai atliktas darbas). 

GALVOSŪKIO NR. 30 
ATSAKYMAI 

1.1990 metų rugsėjo mėnesio 
pradžioje 4,600 kvadratinių 
metrų plote buvo 55,331 kry
žius. Dabar jų yra žymiai dau
giau. 

2. Galingiausias pasaulyje 
branduolinis reaktorius yra 
Lietuvoje, Ignalinos elektrinėje. 

3. Galingiausi generatoriai 
yra Lietuvoje, Ignalinos bran
duolinėje elektrinėje. 

Šios žinios paimtos ir Vytau
to Navaičio knygos „Lietuvos 
rekordai", 1993. 

Per Kalėdas žadina bites, kad 
jos daug medaus neštų. 

< I 




