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Brazauskas Madride prašė 
suvienodintos metodikos 

ekonominei būklei vertinti
Vilnius, gruodžio 1& d. 

(AGEP) — Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas Madride 
vykusiame Europos Sąjungos 
vadovų susitikime su asocijuotų 
šalių vadovais pasiūlė Europos 
Komisijai parengti metodiką, 
pagal kurią būtų įvertinama 
pretendenčių ekonominę bei 
socialinę padėtį.

Sugrįžęs iš Madrido, pirma
dienį spaudos konferencijoje 
Vilniuje prezidentas sakė pa
siūlęs tai, nes yra platinama 
labai prieštaringa informacija 
tiek apie Lietuvos, tiek apie 
kitų pretendenčių ekonominę, 
socialinę padėtį bei monetarinę 
politiką.

Apibūdindamas tiek spaudos, 
tiek didžiųjų pasaulio finansinių 
institucijų skelbiamą informa
cijų apie Lietuvą, Algirdas Bra
zauskas sakė, kad ji „labai 
keistai atrodo”. Jis pažymėjo, 
kad pagal tą informaciją išeitų, 
jog Lietuvos bendrasis vidaus

Rusijos ambasados 
prašmatnumas dvelkia 

grėsme Lietuvos 
pareigūnams

Vilnius, gruodžio 15 d. 
(AGEP) — Lietuvos valstybės 
pareigūnai, nerimaujantys dėl 
galingos kaimynės Rusijos ga
limo plėtimosi, pastebi įvairių 
tokios grėsmės įrodymų — nuo 
priešinimosi NATO plėtimui iki 
Rusijos ambasados Vilniuje pra
bangos.

Žinių agentūros Reuter prane
šime iš Vilniaus cituojami dip
lomatai, kurie mano, kad Rusi
ja ketina vėl izoliuoti Lietuvą 
nuo Vakarų. Toks įspūdis susi
daro, kai Rusija sutinka su 
Lenkijos priėmimu į NATO, bet 
priešinasi Baltijos šalių narystei 
Vakarų gynybinėje sąjungoje.

Lietuvos padėtis ypač jautri, 
pastebi Reuter korespondentas,

Šiaurės šalys nori, kad 
Lietuva priimtų daugiau 

pabėgėlių
Vilnius, gruodžio 14 d. 

(AGEP) — Jungtinių Tautų 
komisijos pabėgėlių reikalams 
valdybos pareigūnas, viešėda
mas Vilniuje pripažino, kad 
Šiaurės šalys suinteresuotos 
padėti Lietuvai įgyvendinti 
pabėgėlių įstatymą, nes norima 
į Lietuvą „permesti” bent dalį 
juos užplūdusių Azijos ir Afrikos 
šalių gyventojų.

Per pastaruosius dvejus metus 
Skandinavijos šalyse prieglobs
čio pasiprašė bent pora tūks
tančių pabėgėlių, ten patekusių 
per Baltijos šalis. „Todėl mūsų 
vyriausybės, ieškodamos, kaip 
išvengti bent dalies pabėgėlių 
nutarė siekti, kad jie liktų ten, 
per kur atvyko”, spaudos kon
ferencijoje ketvirtadienį Vil
niuje kalbėjo JT komisijos 
pabėgėlių reikalams komisijos 
valdybos atstovas Baltijos ir 
Šiaurės šalims suomis Lennart 
Kotsalainen.

Šiaurės šalys paragino tris 
Baltijos šalis kuo greičiau 
civilizuotai spręsti pabėgėlių 
problemą. Lietuva buvo pirmo
ji iš Baltijos šalių, šią vasarą 
priėmusi pabėgėlio statusą 
reglamentuojantį įstatymą ir

produktas yra tik pusė tiek, 
kiek kitų Baltijos valstybių, 
nors 1990-1991 metais šie dy
džiai faktiškai buvo tokie patys.

Kai tokie vertinimai „pa
tenka į politikų akiratį, da
romos įvairios ir nelogiškos 
išvados”, kad per porą metų 
Lietuvos ekonomika sugriuvo, o 
kitų šalių, kuriose ekonomika 
sugriuvo taip pat, lyg ir išsilaikė 
aukštesniame lygyje. „Tai ab
soliutus absurdas”, pažymėjo 
Lietuvos vadovas.

Jis pastebėjo, kad iš dalies tai 
naudinga Lietuvai, nes galima 
tikėtis daugiau kreditų, paly
ginti su valstybėmis, kurių 
ekonominis lygis aukštesnis. 
Tačiau mums svarbiausia, sakė 
šalies vadovas, kad būtų pa
rodyta tikroji padėtis.

Prezidentas A. Brazauskas 
sakė, kad Europos Komisijos 
prezidentas Jacųues Santer 
„labai rimtai” priėmė šį 
Lietuvos siūlymą.

nes jos teritorija supa Rusijos 
valdomą Karaliaučiaus sritį, 
kurioje buvo įsikūręs galingas 
Sovietų Sąjungos Baltijos lai
vynas ir kuri tebėra gyvybiškai 
svarbi Rusijai kariniu atžvilgiu.

Pasak Reuter žinios, Lietuvos 
vyriausybės institucijose jaut
riai reaguojama dėl prašmatniai 
įsikūrusios didžiulės Rusijos 
ambasados Vilniuje. „Rusijos 
ambasada milžiniška ir nese
niai atnaujinta už 11.5 milijonų 
dolerių, o Rusijos ambasadorius 
važinėjasi nauju dideliu BMW 
limuzinu”, pasakojo Reuter ko
respondentui neįvardintas pa
reigūnas. „Tai poza, caristinis 
didybės ir galios demonstravi
mas”, komentavo pareigūnas.

tapo Europos tolimiausia į rytus 
šalis, įsipareigojusi priimti 
pabėgėlius, dėl rimtų priežasčių 
turėjusius apleisti savo šalį.

„Baltijos šalys privalės priim
ti pabėgėlius, nes kitaip bus 
neįmanoma įvesti bevizį režimą 
tarp Baltijos ir Šiaurės šalių”, 
pareiškė L. Kotsalainen. Jis aiš
kino, kad daugelis pabėgėlių 
siekia gyventi Skandinavijos ša
lyse, todėl pasiprašiusiųjų prie
globsčio Lietuvoje nebus daug.

Tačiau, kaip pasakė JT pabė
gėlių valdybos koordinatorius 
Lietuvoje Linas Sesickas, tarp
tautines normas galima trak
tuoti taip, kad pabėgėliai 
privalo būti priimti toje šalyje, 
per kurią pirmą bėgliai perva
žiavo, keliaudami į Vakarus. 
Lietuvos pareigūnai tikisi, kad 
pabėgėlius bus galima priimti 
jau kitų metų pabaigoje.

Lietuvos socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos migracijos 
skyriaus viršininkas Vladimi
ras Gražulis toje pačioje spaudos 
konferencijoje sakė, kad iki to 
meto ketinama suremontuoti 
Rukloje steigiamą pabėgėlių 
paskirstymo centrą, įsteigti

Lapkričio 20 d. Seimo Tėvynės Sąjungos frakcijos iniciatyva buvo sušauktas specialus posėdis, 
kurio tikslas — išklausyti premjero Adolfo Šleževičiaus, vidaus reikalų ministro Romasio 
Vaitekūno (dešinėje) ir Valstybės saugumo departamento direktoriaus Jurgio Jurgelio (kairėje) 
pranešimą apie „Lietuvos ryto” priestato susprogdinimą. Premjeras jį pavadino išpuoliu prieš 
valstybe ir teigė, jog vyriausybė visuomet siekė sudaryti kuo geresnes sąlygas spaudai, nors pagrin
diniuose laikraščiuose tuoj po sprogdinimo valdžios nariai buvo kaltinami skatinimu susidoroti 
su laisvąja spauda. Nuotr. R. Jurgaičio „Lietuvos ryte”

Konservatoriai siūlo 
mokesčių sistemos 

reformavimo programą
Vilnius, gruodžio 18 d. 

(AGEP) — Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos Konservatorių) val
dybos pirmininkas Gediminas 
Vagnorius pirmadienį pateikė 
konservatorių siūlymus, kaip 
sutvarkyti mokesčių sistemą. 
Spaudos konferencijoje jis 
pristatė savo partijos valdybos 
patvirtintas devynias princi
pines ekonomines ir socialines 
politikos programas.

Gediminas Vagnorius sakė, 
kad kai šias programas kovo 
mėnesį patvirtins Tėvynės Są
jungos suvažiavimas, jos taps 
įsipareigojimais, kurie- pakeis 
ligšiolinę partįjos rinkimų prog
ramą.

Konservatoriai ęi^ė -Atleisti 
visas Lietuvos įmones nuo bau
dų ir delspinigių už&ėsumokė- 
tus mokesčius, kurie priskai
čiuoti iki 1996 m. sausio 1 
dienos. Vagnoriaus vertinimu, 
įvairių įmonių įsiskolinimai per 
šiuos metus išaugo nuo 780 iki 
1,230 milijonų litų, o didesnę šių 
skolų dalį sudaro delspinigiai.

Konservatorių valdybos pir
mininkas sakė, kad šie delspi
nigiai ir baudos susidarė dau
giausia dėl „klaidingos vyriau
sybės politikos”. Vagnorius 
pripažino, kad priimti teisingi 
sprendimai padidinti minimalų 
darbo užmokestį, tačiau 
pabrėžė, jog atlyginimai, kurie 
didėja neproporcingai pagal 
esamą apyvartą, ir augantys 
delspinigiai gali visiškai pa- 
ralyžuoti didesnę dalį įmonių.

Konservatoriai siūlo apskritai 
pakeisti delspinigių ir baudų 
skaičiavimo ir mokėjimo tvar
ką, sumažinti delspinigių su
mas, o griežtą atsakomybę sa
vininkams ir administratoriams

pabėgėlių reikalus spręsiančią 
tarybą.

Pabėgėlių įstatymo įgyvendi
nimui vyriausybė skyrė 460,000 
litų kitiems metams. Likusią 
reikalingą paramą žada skirti 
šiaurės šalių vyriausybės ir JT 
pabėgėlių reikalų taryba.

Pirmoji Vakarų pagalba Lie
tuvos pabėgėlių įstatymui jau 
suteikta. Ketvirtadienį L. Kot
salainen ir Lietuvos socialinės 
apsaugos ir darbo ministras 
Mindaugas Mikaila pasirašė 
susitarimą, pagal kurį JT 
pabėgėlių valdyba skiria Lie
tuvai 50,000 dolerių.

Pasak V. Gražulio, įgyven
dinti Pabėgėlių įstatymą Lie
tuvoje reikės apie 14 milijonų 
litų.

taikyti tik tuomet, kai mokes
čiai nemokami sąmoningai ir 
piktybiškai.

Konservatorių nuomone, mo
kesčių sistema turėtų būti to
kia, kad tiesioginių ir pridėtinių 
mokesčių suma vidutiniškai ne
viršytų 35% įmonės grynųjų pa
jamų. Konservatoriai sieks 
išlyginti įmonių, prekių ir 
paslaugų apmokestinimą, o pri
dėtinės vertės mokestį sumažin
ti iki 13%-15%.

Sutvarkius pajamų mokes
čius, konservatoriai siūlo 10 
metų atsisakyti pelno mokesčio, 
neapmokestinti šiuolaikinių im
portinių technologijų įsigijimo,

Brazauskas: Rinkimų
. J Wl‘

rezultatai Rusijoje nepadarys 
perversmo .

Vilnius, gruodžio 18 d. 
(AGEP) — Parlamento rinkimai 
Rusijoje nepadarys perversmo 
tos valstybės valdymo struktū
rose, mano Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas. „Tikiuosi, 
kritinių situacijų šioje šalyje 
nebus”, sako A. Brazauskas. Jis 
savo nuomonę grindžia palygin
ti stipria • prezidento valdžia 
Rusijoje.

„Nenoriu sumenkinti (parla
mento) — Valstybės Dūmos 
vaidmens, bet prezidento vaid
muo ten labai didelis”, sakė Lie
tuvos prezidentas spaudos kon
ferencijoje pirmadienio rytą. A. 
Brazauskas neabejotinai buvo 
vienas pirmųjų valstybių vado
vų pasaulyje, kuris komentavo 
toli gražu negalutinius Rusijos 
rinkimų rezultatus.

Ozolas tirs vyriausybės 
narių keliones už visuomenės

« pinigus
Vilnius, gruodžio 14 d. (Elta) 

— Seimo narys, Centro Sąjungos 
tarybos pirmininkas Romualdas 
Ozolas ketvirtadienį spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad kai 
kurių vyriausybės narių vizitai 
į užsienio šalis daugeliu atveju 
vra turistiniai pasivažinėjimai.

Romualdas Ozolas sutiko su 
tuo, kad kai kurios Lietuvos 
pareigūnų kelionės yra būtinos. 
Tai — diplomatiniai vizitai, 
kviestiniai vizitai ir kitokios 
tokio pobūdžio išvykos. Tačiau, 
sakė jis, nemažai Lietuvos mi
nistrų zuja po pasaulį nelabai 
žinodami, ko ten ieško. Tokios

kitais būdais skatinti kapitalo 
investavimą ir lėšų kaupimą.

Neapmokestinamų pamajų • 
minimumumas, pagal konser- 
torių programą, turėtų būti 
palaipsniui padidintas iki 
realaus minimalaus gyvenimo 
lygio, kuris dabar yra apie 270 
litų. Konservatoriai siūlo 
nedidinti pajamų mokesčio 
tarifo, o sumažinti jį iki 31%, 
susidariusį skirtumą panaudo
jant papildomam individualiam 
medicinos draudimui.

Vagnoriaus nuomone, tokie 
mokesčių tarifų sumažinimai, 
nebūtų nuostolingi biudžetui, 
, jei būtų atsisakyta iškreiptos 
ir dvigubos mokesčių adminis
travimo politikos”. Pasak jo, 
užtektų surinkti 30%-32% ben
drojo vidaus produkto, o 
šiuo metu surenkama 37%.

Vertindamas preliminarius 
rezultatus, rodančius, kad 
laimėjo Komunistų partija, A. 
Brazauskas nevadino jų sensa
cingais. „Nesakyčiau, kad rin
kimus galima pavadinti sensac
ingais, tokie buvo prieš dvejus 
metus, kai Žirinovskis vaikščio
jo krūtine atstatęs”, sakė jis.

Brazauskas netiesiogiai pa
reiškė simpatijas demokrati
nėms partįjoms „Mūsų namai — 
Rusija” ir „Jabloko”, pastebė
jęs, jog toliau skaičiuojant 
rinkimų rezultatus Rusijoje, 
„kuo toliau į Vakarus, tenden
cijos darosi labiau teigiamos”.

Demokratinės jėgos, pasak 
preliminarių rezultatų, gavo 
daugiau balsų europinėje Rusi
jos dalyje, nei Sibire ar Toli
muosiuose Rytuose.

kelionės, pasak Romualdo Ozo
lo, baigiasi spaudos konfe
rencijomis, kuriose pasigiriama 
apie susitarimus su užsienio fir
momis, o investicįjų, apie kurias 
pranešama, kaip nėra, taip nė
ra.

Dažnai visuomenė, mokanti 
pinigus už tokias išvykas, ap
skritai nežino, dėl ko tariamasi. 
Romualdas Ozolas sakė, kad 
Centro Sąjunga pareikalaus 
ataskaitų už valstybės pareigū
nų keliones. Tuo reikalu ji 
paprašė Valstybės kontrolės 
departamento pažymų ir pa
aiškinimų.

Komunistai laimėjo 
Rusijos Dūmos 

rinkimus
Maskva, gruodžio 18 d. 

(NYT) — Po sekmadienį Rusijo
je įvykusių Rusijos parlamento 
— Dūmos rinkimų, pirmadienį 
jau pirmieji rezultatai rodė, kad 
Komunistų partija nugalėjo val
dančiąją, reformas skatinančią 
partiją didesniu, nei 2-1 balsų 
santykiu, rašo Alessandra 
Stanley „The New York Times” 
laikrašty.

Suskaičiavus 40% visų balsų, 
Komunistų partija turėjo apie 
22% balsų, ir jos vadas Genadij 
Ziuganov jau kalbėjo apie na- 
cionalistų-patriotų koalicijos 
kūrimą su Vladimir Žirinovskio 
ultranacionalistine „Liberalų 
demokratų partija”, kuri nėra 
nei liberali, nei demokratiška. 
Paskutiniais duomenimis, ji 
balsų skaičiumi užėmė antrą 
vietą po Komunistų partijos, 
kuri surinko apie 11% balsų.

„Mūsų pergalė ir pasisekimas 
šiuose rinkimuose tik sustiprina 
mūsų poziciją”, pareiškė G. 
Ziuganov, stebėdamas iš vieto
vių atsiunčiamus rinkimų re
zultatus Rusijos Centrinės Rin
kimų Komisijos patalpose. „Tai 
mums duos tvirtesnę bazę prezi
dentiniams rinkimams”, jis pa
brėžė.

Bet, rašo korespondentė A. 
Stanley, net ir jei šios dvi par
tijos, sudariusios koaliciją, vie
ningai veiktų, iš silpnos Rusijos 
parlamento pozicijos jos nedaug 
ką galės padaryti, jei norės 
sutrukdyti prezidento Boris 
Jelcino veiklą. Net neaišku, 
kiek komunistiškas yra pats 
partijos vadas G. Ziuganov, ji 
rašo. Pakaitomis jis yra vaidi
nęs ir europietišką socialdemo
kratą ir kietų pažiūrų sovietinio 
stiliaus komunistą. JAV prezi
dento Clinton administracija re
agavo santūriai, pareikšdama, 
kad dar neaiškūs rinkimų rezul
tatai.

Bet komunistų stiprus pasiro
dymas vos penkeri metai po to, 
kai komunistai buvo išvaryti iš 
valdžios ir jų partija iš viso 
trumpą laiką buvo uždrausta, 
daug ką nustebino.

Valdančioji partija, pasivadi
nusi „Mūsų namai — Rusija”, 
kuriai vadovauja Rusijos mi
nistras pirmininkas Viktor 
Černomyrdin, tuo tarpu surin
ko 9.6% balsų — daugiau, 
nei prieš kelias savaites pra
vestame visuomenės apklausi
nėjime, bet žymiai mažiau, nei 
Černomyrdino paties pranašau
ta 30% balsų, kai jis šią partiją 
sukūrė praėjusį balandžio mė
nesį. Mažą balsų skaičių 
Černomyrdinas paaiškino tuo, 
kad Komunistų partija šalyje 
jau veikia 97 metus ir tesurinko 
tik 20% balsų. „Mūsų partija— 
'Mūsų namai — Rusija’ — veikė 
tik 4-5 mėnesius ir surinko 10% 
balsų”.

Prezidentas Jelcinas, kuris 
laikėsi nuošaliai nuo rinkimų 
kampanijos ir tik paskutinėmis 
dienomis maldavo, kad rinkėjai 
nebalsuotų už komunistus, dar 
nepranešė ar bus kandidatas 
ateinančiuose prezidento rinki
muose.

Iki šiol vienintelė kita partija, 
surinkusi daugiau nei nustatytą 
5% balsų, kad galėtų turėti vie
tą Dūmoje, buvo Grigory Jav- 
linskio vadovaujama „Jabloko” 
partija, surinkusi 8.4% balsų. 
Pirmadienį „Rusijos pasirinki
mo” partija, kuriai vadovauja

Jegor Gaidar, tesurinko tik 
4.8% balsų. Gaidar buvo prezi
dento B. Jelcino ankstyvosios 
reformų programos kūrėjas. 
Nesitikima, kad jo partija 
surinks minimumą balsų, kad 
gautų vietą Dūmoje.

Nors turėdami stiprią poziciją 
parlamente, nemanoma, kad 
laimėjusių partijų vadovai ban
dytų pareikšti nepasitikėjimą 
prezidentu Jelcinu, nes jam 
dabar esant silpnoje pozicijoje, 
jie norės kandidatuoti prieš jį 
birželio mėnesį įvyksiančiuose 
rinkimuose.

Rinkimuose ne pagal partijų 
sąrašus stipriai pasirodė Jelcino 
daug kritikuotas užsienio mi
nistras Andrėj Kozyrev, kandi
datavęs Murmanske ir žymiai 
pralenkęs kitus 12 varžovų to
je apygardoje. Manoma, kad tu
rėdamas puikias perspektyvas 
šioje pozicijoje, jis atsistatydins 
iš užsienio reikalų ministro 
pareigų, nelaukdamas, kol 
Jelcinas jį atleis. Bet jo nepa
siges nei JAV, nei kitos Vakarų 
valstybės, nes jis jau seniai 
nebeturi daug įtakos vyriau
sybėje. Pastarieji susirūpintų 
tik tuomet, jei Jelcinas, naujo
jo parlamento spaudžiamas, iš 
pareigų atleistų ministro pir
mininko pavaduotoją Anatoly 
Čubais, kuris šiuo metu vado
vauja vyriausybinei reformų 
programai ir kuris yra paskuti
nis likęs reformininkas B. Jel
cino valdžioje.

Ministras pirmininkas Viktor 
Černomyrdin davė suprasti, kad 
bus pasikeitimų vyriausybėje, 
atsižvelgiant į šių rinkimų 
rezultatus. Bet sekmadienį 
Jelcinas užtikrino, kad Černo
myrdinas liks pareigose, ir kad 
jis yra pasiryžęs nenusigręžti 
nuo reformų, nepaisant rinki
mų rezultatų.

Bet partiniais sąrašais kandi
datavusių partijų laimėjimas 
dar nebūtinai duos joms lemia
mą persvarą Dūmoje. Tik pusė 
Rusijos Dūmos 450 vietų yra 
skirstomos pagal partijos 
sąrašus. Kitą pusę užima asme
niškai, ne kaip partiniai 
kandidatavusieji ir nemažai 
partinių kandidatų dalyvavo 
abiejuose sąrašuose. Tad nors jei 
ir partija nebus laimėjusi vietos 
Dūmoje, kandidatas gali laimėti 
vietą, laimėjęs reikiamą balsų 
skaičių kaip nepriklausomas 
kandidatas savo apygardoje. O 
į kokias koalicijas jungsis tie 
Dūmos nariai, dar neaišku.

Be to, nors Komunistų parti
jos vadas G. Ziugnov kalba apie 
koaliciją su Žirinovskio partija, 
dar nežinoma, ar Žirinovskis jos 
norės. Iki šiol Dūmoje Žirinovs
kio partija beveik niekad ne
balsavo su komunistais. Ir nors 
net ir koalicijoje jos nedaug 
galėtų paveikti valdžios pro
gramas, jos gali žymiai pirmyn 
pastūmėti imperialistines nuo
taikas Rusijoje ir tuo būdu dar 
labiau izoliuoti Rusiją nuo 
Vakarų.

KALENDORIUS

Gruodžio 20 d.: Domininkas, 
Teofilius, Grožvydė, Gražvilė.

Gruodžio 21 d.: Šv. Petras 
Kanizijus, kunigas, Bažnyčios 
mokytojas (1521-1597), Tomas, 
Ilgis, Girenė. Pirmoji žiemos 
diena.
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KALĖDOS LIETUVOJE IR 
AMERIKOJE

Kalėdų Žvaigždė
Didžioji Žvaigždė, rodanti 

spinduliuojantį kelią pas gimusį 
Kristų, pagal šv. Mato Evenge- 
liją (2, 2) -, yra pagrindiniu 
simboliu visiems krikščionims.

Kalėdų Eglutė, Advento 
vainikas ir žvakutės

Žvakutės (arba lemputės) 
uždegamos ant papuoštos 
Kalėdų eglutės pirmą kartą irgi 
Kūčių vakare. Po eglute būna 
maža prakartėlė ir šalia jos — 
sudėliotos dovanos. Kalėdų eg
lutės krikščioniškasis prasmės 
aiškinimas yra žinomas vidurio 
ir šiaurės Europos tautose.

Eglutę Kalėdoms pirmą kartą 
papuošė grafienė Brieg 1611 m. 
Vokietijoje. Nuo tada eglutės 
puošimas paplito anglosaksų 
kraštuose, Anglijoje, Prancūzi
joje, Rusijoje ir Šiaurės Italijoje. 
Krikščionys eglutę įprasmino 
kaip medį, kuris, pagal legendą, 
išaugęs iš Adomo burnos, reiš
kiantis Kristų, arba amžiną 
žalumą, dangaus vilties ženklą. 
Žvakutės ant eglutės primena 
Kristaus — pasaulio Šviesos — 
atėjimą. Pirmasis žvakutes ant 
eglutės panaudojęs buvo Mar
tynas Liuteris. Sekant populia
rią istoriją, M. Liuteris norėjęs 
išreikšti žvaigždžių, žibėjusių 
virš Betliejaus, grožį ir didin
gumą.

Airijoje žmonės laiko languo
se uždegtas žvakes, kurios nu
šviečia kelią atvykstančiam 
Kūdikėliui Kristui.

Olandijoje vyrai gatvėmis 
neša didžiulį žibintą, sudarytą 
iš daugelio degančių žvakučių, 
giedodami „Gloria in Excelsis” 
ir kitas kalėdines giesmes.

Vokiškasis Advento vainikas 
yra laikomas liekana pagoniš
kojo tikėjimo, kaip apsisaugo
jimas nuo dvasių, o eglutė — 
kaip vaisingumo simbolis.

Kitų kraštų kalėdiniai 
papročiai ir simboliai

Čia, Amerikoje, susiduriame 
ir su kitų tautų atsineštais kalė
diniais papročiais bei simbo
liais.

Nepaisant, kad vaikams la
biausiai rūpi Kalėdų senelis, jis 
irgi nėra amerikiečių sukurtas. 
Amerikiečiams Kalėdų senelis 
yra vienas svarbiausiųjų kalėdi
nių simbolių, bet tas pats sim
bolis buvo žinomas ir Europoje. 
Vardas „Santa Claus” yra 
atsineštinis iš Europos. Olandai 
New Yorke St. Nicholas vadino 
Sinter Klaas, tad, amerikiečių 
vaikai, savaip ištardami, pra
dėjo Kalėdų senelį vadinti San
ta Claus vardu. Dabartinis ame
rikiečių legendarinis „Santa 
Claus” su stirniukais kilo iš 
poeto - kunigo Clement C. 
Moore poemos, išspausdintos 
1823 m. Toji poema vadinosi ,(A 
visit form St. Nicholas”. Vėliau 
poemos vardas buvo pakeistas 
dabar žinomu pavadinimu „The 
Night before Christmas”.

Tikėjimas, kad Kalėdų senelis 
gali patekti į namus tik per 
kaminą, yra išsivystęs iš senos 
Norse legendos, pagal kurią die
vaitė Hertha atsirasdavo ugnia
kure, atnešdama laimę tiems 
namams.

Šv. Nikalojus, arba St. Nicho
las, kurio šventė yra gruodžio 6 
d , gyvenęs 300-aisiais metaist 
Myroje, Lycijoje, Mažojoje Azi
joje, buvęs švelnios širdies 
vyskupas. Apie jo gyvenimą

žinių užsilikę labai maža, bet jo 
asmenį supa daug legendų. Šv. 
Nikalojus yra labai populiarus 
Vokietijoje, Šveicarijoje, Olandi
joje ir Belgijoje. Viena popu
liariausių legendų yra istorija 
apie tris maišus aukso, kuriuos 
šv. Nikalojus atidavęs trims 
merginoms, neturėjusioms jau
nikių. Tuose kraštuose dar te
bėra gyvi papročiai šv. Nikalojų 
vaidinti. Vaidina vyrai, apsiren
gę vyskupais, kurie, lankydami 
vaikus, išklausinėję juos poterių, 
gausiai apdovanoja dovanomis. 
Šv. Nikalojus yra laikomas jūri
ninkų, keliautojų, pirklių ir 
ypač — vaikų globėjų.

Mistletoe (amalas)

Sakelės su baltomis uogomis 
yra naudojamos dekoracijoms 
Amerikoje, Kanadoje ir Europo
je. Tikrai nežinoma, bet spėja
ma, kad šis paprotys irgi yra 
atkeliavęs iš senų laikų. Prieš
istoriniai keltų kunigai, vadi
nami „druids”, duodavę tokių 
šakelių žmonėms pasipuošti. 
Prieš kelis šimtmečius Europo
je, žmonės naudojo tokias šake
les religinio pobūdžio susi
rinkimuose. Šiandien, Ameriko
je, ji turi linksmesnę, amūrinio 
pobūdžio reikšmę. Prancūzijoje 
„mistletoe” reiškia laimės sim
bolį.

Poinsettia gėlė

Paprotys puošti namus žalu
mynais buvo gyvas jau antiki
niais laikais. Calendų, mėnesio 
pirmosiomis dienomis, romėnai 
dovanodavo vienas kitam žalu
mynų šakeles, tuo linkėdami 
laimės ir sėkmės. Anglai pasekė 
tuo papročiu, pradėdami žalu
mynais dekoruoti namus Kalė
dų šventėms. Dabar tas papro
tys žinomas visiems, o Poinset
tia gėlė yra pripažinta tik 
kalėdine gėle. Apie tos gėlės 
kilmę yra sukurta ir kasmet 
įvairių rašytojų sukuriama 
daug eilėračių, pasakojimų.

Kalėdinės giesmės

Šimtui metų praėjus nuo Kris
taus gimimo, Romos vyskupas 
paragino tikinčiuosius, šven
čiant Kristaus gimimo šventę, 
giedoti. Senieji himnai, parašy
ti lotynų kalba, buvo žinomi jau 
400 metų. Kunigai pradėjo juos 
giedoti lankydami parapijiečius 
Kūčių vakare.

Nuoširdus kalėdinių giesmių 
puoselėtojas buvęs šv. Pranciš
kus iš Asyžiaus. 1223 m. jis 
Italijoje, Grecchio miestelyje, 
pastatė mažą prakartėlę. Tuo 
pavyzdžiu greit pasekė bažny
čios. Atsirado kalėdinių giesmių 
giedotojai, chorai; atsirado net 
vaidinimai, kurių vaidmenys 
buvo išgiedami. Po tokių vaidi
nimų žmonės eidavo giedoti dar 
ir į gatves.

Viena labiausiai žinomų gies
mių, giedama daugelyje kalbų, 
yra „Adeste Fideles”. Giesmės 
žodžių autorius nežinomas, bet 
ši giesmė giedama jau keli 
šimtai metų. Anglai gieda „God 
Ręst You, Gentlemen” nuo 1500 
m.; „Good Christian Men, Re- 
joice” giesmė giedama nuo 1300 
m. Ši giesmė yra parašyta ir il
gai giedama lotynų kalba: „In 
dulce jubilo”. Visur tebėra labai 
populiari „Stille Nacht, Heilige 
Nacht”.

Lietuviuose populiarios buvo 
„Tyliąją naktį...”, „Gul šian
dieną...”, „Sveikas, Jėzau, gi
musia.Dabar turime jau 
daug naujų, lietuviškesnių kalė

dinių giesmių.
Populiariausios amerikiečių

kalėdinės dainos: ,,White 
Christmas” ir „Jingle Bells” 
yra gimusios jau šiam krašte.

Kalėdinio sezono įpročiu 
įvairumai

Amerikoje tiek suaugę, tiek 
vaikai yra pasisavinę daugelį 
kalėdinių papročių, kuriuos čia 
puoselėja įvairių tautybių emi
grantai.

Vaikai mėgsta pakabinti ko
jines prie ugniakuro. Šis papro
tys kilo Anglijoje, nes ten vaikai 
tikėdavo, kad Tėvas Kalėda 
(Christmas) pripildys, jiems 
miegant, kojinės dovanų. Angli
joje nėra Kūčių, bet valgomi 
iškilmingi Kalėdų pietūs, kurių 
vienas patiekalas būtinai turįs 
būti garsusis „Phlrh pudding”.

Padėti batus prie durų (einant 
gulti) Kūčių vakare yra prancū
zų paprotys. Vaikai tikisi, kad 
Kristus Kūdikėlius pripildys 
tuščius batus dovanomis. Pro-k
vence regione šeima įmeta „Yule' 
log” į ugniakurą, kuris tūri ru
senti ugniakure nuo Kalėdų iki 
Naujųjų Metų. 1

Šveicarijoje jauni žmonės, 
prieš eidami į Bernelių Mišias, 
aplanko 9-is fontanus ir iš kiek
vieno atsigeria po truputį. Jie, 
kaip ir mūsų senoliai tikėjo, kad 
Kūčių naktį ir gyvuliai kalba 
žmogui supranta-tna kalba.

Ispanijoje, po Bėrnelių Mišių, 
žmonės dar ilgai šoka gatvėse. 
Specifiniai kalėdinis šokis žino
mas „Jota” vardu. Šis šokis 
šokamas Ispanijoje jau keli 
šimtai metų.

Olandijoje, Belgijoje ir Luxem- 
burge žmonės pasikeičia kalėdi
nėmis dovanomis gruodžio 6 d. 
per St. Nicholas šventę. Vaikai 
pripildydavę savo klumpes sau
sainiais tikėdamiesi, kad šv. Ni
kalojus, juos pasiėmęs, pripildys 
ant laiptų išrikiuotas klumpes 
dovanomis. Tuose kraštuose 
gruodžio 25-oji yra grynai reli
ginė šventė.

Norvegijoje kalėdinis sezonas 
prasideda gruodžio 21 d., St. 
Thomas švente. Sena norvegų 
tradicija yra kalėdinė varpų 
muzika: visi varpai pradeda 
skambėti Kūčių dieną, 4 v. p.p., 
kviesdami visus Kalėdų šven- 
tėsna.

Senojoj Rusijoj kaimiečiai, 
veždamiesi rogėse gražią 
merginą, užeidavo giedodami 
kalėdines giesmes į kiekvieną 
namą. Giedodavę tol, kol bū
davę šeimininkų pavaišinami.

Kai kur Vokietijoje žmonės 
puošdavę po eglutę kiekvienam 
šeimos nariui. Eglutės būdavo 
papuoštos saldainiais ir tik
romis žvakutėmis. Populiariau
sias Vokietijoje buvo migdolinis 
saldainis, vadinamas mar
cipanu. Kalėdinėmis dovanomis 
buvo priimta laikyti namų dar
bo dovanos: mergaičių išsiuvi
nėtos nosinės, pagalvėlės; 
berniukų — iš medžio drožtos 
žmonių ir gyvulių statulėlės.

Eglutės žvakučių uždegimo 
cermonialas, vadinamas „Be- 
scherung” buvo visų labai ger
biamas. Žvakutes uždegdavo 
Kūčių vakare, visai šeimai susi

LSS Tarybos pirmįja sveikina visus šv. Kalėdų ir Naųjųjų metų proga. Iš k. - LS Brolijos Vyriau
sias skautininkas vs. fil. Albinas Sekas, s. fil. Donatas Ramanauskas, vs. Marytė Utz, vs. An
tanas Jarūnas, vs. fil. Kęstutis Ječius — LSS Tarybos ir Pirmuos pirmininkas, vs. fil. Sigitas 
Miknaitis, LS Seserijos Vyriausia skautininke vs. Birutė Banaitienė, LSS ev. liuteronų dvasios 
vadovas vysk. Hansas Dumpys, LSS katalikų dvasios vadovas vs. fil. kun. Juozas Vaišnys, JC, 
ir Akademinio Skautų sąjūdžio vadijos pirm. s. fil. Gediminas Leškys.

Nuotr. J. Tamulaičio

SVEIKINAME
1

Kristaus Gimimo šventėje sveikiname visus LSS narius ir 
rėmėjus, linkėdami laimės, džiaugsmo, geros sveikatos ir ramybės. 
Broliams ir sesėms Lietuvoje linkime sėkmingos veiklos, vienybės 
ir darnaus bendradarbiavimo. ,

Naujieji Metai teatneša naujų jėgų ir ryžto užsibrėžtų darbų 
[vykdymui.

v.s. fil. Kęstutis Ječius 
LSS Tarybos ir Pirmijos pirmininkas 

v.s. BĮ. Albinas Sekas I 
LS Brolijos Vyriausias skautininkas 

v.s. Birutė Banaitienė 
.' LS Seserijos Vyriausia skautininke

<. > s.fil. Gediminas Leškys
Akademinio Skautų sąjūdžio vadijos pirmininkas

•i >'■. * * *
’ I 1'

ŠV. Kalėdose sveikiname visus mūsų narius, rėmėjus ir visus 
lietuvius Tėvynėje ir plačiajame pasaulyje, linkėdami sveikų ir 
saulėtų Naūjųjų metų.

Vykdydami skautų šūkį — Dievui, Tėvynei, Artimui, kad 
šventiška nuotaika keliautume per visus metus. Dieve, mums padėk!

fil. Leonas Maskaliūnas 
’ ' ' ' Vydūno fondo tarybos pirmininkas

■ t '• fil. Vytautas Mikūnas
Vydūno fondo valdybos pirmininkas

* * *

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga sveikiname Lietuviškos 
Skautybės fbndo narius ir rėmėjus.

BroliamS ir sesėms linkime džiaugsmingų Kristaus Gimimo 
švenčių, sėktningų ir veiklių skautybėje 1996jų metų.

Lietuviškosios Skautybės fondas

T * * *

• 1 f- * , į, » » »'‘ •
Čikagos jūrų skautininkų,-ių „Grandis” sveikina brolius, seses 

ir rėmėjus, linki visiems džiaugsmo šv. Kalėdose ir skautiškai 
darbingų Naujųjų metų.

• „Grandis”

,'l * * *
(9

Linksmtį Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų visoms sesėms, 
broliams, tėveliams ir rėmėjams! Viešpaties palaima telydi visus!

„Aušros Vartų”/„Kemavės tuntas 
„Lituanicos tuntas 

„Nerijos” tuntas 
'•< „Čikagos skautininkių draugovė

„Sietuva” — vyr. skaučių ir skautininkių draugovė

* * ♦

Broliai ir Sesės,
būkite visada džiaugsmingi ir pilni vilties! Tegul skautiška 

dvasia visada liepsnoja jūsų širdyse!
Nuoširdžiausi sveikinimai šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga.

Kauno jūrų skautai ir skautės

Kalėdų džiaugsmas ir ramybė tegaubia visą skautišką-lietuvišką 
šeimą. Betliejaus žvaigždė tenušviečia mūsų gyvenimo ir veiklos 
kelius, kad sėkmingiau tarnautume Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Linksmų Kalėdų visoms sesėms, broliams, „Skautybės kelio" 
skaitytojams ir bendradarbiams!

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

* * *

rinkus. Tą patį vakarą buvo 
pasidalinama ir kalėdinėmis do
vanomis. Kalėdų dienos pie
tums būdavo kepama žąsis.

Tokia, štai, įdomi ir spalvinga 
yra kalėdinio sezono papročių ir 
tradicijų mozaika. Jei dar ilgiau 
pakeliautume per tautas, rastu
me jų dar ir daugiau. Mums ta 
čiau labiausiai rūpi perduoti 
savam jaunimui lietuviškuosius 
papročius ir tradicijas, o apie 
kitus — žinoti bent tiek, kiek

reikia medžiagos paaiškini
mams, palyginimams.

Sesė Irena B. K.
Bibliografija: Lietuvių Enci

klopedija, Dr. J. Balio „Lietuvių 
Tautosakos skaitymai”, The 
World Book Encyclopedia.

(Pabaiga)

Nereikalingą daiktą laikyk 
atsargoje septynerius metus, ir 
jis tau bus reikalingas.

Kiniečių patarlė
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Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v., antrd , trėčd ir 
penktd. 9 v.r. - 3 v p.p., 

ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. Šeštd ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas.

Priima „Medlcare Aaalgnmant".
Sumokama po vizito.

Cardlac Dlagnoala, Lt d.
6132 8. Kedzle Ava. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 312-436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Avė., Elgln, III. 60120 

Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hllla, IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598 4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 8. Kedzle

Vai antr 2-4 y. p p ir ketv 2-5 vpp 
Šeštd pagal susitarimą

Kabineto tel. 312-776-2880 
Namų tdl. 708-448-5545

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D,, S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Avė. (prie Ausim)

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585 7755

ARAS ŽLIOBA, M.D
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Center- 

Napervllle Campua
1020 E. Ogden Ava., Sulla 310. 

Napervilla IL 605*3 
Tai. 708-527 0090

Valandos pagal susitarimą



AR BUS LEGALIZUOTA 
PROSTITUCIJA?

„Jaunos merginos palinks
mins pasiturinčius ponus poilsio 
valandomis”; „Simpatingos 
merginos atliks malonų masažą 
visą parą”; „Mergina praleis 
laiką su pasiturinčiu ponu”... 
Tai nuolat randami skelbimai 
Lietuvos spaudoje. Visiems, be 
abejo, aišku, kad, kaip „Lietu
vos aide” (lapkričio 4 d.) rašo 
Arvydas Šovinis, „gražuolės 
kviečia ne į poezijos ar Šv. Rašto 
skaitymus”. Tame pačiame 
„Lietuvos aido” numeryje iš
spausdinti Seimo narių at
sakymai į žurnalisto klausimą, 
ar reikėtų legalizuoti pro
stituciją Lietuvoje? Atsakymai 
į šį bei kitus panašius 
klausimus verčia susimąstyti ir 
nusistebėti. Manome, kad ir 
„Draugo” skaitytojams jie būtų 
įdomūs. Red.

Nikolajus Medvedevas. Tai 
labai opus klausimas. Kiek
vienas galėtų pagalvot apie savo 
vaiką ir prostituciją. Visi vaikai 
yra mano vaikai, ir dėl jų man 
skauda širdį. Visuomenė turi 
smerkt prostituciją, bet ir le
galizuoti. Prostituciją reikia 
kontroliuoti, kartu teisingai 
auklėjant visuomenę.

Rimantas Dagys. Pažiū
rėkim, kaip prostitucijos le
galizavimas atsiliepė mūsų 
kaimyninėse šalyse. Iš pradžių 
buvo tam tikras ažiotažas, 
paskui atslūgo, greitai visi at
sikando uždrausto vaisiaus. 
Tušti tie kvartalai. Mes turim 
atsižvelgti į savo tradicijas. 
Vienas dalykas — gyventi pie
tuose, visai kas kita — šiaurėje. 
Prostitucijos problemą reikia 
spręsti savaip... Juo labiau, kad 
lošimo namus oficialiai lyg ir 
uždarėm, o ką tuo pasiekėm? 
Lygiai kaip ir alkoholio kont
rolė. Jeigu nutarei uždrausti,

ALTo suvažiavimo dalyviai Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje lapkričio 4 d.
Nuotr. Zigmo Degučio

tai ir kontroliuoti reikia 
griežtai. Prostituciją reikia 
sušluoti kaip šiukšles į krūvą ir 
palengva šviečiant, auklėjant 
visuomenę siaurinti jos 
veikimą. Reikėtų vis labiau 
kelti šeimos tradicijas ir pan.

Egidijus Bičkauskas. Aš ne
žinau, bet gal pasisakyčiau už 
tai, kad reikia legalizuoti... Gal 
išklausysiu kitų nuomonės. Bet 
reikia kontroliuoti prostituciją 
arba priimti sprendimą, kad už- 
draudžiam. O tada pareikalau
ti atitinkamo darbo iš Vidaus 
reikalų ministerijos. Dabar visi 
žinom, kad ta problema yra, bet 
dedamės nematą. Turi būti 
sprendimas.

LA. O koks? Į savo tradicijas 
atsižvelgti?..

E. Bičkauskas. Matyt, ir į ki
tų valstybių patirtį. Aš supran
tu, kad sprendimas legalizuoti 
daugeliui nepriimtinas. Bet 
prisiminus lošimo namus...

LA. Lošimo namai veikia, bet 
ar jie moka mokesčius 
valstybei?

E. Bičkauskas. Neturiu in
formacijos, aš manau, kad 
moka, bet ne už tai.

LA. O ką ponas Ozolas apie 
prostituciją galvoja?

Romualdas Ozolas. Netu
rėjau laiko galvoti, visos mintys 
— tiktai apie korupciją, savo 
meilę... Šiuo aspektu žiūrint bet 
kuri nelegali veikla yra anti
valstybinė. Tokia logika, tai ne 
mano mintis. Bet sprendimą 
reikia daryt. Kokį — nesu pasi
rengęs dabar atsakyti.

Bronius Genzelis. Atvirai 
pasakius, nežinau, nes ir vienas 
sprendimas blogas, ir kitas... 
yra tokių problemų, kurios įsta- 
tymais neišsprendžiamos. 
Tarkim, Tarybų Sąjungoj pro
stitucija buvo uždrausta, bet vis 
tiek klestėjo. O jei viešai leisi

propaguot, tai, žinoma, bus la
bai blogai. Dabartinė reklama 
— tai jau paskatinimas. Aš įsi
tikinęs, kad dažnas ir neieško
tų tų prostitučių, jei ne spaudos 
reklama. Tad ir paklausa 
didėja, ir poreikiai.

Algirdas Gricius. Prostituci
ja — viena seniausių profesijų 
pasaulyje nuo antikos laikų. Ir 
Kinijos imperijoj, ir Indijoje 
klestėjo, ir į šiaurę, pas mus 
atėjo. Reikėtų pasidomėti 
Šiaurės šalių patirtimi ir priim
ti atitinkamus įstatymus, regu
liuojančius šitą žmogaus orumą 
žeminantį ir antikrikščionišką 
moralę skatinantį dalyką.

Šiuolaikinis pasaulis tapo per
šviečiamas, žmonės juda laisvai, 
ir vien tik griežtu draudimu šios 
problemos neįmanoma išspręs
ti. Reikia auklėjimo, bažnyčia 
čia turėtų suvaidinti didžiulį 
vaidmenį, bet kartu tai turėtų 
būti reguliuojama įstatymu.

LA. O ką galvoja ponas Ma- 
ceikianecas? Kaip balsuotų, jei 
reikėtų spręsti, ar legalizuoti 
prostituciją, ar ne?

Ryšardas Maceikianecas 
(juokiasi). Aš su savo žmona. Aš 
tai neleisčiau, ne...

Vladimiras Jarmolenka. Aš 
neatsakinėju, aš užsiėmęs 
NATO problema. Jūs neatsiun- 
tėt savo korespondento į 
seminarą NATO klausimais.

Vanda Briedienė. Many
čiau, kad kaip prieškario Lietu
voj buvo uždrausta prostitucija, 
taip turėtų būti ir dabar. Reikia 
tik kryptingai dirbti, ir nenueis 
ta prostitucija į pogrindį. Nepri
imtina, kad valstybė gautų 
pelną iš prostitucijos, apdėtų ją 
mokesčiais. Net klausimo apie 
prostitucijos legalizavimą 
negalima kelti. Ar buvo kada 
tokie dalykai Lietuvoje? Ve
ronika ėjo skaudintis... Čia 
tikrai didžioji Lietuvos žmonių 
dalis man pritartų. įdomu, kuri 
partija palaikytų idėją legali
zuoti prostituciją? Kodėl mes 
turim imti iš Europos visa, kas

blogiausia, kodėl turime eiti į 
Europą būtinai kanalizacijos 
vamzdžiu?

Vilija Aleknaitė. Ar legali
zuoti? Aš niekada negalėčiau 
pritarti, kad Lietuvos valstybė 
įteisintų, jog aš kaip moteris 
priklausau paslaugų sferai, kad 
valstybė įteisintų prekybą mo
ters kūnu. Tikiuosi, kad visos 
moterys tam nepritartų. Seime 
dauguma vyrų, ir balsavimas 
dėl prostitucijos legalizavimo 
būtų jiems išbandymas. Ne 
argumentas, kad lošimo namai 
uždrausti ir veikia. Viešpats 
Dievas davė 10 įsakymų, jie yra, 
ir ne visi jų laikosi, bet tai ne
reiškia, kad dėl to turime juos 
atšaukti.

Leonas Milčius. Aš prieš tai, 
kad prostitucija būtų legalizuo
ta. Gerai pasakė Patackas: jei 
tokie laisvi esat, pagalvokit apie 
savo mylimus artimuosius. Mes, 
tautininkai, griežtai prieš...

Arimantas Raškinis. Kodėl 
prostitucijos legalizavimo šali
ninkai nekalba, kad reikia 
laikytis tų įstatymų, kurie jau 
priimti. Man regis, prastas 
argumentas, kad legalizavus 
bus laikomasi naujų įstatymų. 
Įstatymas ne tik reguliuoja, bet 
iš esmės ir įtvirtina, fiksuoja 
valstybės ginamų vertybių sis
temą. Esu įsitikinęs, kad pro
stituciją įteisinus, ligos, 
nusikalstamumas dar labiau 
plis, nes legalizavimas leidžia 
sukurti nusikaltėlių priedangos 
struktūras. Kaip buvo, pavyz
džiui, Smetonos laikais prie
dangos struktūros, už kurių 
veikė nelegali komunistų parti
ja. Juk iš esnjęs prostitucija — 
tai mafijos,.,kontroliuojamas 
verslas. Mafijai reikia prie
dangos struktūrų — legalizavus 
prostituciją, Lietuvoje plėsis ir 
narkotikų, ir ginklų prekyba. 
Čia ir lošimo namai. Australijos 
policija — tai ne mūsų — at
skleidė, kad Sidnio lošimo 
namai yra visos Australijos ir 
Ramiojo vaųtĮenyno mafijos 
centras... Tąjgi sudarykim 
sąlygas kriminalinėms struktū
roms, , legal^zuokim. Prisi
minkim, kaip buvo anksčiau, 
kai Švietimo komitete, sužinoję 
apie vyriausybės rengiamus 
dokumentus veikti lošimo 
namams, nuąiųntėm savo įsta
tymo pataisą\ ir prašėm neiš
duoti jokių jĮeidimų lošimo 
namams atidaryti. O vyriau
sybė skubiai parengė nuostatas 
ir ėmė leidimus išdavinėti. Koks 
rimtas komersantas ryžtųsi 
investuoti kapitalą į tokią sritį, 
žinodamas, kad parlamente 
rengiamas įstatymas uždrausti 
tą veiklą? Bet Lietuva tyli, 
viršūnės apsimeta nežinojusios, 
atseit viskas per naivumą...

Renas Rupeika. Vyrų gyve
nime susilaikymas gresia 
prostatitu, perkamos moterų 
paslaugos — venerinėmis ir 
AIDS ligomis. Siūlau nebe- 
diskutuoti, kas geriau, ir pasi
rinkti trečią variantą: aktyviau

įsitraukti į politiką ir tuo sau
giai pasitenkinti. Man atrodo, 
kad išrinktųjų į kitą Seimą šiuo 
požiūriu laukia visiškas katarsis.

Algirdas Patackas. Vis 
kartojam: prostitucija — sena 
profesija, o juk ir visos ydos la
bai senos. Aš norėčiau pakalbėt 
apie prostituciją kaip mirties 
kultūros dalį. Katalikiškoje 
terminologijoje vartojamas ter
minas — žmogaus šventybė, 
žmogus, jo kūnas kaip šven
tykla. Popiežius labai aiškiai 
savo paskutinėje enciklikoj 
kalba apie integralią žmogaus 
dalį — jo kūną, kuris yra talpyk
la jo sielai. Ir jei kūnas par
davinėjamas, toliau eiti nebėra 
kur... Tai jau paskutinė riba. 
Prostitucija yra pats baisiausias 
žmogaus išniekinimas. Man 
šlykštus visas tas kikenimas, 
tas susimirkčiojimas, kai pra- 
bylam apie prostituciją. Aš dir
bau naktiniu sargu naktiniam 
bare, tada viskas buvo lyg ir pa
slėpta, bet aš mačiau, suvokiau 
tą paniekinimo gelmę... Pro
stitucija — lyg visų žmogiškų 
ydų koncentracija. Šlykščiau
sias visoj šitoj istorijoj yra 
suteneris. Bet dar šlykštesnis 
padaras yra tas klientas... Kur 
dar žemiau gali pulti vyras?! 
Gyvulys yra gyvulys, bet pro
stitucija peržengia tas ribas ir 
veda į mįrtį, išniekina meilės, 
gyvybės principus. Seimo narys, 
pasisakantis už prostitucijos le
galizavimą, negali sakyti esąs 
katalikas. Jei tokiu save laiko, 
tai, pritardamas legalizacijai, 
nusižengia labai aiškiai: jei 
pritari mintyse, tai padarai tą 
pačią nuodėmę. Trečia — jis yra 
kraštutinis materialistas pačia 
blogiausia žodžio prasme, nes 
pripažįsta, jog galima pirkti 
dalykus, apie kurių pirkimą ir 
pardavimą net kalbėt nevalia. 
Ir pagaliau — jis yra moralinis 
šizofrenikas. Paklauskim jo: ar 
norėtum, kad tavo žmona ar 
dukra... Tada jis sako: ne! Juk 
elementariausias žmogiškas 
principas, kurį pripažįsta ir 
krikščionys, ir netikintys: elkis 
taip, kaip norėtum, kad su 
tavim elgtųsi! Kai kas už mir
ties bausmę pasisako, bet kai 
paklausi, ar tu pats galėtum 
tapti budeliu, bėga į šoną. Tai 
ir yra moralinė šizofrenija, 
asmenybės suskilimas. Ką 
daryti? Kiekvienas turi būti 
savo vietoj, policija privalo sąži
ningai vykdyti tą berods 182 
straipsnį, t.y. gaudyti 
sutenerius. Jai reikia duoti 
stipresnes įstatymo reples. Pro
stitucija — klestintis verslas,
kaip ir prekyba spalvotaisiais 
metalais. Veikia nusikaltė
lių struktūros, mergužėlės 
siuntinėjamos per sienas, jau 
eksportuojamos su padirbtais 
dokumentais į Lenkiją, Olandi
ją, Izraelį. Jeigu aš būčiau 
policininkas, už tai atsakingas, 
mane žeistų, kad su mano 
tautos moterimis šitaip 
elgiamasi.

Danutė Bindokienė

Labdara labdarai 
nelygi

Nuolat matome „Drauge” 
spausdinamus sąrašus, aukoju
sių lietuviškoms labdaros or
ganizacijoms. Kartais gauname 
ir priekaištų, kad laikraščio 
skiltis užgožiame tokia spaus
dinta medžiaga, kuri „niekam 
neįdomi, niekas jos neskaito”. 
Dėl įdomumo, kaip ir dėl skonio, 
nevertėtų ginčytis, bet skai
tytojų tokiem aukotojų sąrašam 
visuomet stebėtinai daug atsi
randa: vieni nori žinoti, ar tikrai 
nepraleista jų pavardė, kitiems 
įdomu, ar yra pažįstamų (ypač 
— kiek jie dosnūs), o dar kiti 
pasidžiaugia, kad ta ar kita 
lietuviška labdaros organizacija 
susilaukia geraširdžių tautiečių 
dėmesio ir gali atlikti daug gerų 
darbų. Antra vertus, mūsų lab
daringosios organizacijos, nuo
lat skelbdamos aukotojus ir už 
suaukotus pinigus pateikdamos 
smulkią apyskaitą, parodo 
visuomenei, kad jų veikla 
efektinga ir be jokių užkulisių, 
o kiekvienas paaukotas centas 
atiduodamas pagalbos reikalin
gam, juo labiau, kad kone visą 
darbą atlieka savanoriai, dirb
dami be jokio materialinio atly
ginimo. Jeigu ir išleidžiama tam 
tikra suma būtiniems administ
raciniams reikalams, tai ji yra 
minimali. Šį lietuviškų labdaros 
organizacijų darbą dar labiau 
įvertiname, palyginę su ameri
kiečių labdara.

Amerikoje labdaros veikla 
plačiai išvystyta, apima 
pagalbos reikalingus ir savame 
krašte, ir užsienyje. Kadangi vy
riausybė, nuolat mažindama iš
laidas, nutraukia paramą dau
geliui vertingų šalpos, menų, 
švietimo programų, kad jos pa
jėgtų išsilaikyti, į talką stoja 
labdaros organizacijos. Jų yra 
pasaulietinių, besirūpinančių 
daugiausia švietimu, menais, 
kultūriniais reikalais, ir įvairių 
religinių su socialinės rūpybos, 
sveikatos, našlaičių globos ir 
daugybe kitų svarbių programų. 
Deja,ne visos, nors visų siekiai 
gražiai skamba, dirba artimo la
bui — tik 7 - 78 proc. atlieka tai, 
ką skelbia, o likusių tarpe yra 
ir visiškų sukčių, kurių surink
tos aukos eina į jų pačių kišenes. 
Prisiminus, kad per metus Ame
rikoje suaukojama netoli 130 
milijardų dolerių, tai jau neblo
gas „biznis”. Nenuostabu, kad 
į tas „auksines vežėčias” 
stengiasi įlipti ir nemažai apga
vikų, pasiruošusių pasipelnyti iš 
lengvatikių geros širdies ir 
pašalpos reikalingųjų skurdo.

Labdaringas organizacijas 
šiame krašte tikrina trys pa
grindinės specialių stebėtojų 
institucijos, vertindamos pagal 
atliekamus darbus ir administ

racines išlaidas, kreipiant ypa
tingą dėmesį, koks procentas su 
aukotų pinigų atiduodamas lab
darai, o kiek nubyra „į šalis”. 
Jeigu labdaringos organizacijos 
vykdomasis valdybos pirmi
ninkas per metus gauna dau
giau kaip 150,000 dol. algos, į 
organizaciją jau žiūrima įtar
tinai. Tačiau minėtoji suma 
nėra pati didžiausia, išmokama 
vienam asmeniui. Pvz., „St. 
Jude’s Children’s Research 
Hospital”, viena žinomiausių 
Amerikoje, tik 63 proc. surinktų 
pinigų skiria užsibrėžtiems tiks
lams, o savo pirmininkui per 
metus moka 327,231 dol. algą. 
„Shriners Hospital for Crippled 
Children”, kurios gydytojai 
daug padeda ir lietuviukam su 
negalėm (per „Vaikų viltį”), tik 
57.7 proc. surinktų aukų 
panaudoja labdarai, o savo vado
vui per metus moka 292,559 
dol.; „Catholic Charities, USA” 
labdarai skiria 90 proc. aukų, 
organizacijos vadovas gauna 
81,340 dol. metams; „Catholic 
Relief Services” atiduoda 91.9 
proc. žmonėms, o pirm. alga — 
116,008 metams; „Salvation Ar- 
my” — 86.2 proc. šalpai, alga — 
67,547 dol.; „March of Dimes 
Foundation” — 75.9 proc. pro
gramoms vykdyti, pirmininkui 
moka 184,408 algos ir 1.1. 
Vadovų atlyginimas daugiausia 
priklauso nuo surinktų pinigų 
sumos ir kiek plačiai išsišako
jusi organizacijos veikla, tačiau 
vis dėlto labdarai turėtų būti 
skiriama pirmenybė, jei organi
zacija nori užsirekomenduoti ar
timo meilės darbais ir prašyti
aukų. Labdaros organizacijos 
laikomos teisingomis, jeigu 100 
dol. surinkti išleidžiama apie 35 
dol.

Amerikiečiai yra ypač dosnūs 
tarp Padėkos dienos ir Kalėdų, 
tad daugelis labdaros orga
nizacijų šiuo laiku surenka apie 
50 proc. savo metinių įplaukų. 
Netenka abejoti, kad šių in
stitucijų pašalpa sumažina daug 
vargo, išlaiko daug vertingų 
programų ir praturtina krašto 
kultūrinį gyvenimą. Mūsų tau
tiečiams — Lietuvoje ir čia at
vykstantiems — tokia lab
daringų organizacijų veikla, 
besiremianti savanorišku dar
bu, yra nelabai suprantama ir 
net keista: kaip galima dirbti be 
atlyginimo ir aukoti brangų lais
valaikį kažkokiems nepažįsta
miems... Tačiau mums, Ameri
koje ilgiau gyvenusiems ar gi- 
musiems, tai įprasta. Ačiū 
Dievui už visus tuos nesavanau- 
džius darbuotojus, tiek daug 
gera padarančius. Tai gerieji 
„Kalėdų seneliai”, kurie varg
dieniams neša dovanas visus 
metus.
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Per Reiną pervežė pantoniniu tiltu. Už Remagen jau 
stovykla, kurioje buvo apie 10,000. Čia vėl įstūmė pro 
vartus. Nieko neklausė ir netikrino. Laimei čia susitikau 
viršilą Vitkauską ir kt., kurie nebuvo suskubę pakeis
ti uniformos į civilinius drabužius. Visi apsidžiaugėm. 
Aš džiaugiausi, kad vienas iš kareivių man davė 
antklodę, o jie manydami, kad aš ir čia ką nors sugalvo
siu, nes tiek kartų pervedžiau per pavojus.

Čia popiet išrikiavo po 12 maistui gauti. Davė 24 
skardinėlių dėžę, po vieną skardinėlę pupų, o kitą — su 
keliais pyragaičiais ir cukraus gabaliukais. Aš atsisto
jau vienoj grupėj pirmas, nes siuntė atnešti, kiti du 
pataikė į kitas grupes. Kai pasiėmėme dėžes, nėjom prie 
grupės, kur buvo vokiečiai, o panėšėję į krūmus, pasi
dalinom tarp lietuvių. Prūsų buvo 13. Buvo negražu, bet 
pagalvojau, kad vokiečių ryšių štabai savisaugos dali
niuose gan daug nuo lietuvių nusuko. Vokiečiai, negavę 
maisto, keikė. Keikė ir amerikiečiai.

Po poros valandų negavusiems padalino po dvi 
skardinėles. Po trijų alkanų ir nemigo naktų su šilta 
antklode tarp savų vyrų kritau kaip negyvas. Rytą, dar

bešvintant, kareivis kelia. Vade, prašom pusryčių! Rūky
tas kumpis iš konservų skardinėlės. Ir vėl kemšame, 
kiek galime, nes gali apklausinėti ar kratyti. O čia, be 
kareivių, atvarydavo ir nacių, kurie turėjo prisikrovę 
maisto, o stovykloj jau neatimdavo. Taigi tas mano 
kareiviukas su švelniais pirštais tas jų maisto gėrybes, 
užmigus, iš kuprinių pamažino.

Saulei patekėjus, buvo įsakyta visiems civiliams 
rinktis prie vartų. Visi vyrai turėjo darbinius kombin- 
zonus. Aš patariau mesti uniformas į krūmus ir persi
rengti, bet Vitkauskas baiminosi, kad amerikiečiai už 
apgavystę gali sušaudyti ir pasiliko stovykloj. Tik vienas 
lietuvis, dirbęs prie kelių statybos, turėjo rudą lyg pran
cūzišką uniformą, nusilupo raištį nuo rankovės ir 
prisijungė prie manęs. Čia buvo dauguma belgų, prancū
zų ir olandų. Niekas mūsų neklausinėjo. Atvažiavo 
sunkvežimiai ir nuvežė į kažkokį miestelį, į rusų sto
vyklą. Čia jau gavome gerą maistą — pasisakėme, kad 
esame rusai ir išėjom į miestelį apsidairyti, kaip būtų 
galima iš stovyklos „į kojas dėti”. Sekantį rytą vėl 
atvažiavo sunkvežimis. Amerikietis vėl liepė į sunk
vežimį lipti prancūzams, olandams, belgams ir kitiems, 
bet lietuvių neminėjo. Tada sakau savo draugui, kad ir
mudu liptumėm, nes reikia kaip nors iš tos peklos iš
trūkti. Prieš pąjudant, liepė pakelti rankas, kiek prancū
zų, olandų, belgų, lenkų ir kt., kad galėtų nugabenti į 
tinkamas tautybių stovyklas. Mano draugas pakėlė 
ranką ir sako, kad mes dviese esame lietuviai. Aš jam 
į pašonę stukt ir paliepiau tylėti, nes gali mus išmesti.

Bet tas amerikietis ir klausia lietuviškai: „Iš kur jūs 
esate?” Aš atsakau, kad iš Kauno, o mano draugas iš 
Jonavos. Amerikietis lietuvis pasisako, kad jis iš 
Lietuvos išvažiavęs 1913 metais ir priduria, jog jam 
įsakyta pabaltiečius palikti su rusais, kad grąžintų 
namo, bet patarė geriau važiuoti į lenkų stovyklą. Jis 
palydįs ir rusų transportus lėktuvais pas rusus, o kai 
rusai tik išlipa iš lėktuvo, perima sargybiniai, kurie jau 
mūsų akyse stumdo, muša, atima atsineštus daiktus. 
Mes jo paklausėm, ir mus atvežė į lenkų stovyklą Bonoje. 
Padėkojom savo geradariui. Čia jau buvome įrašyti į są
rašus. Užsirašėme lietuviais. Bet netrukus užsirašėme 
į lenkų Andersono brigadą Prancūzijoje saugoti belais
vių. Registruojantis lenkas karininkas pasakė, jog 
Andersonas yra lenkas, tačiau laisvai kalba lietuviškai.

Taigi dar porą metų likimas trankė mane uniformuo
tą po Europą. Viršila Vitkauskas su kitais lietuviais po 
pusmečio buvo atiduotas rusams ir, bevažiuojant per 
Vakarų Vokietiją, pabėgo. Grįžo į stovyklą, kur jo kuopa 
išbuvo iki emigracijos. Išvyko į JAV, kur ir mirė. J. ltn.
J. ir psk. Jacyna, kuris laisvai kalbėjo angliškai, pateko 
į stovyklą Prancūzijoje (prie Merces), kur po metų žydas 
vertėjas visus lietuvius atidavė rusams. Laimei prieš pat 
perdavimą atėjo amerikietis karininkas patikrinti są
rašo. Tada Jacyna pribėgo prie jo, prašydamas, kad 
neatiduotų rusams. Karininkas nustebo, nes žydo buvo 
pranešta, kad jie savanoriškai grįžta namo. Tada tą žydą 
išmetė iš stovyklos, o lietuvius paskyrė sargybų parei
gom, o po kiek laiko leido vykC, kur kas nori. Jacyna

išvyko į Vokietiją ir dėstė anglų kalbą sargybų kuopoje. 
Išemigravo į JAV.

(Pabaiga)

Atsiminimų autorius Juozas Klimas
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ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI

SIUNČIAME glėbius nuoširdžiausių sveikinimų vi
siems dienraščio bendradarbiams, skaitytojams, rėmėjams 
bei visiems lietuviams, gyvenantiems toli nuo savo tėvynės 
ir jos etnografinėje teritorijoje.

Linkime vienybės, pakantumo ir tautinio susipratimo, 
kuris padės pergyventi laikinus sunkumus ir greičiau ves 
į visų mūsų bendrą tikslą — tėvynės Lietuvos gerovę!

Esame labai dėkingi už visus gausius švenčių sveiki
nimus, gerus linkėjimus, bendradarbiavimą ir paramą 
vieninteliam užsienio lietuvių dienraščiui „Draugui” bei 
jo darbuotojams. Jaučiant toki tvirtą užnugarį, mes nugalė
sime visas kliūtis ir stengsimės dar uoliau tarnauti 
lietuviškiesiems reikalams.

„Draugo” redakcija, administracija 

ir visi darbuotojai

SVEIKINAME su šv. Kalėdomis visus Draugo fondo garbės 
narius, mecenatus, narius ir rėmėjus, linkėdami malonių švenčių 
ir laimingų 1996 metų.

Sveikiname ir „Draugo” leidėjus, redakciją bei administraciją, 
linkėdami ištvermingai skleisti lietuvišką spausdintą žodį, kasdien 
lankant „Draugo" skaitytojus.

Žengiant (1996 metus, visus kviečiame jungtis į Draugo fondą, 
kad greičiau priartėtume prie milijoninio kapitalo.

Draugo fondo Direktorių taryba

DAINAVOS ansamblis nuoširdžiai sveikina an
samblio globėjus, rėmėjus, mecenatus ir talkininkus šv. 
Kalėdų ir Naujų metų proga Iš širdies linkime Jums ir 
Jūsų artimiesiems Dievo palaimos, geros sveikatos ir 
laimės ateinančiuose metuose. Lai kilni švenčių nuotaika 
lydi Jus per ištisus 1996-tuosius metus. Esame be galo 
dėkingi už Jūsų nenuilstamą globą ir paramą ansamblio 
išlaikymui.

Danguolė Uginytė

L.M.A. Dainavos pirmininkė
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LIETUVIU FONDAS /^LITHUANIAN FOUNDATION, INC.

Šventų Kalėdų ir Naujų metų proga sveikiname mielus 
Lietuvių fondo narius ir visuomenę. Dėkojame už Jūsų 
teikiamą paramą ir pritarimą mūsų darbams, remiant 
išeivijoje ir Lietuvoje mums taip svarbų tautinį išlikimą.

Asmeniniame gyvenime linkime sėkmės ir sveikatos.
Lietuvių fondas

AMERIKOS LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ 
centro valdyba sveikina kolegas-koleges šv. Kalėdų ir Naujų 1996 
metų proga, linkėdama visiems geros sveikatos, linksmų švenčių 
ir sėkmės numatytuose užmojuose. Linkime visiems skyrių ir pa
vieniams nariams kūrybingo darbo ir naujų idėjų numatytiems pro
jektams Lietuvos labui.

Albertas Kerelis, pirm., Jonas Baris, 
Tadas Bukaveckas, Leonas Maskaliūnas, 
Vytautas Peseckas ir Ramojus Vaitys.

TAUTOS FONDAS remia nepriklausomos Lietuvos 
atsistatymą ir demokratizaciją!

Tą reikšmingą paramą Tautos fondas pajėgia sutelkti 
tik Jūsų, mieli tautiečiai, t Tautos fondą plaukiančių, aukų 
dėka. Mes dėkojame už Jūsų dosnumą ir tikime, kad Tau
tos fondas, Jūsų remiamas, ir ateityje bus pajėgus tokią 
pagalbą teikti.

Nuoširdžiai linkime savo nariams ir visiems lietuviams 
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 1996-tųjų — Naujųjų — 
metų!

Tautos fondas

Artėjančių šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga nuoširdžiau
siai sveikiname nepriklausomos Lietuvos ir išeivijos šaules bei 
šaulius, tautietes bei tautiečius!

Linkime, kad 1996-tieji metai atneštų Jums naujas jėgas, gerą 
sveikatą ir laimingas dienas. Jūsų indėlis, atkovojant Lietuvai 
nepriklausomybę, bus amžiams įrašytas į tėvynės ir tautos istorijos 
puslapius

Telydi Jus Dievo palaima!
Lietuvos Šaulių sąjungos 

Centro valdyba
S. Ignatavičius, LŠS vado pavaduotojas

Vytas ir Milda Radzevičiai
sveikina visus gimines, draugus 
ir pažįstamus švenčių proga, lin
kėdami puikios nuotaikos, pras
mingų, darbų ir ramybės šeimos 
židinyje.

Stasė Kazlienė sveikina su 
šv. Kalėdomis ir Naujais metais 
savo draugus ir pažįstamus, lin
kėdama visiems sveikatos, 
džiaugsmo ir Dievo palaimos.

POUiM AUSI INti

ujt New York: 212-869-1074.
Chicago 312-236-3388.
Los Angeles 213-934-5151.

Antanas Malinauskas svei
kina gimines, draugus ir pažįs
tamus šv. Kalėdų ir Nauju metų 
proga, linki daug džiaugsmo ir 
laimės.

Teresė ir Vytautas Ur
bonai, Valparaiso, Ind., šv. 
Kalėdų ir Naujų metų proga 
nuoširdžiai sveikina draugus ir 
pažįstamus, linkėdami visoke
riopos sėkmės.

Laima ir Petras Aleksai
sveikina savo draugus, pažįsta
mus su šv. Kalėdomis ir linki 
dar laimingesnių Naujųjų!

Frina ir Leonas Žėruoliai,

Hot Springs, Ark., švenčių pro
ga sveikina mielus gimines, 
draugus ir pažįstamus, linkėda
mi jiems sėkmės ir geros sveika
tos. Vietoje sveikinimo kortelių 
siunčiame auką „Draugui”.

Irena ir Albertas Kereliai
sveikina gimines, draugus ir 
bičiulius šv. Kalėdų ir Naujųjų 
metų proga. Lai šv. Kalėdų ra
mybė ir viltis lydi visus ateinan
čiais metais. Vietoj kalėdinių 
sveikinimų skiria auką Draugo 
fondui.

Jūra ir Algis Bakaičiai, Pa
los Heights, IL, sveikina 
gimines, draugus ir pažįstamus 
Kalėdų švenčių proga ir linki 
visokeriopos laimės bei džiaugs
mo per 1996-tuosius metus. Vie
toj sveikinimo kortelių aukoja 
„Saulutės”, Lietuvos vaikų 
globos būreliui.

Aldona Stasiulienė sveikina 
visus gimines, draugus ir pažįs
tamus su Kristaus Gimimo 
švente ir Naujaisiais 1996 
metais, linkėdama daug džiau
gsmo, sveikatos ir Viešpaties 
palaimos.

Jonas Sakas šv. Kalėdų ir 
Naujų metų proga sveikina savo 
gimines, draugus bei pažįsta
mus ir visiems linki geriausios 
sėkmės.

Nuotr. Jono Tamulaičio

Vytautas Vizgirda iš Auro
ra, IL, sveikina gimines, drau
gus bei pažįstamus su šv. Kalė
domis ir Naujais metais. Vietoje 
sveikinimo atviručių skiria au
ką „Draugui”'.

i i
Juzė Augaitienė sveikina 

gimines, draugus ir buvusius 
„Tulpės” restorano klientus su 
šv. Kalėdomis ir Naujais me
tais, linkėdama viso geriausio ir 
Dievo palaimos. Vietoje kalėdi
nių atvirukų skiria auką 
„Draugui”. .

Olga ir Vacys Numgaudai,
Harbert, Mieli, sveikina visus 
savo draugus ir pažįstamus 
Kalėdų švenčių proga ir linki 
visiems viso geriausio ir 
laimingų 1996-tųjų metų.

Zarasiškių klubo valdyba
su nariais sveikina talentingą 
„Draugo” vyr. redaktorę ir 
visus leidėjus, linkėdami 
džiaugsmingų Kalėdų švenčių, 
sveikų, turtingų Naujų 1996 
metų. Tegyvuoja „Draugas”! 
Skiriame 50 dol. auką spaudos 
reikalams.

Justinas ir Stefa Šidlaus
kai, Oak Lawn, IL, sveikina 
visus draugus ir pažįstamus šv. 
Kalėdų ir Naujųjų metų proga, 
linkėdami geriausios sveikatos 
ir sėkmės. Vietoje kortelių — 
auka „Draugui”.

Kalėdų švenčių ir Naujųjų 
metų proga sveikinu gimines, 
draugus ir pažįstamus, linkėda
ma visiems džiaugsmo, sveika
tos ir ramybės. Janina Jara- 
šienė, St. Pete Beaeh, FL.

Brighton Parko Moterų 
klubas, Našlių, našliukių ir 
pavienių klubas, Lietuvių Ža
garės klubas sveikina visus 
savo narius, „Draugo” dar
buotojus, linkėdami stiprios 
sveikatos ir sėkmingų, darbingų 
Naujų metų visiems.

Marytė Černiūtė sveikina 
gimines, draugus bei pažįsta
mus su šv. Kalėdomis ir Naujais 
metais. Vietoj sveikinimo korte
lių skiria auką „Saulutei”.

Sigita ir Vytautas Aušrotai
Kalėdų proga sveikina visus 
savo gimines, draugus ir bičiu
lius. Laimingų Naujų metų!

Juozas ir Monika Darnu- 
šiai, Sterling, VA, sveikina 
visus savo pažįstamus, ar
timuosius su šv. Kalėdomis ir 
Naujais metais, visiems linki 
geros sveikatos.

Vita Baleišytė su mama
sveikina gimines, 'raugus ir 
pažįstamus šv. Kalėdų proga ir 
linki gerų ateinančių metų, o 
BALFo ir „Draugo” dienraščio 
darbuotojams daug ištvermės, 
stiprybės visuose artimo meilės 
ir lietuviško dienraščio leidimo 
darbuose.

Tlver the p.ist few ye.irs, LOT Polish Airlines has 
established the mosi tomprehensive nelvvork of 
destinalions in Eastern Europe, vvith Wars,iw as the 
strategic hub. The netvvork is ronveniently linked 
with LOT's transatlantic route, giving passengers 
from Nevv York, Nevvark and C hirago easy artess

Juzė ir Jonas Žebrauskai

sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus, linkėdami linksmų 
šv. Kalėdų ir laimingų Naujų 
metų, taip pat sveikina ir 
„Draugo” redakciją, skirdami 
Draugo fondui 100 dol.

Gražutė Šlapelytė-Sirutienė 
visiems savo pažįstamiems ir ar
timiesiems linki linksmų šv. 
Kalėdų ir laimingų Naujųjų — 
1996 — metų!

Antanina Repšienė, Chica- 
go, IL, sveikina savo gimines, 
draugus ir pažįstamus čia ir 
tėvynėje, taip pat ir „Draugo” 
štabą, linkėdama visiems nuo
taikingų Kalėdų ir sveikų bei 
laimingų 1996 metų. Tegul gi
męs Kūdikėlis suteikia stipry
bės vieningai dirbti iki Lietuva 
bus tikrai laisva, stipri ir ga
linga. Vietoj kalėdinių svei
kinimų siuntimo skiria auką 
„Draugui”.

Mūsų širdyse yra visi, kurie 
dirba, aukojasi tautai, tautišku
mui. Švenčių proga linkime 
jiems nepavargti, prašome Die
vo suteikti jiems stiprybės, 
geros nuotaikos. Visus mūsų 
mielus pažįstamus, kur jie 
bebūtų, sveikiname per mūsų 
visų „Draugą”, linkime viso 
geriausio švenčių proga ir 
laimingų, sveikų Naujųjų metų! 
Roza ir Kazys Ražauskai, 
Dearborn Heights, MI.

No One OffersYou 
More of Eastern Europe!

to Riga, Tallinn, Moscovv, St. Petersburg, Kiev,Lvov, 

Minsk and VILNIOS,tLITHUANIA.
Take advantage of LOT's lovv fares, the luxury of 

LOT's fleet of nevv Boeings and ATRs and the com- 
fort of the nevv International terminai at Warsaw 
f Ikecie Airport. Make your reservations today!

Information, reservations and tie ket sales at the offires of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent.

Montreal, PQ. 514-844-2674.
Toronto, Ont 416-236-4242. 

Toli free: 800-223-0593.

CLASSIFIED GUIDE

MISCELLANEOUS

Linksmų švenčių visiems 
B & D Lounge
klientams linki 

YUGO
Sekančius du savaitgalius groja"Broliai"

Tel. 312-925-6264

REAL ĖST ATE

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

HELP VVANTED

Reikalinga „Sočiai VVorker". Pilnos savai
tės darbas dvikalbėje institucijoje. Geras 
atlyginimas su puikiais priedais. Reikia 
turėti BSVV ar MSVV. Pageidautina patirtis 
su ligoniais (Nursing Home) ir pažinimas 
valdžios reikalavimų. Siųsti aprašymą sa
vo darbo patirties: Administrator, Matu
laitis Nursing Home, 10 Thurber Rd., Put- 
nam, CT 06260.

DRAUGE GAUNAMOS KASETĖS
ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS KALNAI, I ir II dalis.

Gieda „ŪLA” choras. Religinės giesmės. Abi
kasetės po ................................................... $8.00

EASY WAY TO LITHUANIAN. 6 kasetės ir vado
vėlis mokytis lietuvių kalbą........................ $50.00

LIETUVIŲ MARŠAI IR DAINOS. Br. Jonušas . $10.00
VILNIAUS UNIVERSITETO DAINŲ IR ŠOKIŲ AN-1

SAMBLIS............................................................ $10.00
EIKIME MUDU ABUDU. Harm. liaudies dainos.

Balys Pakštas......................................... $10.00
LOS ANGELES VYRŲ KVARTETAS. Lyriškos,

griaudžios, linksmos humoristinės dainos $15.00
DAKTARAS KRIPŠTUKAS PRAGARE. Pasaka

vaikams.......................................... ............ $10.00
PRISIKĖLĖ JIS. Velykų giesmės. Clevelando

Dievo Motinos parapijos choras................ $10.00
TĖVIŠKĖS KAMPELIS. Lietuviškos dainos. ... $10.00
MES DAINUOJAME. Los Angeles SPINDULYS

choras VHS hi-fi stereo.................................. $35.00
PRAKARTĖLĖN SKUBU. Kalėd. giesmės. CD’s $15.00 
MIŠIOS IR BAŽNYTINĖS GIESMĖS. J. Stankū

nas. Gieda angliškai „Cantemus” choras $10.00

Pastaba. Užsakant kasetes paštu, pinigų nesiųsti. 
Sumokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pažymėta pašto 
išlaidos. Illinois gyv. pridedama State Sales Tax 8.75% nuo 
kasetės kainos.

NAUJAUSI LEIDINIAI GAUNAMI 
„DRAUGE”

LIETUVĄ APLANKIUS. Pirmo Pas. Liet. kongre
so įspūdžiai. Leonardas Simutis. 317 psl. $8.00

Kietais virš. $12.00
LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEIVI

JOJE. Dan. Bindokienė. 363 psl................ $15.00
KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J. Valutis.

330 psl................................................................... $3.00
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. V. Bara

vykas. 590 psl.................................................... $20.00
SUNAIKINTOS PASTANGOS. Romanas. Vladas

Vailionis. 176 psl........................................... $6.00
KRYŽIŲ KALNAS. Sventakalnio istorijos ir pa

davimai. Aleksandras Radžius. 43 psl. .. $2.00
TAUTOS SUKILIMAS 1941. Pil. Narutis. 403 psl. $17.00 
KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944 m.

Kaune. Ant. Dundzila. 96 psl....................... $4.00
NUO DUSIOS IKI TIBERIO. I. II. III t. Atsiminimai.

Ladas Tulaba. Visi tomai po........................ $5.00
ČEKISTO NAGUOSE. Atsiminimai. Br. Daunoras.

111 psl................................................................... $3.00
MANO KRYŽIAUS KELIŲ ODISĖJA. Sibiran

tremtinio atsiminimai. Povilas šilas. 320 psl. 
................................................................................ $8.00

GROŽIO AKIVAIZDOJE. Novelės. And. Norimas.
207 psl................................................................... $10.00

AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDA 1874-1910. Vad.
Biržiška. Red. St. Vaškellnė. 280 psl. ... $10.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti. Su 
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pažymėta knygos 
kaina ir pasiuntimo išlaidos. Illinois gyv. pridedama Stata sala 
tax 8.75% nuo knygos kainos.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
sesuo. Prieš tai ji buvo užrašiusi 
savo namuką V. Jonuškaitei, 
kur ji ir dabar gyvena.

V. Vaičjurgienė

PŲTNAM, Conn.

ALKOS IŠLAIKYMO 
FONDO REIKALAI

Alkos išlaikymo fondo, Ine., 
tarybos ir jos valdybų posėdis 
vyko Alkoje š.m. spalio 22 d. 
Tarybos pirmininku yra dr. Jur
gis Gimbutas, o vykdomosios 
valdybos pirm. — dr. Česlovas 
Masaitis, bet posėdžiui vado
vavo dr. Juozas Kriaučiūnas, 
nes jis geriausiai žino fondo 
reikalus.

Pranešimuose pateikta: fon
das turi 57 narius, kurių 12 jau 
mirę. Vėliausiai mirusis yra 
kun. Justinas Steponaitis. Miru
sieji prisiminti ir pagerbti atsi
stojimu ir malda. Kai kuriems 
mirusiems fonde atstovauja jų 
šeimos nariai. Fondo kapitalas 
yra beveik 20 tūkstančių dole
rių. Pažadėjimai fondo kapitalą 
žymiai padidintų, bet jie dar ne
įvykdyti. Praėjusiais metais fon
das įteikė Alkai 500 dol. Fondas 
yra tvarkomas iždininko Juozo 
Rygelio ir neša gerą pelną. 
Kontrolės komisijos aktas pa
tvirtino fondo, kasos stovį.

Dar šiais metais korespon- 
denciniu būdu bus pravesti nau
jos tarybos rinkimai, kuri savo 
ruožtu rinks valdybas. Pasiū

lyta, kad kandidatais į naują 
tarybą būtų įrašyti dabartinės 
tarybos asmenys: Jurgis Gimbu
tas, Česlovas Masaitis, Juozas 
Rygelis, Alfonsas Stankaitis ir 
Algis Simonaitis, tačiau įgali
nant balsuotojus rinkti ir kitus 
fondo narius, gavus jų sutikimą. 
Į fondo tarybą Alka skiria du 
asmenis. Jie yra: kun. Rapolas 
Krasauskas ir Juozas Kriau
čiūnas, šie du fondo narių ne
renkami.

Fondo ir tarybos nariai kvie
čia lietuvius, kuriems rūpi 
kaupti, saugoti ir reikalingiems 
leisti pasinaudoti' lietuviškos 
kultūros pasireiškimų rinki
niais, tapti foflido nariais. Tapti 
nariu — įmokama 100 dol. įmo
ka. Jei čekis, užrašyti: Fund for 
the Maintenance of Alka, Ine. 
Fondo adresas: P.O. Box 608, 
Putnam, CT 06260.

BOSTON, MA
PAMINĖTA OPEROS 

SOLISTĖ VINCĖ 
JONUŠKAITĖ

LMK Federacijos Bostono klu
bo susirinkime, š.m. spalio 21 d., 
klubo pirmininkė Elena Vasy- 
liūnienė paminėjo Moterų suva
žiavimą Beijing, Kinijoje, ku
riame dalyvavo ir moterys iš 
Lietuvos. Suvažiavime pasireiš
kė dvi pažiūros į moterų gyveni
mą — už išsilaisvinusią moterį 
ir už šeimos moterį. Lietuvos 
moterys rėmė pažiūrą už šeimos 
moterį. Kalbant apie moterį, E. 
Vasyliūnienė pasirinko kalbėti 
apie feministę, 93 metų amžiaus 
operos solistę Vincę Jonuškaitę.

1 Vincė Jonuškaitė gimė Suba
čiuje, mokėsi Panevėžio gimna
zijoje su kuria 1915 metais 
išvyko į Voronežą. Voroneže 
pradėjo mokytis dainavimo.
1918 metais grįžo į Lietuvą.
1919 metais atliko vaidilutės 
vaidmenį „Birutės” operoje. 
Muzikas K.V. Banaitis atkreipė 
dėmesį į jos gerą mezzo-soprano 
balsą. Buvo surinkta pinigų ir
1920 metais V. Jonuškaitė įstojo 
į Berlyno valstybinę aukštąją 
muzikos mokyklą. Po to ji stu
dijavo garsiausiose Vakarų 
pasaulio muzikos mokyklose — 
Milane ir kt. 1925 m. pirmą 
kartą viešai koncertavo Palan
goje. Vėliau dainavo Kauno 
valstybiniame operos teatre, 
atlikdama žymiausius operos 
vaidmenis. Ji buvo iškiliausia 
Lietuvos operos solistė. V. 
Jonuškaitė yra dainavusi dau
gelyje užsienio operų. Ji yra pir
moji pradėjusi rengti rimtos pro
gramos kamerinius kontertus 
daugelyje Lietuvos miestų, taip 
pat pirmoji pradėjusi dainuoti 
lietuvių kompozitorių sukurtas ir 
harmonizuotas liaudies dainas.

Pirmą kartą V. Jonuškaitė 
buvo ištekėjusi už Dovo Zau
niaus. Jam mirus, vėliau ištekė
jo už St. Leskaičio. 1944 metais 
pasitraukė į Vokietiją su 2 D. 
Zauniaus vaikais ir 2 savo 
vaikais. 1948 metais atvyko į 
JAV. V. Jonuškaitės tėvas bu
vęs knygnešys, nuo caro val
džios buvo pabėgęs į JAV. V. 
Jonuškaitė palaikė ryšius su 
Kalifornijoje gyvenančia se
serimi.

Apsigyvenusi New Yorke, ten 
išgyveno 20 metų siuvykloje už
sidirbdama sau ir vaikams pra
gyvenimą. Buvo kviečiama kon
certuoti ir į kitus JAV miestus. 
Su koncertais keletą kartų buvo 
atvykusi ir į Bostoną, kur kon
certus buvo suorganizavęs 
smuikininkas a.a. Iz. Vasy- 
liūnas. New Yorke V. Jonuš
kaitė priklausė daugeliui 
organizacijų, buvo labai veikli, 
pasišventusi Lietuvos operos 
solistė, lietuvių muzikinės 
kultūros kėlėja, o kaip moteris 
— gera, pasiaukojanti vaikų 
motina. Švenčiant jos 80 metų 
gimtadienį, buvo suruoštos 
iškilmės, dalyvaujant vysk. V. 
Brizgiui.

1970 m. mirė V. Jonuškaitės

rudenį pakeistas stačiu stogu — 
kainavo 23 tūkstančiai dolerių. 
1994 m. pabaigoje Alkoje per
tvarkyta šildymo sistema, 
pašalinti iš žemės šildymo aly
vos tankai, vienas jų prakiuręs. 
Pastatytas tik vienas tankas 
virš žemės paviršiaus. Visa tai 
kainavo 11 tūkstančių dol. Š.m. 
liepos mėn. Alkai grąžintas res
tauruotas Vilniaus meno restau
racijos centre sienos didumo pa
veikslas (vaizduojąs Vilniaus 
Akademijos įsteigimą) — kai
navo 2,800 dol. Dviem talki
ninkėms (čia besilankančioms iš 
Lietuvos) įteikti bonusai. Viena 
dirbo maždaug penkis mėnesius 
— įteikta 500 dol., kita tris 
mėnesius — įteikta 300 dol. 
Alkos bibliotekos knygų katalo
guotojai Beatričei Vasaris, 
Vilniuje užimtai LDK Gedimino 
paminklo pastatymu (ji statybos 
komisijos pirmininkė), sukatalo
guota mažas skaičius knygų. Ji 
pažadėjo grįžti tęsti kataloga
vimą. Sukataloguota arti 9 
tūkstančiai knygų. Alkos spau
dos perteklius nuolat siun
čiamas į Lietuvos institucijų 
bibliotekas, siuntimą tvarko 
kun. Rapolas Krasauskas, per
siuntimo išlaidos ne iš Alkos 
iždo. Alką lanko nemažai žmo
nių, ypač iš Lietuvos atvykusių. 
Vienas kitas naudojasi Alkos 
spaudos rinkiniais savo publi
cistikos darbams. Ir toliau Alko
je gaunama ir talpinama žmonių 
siunčiamos knygos, bibliotekos 
ir archyvai. Kiekvienerių metų 
pabaigoje pravedami finansiniai 
vajai Alkai ręmiti. Vajai sėk
mingi, bet Alkai išlaikyti nepa
kankami, ypač, kad kasmet su- 
aukojamos mažesnės sumos, 
pvz.: 1993 m. daugiau negu 9 
tūkstančių dol.;’ 1994 m. — 8 
tūkstančiai dol: Mažėja vyresnio 
amžiaus Alkos Vėmėjų skaičius. 
Alkos kartoteka rodo, kad liko 
tik arti 400 rėmėjų. Rengiami 
Alkoje turimų archyvų sąrašai, 
kurių prašo ir Lietuvoje istoriją 
kaupiančios institucijos: Maž
vydo valstybi.nę biblioteka 
Vilniuje, Lietuvos mokslų aka
demija, Vytauto Didžiojo karo 
muziejus, Maironio biblioteka, 
abu Kaune, ir kt.

Alkos patalpomis naudojasi 
„Krikščionis -gyvenime”, reli
ginio turinio knygų leidėjai, ir 
Lietuvių kunigų vienybė savo 
spaudos leidiniams talpinti, kol 
jie išsiuntinėjami.

Alka savo ižde, sumaniai 
tvarkomame Juozo Rygelio, turi 
sukaupusi šiek tiek kapitalo, 
kuris bus būtinas Alką išlaiky
ti ateityje, kai reikės mokėti ją 
tvarkantiems. Dabartiniai tvar
kytojai ir talkininkai (tėvas, A 
ir L. Simonaičiai) neapmokami. 
Alka ir „Krikščionis gyvenime” 
yra autonominiai Lietuvių 
Katalikų Mokslo akademijos 
padaliniai.

Akademijos vadovybės Vilniu
je vicepirm. dr. Ignas Uždavinys 
praėjusį pavasarį buvo atvykęs 
į Alką ir pranešė, kad Vilniuje 
akademijos bibliotekai patalpas 
gauna pas jėzuitus, bet patalpos 
bus įrengtos tik ateinančiais 
metais (tai sužinota tik lan
kantis Vilniuje), tai tada ir

ALKĄ TVARKYTI PALIKTI
TIE PATYS ASMENYS

Alkos — Amerikos Lietuvių 
Kultūros Archyvo, Putname, 
direktoriato posėdis vyko Alko
je, š.m. spalio 22 d. Posėdžiui 
vadovavo direktoriato pirmi
ninkas dr. Juozas Kriaučiūnas. 
Posėdis pradėtas kun. Rapolo 
Krasausko malda. Direktoriatą 
sudaro 20 asmenų. Posėdžio die
ną dr. Jurgis Gimbutas priimtas 
direktoriato nariu.

Pranešimuose pateikta: Alkos 
pastatai pareikalavo nemažų 
pataisymų. Senojo pastato pra
kiuręs plokščias stogas 1993 m.

spaudos siuntimas iš Alkos į 
centrą bus atliekamas.

Kontrolės komisijos pirm. Re
gina Taunienė perskaitė revi
zuos komisijos protokolą, patvir
tinantį aukščiau minėtus prane
šimus ir iždo stovį.

Naųjon Alkos direktoriato 
valdybon perrinkti tie patys as
menys: dr. Juozas Kriaučiūnas
— pirmininku, kun. Rapolas 
Krasauskas ir Algis Simonaitis
— vicepirm., Eleonora Simonai- 
tienė — sekretorė, Juozas 
Rygelis — iždininku, kun. Val
demaras — dvasios vadu ir dr. 
Alfonsas Stankaitis — nariu. 
Kontrolės komisijon taip pat 
perrinkti tie patys: Regina 
Taunienė, Stasys Rudys ir Lion
ginas Švelnis. Pasveikinta per
rinktoji vadovybė ir palinkėta 
našaus darbo.

Keltas reikalas padidinti 
Alkos patalpas, nes jau trūksta 
vietos talpinti vis ateinančius 
lietuviškos kultūros pasireiški
mų turtus. Dabartinė vadovybė 
atsisakė dabar tą svarstyti, nes 
dar reikia sutvarkyti jau turi
mas vertybes.

Laukiama didesnės lietuvių 
finansinės paramos Alką iš
laikyti ir jos ateitį užtikrinti.

Juozas Kriaučiūnasi 4 <

WORCESTER, MA
MIRĖ

KAZIMIERAS VALLON

Lapkričio 26 d. Cape Cod Hos- 
pital, Hyannis, Massachusetts 
mirė mūsų miesto gyventojas 
Kazimieras Valion, 73 metų 
amžiaus, po ten lapkričio 13 d. 
įvykusios auto katastrofos. Jo 
kūnas buvo pervežtas į Worces- 
terį. t

Velionis gimė Westfield, MA. 
Čia baigė gimnaziją, o Jackson- 
ville, Floridoje, U.S. Navy Gun- 
nery School. Buvo baigęs ir 
Massachusetts valstijos policijos 
akademiją.

Antrojo Pasaulinio karo metu, 
kaip marinų leitenantas tar
navo Azijoj ir Pacifike, teko 
dalyvauti kovose. Kazimieras 
Valion už narsumą buvo apdo
vanotas Flying Cross ir Air

Mūsų artimam prieteliui

A.tA.
BRUNO MORKIUI

mirus, jo žmoną ALDONĄ, gimines ir artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Stasys ir Sofija Narkai

1995 m. spalio-lapkričio mėn. atminimui už 
mirusiu* „LIETUVOS VAIKŲ VILČIAI” 

aukojo:
a.a. Vytauto Kllglo atm. (papildomai): Juozas Radžius —

$20.00 (Iš viso — $590.00); 1

a.a. Elonoa Garulaltlanės atm. (papildomai): Russell &
Heather Clark — $10.00 (Iš viso — $505.00);

a.a. Juozo Senkaus atm.: Marija ir Zigmas Dailidės, Stasė
ir Algirdas Didžiuliai, dr. J. ir I. Makštučiai, Aldona Markelienė, 
Aurelija ir Bronius Polikaičiai, kun. Mykolas Kirkilas — $125.00;

a.a. Marijos Naujoksltlenės atm.: Jurgis ir Gražina 
Blekaičiai, Kazys ir Mara Aimanai, Algimantas ir Teresė Lands
bergiai, Mykolas Naujokaitis — $160.00;

a.a. Verutės Mykolaitienės atm.: Sofija Plėnys — $15.00; 
a.a. Julijos Šaulienės atm.: Dalia ir Algis Urbutis, N.N., 

Marija Kuprienė — $70.00;
a.a. Jadvygos Doėklenės atm.: Sofija Plėnys, A. Mickus

, - $35JX);
a.a. Vytauto čliausko atm.: Al. Rimbą — $10.00; 
a.a. Elenos Grudzlnsklenės atm.: Eugenija Treimanienė, 

Marija Šaulienė, A. A. Karniai, D. L. Siemaška, V. V. Tumasonis, 
J. R. Vienužis, M. I. Šilkaitis, R. D. Degėsiai, E. A. Miliai, J. V. 
Staškai, R. S. šteiberiai, J. A. Šukiai, A. Budriūnų šeima, O. M. 
Jurgutis, R. Krivienė, M. K. Kuhlmanai, Aldona F. Valis, E. I. Vilkai, 
Romas ir Aldona Dulskis — $475.00;

a.a. Marijos Rlpsklenės atm.: Kazys Ripskis — $200.00; 
a.a. Juozo Elvlklo atm.: Superior Bank of Oak Brook per 

Daną Laureckienę — $35.00;
a.a. Gailutės Valiulienės atm.: Marija Kuprienė — $50.00. 
Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai dėkojame už 

aukas. „Lietuvos Vaikų Viltis” padeda negaluojantiems, tačiau 
turintiems viltį ir galintiems pasveikti, Lietuvos vaikams.

„Lietuvos Valkų Viltis”
2711 W. 71st Street, CMeago, IL 5O525

Padėkos Ir Prašymo Pamaldos 
ruošiamos šv. Kalėdų matu — 

gruodžio 25 d., Iki sausio 1 d. Imtinai 
Marijonų koplyčioje prie „Draugo”

Mano kalėdinė auka Oktavai .................................................. ............

Vardas, pavardė ......................................................................................

Adresas ............................. . ........... . ........................................................

MARIAN FATHERS, 6338 8. Kllbourn Avė. 
Chlcago, IL 60629

Medai su trimis auksinėmis 
žvaigždėmis.

1969 m. mirė jo žmona Rita 
Tamulevičiūtė — Valion; jos 
netektį Kazimieras skaudžiai 
pergyveno. Po keletos metų, 
norėdamas praskaidrinti vie
nišas savo gyvenimo dienas 
antrą kartą vedė Ellen-Buchyn 
ir labai gražiai gyveno iki mir
ties.

K. Valion 26 metus tarnavo 
Massachusetts vaistuos policijo
je. 1972 m. pasitraukė pensijon. 
Įsigijo nekilnojamo turto pir
kimo ir pardavimo įstaigą 
„Valion Real Estate”. Visą 
gyvenimą priklausė Šv. Kazi
miero lietuvių parapijai. Buvo 
narys Lietuvių Labdaros drau
gijos. Massachusetts State Po- 
licemen’s sąjungos. Priklausė 
įvairioms kitoms amerikiečių 
draugijoms, sąjungoms, organi
zacijoms. 1980 m. buvo dele
gatas Demokratų seime, New 
Yorke, ir dirbo senatoriui Ed- 
ward M. Kennedy. 1982 m. bu
vo išrinktas delegatu Massa
chusetts valstijos demokratų 
partijos komitete.

A.a. Kazimiero Valion kūnas 
buvo pašarvotas Jono Kazlaus
ko laidojimo namuose. Gruodžio 
1 d. buvo atlydėtas Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčion iš kur po 
iškilmingų šv. Mišių išvežtas 
amžinam poilsiui į Massachu
setts National Cemetery, Bour- 
ne.

Nuliūdę liko: žmona Eilėn 
Valion. Sūnus Ronald Valion, 
podukra Karen Ross, brolis 
Pranas Valion, sesuo Ona Ma- 
tachinskienė. Penki vaikaičiai 
ir kiti giminės.

A.a. Kazimierui galime tarti 
apaštalo Povilo pasakytus žo
džius: „Aš kovojau gerą kovą, 
pabaigiau bėgti, išlaikiau ti
kėjimą. Gale man atidėtas tei
sybės vainikas, kurį man duos 
aną dieną Viešpats, teisusis 
Teisėjas...”

Tebūnie lengva Tau, mielas 
Kazimierai, ilsėtis mylimos 
tėvynės Amerikos žemėje ir 
Tavo sielai amžina ramybė 
Viešpaties namuose.

J.M.

DRAUGAS trečiadienis, 1995 m. gruodžio mėn. 20 d.

A.tA.
SIMONAS

KONTRIMAS

DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

Gruodžio 23 d. sukanka dešimt metų nuo mūsų mylimo 
Vyro, Tėvelio, Uošvio, Senelio mirties. Prisimenam jo šiltą 
meilę savo šeimai, pasiaukojimą artimui ir tėvynei, jo darbš
tumą, žaismingumą, gerą širdį visiems.

Kviečiame visus gimines ir draugus su mumis prisiminti 
jo sielą maldoje.

Žmona Jadvyga, sūnus Ričardas, marti Raimonda ir 
anūkai — Andrius, Paulius ir Audra su šeimomis, Lina, 
VilŲa.

„Ašaras nubrauksim, kai prie Kūčių stalo, 
Viena kėdė šįmet jau stovės tuščia,
Kad nelauš iš rankų mums baltos plotkelės. 
Tas, kur pernai laužė su mumis drauge.

DEVYNIŲ MĖNESIŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.+A.
Dr. RIMGAUDO S. BUDRIO
Prisimenant mylimą Vyrą ir Tėvelį a.a. dr. Rimgaudą S. 

Budrį, šv. Mišios bus aukojamos gruodžio 22 d. 7 vai. ryto Tėvų 
Marijonų koplyčioje.

Nuliūdę: žmona, duktė ir daug giminių Amėrikoje ir 
Lietuvoje.

Bostone š.m, lapkričio 26 d vykusiame Lietuvos Kariuomenės minėjime Iš k. Zita Krukonienė, 
•Juozas Kapočius, Birutė Vaičjurgyte Šležienė, Petras Viščinis, L ietuvos gen konsulus dr Petras 
Anusas, Gitą Kupčinskienė, Martynas Dapkus ir Aidas Kupčinskas.

Nuotr. Alf. Petrulio

PADĖKA
AJA.

JAD VYGA «L VIK YTĖ 
DOČKIENĖ

Mūsų mylima Žmona ir Sesuo po sunkios ligos, į Amžinąjį 
Gyvenimą išėjo š.m. rugBėjo 23 d. Palaidota rugsėjo 27 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje.

Nuoširdžiai dėkojame gerb. kun. Viktorui Rimšeliui už 
maldas koplyčioje, gedulingų šv. Mišių atnašavimą už 
Velionės sielą ir palydėjimą į Amžino Poilsio vietą.

Nuoširdi padėka giminėms, draugams, artimiesiems ir 
pažįstamiems, padėjusioms mums skaudžiose liūdesio dienose 
ir pagerbusiems Velionę gausiu dalyvavimu.

Dėkojame Aldonai Zailskaitei už pravestas atsisveikinimo 
su Velione maldas.

Dėkingi Putnamo seselių rėmėjams už sukalbėtą rožinį. 
Didelis ačiū už atsisveikinimo žodžius: Broniui Nainiui, Mari
jai Reinienei, Broniui Juodeliui ir Onai Venclovienei.

Širdingas ačiū už gausias aukas šv. Mišioms, Lietuvos 
našlaičiams, „Vaikų Vilčiai”, Ateitis Federacijos Fondui, 
Balzeko kultūros muziejui ir šeimos nuožiūrai.

Dėkojame už gėles koplyčioje, užuojautas per spaudą, 
laiškais ir žodžiu.

Už nuostabiai gražų giedojimą bažnyčioje esame nepapras
tai dėkingi operos sol. Danai Stankaitytei, Šv. Antano pa
rapijos chorui ir jo vadovui Mariui Prapuoleniui. Gili padėka 
karsto nešėjams, suteikusiems Velionei paskutinį patarna
vimą, palydint Ją į Amžino Poilsio vietą.

Dėkojame laidotuvių direktorei Jean \|pnce už rūpestingą 
patarnavimą.

Liūdintys: vyras Kostas ir sesuo Stefa Kisielienė su 
šeima.

Praiau įjungti mano atžymėtas intencijai j kalėdinės oktavos Sv. Mišias ir 
maldas:

□ Padėka Dievui už iiuoe metu* 
L) Padėka Marijai už globą
D Padėka už gauta* malones 
U Padėk* už taiką paaauly
□ Už lietuvius Sibire, gyv. ir mir.
□ Už Seimo* mirusius 
D Už vaikus

0 Praiant laiming. ateinančių metų
□ Praiant sveikatos
D Praiant ramybės Šeimoje 
U Praiant santūrumo malonės
□ Praiant Lietuvai laisvės
EI Praiant pašaukimų j dvasini luomą 
U Ypatinga intencija

t 1
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DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. gruodžio mėn. 20 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

SVEČIUOSE - POETAS IŠ 

LIETUVOS

Šių metų gruodžio 2 d. Jauni-4gri
Ciu

Penktadienį, gruodžio 22

d., „Draugo” redakcija, ad
ministracija ir spaustuvė nedir
ba. Kalėdinis „Draugas” — su 
kultūriniu priedu — paruošia
mas ketvirtadienį. (Išeis penkta
dienio, gruodžio 22 d. data). 
Kalėdų pirmąją dieną, gruodžio 
25 d., „Draugas” taip pat nedir
ba. Grįžtame į darbą antradienį, 
gruodžio 26 d. Pokalėdinis dien
raštis išeis tik trečiadienio, 
gruodžio 27 d.,data.

Susitaikymo sakramentas 
su šv. Mišiomis bus Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje, Cicero, IL, 
ketvirtadienio vakare, gruodžio 
21 d., 6:30 vai. Visi apylinkių ir 
Cicero lietuviai kviečiami at
vykti ir adventinių pamaldų 
metu prieiti išpažinties, pasiruo
šiant Kalėdų šventėms.

Prelatas Jonas Urbonas,

Gary, IN, siųsdamas „Draugo” 
prenumeratos mokestį, dar pri
dėjo 100 dol. Gerb. prelatas, 
turėdamas daug rūpesčių ir dar
bų savo parapijoje, neužmiršta 
mūsų laikraščio, suprasdamas 
jo reikšmę užsienyje. Esame 
nuoširdžiai jam dėkingi ir 
linkime daug ištvermės dar
buose.

Lietuvos Dukterų draugi

jos valdyba praneša, kad jų 
įstaigoje, esančioje 2735 W. 71 
Str., Chicago, IL, žiemos mėne
siais bus budima pirmadieniais, 
trečiadieniais, penktadieniais ir 
šeštadieniais, nuo 10 vai. ryte 
iki 2 vai. p.p.; antradieniais ir 
ketvirtadieniais įstaiga uždary
ta. Telefonas: 708-857-7281 
(Lietuvos Dukterų draugijos 
valdybos pirmininkės).

Dr. Jovita M. Kerelis ir Rai

mundas Giliai susilaukė pir- 
mgimio sūnaus Luko-Raimun- 
do. Nauju prieaugliu džiaugiasi 
tėvai ir seneliai Irena ir Alber
tas Kereliai.

Pranešame, kad Lietuvos 
Respublikos Generalinis 
konsulatas Čikagoje tarp gruo
džio 25 ir sausio (1996 m.) 1 
dienos Kalėdų švenčių proga 
nedirbs. Kilus svarbiems klau
simams, galite kreiptis į Lietu- 

. vos Respublikos Generalinį kon
sulatą New Yorke, tel. (212)
354-7849.

Gruodžio 24 d., 11 vai. vaka
re, Palaimintojo Jurgio Matulai
čio misijos bažnyčioje bus Ber
nelių Mišios, kurių metu giedos 
misijos choras.

mo centro Čiurlionio galerijoje 
įvyko Amerikos lietuvių meno 
draugijos organizuotas susitiki
mas su poetu Eugenijumi Ali- 
šanka. Gruodžio 1 d. svečias iš 
Lietuvos skaitė paskaitą Ilino
jaus universiteto Lituanistikos 
katedros studentams, kurie 
gavo ir dovanų — anglišką lie
tuvių literatūros žurnalą 
„Vilnius”.

Vakarą Jaunimo centre vedė 
lituanistė Giedra Subačienė. 
Amerikos lietuvių meno draugi
jai savo auditorijose, atrodo, kol

W. SMfc Place, Chicago,

KALĖDŲ RYTĄ

Virš miesto šviečia mėnuliukas, 
Vėjelis sujuda kleve,
O mes — sesytė, aš, broliukas — 
Rarotų skubame gatve.

kas pasiseka suburti ir pagyve- Einu> brendu 8niegą(

Žvaigždutė
Įsteigtos Lietuvių Jfofcytojų Sąjungos CKicagos skyriaus 

IL 60629
J

Marius Poskočimas uždega žvakelę, prieš pradedant kūčių vakarienę Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, gruodžio 15 d.

nusius lietuvius, ir neseniai 
atvykusius. Poeto prisiminimai 
apie „Naujosios Romuvos” re
daktorių Vaidotą Daunį, pasa
kojimas apie rašytojų iš viso 
pasaulio dirbtuvę Ajovoje, apie 
mūsų inteligentų jauseną nese
niai dar Lietuvai uždaruose 
Vakaruose buvo įdomūs ne tik 
poezija, bet ir apskritai kultūra 
besidomintiems žmonėms. E. 
Ališanka pristatė almanachą 
„Miestelėnai”, kurio antroji 
knyga sukėlė diskusijų apie 
pomodernizmą, knygų leidybos 
problemas Lietuvoje.

Vakaro pabaigoje poetas pa
skaitė eilių iš antrojo poezijos 
rinkinio „Peleno miestas”. 
Paklaustas apie eilėraščių at
siradimo impulsą, poetas prisi
pažino, kad jo eilėraščiai ateina 
tarsi iš kažkokios tuštumos, glū- 
dėję it archeologinės iškasenos, 
nei konkrečiomis vietomis, nei 
datomis neapibrėžiamoje erdvė
je. Gal todėl ir ieškant poetinės 
minties, ir jos klausant, vyksta 
intensyvus dvasios darbas... Il
gai netilęs po skaitymų šurmu
lys, pokalbiai su E. Ališanka 
prie sparčiai mažėjančios „Pele
no miesto” knygų krūvelės, per 
rankas keliaujantys poeto atsi
vežti iš Lietuvos „Regnum” fon
do leidiniai, nepaliko abejonių, 
kad vakaras tikrai pavyko.

I.Š.

x Šampanas, muzika ir juo

kai! Tokią kombinaciją rasit 
Pasaulio lietuvių centre Naujų 
Metų sutikime. Nustebsit salės 
grožiu ir maisto skanumu. Pa
tarnavimas bus nepaprastas. 
Šoksit prie „Žiburio” orkestro 
muzikos. Nedelskit, rezer
vuokite stalus prieš gruodžio 

22 d. Skambinkit Kristinai 

Razmienei (708) 301-4260.
(sk)

x TRANSPAK praneša:
„Kasmet Lietuvoje apie 11,000 
vaikų (iki 18 m. amžiaus) lieka 
be vieno iš tėvų. Šj,uo metu 
Lietuvoje yra apie 15% šeimų, 
kuriose yra tik vienas iš tėvų”. 
Pinigai, siuntiniai ir komer
cinės siuntos į Lietuvą. Mais
to siuntiniai. TRANSPAK, 

2638 W. 69 St., Chicago, IL, 

tel. 312-436-7772.

(sk)

x TRANSPAK įstaiga LE
MONTE veikia savaitgaliais; 
penkt. 3 v. p.p. — 7 v.v.; šeštd. 

ir sekmd. 8:30 v.r. — 2 v. p.p. 

Transpak tel. Lemonte: 708- 
257-0497.

(sk)

x Alfredas P. Baran Bara

nauskas, Monroe, CT, atsiuntė 
$150 vieno našlaičio metinį 
globos mokestį. Dėkojame! „Lie

tuvos našlaičių globos” komi

tetas.

(sk)
x JAV LB Arizonos apylin

kė, per pirmininką Stasį Narkų 
remia 5 našlaičius Lietuvoje — 
atsiuntė $750 jų metinį para
mos mokestį. Dėkojame! „Lie

tuvos našlaičių globos” komi

tetas.

(sk)
x Jei jūs ar jūsų miręs vy- 

ras/žmona anksčiau dirbo Vo
kietijoje nemažiau 18 mėn., o 
vėliau dirbote JAV-bėse, jūs ga
lite gauti antrą pensįją iš Vokie
tijos. Kreiptis: tasta Agencyu 

of USA, P.O. Box 346, St. 
Clair Shores, MI 480804)346, 

tel. 810-773-7529. Kalbame 
angliškai ir vokiškai.

(sk)
x Pagalba kūčioms! Nenori 

rūpintis ir vargti? Talman De
li padės! Iš anksto užsakyk ska
nų maistą, tel. 312-434-9766. 

Užeik pas mus, 2624 W. 69 St., 

kur rasi, ko pageidauji kūčių 
stalui. Turime įvairių rūšių 
silkių, salotų, šližikų, lydekos, 
marinuotų stintų, rūkyto un
gurio ir 1.1. Darbo laikas prieš 
Kalėdas 8 v.r. — 6 v.p.p. pirmd. 
— šeštd. Kūčių dieną 8 v.r. — 4 
v.p.p. Linksmų švenčių!

(sk.)

Nekalto Prasidėjimo parapi
joje Brighton Parke Kalėdų Mi
šios lietuvių kalba bus gruodžio 
25 d., 10 vai. ryte. Iškilmingos 
Kalėdų nakties Mišios bus 12 
vai. — vidurnaktį, gruodžio 24 
d., o šeimų Mišios taip pat 
gruodžio 24 d., 4:30 vai. vak.

Kun. Kęstutis Trimakas, jau
sugrįžęs iš Lietuvos, šį ketvirta
dienį, gruodžio 21 d. 6:30 vai. 
vakaro laikys Mišias ir praves 
Susitaikymo sakramento pa
maldas Šv. Antano parapijoje, 
Cicero, IL . Išpažinčių klausyti 
atvyks ir Tėvai Jėzuitai. Visi 
apylinkių lietuviai kviečiami į 
pamaldas pasiruošti Kristaus 
gimimo šventėms.

O šaltis čiumpa už ausų. 
Aplink ramu. Zuikučiai miega, 
Aušrinė spindi iš dausų.

Girdžiu — laukai, baltai dažyti, 
Jau skamba rojaus lopšine... 
Palaimink, Kūdiki mažyti, 
Broliuką, sesę ir nląne!

Jonas Minelga

KALĖDOS

Kiekvienas menipjnkas myli 
savo pasisekusį kurijų. Dievas, 
Didysis Menininkas ir Visatos 
Kūrėjas, sukūręs gražiausią 
savo kūrinį — žmogų, jį pamilo. 
Jam pavedė valdyti visą savo 
sukurtą pasaulį. Nors žmogus 
nusidėjo Dievui, Jis pasigailėjo 
žmogaus, pažadėdamas atsiųsti 
į žemę Gelbėtoją, Po ilgo lau
kimo, pažadas įvyko'prieš 1995 
metus viename Betliejaus tvar
telyje. Čia gimė pasaulio Gelbė
tojas Jėzus Kristus, Kurio 
gimtadienį greit švęsime.

Tai didelė džiaugtam šventė, 
tačiau daug žmonių šį džiaugs
mą skiria ne Tamuliam reikia, 
o pačiam sau. Kristus nereika
lauja brangių dovanų, gražių 
blizgučių ir kitų medžiaginių 
gėrybių, Jam brangiausia žmo
gau siela, nepaliesta šėtono 
nuodų. Visi sėsdami prie Kūčių 
stalo, turėtų turėtV;famią są
žinę, kad jie ir toliau lieka iš
tikimi savo Kūrėjui.*’

Tegul Kalėdų Arigėlas aplan
ko visų „Draugo” i£ „Tėvynės 
žvaigždutės” skaitytojų ir 
bendradarbių namiM^ nešdamas 
Dievo palaimą ir fcikriį džiaugs
mą. Tegul įšsipildoTnūsų troš
kimas, kad dalis Lietuvos jau
nimo vėl taptų DieVė'šėimos na
riais. Nepamirškime ir Kristaus 
gimdytojos Marijoj,' kuri taip 
pat myli žmoniją. 4Į

Rėdaktorius

Gul Šiandieną jau ant šieno Atpirkėjas žmonijos..

gražiausia iš visų. Buvo tikrai 
smagu.

Vytas Bradūnas

Visi Baltimofes Karaliaus 
Mindaugo lit. m-los mokiniai. 
(„Mūsų žinios”)1 “

•. /J'z
DIDELB'ŽŲVIS

Jau dvi vasaras aš stengiuosi 
sugauti didėlę žuvį, bet vis 
nesėkmingai. 'Pagaliau šią va
sarą mano tėvęKs; brolis ir aš iš
plaukėme didehulaivu į Atlan
to vandenyną.Šį kartą laimė
jau, sugavau dviejų pėdų ilgumo 
„Bluefish”. Ir buvau vienintelis 
toks laimingas. Grįžęs namo žu
vį atidaviau mamai. Ji iškepė ir 
abu su tėveliu valgė tris dienas. 
Man patinksųšųvauti, bet nepa
tinka žuvį valgyti.

Aleksas Hauser, 

Bostono lįt. m-los mokinys

.i? 
GALVOSŪKIO NR. 38 

ATSAKYMAS

(Žiūrėkite brėžinėlį)

SENOLIAI

PRANAŠAŪpAVO

Katė žolę ėda — katė lietų 
neša. ,

Į akis musės lenda prieš lietų.
Varlės iš vandens lenda prieš 

lietų.
Volungė griežlę mėgdžioja 

prieš lietų.
Žiogų vakkre negirdėt — rytoj 

Hs.
Jei dūmai,iš kardino krinta že

myn — rytoj lis.
Kregždės žemai skraido ir 

apie gyvuliuąaukinėjasi — bus 
lietaus. ..... —• -  

Čikagos ir apylinkių jauni
me! Kalėdiniai šokiai bus Kalė
dų, 25 d. gruodžio, vakare, nuo 
8 vai. iki 12, Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. Kviečiamas 
jaunimo nuo 18 metų amžiaus 
(visi turi turėti ID, jaunesni 
nebus įleidžiami).

Donatas Januta, Oakland, 
CA, jau ne kartą yra padėjęs 
„Draugui” dosniomis aukomis, 
o dabar ir vėl atsiuntė 100 dol. 
už kalėdines atvirutes ir kalen
dorių. Kaip nesidžiaugti, ži
nant, kad vienintelis užsienio 
lietuvių dienraštis turi nuošir
dų rėmėją, kuris jam padeda. 
Linkėdami šventiškos nuotai
kos ir gerų ateinančių metų, 
esame dėkingi už dovaną.

x Dr. Kazys Ambrozaitis, 

Chesterton IN, paskyrė $50 

auką Lietuvos našlaičiams. 

Dėkojame! „Lietuvos naš

laičių globos” komitetas, 

2711 W. 71 St., Chicago, IL 

60629.

(sk)

PRAĖJUSIŲ METŲ 

KALĖDOS

Kūčių dieną lauke buvo šalta. 
Kūčių vakarienę valgėme pas 
mano močiutę ir senelį Connect- 
cute. Man patiko rūkyta žuvis. 
Mano močiutė labai gražiai 
papuošė eglutę. Dovanos buvo 
rūsyje, ne po eglute. Aš dalyva
vau Bernelių Mišiose Šv. Trejy
bės bažnyčioje ir giedojome gies
mes. Kalėdų dieną mes džiau
giamės, kad Jėzus gimė. Kalė
das šventėme pas mano antrąją 
močiutę.

Joana Orentaitė

Kalėdų dieną oras buvo debe
suotas ir lynojo. Man labai pa
tiko Kūčios. Buvo graži eglutė. 
Kalėdų džiaugsmas buvo 
jaučiamas visur.

Rima Šeitokaitė

Kalėdų oras buvo labai vėsus. 
Kai mes valgėme Kūčias, mud
vi su Rima nekantriai laukėme, 
kada galėsime dovanas ati
daryti. Eglutė gražiai žibėjo žva
kučių šviesomis. Kalėdų 
džiaugsmas buvo pripildęs 
mūsų namus.

Laura Šeštokaitė

Kūčios ir Kalėdos buvo labai 
smagios. Man patiko Žaisti su 
naujais žaislais. Šiais metais 
mes girdėjome Kalėdų senelį. 
Lauke nesnigo. Eglutė buvo

GALVOSŪKIS NR. 56

(Žiūrėkite piešinėlį)

fe

GRAŽIOJI ŽVAIGŽDĖ 

(Kalėdų pasaka)

(Tęsinys)

Vienas iš tų valgančiųjų, 
išgirdęs mamos ir dukros 
pasikalbėjimą, atsisukęs 
paklausė:

— Ar aš galiu pamatyti tą 
piešinį?

Marija ir mama atsisuko į jų 
pusę. Vienas iš karalių atsistojo, 
Marija padavė jam piešinį.

Karalius atidžiai apžiūrėjo 
piešinį ir šypsodamasis pasakė:

— Piešinys labai geras.
Tada atsisuko į Marijos 

motiną ir jai tarė:
— Jūsų duktė yra labai talen

tinga. Tą dovaną ji gavo iš 
Dievo. Jūs turite ją paskatinti 
ir padrąsinti, kad ji nenustotų 
piešti.

— Galbūt jūs esate teisus, — 
atsakė Marijos mama.

Tada vienas iš karalių žiūrė
damas į Mariją tarė:

— Ar nesutiktumei atsisėsti 
čia šalia kitataučių iš Rytų 
krašto ir pasikalbėti?

Marija atsisuko į savo mamą 
laukdama leidimo. Paprastai 
motina neleisdavo dukrai sėdė
ti kartu su svečiais. Šį kartą 
motina leido ir Marija kreip
damasi į juos tarė;

— Ačiū už pakvietimą, mielai 
pasikalbėsiu.

Kai Marija atsisėdo šalia 
karalių, žiūrėdama į jų besišyp
sančius veidus, pasakė:

— Man atrodo, kad jūs keliau
jate į Betliejų ne dėl regist
racijos, gal kokiais prekybiniais 
reikalais?

— Mes esame Dievo tarny
boje, — atsakė pirmasis 
karalius.

— Mes vykstame pagerbti ne
seniai gimusį karalių, — pridėjo 
antrasis karalius.

(Bus daugiau)

4

Z

♦

GALVOSŪKIS NR. 59

(Žiūrėkite brėžinėlį)

Galima šį uždavinį atlikti 
dviem būdais. Sekite iš eilės nu
rodytais skaitmenimis. I būdas: 
5, 2,1, 3, 6, 2, 3, 5,6; II būdas: 
5, 4, 6, 5, 2, 4, 3, 2, 1, 3, 6

GALVOSŪKIO NR. 39 

ATSAKYMAS

Tas vyras nukrito nuo pačio 
žemiausio kopėčių laiptelio, gal 
net ant minkštos vietos.

GALVOSŪKIO NR. 40 

ATSAKYMAI

1. Oro keliu nuotolis iš Rygos 
į Vilnių ir į Taliną yra nuosta
biai vienodas. 2. 1986 m. 
Bangladeše lijo ledais, kurie 
svėrė po 1.02 kg. 3. Everesto 
kalnas yra 20 kartų aukštesnis 
už Čikagos Sears Tower. (King- 
fischer’s „1000 tacts about the 
Earth”, psl. 17, N.Y., 1992). 4. 

Atmosferinio slėgimo keitima
sis priklauso nuo temperatūros 
pasikeitimo: orui atvėstant, 
atmosferos slėgimas mažėja, o 
temperatūrai kylant, slėgimas 
didėja. (L.E. 1-358, Boston, 
1953). 5. Iš Slovakijos į Vieną 
yra maždaug 30 km, o iš Švedi
jos į Kopenhagą, maždaug 20 
km.

Čia nupieštas keistas sutvėri
mas, tik sujungę taškus 
sužinosite kas jis. Parašykite jo 
pavadinimą. (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 57

Žemiau surašyta dešimt žo
džių. Reikės juos paaiškinti ir 
nurodyti, kur tuos žodžius reiš
kiantys daiktai yra, kur juos ga
lima surasti? 1. Actas, 2. agras
tas, 3. aksomas, 4. apkepas, 5. 
apsiaustas, 6. avietė, 7. baslys, 
8. branduolys, 9. briedis, 10. 
burė. (5 taškai).

Sugalvojo V. Augulytė

GALVOSŪKIS NR. 58

(Žiūrėkite piešinėlį)

Padėkite tam vyrui pasiekti 
turtų skrynią. (5 taškai)

Įsivaizduokite, kad jūs norite 
tą kamuolį užkelti ant AB lini
jos, kurią iš tų trijų linijų (I, II, 
III) pasieks kamuolio viršus? (5 
taškai)

GALVOSŪKIS NR. 60

Vyresnieji sprendėjai, pasi
naudoję informacijos šaltiniais, 
atsakykite į šiuos klausimus: 1. 

Kuri temperatūra yra erdvėse? 
2. Kokį bendrą pomėgį (hobby) 
turėjo Hitleris, Churchilis ir 
Eisenhoweris? 3. Po Nilo upe 
teka kita požeminė upė. Kurio
je upėje yra daugiau vandens — 
viršutinio Nilo upėje ar apa
tinėje? 4. Kiek laiko užtrunka, 
kol saulės spindulys pasiekia 
žemės paviršių? 5. Už kiek litų 
Lietuvoje leidžiama, medžio
tojui nušauti briedį, elnią, stir
ną, šerną? Kas teisingai ir išsa- 
mai atsakys į visus klausimus, 
gaus 10 taškų. Kas atsakys 
trumpai ir apytikriai — tik 5 
taškus.
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis
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