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Skirtingos nuomonės 
dėl Seimo rinkimų 
Antradienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, lapkričio 24 d. (Elta) 
— Baigusi tvirtinti balsavimo 
rezultatus į Lietuvos Respubli
kos Seimą, Vyriausioji rinkimų 
komisija (VRK) pasidalijo j dvi 
grupes ir priėmė tris atskiras 
nuomones. 

11 iš 24 komisijos narių, taip 
pat ir VRK pirmininkas Vaclo
vas Litvinas, pareiškė, kad 
sprendimai anuliuoti rezultatus 
— 20-ojoje Baltijos, 22-ojoje 
Pajūrio, 64-ojoje Šakių — apy
gardose buvo priimti, neturint 
pakankamai juridinę reikšmę 
turinčių faktų arba dėl neesmi
nių klaidų rinkimų komisijų 
veikloje. Dėl šių sprendimų 
buvo išeliminuoti trys LDDP 
kandidatai ir mandatai atiteko 
Sąjūdžio koalicijai. „Tokie 
sprendimai naikina daugumos 
rinkėjų valią ir gali būti ver
tinami kaip rinkimų rezultatų 
klastojimas". 11 komisijos narių 
nesutinka su VRK daugumos 
patvirtintais rezultatais mi
nėtose rinkimų apygardose ir 
pažymi, kad tokie VRK veiks
mai ne tik akivaizdžiai pažei
džia Seimo rinkimų įstatymą, 
bet ir žemina Lietuvos tarp
tautinį autoritetą. 

Kitoje barikados pusėje stovi 
7 VRK nariai. Jie nesutinką 
patvirtinti Vilniaus-Salčininkų 
rinkimų apygardos Nr. 56 ir 
Kaišiadorių rinkimų apygardos 
Nr. 59 rinkimų rezultatų. Čia į 
Seimą išrinkti LDDP kandida
tai Benediktas Rupeika ir Al
girdas Brazauskas. Komisijos 
nariai mano, kad balsavimo 
metu buvo pažeidimų, kurie iš 
esmės pakeitė rinkimų rezulta
tus: kai kurie piliečiai negavo 
biuletenių, vienas rinkėjas 
pasirašinėjo už kelis rinkėjus ir 
už juos balsavo, paštininkai 
balsavimo metu agitavo rinkė
jus balsuoti už konkrečius kan
didatus. 

Dar kitoje atskiroje nuomonė
je 7 VRK nariai reikalauja, kad 
remiantis Aukščiausiosios Tary
bos laikinosios komisijos KGB 
veiklai Lietuvoje ištirti pateik
tais duomenimis ir Lietuvos 
įstatymų „Dėl deputatų, įta
riamų sąmoningu bendradar
biavimu su kitų valstybių 
specialiomis tarnybomis 
mandatų patikrinimo", Seimo 
nariams Leonui Alesionkai, 
Aleksandrui Bendinskui, Ar
vydui Ivaškevičiui, Česlovui 
Juršėnui, Vytautui Kanapeckui 
ir Vytautui Petkevičiui būtų 
pritaikyta šio įstatymo proce
dūra. Visi minėti Seimo nariai 
— LDDP atstovai. 

Landsbergis: politikos lūžių 
neįvyks 

Interviu „Lietuvos aide" 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
prognozuoja, kad, atėjus į Seimą 
LDDP daugumai, s taigaus 
oficialios Lietuvos politikos 
lūžio neįvyks. Tačiau galima 
laukti staigesnių vidaus poli
tikos ir ypač struktūrų lūžių. 
Landsbergis palankiai vertina 
kai kurių ministrų galimybę 
tapti naujosios Vyriausybės na
riais, nes „kyla abejonių, ar rin
kimus laimėjusi partija turi pa
kankamai kompetetingų žmo
nių visai Vyriausybei sudaryti". 

Komentuodamas Seimo nario, 
LDDP pirmininko Algirdo Bra
zausko pasiūlymą tapti ir pava
duotoju Seime, V. Landsbergis 
sako, kad „labai sunku suprasti 
tokį siūlymą". 

Pirmasis Seimo posėdis 

Vykdant Seimo r i nk imų 
įstatymą, pirmasis Lietuvos 
Respublikos Seimo posėdis 
įvyks lapkričio 25 d. 12 vai. 
Jame kviečiami dalyvauti ir 
Aukščiausiosios Tarybos nariai. 

IAE domisi Baltijos 
valstybėmis 

Lietuva yra pirmoji iš Baltijos 
šalių, kurioje lankosi Tarptau
tinės Energetikos Agentūros 
(IEA) ekspertų grupė. Ekspertai 
susitiks su Lietuvos energetikos 
žinybų vadovais, ap lankys 
elektrines ir įmones. Lapkričio 
25 d. su tokia pat misija G-24 
valstybių energetikos ekspertai 
išvyks į Rygą. Šio vizito inicia
torė yra Danijos vyriausybė. Jai 
sukauptą ir apdorotą medžiagą 
IEA ir pateiks. Danijos Kara
lystės kongresas šia medžiga pa
sinaudos, ieškodamas galimy
bių Baltijos šalims padėti refor
muoti ir toliau plėtoti energe
tikos ūkį. 

Aprobuota Rusijos ir 
Lietuvos sutar t is 

Aprobavęs Rusijos ir Lietuvos 
teisinės pagalbos sutartį, Rusi
jos Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumas nutarė pateikti ją 
Rusijos parlamentui ratifikuoti. 
Sutartis buvo pasirašyta Vilniu
je š.m. liepos 21d. Pagal sutartį, 
šalys teiks viena kitai teisinę 
pagalbą baudžiamosiose bylose, 
taip pat perdavinės procesinius 
dokumentus, tardymo eksperti
zių medžiagą. 

Dėl Lietuvos piliečių vykimo 
į užsienį tva rkos 

Užsienio reikalų ministerija 
pirmadienį pranešė Eltai, jog 
Vyriausybės nutar imu nuo 
lapkričio 1 d. Lietuvos piliečiai 
į užsienio šalis vyksta tik su 
Lietuvos Respublikos pasais. 
Laikantis Vyriausybės nutari
mo, Lietuvos pi l iečiu, 
vykstančių į Latviją ir Estiją su 
SSRS vidaus ar užsienio pasais, 
neįleis šių valstybių pasienio 
tarnybos. 

Apara tūra ŽIV nusta tyt i 

Sveikatos apsaugos ministeri
ja pasirašė kontraktą su JAV 
firma „ABBOTT'. Dar šiais 
metais firma pristatys į Lietuvą 
5 kraujo kontrolės sistemas. Jos 
padės medikams nustatyti, ar li
gonis yra užsikrėtęs žmogaus 
imunodeficito (ŽIV), taip pat 
hepatito B ir C virusais. „AB
BOTT" firma konkurse pasi
rinkta iš šešių, į šį kontraktą 
pretendavusių, firmų. 

Ir Lietuvoje veiks 
kompozitoriaus V. J a k u b ė n o 

draugija 

Vilniuje įvyko išeivijos 
kompozitoriaus Vlado Jakubėno 
(1904-1976) draugijos steigia
masis susirinkimas. Čikagoje 
tokia draugija jau veikia dešimt 
metų. Jai vadovauja Edvardas 
Šulaitis, kurio iniciatyva ir 
įkurtas Jakubėno draugijos 
skyrius Lietuvoje. Savo veiklą 
jis pradėjo jau prieš metus. 
Skyriaus vedėja Irena Skoms-
kienė pasakė, kad pernai , 
gruodžio 13, kompozitoriaus mir
ties dieną, buvo atidengta 

JAV Federalinė valdžia, kovodama su krašte siaučiančia darbų stoka, šiais metais paskyrė 20 
bil. dolerių, kurių pagalba sukurta 800,000 darbų, daugiausia kelių tiesimo bei taisymo srityje. 

Vokietyoje vis 
neramu 

Pavojus iš sovietų 
povandeninio laivo 

Moelln, Vokietija. — Šiame New York. — 1989 metais 
nedideliame, vos 25,000 gyven- prie Norvegijos krantų nusken-
tojų mieste vėl pasireiškė smur- do sovietų atomine jėga varo-
to veiksmai prieš svetimšalius, mas povandeninis laivas Kom-
šį kartą prieš turkus. Neonacių somolets. Nelaimė įvyko dėl 
organizacijos nariai pirmadienį kilusio jame gaisro ir sprogimų, 
padegė kelis turkų imigrantų Nelaimės metu žuvo 42 rusų 
namus, šaukdami „Heil Hitler" jūrininkai, 
šūkius. Gaisre žuvo 3 asmenys Praėjusią vasarą laivo projek-
— močiutė su 2 dukraitėmis, tuotojas Nicolai Nosov vadovavo 

Šis paskutinis smurtas prieš tarptautinei mokslininkų eks-
kitataučius ypač sujaudino ir pedicijai į nuskendimo vietą ir 
papiktino vokiečius, nes turkai atrado, kad iš suskilusio laivo 
laikomi jau vietiniais gyven- jau dabar sklinda pavojingos ra-
tojais, į kraštą atvykę bent prieš dioaktyvios me^įagos. Tačiau 
25 metus (mergaitės buvo gimu- numatoma, kad maždaug 1994 
šios Vokietijoje) ir vertingi ar 1995 metais iš Komsomolets 
vokiečių visuomenės nariai. 
Daugelyje miestų buvo suorga
nizuotos spontaniškos demon
stracijos prieš neonacius, ruo-

reaktorių pradės tekėti nuodin
gasis plutonijus ir tuomet tarša 
aplinkai bus būtent 100 kartų 
didesnė negu po Černobilio 

šiami maldos susibūrimai ir bu- jėgainės nelaimės. Juo labiau, 
dėjimai. Vokietijos vyriausybė, kad povandeninis laivas nu-
kuri iki šiol laikėsi gan pasy- skendo kone produktingiausio-
viai, palikdama su įvykusiais je komercinio žvejojimo vietoje, 
nusikaltimais prieš kitataučius Cia žvejoja ne tik norvegai ir 
tvarkytis vietinėms savival- kiti europiečiai, bet žuvys ar jų 
dybėms, pasmerkė smurto veiks- produktai eksportuojami po visą 
mus ir prižadėjo visokeriopą pasaulį, atvežami ir į JAV. 
pagalbą jiems sustabdyti. Vo- Rusijos ir JAV mokslininkai 
kiečiai sako, kad toks neonacių skubiai svarsto, kaip išspręsti šią 
elgesys labai nuteikia pasaulio opią problemą, kol ji visiškai 
opiniją prieš Vokietiją, kad neišėjo iš sprendimo ribų. Kol 
tautai esanti gėda dėl nedidelių kas planai dar nėra konkretūs, 
grupių išsišokimų, nes krašto o Rusijos ir Amerikos vyriausy-
gyentojų dauguma tokiems kraš- bės nenumato griebtis kokių 
tutiniams veiksmams visiškai skubių žygių, 
nepritaria, juos smerkia. 

Rudens orai 
Amerikoje 

Praėjusį savaitgalį viesulai ir 
lietus nusiaubė 12 JAV valstijų, 
ypač pietinėje krašto dalyje. 
Audrų metu atsirado keliasde
šimt tornadų, kurių siautimo 
metu žuvo bent 30 žmonių, daug 
sužeistų, o dar daugiau liko be 
namų. Audros padaryti nuosto
liai dar neapskaičiuoti, bet jie 
tikrai sieks dešimtis milijonų 
dolerių. Tuo tarpu Denver (Co-
lorado) mieste ir apylinkėse 
siaučia sniego pūga, sustabdžiu
si beveik visą judėjimą. Daug 
sniego iškrito ir Didžiųjų 
lygumų valstijose. Nors 
Chicagoje kol kas ramiai lyja be" 
audrų, bet lapkritis laikomas 
lietingiausiu šių metų mėnesiu 
— lietaus kritulių buvę bent 
dvigubai daugiau kaip papras
tai. Žmonės ypač skundžiasi, 
kad šį mėnesį jau 27 dienas 
dangus buvo debesuotas, nema
tyti saulės. 

— J A V skyrė 100 milijonų 
dol. Jungtinių Tautų Vaikų 
Fondui . Tai Didžiausia 
UNICEF gauta dovana nuo jo 
įkūrimo 1946 m. rūpintis nuo 
karo nukentėjusiais vaikais. 
Šiandien UNICEF rūpinasi vai
kais karo nusiaubtuose regio
nuose, o taip pat ir vaikų švie
timu neturtinguose kraštuose. 

POPIEŽIAUS KELIONĖ 
Į LIETUVA 

Šventasis Tėvas ruošiasi 
kelionei į Lietuvą. Vilniaus 
arkivyskupas Audrys Juozas 
Bačkis popiežiaus kvietimu 
spalio pabaigoje lankėsi Va
tikane Šventojo Tėvo kelionei į 
Baltijos valstybes aptart i . 
Ruošdamasis kelionei, Šventa
sis Tėvas iš naujo mokosi 
lietuvių kalbos, kad galėtų 
kreiptis į Lietuvos žmones, pa
sakė arkivyskupas. Popiežius 
lankysis kitų metų rugsėjo 
mėnesį ne tik Vilniuje ir Kaune, 
bet ir Kryžių kalne prie Šiaulių 
bei Šiluvoje. 

memorialinė lenta jo gimtuo
siuose Biržuose, o gegužės 15 d., 
per kompozitoriaus gimtadienį, 
atidengta memorialinė lenta 
prie jo buto Kaune, Mickevi
čiaus gatvėje. 

Jakubėno draugija Lietuvoje " ' 
rūpinsis jo kūrybinio palikimo Madridas. - Buvusio Ispani-
išleidimu, organizuos dar jos diktatoriaus Francisco Fran-
mažai gimtinėje pažįstamo, Co gerbėjai sekmadienį suruošė 
modernisto kūrinių koncertus, demonstracijas Madride, minė-
Gruodžio 13 d. draugija rengia fami 17-tąsias diktatoriaus mir-
Akademiją, skirtą Jakubėno ties metines. Nors demonstraci-
chorinei muzikai. Mokslinėje jos, kuriose dalyvavo apie 5000 
konferencijoje bus skaitomi žmonių, praėjo be didesnių susi-
pranešimai šia tema, o Baroko rėmimų, sostinės policija buvo 
salėje į Vlado Jakubėno kūrybos mobilizuota ir įstengė palaikyti 
koncertą pakviestas Lietuvos tvarką. Daugelis stebėtojų ma-
Radijo ir televizijos mišrus no> fcad demonstracijos Ispani-
choras, vadovaujamas Alfonso joje rišasi su neonacių judėjimo 
Vildžiūno. (AM.) padidėjimu Vokietijoje. 

J a c k s o n v i l l e , Fla. — 
Amerikos Automobilių sąjunga 
pirmadienį pagaliau vėl atidarė 
Interstate 295 greitkelį, nors 
Floridos Tautinės apsaugos dali
niai ir valstijos policija tebepa-
truliuoja apylinkėje ir saugo ke
leivius nuo galimų naujų smur
to pasikartojimų. Nuo praėju
sios vasaros pradžios greitkelio 
ruože, einančiame pro Jackson
ville miestą, kažkokie piktada
riai pradėjo šaudyti į prava
žiuojančius automobilius. Buvo 
žuvusių ir sužeistų, kol pagaliau 
įsikišo federalinė valdžia ir 
atsiuntė sustiprintą apsaugą. 

Lietuvos diplomatai 
apie jos pasiekimus 

ir problemas 
Vilnius, lapkričio 12 d. — 

Baigminiame Vytauto Lands
bergio vyriausybės posėdyje 
Lietuvos Užsienio ministerijoje 
lapkričio 9-11 d. vyko ir konfe
rencija „Lietuvos užsienio 
politikos realijos ir perspek
tyvos", į kurią buvo pakviestas 
ir beveik visas diplomatinis kor
pusas, atstovaujantis Lietuvai 
įvairiose pasaulio šalyse. 
(Nedalyvavo tik amb. prie JAV 
Stasys Lozoraitis, jam tenkant 
priimti į JAV tuo metu atvykusį 
Lietuvos min. pirm. Aleksandrą 
Abišalą). 

Savo pranešime ministras A. 
Saudargas pabrėžė, kad svar
biausias Lietuvos užsienio poli
tikos laimėjimas — tai įtvirti
nimas de jure, kad Lietuva 
nedalyvauja NVS karo erdvėje. 

Vėliau Spaudos konferencijo
je dalyvavę Lietuvos ambasa
doriai ir garbės konsulai šią 
mintį patvirtino, sakydami, jog 
iš tiesų pasaulis Lietuvą išskiria 
kaip labai diplomatišką, taikią 
kovotoją už savo laisvę. 

Pagal Lietuvos aido reportažą, 
ambasadorius prie Jungtinių 
Tautų A. Simutis sakė, kad 
kasdien gaunama vis daugiau 
laiškų su prašymais padėti 
užmegzti ryšius su Lietuva, nes 
mūsų kraštas gerai žinomas jau 
178 valstybėse. 

Dabar vyksta derybos dėl 
tikrosios Lietuvos narystės 
Jungt inėse Tautose. Tai 
kainuotų 1 milijoną dolerių, bet 
atsižvelgiant į ekonominę 

JAV pasitraukia iš 
Filipinų 

Manila. — Filipinuose paga
liau uždaroma paskutinė JAV 
karinė bazė po maždaug 94 
metų. Šios savaitės antradienį 
iš Subic Bay laivyno bazės 
išvyko paskutiniai 800 marinų 
ir jūrininkų, perduodami kone 
3 bil. dolerių vertės pastatus, 
įrengimus ir žemę Filipinų vy
riausybei. Sakoma, kad bazės 
įrengimai yra dar ne visas JAV 
ginkluotų pajėgų palikimas Fi
lipinuose — visame krašte, o 
ypač gretimame Olongapo mies
te amerikiečiai palikę kelis — ar 
net keliasdešimt — tūkstančių 
vaikų, kuriuos pagimdė filipi-
nietės. 

padėtį, ieškoma nuolaidų. 
Ambasadorius prie Europos 

Bendrijos ir NATO A. Venskus, 
dalyvaujantis ir organizacijos 
G-24 veikloje, t u r i realių 
galimybių ieškoti ekonominės 
pagalbos. Per EB Lietuva dar 
gaus 250 tonų grūdų, paskirta 
10,000 ekiu naftai. Posėdis, 
kuriame turi būti svarstomas 
Lietuvos pareiškimas dėl įsto
jimo Bendrijon, dar neįvyko. 

R. Kalonaičio duomenimis, 
šiuo metu Lietuvą santykiniai 

daugiausia remia Švedija, ypač 
— po karališkosios poros vizito. 

Kaip Tiesos reportaže buvo 
rašoma, „Dėl ekonominių ryšių 
plėtotės sutrikimų kalti mes pa
tys, nes kol kas nespėjame net 
atsakyti į visus pasiūlymus". 

Pasak H. Lapo, prekybos ry
šiai plėtojami sunkiai. Mat ka
nadiečiai būgštauja dėl to, kad 
Lietuvoje tebėra svetima ka-
riuomenėė, kad Respublika dar 
neturi savų konvertuojamų 
pinigų. Be to, Lietuvos val
dininkai nesilaiko verslo etikos, 
pažeidžia sudarytus kontraktus. 
Kanadoje žodžio laikymasis ir 
tvirtas rankos paspaudimas turi 
didesnę vertę nei antspauduoti 
dokumentai. 

V. Čekanauskas pažymėjo, 
kad dauguma JAV verslininkų, 
investuodami lėšas, tikisi greito 
pelno. Sužinojus padėtį šalyje, 
konsulo žodžiais, „verslininkų 
kojos atšąla, ir jie į Lietuvą 
neskuba". 

Amerikos ginkluotos pajėgos palieka Filipinus, uždarius didžiausią laivyno 
baze visoje Azijoje — Subic Bay vietovėje. 

DOKUMENTAI IŠ RUSIJOS 
ARCHYVŲ 

Vytautas Landsbergis gavo 
Boris Jelcino laišką, kuriame 
pranešama, kad Rusijos prezi
dentas davė nurodymą išsiaiš
kinti, ar buvusiuose Sovietų 
Sąjungos Komunistų Partijos 
Centro komiteto, politinio biuro 
archyvuose nėra dokumentų, 
susijusių su Sausio žudynėmis 
Vilniuje, Lietuvos pareigūnų 
nužudymu Medininkų pasienio 
poste, taip pat Rugpjūčio puču, 
kuris vyko ir Lietuvos terito
rijoje. 

Apie tai žurnalistams pranešė 
Aukščiausiosios Tarybos ats
tovas spaudai Audrius Ažubalis. 
Jis pažymėjo, jog pirmininkas 
susitikimuose su Rusijos 
prezidentu ne kartą kalbėjo apie 
tai, kad Rusijos vadovybė duotų 
nurodymą suteikti pagalbą 
Lietuvos institucijoms, tirian
čioms šiuos nusikaltimus. Boris 
Jelcino laiške sakoma, jog 
surastų dokumentų kopijos bus 
perduotos Lietuvos Generalinei 
prokuratūrai. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 25 d.: Merkurijus. 
Kotryna. Santautas, Germilė. 

Lapkričio 26 d.: Padėkos die 
na, Konradas, Silvestras, Dobi 
las, Vygante. 

ORAS CHICAGOJE 

Trečiadienį saulė teka 6:51, 
leidžiasi 4:24: debesuota, 
temperatūra dieną 42 F. (6 C), 
naktį - 37 (4 C). 

Ketvirtadienį saulė teka 6:49, 
leidžiasi 4:23: temperatūra 
dieną 37 F (4 C), debesuota, gali 
lyti arba net snaigyti; naktį — 
28 F (- 1 C). 



DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. lapkričio mėn. 25 d. 
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1992 M. APSILANKYMO PAS 
LIETUVOS SKAUTUS 

APŽVALGA 
Fil. v.s. SIGITAS MIKNAITIS 

(Tęsinys) 

POKALBIS SU LSS, 
PIRM. A. KONČIUM 

Liepos 23 d., ketvirtad.; 1 
vai. p.p., Viniuje. Dalyvavo: LSS 
— Deveikis, Banaitienė, Kor-
zonas, Ječius ir Miknaitis. Iš 
vilniečių dalyvavo: Končius, 
Milaknis, Gedgaudienė, Jurs-
kienė, Berkevičius ir Tup-
čiauskas. 

P i rmin inkas pasveikino; 
„paukščius sugrįžusius į savo 
Uždus — laukėme!". Toliau 
paminėjo pradžią pasitarimų su 
Ambrazaičiu, komentavo skir
tumus ir pabrėžė, kad iš jų 
pusės nebus viešų pareiškimų 
spaudoje. 

Svečių vardu išreiškiau 
padėką, aptariau mūsų at
vykimo tikslus; laikyseną trijų 
grupių atžvilgiu. Raginau tartis 
dėl nesutarimų išsprendimo ir 
pareiškėme bendravimo reika
lingumą tarp išeivijos ir Lietu
vos skautų. Diskusijose buvo 
iškeltos šios mintys: 

— Buvo aiškinamas Euro-
skautų skir tumas; naujo 
suvažiavimo^eiga; Tarybos 
papildymas po suvažiavimo; 
noras būti vadinamais „seni 
skautai"; teisino jų įsteigimo 
priežastis A.S.S. vardu. Lietu
voje esą daug skautų grupių, 
net lenkų skautai nepriklauso 
LSS. 

— Buvo iškelta palyginamai 
menka teisinė atsakomybė už 
jaunimą Lietuvos organizacijo
se. 

— A.S.S. padėtis Lietuvoje 
esanti skirtinga kaip išeivijoje. 
Jauni akademikai „naujame" 
suvažiavime aktyviai nedaly
vavę ir jų priklausomumas nėra 
tiksliai nustatytas. 

— Stengiamasi steigti naujus 
vienetus, bet susiduriama su 
dideliais sunkumais, nors pa
vyko įsteigti 6 vienetus. Vilnius 
yra centras ir, manoma, kad čia 
turi būti skautų vadovybė. Da
bar perimtas vadovų parengi
mas, ateityje steigs skautų 
rėmėjų draugiją. 

— Skilimo kaltininkų tarpe 
esanti ir Lietuvių Skautų 
sąjunga (gal tik vadovybė), nes 
išeivijos skautija neparėmė 
vienos grupės, o pasiliko ne
utralūs. 

— Toliau supažindinom su 
J.S. programa RAKĖ ir mūsų 
dalyvavimo galimybes J .S. 
Lietuvoje, jei bus ruošiama 
viena stovykla. Vykdysime 
planą bendrauti tarp vienetų; 
raginome tartis dėl Lietuvos 
Skautų sąj. sujungimo. 

— Vyko ilgos diskusijos su
skilimo bėdomis ir šeimininkai 
vis buvo nepatenkinti mūsų at
sakymais ir neutralumo linija. 

— Kalbėjo svečiai akademikų 
reikalais. O į klausimus dėl 
Tarybų papildymo ir esamų 
skautų skaičiaus nebuvo tiesio
ginio atsakymo. 

— Prieš baigiant, reikėjo a p 
t a r t i tolesnę programą. 
Pirmiausia iškilo bendras 
lankymasis pas pirm. Lands
bergį, ir po pasiaiškinimo buvo 
sutikta, kad svečiai eis vieni, o 
šeimininkai lankysis pas švie
timo ministerį. Dėl įsiparei
gojimų giminėms negalėjome/ 

dalyvauti šeštadienio sueigoje, 
bet sutikome apžiūrėti 
„Gulbinų" stovyklavietę. 

Liepos 24 d., penkt. Banai
tienė ir Miknaitis nuvykome į 
„Gulbinų" stovyklavietę 20-30 
km nuo Vilniaus. Tai buvusi 
pionierių stovyklavietė. Virš. 
Lamanauskas. Gulbinų ežeras, 
3 km ilgio, žalias vanduo, 
stovykla 20 ha. plotis. Talpina 
450 asmenų valgykloje, gyven
ti nameliuose ir kino salėje. 
Palapines galima statyti sode ir 
pievoje. Yra pirtis ir kai kur 
lauko išvietės. 

Skautai akademikai New Yorke: Iš k. sėdi: fil. Ramunė Gaižutytė-Papartienė, vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, fil. Daina Penikaitė, Alfonsas Samusis, stovi: fil. Romas Kezys, senj. Jonas 
Jankauskas, kand. Rūta Virkutytė, fil. Aldona Marijošienė, t.n. Vida Penikaitė, fil. Vaiva Ulė-
naitė-Boertje, fil. Audra Gintautaitė, fil. Sigita Penikaitė, fil. Kęstutis Bileris, fil. Virginija ir 

ASS STOVYKLOS 
APLANKYMAS 

KERNAVĖJE 
Stovyklą liepos 26 d. lankėme 

visi Lietuvių Skautų sąj. atsto
vai ir N. Ramanauskas, Austra
lijos rajono vadas. Stovyklavo 
24 jauni akademikai,-ės ir 4 
prancūzai skautai. 

Teko aptarti, kas yra Lietuvių 
Skautų sąj., mūsų veikla, ra
jonai. Tikslas — jaunimo 
auklėjimas lietuviais. Mūsų at
vykimo priežastis — susipažinti, 
bendrauti, dalyvauti J.S. Lietu
voje ir atsikviesti svečių į J.S. 
Rakė. 

Būtina pastebėti, kad Lietu
voje jaunų akademikų tarpe yra 
daug dirbančių su skau-
tais,-ėmis ir aukojančių laiką 
net studijų sąskaiton, nes 
daugelis yra antrų-trečių metų 
studentai. Kita grupė jaunų 
vadovų yra mokytojai su 
šeimomis, dažnai blogoje ekono
minėje padėtyje, bet entuzias
tingai dirba su skautų viene
tais. 

Šioms vadovų grupėms pri
klauso PAGARBA IR VISO
KIAUSIA MŪSŲ PARAMA. 

ASMENIŠKI POKALBIAI 
Vadovų ir A.S.S. stovyklose, 

bei vėliau lankantis miestuose, 
teko asmeniškai išsikalbėti su 
daugeliu skautaujancių. Tai yra 
pats geriausias būdas sužinoti 
tikrą padėtį, nuotaikas ir susi
daryti vaizdą kuria kryptimi 
sukama skautiška veikla. Skau-
taujantieji ypač domisi ir 
įvertina keliones į užsienius; 
pvz. šią vasarą 7 skautai kelia
vo į Švediją, 10 į Daniją, 2 į 
Šveicariją, 2 į Latviją, 2 į Estiją 
ir buvo nuvykusių į Prancūziją. 
Yra nemažas susidomėjimas 
skautų vasaros stovyklomis, 
nors juntami ūkiniai ir progra
miniai trūkumai. Žinoma, page
rėjus ekonominei padėčiai ir 
įgijus patyrimo, šie reikalai sa
vaime pagerės. Skautų,-čių 
vadovų tarpe matomas noras 
dirbti ir jų dėka vienetai įvai 
riuose miestuose auga ir 
stiprėja. 

APSILANKYMO IŠVADOS 

1. Nedalyvauti susiskaldžiu
sių skautų grupių ginčuose. 

2. Remti Lietuvos skautų 
vienetų darbą, suderinant 
bendravimui su mūsų vienetais. 

3. Dalyvauti Jubiliejinėje sto
vykloje Lietuvoje; prisitaikant 
prie stovyklavimo sąlygų. 
Spręsti kas galės vykti. 

4. Dalintis bendromis J.S. pro
gramomis ir pagelbėti J.S. Lie
tuvoje paruošimui 

5. Mėginti sukaupti finansus 

fil. Evaldas Remezai. 

A.S.S. ATKŪRIMAS NEW YORKE 

Po daugelio metų Akademinio Gintautaitė — iždininkė. 
Skautų sąjūdžio New Yorko Buvo apibūdinta ateinančių 
skyrius buvo atgaivintas. Pagal metų veikla ir kandidatų,čių įs-
tradiciją, Metinė šventė buvo tojimo reikalavimai. Fil. Daina 
paminėta spalio 17 d. Šventė Penikaitė trumpai paaiškino 
pradėta šv. Mišiomis Pran- A.S.S. istoriją ir Metinės 
ciškonų koplyčioje, Kultūros šventės tikslą. Programos metu, 
Židinyje, Brooklyne. Mišias tikrosios narės Audra Gintau-
aukojo vysk. Paulius Baltakis. 
Jis pasakė įspūdingą pamokslą 
ir pasidžiaugė akademinio skau
tų judėjimo atkūrimu. Po Mišių 
vykusioje sueigoje dainininkas 
Vytautas Kernagis pašnekėjo ir 
atsakė dalyvių klausimus apie 
save ir dabartinę Lietuvą. Jis 
visus pradžiugino savo humoru 
ir linksma nuotaika. Sueigą 
pravedė fil. Ramunė Gaižu
tytė-Papartienė. Jis supažindino 
ir su naujai išrinkta valdyba: fil. 
Ramunė Gaižutytė-Papartienė 
ir fil. Daina — Penikaitė — 
pirmininkės, fil. Kristina Matu-
saitytė — sekretorė ir fil. Audra 

taitė, Sigita Penikaitė ir Vaiva 
Ulėnaitė-Boertje buvo pakeltos 
į filisteres. Tikrosios narės Ni
na Jankauskaitė ir Kristina 
Matusaitytė, nors ir negalėjo 
dalyvauti, taip pat buvo 
pakeltos. Sueiga baigta nuo
taikingai, su tradicinėmis aka
demikų skautų dainomis. Aka
demikai ir svečiai maloniai 
pabendravo, pasivaišino kavute 
ir pyragaičiais. Visi džiaugėsi 
sklandžiai ir sėkmingai praėju
sia švente. Tikimasi, kad šis 
A.S.S. skyrius gražiai veiks ir 
gausės naujais nariais,-ėmis. 

R.A.D. 

KERNĄVIETĖS IŠKYLAUJA 

„Dubysos" draugovės 
gamtamokslio i i kyla 

Rudens gamta pasidžiaugti ir 
atsisveikinti su vasara „Kerna
vės" tunto „Dubysos" drau
govės paukštytės sekmadienį, 
spalio 11-tą d. surengė iškylą į 
Chicagos apylinkėje esantį gam
tamokslio centrą, vadinamą 
„The Little Red Schoolhouse". 
Joms vadovavo draugininke s. 
Marytė Utz ir padėjėja vyr. 
skautė kandidatė Nida Tijū-
nėlytė, dalyvavo ir kelios sesių 
mamytės 

Gerai apžiūrėjusios gam
tamokslio centrą ir susipaži
nusios su jame gyvenančiais 
laukiniais žvėreliais ir paukš
čiais, 14 guvių paukštyčių, jų 
vadovės ir palydovės iškylavo 
miško takeliais, gėrėjosi 
augmenijos besikeičiančiomis 
spalvomis ir susipažino su atski
rais medžiais, prisiminimui 
pasirinkdamos gražiai rudens 
nuspalvintų krintančių lapų. O 
kai priėjusios Bullfrog ežerėlį 
išvydo ten susispietusių išdidžių 
Kanados žąsų pulkus ir nar
dančių ančių gausybę — 
džiaugsmui nebuvo ribų! Savo 
džiaugsmingu klegesiu paukš
tytės lenktyniavo su daugybe 
gagenančių paukščių. 

Iškyla buvo sėkminga, nes 
visos grįžo namo laimingos ir la
biau susipažinusios su gamta. 

M.U. 
„Gražinos" draugovės 

išvyka 

„Gražinos" prityrusių skaučių 
draugovės sesės — Audra Apke, 

jaunų vadovų atsikvietimui iš 
Lietuvos į J.S. RAKĖ. 

6. Susirašinėti ir siųsti pagei
daujamą literatūrą skautų ir jū
rų skautų mokymui. 

7. Tartis dėl jaunų vadovų la
vinimo galimybių Lietuvoje^ 
vadovaujant mūsų specialis
tams. 

(Pabaiga) 

Alisa Kosmopuolos, Daina 
Lukaitė, Julytė Plačaitė, Onu
tė Utz, Rima Žukauskaitė, Ely
tė Žukauskaitė, vadovaujant 
draugininkei tn. Gailei Butts, 
dr-kės pavaduotojai tn Danutei 
Ankutei ir palydovui ps. fil. 
Vyteniui Kirvelaičiui, spalio 11 
dieną išvyko į įspūdingą Star-
ved Rock parką, esantį netoli 
Utica, IL. Išvykai negalėjo būti 
gražesnės dienos. Saulėta ru
dens diena, toli nuo miesto 
triukšmo buvo poilsinga, o 
įdomi gamta, apipinta indėnų 
legendomis .žavėjo nuostabiais 
reginiais. Uolėta vietovė ir srau
ni Illinois upė, apsupta rudens 
spalvomis pasipuošusio miško 
buvo nuostabi, kaip pasaka, 
įdomios smiltainio (vadinamo 
St. Peter sandstone) uolos, susi
dariusios prieš maždaug 425 
milijonus metų, leido susimąs
tyti apie žmogaus amžiaus 
trapumą. 

Sesės praleido popietę vaikš-
čiodamos takais, stebėdamos 
gamtą, gėrėdamosios nuosta
biais reginiais ir fotografuo-
damos. Puiki sesių nuotaika 
reiškėsi ir jų dainuojamose 
dainose. Vakarui ar tė jant 
reikėjo keliauti namo, net visko 
neapžiūrėjus. Pasižadėta atei
tyje čia vėl apsilankyti. 

Brolis Vytenis 

„KERNAVĖS" TUNTO 
ADVENTINĖ SUEIGA 

„Kernavės" skaučių tunto 
Chicagoje adventinė sueiga 
šeštadieni, gruodžio 5 d., vyks 
Jaunimo centro maž. salėje. 
Pradžia 2 vai. p.p. Visos 
dalyvaujame pilnose išeiginėse 
uniformose. Dalyvavimas 
privalomas! Visos kernavietės 
(mažos ir suaugusios) yra 
kviečiamos kartu pasiruošti 
artėjančioms Kalėdų šventėms. 
Turint klausimų, skambinkite 
tuntininkei s. Ramutei Keme-
žaitei, tel. 312-778-2679. 

Nuotr. Donos L a u č i e n ė s 

AR J A U PASIUNTĖT 
SAVO PASIŪLYMUS 

Jubiliejinės stovyklos ženklo, 
šūkio ir dainos sukūrimui LSS 
Pirmija skelbė konkursą . 
Pasiūlymus įvertins Pirmija. 
Juos reikia siųsti iki gruodžio 
12 d. sekretorei A. Likande-
rienei, 6556 So. Talman Ave., 
Chicago, 111 60629. Tarybos 
posėdyje priimtas pavadinimas; 
„LSS 75 m. Jubiliejinė Stovyk
la LITUANICA; Lietuva - Ame-

„SIETUVOS" 
VEIKLOS 

APŽVALGA 
Pavasarį „Sietuvos" drau

govės sesės sueigoms būrėsi į 
Lietuvių centrą, Lemonte. Visos 
sueigos buvo gerai suplanuotos, 
įdomios, paįvairintos aktualio
mis paskaitomis. 

Kovo mėnesio sueigoje išgir
dome dr. Dalią Katiliūtę Boyds-
tun. Paskaitininke labai įdo
miai papasakojo apie žmones 
šiuolaikinėje Lietuvoje: jų 
pažiūras, pomėgius ir idėjas. 
Tikrai mums padėjo susipažinti 
su žmonėmis tėvynėje. Balan
džio mėnesį išgirdome rašytojos 
vs Nijolės Jankutės Užubalie-
nės paskaitą apie Jurgos Iva
nauskaitės knygą „Kaip užsi
auginti baimę". Gegužės mėne
sio sueiga vyko pas draugininke 
fil. s. Jolandą Kerelienę. Sueiga 
buvo smagi, nes visos turėjome 
progos dalyvauti veiklos plana
vime su savo siūlymais ir idėjo
mis — suplanavome vasaros ir 
rudens veiklą. Planuose — 
paskaitos, iškylos, koncertai, 
rankdarbiai, šalpa Lietuvai ir 
kt. Birželio mėnesį — smagi 
iškyla į Michiana Shores, Michi-
gane, pas skautininkus Kere
lius. Čia susirinko gausus būrys 
— sietuvietės ir jų šeimos. Visi 
maloniai praleidome dieną. 
Rugpjūčio mėnesio sueiga vyko 
Dyer, Indianoje, pas skautinin
kus Kunstmanus. Visų nuotai
ka pakili, skambėjo dainos ir 
juokas. Įspūdingiausia šios 
iškylos dalis — skautininkės 
įžodis, kurį davė į paskauti-
ninkės laipsnį pakelta Gražina 
Vindašiūtė Vižinienė, ilgametė 
veikli skautė nuo paukštytės 
dienų. Įžodis buvo įspūdingas, 
įtaigojantis visus pamąstyti 
apie skautininkės.-o reikšmę ir 
vaidmenį organizacijoje bei vi
suomenėje. Čia taip pat buvo 
proga pažiūrėti video filmą, 
Lietuvoje padarytą fil. Anatoli
jaus Milūno. 

Džiugu, kad „Sietuva" auga 
narėmis ir įdomia veikla. Ši vyr. 
skaučių ir skautininkių drau
govė, jau tapo nare ir PL centro, 
kuriame rugsėjo mėnesį vėl pra
dėjome rudens sezono sueigas. 
Rugsėjo 25 d. sueigoje pakavo
me siuntinėlius našlaičiams 
Lietuvoje. Spalio mėnesio 
sueigoje klausėmės advokatės 
Laimos Nainytės Garbonkienės 
paskaitos. Visos nekantriai 
laukiame ateinančios sueigos, o 
kas joje vyks — parašysime kitą 
kartą. 

Sesė Svajonė 
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rika". Pavadinimas, ženklas, 
šūkis ir daina gali būti bendri 
su Lietuvos skautų stovykla. 
Medžiaginis ženklas numato
mas skirtingų spalvų stovyk
lautojams Lietuvoje ir Ame
rikoje. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 
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Tomas Klalallus, M.D. 
Stavan Sandlar, M.D. 
Adrlan Manco, M.D. 
Bozona Wrtak, M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog , Medtcare 

»rikiauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 
3434 W. 7 1 Sfraat, ChtcaĮO 

Tai . (1-312) 434-5449 (veikia 24 vai.) 
ant r i ketv . penki, nuo \2 iki 6 v.v. Pirm r Kab. (1-312) 7354477; 

(708)246-0067; arba (708)2464581 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEMCAL BUILOING 

•445 So. Putaakl Rood 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEIHoott k Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ava., Ortand Parfc 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naparvitle 
708-355-8778 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu te l : 708-557-8383 

Kab. ta i . (1-312) 556 0 3 4 1 ; 
Rez. (1-312) 775-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. A. B. GUEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3*00 W. as St. T * . (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 
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ir sestd. 9 v r -12 vp.p 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 60652 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chfcago, IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. KEDZIE Ava., Chicago 
(1-312) 778-6868 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS UGŲ ŠPECIAUSTAS 

GYDO ODOS AUGUUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS. 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS KAVAUUNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Putaakl Rood. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm , antr, penki 12-3 vp.p . ketv 2-7v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St., Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave , Hickory Hills. 
Tai. (708) 599-8101 
Vai pagal susitarimą 

IL 

Tai . kaMnato Ir buto: (706)052 4isa 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtfi Ava., Cicaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Sėst 12 iki 4 vai popiet 

Namų (705) 554-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla. Chicago. I I I . 
Tai . (1-312)625-2670 

1185 Dunda* Ava., Elgln, Hl. 60120 
Tai . (706) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

6055 5. Robertą Rd.. Hickory HiMa, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tai . (706) 566-4065 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2616 W. 71at St. 

Tai . (1-312)737-5146 
Vai pagal susitarimą 

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

Tol. (766) 446-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr. 1-4 v p p ir ketv. 2-5 v p.p 
Sešt pagal susitarimą 

KaMnato tai. (1-312) 776-2660. 
Bei . (706) 446-5546 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5639 6. PvJaakt Rd., Chicago 

312 543-1155 
172 ScMRor St., Elmhurst. IL 80126 

706-641-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-634-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71at Stroat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7. Antr ir 

ketv. 9-12. Penkt 2-7 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312) 568-7756 

A R A S ŽLIOBA, M.D 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ L IGOS 
Oood Samarftan Madlcal Canter-

Neparvilfa Cempue 
1020 C. Oodon Ava., SaNe 310 , 

NaaarvOJa tL 60863 
Tol. 1.706-527-0060 

Valandos pagal susitarimą 



Ar tikintieji sulauks naujo 

VISUOTINIO 
KATEKIZMO? 

Neseniai popiežius Jonas 
Paulius II paskelbė naujojo 
Visuotinio katekizmo išleidimą, 
ir laukiama pirmosios laidos 
prancūzų kalba. Ji yra pirmoji 
užbaigta, nes tai buvo ruošia
mojo teksto kalba. Daug kas to 
teksto nekantriai laukia, ypač 
po II Vatikano susirinkimo 
iškilusių nesutarimų ir bendro 
tikinčiųjų nežinojimo, ką iš tik
rųjų Bažnyčia moko ir ko ne. 

Bet yra nemažai ir tokio kate
kizmo priešininkų, iš kurių 
tikimasi pastangų dar net 
neišleistą katekizmą diskredi
tuoti. Ar jie tai padarys, tai irgi 
klausimas, bet, norėdamas to
kiems galimiems bandymams 
užbėgti už akių, popiežius anks
čiau, negu numatyta, paskelbė 
katekizmo išleidimą ir išreiškė 
savo pasitenkinimą bei paramą 
jo galutinei versijai. Popiežius 
prancūzišką tekstą jau buvo pa
tvirtinęs š.m. birželio 25 d. Da
bar baigiami vertimai į anglų, 
vokiečių, italų, ispanų ir lotynų 
kalbas. Girdamas tekstą, Šv. 
Tėvas jį pavadino „tiksliu, aiš
kiu ir suglaustu" ir pareiškė, 
kad katekizme tiksliai laikoma
si katalikiškos tradicijos, tuo pa
čiu perduodant ir II Vatikano 
susirinkimo mokymus. 
Tačiau nuo pat vyskupų pra

šymo tokį katekizmą paruosti, 
buvo ir teologų, ir vyskupų, ra
ginančių jo neišleisti dėl pavo
jaus, kad jis taps ne gairėmis 
vyskupams bei jų pavestiems 
religinio švietimo specialistams, 
o kitose, pastoracinio bei teolo
ginio pasiruošimo neturinčiose, 
rankose bus laikomas viso 
Bažnyčios mokymo ir tradicijos 
visuma. Tai būtų tikėjimo ne
teisėtas susiaurinimas ir to 
teksto piktnaudojimas. Tad bi
jant tokio jo panaudojimo, net 
kai kurių dvasininkų atveju, 
buvo skatinama „visuotinio ka
tekizmo" iš viso neleisti. 

Katekizmo priešininkai taip 
pat bijojo, kad jame nebūtų visai 
Bažnyčiai primestos teologinės 
pozicijos vienos — konservaty
viosios — grupės, kuri šio kate
kizmo teksto rašymui vadovavo. 
Katekizmo paruošimo komisijai 
vadovavęs Tikėjimo Doktrinos 
kongregacijos prefektas kar
dinolas Joseph Ratzinger tokį 
užmetimą jo vadovaujamai gru
pei paneigė, sakydamas, „kad 
šis nėra ,Ratzingerio katekiz
mas' . Mes neturėjome kūrybos 
laisvės jo rašyme. Katekizmas 
nėra tinkama vieta parodyti 
vienos kurios grupės ori
ginalumą", jis pasakė Milano 
Corriere della Serą laikraštyje. 

Mintį tokį katekizmą paruoš
ti davė 1985 m. Romoje vykęs 
specialus vyskupų sinodas. Bos
tono kard. Bernard Law padarė 
pasiūlymą, kad būtų peržiūrė
tas Bažnyčios mokymas po II 
Vatikano susirinkimo. Tą 
pasiūlymą priėmė ir sinodas, ir 
popiežius. 

Nors naujasis katekizmas, 
vadinamas „Katalikų Bažny
čios katekizmas", nebus tiesio
giniai „II Vatikano Bažnyčios 
katekizmas" (nes susirinkimas 
tokio katekizmo neprašė), jo au
torių intencija yra, kad jis turė
tų tą patį ryšį su II Vatikano su
sirinkimu (1962-1965), kaip gar
susis jo pirmtakas „Romos ka
tekizmas" turėjo su Tridento 
susirinkimu (1545-1563). Pasta
rasis, vadinamas Tridento susi
rinkimo katekizmu, buvo išleis
tas 1566 m. Jis padėjo įgyven
dinti to Bažnyčią reformuojan
čio susirinkimo išvadas, kurios 
padarytos, atsiliepiant į protes
tantų reformacijos iššūkius. 

Dabar išleidžiamasis ka
tekizmas taikomas vyskupams 
ir jų pavestiems religinio švie
timo priemonių leidėjams. J i s 
nėra parašytas klausimų ir at

sakymų forma, kaip įprasta ka
tekizmuose, paruoštuose tikin
tiesiems. Tekstas sudalintas į 
keturias pagrindines sritis: iš
pažįstamasis tikėjimas, sak
ramentai, moraliniai klausimai, 
malda. 

Kard. Ratzinger užtikrina, 
kad jame nėra Bažnyčios mo
kymo pakeitimų. Bet katekizmo 
kalba ir išsireiškimai moderniš
ki, ir doktrina pristatoma šian
dieninio gyvenimo kontekste, II 
Vatikano susirinkimo mokymų 
šviesoje. Oficialūs šio katekizmo 
aprašymai pakartotinai pa
brėžė, jog jo tikslas nėra pakeis
ti vyskupų paruoštus katekiz
mus savo kraštų ar vyskupijų ti
kintiesiems, bet kaip priemonė, 
kuria galima palyginti savo pa
ruošiamas religinio švietimo 
priemones. Tą patį pabrėžė ir 
kard. Ratzingeris pereitą 
birželio mėnesį. 

Nepaisant to, 1989 m. išleis
tas pirminis tekstas, išsiuntinė
tas vyskupams, prašant jų 
pasisakymų, sulaukė 938 atsa
kymų, kuriuose buvo siūloma 
24,000 teksto pakeitimų, tačiau 
daugiausia atsiliepimų, anot 
Vatikano atstovų, buvo pozity
vūs, skatinantys šį projektą. 
Woodstock Teologijos centras 
buvo sušaukęs teologų konfe
renciją Georgetown universi
tete, Washington, DC, kuri 
mažai ką gero rado pasakyti 
apie šį katekizmą. 

Tad dabar kyla klausimas, ar 
šio Visuotinio katekizmo išlei
dimas paskatins JAV vyskupus 
išleisti katekizmą visai Ameri
kai ir ar jie naudosis naujuoju 
katekizmu, jį leisdami. JAV 
katalikų Bažnyčia neturi visam 
kraštui „visuotinio katekizmo" 
nuo garsaus „Baltimorės kate
kizmo". Jis buvo išleistas 1885 
m., tai nutarus Trečiajam Vi
suotiniam Baltimorės susirinki
mui (1884). 1941 m. buvo išleis
ta jo pataisyta laida. Katekiz
mas tebebuvo naudojamas iki 
1960 dešimtmečio vidurio. 

1970 dešimtmečio vidury JAV 
vyskupai religinio švietimo 
priemonių ruošėjams išleido 
„Nacionalines katechetines 
nuorodas", bet jose buvo dau
giau nurodoma religinio švie
timo pedagogika, negu turinys, 
tad JAV-ėms jokio visuotinio 
katekizmo nėra. 

Nepaisant to, daugelis studijų, 
o taip pat ir individualių pa
tirčių rodo, kad katalikai, ka-
tekizuoti per paskutinius 25 me
tus, nežino katalikų doktrinos, 
nors yra išmokę krikščioniškai 
gyventi. Viena priežastis, kai 
kurių nuomone, tai, kad dabar 
nebereikalaujama atmintinai, 
pažodžiui išmokti tikėjimo tie
sas, taip, kaip tikėjimo mokęsi 
iš katekizmo, turėjo mokėti. 

Aišku, vien katekizmas da
bartinių religinio švietimo 
trūkumų neišspręs, bet yra 
nemažai manančių, kad jeigu 
JAV vyskupai dabar imtųsi 
išleisti tokį klausimų ir at
sakymų visuotinį katekizmą, 
koks JAV-ėse buvo Baltimorės 
katekizmas, būtų žymiai paju
dėta atgal į doktrinos svarbumo 
pripažinimą, teikiant religinį 
švietimą. Pastaruoju metu 
buvo daug dėmesio kreipiama į 
tikėjimo įgyvendinimą ir išgy
venimą, daugelio nuomone, 
doktrinos išmokimo sąskaiton. 

Cincinnati (Ohio) arkivysku
pas Daniel E. Pilarczyk, savo 
kadenciją ką tik baigęs JAV 
vyskupų konferencijos pirmi
ninkas, išleistąjį Visuotinį ka
tekizmą pavadino „gyvybiniu 
momentu Bažnyčiai, kuriame ji 
gali atnaujinti savo katechetinę 
misųą". Ar JAV \yskupai pasi
rinks tai padaryti, išleisdami 
naują JAV-ėms visuotinį kate
kizmą, teks pamatyti. 

a.j.z. 

LIETUVOS SEIMO 
RINKIMAMS PRAĖJUS 

Lietuvių išeivija skaudžiai 
išgyveno smūgį, patyrusi 1992 
m. spalio 25 d. Seimo rinkimų 
duomenis. Staigus ir nelauktas 
lietuvių persimetimas į kairę, 
grąžinant prie valdžios vairo 
buvusius komunistus ir gal net 
KGBis tus , p r i s idengus ius 
Lietuvos demokratinės darbo 
partijos skraiste, apstulbino 
p a t r i o t i š k a i nus i t e i kus i ą 
išeiviją. 

Chicagoje susidarė komitetas 
normaliai ir materialiai parem
ti antro rato rinkimus, įvyku
sius š.m. lapkričio 15 d., tikintis 
nors iš dalies atverti tautiečių 
akis ir atkreipti dėmesį, į kokį 
pavojų pastato Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę. Sunku 
pasakyti, kiek įtakos turėjo šio 
komiteto pastangos renkant 
aukas, kuriomis buvo paremta 
Sąjūdžio koalicijos veikla at
sverti buvusių komunistų pro
pagandą, prašant balsuoti už 
Sąjūdžio ir kitų patriotinių jun
ginių kandidatus. 

I š r inkdami buvus ius ko
munistus Seimo nariais, kurie 
sudaro vienos partijos absoliučią 
dauguma, atsiduriame prieš pa
vojingą žingsnį į diktatūrą. 

Argi t a u t a j a u pami r šo 
netolimą praeitį, kai susikabinę 
rankomis, nutiesė Baltijos kelią, 
kai dainuodami apgynė TV 
bokštą ir Parlamento rūmus, 
nepabūgę tankų ir automatais 
ginkluotų parašiutininkų, nors 
reikėjo pralieti kraują ir atiduo
ti gyvybes. Kur dingo tautos 
entuziazmas, siekiant nepri
klausomybės ir atsiskyrimo nuo 
Sovietų Sąjungos, nors M. Gor
bačiovas, atskridęs į Vilnių, ir 
daužė kumščiais , re ikalau
damas nepasitraukti iš Sąjun
gos. Tada lietuviai nepabūgo, 
bet masiniuose mit inguose 
dainuodami reikalavo Lietuvai 
laisvės ir ją iškovojo, susijungę 
į Sąjūdį, vadovaujamą ryžtingo
jo prof. Vytauto Landsbergio. 

Išeivija džiūgavo ir viso
keriopai rėmė tautos pastangas. 
Prasidėjo giminių, politikų, 
rašytojų, kul tūr ininkų, an
samblių antplūdis ir bend
ravimas. Atrodė, išeivija ir tau
ta susijungė ir siekia bendromis 
jėgomis atsikratyti blogio im
perijos, išsivaduoti iš įdiegto 
vieni kitais nepasitikėjimo ir 
grįžti į normalų gyvenimą. 

Praėjo euforijos metas, reikėjo 
grįžti į kasdienybę ir galinėtis 
su bui t inia is nepr i tek l ia is . 
Paskelbtas Lietuvos nepriklau
somybės atstatymas reikalavo 

ANTANAS JUODVALKIS 

diržų suveržimo ir daugiau dar
bo, atstatant komunistų sužlug
dytą ekonomiją. Daugelis 
nesuprato, kad vyksta ne tik 
politinė, bet ir ekonominė 
revoliucija, reikalaujanti pasi
aukojimo ir neatlaidaus ryžto. 
* 06 uikos ir ryžto daugeliui pri-
rrūko, nes vadovaujamose vie
tose pasiliko senieji nomenkla
tūrininkai i- * liau engė liaudį, 
o vyriausybė nesiėmė tinkamų 
priemonių jų sauvalei su
tramdyti. Aukščiausiosios Tary
bos (AT) nariai (deputatai) ir 
vyriausybės ministrai važinėjo 
būr ia i s po užsienį, švietė 
išeiviją, susitikinėjo su vietinės 
valdžios pareigūnais ir mezgė 
ryšius, dažnai eikvodami laiką 
ir finansinius išteklius. Buvo 
jaučiama, kad pareigūnų apsi
lankymai nebuvo kaip reikiant 
koordinuoti, nes pasitaikydavo 
tuo pačiu metu gal net ir tuo 
pačiu reikalu kelių delegacijų 
pasirodymų. 

Neneigiame, kad ryšiams su 
užsieniu atstatyti buvo neiš
vengiamai reikalingi ir pasima
tymai su atitinkamais parei
gūnais, bet tik ne tokiu mastu. 
Išeivija pajuto, kad ji reikalinga 

tik paramai teikti, tik įvairių 
pareigūnų išlaidoms apmokėti. 
Visi, gal tik su keliomis 
išimtimis, organizacijų ar in-
stitutcijų vadovai čia atvykę 
ieškojo paramos pinigais ir 
technika. Vienas kitas pro
jektas, tarnaująs visuomenei ar 
tam tikrai institucijai, bet taip 
pat dalis nuėjo ir asmeniniams 
tikslams. Jau anksčiau pasiek
davo žinios, kad čia susida
riusių komitetų ar pavienių 
asmenų didelėmis pastangomis 
gautos iš amerikiečių įstaigų gė
rybės ir technologija už
slepiama ir naudojama tik siau
rame savųjų ratelyje. Net 
našlaičių ir senelių namams bei 
ligoninėms siunčiama parama 
tik dėl akių parodoma, o didžioji 
dalis dingsta draugų tarpe ar 
pasiekia net ir turgų. Tai oku
pantų komunistų palikimas ir iš 
jo išsivaduoti nerodyta jokio 
noro, nes visų „pirštai linkę į 
save". 

Seimo rinkimai parodė tautos 
valią ir nusivylimą esama 
valdžia. Dabar vėl bus grįžtama 
prie buvusių komunistų, pasiva
dinusių demokratinės darbo 
partijos vardu. Vardo pakei
timas dar nereiškia žmonių 
sąmonės pakeitimo. Lietuvių 

galvosenai pake sti reikės kelių 
dešimtmečių. 

Darbo partijos vadovas, buvęs 
LKP pirmasis sekretorius Algir
das Brazauskas, rinkimuose 
laimėjęs Seimo atstovų 
daugumą, čiulba kaip gražia
balsė lakštingala, ir tik netolima 
ateitis parodys, kur darbo par
tija nuves Lietuvą. Be abejo, 
nemažai į r inkimus įtakos 
turėjo ir Rusijos alyvos bei dujų 
čiaupų uždarymas, paliekant 
žmones be šilimos ir dujų. Gal 
A. Brazauskui pavyko susi
kalbėti su buvusiais „draugais" 
ir tautai palengvins praleisti 
žiemos vargus, bet niekas 
nežinos, kokia kaina bus atsily
ginta. Ir mūsiškiai politologai 
jau pradeda garbinti naują va
dą, užmiršdami vos prieš keletą 
savaičių teigiamai vert inę 
„perestroikos" eigą. 

Lietuvių tauta nebeišlaikė 
ekonominės suiruės, trūkumų, 
pasireiškusios netvarkos ir 
nuėjo nauja palankesne kryp
timi. Tauta per greitai užmiršo 
KGBistų siautėjimą, Laptevo 
jūrą, Vorkutos kasyklas, trem
tinių ešalonus... 

Dabar gal nebus masinių 
trėmimų, bet nebus ir pasi
tikėjimo a te i t imi . Nėra 
abejonės, išeivija uždarys jau 
gerokai suplonėjusias pinigines 
ir neberems ekskomunistų 
valdžios pastangų, nes mūsų 
visas gyvenimas buvo'pašvęstas 

Lietuvos ambasadoje Paryžiuje rugsėjo mėn. 22 d. 1992 m. buvo aptarta bendradarbiavimas 
tarp Farmacijos fakulteto Kauno Medicinos akademijoje ir Farmacijos fakulteto Paryžiaus 
universitete, pasikeičiant studentais, profesoriais ir mokslo priemonėmis. Iš k. LAPAS ižd. Juozas 
Kalvaitis, Lietuvos ambasadorius Prancūzijai patarėjas Petras Klimas, LAPAS ižd. Angelė 
Dirkienė. farm. Alius Svikla iš Dennis, Mass., Paryžiaus universiteto farmacijos profesorius dr. 
Michel Paris, K.M.A. Farmacijos fakulteto dekanas dr. Eduardas Tarasevičius ir BALTPHARM 
vaistų firmos prezidentas Klaipėdoje Algimantas Kildonavičius. 

kovai už Lietuvos laisvę 
ir išsivadavimą iš komunistinių 
varžtų. Komunistai tik dalį tau
tos fiziniai sunaikino ir lietuvių 
kaulais nuklojo plačiuosius Sibi
ro plotus, o likusią tautą per
auklėjo ir padarė sovietiniu 
žmogum — „Homo Sovieticus". 
Čia yra padaryta gili žaizda, 
kurią užgydyti reiks daugelio 
dešimtmečių. 

Apmaudas ir rūpestis yra 
užgulęs dalį išeivijos, kuri t iek 
daug dirbo ir aukojo, kad Lietu
va atgautų laisvę ir nepriklau
somybę ir įsijungtų į kultūringų 
va ls tybių tarpą. Bet y r a 
sakoma, kad nėra to blogio, 
kuris neišeitų į gerą. Pagyven
sime ir pamatysime, kuria kryp
t imi nuves Lietuvą buvę ko
m u n i s t a i , save pasiskelbę 
demokratine darbo partija, o 
dabar visas jėgas ir išteklius 
skirkime išeivijos veiklai stip
rinti . 

PAVOJINGI KELIAI 
Lapkričio pradžioje Tarptau

tinė kelių federacija (privati or
ganizacija) paskelbė tyrimų duo
menis, pagal kuriuos pavojin
giausi pasaulio keliai yra Latvi
joje ir Turkijoje. 

Turkijoje tarp 1987 ir 1991 m. 
automobiliai pagausėjo net 54%, 
todėl ir nelaimių jos keliuose 
yra daug. Dar daugiau žmonių 
eismo nelaimėse žūsta Latvijo
je. Žuvusiųjų skaičius ten padvi-
gubėjęs nuo 1987 m. 

Mirtinų nelaimių skaičiai yra 
maždaug tokie: Turkijoje kas 60 
milijonų nuvažiuotų kelio mylių 
paprastai žūsta maždaug 24 
žmonės, Latvijoje — 25, o Ame
rikoje tik 1.3. Tačiau daugiau
sia žmonių per metus eismo 
nelaimėse žūsta Indijoje, nors 
čia įskaičiuojami ne tik vairuo
tojai, bet pėstieji, dviratininai 
ir kiti. 1991 m, ten žuvo 56,500 
ir buvo 254,000 sužeisti. 

Federacija pateikia ir kitokios 
statistikos apie pasaulio kelių-
sistemą. Hong Kongo keliuose 
yra labiausiai susikimšęs judė
jimas. Kuwaito gyventojų šei
mos turi daugiausia automibilių 
— maždaug 2.1 šeimai, o Ame
rikoje — 1.8. Tuo tarpu Albani
joje tik 50 gyventojų tenka 
vienas automobilis. 

Naujų kelių tiesimu labiau
siai pasižymi Meksika ir Ispa
nija. Tarp 1989-1990 m. Meksi
kos greitkelių sistemai pridėta 
1,200 mylių, o Ispanijoje - 600 
mylių. Kanada ir JAV šiuo at
veju yra labai atsilikusios ir 
mažai nutiesė naujų greitkelių. 

D. 
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— Mes niekur neskubam. Galim palaukti, — atsi

liepė keli balsai, ir pirmininkas, šį kartą be drugelio 
pasmakrėje, patraukė pečiais, atsisukęs į komendantą, 
pasakė: 

— Labai atsiprašome, pone komendante, bet mes 
niekur neskubame. Mes kantriai palauksime, kol savo 
didžiuosius darbus padarysite. 

— Šiandien darome, ką galime, o rytoj gal ir to ne
galėsiu, — labai mandagiai mėgino aiškinti komendan
tas, bet lenkas jam nė baigti neleido. 

— Pone komendante, Amerika tokia didelė, tokia 
galinga. J i galėjo sumušti vokiečius, ji šiandien gali 
tūkstančius rusų namo išvežti, tai rytoj galės daug 
daugiau. Mes palauksim. Mes turime kantrybės. 

Mudu su pirmininku stovėjom daržinės tarpdury 
ir klausėme jų šnekos. Po paskutinių lenkų pirmininko 
žodžių komendantas apsisuko ir ėjo iš daržinės. Pra
eidamas pro šalį, mostelėjo galva, kad eičiau kartu. 
Paskui mus pasekė ir mūsų pirmininkas. 

— Keisti tos Europos žmonės. Vieni nori čia, kiti 
ten, o kai veža, atsisako važiuoti. Jie sakosi turį 
kantrybės, bet neklausia, kiek kantrybės turime mes. 
Man pasakė, kad šiandien juos turiu išsiųsti. Tas jų 
pirmininkas man ima t ikrai nepatikti. Jis, atrodo, su 
manim šneka vienaip, su savo žmonėm kitaip, o vokiš
kai ir jie ne visi supranta. Padėk man. Nueik ir len
kiškai pasakyk, kad visi važiuotų tuo transportu, nes 
kito transporto greitai nebus, o gal ir visiškai nebus. 
Pasakyk, kad čia amžinai pasilikti ir patys nenorės, 
nes jų vienų čia niekas namaitins. Pasakyk, kad čia 
pasilikę t ik sau bėdos pasidarys. Aš manau, kad kai 

visi supras, visi ir važiuos, o pirmininkas, jeigu neno
rės, galės ir pasilikti. Kas žino, gal jis svajoja visą tą 
dvarą užvaldyti. 

Jau pasisukau eiti, bet sulaikė pirmininkas. Jis 
visą laiką kartu stovėjo ir turbūt mėgino suprasti, ką 
komendantas man šnekėjo. 

— Ką jis sakė? — paklausė. 
Persakiau. 
— Nieko nebus, — trumapi pasakė. 
— Kodėl? 
— Tegul leidžia man. Aš sutvarkysiu. 
— Ką jis sako? — Išverčiau. 
— Ar manai, kad jis žino, ko mes nežinom? 
— Turbūt. Lenkai jam čia gerai įkyrėjo, tai jis 

tikrai turi ką pasakyti. 
— Nemanau, kad su šauksmu ką padarys. 
Atsisukau į pirmininką. 
— Komendantas bijo, kad nuėjęs imsi šūkauti ir 

reikalą dar labiau pagadinsi. Gal jam įsakyta su 
lenkais švelniai elgtis. 

Pirmininkas prižadėjo nekelti balso, nešūkauti, bet, 
jeigu gali, tik įkalbėti šiek tiek proto. Komendantas, 
nors ir nenorom, leido ir, vos tas nuėjo, ėmė abejoti. 

— Ar nepradės nuėjęs, ko nereikėtų pradėti. Man 
jau pradeda užtekti to jūsų europietiško badymosi. 

— Nemanau, kad ką pradėtų. Mažai jį tepažįstu, 
bet, kurie pažįsta, sako, kad jis gudrus žmogus. Todėl 
ir pirmininku išsirinko. 

— Vis tiek būtų geriau, kad ir aš būčiau kartu. 
Einam pažiūrėti, ką jis ten veikia. Apskritai nepratęs, 
kad kiti mano darbą dirbtų. 

Beveik su tais jo žodžiais lenkai būriais ėmė eiti 
iš daržinės. Net per abejas duris. Buvo tokių, kurie vos 
galėjo pakelti ryšulius. Kitas, ryšulį įmetęs į sunkve
žimį, bėgo atgal į daržinę kito pasiimti. Vargu ar praėjo 
kokia dešimt minučių, kai visi lenkai buvo sunkveži
miuose. Komendantas persimetė keliais žodžiais su 

voros vadovu, su tokiu pat puskarininkiu, kaip ir jis 
pats, ir vora pajudėjo. 

— Keisti jūs žmonės, — prašneko sugrįžęs. — Aš 
šnekėjau pirma, nepajudėjo, šnekėjau dabar, nė krust. 
Guli šiauduose ir žiūri į stogą, lyg stoge matytų kokį 
stebuklą, lyg ten būtų parašyta, ką daryti. Jūsų pir
mininkas nuėjo, ir visi išlėkė. Ką jis žinojo, ko aš 
nežinau. 

Tuo tarpu iš daržinės išėjo pirmininkas, delnus vie
nas į kitą pustydamas. Ir smagus toks. 

— Kaip juos išvyai? — dar iš tolo paklausiau. 
— Kas juos vys? Nevijau. 
— Tai ko j ie išlėkė? 
— Jie pirma man buvo sakę, kodėl į aną lenkų sto

vyklą nenori važiuoti. Iš ten jau antra diena veža per 
Elbę, bet kai ten lenkų labai daug, tai neleidžia visko 
pasiimti. Vienam žmogui tik po lengvai panešamą 
ryšuliuką. Daug daiktų žmonės palieka. Jie sutarė 
palaukti, kol daugumą išveš. Kai nedaug teliks, sakė, 
galėsim vežtis, kiek kuris turėsim ir kiek vežti norė
sim. 

— Bet kodėl dabar nebelaukė? 
— Mat nuėjau ir perdaviau komendanto žodžius. 

„Jeigu per dešimt minučių nebūsit sunkvežimiuose, 
jis pašauks kuopą kareivių. Jie atims viską, išgabens 
į vokiečių sandėlius, o jus paliks taip, kaip stovit. 
Būtumėt matę, kaip visi subruzdo. 

Kai tą persakiau, komendantas susijuokė, bet nieko 
nepasakė. Paplok) pirmininkui per petį ir švilpaudamas 
nuėjo į rūmus. Švilpaujantį išgirdom pirmą sykį, bet 
švilpti mokėjo kaip tikras virtuozas. Švilpė Tereodorą. 
Tokį švilpimą išgirdę, daug kas sukluso, o čia pat pasi
maišęs Mikas pasakė: 

— Ir komendantas džiaugiasi atsikratęs lenkais. 

(Bus daugiau) 
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AMERIKOS LIETUVIŲ KOMITETAS 
UŽ DEMOKRATINĘ LIETUVĄ 

Mieli tautiečiai, 

Amerikos lietuvių komitetas už demokratinę Lietuvą darbą baigė ir 
nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams už dosnią paramą. 

Komitetas savo vardu siuntė ir ragino kitas organizacijas bei asme
nis siųsti atsišaukimus į Lietuvos spaudą, prašant tautiečius savo balsą 
atiduoti už Sąjūdžio koalicijos kandidatus. 

Šiandien dar sunku pasakyti, kiek mums pavyko atkreipti tautiečių 
dėmesį į pirmojo rato nelauktus balsavimo duomenis ir galimas pasek
mes, prašant antrajame rate balsuoti tik už patriotinius kandidatus. Nė
ra abejonės, kad teigiamą įtaką turėjo, nes pranešimais iš Vilniaus, be 
šio komiteto paramos, būtų buvę žymiai liūdnesni rezultatai. 

Vytautas Landsbergis telefonu padėkojo aukotojams ir komitetui už 
tokią dosnią finansinę ir moralinę paramą. Apie pusė Komiteto atsiųstų 
pinigų liko nepanaudoti, jie yra banke ir bus naudojami tolimesniems 
rinkimams. 

Esame paprašę prisiųsti apyskaitą, kam pinigai išleisti. Gavę, paskelb
sime spaudoje. 

Nuoširdžiai dėkojame Standard Federal banko vadovybei už profe
sionalų aukų tvarkymą. 

Čia skelbiame aukotojų sąrašą ir pateikiame piniginę apyskaitą. 

Komitetas 

Mykolas Abarius 
Stasys Baras 
Algirdas Brazis 
Robert Boris 
Jurgis Janušaitis 
Antanas Juodvalkis 
Rūta Juškienė 

Chicaga 
1992 m. lapkričo 25 d. 

$6,000.00 — Adomavičius. Jonas. M.D. 

$5,000.00 — Garbačiauskas, Anicetas & Anelė 

$1,050.00 — Ambrozaitis, Kazys. dr. & Marytė. 

$1,000.00 — JAV Lith. Comm Brighton Park Dovana Lietuvai; Leveckis, 
Stephen & Petagija: Mickevičius. B. Gediminas (miręs); Varys. Vaclovas. 

Viso $4,000.00 

$500.00 — Galdikas. Antanas*Filomena: Indreika-Biskis. M.D.; Jagminas. 
Liudas, dr A Mrs.: Lietuvių Gydytojų Korp. „Gaja": Maziliauskas. Stasys; 
Miečius. Joseph & Karolina: Minetga, Antanas & Aldona: Union Pier Lietuvių 
draugija. Viso $4,000.00 

$396.00 — Dargis. Viktoras ($500 00 — kanadietiškais) . 

$380.00 — Memories ot Lithuania/Antanas Paliulis. 

$300.00 — Balanda. Gediminas; DLK Kęstučio Saulių kuopos VVisconsin 
klubas: Kisielius. Tomas, dr & Rita. Viso $900.00 

$250.00 — Baras. Stasys & Elena: Bražėnas. Nijolė V . M.D.; Cicero Jūrų 
šaulių kuopa Klaipėda: Leveckis. D M.. M.D.; Lith-American Community 
Marquette Park Chapt Viso $1,250.00 

$200.00 — 8righton Parko Lietuvių Namų Savininkų draugija: Čapas. Gin
taras & Valentina: Čikagos Skautininkių draugovė: Jagminas. Romualdas; 
Juškevičius. Klem : Kirvaitytė. A.: Kisielius. Alfonsas. M D & Enna; Liepo
ms Justas A Janina: Lietuvių klubas ..Tauragė"; Lith Natl Guards General 
T Daukantas. NJ; Milavickas. Vanda; Ošlapas. Raimundas & Regina; 
Pivaronas. Algirdas & Lisa: Reikems, Ričardas & Živilė; Steponaitis. Juo
zas: Urbonas. Vacys: Varnelis. Apolinaras. Žebrauskas. Jonas & Juze 

Viso $3,800.00 

$150.00 — Graudis. Raymond: Karkliai. Benius A Akvilė: Morris. Vida R 
Stukas. Jack J . Prof & Loreta. Trečiokai. Kazys & Genovaitė: Venclauskas. 
Danuta Viso $900.00 

$125.00 — Bačiulis. Antanas A Eugenia. Jankūnas. A J A Lansa: 
Raslavičius. Vincas. M D Viso $375.00 

$100.00 — Amonas. Gražina 0 Andrašiūnas Bronius. D V M & Apoloni
ja; Andruška. Elena & Henrikas. Anužiai. C A E ; Babonas. Alfonsas, kun.; 
Bacevičius. Elena: Bakšys. Juozas; Balčiūnas. Pranas & Josefa. Balsys. 
Aloyzas Baltrušaitienė. Elena; Bankauskai. C & S . Bartkus. Eugenijus 
A A Danguolė: Bartys. Adelė; Baškauskai. Juozas & Albina. Baukus. Min
daugas. Bauža. Tadas. 8liudžius. Stasė. Brazdienė. Leokadija. Braz>s. 
Algerd & Aldona: Briedis. Juozas & Birutė: Bubnys. Jurgis & Vera Bučinskas 
Jonas. Budėjus Ona. Čepas. Vytautas A Konstancija. Čepėnas. Vytautas 
& Aldona, černytė. Diana-Aušra. čemis. Kęstutis & Izolda; Černis. Victor, 
dr . Chamas Victor; Chicagos Liet Žuvaut Medžiot klubas; čižikaitė. Bro
nė. C'evelando Lietuvių Pensininkų klubas: Damas Mana: Danys. J. V ; 
Daučanskas Stasys: Debesis. Juan P. Orda. Petras & Liuda, M.D.. Dirgėla. 
Adolfas. Dubickas Veronika: Dubmskas. V. M D . Gaškienė Emilia; 
Gedgaudas. Stefama & Vytautas. Gediminas. Bruno A Josephine. Gefažijs. 
Vladas & Mana. Geidžiai. S & D . Grinius. Joseph. Gruodžiai. Petras & 
Jadvyga Gudauskas. Alfonsas 4 Vitalija; Gumbelevičius. John & Anelė. 
Gustaitytė-Meyer. Rūta. Gylys. Paulius & Birutė. Heldas. Arvidas. Ignas 
Vytautas & Birutė. Jablonskis. K . M.D.. Jadvirgis. Jonas & Angelė: Jagmi
nas Eugene R . Jankauskas. Jonas. Janus. Joseph & Anelė. Jokubaus 
kas. Stasys & Prudenci|a. Jomantas. Pranas. Juodikis. Petras & Genė 
Jurčys Tadas & Dagmara Jurgaitis Mikas. Jurkūnas. Jonas & Vincentma 
Juzeiskis. Antanas: Kankus. Leo & Stasė: Kasakaitis. Birutė. Kaunas. F 
dr ir Vanda: Kebiis Kazys. Kindens. Petrė. Kižys. Juozas. M D & Agnė. 
Khmaičiai. Vytautas & Julija. Klimas. Tadas; Khmkaitis. Antanina. Kolis. Vy 
tautas & Ona. Kraiauskas. Leonas & Petronėlė. Kreivėnas. Kazys: 
Kriščiūnas. Antanas A Veronika: Kuprėnas. Zigmas & Jadvyga: Lauas. 
Augustinas d r . Lazauskas. Grožvydas A Elena; Legeckis. Elena. 
Lenkauskas. E M D 4 Milda Leonienė Galina; Lesevičius Aldona A Birutė 
Lesniauskas. Viktoras J . Levickas. Jonas 4 Irena. Liaugaudas. Eugenia. 

Dr. Tomas Kisielius 
Kun. John Kuzinskas 
Petras Petrutis 
Juozas Polikaitis 
Kun. Anthony Puchenski 
Prof. Jokūbas Stukas 
Juozas Zygas 

Liaukus. Justinas; Liaukus, Victor A Emilija; Liet. Mot. klubas, VVaterbury; 
Lietuvių Miškininkų sąjunga išeivijoje; Lietuvos Kariuomenės kūrėjų 
savanorių sąjunga: Lisauskas. Mikas; Lopatauskas. J A V . ; Marcinauskis. 
Mitchell A Stella: Martinkus, Ona: Mašalaitis. Putinas A Aniliora: Mažei
kienė. Emilija: Merkevičiai, A. A T. Miglinas. Jonas; Milaknis, Antanas A 
Halina. Moterų Sąjunga 20 kuopa/Grasilia Meiluvienė; Motiejūnas, Jonas 
A Ona; Muliolis, Algirdas P. A Amanda; Narkevičius, Petras A Anelė: Na
tional Lithuanian Society of America; Nelsas. Romas A Angelė: Omaha 
Liethuanian VVomens' Club; Pabrėža. Aleksas; Pacevičiai. P. A M.; Pakulis. 
Eugenia; Paliulionis Bronius A Eleanora; Pečkaitis. Juozas A Anelė: 
Paleckas. Vladas A Filomena; Petrikas. Povilas A Elena; Plėnys, Sofija: 
Plikaitis, d r . Joseph J : Polikaitis, Juozas A Irena; Pranckevičius. Pranas: 
Prunskis. Albina. M.D.; Pupius. Petras A Zuzana: Radis. Pranas ir Marytė: 
Radžius. Aleksandras A Genovaitė; Raudonis. Juozas A Ginta; Razma, Anta
nas, dr.: Ringus. S. C , drs.: Rugieniai, V. A J.; Rukštelė. Balys A Ona; 
Rygelis. Joseph A Aldona; Sakalas, Romas. M.D ; Šešplaukis. Alphonse; 
Šimkus. Bronė; Simmons. Al.. A.; Sirutienė. Gražutė: Skopas Edvardas A 
Danutė; Skridulis. Antanas A Valytė.: Smalstys. Jonas A Irena; Šmulkščiai. 
Vincas A Aldona; Staniškis. S.; Statkus. Vytenis A Sophie: Stončienė. 
Izabelė; Tamašauskas. Juozas: Tomaras. Sonia; Tornau. Laimutė; Tu-
masonis. Vacys A Vida: Tveras. Leokadija; Vaičeliūnas. Kazimiera; Vaitekai. 
Antanas A Janina: Valaitis. Antanas; Valaitis. Joana; Valavičiai, Antanas 
& Viktona: Valis. Aldona F., d r ; Vėbras. Sofia; Visockis, Zita; Vizbaras. Jūra: 
Vokietaitis. Algirdas: Žadeikis. Valeria A Jonas: Zaparackas. Antanas A 
Stasė; Žemaitis. P . d r ; Žilevičius. Stasys A Zusana: Zinkevičius. Vladas; 
Žitkus. Janina: Žolynas. Vanda. Viso — $16,400.00 

$80.00 — Mereckis. Kazimieras A : Valaitis Feliksas & Agota 
Viso $160.00 

$75.00 — Jakubonis. Stasė: Juozevičius. Aldona: Sinkus. Vladas A Ramin
ta. Viso $225.00 

$70.00 — Knštopaitis. Bruno & Maria: Repšys Elena. D D S 
Viso $140.00 

$60.00 — Gimbutas. Jurgis, dr.. P.E. 

$50.00 — Abariai. M & O . Abromaitis. Petras A Ona: Aleksandravičius. 
Aleksas. Aleksoms, Tadas A Česlava; Andrijonas. Antanas; Andriūnas. Felix 
Angeleikai. Bronius A Juzė; Aras. Bronius; Asminas. Jonas, Atutis. Aleksan
dras: Bagdžius. Juozas: Balčiūnas. Paulą; Baltikauskas. Teresė: Braždys. 
SauMus. Brazys. Vincas A Ona; Budnikas. Vaclovas A Ona: Butkanai. A 
A A.: Ceckus. Birutė J . Čepėnas. Algirdas; Černius. Kazys A Filomena 
Černius. Rimas; Čyvas. Matas, kun ; Dabravalskis. Valė; Darnusis. Adolfas 
4 Jadvyga; Daučanskas. Veronika: Domanskis, Van 4 Alina; Dovydaitis. 
Ona; Dovydaitis. Vincas 4 Janina: Dumbrys. Albina A Nijolė; Dzūkų draugija. 
Gailevičius. Juozas. Gaška. Emilija; Gečas. Alfonsas; Gečys. Algimantas 
4 Teresė; Gičiai. K 4 G ; Gimotis. Antanas. Gradinskas. Jonas 4 Ona. 
Graužmas. Vytautas. Graužinis. Juozas. Graužinis. Mana; Grigaitis. Jonas. 
Gnganavičius. Petras 4 Danguolė: Griniūtė. Laimutė 0 . M D ; Gruzdys. 
Vitoldas 4 Vanda. Gydai. Jonas 4 Vytė; Gydąs. Marta: Hoffman. VVilli 4 
Liucija; Indriūnas, Jonas; Ivašauskienė. Juzė; Jadviršis. Petras; Jakutis. 
Julius: Janušiai Antanas 4 Zuzana. Januška. Antanas 4 Aniceta. Jarai. 
Antanas ir Alfonsas. Jaras. Bronius: Jaras. Daina: Jelionis. Sofija 4 Adolfas. 
Ješmantas. Aldona. Jokūbaitis, Simas. Jonelis, Pranas. Jonynas. Jonas. 
Juodvalkiai. V A J : Juodvalkis. Antanas A Ona; Juozapavičius. Jonas A 
Adelė Juozapavičius. S A P . Juzaitis. Antanas, dr Juzėnas. Vladas. 
Kačinskas. J A E . Kairys. Juozas. Karvelis. Kazys A Elena. Kašiuba. Pra
nas A Albina. Kebuns. Paul; Keniausiai. Ona A Aleksandras; Kilikoms, 
Leonarda: Kinčius. Joseph A Vida.. Kisielis. Donatas. L ; Kiemaitis. Mar
tynas. Kojelis Dama E . Kredys. Juozas A Jūra. Kremens. Oscar A Bronė 
Krivickas. D A G . Krumplys. R 4 J Kuliešis. Antanas 4 Zita; Kuzmickas. 
Vaclovas A Valerija. Kybartas. S. A L., Lamauskas. Rimas. J ; Lapas. Ed-
wardas: Laskauskai. Kęstutis 4 Valerija. Leparskai. Antanina 4 Alfonsas. 
Leparskas. Romas: Leščinskas. Angelą A Juozas. Liauba. VVilliam. Lietuv
ninkas Kazys A Adelė: Lmga. Alex. Lithuanian Scouts Ass Židinys. 
Lungienė. Julia. Macevičienė. Marija. Makaras. Antanas. Makštutis. J A 
I . d r . Marauette Park Lithuanian Homeowners Assoc . Masilioms. Juozas 
4 Frances Matulionis Antanas. Matulis. Albert. Mažeikienė. Genovaitė; 
Meilus. Romas 4 Aldona. Memenąs. Vytas, kun . Meškauskas. John A , 
PH D . Mickus. Albinas 4 Antanina: Mickus, Irena V . Mitkus. Vacys 

Momkai. Vaclovas 4 Margarita; Morkūnas, Barbara. Morkūnas, Leonas, 
Moziliauskai. Jane 4 Ramojus: Mykolaitis. Verutė A Stasys; Noreika, Joseph 
4 Diana. Norvilai, P A O , Numgaudai. Vacys A Olga Pautiems. Birutė, 
dr.; Paukiteliai, Vytautas A Aurelija, Pavilčius. Ona; Petokas. Stasys A 
Aleksandra; Petrauskis, Alexander; Petrulytė D ; Pikelis, Victoria; Pleškaitis. 
Vladas A Gražina; Plikšnys. Povilas; Pocius, Kęstutis; Povilaitis, Jadvyga; 
Pranskevičius, Stasys A Irena; Proškus, Juozas A Marija; Račiukaitis, Petras; 
Račiūnienė. Antanina: Račys, Jonas A Anna; Ramanauskienė, Sigita, dr.; 
Rauckmas Stasys 4 Natalija; Rauliškis, Tomas: Ražauskas. Kazys A Roza. 
Remys. Marija; Rimkus. Kazimieras A Aldona; Ročkus. Maria; Roskus, Al
dona; Rugelis. J ; Sabai. Juozas A Jurgita; Sabaitis, Adolfas A Albina; Sabin-
skas, Juozas: Sakas. Vincas A Dalia: Sakinskas, Julia; Savickai, P. A O.; 
Savickas. Jonas A Albina Sell. Rima I.; šilinis, Kunigunda; Šimonis, Jo
nas A Marija: Sinkevičius. Al A Zina; Sinkus, Vytautas; Skirgaila, Giedrė 
A Teodoras: Skladaitis. Elena; Skrabulis, Bronius J : Sperauskas Algirdas 
A Milda; Spirikaitis. Aleksas A Valeria: Stakenienė, Veronika; Stankaitis, 
Jonas A Isabelė; Stankūnas, Jonas A Gražina; Steikūnas, Petras; 
Steponavičiai. Petras A Apolonija; Steponis. Sophie; Stirbes, Michael; Su-
džinskas, Bronius 4 Elena; Sukauskas Antanas A Bronė; Sūkurys, Petras, 
M D ; Šumskis. Jonas; Tauras, Vytautas; Truškunas, Irena; Urbšaitis. Kazys 
— Stasė; Užgiris. Šarūnas 4 Audronė; Užupiai, S. A J.; Vaičiūnienė, Laima; 
Vaineikis, Juozas & Irena; Vaitkevičius, S.; Vaitkevičius, Adomas; Valiukėnai, 
Mečys A Aldona; Valukonis. Jonas A Aldona; Valys, VValter; Vansauskas, 
M A L.; Veselkai, Jonas A Bronė; Vaškys. Stasys A Sofija; Vasiliauskas, 
Gediminas; Vasys, Jonas 4 Bronė; Venckus. Stasys 4 Ona; Venclovienė, 
Rita; Vilkas. Eugenijus A Irena, Vitkauskas, Aldona: Vilkutaitis. Vytautas 
ir Regina Viliamas-Vilkutaitis; Vilūnas, Stefa; Viščinis, Petras A Miroslavą; 
Viskanta. Genovaitė; Viskanta. Zigmas; Vismantas, Vladas, Vosgien, Ja
nina: Yoksha-Jaksevičius. Janina, dr.; Zotovienė. Ringailė; Žukauskas, 
Gražina; Žukauskas, Romualdas; Žymantas. Stanley A Francesca. 

Viso $10,250.00 

$40.00 — Branauskas. John A Adelė; Domanskis. Alexander A Frances; 
Domanskis. Rimas A Pranutė: Jautokaitė. Antanina: Petrulis, Stasys & Ona; 
Radžionis, S ; Ribokas. Elzbieta; Žygas. Juozas. Viso $320.00 

$35.00 — Barmus. Leonas: Bartkai. Antanas A Dalia: Maželis, Vytautas. 
Viso $105 .00 

$30.00 — Andrašūnas. Joseph. Balsys Julius A Adelė; Barmus, Stefani
ja: Barūnas. Kazys A Jadvyga: Blinstrubas, Teodoras: Buinevičius, Zenonas 
A Ona, Čižikaitė, Eleonora. Čižikas. Zinaida; Cukurienė. Janina; Daržinskis, 
Stanley; Dūda. Algirdas 4 Euginia; Garūnas, Albinas A Ona; Gutauskas. 
Vytautas A Ona; Jakutis, Konstance: Jasas, Adomas P.; Kerelis, Albertas 
4 Irena; Lauraitis. Alfa A Antanina; Lintakas. Julius: Mačiulis, Julius A 
Paulina: Mikulskis. Bronė: Petraitis. Andželė A Petras; Pranckevičius, 
Bronius; Radvenis. Janina; Ruginiai, J. L.; Rūta, Tadas K.; Samatauskas, 
Viktoras A Ona: Saulis, Algirdas A Aušra; Savukynas. Vincent A Stefania; 
Sembrotaitė. Mikolina: Šoliūnas. Vytas A Aldona; Strikas, Vytautas A Jovita; 
Taruškai. Joseph 4 Margarita: Urbutis. Algis 4 Dalia; Zailskas, Antanas; 
Žilinskas. Peter A Ona Viso $1,050.00 

$27.00 — Baltrušaitis. Andrius. 

$25.00 — Adomėnas. Sophie: Andriukaitis. Bronius 4 Petrė; Aras. Kostas 
4 Marcela; Aras, Viktoras; Augonis. Stasys; Bačanskas, Kazys A Birutė; 
Bacevičiai. Juozas A Stasė; Bakutis. Stasys A Elena; Baleišis. Antonina; 
Balsienė. C . Baltch. Aldona L.. M.D.; Banaitis, Irena; Baršketis, Eugenia: 
Bernadišius. Vytas: Bielskus. Pijus A Danguolė; Briedis. Juozas; Baisokai, 
Jurgis A Maria: Bublienė. Stasė; Burlis. Leonas A Elena; Čemiūtė, M.; 
Dainis. Ben J.; Dovydėnas. Liudas 4 Elena; Dymšienė, Marija; Dzirvonai, 
Albinas 4 Gabrielė: Gaižutis. Elena; Gasiūnas. Albertas; Gasperas, Juozas 
4 Vanda; Gedvilienė. Sofija: Gnškus. Aldonas; Gruzdys, Antanas K.; liekis, 
Alfonsas A Teodora; Jagėla. Ona; Jankauskaitė, A.; Jankauskas, Jadvyga 
A Bronius: Janušaitis, Jurgis A Veronika: Jonikas. Metvina; Juozapavičius, 
Elytė; Juška. John A Ada: Kapšius. Jonas; Karsokas, Albinas A Genovaitė; 
Kastautas. E : Kavaliūnas. Aleksandra; Kažemekaitis, Viktoras; Kazlaus
kai, Genė A Juozas; Kazlauskas. Vitas A Regina; Kelečius, Anthony S.; 
Kevinius, A ; Kleizienė, Elzbieta. Kliorys. Petras A Jadvyga; Kochanauskas, 
Viktoras A Dana: Kolosovas Helen: Končius. Juozas A Teresė; Kronas, 
Romualdas A Baniutė. Kučys. A A T.K.; Kudukis. Petras; Kvedaras. Algis 
A Milda: Krumplienė. Felė; Lašas. Kazimieras; Lekas, Juozas; Lingis. Adol
fas. Liutkenis. Joseph: Lukas. Bruno; Lukaševičius. Kazys, Maciejauskas. 
Dana A Adomas; Majauskas. Kazys A Elena; Markus, Kazys; Matekūnas, 
Petras 4 Aleksandra: Mažeika. Vaclovas 4 Vanda; Meckauskas. Tadas; 
Mikulis. Juozas 4 Uršulė. Miliūnas. Veronica: Milūnas. Anatolijus 4 Danutė; 
Motušis. Bronė A Victor; Murinas. Praurima 4 Teisutis; Musteikis, Gražina; 
Narbutas. Balys A Genovaitė; Naumanas. Ona; Neverauskas. Ada; 
Neverauskas. Pranas. M.D; Noreika. Petras A Zelma; Norris. Nina: Obelinis, 
Zenonas; Pakalka. Julius A Pranė; Paliulis. Bronius 4 Česlovą; Paliulis, 
K. A.; Pargauskas. Vladė 4 A ; Pažemėnas, Juozas A Eugenia; Petersonai. 
Gustav 4 Lydia. Petrušaitis. Peter; Pliura. Lionginas; Prialgauskas. Vytautas 
4 Stefa; Prišmantas. Kazys 4 Eugenia; Racevičiai. Bruno A Nina; 
Radzevičius. Marija: Rapčius. Jonas; Raslavičius. Leonas A Regina; 
Repšienė. Antanina; Rimas. Kazys A Aga. Ripskis, Vytautas; Riškus, Kazys 
A Stasė: Rugelis. John A Ona: Sabaliūnas. Napoleonas A Regina; Satinskas, 
Julia: Serapinas. Ignas: Šiaučiūnas. Jonas A Stasė; Skaisgirys, Kazys; 
Škėma. Mana: šlepetis. Jurgis: Smaižienė, Salomėja; Smilga, Julia; Sprin-
dys. Antanas A Irena. Spurgis. Jonas A Rūta; Stanelis. Pranas A Stasė: 
Stonkus. Jonas 4 Anelė; Strasevičius. Stanley: Stropus, Vladas A Aldona; 
Šukys. Joe A Marcella: Tallat-Kelpša. Algis A Milda; Tijūnėlis, D. A Indrė; 
Udriai, N 4 J ; Underys. Aldona; Užubalis. Vladas A Nijolė: Vaitkus, Viktoras: 
Varneckas. Vladas: Vaškelis. Stasys; Vaškys. Valentina A Petras; Vil imas, 
Jonas; Virbalas. Valerija. Viščinis. Petras; Zarankos, P. A J. : Žiedonis. Kazys 
A Stasė. Žolynas. Kostas A Ona Viso $3,300.00 

$24.00 - Burr. M A A. 

$21.00 — Zabarskas. Edvvard A Julia 

$20.00 — Alenskai. Jurgis 4 Teresė: Ancerevičius. Koste. Ančiulis. Stanley 
4 Teresa; Andriušis. Marija: Bagdonas. Halina. Balsevičius, Kazys; 
Baltrušaitis. Elena. Balys. Stefanija A Kęstutis; Barauskas. Mykolas A 
Magdalena: Baublys. Birutė: Biskis. Gediminas A Birutė: Botyrius. Julius: 
Bražionis. Sofija. Bnedelis. Stasys 4 Magdalena; Brizgys. Petras, Budrytė. 
Gražina. Bumbaie. Frances. Burdulis. Joseph, Butkus. Sofija; Černius. B. 
B. A Paulauskas E . Černius. Henry; česnavičius. Vytautas: Cičelis. Alfonas: 
Čižauskas. Vytautas A Elena; Dambrauskas. Ona: Delininkaitis. Zigmas; 
Didžbalienė. Emilija; Dikimenė. Marijona. Doveiniai, J A D , Druskienė. 
Elena. Dzenkauskas. Vacys A B'rutė: Falduto-šapalaitė Apolonija A An
tanas: Enngis. Kazys Gahnaitis. Artūras: Giedraitis. Aniceta: Giedrimas. 
Petras. Gliosas. Jonas. Gruodis. Bronė. Gudelis. Lucy: Gudėnas. Jonas. 
Gusikauskas. Petras. Idzelis. Henrikas A Salomėja; Indreika. Kazimiera. 
Išganaitis. Vladas. Jakštas. Kazys A Irena: Janulis. Pranas A Jolanta: 
Jonikas. Viktoras 4 Alė. Juodelis. Bronius: Juodelis, L.; Juodis. Stasys. 
Juška. Bromus. Kalvaitis Jonas: Kaminskas. Jonas R ; Kantas. Povilas; 
Karosas. Povilas: Karsas Julius. Kaušas. Petras; Kazlauskas. Stasys: 
Kerammas. Jonas 4 Ona. Kihk. Ron. Kovas. Bronius; Kriopis. B : Kybartienė. 
Anelė: Labanauskas Vytautas 4 Agatha Laukaitis. Kazys 4 Juzelė; 
Laurinaitis. Antanas A Aldona. Lendraitis. Leonas: Lingienė. A : Lukas: 
Lukienė. Eleonora. Mačiūnas. Ona B ; Mackevičienė. Anelė; Madeikis. 
Bromus. Maldėnai. Kazys 4 Genovaitė. Mengelmg. Kristina; Mieželis. Ona: 
Mikšys. Augustinas A Danutė. Mikuhoniai. J A J , Milmantienė. A ; Miškiniai. 
K A S : Motušis. Kostas Naureckai. Povilas 4 Ona; Navickas. Petras; Na
vickienė. Birutė. Noreika Manja: Orentas. Augustinas A Dalia. Paliuliai. 
Ant 4 Alb . Pauhonis. Veronica; Petrauskas. Albinas. Petrošius. Ben: 
Petuška. Juozas. Pleirys. Valeria 4 Jonas. Polikaitis. Clem A Veronica; Poš
kus. Jadvyga; Povilaitis Andrius A . Prialgauskas, Stasė A Vytautas. 
Paskočimas. Račiūnas. Romas A Vida. Ragauskas. Antanina. Raudys. An
tanas. Rimkus. Petras Rymantas. Boleslovas A Teofilė. Sadeika, Česys 
4 Ona. šakinis. John. Sandargas. Aldona; Sapalai. H 4 R : Sema. Jonas. 

Šidlauskas, Justinas; Siliūnas, Vladė A Bronius; Skladaitis, Juozas; Smilga, 
Aleksas; Sose, Frances; Spakauskas, Antonina; Stakėnas. Salė; Staniulienė. 
Ada; Stankus, Kostas A Vida; Stankus, Mary Fortier; Stapulionis, Jonas; 
Stasiulis. Joseph & Aldona; Točilauskienė, V.; Tamkutonis, Gerald; Tus-
kenis. Antanas; Umbrasas, Vitalis A Modesta; Vaišvila. Stasė; Venckus. 
Ignas; Venclauskaitė, Graibytė; Vyčas Antanas A Maria; Zailskas. Antanas 
A Teodora; Žebertavičius, Vincas A Elena; Žemaitis. Vytautas A Stasė; 
Židonis, Stasys A Birutė; Žitkus, Halina; Zubrickas. Juozas. 

Viso $2,660.00 

$18 .00 — Šimkai, J . A S. 

$15 .00 — Bartkus, B.; Dėdinas. Justinas. M.D.; Gedmintas. Vladas A 
Aniceta; Grabauskas. J. ; Jagutienė, Amalija; Jonaitis, Kazys V.; Kalvaitis. 
Antanas; Karaliūnas, Aleksas A Elena; Mažiulis, Antanas; Petrulis, Stasys 
A Ona; Prunskis. Joseph, Rev.; Ramonas, Stasys; Vingilis, Uršulė 

Viso $195.00 

$10.00 — Adomavičius, Antanas, dr.; Ambrozaitis, Emilija: Antanaitis, ENen; 
Astrovis, Al; Augustauskas. Bronė: Bagdonienė, Vanda; Bajorūnas, M. A 
G.; Balškus, Jonas A Ursula; Baublys, Brigita; Bazis, Vincas; Brida, D.; 
Chainauskas, Vytautas; Damijonaitis, Pranas; Danėnas, Viktoras; Daris, 
Viktoras; DeGennaro. Dorothy; Degutis, Victor; Genutis. Augustas, 
Giedraitis, Edith; Grigas, J ; Grušnys, Arnoldas, d r ; Gurevičius. J . liekis, 
Alfonas; Jacob, Caroi; Jalašinskas. Zuzana; Janza, A.; Juodis. Jonas; 
Kacycevičius, Leonard; Karaška. Bronė; Kašinskas. Birutė; Kastis, Jonas 
A Ina; Kazlas, Stasė; Kelmelis, Viktoras; Kirstukas, Juozas; Kligys, Stasys: 
Kriaučiūnas, Ignas; Krokys, Bronius; Lanys. Petras, Lapenas, Gediminas; 
Lapinskas, Joseph A Teodora; Lembergas, Antanas; Lesčinskis, Francis; 
Liutikas, D.; Mackonis. Stasė; Marūnienė, Marija; Mikaliukas. Stefanija; 
Mikulis. Juozas; Mockaitis, Algis A Joianda; Mockuvienė, Nelė; Morkūnas, 
Leonas; Odinas, Lena; Oželienė, Evelina; Pakštas. Emilija; Paliulis, Jonas; 
Paliulis, Juozas; Paliulis, Viktorija; Paukštys, Alfonsas; Penkiunas, Rūta 
M.; Petrauskas, Regina; Poskočimai, Remigijus A Rose: Pumputis. Aleksas 
A Zofija; Radzenčinte, E.; Ramanauskas, Vytautas: Rudokai, A. A S . 
Rysavy, Adelė; Sabinskas, Z. A B.; Šaulienė, Marija; Sediukis, Maria; 
Senkus. Eduardas; Sereika, Antanas; šilingaitė. Galinda; Simavičius. Mr.; 
Skeivys, J . A A.; Skeivys, Joseph; Slavinskas, Eugenius A Irena; Sriukas, 
Helena; Stasiulis, Eugenijus A Genė; Stravinskas, Klemenses: Stukas. 
Donatas; Stulginskį Family; Tamasevičienė, Jadvyga; Ulinskas, Romas, dr.; 
Uogintienė, Danutė; Vadeišienė, Alina; Vaicekauskas. Lorrain A Povilas: 
Vaitkus, Aldona; Valkavickas, J ; Vasiliauskas, K.; Žadeikis. Juozas; 
Zajančauskas, Napoleonas; Žeh/is, Albinas; Žiedienė, O. 

Viso $920.00 

$5 .00 — Aglinskas, Pranas; Apanavičius, Jeva; Arigalicėnas, Elena; 
česnavičius, Stasys; Grigaliūnas, Elena; Gustys, V ; Jonušas, Vytas A 
Marytė; Kalėda, Juozas; Karmužienė. Anelė; Kaunas, Jr.; Kassel. Ona Ma
ne: Kinčius, Mary; Klimavičius, Antanas; Leškas, Juozas; Marganavičiūtė, 
Zita; Matulis. Albert, Menčinskas. Vytautas; Metelis, Valerija; Paulauskas, 
E.; Peleckis, P.; Petkauskas Antanas; Rackevičius, Stasys, Radzevičius, 
Marija: Ramanauskas, Jonas; Raskinskas, Lauretta; Rutkauskas, Vacys; 
Seibutis, dr.; Šlenys, Raimundas; Sukarevičienė, Serafiną, dr.: Tvarkūnas. 
Laima; Vengrys, Antanas A Dana; Wade. Silvija; Žindžius, Antanas: Žu
kas. A. A S. Viso $170.00 

$4 .00 — Henson, Sabina; Mingela, Robert, Žadeikis, Juozas Viso $12.00 

$2 .00 — Gicius, Genius. 

$1 .00 — Suski, Sue. 

AUKOS: 
Vardinės 
Neskelbiamos 
Viso aukų 

PAJAMOS 

Banko nuošimčiai 
Viso pajamų 

$64,111.00 
6,996.00 

$71,007.00 
59.70 

$71,166.70 

IŠLAIDOS 

Radijo laidoms 
JAV laikraščių skelbimams 
Lietuvos laikraščių skelbimams 

(Respublika, Lietuvos Aidas, 
Liet. Rytas) 

Spaustuvės išlaidos 
FAX'ai, telefonas, paštas 
Sąrašų paruošimas 
Federaliniai mokesčiai 

Viso išlaidų: 

$890.00 
1,708.60 

1,475.00 
10431 
126.20 
100 00 

12.59 
$4.416.70 

(teikta per prof. V. Landsbergį Sąjūdžio 
koalicijai už demokratinę Lietuvą: 

1992 m. rugsėjo 13 d. 
1992 m. rugsėjo 29 d. 
1992 m. spalio 9 d. 
1992 m. lapkričio 16 d 

Viso įteikta 
Viso išmokėta 

$15,000.00 
37,000 00 
13,000.00 
1,750.00 

$66,750.00 
$71,166.70 



Portage, Ind. 

MEDŽIOTOJŲ IR 
MEŠKERIOTOJŲ KLUBAS 

INDIANOJE 
Klubas 28 metai kaip sėkmin

gai veikia. Šių metų sezoninė 
laukų ir miškų sporto veikla 
pradėta gegužės 2 d. Willow 
Slough šaudykloje. Gerai paty
rusio sporto vadovo K. Čiurins-
ko pravestos šaudymo pirmeny
bės. Buvo šaudoma iš pistoletų 
ir šautuvų. Geriausiai šaudžiu
sieji buvo apdovanoti taurėmis. 
Įvyko ir žuvavimo pirmenybės 
bei gegužinė: 7 vai. ryto Sporto 
vadovas K. Čiurinskas išleido 

laivelius j ežerą sugauti žuvis 
premijoms. Apie 12 valandą žve
jai sugrįžo j krantą. Už didžiau
sią žuvį paskirta pirma vieta W. 
Juskievv, antra vieta Vytui De
gučiui ir trečia — Dan Fishtorn. 

Po to sekė narių šeimų ir sve
čių gegužinė. Šeimininkės C. 
Navardauskienė, Barbara Balt 
ir M. Vaičeliūnienė gerai pasi
ruošusios laukė, todėl maisto ir 
gėrimų užteko visiems. Reikia 
paminėti, kad Bass ežeras yra 
toli nuo fabrikų, tai nenuosta
bu, kad oras čia daug švaresnis. 

Klubo pirm. Alex Navardaus-
ko pastangomis kartu su valdy
ba suruoštas Rudens balius ge
rai pasisekė. Žinoma, to pasise-

DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. lapkričio mėn. 25 d. 

kimo nebūtų buvę, jeigu nebū
tume gavę talkos iš Chicagos, 
Cicero ir Lyons. Tų gerųjų sve
čių pasiryžimą dalyvauti neiš
gąsdino nei vėjas su lietumi. 
Vaišės pradėtos prel. Ig. Urbono 
su tai dienai pritaikyta malda. 
Gerai pasisotinus, padėkojus 
seimininkėms, sporto vadovas 
K. Čiurinskas įteikė taures lai
mėtojams. Už gerą šaudymą iš 
pistoleto taurę gavo L. Damb
rauskas; šautuvais šaudymo 
taures laimėjo L. Dambrauskas 
ir Steve Rudokas. Už pagautą 
didžiausią žuvį taures gavo W. 
Juskievv, Vytas Degutis ir Dan 
Gishtorn. Ramanausko muzikai 

grojant, kas norėjo, galėjo pasi
šokti, o nešokantieji — pasiklau
syti. Padėka A. Čičeliui ir Ane
lei Ramanauskienei už platini
mą loterijai bilietėlių, Stasei 
Rudokienei už pagalbą prave
dant loteriją. 

Automobilio nelaimėje sun
kiai sužeistas, klubo valdybos 
narys Antanas Kamstaitis 
išsiskyrė su šiuo pasauliu. Mirė 
ir Alex Degutis. Nuoširdžiai už
jaučiame jų šeimas. 

Po sunkios ligos laimingai pa
sveiko Iz. Ta varas, Juozas Ne-
verauskas ir K. Domarkas. 

A 

JAV krašto valdybos pirmininko Vytauto Maciūno viešnagė Los Angelėje. Iš kairės: Lietuvių 
Bendruomenės Los Angeles apylinkės valdybos pirm. dr. Rolandas Giedraitis, Californijos Lietu
vių radijo klubo pirm. Vytautas Šeštokas, Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos pirm. Vytautas 
Maciūnas ir Amerikos Lietuvių Tarybos Los Angeles skyriaus pirm. Antanas Mažeika. 

POKALBIS SU JAV L B KRAŠTO VALDYBOS 
PIRMININKU VYTAUTU MACIŪNU 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Lietuvos Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 2 Iki 3 v. p.p. I i Soton Hali Universi
teto stoties, 89.5 FM banga. „Mušte of Uthuanls" pro
gramos, vedamos anglų kalba, I i tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Dr. 
J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunltt Dr., Watchung, 

N. J . 07060. Te l . 908-753-5636. 

CLASSIFIED GUIDE 
Lietuvių Bendruomenės 

krašto valdybos pirmininkas 
Vytautas Maciūnas neseniai 
lankėsi Lietuvoje, kur per spalio 
25 dienos įvykusius balsavimus 
į Seimą stebėjo rinkimų eigą. 

Lietuvoje leidžiamas laikraš
tis „Gimtasis kraštas" savo 
paskutiniame numeryje iš
spausdino du straipsnius apie 
Amerikos LB stebėtojų: pirmi
ninko V. Maciūno ir krašto sek
retoriaus A. Gečo viešnagę 
Lietuvoje ir jų pasisakymus 
vykusių rinkimų į Seimą 
reikalu. 

Lapkričio 15 d. LB Los Ange
les apylinkės valdyba pakvietė 
Vytautą Maciūną padaryti 
pranešimą. 

Šia proga svečias aplankė Los 
Angeles Lietuvių radijo studiją 
ir painformavo klausytojus 
aktualiais reikalais. 

— Jūs neseniai grįžote iš 
Lietuvos. Kokias žmonių 
nuotaikas ten patyrėte ir 
kokius darbus ten atlikote? 

— Lietuvoje buvau savaitę 
laiko prieš rinkimus. Mano 
viešnagė tęsėsi ten dar keletą 
dienų ir po rinkimų. 

Turėjau progą pamatyti įvai
rių partijų ir asmenų vykdomą 
politinį prisistatymą. Taip pat 
turėjau progos susiformuoti 
nuomonę priešrinkiminės 
kampanijos. Aš padariau išva
dą, kad balsuotojai, ypatingai 
ankstesnieji Sąjūdžio rėmėjai, 
tam tikra prasme prarado viltį, 
kad dabartinė vyriausybė išėji
mui iš sunkaus buitinio gyve
nimo turi kelią ir planą. Toks 
rūpestis buvo keliamas daugelio 
žmonių. Tas nepaneigi:., kad 
Sąjūdis tebeturėjo labai stiprią 
atramą, ypatingai pagrįstą tau
tiškais motyvais. 

Tačiau matant r inkimų 
kampaniją, buvo sunku susi
daryti vaizdą, kad yra prista
tomas atitinkamas ekonominis 
buities susitvarkymo kelias. Dėl 
tos priežasties ir, be abejo, gerai 
suorganizuotos opozicijos, 
manau, kad ir buvo galima 
laukti tokių rinkimų rezultatų, 
kokie jie buvo. 

— Koks yra Lietuvių Bend
ruomenės vadovybės nusi
statymas, Algirdo Brazausko 
partijai laimėjus rinkimus į 
Lietuvos Seimą. Kaip šis 
įvykis palies Amerikos lietu
vių aukų rinkimą padėt i 
Lietuvai? 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 
— Išrinkimas Lietuvos Darbo 

partijos ir jos pirmininko Algir
do Brazausko šiuo laiku kelia 
tam tikrą nerimą. Jaučiamas 
galbūt ir pavojus, ypač dėlto, 
kad dabartinėje konstitucijoje 
du trečdaliai seimo narių turi 
teisę pakeisti konstituciją. 

Lietuvių Bendruomenė turi 
sekti Lietuvoje vykdomosios 
vyriausybės eigą, žiūrėti, kokia 
akcija ten vyksta, ir atitinkamai 
reaguoti. Tačiau Lietuvių Bend
ruomenė aiškiai pasisako už 
tolimesnį ryšių palaikymą su 
Lietuva, kaip esminį mūsų 
bendradarbiavimo ir mūsų 
gyvastingumo reikalavimą. 

Dabar nebeturime kitos kryp
ties pasirinkimo, kaip tiktai 
tvirtai eiti su Lietuva, bandyti 
kur galima ir kiek galima įtai
goti, jei tas bus reikalinga. 

— Kokias p e r s p e k t y v a s 
turi Lietuvių Bendruomenė 
padėti išeivijos kultūriniam 
gyvenimui. 

— Aš jaučiu, kad gyvų ryšių 
palaikymas yra esminis mūsų 
išeivijos reikalavimas. Turime 
tęsti užmegztus ryšius su Lietu
va, sujos kultūrinėmis jėgomis. 
Taip pat neužmirštant ir mūsų 
pačių veiklos ir jai parodant ati
tinkamą dėmesį. 

Šiuo atveju labai aiškiai 
esame pasisakę, kad norime 
praeityje Lietuvių Fondo 
duodamas kultūrines premijas 
tęsti. Ir tai darysime atei
nančiais metais, įtaigosime 
Lietuvių Fondą, kad jas vėl 
paskirtų. Tačiau Lietuvių Bend
ruomenė yra nepajėgi jų tęsti. 

Mes įsitikinome ypatingai kai 
kuriose srityse, kad mūsų 
kultūrininkų, mūsų žurnalistų 
pagerbimas gyvybiškai svarbus 
išeivijos veiklos palaikymui. 

Baigus šį pokalbį, padėkota 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdybos pirmininkui Vytautui 
Maciūnui už jo realų ir įdomų 
pranešimą tėvynės ir išeivijos 
lietuvių visuomenei. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

Beverly Shores, IN 

VEIKLI APYLINKĖ 

Turbūt tai vienintelis lietuvių 
telkinys, kur visuomeninis 
gyvenimas gali būti pavyzdžiu 
visiems. Vietos lietuvių klubas, 
rengdamas socialinius rengi
nius, gegužines, balius, gautą 
pelną skiria spaudai remti. 
Būtų gražu, kad jų pėdomis 
pasektų ir kiti. „Draugas" 
remia visas organizacijas, skiria 
savo puslapiuose joms daug vie
tos. Ar mes nepagalvojame, kad 
mes „Draugui" esame skolingi, 
kad dabar kaip tik metas tą 
skolą grąžinti? Skaitau apie 
Joniškiečių labdaros draugiją, 
kuri vis skelbiasi „Drauge". Bet 
niekados nemačiau, kad ji būtų 
paaukojusi nors centą. Buvau 
jos nariu ir gerai žinau, kad tai 
turtinga organizacija. Jiems 
pakloti kelis šimtus ar net tūks
tantį vienas juokas. Nežinau, 
kiek beliko toje organizacijoje 
tikrų joniškiečių, bet žinau, kad 
ten yra ir mano pinigų. Sukrus
kite, joniškiečiai, žagariečiai, 
„Draugui" reikalinga visų 
pagalba. 

Joniškietis 

Vis didesnis svoris slegia 
sielą, kuri pasidaro ne tokia 
judri. Todėl kiek gali suspausk 
savo kūną ir palik daugiau vie
tos dvasiai. 

Seneca 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN P ARK, IL 60642 
TEL. (706) 422-3000 
FAX (706) 422-3163 

r̂ 
Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-70S-422-3000. Darbo vai., plrmsd., an-
trad., kstvlrtd. Ir psnlrtd. 9 v . r . -5 v. p.p. Trs*d. 9 v . r . - 7 v.v. 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS Z&llyAS* 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS** — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9828 South 79th AvsmM 
Mcfcor; HM, Illinois 60457 

223 Kalvarijų gatv* 
Vilnius, Ustuvs 
T*l«fonas 360-116 Ir 776-392 

GREIT 
PARDUODA 

. HE /MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba' 
• Nuosavybių jkainavimas vaitui 
• Perkame i r Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida.' 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Ksdzls A v s . , 
Chlcago, IL 60629 

(312) 7*8-2233 
INCOME TAX -INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
r Visi sgsntal kalba llatuvlskal 
• Nuolaida pensininkams 

OntuiK KMIECIK REALTORS 
rgy\ 7922 s- pu,aski M-
fcl 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danute Mayer. Ji 
p/ofesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

til 
:S*r OrMK, '21 
REALMART, INC 
6602 S. PuUski, 

Chicago, IL 60629 
312-583-6100 

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

HAGGERTY 
CHEVROLET 

6711 South Western • Chicago 
(312) 7374000 

(įjBi 
Perkame, parduodame ar suran
dame Chevrolet, Pontiac. GMC 
Truck. Volksvvagen. Oldsmobile ir 
Dodge firmų automobilius. 

Taip pat parduodame vartotus, 
mažai mylių turinčius, automobi
lius. 
Greitas ir efektyvus patarnavimas. 

Atsakome visus klausimus apie 
automobilius 

Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir 
angliškai. 

Floridoje, Gulfporte, parduodamas ar 
išnuomojamas jaukus, 2 mieg. namukas. 
Netoli pliažas, kasino. krautuvės. Taip pat. 
netoli, išnuomojami 2 miegamieji su baldais 
prie šeimos Galima naudotis virtuve arba 
gauti pusryčius. Kreiptis: tai.: (813) 
347-8515, Inga. 

MISCELLANEOUS 1 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Krsiptls Į H«rm»» Dackys 

Tel M9-M24. Nuo 8 ryte iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

TsJ. 376-1882 ar 376-5996 
10% - 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
•oas mus. 

F R A N K ZAPOLIS 
3208V2 W s s t 9 5 t h Strst 
Tsl . — (708) 424-8654 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ) 

Turiu Chicngos miesto leidimą DirOu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai • 

, 312-779-3313 

A.tA. 
Agr. ALEKSUI ŠIMKUI 

ŠIMKEVIČIUI 

iškeliavus Amžinybėn, giliausią užuojautą reiškiame 
žmonai BRONEI, dukteriai DALIAI, žentui VYTAU
TUI, vaikaičiams TOMUI ir VINCUI ir artimiesiems. 

Butkienė E. 
Bonatienė M. 
Bulotos K. ir A. 
Čingos A. ir J. 
Dūdos A. ir B. 
Sabalytė E. 
Velžos E. ir VI 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9662 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708 -974 -4410 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
J 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

\ MMta MTMic <>t ttm nc»spapcr 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2593 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

M312M76-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Talos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



8 DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. lapkričio mėn 

x „ D r a u g o " vajaus komite 
to lėšomis jau įsigyta nauja 
spausdinimo mašina, kuri kai
nuoja 23,653,13 dol. Su šia 
mašina bus galima atlikti įvi-
rius mažesnio pobūdžio spaudos 
darbus, pavyzdžiui, adresų ant 
vokų atspausdinimą, bilietų, 
kviet imų, blankų, plakatų , 
žiniaraščių ir panašių darbų 
spaudą. 

x A l d o n a Aistienė, gyve
nanti VVashington, D.C.. šiomis 
dienomis lankydamasi dukros 
Vakarės Valaitienės šeimoje 
Chicagoje, buvo užėjusi ir į 
„Draugą" pasitarti čia spaus
dinamų Jono Aisčio ,,Raštų" 
reikalais. J au yra surinktas ir 
visiškai spaudai paruoštas Atei
t ies L i t e r a tū ros fondo lei
dž i amas a n t r a s i s rašytojo 
„Raštų" tomas, kuriame sutelk
tos visos Aisčio eseistinio pobū 
džio knygos: „Dievai ir smūt-
keliai", „Apie laiką ir žmones" 
ir „Milfordo gatvės elegijos". 
Tomas redaguotas Alfonso Ny
kos-Niliūno ir Antano Vaičiulai
čio. Šiuo metu jau yra tikrina
mos p a s k u t i n ė s knygos 
puslapių korektūros. 

x Tilžės Akto sukak t i s įpa
reigoja visus susipažinti su jo is
torija ir jungtis į jo įgyvendi
nimo p a s t a n g a s . Mažosios 
Lietuvos Rezistencinis sąjūdis 
kviečia visuomenę šį sekma
dienį, lapkričio 29 d., 2 vai. p.p. 
dalyvauti Šaulių salėje ruošia
mame minėjime. Programoje — 
iškilmingoji dalis, paskaita ir 
jaunimo atl iekami taut iniai 
šokiai . Organizacijos kvie
čiamos dalyvauti su savo vėlia
vomis. 

x J a u n i m o cen t ro met inė 
- vakarienė įvyks gruodžio 6 d., 

sekmadien į . Tėvų jėzu i tų 
koplyčioje 3 vai. p.p. bus 
laikoma šv. Mišios už Jaunimo 
centro steigėjus, rėmėjus, narius 

~ ir geradarius. O po to didžiojoje 
salėje vaišės , bus t r u m p a 
meninė programa ir laimėjimų 
traukimai. Visi kviečiami daly 
vauti. 

x A l d o n a Šoliūnienė, pa 
sižymėjusi kulinariniais sugebė
jimais, skaniai visus valgydins 
Naujų Metų sutikime Pasaulio 
Lietuvių centre, Lemonte. Sta
lus rezervuoti po lapkričio 28 d. 
s k a m b i n a n t A. M i k u i , 
708-257-1083. Puikūs užkan
džiai, šilta vakariene ir visi gė
rimai bus įskaityti į bilieto 
kainą. 

(sk) 

mU. ŽVAIGŽDUTE 
^ ^ ^ ^ C t * *• 1 1 ^ * Isteiatas Lietuviu Mokvtoiu Sanmaos Ctūcagos skyriout 

Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th PJace, Chicago, 
įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

IL 60629 

Poetas Kazys Bradūnas su žmona Kazimiera ruošiasi pjaustyti savo 75 metų 
gimtadienio tortą Jaunimo centro kavinėje po vakaronės, suruoštos jo gar-

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s Jonas G iba i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Seštad 9 v.r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, l L 60629 

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS. 

201 E. Ojrden Ave.. Ste 18-2 
H i n s d a l e . II . 60521 
Tel . (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

bingos sukakties proga. 

x Lituanus žurnalo šių metų 
nr. 4 išėjo iš leidyklos. Jį reda
gavo prof. Violeta Kelertienė, 
pradėdama su Janinos Degu
tytės eilėraščiais. Jame rašo 
Tomas Venclova apie Albertą 
Zalatorių, kaip kritiką; Albertas 
Zalatorius apie kultūrą ir 
menininką: Enrique Arias apie 
dabartinį Lietuvos ambasadorių 
Prancūzijai Osvaldą Bala
kauską, kaip muziką; Aldona 
Gaškienė apie alkoholizmą buv. 
Sov. Sąjungoje. Meno skyriuje 
išspausdinta Kosto Ostrausko 
drama , ,Quartet" ir Kazio 
Daugėlos nuotraukos iš lietuvių 
tremtinių gyvenimo DP stovyk
lose Vokietijoje. Taip pat rasime 
1992 metų išleistų Lituanus 
numerių turinį ir 40 atsiųstų 
knygų bei leidinių paminėjimą. 

x Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėj imo parapijos šios sa
vaitės biuletenyje rašoma: 
.,Nors Padėkos dieną (lapkričio 
26) nėra įsakyta dalyvauti šv. 
Mišiose, bet labai tinka išreikš
ti padėką Dievui". Mišios toje 
parapijoje (Brighton Parke) 
lietuvių kalba bus 8 vai. ryto, o 
Švč. M. Marijos Gimimo lietu
vių parapijoje Marąuette Parke 
specialios Padėkos dienos Mi
šios bus taip pat 8 vai. ryto. Kle
bonas šioje parapijoje ragina 
visus, ateinančius į Mišias, 
atnešti negendančių maisto pro
duktų (skardinėlėse arba dėžu-
tėse-maišeliuose), kurie vėliau 
bus išdalinti neturtingoms šei
moms Marąuette Parko apy
linkėje. Šis paprotys tęsiamas 
jau keli metai iš eilės. 

x „Rinkimai Lietuvoje: ne
t i k ė t i r e z u l t a t a i ir k a s 
tol iau?" Simpoziumas šia svar
bia tema įvyks lapkričio 27 d., 
penktadienį , 7:30 v.v. J au 
nimo centre . Diskusijų daly
viai: Ra imundas Jurevič ius , 
teisinis patarėjas Lietuvos 
atstovybėje Maskvoje, Zenonas 
Rekašius , „Akiračių" redak
torius, Marius Šaulauskas , 
Lietuvos Liberalų partijos vado
vybės narys, Vilniaus Universi
teto docentas. Simpoziumą 
moderuoja Valdas Adamkus . 
Rengia Santara-Šviesa. 

(sk) 

x 55 SVARŲ MAISTO 
ŠVENTĖMS: įvairių produktų 
rinkinys — $98; 22 šv. mažesnis 
paketas — $65; 22 sv. mėsos 
produktų ir aliejaus — $98. Pne 
visu siuntiniu galite užsakyti 
aspirino ir vitaminų. Trans-
pak. 2638 W. 69 St., Chicago. 
IL 60629. tel. 312-436-7772. 

(sk) 
x Ieškau: Julijos Antanai

t ienės ir Dalios Antanaity
tės. Jos išvyko iš Jurbarko. 
Prašau pranešt i : J o v i t a 
Antanai t ienė , 815 N. Oak 
P a r k Ave., Oak Park , 111. 
60302. tel. 708-386-3479. 

(sk) 

Nuotr. J o n o Tamulaičio 

x LB Socialinė ta ryba šį 
šeštadienį 6:30 vai. vakaro Sek
lyčioje rengia Labdaros vakarą. 
Bus gera vakarienė, trumpa me
ninė programa ir gera nuotaika. 
Visi draugai ir rėmėjai prašomi 
atsilankyti ir savųjų tarpe pa
bendrauti. 

x JAV LB Švietimo taryba 
išsiuntinėjo kalėdinių vaizdelių, 
montažų siuntinėlį visų li
tuanistinių mokyklų vedėjoms 
JAV-se. Kalėdinius vaizdelius 
paruošė rašyt. Danutė 
Bindokienė. Mokyklos, ypač 
mažesnės, pageidavo tokios 
medžiagos, kuri padeda joms 
pasiruost mokykliniams minė
jimams. 

x LSK „Lituanicos" jaunių 
komanda kviečia jaunuosius 
krepšininkus. Pirma treniruo
tė sekmadienį, gruodžio 6 d., 12 
vai. vyks Lemont Park District 
salėje, maždaug mylią į vakarus 
nuo PLC, prie 127 gatvės. Treni
ruotę praves R. Dirvonis. Jam 
talkins Algis Jonynas, Donatas 
Siliūnas ir kt. Gruodžio 6 d. tė
vams bus proga susitikti su 
treneriais, o jauniams pažaisti 
krepšinį. 

x Aktorius Algirdas Gra
šys Lietuvoje žinomas kaip 
linksmų, savo sukurtų, kompo
zicijų skaitovas. Liaudies humo
ro ir išminties garsintojas. 
Humoro ir satyros popietė lap
kričio 29, sekmadienį, 12:30 
vai. p.p. PLC, Lemonte. 

(sk) 

x Kalėdinės dovanos oru — 
kiekvieną trečiadienį. Laivo 
konteineris — gruodžio 5 d. 
Kreiptis: Baltia Express, tel. 
1-800-SPARNAI a r b a 312-
284-6449. 

(sk) 
x Pasaulio Lietuvių cent

rui aukojo: 1000 dol. V. ir M. 
Ruzgai, a.a. A. Nenienės atmi
nimui; po 200 dol. M. ir R. 
Kasniūnai, V. ir A. Stropai, R. 
ir E. Kašubai, P. ir V. Joku-
bauskai; po 100 dol. Z. Pocienė, 
A. ir T. Kučiai, G. ir N. Devei-
kiai, A. ir V. Pargauskai, R. ir 
O. Kasparaičiai, A. ir V. 
Rauckinai, L. ir N. Maskaliū-
nai, A. ir dr. A. Ruibiai, A. ir L. 
Stepaičiai, dr. E. Ringus, A. ir 
R. Milašiai, K. ir R. Sušinskai, 
V. ir A. Šoliūnai, M. Jonikienė. 
Pasaulio Lietuvių centro taryba 
ir valdyba nuoširdžiai dėkoja vi
siems už aukas, kurios bus skir
tos centro išlaikymui. Kviečia
me visus aukomis arba darbu 
prisidėti prie šio svarbaus lietu
vybės židinio išsaugojimo. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

Dėkojame Tau, Viešpatie, 
Už tavo dovanas šventas, 
Už peną mūsų kasdieninį, 
Už saulės apšviestas dienas. 

Dėkojame už rytmečio aušrinę, 
Už poilsio ramias naktis, 
Už ryto rasą sidabrinę, 
Už vakaro švelnias rimtis. 

Dėkojame už paukščių giesmę 
šventą, 

Už skaisčiai žydinčias lankas, 
Už orą, vandenį ir gamtą, 
Už jūros ošiančias bangas. 

Dėkojame už karštas vasaros 
kaitras, 

Žiemos šalčius ir baltą sniegą, 
Už darbus žavinčiai 

prasmingus, 
Už ramų poilsį ir saldų miegą. 

Dėkojame už viską, ką mums 
duodi, 

Už šlamantį tyliai kalnų vėjelį, 
Už viską griaunančias audras, 
Už paklaidų bausmės kryželį. 

Dėkojame už taip svetingą šalį, 
Kad priglaudė, kaip mylimus 

vaikus, 
Už Tavo skirtąją mums dalį 
Ir pratęstus gyvenimo metus 

F.K.A. 

LAPKRIČIO MĖNUO 

STOVYKLA 

1991 m.liepos 7 d. aš išvažia
vau į Jaunučių ateitininkų sto
vyklą. Mano dėdė Kastytis Šo-
liūnas buvo vadovas, o mano va
dovė Irena buvo labai graži. 
Pirmą naktį kažkas elektrą iš
jungė. Visi turėjo sėdėti Baltuo
se namuose apie pusę valandos, 
kol pagaliau mus išleido. Pirmą 
pusę savaitės gyvenome be 
elektros. Daug žmonių atsinešė 
mažas lempas. Kiekvieną dieną 
ėjom prie ežero plaukti. Buvo 
labai smagu. 

Po dviejų savaičių aš ėjau į 
Sendraugių stovyklą. Mes ten 
išbuvome vieną savaitę. Dai
nuodavome ir eidavome plauk
ti. 

Aušra Norušytė, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

mokinė, („Baltijos aidai") 

KAIP ATSIRADO SPYGLIO 
EŽERAS 

Vieną dieną atvažiavo dar
bininkai į Dainavą. Jie prašė su
žinoti, gal jie galėtų nusipirkti 
žemės sklypą čia. Jie sakė: „Mes 
pastatysime viešbutį su basei
nu". Dainavos vadovai davė 
jiems leidimą statybai. Kitą die
ną darbininkai atvažiavę pradė
jo kasti baseiną. Kai pabaigė 
iškasti, jie pasakė, kad kitą 
dieną sugrįš baigiamuosius dar
bus atlikti. Tą dieną, kai jie 
turėjo atvažiuoti, pradėjo smar
kiai lyti. Lijo ir lijo ilgai. 
Iškastoji vieta prisipildė lietaus 

Lapkričio mėnesį yra daug 
prisimintinų dienų. Jau praėjo 
Visų Šventųjų šventė su vėli
nėmis ir karių veteranų diena. 
Liūdnas prisiminimas JAV pre
zidento John Kennedy nužudy
mo. Praėjusioje „Tėvynės 
žvaigždutėje" paminėjome 
Lietuvos kariuomenės įkūrimo 
šventę. Šio mėnesio 22 d. yra 
švenčiama religinė Kristaus 
Karaliaus šventė. Piloto klau
siamas Kristus prisipažino esąs 
karalius, tik Jo karalystė ne šio
je žemėje. Mes visi esame Jo 
pavaldiniai ir stengiamės patek
ti į tą amžinąją karalystę. 

Paskutinį šio mėnesio ketvir
tadienį švenčiame Padėkos die
ną. Ji yra senesnė už pačias 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Jau 1621 metais Plymouthe 
vadinamieji tėvai piligrimai — 
pirmieji į Ameriką atvykę nau
jakuriai — Dievui dėkodami už 
gautą derlių ir kitas malones, 
paskyrė specialią dieną 
susikaupimui ir maldai, drauge 
vaišindamiesi Dievo dovanomis. 
Vėliau tokia maldų ir padėkos 
diena buvo kar tkar tėmis 
paskelbiama. Tik nuo 1863 
metų JAV prezidentai pastoviai 
ją skelbia. Mes privalome palai
kyti ryšį su anapus, nes žmogus 
priklauso nuo Dievo. Tą ryšį, tą 
priklausomumą ir padėką Dan
gui mes turime jausti kiek
vienas asmeniškai savo širdyje. 
Dėkingumas Dievui neturi 
ribotis tik šia diena, bet jis turi 
tęstis visomis mūsų gyvenimo 
dienomis. Kristus, išmokęs mus 
kalbėti „Tėve mūsų", pabrėžė: 
„kasdieninės duonos duok 
mums šiandien". Tai reiškia, 
kad žmogus turi visų gėrybių 
prašyti Dievą kasdien 

ATSIDARĘS DANGUS 

(Lietuvių tautosaka) 

Mano senelis važiavo į vaka
ruškas ir sako, kad buvęs 
dangus atsidaręs. Sako, tokia 
nežemiška šviesa! Jis labai buvo 
išsigandęs ir kepurę nusiėmęs. 
Sako, kad atsidarė — blūūūmt, 
taip, kaip durys atsidarė. Jis 
važiavęs nakties laiku per 
grabnyčias (vasario mėn. 2 d.). 
Tokia baisi šviesa, bet labai 
graži! Paskui džynkt kaip 
durys užsidarė — ir daugiau 
nieko nebebuvo, daugiau nieko 
nebematė. 

Viesulas — derliaus tekis 

Viesulą seniau žmonės vadino 
derliaus tekiu (avinu). Jei per 
metus jis dažniau pasirodo, pasi
kelia — būna derlingesni metai. 
Tada žmonės sakydavo: 

— Šiemet bus geras derlius. 
Jei staiga pakyla viesulas — 

velnias eina pietauti. 

vandens. Trečią dieną saulė iš
lindo iš debesų. Darbininkai at
važiavo, bet Dainavos vadovybė 
jiems neleido užbaigti. Dainavos 
komendantas jiems pasakė: 
„Jūs negalite užbaigti, nes 
vaikai Dainavoje neturi vietos 
kur maudytis po poilsio. Ačiū 
jums už atliktą darbą. Čia jums 
10 dol. už iškasimą". Štai kaip 
atsirado Spyglio ežeras. 

Aleksa Valiulytė, 
(JAS universiteto laikraštėlis, 

1992) 

GALVOSŪKIS NR. 37 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

16 

Viešbučio savininkas tarnau
tojui davė 5 dol., o sau pasiliko 
25 dol. Tarnautojas grąžino vy
rams po 1 dol. o sau paliko 2 dol. 
Taigi kiekvienas mokėjo po 9 
dol. be tų 2 dol., kuriuos pasi
savino nesąžiningas tarnauto
jas. Iš 27 dol. atėmus 2 dol., su
sidaro 25 dol. 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

17 

Raidė B yra antroji raidė 
raidyne. Jei derinsime atitin
kamas skaitlines, tai 2 derinsis 
su 5, nes raidė E yra penktoji 
raidyne raidė. 

GALVOSŪKIO NR. 18 
ATSAKYMAS 

Aš augu 

Aš buvau pipiras, o dabar 
jau vyras. 

Lovoj ankšta. Kai guliu, 
išsitiesti negaliu. 

Tėtės batais apsiaunu — per 
ankšti. Nepaeinu. 

Aš buvau pipiras, o dabar jau 
vyras. 

Pats duris atsidarau, ką tik 
noriu — tą darau. 

J . Marcinkevičius 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

19 

1. Louisiana. 2. Maine. 3. 
Florida. 4. Utah. 5. New York. 
6. Idaho. 7. Mississippi. 8. Con-
necticut. 9. Alaska. 10. Mon
tana. 11. Tennessee. 12. Mis-
souri. 

GALVOSŪKIO NR. 20 
ATSAKYMAS 

Akys 
slepia. 

Jonukas ir jo vilkas. 

ŽVEJAI 

Žvejai traukė tinklą. Kadangi 
jis buvo sunkus, jie iš džiaugsmo 
šokinėjo, tikėdamiesi didžiulio 
laimėjimo. Bet, ištraukę jį į 
krantą, terado vieną kitą žuve
lę: tinklas buvo pilnas akmenų 
ir šlamšto. Tada žvejai labai 
nusiminė. Tokios nesėkmės jie 
visai nesitikėjo. Tik vienas 
žvejys, senas senelis, tarė: 

— Liaukimės (nustokime), bi
čiuliai, krimtęsi. Sakoma, kad 
džiaugsmo brolis yra nusimini
mas. Ir mums, kad ir taip labai 
džiaugėmės, reikia paliūdėti. 

Todėl ir mes, matydami gyve
nimo pasikeitimus, nesitikėki
me visada sėkmės, žinokim, kad 

GALVOSŪKIS NR. 36 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Šis piešinėlis yra paimtas iš 
vienos populiarios, visiems 
gerai žinomos pasakos. Toji 
pasaka dažnai minima ir TV 
programose. Kas parašys šios 
pasakos tikrą pavadinimą, gaus 
10 taškų, o kas ne visai taip, 
gaus tik 5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 38 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

pasako, ką liežuvis 

Tegul toji diena jūsų šeimose po ilgos giedros būtinai užeis 
būna jauki ir nuoširdi! audra. 

Redaktorius Ezopas 

Padėkos dieną, pagal paprotį, 
žmonės valgo kalakutieną. Čia 
nupiešti 4 kalakutai. 2 iš jų 
panašūs. Kurie? 

'5 taškai) 

Lapkričio mėnesį priešų buvo 
nužudytas JAV prezidentas J. 
Kennedy. P r i s imin imui 
padarykite didelį portretą. 
Dideliame popieriaus lape 
nusibra ižyki te t iek pat 
langelių, k iek y r a šiame 
mažame piešinyje. Tie langeliai 
tini būti dideli, nemažesni kaip 
vieno inčo. Brėždami panašias 
linijas, gausite didelio formato 
piešinį. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 39 

Atsivertę žemėlapį, pradėkite 
įsivaizduotą kel ionę. Per
plauksite Panamos kanalą ir iš 
Karibų jūros plauksite toliau į 
Didįjį vandenyną (Pacific 
Ocean). Parašykite, kuria kryp
timi jūs keliausite? (Šiaurės, 
pietų, vakarų ar rytų). 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 40 

Atsivertę Šventą Raštą, senąjį 
Testamentą, suraskite Būties 
knygą (Genesis). Trumpai pa
minėkite tos knygos temas (pa
vadinimus aprašytų įvykių). 

(5 taškai) 

- i 


