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Prez. A. Brazauskas 
atvyko į Londoną 
Trečiadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, balandžio 14 d. (Elta) 
— Vakar į Londoną su darbo vi
zitu išvyko prezidentas Algirdas 
Brazauskas. 

Tai antroji Algirdo Brazausko 
kelionė į Vakarus po to, kai jis 
šiemet vasario 14 d. laimėjo 
prezidento rinkimus ir po dviejų 
savaičių buvo inauguruotas. 
Prieš t r i s savai tes prez. 
Brazauskas lankėsi Danijoje ir 
Islandijoje — valstybėse, kurios 
vienos pirmųjų pr ipaž ino 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimą po 1990 metų. Preziden
to Algirdo Brazausko kelionė į 
Skandinaviją, pasak Lietuvos 
spaudos, buvo lyg ir padėkos 
ženklas šioms šalims, nors jis 
ten taip pat pasirašė kelias 
Lietuvai naudingas sutartis. 

Didžiojoje Britanijoje Algirdas 
Brazauskas susitiks su ministru 
pirmininku John Major, Euro
pos Rekonstrukcijos ir Plėtros 
Banko bei D. Britanijos Banko 
vadovais, kai kuriais valstybės 
ministrais. Kartu su preziden
tu išvyko jo vyriausias patarėjas 
ir atstovas ypatingiems pa vedi
mams Raimundas Rajeckas, 
Lietuvos Banko valdybos pir
mininkas Romualdas Visakavi-
čius, žemės ūkio minis t ras 
Rimantas Karazija. 

Spaudos žiniomis, šį vizitą, be 
kitų, ruošė ir akademikas Rai
mundas Rajeckas, gerai išma
nantis Vakarų ekonomiką. Jis 
daug kartų lankėsi JAV, ten 
išbuvo apie pusketvirtų metų. 
Spėjama, kad Raimundas Ra
jeckas įdėjo į Algirdo Brazausko 
portfelį projektų, kurie turėtų 
sudominti D. Britanijos prem
jerą. 

« 

Iškelta baudžiamoji byla 
dėl lito spausdinimo 

„Respublikos" laikraštis pa
skelbė, kad Lietuvos Gene
ralinėje prokuratūroje iškelta 
baudžiamoji byla dėl li to 
spausdinimo. Dienraštis remia
si Lietuvos Respublikos gene
ralinio prokuroro Artūro Pau
lausko pranešimu. 

Litas buvo numatytas įvesti 
dar 1991 m. pabaigoje. Pinigi
nius ženklus, pasak tuometinio 
Lietuvos Banko vadovo Viliaus 
Baldišiaus, užsakyta atspaus
dinti keliose užsienio firmų 
spaustuvėse. Jis kartu su tuo
metinės vyriausybės vadovais 
garantavo, kad sandėris bus pa
darytas laiku. Tačiau spaudoje 
pasirodė pranešimai, kad lito 
ženklai nea t i t inka su t a r tų 
standartų, juos galima padirbi
nėti. Taip pat buvo teigiama, jog 
Lito komitetas (į jį įėjo Vytautas 
Landsbergis, Gediminas Vagno
rius ir Vilius Baldišis) nekont
roliavo, kaip firmos atliko jo 
užsakymą. 

„Respublikos" bei kitų laik
raščių duomenimis, jau paga
mintuose ir valstybės saugyk
lose laikomuose lito banknotuo
se labai daug broko. Pavyzdžiui, 
jie atspausdinti ne giliaspaudei, 
bet ofsetinei spaudai skirtame 
popieriuje. Iš 260 milijonų lito 
banknotų, kuriuos spausdino ir 
į Lietuvą pernai a tgabeno 
United States Banknote Corpo
ration, kurie Lietuvai kainavo 
6 milijonus JAV dolerių, pusę 
reikės pakeisti. Tai kainuos dar 
3 milijonus dolerių. 

Artūras Paulauskas per tele
viziją pasakė, kad kaltinin
kams, kurių jis neįvardijo, 

iškelta byla dėl tarnybinio pikt
naudžiavimo. Pagal Lietuvos 
kodeksus, už ta i galima bausti 
laisvės atėmimu iki 3 metų, 
pataisos darbais iki 2 metų ar
ba atleidimu iš pareigų. 

„Respublika" kelia klausimą, 
kodėl generalinis prokuroras, 
kuris apie šiuos piktnaudžia
vimus žinojo gerokai anksčiau, 
apie tai pasakė tiktai dabar. 

Pradėjo kariuomenės 
išvedimą i š Klaipėdos 

Šiandien pradedama išvesti 
buvusios Sovietų Sąjungos ka
riuomenės 3-oji pakrančių ap
saugos divizijos technika. Di
vizijos štabas ir pagrindiniai 
daliniai buvo dislokuoti Klai
pėdos uostamiestyje bei šalia jo 
esančiose gyvenvietėse, kurias 
Lietuvos valdžiai ir ypač žmo
nėms lankyti praktiškai buvo 
uždrausta. 

Divizija Klaipėdoje buvo nuo 
1945 metų. Pagal susitarimą, 
kurį pernai rugsėjo 8 d. Mask
voje, dalyvaujant Boris Jelcinui 
ir Vytautui Landsbergiui, pasi
rašė Rusijos gynybos ministras 
Pavel Gračev ir Lietuvos krašto 
apsaugos ministras Audrius 
Butkevičius, ji privalėjo išvykti 
iš Lietuvos šių metų pradžioje. 
Divizijos vadovybė skundėsi 
neturinti kur apgyvendinti iš-
sikeliančių karininkų bei jų 
šeimų ir grasino nevykdyti susi
tarimų. Tačiau divizijos vado
vybę, atrodo, nuramino balan
džio 8 dieną Estijos prezidento 
Lennart Meri iniciatyva pa
ske lb tas bendras Baltijos 
Tarybos pareiškimas dėl Rusi
jos kariškių perkėlimo. Jį 
pasirašė prezidentai Lennart 
Meri ir Algirdas Brazauskas ir 
Latvijos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkas Anatolijs Gor-
bunovs. 

Pareiškime jie pritarė JAV 
prezidento Bill Clinton planui 
teikti paramą, statant namus 
grįžtantiems Rusijos kariš
kiams. Baltijos šalys pažadėjo 
prisidėti prie jo vykdymo. 

Pirmoji komercinė televizija 
Lietuvoje 

Ekonomikos ministerijoje 
įregistruota pirmoji komercinė 
televizija Lietuvoje. J i vadinasi 
Baltija-TV. Jos įstatinis ka
pitalas — trečdalis milijono 
dolerių. Iš šio kapitalo 48.8% 
yra JAV firmos American 
Eąuitable Finance Corp. indėlis, 
21% — asmeniškas firmos pre
zidento Kęstučio Makaičio ir 
30% — Rytų Lietuvos televizijos, 
kurią ateityje numatoma par
duoti, darbuotojams. Baltija-TV 
kol kas matys Vilniaus krašto 
gyventojai, o ateityje ir visa 
Lietuva. Ji rengs originalias 
laidas iš Vilniaus gyvenimo, in
formuos apie miesto savivaldy
bės darbą. Taip pat bus rodomi 
užsienio kino filmai. Gegužės 
pradžioje Baltija-TV trans
liuos 12-14 valandų per savaitę 
laidas — rytais ir pirmadienio 
vakarą. 

Vilniaus Technikos 
universiteto garbės daktarai 

Vilniaus Technikos universi
tetas suteikė garbės daktarų 
vardus Danijos Olborgo univer
siteto profesoriams — rektoriui 

Vietnamas: dokumentas apie 
JAV belaisvius netikras 

Hanojus, Vietnamas, skelbta besiruošiant prezidento 
balandžio 13 d. (NYT) — Viet- Clinton specialiam įgaliotiniam 
namo patikėtinis reikalams su tam reikalui John Vessey Jr . , 
JAV antradienį pareiškė, kad į pensiją išėjusiam JAV armijos 
atrastasis dokumentas apie generolui vykti į Vietnamą aiš-
amerikiečius karo belaisvius kintis dėl negrįžusių amerikie-
Vietname yra aiškiai padirbtas, čių belaisvių. 
Jame buvo rašoma, kad 1972 m. Kai prieš mėnesį buvo praneš-
Vietname buvo laikoma 1,025 ta, kad į Hanojų atvyks gen. 
amerikiečiai belaisviai — Vessey, Vietnamas tai palaikė 
beveik dvigubai tiek, kiek iš ženklu, kad prez. Clinton j a u 
viso buvo paleista, karui pasi- ryžtasi atstatyti diplomatinius 

Egipto prezidentas Hosni Mubarak antradieni tarėsi su Palestiniečių Išlaisvinimo Organizaci
jos vadu Yasir Arafat, stengdamasis rasti sąlygas, kuriomis palestiniečiai sutiktų grįžti prie 
Vidurio Rytų taikos derybų stalo. Prez. Mubarak trečiadienį tuo reikalu kalbėjosi ir su Izraelio 
ministru pirmininku Yitzhak Rabin. 

Pentagonas perspėja per 
greitai nepatikėti dokumentu 

apie belaisvius Vietname 
Washington, DC, balandžio 

13 d. (NYT) - JAV karo pajėgų 
centrinės Pentagono pareigūnai 
antradienį perspėjo per daug 
nepasitikėti neseniai atrastuo
ju dokumentu, iš kurio galima 
susidaryti išvadą, kad Viet
namo valdžia 1972 m. slėpė 
tikrą skaičių jų turimų ameri
kiečių karo belaisvių. 

Bet iš Vietnamo negrįžusių 
karių šeimų interesų gynėjai 
griebėsi to dokumento kaip 
įrodymo, jog jie buvo teisūs. 
Dabar iškilus viešoms diskusi
joms dėl atrasto dokumento 
autentiškumo, girdimi pasisa
kymai, ginantys abi pozicijas. 

Rezervuodami nuomones dėl 
dokumento au ten t i škumo, 

Pentagono pareigūnai pastebi, 
kad jų turimas dokumentas yra 
angliškas vertimas iš rusiško 
vert imo pranešimo, kurio 
originalo kalba buvo vietna
miečių. Jie perspėja nekonsta
tuoti autentiškurdo, kol nebus 
rastas vietnamietiškas origina
las. 

JAV Gynybos departamento 
atstovas Bob Hali pasakė: 
„Turime daug klausimų apie jį. 
Bet kol neturėsime progos juos 
iškelti vietnamiečiams ir iš
girsti jų atsakymus, man nede
rėtų tą dokumentą viešai disku
tuoti". 

Vietnamo valdžios pareigūnai 
bei kiti, norintys, kad JAV vėl 
atstatytų diplomatinius ryšius 
su Vietnamu, sako, kad yra keli 

Sven Caspersen ir Kai Borre bei 
Vokietijos Hal le Martyno 
Liuterio universiteto profesoriui 
Peter Linnart. Šie mokslininkai 
yra žinomi savo srities specialis
tai ir dėjo daug pastangų plėsti 
bendradarbiavimo ryšius su 
technikos universitetu, suteikė 
jam didelę mokslinę pagalbą. 
Vilniaus Technikos universi
tetas įkurtas 1969 m., jame 
mokosi 4,000 studentų. Tai 
trečioji pagal reikšmę aukštoji 
mokykla Lietuvoje. 

Olborgo universitete nuolat 
stažuojasi jauni mokslininkai iš 
Vilniaus, danų specialistai at
vyksta skaityti paskaitų Lietu
vos studentams. Profesoriaus 
Kai Barre rūpesčiu Lietuva įsi
gijo aparatūrą, padedančią per 
palydovinę techniką atlikti 
žemės paviršiaus geodezines 
nuotraukas. Profesoriaus Peter 
Linnart auklėtiniai Vilniuje 
apgynė kelis daktaratus. 

Vokiečiai projektuos 
krovinių paskirstymo centrą 

Hamburge vykusiame Lietu
vos Susisiekimo Ministerijos ir 
Hamburgo miesto vyriausybės 
vadovų derybose sutarta sukur
ti bendrą darbo grupę, kuri 
parengs Kauno-Šeštokų regiono 
(geležinkelio atšaka tarp Kauno 
ir Lenkijos bei Lietuvos pa
sienio) krovinių paskirstymo 
centro projektą. Visus tiria
muosius darbus finansuos Ham
burgo miesto vyriausybė. 

Paskirstymo centre numatyta 
aptarnauti krovinius, vežamus 
geležinkeliu ir autotransportu į 
Centrinę Europą, Baltijos šalis 
ir gretimus regionus. Centre 
kroviniai bus kaupiami, per
kraunami į talpintuvus, iškrau
nami iš jų ir paskirstomi adresa
tams, atliekamos kitos būtinos 
operacijos. Terminale ketinama 
įkurti ir talpintuvų bei sunk
vežimių aptarnavimą. 

Lietuva jau pradėjo 
importuoti mėsą 

Klaipėdos Mėsos Kombinatas 
pirmasis Lietuvoje pradėjo per
dirbti importuotą skerdieną. 
Bendra Lietuvos-Vokietijos fir
ma „Dukatas" nupirko Vokieti
joje 20 tonų kiaulienos. Ji už
mokėjo už kilogramą po 1.4 
markes. Dėl skerdienos impor
to deramasi ir su kitomis užsie
nio firmomis. 

Gyvulininky.-tės specialistai 
te ig ia , jog Aio šimtmečio 
Lietuvos istorijoje tai pirmas 
kartas, kai mėsa perkama užsie
nyje. Tai, kad Lietuva negali 
apsirūpinti maisto produktais, 
premjeras Adolfas Šleževičius 
pavadino precedento neturinčiu 
faktu. Tačiau v> nausybė nutarė 
leisti įvežti kiaulienos iš Vaka
rų Europos, kur ji gerokai pi
gesnė. 

Lietuvoje kilogramas kiaulie 
nos be prekybos antkainio kai
nuoja 1.43 doleno, tuo tarpu Va
karuose šviežios mėsos kilogra
mas kainuoja apie dolerį. 

dalykai rastame dokumente, ne
atitinkantys tikrovei. Pavyz
džiui, ten buvo rašoma, jog be
laisviai buvo išskirstomi pagal 
karinį rangą. Paleisti belaisviai 
amerikiečiai sako, jog tokio 
išskirstymo nebuvo. 

Yra klausimas dėl tariamo 
raporto autoriaus. Pagal rastus 
dokumentus autorius buvo gen. 
Tran Van Quang, kuris pridė
toje santraukoje yra pavadintas 
Šiaurės Vietnamo kariuomenės 
štabo vado pavaduotoju. Bet 
Vietnamo valdžios pareigūnai 
antradienį pasakė, kad to 
pranešimo rašymo metu gen. 
Quang dar nebuvo aukštas 
kariuomenės pareigūnas ir 
nebūtų galėjęs tokio pranešimo 
parašyti. 

Bet Douglas Pike, Indokinijos 
Archyvo direktorius Kaliforni
jos universitete, Berkeley, 
nurodo, kad 1974 m. gen.Quang 
jau buvo krašto gynybos minist
ro pavaduotojas, nors neaišku, 
ar to dokumento rašymo metu 
— 1972 m. rugsėjo mėn. —jis ėjo 
dokumente minimąsias parei
gas. Tačiau D. Pike surinktais 
duomenimis žinoma, kad gen. 
Quang buvo Š. Vietnamo Ko
munistų Partijos centrinio karo 
komiteto narys nuo 1961 metų. 

baigus. 
Vietnamo užsienio ministeri

jos Amerikų skyriaus vedėjas 
Nguyen Xuan Phong, kalbėda
mas telefonu pasakė: „Mes 
turime labai stiprių parodymų", 
kad „šis dokumentas nėra 
autentiškas — aiškiai padirb
tas". 

Atrastame dokumente, kuris 
yra vietnamietiško originalo 
rusiškas vertimas, rašoma, jog 
Vietnamas laikė 1,205 ameri
kiečius belaisvius, nors tuo 
metu sakėsi turįs tik 368. 

N. X. Phong sako, jog geriau
sias būdas įrodyti dokumento 
netikrumą tai tas, kad 1972 m. 
rugsėjo mėnesį jo autorius gen. 
Tran Van Quang nebuvo ka
riuomenės štabo vado pavaduo
tojas, kaip ten apibūdinamas, o 
tik 4-to karinio regiono vadas 
centriniame Vietname ir tas 
pareigas ėjo nuo 1966 iki 1974 
m. „Generolas Tran Van Quang 
nieko bendro neturėjo su Viet
namo Liaudies kariuomenės 
generaliniu štabu", pasakė N. 
Phong, „tad jam nebūtų buvę jo
kio reikalo tokį pranešimą para
šyti". 

Kitas N. Phong įstaigos parei
gūnas pasakė, jog gen. Quang 
niekuomet nebuvo kariuomenės 
štabo vado pavaduotoju. „Dėl to 
tai mums labai keistai skambė
jo, išgirdus apie šį pranešimą". 
„Tie, kurie asmeniškai 

santykius su Vietnamu. Viet
namas to labai nori, nes būda
mas vienas neturt ingiausių 
kraštų pasaulyje ir atsisakęs 
marksizmo, jis labai nori už
sienio investicijų. Šiuo metu 
tebegalioja JAV prekybos boiko
tas Vietnamui. Bet dabar, atsi
radus šiam dokumentui, Viet
namo viltys išblėso. 

Dabar jau gen. Vessey pagrin
dinis uždavinys bus aiškintis 
dėl atrasto dokumento ir dėl 
Vietname likusių karių likimo. 
Po visų derybų 1973 m. JAV ir 
Vietnamui pasirašius taikos 
sutartį Vietnamas paleido 591 
amer ik ieč ius bela isvius ir 
pasakė, kad daugiau belaisvių 
nebeturi. Abejojantys ras tų 
dokumentų autentiškumu klau
sia, koks būtų Vietnamo in
teresas laikyti amerikiečius 
bela isvius po to, kai j a u 
pasirašyta taikos sutartis ir 
derybos pasibaigė. 

NAUJAS TERMINALAS 
VILNIUJE 

Kovo 31 d. atidarytas naujas 
Vilniaus aerouosto terminalas. 
Jį išbandė, lygiai metus į Lietu
vą skraidančios, Vokietijos avia
kompanijos „Lufthansa" lėktu
vas. Reisas iš Frankfurto prie 
Maino į Vilnių labai perspekty-

žino vus, todėl „Lufthansa" pakeitė 
tą karą ir kariuomenę, reika
lą geriau suprastų", jis sakė. 

Dabar jau pensijoje, gen. 
Quang yra vienos vietnamiečių 
veteranų organizacijos direkto-

iki šiol skraidžiusius „Boeing" 
prancūziškus „AIRBUS". Pi
giausias bilietas į abi puses kai
nuoja 452 JAV dol. Lėktuvas 
skraidys keturias dienas per sa-

rius. Vietnamo Užsienio minis-vaite. „Lufthansos" vadovybės ; 
terijos pareigūnai sakė, jog nors nusprendė, kad iš trijų jos atsto-
jie nekalbėjo su pačiu gen. vybių — Lietuvoje, Baltarusijoje 

ir Estijoje — geriausiai dirba vil
niškė. Šioje atstovybėje t ik di
rektorius atvažiavęs iš Vokie
tijos, o visi kiti — lietuviai. 

Quang, jo raštinės pareigūnai 
sakė, jog dokumentas yra 
netikras. 

Apie atrastą dokumentą pa-

JAV Kongrese bus siūloma 
rezoliucija dėl Rusijos 
kariuomenės išvedimo 

Washington, DC, balandžio 
12 d. — JAV senatorius Dennis 
DeConcini ir kongresmanas 
Steny Hoyer. kurie yra pir
mininkas ir kopirmininkas 
Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo komisijos (ESBK), 
nutarė Kongrese ir Atstovų 
rūmuose tuo pačiu metu pri
statyti balsavimui rezoliuciją 
dėl Rusijos kariuomenės išve
dimo iš Pabaltijo. 

Jungtinis Amerikos Pabaltie-
čių komitetas (JBANC), kuris 
atstovauja Amerikos Lietuvių 
Tarybą, Amerikos Estų Tarybą 
ir Amerikos Latvių Sąjungą, 
prašo šių organizacijų pir
mininkus raginti savo tautie
čius bei rėmėjus Amerikoje 
skambinti ir rašyti savo ats
tovams JAV Senate ir Atstovų 
rūmuose, kad jie remtų šią re
zoliuciją. 

JBANC yra paruošęs pavyz
dinio laiško projektą (kurį 
lietuviai gali gauti per ALTo 

atstovus savo vietovėse), ku
riame rašoma, jog jei Rusijoje 
kiltų kokia nors krizė, jos 
kariuomenės buvimas Pabalti-
jos valstybėse sukelia pavojų, 
jog į Rusijoje vykstančius 
neramumus bus įtraukti ir 
kaimyniniai kraštai. Rašoma, 
jog jei Pabaltijo šalyse esantys 
Rusijos kanai pradėtų pulti 
pabaltiečius. būtų labai sunku 
konstatuoti agresiją, nes ji ne
reikalautų sienų peržengimo. 

Primenama, kad Rusijos ka
riuomenė yra suverenių vals
tybių teritorijoje, nesant 
jokioms abišalėms sutartims, 
leidžiančioms jai ten būti. 

Norint telefonu pasiekti 
Kongreso narių raš t ines 
Washingtone galima skambin
ti 202-224-3121. Senatoriams 
rašomi laiškai adresuojami 
United States Senate, VVashing-
ton, DC 20510; Atstovų rūmų 
nariams — kongresmanams: 
House of Representatives, Wa-

shington. DC 20515. Jei Atsto
vų rūmų narys yra vyras, į jį 
kreipiamasi „Dear Congres-
sman", jei moteris — ,,Dear 
Congressvvoman". Kongreso na
rius reikia kviesti būti „kospon-
soriais" rezoliucijos, skambi
nant į ESBK raštinę (Commis-
sion for Security and Coopera-
tion in EuropeK pasisakant, kad 
jie nori būti kosponsoriais. Jiems 
galima paduoti ir komisijos 
telefoną VVashingtone 225-1901. 

KALENDORIUS 

Balandžio 15 d.: Velykų ket
virtadienis, Anastazija (Nastė), 
Gema, Vilnius, Vaidote. 

Ba landž io 16 d.: Velykų 
penktadienis. Kalistas, Joaki-
mas, Bernadeta, Giedrius. 

O R A S CHICAGOJE 

Ketvirtadienį saulė tekėjo 
6:12, leisis 7:30. Temperatūra 
dieną 55 F (13 O. apsiniaukę, 
ryte ūkanota, naktj 39 F (4 C). 

Penktadienį saulė teka 6:11, 
apsiniaukę, lietinga, gali ir 
snigti. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. Balandžio mėn. 15 d. 

LIETUVIU TELKINIAI 

DETROIT, MI 
BOČIŲ PRIEŠPIEČIAI 

LB Detroito apylinkės 
valdyba sekmadienį, gegužės 2 
d., 12:30 v. p.p. Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre ruošia Bočių 
priešpiečius, kurių metu bus 
pagerbtos mamytės. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

LB APYLINKĖS METINIS 
SUSIRINKIMAS 

LB Detroito apylinkės metinis 
sus i r inkimas šaukiamas 
sekmadienį, gegužės 9 d., 12:30 
v. p.p. Dievo Apvaizdos kultūros 
centro klasėse. LB Detroito 
apylinkės valdyba kviečia visus 
dalyvauti. 

BALTIJA UDRYTĖ 
BAIGIA GIMNAZIJA 

Baltija Teresė Udrytė, Arūno 
ir Rūtos (Ruzgaitės) dukra, 
baigia Lumen Christi gim
naziją, Jackson, Michigan mies
te, netoli Dainavos stovyklos. 
Priklauso Garbės sąjungai, yra 
viena iš stropiausių šios mokyk
los mokinių. Pasižymėjo dramos 
būrelyje bei liturginės muzikos 
srityje. Yra vandens sargė, 
mėgsta plaukti, bėgti bei sli
dinėti, kepti ir siūti. Daug skai
to ir atstovavo savo gimnazijai 
anglų l i tera tūros varžybų 
būrelyje. Mokosi vokiečių bei 
prancūzų kalbas. Pernai 
sėkmingai baigė ,.Židinio" 
neakivaizdinę l i tuanis t inę 
mokyklą. Mokėsi pirmąja 
mokine ir Vasario 16-tosios gim
nazijoje. Vokietijoje. Mėgsta 
keliauti po Europą. Du kartus 
lankėsi Lietuvoje. Baltija yra 
atžymėta Amerikos gimnazijų 
dailininkė, ypač gerai piešia 
por t re tus . Dirba vasaros 
stovyklose. Smuikuoja gražiame 
Othello's restorane ir dažnai 
pakviesta smuikuoti įvairiuose 
pokyliuose. Studijuoja ir ypač 
mėgsta dainavimą. Žada 
lankyti Jackson Community 
College, ten pradėdama biologės 
karjerą. 

TAUTOS FONDO 
KULTŪRINĖ POPIETĖ 
Tautos fondo Michigan vals

tijos atstovybė sekmadienį, ba
landžio 18 d., 12:30 v. p.p. Šv. 
Antano parapijos patalpose 
rengia Kultūrine popietę, kurio
je kalbės Tautos fondo pirmi
ninkas Algirdas Sperauskas iš 
New Yorko. Bus pagerbti 
rėmėjai ir meninė programa. 

METINIS PARAPIEČIU 
SUSIRINKIMAS 

Dievo Apvaizdos parapijos pa-
rapiečių visuotinis metinis susi
rinkimas sekmadienį, balandžio 
18 d., 12 vai. vidurdienį, vyks 
Kultūros centre. Prieš susirin
kimą krikščioniškos tarnybos 
komitetas kviečia visus pasi
vaišinti kugeliu. Pirmoji Ko

munija visiems jauniems 
parapiečiams bus sekmadienį, 
balandžio 25 d., 10:30 v.r. šv. 
Mišių metu. Dievo Apvaizdos 
parapijos klebonu yra kun. 
Viktoras Kriščiūnevičius. Tary
bos pirmininkas Andrius 
Butkūnas. 

KUN. KAZIMIERO 
SIMAIČIO IŠLEISTUVĖS 

Sekmadienį, balandžio 25 
dieną, 12:30 vai. po pietų, Šv. 
Antano parapijos patalpose 
ruošiamos buvusio klebono kun. 
Kazimiero Simaičio išleistuvės. 
Kunigas Kazimieras Simaitis 
grįžta į Lietuvą. Išleistuvių 
pietų bilietus prašoma iš anks
to įsigyti pas Oną Selenienę ar 
Reginą Juškaitę. Išleistuves 
rengia Šv. Antano parapija. Vi
suomenė kviečiama išleistuvėse 
dalyvauti. 

KĖGLIAVIMO VARŽYBOS 

LDS 42-tras kėgliavimo/bow-
ling varžybos vyks gegužės 
21-23 dienomis. Cloverlanes 
28900 Schoolcraft, Livonia, MI. 
Registruotis pas Janice Brazas, 
tel. 313-283-7335 iki balandžio 
15 dienos. LDS visuotinių 
42-trųjų kėgliavimo varžybų 
šeimininkai yra Detroito LDS 
21 kuopa. 

JAUNUČIŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS 

1993 m. S. Amerikos lietuvių 
jaunučių berniukų krepšinio 
pirmenybės vyks balandžio 
24-25 dienomis Detroite. 
Pirmenybes praves Detroito 
LSK ,,Kovas", kurio pirmi
ninkas yra Algis Rugienius. 

„Gabijos" tunto paukštytės Detroito skautų Kaziuko mugėje. Nuotr. J . U r b o n o 

A.A. ONA VALIENĖ 

Mylima žmona, mamytė ir 
močiutė, a.a. Ona Valienė, 
gimusi 1914 m. lapkričio 23 d. 
Alytaus apskr., po ilgos ir 
sunkios ligos mirė š.m. balan
džio 8 d. savo namuose Detroit, 
Michigan. Po gedulingų šv. Mi
šių Sv. Antano bažnyčioje, kurių 
metu giedojo parapijos choras, 
balandžio 12 d. buvo palaidota 
Holy Sepulchre kapinėse, 
Southfield, Michigan. Šv. Mi
šias, rožinį ir apeigas kapinėse 
atliko Šv. Antano parapijos 
klebonas kun. Alfonsas Ba-
bonas. Nuliūdę liko vyras 
Vytautas, dukra Ona ir žentas 
Robert Orkin; dukra Danutė ir 
žentas Arvydas Šatraičiai, 
anūkė Elena bei kiti giminės 
JAV-se ir Lietuvoje. Laidotuves 
tvarkė laidotuvių direktorė 
Yolanda M. Zaparackienė. 

lm 

GARY, IN 
LIETUVIŲ MEDŽIOTOJŲ 

IR MEŠKERIOTOJŲ 
KLUBO VEIKLA 

INDIANOJE 

Ir vėl vieni meteliai prabėgo, 
palikdami mus senesniais. 
Užbaigti sėkmingos klubo 
veiklos 28 metus š.m. kovo 21 
dieną gausiai rinkosi nariai į 
Šv. Kazimiero bažnyčią pasi
melsti už visus mirusius klubo 
narius. Tą dieną buvo metinės 
šio klubo kūrėjo Alex Degučio, 
antros metinės Antano Kams-
taičio, kuris , automobilio 
nelaimėje sunkiai sužeistas, 
paliko šį pasaulį. Alex Degučio 
šeima, prisidedant M. M. klu
bui, užprašė šv. Mišias, kurias 
aukojo prel. Ig. Urbonas. Auką 
prie altoriaus nešė Jean ir 
Albinas Banys. Po pamaldų visi 
nuskubėjo į salę, o ten 
šeimininkės M. Vaičeliūnienė, 

C. Navardauskienė, Barbara 
Balt ir jų talkininkės laukė 
gražiai padengusios stalus. Prel. 
Ig. Urbonas palaimino maistą ir 
palinkėjo laimingos šių metų 
veiklos. 

Pasisotinus, 1 vai. p.p., daly
vaujant visai valdybai ir 36 na
riams, susirinkimą pradėjo 
pirm. Alex Navardauskas. Pri
ėmus dienotvarkę, susikaupimo 
minute pagerbti Alex Degutis, 
Antanas Kamstaitis ir kiti 
mirusieji nariai. Susirinkimui 
pirmininkauti buvo pakviestas 
Steve Rudokas, sekretoriauti — 
Juozas Janušaitis. Kazys Balt 
perska i tė praėjusių metų 
protokolą. Klubo veiklos prane
šimus atliko pirmininkas, pasi
džiaugdamas, kad metai buvo 
geri. Komisijos tvarkomas spor
tas labai gerai sekėsi. Pernai 
gegužės 2 dieną veikla pradėta 
Willow Slough šaudykloje pis
toletų ir šautuvų varžybomis. 
Laimėtojai buvo apdovanoti 
taurėmis. Liepos 18 dieną buvo 
suruošta išvyka į gamtą prie 
Bass ežero. Čia 7 vai. ryto žve
jai leidosi į ežerą pagauti žuvis 
varžyboms. 12 vai. sugrįžę, iš
matavę žuvis, rado, kad didžiau
sią žuvį pagavo Walter Juskew, 
mažesnę Vytas Degutis, o ma
žiausią Dan Fishtorn. Po to 
buvo narių šeimų ir svečių 
gegužinė. 

Iš kasininkės pranešimo pa
aiškėjo, kad per rudeninį balių 
padaryta pelno, bet visi metai 
turėjo nepriteklių. 

Revizijos Komisiją sudaro 
Steve Rudokas — pirm., Juozas 
Neverauskas ir Julius Valeika, 
kuris dėl asmeniškų įsiparei
gojimų nedalyvavo. Jo vieton 
pakviestas Alfons Čičelis. Viską 
pat ikr inę rado, kad klubo 
atskaitomybė tvarkoma tei
singai. O kasininkei pagyrimas 
už gerai vedamą kasos knygą. 

prasidės 12 vai. Klubas iš kasos 
sumokės už maistą ir gėrimus. 
Visi kviečiami atsilankyti ir 
kartu su žvejais smagiai praleis
ti dieną. Rudens baliui laikas 
dar nenutartas. 

Linkime geriausios sėkmės 
klubo veikloje naujiems na
riams: Kazei Bražienei, Stasei 
Mackonienei, Jean Banienei, 
Albinui Baniui, Petronėlei Jase
vičienei, Pranui Grigaliūnui, 
Vaciui Rutkauskui, Kostui 
Ramanauskui, Dolores Čičelis, 
Sue Cheplis, Elizabeth Shukis, 
Edvardui Siusniui ir Gediminui 
Brazaičiui. Nariai prašomi na
rio mokestį pasiųsti iždininkei 
C. Navardauskas, 2894 
Tecumseh St., Portage, IN 
46368. Susirinkime, kuris buvo 
darbingas, nutarta visų metų 
veikla, išrinkta valdyba. Bai
giant susirinkimą, pirm. Steve 
Rudokas pakvietė visus sugie
doti Lietuvos himną. 

A. 

HOT SPRINGS, AR. 
A.A* JONAS ŠAKINIS 

dirbo Revera Camera Co. 1964 
m. pradėjęs gauti nedarbin
gumo pensiją, išsikėlė į New 
Buffalo, Michigan. Nuo 1974 
metų gyveno Hot Springs vieto
vėje. 

Velionis buvo kuklaus, man 
dagaus būdo, niekam jis neuž
kliuvo, nesigyrė gabumais, o jų 
turėjo. Mėgdavo rašyti, kurti 
eilėraščius, kurių dalis buvo 
išspausdinti liet. evangelikų liu
teronų žurnaluose „Svečias" ir 
„Mūsų sparnai". 

Prieš vienuolika mėnesių pa
laidojęs savo žmoną Ludmilą, 

Jonas Šakinis. 

Jonas Šakinis šių metų kovo 
11d. užbaigė savo žemišką ke
lionę, gyvenimo saulėlydį pra
leidęs Hot Springs, Arkansas 
valstijoje. 

Jonas Šakinis gimė 1904 m. 
Pernai būta ir ligonių — sveika- kovo 8 d. Klaipėdos krašte, 
tą taisyti turėjo Uršula Tavaras, Šlapšilės kaime. Klaipėdoje nuo 
Phily Vailionis, Iz. Tavaras, 1929 metų dirbo pasienio poli-
Juozas Neverauskas, Kazys rijoje. 1933 m. Kaune baigė tri-
Domarkas ir Večislovas Brazas, jų mėnesių kriminalinės polici-
Pasveikusiems linkime daugiau jos pareigūnų kursus aukštes-
nesirgti, tebesergantiems — niosios policijos mokykloje. Ga-
sveikatoje sustiprėti. vęs tarnybinį pakėlimą, buvo 

Sekė valdybos ir Revizijos ko- perkeltas į Šilutę, trumpai gy-
misijos r inkimai . Pasiūlius veno Priekulėje. Naciams užė-
palikti tą pačią valdybą, vienam m u s Klaipėdos kraštą, Šakinis 
nariui nesutinkant, buvo pra- pasitraukė į D. Lietuvą tęsti 
vesti balsavimai. 34 balsavo darbą policijos tarnyboje, pasie-
už seną valdybą ir vienas prieš. 
1993 ir 1994 metams valdybą 
sudaro: Alex Navardauskas — 
pirm., Stasė Rudokienė — vice-
pirm., Walter Ruzgą antras 
vicepirm., Kazys Balt — sekre
torius, Carrie Navardauskas — 
iždininkas. Revizijos komisiją — 
Steve Rudokas — pirm., Juozas 
Neverauskas ir Julius Valeika. 
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nio policijos pirmos eilės rajono 
viršininko pareigose, priskirtas 
prie Šiaulių apygardos krimina
linės policijos. 1940 m. pradžioje 
perkeltas į Kudirkos Naumiestį. 
Sovietams užėmus Lietuvą, pa
bėgo į Vokietiją ir kurį laiką gy
veno pabėgėlių stovykloje Ryt
prūsiuose, vėliau Berlyne ir 
Drezdene, kur susituokė su Ly-

čienės ir Grigorevičienės, ne tik 
Kūčias, bet ir Verbų sekma
dienio vaišes parapiečiams 
surengė. Ačiū joms! 

Prieš trisdešimt metų, vos 
44-jo gimtadienio sulaukęs, 
amžinojon tėvynėn iškeliavo dr. 

jautėsi labai vienišas ir prislėg- Vytautas J. Grybinas. Tarp 
tas, iš namų retai kur beišei- mūsų gyvendamas, Vytautas 
davo. Čia neturėjo jokių gimi- stengėsi retkarčiais surasti pro-
nių, vienintelė sesuo Marija gas nuo savo sunkių pareigų 
Naujokienė su savo vaikais gy- atsipalaiduoti ir prisidėti prie 
vena Vokietijoje, o mirusio lietuviškos veiklos. Labiausiai 
brolio duktė Marta Semėšienė mėgo dainą, todėl mielai daly-
Klaipėdoje. Ryšį su jomis palai- vavo lietuvių chore „Aušra", 
kydavo laiškais. Į laidotuves jos Šios sukakt ies proga pasi-

Marija ir Feliksas Kriščiūnai, 
beveik tris dešimtmečius turėję 
nedidelį bet gražų ūkelį, nutarė 
jį perleisti jaunesniems ir persi 
kelti miestan, kur nereikės kas 
pavasarį įtempti jau šiek tiek 
pavargusius raumenis. Gaila, 
kad nuosavybe nupirko ne lietu
vis, bet gera, kad Kriščiūnai 
galės pasidžiaugti pelnytu 
poilsiu. To visi apylinkės lietu
viai jiems daugiausia ir linki. 

Zigmas Grybinas 

Sporto komisija: Kazys Balt — fca Allikaite ir su ja 1942 m. 
pirm., Steve Rudokas ir Juozas g--jž0 j Lietuvą. Žmonai prie kū-
Navikas. Nutarta sporto varžy- į[^\0 mįrus, Jonas po kurio 
bas iš pistoletų ir šautuvų pra- \a\^n v e j ė žmonos seserį Ludmi-
vesti gegužės 22 dieną Willow \a įr Ą ^ ^ batų įr odos fabriko 
Slough šaudykloje. Pradžia 10 raštinėje Šiauliuose. Artėjant 
vai. ryto. Bus naudojamos tos frontui, vėl pasitraukė Vokieti-
pačios taisyklės kaip seniau. j o n Kemptene dirbo stovyklos 
Moterys dalyvaus pirmenybėse, dart^ įstaigoje kartotekos vedė-
Žuvautoju varžybos bus liepos j u Gyveno dar ir Augsburge. 
10 dieną, prie Bass ežero. Pra- Atvykęs su žmona Ludmila 
sidės 7 vai. ryto. Tą pačią dieną Amerikon, pradžioje gyveno Ga-
narių šeimų ir svečių gegužinė ry, Tndiana. Persikėlęs Čikagon. 

negalėjo atvykti ir pavedė vis
kuo pasirūpinti velionio kaimy 
nei S. Šmaižienei ir Ir. Siru
tienei, velionio pažįstamai dar 
iš Šilutės laikų. 

Velionis buvo pašarvotas 
Gross laidotuvių namuose, reli
gines apeigas atliko Rev. Tom 
Ulrich, visų lietuvių vardu at
sisveikino čia rašančioji. Velio
nio palaikai palaidoti Crestvievv 
kapinėse, šalia anksčiau mi
rusios žmonos. Laidotuvėse da
lyvavusieji buvo pakviesti gedu
lo pietums į Buffy's valgyklą. 
I lsėkis ramybėje, mielas 
kaimyne. 

Salomėja Šmaižienė 

EAST ST. LOUIS, IL 
MŪSŲ APYLINKĖS ŽINIOS 

Lietuvių Bendruomenės ruoš
ta Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė praėjo pakilia nuotaika. 
Visus viltingai nuteikė jauno
sios kartos įsijungimas šventės 
programon. Maloni staigmena 
buvo mūsų tarpe augusi Mar
garita Isdūnytė-Branson. Ji 
šventėje debiutavo dainuodama 
labai nuoširdžiai ir įspūdingai 
lietuviškas liaudies dainas. 
Margaritos tėvelis šioje apy
linkėje yra palikęs savo pėdas, 
įmintas lietuviškos veiklos dir
voje. Šventės pranešėja šiemet 
irgi pirmą kartą pasirodė. Tai 
Regina Afanasevaitė-Kaisor. Ji 
taip persiėmė jai patikėtomis 
pareigomis, kad pasižadėjo atei
nančiais metais kartu su seseri
mis paruošti dalį meninės pro
gramos. 

Viltį gražia ateitimi kėlė tų 
lietuvaičių nuoširdumas ir 
noras dalyvauti lietuviškoje 
veikloje. Belieka ir kitiems čia 
gimusiems lietuviams prie šių 
moterų pastangų prisidėti . 
Apylinkė iš tiesų būtinai reika
linga jaunų, naujų veikėjų. 

Jau metai, kai Marijos Vait
kienės iniciatyva, kiekvieno 
mėnesio pirmąjį sekmadienį po 
šv. Mišių susirenkam salėn 
pasivaišinti kavute ir saldu
mynais . Šiemet Marija, 
padedama Levinskaitės. Stan-

melskime už iš mūsų tarpo 
pašaukto Vytauto sielą. 

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

Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 

Tel. 312-434-5849 (veikia 24 vai ) 
Pirm., antr.. ketv.. penkt. nuo 12 iki 3 v.p p 
10401 S. Roberts Rd., Palos Hllls, IL 

Tel. 708-598-4430 (veikia 24 va i ) 
Pirm., arrtr., ketv., penk 4 v.p.p.—7 v v 

Kab. tol. (312) 585-0348; 
Rez. (312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

K a b . t e l . ( 312 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
K A R D I O L O G A S - ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S . Kedz le Ava. , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

penkt ir seštd 9 v r -12 v.p.p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago, III. 
Tel. (312)925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hlckory Hllls, 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

•U 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Tel . (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pirm., antr., penki. 12-3 v.p.p. ketv 2-7 v v 
Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (312)737-5149 
Vai pagal susitarmą 

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

IL 

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 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. (312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave . , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v. v 
išskyrus treč. šešt 12 iki 4 vai p.p. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

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

708-941.2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 St Street 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 

Valandos pagal susiianmą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center* 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave., Sulte 310, 

Napervllle IL 60563 
Te l . 708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel . 312-586-3166 
Namų 708 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St., Chicago, IL 60638 
Vai. pirm, antr. ketv. ir penkt 3-6: 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Lietuvos žmonių rūpestis 

IR NEPASITIKĖJIMAS 
Lie tuvos žmonės išs i r inko 

Seimą ir prezidentą. Sudaryta 
vyr iausybė. Taigi atrodo, kad 
valstybės apipavidal inimas yra 
baigtas . Žinoma, ne visi yra 
p a t e n k i n t i L D D P pe r sva ra , 
s u d a r a n t valdžios p i ramidę . 
Supran tama , daugelis yra nepa
t enk in tų LDDP persvara , nes 
mano, k a d vienpar t inis valdy 
m a s gali bū t i k ra š tu i žal ingas 

Be to, šios partijos eilėse yra 
tokių, k u r i e kenkė lietuvių tau
ta i jos okupacijos metu: bendra 
darbiavo su KGB ar vedė ko
mun i s t i nę propaganda. Lietu 
vos s p a u d a nurodo žmones, 
kur ie r a šė disertacijas moksle 
laipsniui įgyti, propaguodami 
komunis tų partiją. Viena tokių 
disertacijų .,Lietuvos komjau
n imas — komunis tų partijos 
p a g a l b i n i n k a s kovoje už 
socialistinės revoliucijos pergalę 
ir jos į t v i r t i n imą Lietuvoje 
1940-41 m . " . K a i p r a š o m a 
„Lietuvos aide", šios disertacijos 
autorė y r a Seimo narė, LDDP 
a t s t o v ė I r e n a N i k o l a j e v n a 
Š i au l i enė . Toje disertacijoje 
a i š k i n a m a , ka ip komjaunimas 
ak tyvia i veikė 1940 m., kai 
Letuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
įvyko „pergalingos socialistinės 
revoliucijos", kaip partijos vado
vau jamas komjaunimas, daly
vaudamas r inkimuose į liaudies 
seimą, l aužė buržuazinės vals
tybės apara tą , k ū r ė socialistinę 
Lietuvą. Čia i škel iamas kom
j a u n i m o vaidmuo, organizuo
jan t ta rybin ius ūkius, kolūkius, 
t a i p p a t u ž g i r i a m a s jo įsi
j u n g i m a s į p ropagandin į ir 
ideologinį darbą. (Šia proga 
s t ra ipsn io au to r ius R. B a t ū r a 
p r i s imena L K J S CK 1940 m. 
buvusį na r į Raslaną, kur io var
das r i š a m a s su Rainių miškelio 
žudynėmis) . Šiaulienei diser
taciją r a š a n t , vadovavęs pagar
sėjęs soviet inės istorijos dakta
ras Myko las Burokevičius, ku
ris dėl nus ika l s t amos veiklos 
l i e t u v i ų t a u t a i š iuo m e t u 
k a ž k u r užsienyje slapstosi. 

Alg i rdas Brazauskas , išrink
t a s Lie tuvos Respublikos pre
z i d e n t u , paga l Konst i tuc i ją 
turėjo p a s i t r a u k t i iš jo vado
vaujamos parti jos, nes j is tu r i 
r ū p i n t i s lyg ia i v i sa i s savo 
kraš to piliečiais. J is t u r i te lkt i 
v i s u s d r a u g ė n , l a i d u o j a n t 
v i s u o m e n ė s s a n t a r v ę , n e s 
r inkė ja i su te ikė prezidentui 
galią da ry t i sprendimus visų 
v i suomenę sudarančių sluoks
nių va rdu . 

KULTŪROS LOBIAI LIETUVOJE 

Kai valdžios apara tas jau su
darytas , visuomenė laukia kon
krečių darbų, į tvirt inant vals
tybingumą tarptaut in iu mastu 
ir kel iant ekonominį gyvenimo 
lygį. Rinkimų įkarščiui praėjus, 
žmonių politinės aistros Lietu
voje tu rės nur imti , ir jis galės 
daugiau susitelkti konkretiems 
darbams. Yra manančių, kad j 
visuomenė, kuri rinko seimą ir 
prezidentą, buvusi suvedžiota I 
dirbtinai sukėlus infliaciją ir ki 
tus ekonominius sunkumus. 
Kaip ten bebūtų, šiuos dalyku? 
spręs tautos istorija. 

Prez identas Algirdas Bra 
zauskas yra žadėjęs i valstybinį 
darbą į traukti visus tuos, kurie 
turi gabumų, nepaisant jų par
tinio nusiteikimo. Realybėje 
taip nėra. 

Daugelis stebisi, kad LDDP 
rinkimuose į Seimą laimėjo 
žymia persvara. Laiške savo 
d r a u g e i , gyvenančia i JAV, 
v iena k a u n i e t ė pens in inkė , 
kurios vyras inžinierius, taip 
pa rašė : „Už LDDP balsavo 
daugiau kaip 817,000 žmonių. 
N e g i j u m s , a m e r i k o n a m s , 
atrodo, kad lietulviai durniai, 
nieko neišmano ir nežino, ką 
daro? Aš viena iš 817,000 irgi 
balsavau, ir labai norėčiau, kad 
prezidentu būtų išr inktas A. 
Brazauskas , nes jis žino visas 
Lietuvos bėdas". Iš šio laiško iš
t r aukos aiškiai matome, kas 
nu lėmė A. Brazausko vado
vaujamos LDDP pasisekimą. 

I š r ink tas prezidentu, A. Bra
zauskas, kalbėdamas su „Baltic 
Observer" reporteriu, pareiškė: 
„Aš esu kata l ikas kaip dau
gumas Lietuvos žmonių". J is 
pasakojo, kad vesdamas 1958 m. 
ne t ik užsiregistravo civilinės 
metrikacijos biure, bet ta ip pat 
a t l ikęs vedybas ir ka ta l ikų 
bažnyčioje Kaune . Toliau jis 
aiškino, jei jis būtų buvęs t ikras 
komunistas, ta i žmonės už jį ne
bū tų balsavę. „Žmonės žino 
ger iau" , — jis pabrėžė. Laike 
savo r inkimų kompanijos jis 
pažadėjo remti laisvos rinkos 
įvedimą ir reikalaut i , kad būtų 
išvesta rusų kar iuomenė iš 
Lietuvos. Ar jo žodžius seks dar
bai, reikės palaukti ir įsitikinti. 
Bet LDDP frakcija, tu rėdama 
seime daugumą, pr i imdama 
sprendimus ir skirdama pa
re igūnus , ne t ik neatsižvelgia į 
seimo opozicijos siūlymus, bet 
i g n o r u o j a ir v i s u o m e n ė s 
nuomonę. Ir visa tai kelia rūpes
tį ir nepasitikėjimą. 

I g n a s M e d ž i u k a s 

(Pabaiga) 

Turizmo perspektyvos 
VINCAS ŠALČIŪNAS 

Apie tikrąjį Lietuvos grožį ir jos 
kultūros turtus buvau nedaug ži
nojęs, dėl tojų atidengimas mane 
ne tik stebino, bet ir jaudino. 
Manau, kad su jais susipažinti 
gali būti įdomu tiems, kurie, kaip 
ir aš iki šiolei, tokios progos 
neturėjo. Dėl tojuos čia iškėliau. 
Turiu ir kitą mintį —jais galėtų 
susidomėti ir kitų šalių turistai, 
jeigu tam būtų tinkamos sąlygos. 
Tiesa, mačiau būrius lenkų skau
tų Viiniuje ir maldininkų Sūdu
voje. Atrodė, kad skautams, 
kuriuos čia suvežė autobusai iš 
Lenkijos, ne tiek rūpėjo Lietuvos 
grožis ir jos kultūros turtai, kiek 
lenkų karių kapai ir Pilsudskio 
motinos — ir jo paties širdies — 
kapas šalia Rasų kapinių., Gi 
kelios maldininkų grupės, kurių 
tarpe daugokai kunigų ir 
vienuolių, bažnytinėm vėliavom 
ir lenkiškais plakatais nešinos, 
pėsčiomis traukė viena kelio 
puse, atsitvėrusios virvėmis, kad 
nepatektų po autovežimių ratais. 

Kitos svetimšalių (atrodė vokie
čių) grupės, apsikrovusios manta 
kuprinėse, pėsčiom ar dviračiais 
keliauja Lietuvos keliais. Joms 
turizmui palankios sąlygos nerū
pi, nes stovyklauja nemokamai 
miškuose ir paežerėse. Tačiau 
patogumų siekiantiems užsienio 
turistams, kurie norėtų praleisti 
Lietuvoje ilgesnį laiką ir susi
pažinti su jos gamtos bei kultūros 
turtais, tinkamų sąlygų nėra ir 
neatrodo, kad greitai bus. 

Stiprus užsienio valiutos kur
sas , palyginus su Lietuvos 
pinigais, turėtų vilioti užsienio 
turistus, tačiau jų antplūdžio 
neteko pastebėti. Kodėl? Yra 
nemažai priežasčių. Viena jų — 
nesklandus pervažiavimas per 
sieną. Prie Lazdijų muitinės 
abipus sienos mačiau kilometri
nes automašinų eiles, laukiančias 
valandų valandas, kol pasienio ir 
muitinės pareigūnai patikrins do
kumentus ir vežamas prekes. 
Tose eilėse nekantraudami lau
kia ne vien turistai, bet ir biznio 
atstovai iš Lenkijos ir Vakarų 
Europos be jokių patogumų, net 
kai „gamta šaukia". Lyg tyčia, ir 
miškas toli... Tik neseniai buvo 
pastatytas tualetas, o „privati
ninkai" savo kioskuose ėmė 
pardavinėti limonadą, ledus, alų. 

Antra — Vakarų turistai yra 
įpratę į didesnį liuksusą, negu 
Lietuva šiuo metu gali pasiūlyti. 
Nedaug Lietuvoje viešbučių, ku
rie prilygtų Vakarų standartams, 
o tie, kurie būtų netoli to, atbaido 
eilinį turistą savo kainomis, pvz., 
kelių Vilniaus viešbučių kainos 
nakčiai yra aukštesnės, negu Eu
ropos didmiesčių su daug dides
niais patogumais. Užsienio turis

tams reikėtų viešbučių-motelių ir 
prie didesnių kelių, arti populia
rių vietų. Jiems reikėtų daugiau 
pramogų, sporto galimybių, ap
sipirkimo centrų. Jiems stinga 
restoranų, patogumų, būtinų pa
tarnavimų, gtros informacijos, 
ypač provincijoje. Bandysiu šiuos 
pastebėjimus kiek praplėsti. 

Po Lietuvą keliaujant, valgyti 
pietus ar vakarienę teko val
gyklose (bufeto stiliaus), restora
nuose (su pat--n svirnu) ir svetai
nėse (vakare laužiką, šokiai). 
Vilniaus a^odromo, Trakų 
„Nendrės" ir Kauno „Rambyno" 
restoranuose kur užsienio turis
tai ir biznieriai dažniau lankosi, 
junti mandagu, malonų patar
navimą ir draugišką atmosferą, 
kas užsieniečiams įprasta. Tačiau 
kitur personalas klijentą traktuo
ja šaltai, tartum norėtų greičiau 
jo nusikratyti. Tai vis tas nelem
tas sovietinis palikimas, nes juk 
ir valgykla, ir jos personalas tas 
pats palikęs. Suprantama, kad 
toks elgesys vakariečių neprivi
lios, kol visokios rūšies patarna
vimo nepreims privati iniciatyva, 
siekianti uždarbio klijentui drau
gišku būdu. 0 „privatininkų" 
Lietuvoje dar nedaug. 

Nors ir sunki ūkinė būklė, ta
čiau valgyklose maisto yra, tik jis . 
nepatraukliai pagaminamas ir 
patiekiamas, šaltibarščiai ir 
sriubos dažnai būna be tirščių, 
bulvės ir mėsa duodamos atvėsu
sios, daržovių šykščiai prideda
ma, servetėlių nėra. Kiek geriau 
yra restoranuose ir svetainėse, 
nors ir ten pasitaiko kuriozų. 
Paminėsiu vieną būdingesnį. Vi
są popietę su savo draugais vado
vais lankėme įvairias Vilniaus 
įdomybes, ko! išalkome. Apie 8 
vai. vak. pradėjom dairytis resto
rano. Jie jau uždaryti. Sužinojom, 
kad svetainėse galima gauti 
maisto iki 10 vai., prieš praside
dant pramogai ir šokiams. Po to 
maistas nepatiekiamas. Keliose 
svetainėse nebuvo laisvų vietų, 
bet suradom vieną, kuri skelbėsi 
restoraną uždaranti 10 vai. 
Dabar dar kelios minutės prieš 
devintą. Susėdam, Gaunam me
niu su gausiu patiekalų sąrašu. 
Pasirenkam. Atėjusi padavėja pa
sako, kad virtuvė jau nebeveikia, 
bet pažiūrėsianti, gal kokį kepsnį 
dar iškeps. Už valandėlės prane
ša, kad virtuvė atsisako bet ką 
gaminti. Galime gauti tik pomi
dorų salotų ir ledų. Užsakom po 
dvigubą porciją ledų. Nors ledai 
buvo tikrai geri, bet tai buvo visa 
mūsų vakarienė. Tokie atvejai at
baido turistus. 

Namuose žmonėms būtinų pa
togumų netrūksta — turi prau
syklas ir tualetus (abu dažniau
siai atskirai I, bet keliauninkui — 

tikras vargas. Didesniuose mies
tuose kai ku r yra tokių viešų 
patogumų, bet kur jie? Kaip sve
t imam juos surasti? Reikalo 
verčiamas, eini į surastą požemi
nę išvietę, į valgyklą, autobusų 
stotį ir į kitą panašią viešą vietą. 
O, jergutėliau! Koks kvapas, 
kokia nešvara!... Net ir valgyklos-
restorano patalpose, net Klaipė
dos į Smiltynę perkėlos aikštėje, 
kur kelto laukia būriai žmonių, 
daug užsienio turistų! Nedaug 
geriau ir ten, kur už pasinaudoji
mą naujas privatininkas ima 2-3 
rublius ir duoda delno didumo 
popieriuką. Dėl to keliautojai 
tokių vietų vengia ir naudojasi 
pakelės miško ar krūmo „priva
čia p a s l a u g a " . Iš daugelio 
aplankytų viešų patogumo vietų 
priimtinas radau tik Raseinių 
autobusų stotyje ir Vilniaus 
universalinėje parduotuvėje. Sun
ku įsivaizduoti, kad išlepintų 
vakariečių skoniui tokie „patogu
mai" patiktų. Man rodos, norint 
turizmą plėsti, reikia pirma 
išspręsti šią problemą. 

„ In tur i s tu i" žlugus, naujos 
turistinės organizacijos, daugiau
sia privačios, dar nesuspėjo pa
ruošti turistams reikalingų žemė
lapių, restoranų bei viešbučių 
sąrašų, lankytinų vietų, bankų ir 
kitokios informacijos. Vilniuje ir 
kituose miestuose yra jos dau
giau, bet ne provincijoje. Gerai 
tiems turistams, kaip man, kurie 
moka kalbą, turi giminaičių va
dovus. Bet ką turi daryti, saky
sim, vokietis, keliaujantis po 
Lietuvą savo priemone? Kur jam 
nakvoti, pavalgyti, benziną gau
ti? Tarp kitko, degalinės yra tik 
rajonų ir keliuose kituose mies
tuose. Pasitaiko, kad rajoninė 
degalinė benzino neturi, tada 
tenka siektis sekančios. Dėl to 
žmonės vežiojasi benziną 
atsarginėse skardinėse. 

Nepaisant to, Lietuva dėl savo 
gamtos grožio ir kultūrinių lobių 
gali ir turės tapti turistiniu 
kraštu. Visos pasaulio šalys, 
kurios tur i turizmą palaikančių 
savybių, stengiasi jį propaguoti 
pasaulyje, kad papildytų savo 
iždą iš turizmo pajamų. Lietuvo
je tokios perspektyvos neabe
jotinai yra. Reikia tik sudaryti 
sąlygas. Atrodo, kad tam reikės 
nemažai pastangų ir laiko. 

AR TURĖSIME DARIAUS IR 
GIRĖNO PAŠTO ŽENKLĄ 

J U R G I S JANUŠAITIS 

K a s m e t m i n i m e į v a i r i a s 
sukakt is , tur inčias ypatingos 
svarbos lietuvių tauta i ir Lietu
vai. Šiais metais minime Lietu
vos didvyrių — Stepono Dariaus 
ir Stasio Girėno skrydžio per 
A t l a n t o v a n d e n y n ą šešias
dešimt metų sukaktį 

ga išleistų Dar i aus ir Gi rėno 
s k r y d ž i u i p a m i n ė t i p a š t o 
ženklą. Ši mint is ne nauja . J a u 
prieš k e l i o l i k a m e t ų b u v o 
rūpinamasi ir sukak t i e s proga 
išleisti pašto ženklą. M e n a m e , 
kai mūsų taut ie t i s J . Žadeikis 
nepaprastai rūpes t inga i r inko 

Šią sukaktį minės Lietuva, parašus prie bažnyčių, J a u n i m o 
ir lietuviškoji išeivija c e n t r e , s u s i b ū r i m u o s e 

• 1889 m. kovo 31 d. garsusis 
Paryžiaus Eifelio bokštas buvo 
a t idary tas visuomenei. 

• 1977 m. kovo 27 d- įvyko di
džiausia pasaulio istorijoje lėk
tuvų nelaimė, ka i du milžiniški 
lėktuvai susidūrė Tenerife salos 
aerouoste (Kanarų salose). Ne
laimėje žuvo daugiau kaip 580 
žmonių. 

m m e s 
v isame pasaulyje. J a u sudaryti 
m inė j imu i ruoš t i spec ia lūs 
komitetai , planuojama įvairi, 
plačios apimties programa. Bus 
įžvalgiai ap ta r ta šių drąsiųjų 
t au tos sūnų ryžtas, skrydžio 
sąlygos ir atiduota didžioji gyvy
bės auka už Lietuvos garbę. 

Vyresnieji mename, kokios 
nuotaikos reiškėsi Lietuvoje, 
k a d a Lituanica, dviejų motorų, 
ap rūp in ta menka ano meto 
technika, pakilo iš Amerikos 
Lietuvos link. Visa Lietuva 
l a u k ė Lituanicos, laukė drą
siųjų Lietuvos sūnų — Dariaus 
ir Girėno nusileidžiant Kauno 
aerouoste. Minios žmonių žvelgė 
į padanges, laukimo ilgos valan
dos, deja, liepos 17-toji atnešė 
l iūdną žinią: Lituanica, lai
mingai perskridusi audringąjį 
Atlantą, priartėjusi prie tėvynės 
s i enų , Vokiet i joje , Soldino 
miške, nežinomomis aplinky
b ė m i s , t i k s l o n e p a s i e k u s i , 
nukr i to . Drauge žuvo drąsieji 
didvyriai Darius ir Girėnas. 
Pravirko visa Lietuva. Pasaulis 
skelbė šio didžiojo žygio tra
gediją, skelbė kontroversijas, 
vyko t ragedi jos p r iežas t i es 
t y r i n ė j i m a i , be t p a g a l i a u 
aprimo. Lakūnai gimtąją žemę 
pasiekė karstuose, o Lituanica 
Karo muziejuje liudijo didįjį žygį 
i r didžiąją dramą lietuvių tau
tos vaikams. 

Tad šiais metais ypat ingu 
būdu tur ime atšvęsti ir mes, 
išeivija, šią skaudžią lietuvių 
t au t a i sukaktį . 

Pasiruošimai vyksta. Čika
goje komitetas atidžiai ruošiasi 
sukaktį paminėti . Neatsil ieka, 
kiek tenka iš spaudos pastebėti, 
visi kiti didesnieji ir mažesnieji 
lietuvių telkiniai. 

Bet iškilmių, atrodo, gal būtų 
per maža. Reikėtų dar daugiau 
įprasminti šią sukaktį, tą didįjį 
žygį. O būtų gražu, kad Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė paskelb
tų šiuos metus „Dariaus ir 
Girėno" metais. Per visus metus 
būtų raštuose, spaudoje karto
jama — „Dariaus ir Girėno 
metai". 

Kad istorijai l iktų pal ikimas, 
būtų t ik ra i p rasminga , jog 
Amerikos Pašto žinyba šia pro-

į r 
prašymai su p a r a š a i s buvo 
s i u n č i a m i A m e r i k o s P a š t o 
a d m i n i s t r a c i j a i . K i e k 
prisimenu, t a m e darbe padėjo 
visuomenininkas inž. A n t a n a s 
Rudis ir organizacijos. Deja, 
tada pastangos neatnešė vaisių. 

Dabar vėl labai gera proga 
prašyti Dar iaus Girėno pašto 
ženklo. Tuo pradėjo rūp in t i s LB 
JAV KV Visuomeninių re ika lų 
Taryba. Pastebėjome informa
ciją ir spaudoje, kurioje VR 
Tarybos p i rmininkas Algiman
tas Gečys aptarė šias pas tangas . 

Bet, atrodo, to maža. Ž inan t , 
kiek Amerikos Paš to žinyba 
gauna prašymų išleisti paš to 
ženklus, reikia ypatingų, visuo
tinių pastangų. Į šį darbą tu rė tų 
įsijungti LB visa JAV Kraš to 
valdyba, Amerikos L ie tuv ių 
Taryba, darbštieji vyčiai, visos 
lietuviškos organizacijos visoje 
Amerikoje. Reikėtų suda ry t i 
bendrą veiklos planą. Daili
n i n k a i t u r ė t ų p a r u o š t i i r 
Dar iaus Girėno pašto ženklo a r 
ženklų projektus-piešinius ir 
juos drauge su išsamiu memo
randumu, su įrodančia įvykio 
svarbą Amerikai ir L ie tuva i , 
į t e i k t i a t i t i n k a m o m s in
stitucijoms. 

Ir t a i reikėtų veikti neat la i -
džiai, prašant kongreso, narių ir 
senatorių paramos . 

Amerika, matome, išleidžia 
įvair iausių pašto ženklų-žu-
velių, paukštel ių a r k i tokia is 
motyvais, tuo t a rpu Dar i aus ir 
G i r ė n o žyg i s s u r i š t a s su 
Amerika. Lietuva. J u k lakūna i 
buvo JAV piliečiai, be t d rauge 
kovoję s a v a n o r i a i s i r už 
Lietuvos laisvę. 

Tad sukrust i tuojau derėtų. 
Padėkime į šalį a n t r a e i l i u s 
reikalus, o j u n k i m e j ėgas ir pa
dėkime LB JAV K r a š t o valdy
bai įgyvendinti šį Amer ika i ir 
Lietuvai re ikšmingą istorinį 
Dar iaus ir Girėno žygį ir t ra
gišką likimą. 

• 1842 m . k o v o 30 d . Jeffer 
son. G A gydytojas Cravvford 
Long pirmą ka r t ą pavartojo 
e t e r į l igonio u ž m a r i n i m u i 
lengvos operacijos metu . 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 

„Spindulio" šokėjai veža grūdus j malūną šokyje ..Malūnėlis". Iš k. — Paulius 
Rauckinas, Antanas Balta, Lina Augiūtė, Ramunė Barkauskaitė, Tadas 

Misiūnas ir Romas Mockaitis Viršuje Asta Kavakaitė. 
Nuotr A. Mockaičio 
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— Vieną sagutę radau po lova, o kitą ir šukutes 

lovoj, po apklotu. 
Ji nieko nepasako, nė lūpų nepraveria, bet pasiima 

ir tyliai išeina. Net durimis netrinkteli. Praeina noras 
ir valgyti. Guliu ir nežinau, ką daryti. Po valandos 
pakylu ir nueinu. Ant stalo stovi puodukai kavai ir 
lėkštė keptų bulvių, o ji guli lovoj ir verkia; verkia 
smarkiai, pasikūkčiodama. 

Stabtelėju prie durų ir išeinu. Neturiu čia ko veikti. 
Bet ir kambary neramu. Užsimetu paltą ir ilgai vaikš
tau po stovyklą, išeinu į plentą ir vėl sugrįžtu, kitą rytą 
anksti pakylu ir išvažiuoju. Ir neatsisveikinu. J iems 
anksčiau buvau sakęs, kad išvažiuosiu. 

Universitete greitai susitvarkau savo reikalus, bet 
jai nieko gera nerandu. Tada aplankau eilę miestų, ir 
vis dėlto tu r iu ieškoti vietos ten, kur galėtų prisi
glausti. Visur neįmanoma persikelti. Netikėtai apsi-
stoju nedideliam, bet labai gražiam, tarp kalvų įsitūpu
siam miestelyje. Žinojau čia gana laisvai gyvenant 
nedidelę pabaltiečių koloniją ir išlipau is traukinio. 
Pasirodė, čia esama nedidelio muzikom centro ir 
gyvenama dviejų gana žymių fortepiono profesorių. I 
koloniją patekt i irgi nesunku, tik reikia susirasti 
kambarį. Už gerą kainą, pora dienų gerai padirbėjus, 
pasisekė viską sutvaryti, ir antros savaites gale grį
žau išsivežti. 

— Maniau, kad dingai, — pasakė pasisveikinusi. 
Kai papasakojau, kokiuose miestuos? buvau ir kaip 

pasisekė surast i tikrąją vietą, ji įsikibo j ranką ir visu 
šonu prisiglaudė. 

— Tai baisiai užsispyręs, — pasakė. 
— Tai mano silpnybė. 
— Ne, tu nuostabus. 
Nuo prisiglaudimo ir nuo tų žodžių m a n darėsi 

karšta, norėjau sustoti, paimti rankomis už abiejų pečiu 
ir pradėti kalbėti apie meilę, bet pasakiau: 

— Tik dabar nere ik ia gaišti . Būtų gera, kad rytoj 
galėtumėm išvažiuoti. Aš visiškai nebetur iu čia ką 
veikti . Net nakvoti nebetur iu kur. 

— Ogi jūsų kambarys . 
— J a u at iduotas ki t iems, — pasakiau. Aš visiškai 

nebuvau nuėjęs ir nenorėjau, kad ka imynė sužinotų 
mane atvažiavus. 

— Vakar dar tuščias buvo. Aš a ts i t ik t inai pro šalį 
ėjau. 

— Aš nebuvau, bet m a n sakė. 
— Tas nesvarbu. Aš manau , kad galėsime šiąnakt 

ir išvažiuoti. Daktarą įspėjau prieš dvi savai tes , kad 
išvažiuoju studijuoti, o direktorius nek l iudys . 

J i nuėjo tvarkyt is , o aš nuėjau į kooperatyvo rūsį 
užvalgyti. Visoj didelėj patalpoj buvau t ik vienas, ir 
buvo baisiai nuobodu. Užvalgęs išėjau iš stovyklos ir 
apsukau didelį r a tą per laukus. Kai grįžau, ji buvojau 
susitvarkiusi, net ir lagaminus susidėjusi: vieną didelį 
kartoninį, seną ir sulaužytą, o kitą mažytį juodos lakuo
tos odos. 

— Ir aš užsispyrusi. 
— Gerai. 
— Bet bijau, kad užsispyrimas nepražudytų. 
— Ne. Užsispyrimas t ik politikus pražudo ir t ik 

tada, kai griebiasi jėgos ir ima žudyti k i tus . Talentas 
be užsispyrimo nieko nevertas. 

— Taigi, kad pasauly to žudymo nebūtų. 
— Ateis tokie laikai . 
— Tiki? 

— Šventai . 
— Aš netikiu. Netikiu, negaliu t ikėt i . 
Ja i akyse vėl pasirodė ašaros, ir aš ėmiau kalbėt i , 

kada išeina t raukinys , kada nuvažiuosime ir kad bu
tas menkas . 

— Nešvarus? 
— Švarumo švarus, bet pačioj pastogėj, nusklemb-

tais pakraščiais . Labai panašus į grabą. 
— Gerai, mistiškiau. 
Dabar vėl radom kalbos apie papras tus kasdieniš

kus dalykus, o temstant susėdome į tuščią provincijos 
traukinėlio vagoną, ji atsilošė, pasidėjo r a n k a s a n t 
kelių, kaip po sunkaus darbo, ir giliai a ts iduso. 

— Viešpatie! Ne. tu niekada, niekada nesupras i , 
iš kokio baisaus mėšlyno mane išveži. 

— Įsivaizduoju. 
— Negali įsivaizduoti. Aš noriu pradėti gyventi vėl 

nuo pradžios. 
— Mes dar nuo pradžios ir t egyvename. 
Tyčia pasakiau mes. 
— Aš ne. Bet kalbėkime apie ką nors ki tą . Sakyk , 

kur aš ten miegosiu. 
— Mažam kambarėly su nedideliu keis tu langeliu. 

Tokiu giliu, kaip urvas. 
— Bus įdomu. 
— Nežinau. Tiesiai prieš langelį stovi sofa, ir t u 

rytą atbudusi pirmiausia pamatysi dangų. O naktį gal 
matysi žvaigždes. Kitas didesnis, su plačiu langu, pro 
kurį matyti medžių viršūnės ir namų stogai. Čia galėsi 
valgyti, vidury kambario stovi apva lus s t a l as , o dirb
ti kampe yra pianinas. I r n iekas nemaišys . Nea te i s 
seniūnas kaip tik tada. kai nori dirbt i , ir neva rys į 
pirmą pasitaikiusį stovykos darbą. 

(Bus daug iau ) 
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ANTANAS KUČINGIS 
Lietuvos operos solistas 

ONA NARBUTIENĖ 
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Teikiama ištrauka iš Onos Nar
butienės parengtos monografijos. 
Monografija turi tris dalis. Pirmoje 
dalyje aptariama Antano Kučingio 
asmenybė ir talentas. Antroje dalyje 
— Antano Kučingio laiškai, (jų dau
gumas iš Sibiro lagerių, dalis jų su 
Antanu Miškiniu). Trečioji dalis — at
siminimai apie Antaną Kučingį. 

* 
Grįžęs iš tremties į Lietuvą 

1956 m. liepos pradžioje, A. 
Kučingis nuvyko pas žmoną į 
Verpeną (kaimas prie Kelmės), 
kur ji mokytojavo. Susikrimto 
pamatęs ją tokią suvargusią, 
„sugrubusiomis nuo darbo 
rankomis, išblukusiomis nuo 
ašarų akelėmis", kur „švelniais 
žodžiais ir miela išvargusia šyp
sena" tenkina visų norus, dirba 
visus ūkio darbus, kad padėtų 
artimiesiems. 

Neramu A. Kučingiui — jo 
name, Aušros gatvėje, Kaune 
vaikų darželis, teatras Vilniuje, 
bet ten prisiglausti galima tik 
pas gimines, žento motiną. Ir iš 
viso neaišku, ar priims jį į 
teatrą. Dabar atostogų metas, 
visi išsiskirstę. Padedant K. 
Petrauskui, jis nori pasiaiškinti 
su valdžios atstovais, bet nepri
imamas. Ar pavyks susikurti 
normalias gyvenimo sąlygas, ar 
reikės grįžti į tremties kraštą. 
Nelengvos tos mintys po aštuo
nerių metų lagerio — ir ta 
kankinanti mintis, kad dukra 
su šeima dar Sibire... 

Pagaliau, prasidėjus sezonui, 
įtampa atslūgsta. A. Kučingiui 
paskiriami du „Fausto" spek
takliai spalio 6 ir 11 d. Ne tik 
Maestro ruošiasi šiam įvykiui — 
operos gerbėjus kaip mat ap
skrieja žinia, kad spalio 6 d. po 
aštuonerių metų vėl numylėtas 
Mefistofelis. Ir dabar tai ne tik 
sentimentai pamėgtam daini
ninkui, bet ir pagarbos jausmas 
daug iškentėjusiam ir nepalū
žusiam žmogui. Bilietai išpar
duodami iš karto, ir spalio 6 d. 
traukiniais iš Kauno plaukia 
gerbėjai su gėlių puokštėmis. Ir 
ne tik Kauno... 

Tačiau jau pasklido gandas, 
kad spektaklis neįvyks. Po 
sėkmingos generalinės repeti
cijos, kai kolegos sukėlė jam 
ovacijas, „Faustas" buvo nuim
tas! Gerokai prieš spektaklio 
pradžią aplink teatrą ir vesti
biulyje būriavosi daugybė žmo
nių. Daug kas svarstė, ar ati
duoti bilietus, ar eiti į „Pilėnus" 
ir pareikšti savo požiūrį. Prieš 
pat spektaklio pradžią didelis 
būrys studentų užplūdo antrojo 
aukšto balkonus. Salėje tvyrojo 
įtampa, bet opera prasidėjo 
įprastai. Pagrojus uvertiūrą, 
tylą nutraukė kostelėjimas, ir iš 
II aukšto pasigirdo šūksniai: 
„Faustą", Kučingį, „Faustą", 
Kučingį... 

Atsivėrė uždanga, bet solistus 
ir orkestrą užgožė šūksniai, į 
sceną ėmė kristi pernokę pomi
dorai ir kitkas. Tai buvo ne
laukta reakcija, ypač ta i , 
1956-aisiais metais! Gaila buvo 
nieku dėtų dainininkų, kurių 
dalis nuoširdžiai palaikė A. 
Kučingį, bet tikriausiai jie 
suprato, kad ne jiems asme
niškai buvo taikomas protestas 
Bergždžios liko pastangos 
pradėti spektaklį. Po daugelio 
bandymų nusileido apsauginė 
uždanga. Tuomet ir pasigrido 
žodžiai: „Šalin geležine už
dangą!" 

Paskelbus pertrauką, netru
kus teatras, ypač balkonas, 
prisipildė ne itin teatrališkos 
publikos, nors ir civiliai ap
sirengusios. Spektaklis vėl buvo 
pradėtas ir, nepaisnt nedidelio 
triukšmelio pradžioje, vyko 
įprasta tvarka. Dalis publikos 
išėjo, jų vietas užėmė saugumo 
darbuotojai. Taip pirmą kartą 
teatre buvo viešai pareikštas 

Tai, ko labiausiai bijojo val
džia (tikriausiai ir teatro va
dovybė) — demonstracijos — įvy
ko dėl jų pačių kaltės. A. Ku
čingio populiarumas ir jo auto
ritetas dar labiau išaugo. Vėliau 
buvo ieškomi organizatoriai, 
tardomi studentai, kai kas pa
šalintas iš mokslo įstaigų. 

Pats A. Kučingis tą vakarą 
anaiptol nesijautė didvyriu. Jis 
sėdėjo Vilniuje pas gimines ir 
mąstė apie naują kelionę į 
Sibirą. Tačiau dalis gėlių jį 
pasiekė, ir žmonių meilė turėjo 
sušildyti jo širdį. Prisimindamas 
tą savo pirmąjį po sugrįžimo 
neįvykusi spektaklį, jis ne kartą 
pabrėždavo su būdingu kuklu
mu ir blaivumu, kad tai nebuvę 
tik simpatijos jam, o „žmonės 
išreiškė viską, kas buvo su
sikaupę per tiek metų". Ir jis 
buvo teisus— šūksnis „Faustą", 
„Kučingį" turbūt ne vienam su
kėlė iki tol nepatirtą jausmą, 
savo jėgos pajutimą, norą nu
mesti pančius... 

Nutaręs, kad dirbti teatre po 
tokio įvykio negalės, A. Kučin
gis išvyko j Kauną ir buvo pri
imtas į Muzikinį teatrą. Tačiau 
netikėtai ministerijos atšauktas 
ir nuo lapkričio 1 d. gavo darbą 
Akademiniame operos ir baleto 
teatre. Jo debiutas įvyko lap
kričio 26 d. Dainavo Greminą, 
jo pavardė afišose nefigūravo, 
bet publika sužinojo. Pasirodęs 
šeštame paveiksle, orus genero
las Greminas ilgai negalėjo 
pradėti savo arijos, kol nenutilo 
ovacijų banga. 

Po to sekė dar vienas 
Greminas, Končakas, pagaliau 
ir Mefistofelis. Aistros nurimo. 
Kas buvo šio incidento kalti
ninkas? Daug būta įvairių kal
bų. Juk aišku, kad sprendimas 
nuimti spektaklį gimė jau po 
generalinės repeticijos, nes afi
šose buvo A. Kučingio pavardė. 
„Kažkas" išsigando demonstra
cijos, įspėjo teatro direktorių (Z. 
Paulauską) ir, pasitarę su aukš
tesnėm instancijom, nutarė sus
tabdyti spektaklį. Kas buvo tas 
„kažkas"? Jau po įvykio plačiai 
sklido gandas, jog tai buvęs K. 
Petrauskas. Teko tai skaityti 
įvairiuose nespausdintuose raši
nėliuose, o pastaruoju metu ši 
nuomonė buvo reiškiama ir vie
šai. Sunku šiandien teigti šią 
versiją. Atrodo, ir pats A. Ku
čingis nebuvo iki galo įsitikinęs 
jos teisingumu, todėl atmesdavo 
kaltinimą, sakydamas, jog K. 
Petrauskas daug jam gyvenime 
padėjęs. 

Kaip žinia, K. Petrauskas 
rekomendavo jauną mokyklos 
studentą A. Kučingį į teatrą ir 
visada reiškė jam palankumą. 
Vėliau jie susibičiuliavo, lais
valaikiu mėgdavo medžioti, bet 
buvo skirtingi ir savo charakte
riais, ir siekiais, ir gyvenimo 
įpročiais. 

A. Kučingio lagerio metai bu
vo rimtas draugystės išban
dymas. Keletą kartų rašė Pet
rauskui, bet atsakymo nesu
laukdavo ir tai giliai jį užgavo. 
„Rengiausi ir galvojau ar jubi
liatą sveikinti, — rašė K. Pet
rausko 70-mečio proga —, bet 
vengdamas padaryti nemalonu
mą, nieko nesiryžau parašyti. 
Labai dėl to graužiausi, bet kad 
išvengti tylos į savo tikrai šir
dingus linkėjimus ir palikti dar 
labiau nuviltam, šį ketinimą 
atidėjau gyvam žiodžiui. jei tam 
bus likimo lemta". Panašiu 
nusiskundimų randame ne vie 
name laiške. Turėjo Kiprui 
daug sentimentu, todėl jo ty
lėjimas skaudino. Tačiau sunku 
kaltinti K. Petrauską — jis 
nebuvo iš tu, kurie aukoja kar
jerą, nors jam niekas jau 
negalėjo pakenkti. 
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Solistas Antanas Kučingis, švęsdamas savo 80 metų sukaktį 1979 m. Prie 
fortepijono jo dukrai tė J. Šleinytė. 

repeticijos. A. Kučingiui paski
riamas Osmino vaidmuo, kuris 
tapo ryškiausiu pastatymo per
sonažu. Ši Mozarto opera pa
rašyta laikantis austrų zing-
špilio (SingspieD tradicijų, kai 
muzikinius keičia kalbos intar
pai: ka lbamas tekstas daž
niausiai tampa dainininkams 
nelengva kliūtimi, kurią ne 
kiekvienas įveikia. A. Kučingis 
turėjo didžiulę patirtį dainuoti 
Mozartą. tad nenuostabu, kad 
kritika jį iškėlė, kaip vienintelį 
parodžiusį stilingą interpreta
vimą. Sis vėlyvasis Kučingio 
sukurtas Mozarto herojus liko 
užfiksuotas kino juostoje. J is ir 
dabar kartkartėmis žvelgia į 
mus iš televizijos ekrano, žvel
gia savo nepatenkintu, irzloku 
ir nuostabiai gyvu žvilgsniu. 
Matydami Osminą, galime įsi
vaizduoti ir kitus, A. Kučingio 
sukurtus. Mozarto vaidmenis. 

Iš tikrųjų gyvenimas ėmė tvar
kytis — Vilniuje jam skiriamas 
butas, dalyvaujant spektak
liuose, repeticijose nereikia 
glaustis pas gimines. M. Kučin-
gienė, gavusi pensiją, persikelia 
pas vyrą, po intensyvaus rūpini

mosi 1958 m. grįžta dukros šei
ma. O didžiausias džiaugsmas, 
kai 1958 m. grąžinamas namas 
Kaune. Po ilgų, sunkių metų 
pagaliau jie vėl vi>i drauge. A. 
Kučingis daug dainuoja, publi
ka žavisi jo neblėstančiu ar
tistiniu talentu ir skambiu 
balsu. Jo amžininkai jau paliko 
sceną, o jis vienas senosios kar
tos atstovas. Tai tarsi atpildas 
už prarastą kūrybingiausią 
laiką. Dabar teatre jis vadi
namas pagarbiu Maestro vardu, 
ir jo elgesys bei sceninė kultūra 
daugeliui jaunos kartos daini
ninkų tampa sektinu pavyzdžiu. 

Taip atėjo 1961 metai. Nuo jų 
pradžios pradėta ruoštis naujam 
pastatymui — D. Verdi „Sicili
jos mišparams". A. Kučingiui 
teko Džovanio Pročidos vaid
muo, kuris jį nepaprastai trau
kė. Juk gydytojas Pročida — 
tremtinys, kuris po daugelio 
metų grįžta į gimtąji Palermą. 
J i s nepalūžo ir tiki. kad gimto
ji šalis vėl bus laisva... 

Šį vaidmenį jis ruošia su 
ypatingu užsidegimu. Numaty
t a s dainuoti it premjeroje 
balandžio pabaidoje. Tuo tarpu 

Kaune Sporto halėje vyksta 
operos ir baleto solistų koncertai. 
A. Kučingį kauniečiai, kaip vi
sada, sutinka entuziastingai — 
ir jis padainuoja Pročidos ariją, 
tikriausiai programoje nenu
matytą: „Palermo, o krašte 
mano, o krašte pavergtasis,/ 
Kaip vaikas pasiilgęs Tave aš 
glamonėju. Tavo vaizdo žavesys 
visada mane kerėjo. Priešo 
pavergtas esi, širdyje žaizda 
gaili, bet laisvė netoli!" 

Klausytojų reakcijos aprašyti 
nereikia — pajudintos jautriau
sios žmonių stygos, kyla ovaci
jos, žmonės atsistoja, kažkas 
sušunka — „laisvės!" 

Premjeroje A. Kučingis nebe
dainuoja, bet gegužės mėnesį 
dar koncertuoja Šiauliuose. Po 
to vasaros atostogos. Dalį jų. 
kaip buvo įpratęs, praleidžia 
pamėgtoje Palangoje. Grįžus po 
atostogų į darbą, ilgai laukti ne
reikėjo. Rrugsėjo 21d. paskeltas 
direktoriaus Z. Paulausko įsa
kas: „Kučingį Antano Simono, 
operos solistą, nuo š.m. spalio 
mėn. 1 dienos iš einamųjų pa
reigų atleisti, ryšium su perėjimu 
į pensiją. Pagrindas: jo pareiš
kimas". 

Kiek tas pareiškimas buvo 
, j o " — suprantama. Tai byloja 
ir mažas, per pusę perkirptas, 
skaičiavimo sąsiuvinio lapelis. 
Jame vienas sakinys „Prašau 
išleisti į pensiją", net datos 
nėra... 

Iš tikrųjų tapti tikru pen
sininku dar neteko. Bendradar
b iaut i jj pakvietė Kauno 
muzikinis teatras, kuriam tuo 
metu vadovavo didelis jo 
gerbėjas V. Blažys. A. Kučingis 
dainuodavo operų pastatymuo
se, o 1967 m. sukūrė visiškai 
naują vaidmenį, Don Diegą B. 
Gorbulskio miuzikle „Meilė 
geometrijai". Bet lengvasis 
žanras jo netraukė, jis buvo 
operos dainininkas. Tikromis 
meno šventėmis tapdavo „Faus
to" spektakliai. 

CLASSIFIED GUIDE 

• ' • • 

3-jų METU CD SĄSKAITA 
ir — garantuojame — VIENAS JŪSy 

TROŠKIMAS bus išpildytas! 
„Vieno Troškimo" 3-jų metų CD suteikia jums galimybe 

dabar investuoti aukštesniu nuošimčiu, ^-.ffiffi? ^ u r i s , jums 
pageidaujant, bus padidintas, kai nuošimčiai kils. 

Sis 3-jų metų certifikatas taip pat gali būti idealus ir jūsų IRA 
pensijos santaupoms. 

Aplankykite vietinį Standard Federal banką arba paskam
binkite šiandien. ^ - 5 Q % ^ e s jšpįidysime jūsų troškimus! 

Nuošimčiai gali keistis. Mažiausias įnašas $250. Pabauda, jei 

certifikata išimsite prieš termino pabaigą. 

Standard Federal Bank 
for SOvtngs 

REAL ESTATE FOR RENT 

G RE AT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS ^ 

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

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

Išnuomojamas ažas 3V2 kamb. 
butas Brighton Parko apyl. Pagei
daujami suaugę. 

Tel . 312-523-0418. 

NEVY HOME FOR SALE 
in Lemont — ,,Old Derby Estates" 
Brick Forester, 4 bedrooms. For in-
fo. Call 708-599-2864 

HELP VVANTED 

Apt. for Rent 
71 st & Pulaski; 4 rms., heat incld. 

Laundry facilities, a/c. 
$550 per mo. 

Call 312-847-2483 

MISCELLANfOUS 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS , . 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio-
j a s mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 We«t 95th Strat 
Tai. — (708) 424-8854 

(312) 581-8J854 

„Landscaping" kompanija VVashing-
ton, D.C. ieško darbininko sodų. 
darželių, gėlynų priežiūrai. Pradžiai S6 
į vai Būtina turėti darbo leidimą Skam
binti: Alex Škirpa, 202-244-2373. 

IEŠKO DARBO 

Aukštąjį mokslą Lietuvoje baigusi 
lietuvė ieško namų ruošos arba 
restorano darbo. Šiek tiek kalba 
angliškai. Skambinti 312-282-7207. 
Kalbėti angliškai. 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

-uot-KK 

i*;c(XK.-jiiiai 

\ publk servke <>f this novvspaper 

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS 
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI „DRAUGE" 

AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ, romanas. O. Nendrė. 365 psl. 
DAIKTAI KASDIENINIAI, eilėraščiai. A. Baronas. 71 psl. 
ULŪŽĘ TILTAI, romanas. Pr. Naujokaitis. 237 psl. 
ANGLŲ NOVELĖ. Sud. Pov. Gaučys. 459 psl. 

GĘSTANTI SAULĖ, novles. Jurgis Gliaudą. 218 psl. 
TĖVAS PIJUS Kun. V. Rimšelis. MIC. 151 psl. 
PO DAMOKLO KARDU, romanas. An. Kairys. 219 psl. 
GYVENIMO VINGIAIS, atsiminimai. Dr. P. Kalvaitytė-Karve-

lienė. 360 ps. 
BENAMIAI, atsiminimai. Mikelionis. 213 psl. 

TRYS SAKALAI, novelės Alf Vambutas. 186 psl. 
VIDURNAKČIO VARGONAI, novelės. Č. Grincevičius. 131 

psl. 
SLĖPININGOS NOVELĖS. R. L. Stevenson. 248 psl. 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos. 

protestas prieš neteisybę ir be- Žiemą prasideda VA Mozar 
teisiškumą. to „Pagrobimo iš Seralio" 

Chcago i '9?S Arc*er Av<> 3"? )9ff I-4C -2555 W 47* $t v?' 523 1063-6'4- S Arcfw*v« 312; "6" 5200-Oo^ntuGro* 5-00fty«> Av* .708: 963 M40 
E«*rgr»»« P»* 39SC W 95>" S? Toj 636 6000 • MMloiy MW« 935'S RoeeTS «« " 8 596 5050 • 8653 « 95f> Si '08, 599 ^ " - l o n * * * 23N M*n St .708i6?" 1140 
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Dail. POVILO PUZINO monografija, yra didelio formato ir 
talpina 28 spalvotas reprodukcijas, kartu ir XX amžiaus 
Madona, šis paveikslas apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, Calif. ir 
Grand National Award Amerikos dailininkų profesinėje 
sąjungoje New Yorke. Puiki dovana tinka bet kuriomis pro
gomis (teikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui Kaina su per
siuntimu 27 dol. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street, 
Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio. 
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LAIŠKAI 
Gerbiamieji Redaktoriai, 

Perskaičiau Jūsų garbingo 
laikraščio skiltyse (1993 m., Nr. 
48) V. Volerto straispnį „Tai kas 
iš tikrųjų meluoja?" ir matau, 
kad jame minima mano pavar
dė. Man paprasta atsakyti Jums 
ir visiems „Draugo" skaityto
jams, kuriems to reikia, kad aš 
nemeluoju — užsienyje jokio ne
kilnojamo turto neturiu. Nei 
Šveicarijoj, nei Švedijoj, nei Mė
nulyje, nei dar kur kitur. Vil
niuje turiu butą ir garažą, o Ka
čerginėje prie Kauno — prieš
karinį medinį vasarnamį, tai 
Tėvo dovana. Bet ne užsienyje, 
ten tokių dalykų neturiu. Todėl, 
jeigu V. Volertas prisimena, kad 
„spauda" taip yra sakiusi, jis 
jau ir žino, kas meluoja. 

Vis dėlto V. Volerto klausi
mas primena man ne vieną ir 
mano pasvarstymą: reikia atsa
kinėti į aplojimus, ar ne? Pa
prastai raštu neatsakinėdavau, 
nebent žodžiu kartais mėginda
vau sugėdinti, pavadindamas 
melagį jo vardu. Bet ir tą mik
liai versdavo prieš mane — žiū
rėkit, Landsbergis pasisako 
prieš spaudos laisvę (meluoti), o 
jeigu nesitąso po teismus, tai, 
matyt, kaltas. Tų puldinėjimų 
turiu didelį rinkinį. Pavyzdžiui, 
prieš pusantro mėnesio ber
niukas iš „Lietuvos r y t o " 
priskyrė mane prie prekiautojų 
ginklais, atseit, Landsbergis 
norėjęs tapti multimilijonie-
riumi. Sugėdinau, bet paršelio 
akys nerausta. Jie moka taip ra
šyti: „girdėję", „gavę žinių", 
kad paskui lengvai apsimestų 
buvę „suklaidinti", nors ir tada 
neatsiprašo. Viena neraustanti 
panelė iš to paties laikraščio net 
šal ies prezidentą įvėlė, 
klausdama apie geležinį kardą 
(jau nebe auksinį su brilijantais 
- anksčiau dvigubai ir trigubai 

melavo „Respublika"). O štai A. 
Banelio pamfletas, kurį iš „Aki
račių" kai kas tuoj persi
spausdino Lietuvoje, kadangi 
skirtas sukelti nepasitikėjimą 
vienų kitais ir ypač Kanados LB 
vajumi Lietuvai, nes šimtas 
tūkstančių tariamai paskirta V. 
Landsbergio „einamiesiems rei
kalams"... Ir čia nesibylinėsim, 
bet kad nors išeivijos nekiršintų 
tarpusavyje, galiu pacituoti Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
vadovų paaiškinimą, pasirašytą 
V. Biretos, J. Krištolaičio, A. 
Vaičiūno: „Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Pagalbos Lietu
vai Vajus niekada neišmokėjo 
jokių sumų p. Vytauto Lands
bergio ,einamiesiems reika
lams'. Iš viso jokių išmokėjimų 
Vytautui Landsbergiui nebuvo. 
Gal čia tiktų paminėti, kad as
meniškai V. Landsbergiui Ka
nadoje įteikti 5,000 dol. buvo 
tuoj pat perduoti Pagalbos Lie
tuvai Vajaus komitetui kaip įna
šas". 

Su Šv. Velykų linkėjimais 
Vytau tas Landsbe rg i s 

Vilnius, balandžio 9 d. 

DĖL A. BALAŠAITIENĖS 
STRAIPSNIO 

1993 m. kovo 25 d. „Drauge" 
perskaičiau A. Balašaitienės 
straipsnį „PLB — išeivijos 
gyvybė Lietuvos ramstis". Ten 
rašoma: „Per ilgus pokarinės 
išeivijos veiklos dešimtmečius 
turėjom net kelis veiksnius, 
kurie daug energijos ir laiko 
praleido konkuruodami dėl 
„pirmavimo" politinėje veikloje, 
jai suteikė „aukšto prestižo 
aureolę". 

Labai gerbiu A. Balašaitienę, 
vertinu jos turiningus straips
nius įvairiuose mūsų išeivijos 
laikraščiuose ir su dideliu 
dėmesiu juos skaitau. Tačiau šį 
kartą su A. Balašaitienės tei
gimais nenorėčiau sutikti ir 
norėčiau padaryt i pata isy-
mų-papildymų. Tie keli minimi 
veiksniai, kaip vėliau paaiškėja 

straipsnyje, yra PLB, Altas ir 
Vl ikas . Nemanau , kad tų 
veiksnių veikloje buvo praleis
ta daug laiko konkuruojant dėl 
„pirmavimo" politinėje veiklo
je ir siekiant „aukšto prestižo 
aureolės". Visi tie trys mūsų 
veiksniai buvo įkurti skir
tingais pagrindais, turėjo savo 
statutus, kuriuose buvo numa
tyta veikla, veikimo baras, 
apimtis ir t.t. Taip pat vado
vavosi suvažiavimuose ar 
seimuose priimtomis rezoliu
cijomis ir pasiūlytom naujom 
veiklos gairėmis. 

PLB įkurta grynai lietuvybės 
išlaikymui, lietuviškos kultūros 
išsaugojimui, nors vėliau akty
viai įsijungė į politinę Lietuvos 
laisvinimo veiklą. Altas ir 
Vlikas buvo įkurti tik poli
tiniam darbui, kuriuos sudarė 
aktyviai nepriklausomoje Lietu
voje veikusios politinės partijos, 
rezistenciniai sąjūdžiai ir kitos, 
išeivijoje įsikūrusios, organiza
cijos. 

Visi dirbo, kiek galėjo ir kaip 
sugebėjo išeivijos sąlygomis, 
aukodami laiką, poilsį ir pini
gus. Gal trūko tarporganizaci-
nių ryšių ir kartais kai kuris 
darbas buvo daromas atskirai, 

NAUJĄ „VARPĄ" 
SVEIKINANT 

JONAS DAUGĖLA . 

Netenka abejoti, kad mūsų 
pasaulėžiūrinių-ideologinių 
organizacijų veikėjų pastango
mis leidžiami neperiodiniai žur
nalai yra didelis įnašas į mūsų 
išeivijos publicistikos aruodą. 

Kelių tokių žurnalų leidimas 
yra jau perkeltas į Lietuvą, o 
kiti keli iš viso nustojo ėję. Tad 
skaitytojo akiai tikrai malonu 

Lietuvių tautus dvasinę didy
bę ir jos tautinį atsparumą vi
sais, kad ir pačiais sunkiausiais, 
laikais liudijo ne kitas, o tik 
lietuviškoji spauda. Tad ne
nuostabu, kad lietuvišką spaus
dintą žodį anuo metu lietuviai 
knygnešiai nebijojo savomis 
krūtinėmis pridengti nuo priešo 
kulkų. Bet taip pat nenuostabu, 

išvysti vėl naują 27-tąjį „Varpą", kad visi Lietuvos pavergėjai pir-
Žinoma, gaila, kad 1992 me- miausia stengėsi nužudyti lietu-

tais pažymėtas numeris mus pa- viską spaudą ir sunaikinti visas 
siekė tik jau 1993 m. pavasario lietuviškas knygas bei jų kūrė-
saulei nušvitus. Bet šis susivė- jus. Tam buvo naudojamos pa-
linimas dar kartą rodo, kad 
panašių leidinių paruošimas ir 
išleidimas susiduria su įvairio
mis kliūtimis (tik ne finansinė
mis). 

Ir šis „Varpo" numeris išori
niai yra skoningai apipavidalin
tas. Visi straipsniai gražiai su
rikiuoti ir pakankamai gerai iš
lyginta kalba bei korektūra. 

Vedamuoju pats redaktorius 
jautriai pasveria paskutiniuo
sius politinius įvykius Lietuvo-

kai, dirbant kartu, būtų buvę je — seimo rinkimus. Žinoma, 
pasiekta geresnių rezultatų, šie visi įvykiai jau ne kartą vi-
Norėčiau, kad A. Balašaitienė sai panašiai buvo apgailestau-
galėtų nurodyti bent vieną ti išeivijos ir Lietuvos periodinė-
atvejį, kur buvo praleista daug je spaudoje, 
laiko kovoj dėl „pirmavimo". Iš bendro turinio išsiskiria dr. 
Turime atsiminti, kad esame Kazio Karvelio du straipsniai, 
polarizuotos išeivijos Sakyčiau, jie ir sudaro šio nau-
visuomenė, esame žmonės skir- jo numerio pagrindą. Jis, kaip 
tingu pažiūrų, skirtingų įsiti- ir visada, akademišku tikslin-
kinimų, skirtingų nuomonių, ir gumų nagrinėja pasirinktas te-
normalu, kad negalime sutilp- mas ir nevengia padaryti savi 
ti vienoje organizacijoje arba tas išvadas. Tenka tik stebėtis 
viename veiksnyje. Man atrodo, autoriaus sugebėjimu surinkti 
kad mūsų veikloje buvimas trijų ir taip gabiai sudoroti sunkiai 
veiksnių tik į naudą išėjo. Jeigu gaunamą medžiagą, o ypač sta-
matėm, kad vienas veiksnys tą tistinius duomenis. 
ar kitą darbą dirba, priklausy-
darni kitam veiksniui, dar su 
didesne energi ja ir pasi
šventimu stengėmės dirbti, 
neatsilikti. Gal vyko konkuren
cija ne dėl „pirmumo", bet no
rint geriau tą darbą atlikti. Ta
čiau, nepaisant mūsų skirtingų 
pažiūrų, nepaisant, kad ėjome 
skirtingais keliais, bet visų 
veiksnių, visos susipratusios 
išeivijos ir kitų organizacijų 
aukščiaus ias t iks las buvo 
vienas ir tas pats — kova dėl 
pilnos Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės. 

Toliau p. A. Balašaitienė rašo: 
„Po penkerių dešimtmečių 
politinės veiklos susilikvidavo 
Vlikas... „Čia tikrai reikia 
pataisymo. Vlikas buvo įkurtas 
1943 m., vokiečių okupacijos 
metais. Jo pagrindinis uždavi
nys buvo bekompromisinė kova 
dėl visiškos Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės atstatymo. 
Tas darbas prasidėjo okupuotoje 
Lietuvoje, pareikalavęs daug 
aukų, tęsėsi toliau išeivijoje per 
penkis dešimtmečius, su pasi
šventimu ir giliu įsitikinimu, 
kad Lietuva bus laisva. Tik ben
dromis visų pastangomis ir 
besikeičiančių tarptautinių 
politinių įvykių raidoje 1990 
metais kovo 11 d. buvo 
padarytas pareiškimas — 1918 
m. Nepriklausomybės Akto at
statymas. 

Natūralu, kad su nepriklau
somybės atstatymu pasibaigė ir 
Vliko politinė veikla. 1992 m. 
gegužės 30-31 d. Vilniuje 
sušauktas paskutinis seimas, ir 
Vlikas savo veiklą baigė, per
duodamas dokumentus Lietu
vos vyriausybei. Iškilmingo 
posėdžio metu Vliko veikla buvo 
teigiamai įvertinta ir to meto 
Aukščiausios Tarybos pre
zidiumo pirmininko p. Vytauto 
Landsbergio ir tuometinio 
ministro pirmininko Gedimino 
Vagnoriaus. Taip pat negalime 
užmiršti, kad Vlikas įkūrė 
Bendruomenę ir dabar, Lietuvai 
atgavus laisvę, Altas ir Bend
ruomenė gražiai talkina, Lie
tuvai žengiant į tikrąją 
nepriklausomybę. 

Dr. Leonas Kriaučeliūnas 
Lemont, IL 

čios žiauriausios priemonės. 
Visa tai ryškiai aprašo dr. K. 

Karvelis ir duoda tikslią šių 
tautos nuostolių apyskaitą, pa
remtą statistiniai duomenimis. 
Šiurpi autoriaus išvada: „Penk
tojo dešimtmečio bibliocidas pa
liko žiaurius randus Lietuvos 
kultūroje, kurie kažin ar kada 
be užgis" (psl. 25). 

Antrajame straipsnyje K. 
Karvelis nagrinėja Lietuvos įsi
jungimo į Europos valstybių 
bendriją — LB klausimą. Jo ma
nymu: „Lietuva yra laiminga, 
kad jos pašonėje susiformavo LB 
kaip tik tuo laiku, kai ji nu
sikratė komunizmo vergijos ir 
tuojau gali pasinaudoti LB skė
čiu" (96). 

Mūsų išeivijos dar išlikusius 
visuomeninius veiksnius turėtų 
dominti Belgijos senoviškame 
Briuges mieste įsteigta „Euro
pos kolegija". Studijų metais ši 
aukšto lygio mokslo įstaiga su
daro sąlygas, kurios verčia stu
dentus pažinti ir suprasti euro
pietiško tarptautinio bendradar-
biavimo specifiką. Bandyti 

praktiškai savose šalyse pritai
kyti siūlomas koncepcijas. Šian
dieninėje Lietuvoje ryškiai pa
stebimas didelis trūkumas žmo
nių, kurie būtų bent kiek pasi 
ruošę tvarkyti mūsų tautos 
valstybinį gyvenimą ir tinka 
mai spręsti visas to gyvenimo 
problemas. 

Tad derėtų rimtai pasvarstyti 
dr. K. Karvelio pasiūlymą: „Bū 
tų labai išmintinga pasiųsti gru
pę lietuvių, atitinkančių kolegi
jos reikalavimus, kad ir Lietu
vių fondo stipendijomis remiant. 
Tai būtų pirmieji kvalifikuoti 
Lietuvos vedliai iš komunizmo 
į naujos dvasios Europą — LB" 
(98). Be abejo, tai būtų daug 
naudingiau nei apmokėti daini
ninkų ar įvairių ansamblių ke
lionių ir jų priėmimo išlaidas. 

1991.06.22. Vilniuje mirė dr. 
V. Kutorga. Tai buvo tikrai įdo
mi ir vispusiškai spalvinga as
menybė. Jo gyvenimo kelią, pa
siaukojimą tautai ir mokslinį iš
silavinimą kiek ilgesniu straips
niu aprašo N. Andrejevienė. Pa
vergimo metais jis buvo net su
organizavęs slaptą, Strazdelio 
vardu pavadintą, universitetą, 
kuris išleido kelias absolventų 
laidas. Atgavus Lietuvai nepri
klausomybę, jis tuojau atgaivi
no Lietuvos Valst. Liaud. s-gos 
veiklą. Tačiau tiek jo mokslinin
ko, tiek visuomenininko veiklą 
nutraukė ankstyva mirtis (mirė 
61 m.). Yra pagrindo spėlioti, 
kad, jeigu mirtis nebūtų nutrau
kusi šio didžiojo varpininko, 
Kudirkos idealų pasekėjo, gyvy
bės siūlą, tai paskutinieji rin
kimai galėjo apsivainikuoti ki
tokiais laimėjimais, o LVLS 
būtų tikrai suvaidinusi žymes
nį, o gal net ir lemiamą vaid
menį. 

Andrejevienė kitu straipsniu 
aprašo ir kito, jau senosios kar
tos liaudininkų veikėjo, Zigmo 
Toliušio gyvenimą. Šią jos apy
braižą dar papildo V. Bildušo 
paruoštas Z. Toliušio knygos 
„Mano kalėjimai" įvertinimas. 

Šalia grynai publicistinių 
straipsnių šiame „Varpe" 
spausdinti ir keli, sakyčiau, 
daugiau filosofinio turinio abst
raktūs straipsniai. V. Vyčinas, 
aptardamas mito prasmę, pla
čiai nagrinėja antropologinę 
žmogaus kilmę. „Ankstyvojo 
žmogaus era buvo vispusiškai il
ga: ji gal tęsėsi milijoną ir dau
giau metų" (106). Tačiau šian
dieninio „Varpo" skaitytojo oda 
pagaugais nueina skaitant: „Sa-

KOVOSE UŽGRŪDINTAM 
IR ŠIMTAS METŲ NE RIBA 
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vo kultas sutapdamas su savo 
medžiojamo gyvulio siela, — to 
gyvulio deive —Jis pats tapdavo 
tuo gyvuliu ir jau būdavo globo
jamas jo sielos — deivės, kaip sa
vo dieviškosios promotės" (195). 

Šis, o taip pat ir A. Gustaičio 
straipsnis apie negyvosios jūros 
įrašus, kažkaip nesiderina su 
dr. V. Kudirkos pradėto „Var
po" turiniu. 

Įdomus prof. A. Vasiliausko 
straipsnis „Kainos ir gyventojų 
pajamos Lietuvoje". Tik gaila, 
kad jis gerokai pavėlintas. Šian
dien Lietuvoje jau yra visai ki
tas kainų ir pajamų santykis. 

„Varpe" yra ištisai perspaus
dinta naujoji Lietuvos Respub
likos KonstitUticįja. Teisininkas 
A. Kučys padarė kelias, bet la
bai tikslias, pastabas. Be kitko, 
jo nuomone: „Pilietinių teisių 
atžvilgiu iš Lietuvos pasitraukę 
politiniai išeiviai Konstitucijos 
laikomi žemesnės klasės pilie
čiais... net Sibiro tremtinys, 
grįžęs į Lietuvą, ar buvęs par
tizanas, negalėtų būti renkamas 
į prezidento postą" (33). 

Keturi Sibiro tremtiniai — 
politiniai kaliniai — vaizdžiai 
liudija savo kančių kelius ii 
kalėjimų nežmoniškus kankini 
mus. P. Veverskis Vorkutos la 
gėryje Nr. 62, nujausdamas ar 
tėjantį laisvės pavasarį, prisimi 
nė dr. V. Kudirkos „kelkite, kel 
kitę"... ir surado būdų pradėti 
leisti „Varpą". Galime įsivaiz
duoti, su kokiaisi sunkumais ir 
mirtinais pavojais teko jam su 
sidurti Tačiau „Varpas" palai 
kė kalinių nuotaikas ir palaike 
jų išsilaisvinimo viltis. Leidinys 
pasiekė ir kitas tremtinių sto
vyklas. Gaila, kad šiandien Ve 
verskiui, kuris dabar gyvena 
Vilniuje, nepavyko surasti bent 
vieną šio istorinio leidinio eg
zempliorių. 

Šio „Varpo" turinį paįvairina 
B. Augino ir K. Grigaitytės ei 
lėraščiai. O, be to, dar yra įver 
tintos kelios pereitais metais iš
leistos knygos. 

Tad šis rūpestingai paruoštas 
ir turiningas „Varpas" turėtų 
susilaukti deramo dėmesio tiek 
išeivijoje, tiek ir Lietuvoje. 

Kaltinėnų bažnyčia. 

RAŠO KALTINĖNŲ 
KLEBONAS 

„Greitai bus penkeri metai, 
kai Kaltinėnai neturi tikros 
bažnyčios. (Istorinė Kaltinėnų 
bažnyčia 1988 metų vasarą 
sudegė. J.K.) Mano svajonė 
buvo žmonėms padėti, ir šiuo 
metu jau stovi bažnyčios mūras, 
sienos ir stogas — tai iš pačių 
parapijos žmonių aukų. Šiemet 
noriu ištinkuoti vidų, sudėti 
ąžuolines grindis, langus, duris, 
įvesti apšildymą, sutvarkyti 
elektors įrangą, įrengti rūsį 
kultūriniams renginiams. Visa 
tai kainuos apie 10 mil. talonų 
arba apie 20 tūkstančių dolerių. 
Labai noriu šiemet rudenį 
bažnyčią pašventinti. 

Nuoširdžiai prašau Amerikos 
lietuvių finansinės pagalbos 
Kaltinėnų bažnyčiai. Telaimina 
Jus Dievas!" 

Būtų gražu, kad į šį Kaltinėnų 
klebono laišką atsilieptų visi 
kaltinėniškiai (tiesa, išeivijoje 
nėra jų daug), žemaičiai ir kiti 
geraširdžiai lietuviai. Kaltinė
nų klebonas ne tik stato bažny
čią, bet jis yra įsteigęs senelių 
prieglauda, globoja našlaičius, 
padeda jaunimui: rengia stovyk
las, studijų dienas, ekskursijas 
ir atlieka daug kitų darbų. 

Aukas Kaltinėnų bažnyčiai 
galima siųsti per Katalikų 
religine šalpą. Čekius rašyti: 
Lithuaman Catholic Religious 
Aid, 351 Highland Blvd., Brook-
lyn, N.Y 11207. Kaltinėnų baž
nyčios reikalais taip pat galima 
kreiptis į Juozą Končių, 31 E. 
VVend St . Lemont, IL. 60439, 
telefoną- 708-257-0416. 

Išgirsk;me šio didelius darbus 
žmonių labui atliekančio en
tuziasto. Kaltinėnų klebono, 
kun. Petro Linkevičiaus balsą. 

J . Končius 

Šimtas pirmąjį jubiliejų 
atšventė Ukmergės rajone 
Siesikų miestelyje gyvenantis 
1919-1921 metų Lietuvos Ne
priklausomybės kovų dalyvis, 
savanoris Jonas Raila. Tais 
metais jis tarnavo Panevėžio at
skirame batalione, apdovanotas 
Savanorių ir Nepriklausomybės 
medaliais. Iki 1940 metų dirbo 
teismo raštininku, sekreto
riumi. Šiuo metu gyvena pas sa
vo giminaitį Antaną Paškevi
čių. 

Balandžio 12 d. sukaktuvi
ninką pasveikino Lietuvos 
Respublikos prezidentas Algir
das Brazauskas. Per savo asme
ninį sekretorių jis įteikė Jonui 
Railai sveikinimo raštą. 

„Šia gražia proga linkėdamas 
Jums sveikatos ir saulėtų dienų, 
— sakoma prezidento sveikini
me, — suvokiu, jog Jūsų ir kitų 
vyresnių žmonių gyvenimas — 
toji iškili viršūnė, nuo kurios 
geriausiai matoma demokratinė 
Lietuvos valstybės ateitis". 

INTERNATIONAL ^ "g 
TRAVEL CONSULTANTS ZĄIITAS" 

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. 

•S2S South 79th A venų* 223 Katvarifc g«tv* 
Htefcory MIH, Kilnota M487 VMnU». Ltatuva 
Tol. 70«-43O-7272 TOMOIMI: 77-7*t7 Ir 77-W-M 

P A D Ė K A 
A.tA. 

BALYS SEBASTIJONAS 
Gimė Lietuvoje, j Amžinybę iškeliavo 1993 kovo 27 d. 

Palaidotas kovo 30 d. Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdus ačiū kun. Jonui Kuzinskui už maldas 

koplyčioje, atnašavimą šv. Mišių bažnyčioje ir palydėjimą į 
kapines. 

Didelė mano padėka Elenai ir Vladui Paliulioniams ir 
Alex Šimkui, kurie man daug padėjo mano skaudžiose valan
dose. 

Reiškiu didelę padėką Anglijos Lietuvių klubo vicepirm. 
Anatolijui Lakui, pravedusiam atsisveikinimą su velioniu. 

Dėkoju organizacijų atstovams, kurioms velionis 
priklausė, už pareikštas užuojautas ir atsisveikinimą: Angli
jos klubo pirm. Justinui Šidlauskui, Medžiotojų klubo pirm. 
Petrui Padvaiskiui. Pensininkų ir Balfo pirm. Stasiui Vana 
gūnui, Tauragės klubo pirm. Vladui Paluilioniui. ALTO ir R. 
Bendruomenės atstovei Antaninai Repšienei ir draugų var 
du Alfonsui Paukštei. 

Ačiū karsto nešėjams: A. Paukštei, A. Šimkui, V. Lapą 
činskui, Br. Blekiui. V. Paliulioniui ir K. Ramanauskui 

Širdinga padėka sol. D. Stankaitytei už giedojimą 
bažnyčioje. 

Nuoširdžiai dėkoju visiems artimiesiems draugams ir 
pažįstamiems gausiai dalyvavusiems šermenyse, šv. Mišiose 
ir laidotuvėse. 

Dėkoju už užprašytas šv. Mišias, gėles ir užuojautą. 
Padėka laidotuvių direktoriui D. Petkui ir jo sūnui Donald 

už rūpestingą ir nuoširdų patarnavimą. 
Žmona Ona 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS DAIMID 
FUNERAL D I R E C T O R S 

and EUDEIKIS FUNERAL H O M E 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA AVE. 
TOVVN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVE. 

1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS R O A D 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MAROUF.TTE PARK 2533 VV 71st STREET 
CICERO 1446 S 50th AVE 

PALOS HILLS 10201 S. ROBFRTS ROAD 
LEMONT 12401 S. ARCHER AVF (& DERBY RD ) 

LEMONT LOCATION OPENING JULY. 1993 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-312-476-2345 
CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Čikagos l i tuanist inė mo
kykla savo žinioje turi didelę 
biblioteką su keliais' tūkstan
čiais lietuviškų knygų. Neseniai 
mokykloje pravedus skaitymo 
konkursą, dėmesys ypač 
nukrypo į savosios bibliotekos 
knygas, kurios daugiausia yra 
nesukataloguotos. Šiuo metu 
biblioteką tvarko Erika Brooks 
ir tikisi darbą užbaigti iki 
birželio mėn. pradžios, tačiau jai 
reikėtų talkos. Mokyklos Tėvų 
komitetas pageidauja, kad atsi
ras tų daugiau ta lkininkų, 
tuomet darbas greičiau bus 
baigtas. Norintieji prisidėti, 
prašomi kreiptis į Tėvų komi
tetą mokyklos raštinėje šešta
dieniais. 

x Prašome neužmiršti , kad 
šio šeštadienio vakare Sek
lyčioje yra rengiama „Pen
s ininko" vakar ienė . Daly
vaudami paremsite ne tik šio 
naudingo žurnalo leidimą, bet ir 
Socialinės tarybos darbus. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

x „Lithuanian Heritage", 
Lietuvių kilmės vaikams sto
vykla, vyks šiemet nuo rugpjū
čio 8 d. iki 15 d. Dainavoje, MI. 

I stovyklą bus priimami tik 
tie, kurie bus užregistruoti nuo 
pirmosios dienos visai savaitei, 
apsimokėję įmokėjimo mokestį 
(būtina), atvykę atsiveš savaitės 
mokestį ir tėvų pasirašytą 
asmeninę šeimos sveikatos ap-
draudą (aprašas registracijos 
blanke). Registracijos blankai 
vėluoja. Data užsiregistravimui 
numatoma iki liepos 1 dienos. 
Informacijai tel.: (708) 301-8001 
(Jadv. Damušienė) 

x PreL dr. Juozas Prunskis 
Lietuvos ateitininkų stovykla
vietės Berčiūnuose remontui ir 
koplyčios statybai per Atei
tininkų Federacijos Fondą pa
aukojo net 5,000 dol. Pinigai 
įteikti per Ateitininkų Federa
cijos vadą Juozą Polikaitį. 

x Čikagos lituanistinės mo
kyklos tėvų susirinkimas įvyks 
balandžio 27 d., 9 vai. ryto Jau
nimo centro kavinėje. Bus ir 
ateinančių metų Tėvų komiteto 
rinkimai. 

x Puiki dovana Motinos 
Dienos proga — linksmas 
muzikinis veikalas „Fiddler on 
the Roof" su vakar iene 
gražiame OakBrook Drury 
Lane Teatre , sekmadienį, 
gegužės mėn. 16 d., 5 v.v. O di
džiausia dovana — grąžinti 
Lietuvos vaikučiams sveikatą, 
paremiant Lietuvos Vaikų 
Vilties darbus. Bilietus užsi
sakyti prašome iš anksto skam
binant (312) 476-2655, (312) 
476-0664 a rba (708) 971-8862. 

(sk) 

x Lietuvių Operos vienin
telis „Normos" operos spek
taklis jau šį sekmadienį 3 vai. 
p.p. Morton auditorijoje, 2423 
S. Austin Blvd., Cicero, IL. 
Operą diriguoja Alvydas Vasai-
tis, režisuoja Eligijus Domarkas. 
Chormeister is — Ričardas 
Šokas. Dainuoja Irena Milkevi
čiūtė, Nijolė Ambrazaitytė, Bro
nius Tamašauskas , Jonas 
Vaznelis, Eglė Rūkštelytė, 
Julius Savrimas ir Lietuvių 
Operos choras. Visi bilietai 
gaunami Vaznelių prekyboje, 
2601 W. 71st St., Chicago, IL 
60829, tel.: 312-471-1424. Pri 
mename, kad salėje girdėjimas 
— vienas iš geriausių. 
Spektaklio dieną, balandžio 18, 
bilietai gaunami prie įėjimo nuo 
1 vai. p.p. Salė talpina 2,500 
žmonių, tad vietos užteks vi
siems. Kviečiame visus daly
vauti šiame nepaprastai įspū 
dingame operos spektaklyje! 

(sk) 

x Čikagoje ir jos apylin
kėse nuolatiniai ir gražiai 
reiškiasi kelios tautinių šokių 
grupės ir ansambliai. Kiekvie
na grupė skiriasi viena nuo 
kitos skirtingu charakteriu ir 
savitu originalumu. „Grandies" 
šokėjai maloniai kviečia Čika
gos ir jos apylinkių lietuvišką 
visuomenę dalyvauti jų pokylyje 
balandžio 24 d., šeštadienį,6:30 
v.v. Lietuvių centre, Lemonte. 
„Grandis" prašo ne vien tik 
paremti jaunimo pastangas tau
tinės kultūros išlaikyme, bet ir 
tuo pačiu metu paremti Lietu
vių centrą Lemonte. Bilietus ir 
stalus prašome užsisakyti iš 
anksto, skambinant vakarais A. 
Brazaitienei tel. 708-598-8331. 

x Dariaus-Girėno skrydžio 
60-mečio minėjimo komiteto 
posėdis įvyks šį šeštadienį, 
balandžio 17 d., 1:30 vai. p.p. 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus patalpose. Bus ap
tarti svarbūs reikalai. Orga
nizacijos ir spaudos atstovai, 
kurie dar nėra prisijungę prie 
šio mūsų tautai svarbaus mi
nėjimo pasisekimo, yra mielai 
kviečiami atvykti į posėdį. 

x Lietuvių Fronto Bičiulių 
Čikagos sambūrio susirinkimas 
bus balandžio 21, trečiadienį, 7 
vai. vak. Marijonų vienuolyno 
salėje, prie pat „Draugo". Pro
gramoje: kalbės Lietuvos Res
publikos Seimo atstovė, operos 
solistė Nijolė Ambrazaitytė, kiti 
pranešimai, supažindinimas su 
nauja valdyba ir kt. Visi sambū
rio nariai ir narės prašomi daly
vauti. 

x Balandžio 8 d. „Drauge", 
užuojautoje a.a. Ltn. V. Poderiui 

• mirus, paraše buvo per klaidą 
išleistas žodis „laidos". Turėjo 
būti: XX-tos laidos PLP Karo Mo
kyklos karininkai. Atsiprašome. 

x „Grandinėlė", Clevelando 
lietuvių pažiba, šiais metais 
švenčianti 40 m. veiklos sukaktį, 
pradžiugins Chicagos apylinkių 
žiūrovus savo nauju šokių reper
tuaru. „Grandinėlės" steigėjai, 
Liudas ir Aleksandra Sagiai, 
džiaugiasi per „Grandinėlės" gre
tas perleidę keletą kartų lietu
viško jaunimo. Jų išauginta 
šokėja Renė Motiejūnaitė Booth, 
20 m. šokusi „Grandinėlėj" yra 
dabartinė jos vadovė ir mokytoja. 
„Grandinėlė" šoks Pasaulio 
Lietuvių centre, gegužės 1 d., 
šeštadienį, 7 v.v. 

(sk) 

x Bronė Valikonienė ieško 
į JAV iš Panevėžio apskr. iš
vykusių tetų: Pranės Pilipai-
tytės-Petrauskienės, Onos Pili-
paitytės, Kučiukaitės-Gedvilie-
nės; dėdės Broniaus Kučiuko, 
pusbrolio Alberto Petrausko ir 
pusseserės Bronės — Onos Pili-
paitytės dukters arba jų vaikų. 
Rašyti: Bronė Valikonienė, 
Danutės 39-31, Panevėžys, 
Lithuania. 

(sk) 

x UŽSIENIETIŠKI MAIS
TO produktai , išskyrus rūky
tas dešras, 55 sv. — $98. Tik mė
sa ir aliejus — $98. Mažas, bet 
vert ingas — $35. Pervedam 
pinigus doleriais. TRANS-
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 
x „ Ž A I B A S " ketvir t i 

metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
preke* Lietuvoje į namus. Dvy
likos, labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai, pristatomi per 10 
darbo dienų į namus. Kreip
tis; „ŽAIBAS', 9625 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, n 60467, 
tel. 708-430-8090. 

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI • \ 

Grandies ansamblio šokėjai Čikagoje. Nuotr. J. Tamulaičio 

UŽDAROMASIS POSĖDIS 
Penkios savaitės iki uždangos 

pakilimo Lietuvos tarptautinio 
teatro festivalyje! Prieš dvejus 
metus išsiųstas kvieslys grįžta. 
Vilnius atidaro duris ir širdis, ir 
laukia svečių. Čikagiečiai fes
tivalio darbuotojai susirinko pas 
Dalią Anysienę paskutiniam 
posėdžiui. 

Pažvelgus nueitą kelią, malo
nu konstatuoti, kad teatrologo 
Bernard Sahlins mesta sėkla 
Lietuvoje rado vešlią dirvą. Ten 
įsikūręs veiklus komitetas, 
vadovaujamas Rūtos Vanagai-
tės-Wiman, nelaukdamas vals
tybinės paramos, sudarė planus, 
pr i t raukė Lietuvos verslo, 
užsienio vyriausybių bei fondų 
paramą ir sukėlė visuomenės 
dėmesį (žiniomis iš Vilniaus, 
bilietai į spektaklius labai spar
čiai perkami). Kaip esame : 
patyrę ankstyvesnėse šventėse, 
lietuviai sugeba jas įspūdingai 
surengti, o žmonės jų trokšta 
dvasinei atgaivai. 

Bernard Sahlins, tarptautinių 
teatro festivalių iniciatorius, 
dažnų kelionių ir plačių 
pažinčių dėka, a t r inko ir 
pakvietė festivalyje dalyvauti 
pačias geriausias pasaulio 
teatrų grupes ir padėjo joms 
išrūpinti valstybines a r 
verslininkų paramas. Didelės 

x Prel. Juozas Prunsk i s , 
Lemont, 111., J. Racys, Chicago, 
111., lankėsi „Drauge", pratęsė 
prenumeratą ir kiekvienas 
paaukojo po 20 dol. dienraščio 
stiprinimui. Dėkojame. 

x Dievo gailestingumo pa
garbinimo ir permaldavimo 
pamaldos ruošiamos „Židinio" 
įvyks balandžio 24 d. 6 v.v. 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Kvie
čiame dalyvauti. 

(sk) 

x Pa rduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus 
pasaulio kraštus geriausiomis 
kainomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei, Trave lCent re , 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 

x Lithuanian Mercy Lift 
kviečia visus d a l y v a u t i 
Eitynėse, kurios įvyks šešta
dienį, balandžio 17 d. nuo 10 v.r. 
iki 6 v. p.p. Palos Hills mies
telyje. Rinktis prie Moraine 
Valley College, 111 St. ir 88 
Ave. Informacijai skambinti: 
708-257-6777. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — 
Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 

x Pinigai į Lietuvą per 5 
dienas! Pristatomi doleriais 
tiesiai į rankas. Kreipkitės į 
Baltia Express nemokamu tel.: 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624 arba pristatykite pini
gus adresu: 3782 W. 79 St., Chi
cago, IL 60652. 

(sk) 

svarbos festivaliui suteikė 
UNESCO palankumas — pini
ginė parama ir pripažinimas 
pasaulinės reikšmės kultūriniu 
įvykiu. 

Festivalio spektakliai vyks 
dvi savaites penkiuose tea
truose. Švedijos karališkasis 
teatras vaidins „Marąuise De 
Sade", režisuotą Ingmar Berg- | 
man, Japonijos Daisan Erotica 
— „Žmogus, vardu Makbetas", 

Į 

Vengrijos Katoną Joszef — j 
„Revizorius", Ispanijos Xarxa — 
„Magiškoji naktis", Didž. Bri
tanijos Teatre de Complicite — 
„Krokodilų gatvė", Suomijos 
Lilla — „Matininko istorija", 
Šveicarijos Marcus Zohner — 
„Širdies plakimas", Rusijos — 
Taganica — „Kvartetas" JAV-
ių Nacionalinis Negrų — „Har
lemo atspindžiai". Lietuviams 
atstovaus Jaunimo teatras su 
„Dėde Vania", „Pirosmani", 
„Kvadratu"; Akademinis su 
„Vėlinėmis", Mažasis teatras su 
„Galilėjumi" ir „Vyšnių sodu", 
O. Košunovo grupė su „Ten būti 
čia" ir „Senė". Operos ir baleto 
teatre bus pastatyta „Nabucco" 
opera. 

Meno mugė senamiestyje, fes
t iva l io klubas Menin inkų 
rūmuose, teatro kursai — labo
ratorijos, priėmimai, spaudos 
konferencijos, tai kiti festivalio 
renginia i , žadantys naudą 
dalyviams, malonumą svečiams 
ir progą užsidirbti pragyvenimą 
daugeliui vietinių gyventojų. 

Festivalio agentūra Čikagoje — 
American Travel Service, vado
vaujama A. ir V. Lauraičių šia 
proga turi labai atpigintas 
keliones į Lietuvą, t ik jau ter
minas baigiasi, suinteresuotieji 
turi paskubėti. Informacijas 
teikia A. ir V. Lauraičiai, tele
fonu (708) 422-3000. 

Čikagiečiai, festivalio 
bičiuliai, buvo surengę tris 
priėmimus ir laiškų vajų lėšoms 
sutelkti. Lietuvoje žmonės labai 
nustebę, kad į vajų atsiliepė 
daugiausia pensininkai su 5 ar 
10 dolerių pašto perlaidom (mo-
ney orders), o ne „milijonieriai 
amerikonai" su riebiais čekiais. 

Užbaigiant posėdį, St. Balzeko 
pasiūlymu, buvo n u t a r t a 
padėkoti B. Sahlins, be kurio šis 
festivalis iš viso Lietuvoje ne
būtų įvykęs. Gražina Liautaud 
mielai pasisiūlė jam suruošti 
priėmimą savo namuose. Belie
ka padėkoti Alei Kėželienei šį 
būrelį „suklijavusiai" ir globo
jusiai. 

Teatro darbuotojai Lietuvoje 
atliko didelį darbą, keldami tau
tos dvasią. Padėkime jų pozity
viam darbui savo atsilankymu 
festivalyje. 

Motinos dieną Motinų žemėje 
sodai žydi — kviečiame pasi
džiaugti! Iki pasimatymo 
Vilniuje gegužės 10-23 d. 

Laima Žliobienė 

x Reikėtų reaguoti. Balan
džio 11d. „Chicago Tribūne Ma
gazine" išspausdino ilgoką 
straipsnį apie Marąuette Parko 
apylinkės gyventojų kaitą, ypač 
pabrėžiant, kad baltieji gyven
tojai tiesiog masiniai iš 
apylinkės bėga vien dėl to, jog 
namus perka juodieji. Tokie ir 
panašūs teigimai (ir, žinoma, 
nuot raukos su pardavimo 
parašu beveik prie kiekvieno 
namo) nepadeda stabilizuoti 
besikeičiančios apylinkės. Be to, 
čia prasilenkiama su tiesa: Mar
ąue t te Parko pasikeit imai 
vyksta gana pamažu, natūraliai, 
ir lietuviai iš tos apylinkės „ne
bėga" (lyg žiurkės iš skęstanio 
laivo!), nes į ją investuotas ilgų 
metų darbas, lėšos ir lietuvių 
išeivijos istorijos tarpsnis. Būtų 
naudinga , jeigu r a šy tume 
laiškus „Chicago Tr ibūne" 
redakcijai šiuo reikalu. 

x Vytau to Didž. Šau l ių 
Rinkt inė ruošia pavasario ba
lių š.m. balandžio 17 d. 7 v.v. 
savo namuose, 2417 W. 43 St., 
Chicago, IL. Šalti užkandžiai, 
šilta vakarienė, šokiams groja 
rinktinės orkestras vadovauja
mas Kosto Ramanausko. Kvie
čiame visus šaulius ir visą vi
suomenę dalyvauti šiame baliu
je. Sauliai visur dalyvauja, to
dėl prašome visas organizacijas 
paremti šaulius, nors vieną kar
tą dalyvaujant šiame baliuje. 
Bilietai gaunami pas platinto
jus: tel. 312-134-3713 arba Šau
lių namuose, tei 312-376-0551. 
V.D. Š. Rinktinės vardu J. Bag-
džius. 

(sk) 

SUSITIKIMAS SU AKTORE 
I. LEONAVIČIŪTE 

Filmų ir scenos aktorė Irena 
Leonavičiūtė-Bratkauskienė 
Lietuvoje darbuojasi j au 
daugiau negu 40 metų, tad ten 
ji yra labai gerai žinoma bei 
pažįstama. Čikagos lietuviai jos 
dar beveik nepažinojo, neskai
tant vienkartinio pasirodymo 
prieš dvejus metus Vilniaus 
„Mažojo teatro" atvežtame pa
statyme „Čia nebus mirties". 
Dabar, kai atvyko dirbti Čika
gos „Vaidilutės" teatre, ją čia iš
vysime dažniau. 

Pirmasis I. Leonavičiūtės 
susitikimas su Čikagos 
visuomene buvo kovo 26 d. Jau
nimo centro kavinėje. Šį susi
tikimą rengė „Vaidilutės" 
teatro vadovybė, tad jį ir pradėjo 
teatro vicepirm. Edvardas 
Šulaitis, pakvietęs aktorę 
plačiau prisistatyti susirinku-

JAV 

• Pabaltiečių klubas Miči
gano universi tete . Ne taip 
seniai Mičigano universitete 
(University of Michigan — Ann 
Arbor) studijavo nemažas bū
relis lietuvių studentų, kurie 
aktyviai dalyvavo universiteto 
visuomenėje. Kai vieni baigė 
studijas ir naujų neatsirado, 
skaičius sumažėjo ir klubas ! 
išnyko. Prieš keletą metų tas 
skaičiaus kritimas sustojo ir vėl 
atsirado nemaža grupė lietuvių 
studentų. Norėdami atgaivinti 
tą seną klubą ir bendrauti su ki
tais pabaltiečiais, jie susidėjo su 
latviais ir estais studentais, ir 
kovo 24 d. įvyko pirmasis ben
dras susirinkimas. Jau prieš tai 
iniciatyvos grupė buvo susi
rinkus keletą kartų. Pirmi
ninkauti laikinai išrinkta Gin
ta Kukainis (latvė), kuri toliau 
vedė klubo registravimo 
reikalus ir vadovavo pirmam 
susirinkimui. Įdomu, kad Mėtos 
Landytės (vienos iš iniciatorių) 
tėvas buvo senojo lietuvių klu
bo universitete narys. 

I pirmą susirinkimą atėjo per 
20 studentų, deja, nebuvo estų. 
Ginta paaiškino, kad klubo 
tikslas yra atkreipti universi
teto dėmesį į pabaltiečių 
reikalus, dalyvauti kultūros ir 
bendravimo renginiuose, stip
rinti mokslinius ryšius tarp 
Mičigano universiteto ir Pa
baltijo ir sukelti paramą Pabal
tijui mūsų visuomenėje. Po jos 
įvado dalyviai užpildė narių 
anketas ir paaiškino savo ryšius 
su Pabaltiju bei ką jie norėtų at
likti. Gailimės, kad mažai laiko 
liko šiais mokslo metais, tai 
visų planų neatliksime, bet 

šiems teatro mylėtojams (o jų j 
buvo palyginti nemažai). Tą i 
Irena Leonavičiūtė ir padarė, į 
nupasakodama kai kuriuos savo ! 
veiklos momentus. Vėliau ji I 
padeklamavo poetės Janinos į 
Degutytės kūrybos. Kaip ji | 
pasisakė, mokanti kone visus J. 
Degutytės eilėraščius ir Lietu
voje su šios poetės kūryba yra iš-
važinėjusi beveik visą šalį. 

Gana įdomus buvo jos kūrybos 
pristatymas ir video juostoje, 
kurioje įrašyta Balio Sruogos 
drama „Pavasario giesmė", 
surežisuota aktorės vyro (gana 
jaunas miręs) Balio Bratkausko. 
Čia ji atliko vieną pagrindinių 
rolių, iš kurios tikrai išryškėjo 
neeiliniai aktorės sugebėjimai. 
Gaila, kad kavinės garso per
davimo technika nebuvo tokia 
gera ir kai kurie klausytojai 
skundėsi, jog girdimumas buvęs 
nepakankamas. 

Pabaigai akt. Leonavičiūtė 
atsakinėjo į publikos klausimus. 
B. Sruogos dukra Dalia patiks
lino „Pavasario giesmės" pa
rašymo datą, sakydama, kad 
drama parašyta vokiečių okupa
cijos metais. Pabaigai visi dar il
gai bendravo prie kavos ir pyra
gaičių. 

E. Tyl. 

Lietuvių Fondo įgaliotinei ifi St. Petersburgo, FL. Janinai Gerdvilienei Otai-
rėje) LF Tarybos narė Marija Remienė įteikia padėką ir trijų prezidentų 
medalį. Nuotr. Jono Tamulaičio 

džiaugiamės su gera pradžia ir 
kv ie tėme visus dalyvaut i 
kitame susirinkime balandžio 7 
d. arba neformalioje vakaronėje 
balandžio 15 d. 

Aldas Kr iaučiūnas 

AUSTRALIJOJE 

— Sydnėjaus lietuvių Aust
ralijoje kapelionas prelatas 
Petras Butkus, MBE, užmigo 
viešpatyje š.m. balandžio 14 
dieną, 7:36 vai. ryto Sv. Juozapo 
ligoninėje Auburne, Sydnėjaus 
priemiestyje. 

Ligonio sakramentus suteikė 
kun. J. McMillan, ligoninės 
kapelionas. Laidotuvių apeigos 
Sydnėjųje bus balandžio 23 ir 24 
dienomis Šv. Joachimo bažny
čioje, Lidcombe, kurioje Syd
nėjaus lietuviai turėjo regulia
rias lietuviškas pamaldas per 
paskutinius 40 metų. 

Prelato Butkaus balzamuoti 
palaikai 'bus pervežti palai
dojimui į Nemakščius, kur jis 
yra paskyręs didžiąją dalį savo 
turto Nemakščių bažnyčios sta
tybai. Dėl palaikų įvežimo dar 
reikia išsiaiškinti su Lietuvos 
užsienio reikalų ministerija. 
Tikimės, kad bus padarytos ati
tinkamos išimtys vienam iški
liausių Lietuvos sūnų Aust
ralijoje, kurio pageidavimas tes
tamente prašo leisti atsigulti 
amžinam poilsiui savo 
gimtinėje. 

A n t a n a s Kramilius, J .P . 

KANADOJE 

• A u š r a Gylytė-Karkienė, 
Kanados LB Švietimo skyriaus 
narė, kovo 27 d. išskrido 5 savai
tėms į Lietuvą dėstyti moky
tojams Vilniuje anglų kalbą ir 
apskritai anglų kalbos dėstymo 
metodiką. 

„Association of Canadian 
Community Colleges" išrinko 
A. Karkienę ir 4 kitus kanadie
čius mokytojus šiam projektui. 
A. Karkienė yra baigusi biolo
giją Čikagoje, Loyola universi
tete, o Toronto universitete 
studijavo literatūrą, įsigydama 
magistro laipsnį iš anglų kalbos 
ir literatūros. 

• Toronto s tudenta i ateiti
ninkai ruošia rekolekcijas ir ke
lionę dviračiais Ontario pro
vincijos šiaurėje š.m. gegužės 
21-24 d. Dviračius bus galima 
išsinuomoti vietoje. 

LIETUVOJE 

STUDIJŲ SAVAITĖ 
LIETUVOJE 

II „Į laisvę" fondo lietuviškų 
studijų savai tė Lietuvoje 
rengiama 1993 liepos 11-18 die
nomis Birštone. Rengia „Į 
laisvę" fondo Lietuvos filialas. 
P a s k a i t a s ska i tys žinomi 
Lietuvos ir išeivijos kultūri
ninkai, politikai, visuomeni
n inka i . Pagrindinė studijų 
savaitės tema — „Lietuvos 
nepriklausomybei — 75-eri". 
Laukiame svečių iš Amerikos ir 
kitų kraštų. Tikimės, kad ir šių 
metų studijų savaitė Lietuvoje 
bus ne mažiau turininga bei 
įdomi, kaip ir pernykštė Nidoje. 
Po studijų savaitės pageidaujan
tieji turės progą pasinaudoti 
specialia dviejų savaičių poilsio 
programa. Norinčiuosius daly
vauti Studijų savaitėje pra
šytume registruotis iš anksto 
šiuo adresu: Ignas Misiūnas, 
Eivenių 31-43, Kaunas 3005, 
Lietuva. Registracijos mokestis 
- 50 dol. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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




