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Ūkių bendrovėse 
tebevyrauja 

kolūkinė tvarka 
Vilnius, liepos 13 d. (LR) -

Tris savaites Lietuvoje dirbo 
savanoriai, JAV ūkio vadybos 
specialistai David Ward iš Il
linois ir Douglas Duey iš Ne-
vada, rašo „Lietuvos rytas'". 
Svečiai analizavo Jonavos ir 
Trakų rajonų žemės ūkio bend
rovių darbą. 

Pagal surinktus duomenis 
amerikiečiai bandys parengti 
pirmąjį žemės ūkio bendrovių 
racionalios veiklos projektą. I 
Lietuvą svečiai atvyko žemės 
ūkio konsultacinės tarnybos 
Trakų biuro kvietimu. Trakų 
rajone amerikiečiai daugiausia 
tyrė Semeliškių ir Beižonių 
žemės ūkio bendrovių veiklą. 

Liepos 11 d. Trakų rajono 
savivaldybėje susirinkusiems 
žemės ūkio bendrovių vadovams 
ir kitiems žemės ūkio specia
listams svečiai papasakojo savo 
įspūdžius ir bandė patarti, kaip 
vystyti bendrovių veiklą. 

Šį kar tą svečiai negalėjo 
konkrečiai patarti, kuo bend
rovėms užsiimti, kad jų reikalai 
pagerėtų, nes, pasak jų, bend
rovėse negalėjo gauti pakanka
mai duomenų ekonominei anali
zei atlikti. Be to, trys savaitės 
pernelyg mažas laiko tarpas 
perprasti jiems naujas žemės 
ūkio struktūras. Daug kas sve
čiams bendrovių veikloje nesu
prantama, todėl jie nenorėtų 
dabar lyginti vakarietiškų že
mės ūkio kooperatyvų su mūsiš
kėmis bendrovėmis. 

Žemdirbiams sunku 
atsikratyt i įprastinės 

galvosenos 

Svečių nuomone, žemdirbiai 
negali atsikratyti jiems įprastos 
senovinės tvarkos, todėl dabar 
bendrovėse vis dar egzistuoja 
kolchozinė tvarka. Bendrovėse 
svarbiausios šios problemos, 
darbo jėgos, gamybos efekty
vumo, finansinės ir kūrimo pa
klausos ieškojimo rinkos savo 
gaminiams (marketingo). 

Specialistai iš JAV pastebėjo, 
kad bendrovių vadovai labai 
vargsta dėl darbo jėgos, nes, 
kaip jau minėta, žmonės į bend
roves perėjo iš kolūkių, ir jų pa
žiūra j darbą beveik nepasikei
tė. 

Vadovai nesiryžta atleisti ne
reikalingų žmonių, o tai blogina 
ir taip sunkią bendrovių ekono
mine padėtį. Daug lėšų skiria
ma atlyginimams, o darbo efek
tyvumas menkas. Svečiai siūlė 
atsikratyti seno mąstymo ir ma
žinti nereikalingų darbuotojų 
skaičių, kitaip gerų rezultatų 
nebus. 

JAV žemės ūkio kooperaty
vuose dirbantys žmonės pragy
vena iš gaunamos algos, o 
Lietuvoje bendrovių nariai turi 
papildomų pajamų iš pašalinės 
veiklos, todėl toks susidveji
nimas atsiliepia darbo efektyvu
mui, nes darbas bendrovėje — 
ne pagrindinis pragyvenimo 
šaltinis. 

Trūks ta informacijos 
pelningumui spręsti 

David Ward prisipažino, kad 
jam ne iš karto pavyko suprasti 
bendrovių veiklos pagrindus. 
Pasak jo, visi vadovai skun
džiasi dėl menko pelno, bet nė 
vienas nėra kruopščiai pa
skaičiavęs, kodėl taip atsitinka. 

Daugeliu atvejų užsiimama ne
pelninga veikla dėl nežinojimo, 
dėl informacijos trūkumo. Kam, 
pavyzdžiui, Trakų krašte augin
ti rugius, jeigu Jonavoje tai 
labiau apsimoka. Deja, bendro
vės negauna informacijos, ką 
galėtų pelningiau auginti. 

JAV žemės ūkio kooperatyvai 
turi sukaupė duomenų apie 
pelningus produktus, nuolat 
juos analizuoja ir koreguoja 
savo planus. 

Lietuvos bendrovių vadovai 
daug laiko skiria smulkiems 
nurodymams, todėl neturi laiko 
ekonominiam planavimui. Va
dovai neturi informacijos net 
apie jiems giminingų bendrovių 
veiklą, neanalizuoja tų bendro
vių veiklos, kurioms geriau 
sekasi. 

Tikruose kooperatyvuose 
visi nar ia i kontroliuoja 

David Ward sakė. kad JAV 
ūkininkai taip pat skundžiasi 
dėl mažų žemės ūkio produktų 
kainų. 

Tikri kooperatyvai nuo Lie
tuvos žemės ūkio bendrovių 
skiriasi tuo, kad ten visi nariai 
yra vartotojai ir kontroliuotojai. 
Kiekvienas yra suinteresuotas 
pelnu, nes žino. kokia dalis teks 
jam. 

Svečių nuomone, jeigu bend
rovė dėl finansinių sunkumų 
negali gyvuoti, jos vietoje reikia 
steigti kooperatyvą ir jungtis su 
maisto produktus perdirbančio
mis įmonėmis ir firmomis. 

Paklausti, ką darytų paskirti 
bendrovių vadovais. David 
Ward ir Douglas Duey pasakė, 
kad savo veiklą pradėtų nuo 
ekonominės analizės, negamin
tų tos produkcijos, kuri neduoda 
pelno. Galbūt bendrovė neau
gintų mums įprastų kultūrų, o, 
pavyzdžiui, užsiimtų turizmu. 

Liepos 15 d. prie Savanoriškosios 
Krašto Apsaugos Tarnybos (SKAT) 
respublikinio štabo Vilniuje ati
dengta Lietuvos didžiojo kunigaikš
čio Vytauto skulptūra. Šį ąiuolinj 
paminklą sukūrė skulptorius A Ku-
lieša. Prie paminklo - Vytautas 
Landsbergis. 

Atitaisymas 

Šiaulių burmistras 1941 m. 
Pe t ras Linkevičius nebuvo 
nacių kolaborantas, kaip buvo 
parašyta š.m. liepos 23 d. 
..Drauge-' Per klaidą nekri
tiškai perdavėme visą žinutę 
apie nacių genocido paminėjimą 
Šiauliuose, kaip ja mums pa
teikė Lietuvos žinių agentūra 
Elta. Iš tiesų, kaip galima 
pasiskaityti Petro Linkevičiaus 

Liepos 12 d. prasidėjo VIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas, padedant vainikus ant žuvusiųjų 
už Lietuvos laisvę kapų Antakalnio kapinėse Vilniuje ir malda prie Aušros vartų (nuotraukoje). 
Iš ten eisena pa t raukė i Katedros aikštę ir pakeliui sustojo prie Signatarų namo Pilies gatvėje. 
Vėliau arkikatedroje-bazilikoje Mišias laikė ark. J. A. Bačkis, pasveikinęs PLJK 54 dalyvius ir 
56 atstovus iš Anglijos, Argentinos, Baltarusijos, Brazilijos, Estijos, JAV, Kanados, Kolumbijos, 
Latvijos, Moldovos, Rusijos, Ukrainos, Urugvajaus, Uzbekistano ir Vokietijos. 

Lietuvos vyskupai prašo 
atšaukti naują bažnytinio 
turto grąžinimo įstatymą 

Vilnius, liepos 16 d. (LR) -
Lietuvos Vyskupų Konferenci
ja liepos 15 d. paskelbė raštą 
Lietuvos Respublikos vadovy
bei, kuriame prašo atšaukti 
naujausią įstatymą dėl nekilno
jamo turto grąžinimo relginėms 
bendruomenėms, rašo „Lietuvos 
rytas". 

Vyskupų Konferencijos pir
mininko, Vilniaus arkivyskupo 
Audrio Juozo Bačkio pasirašy
tame rašte reiškiamas susirū
pinimas dėl kai kuriose masinės 
informacijos priemonėse stiprė
jančios antireliginės kampani
jos, atskirų Seimo narių ten
dencingų pasisakymų, iškreip
tai interpretuojančių Bažnyčios 
interesus, jos teisėtą siekį 
susigrąžinti nekilnojamąjį 
turtą. 

Labiausiai kelia nerimą šių 
metų Lietuvos Respublikos 
valstybės institucijų sprendi
mai, vienašališkai stabdantys 
Restitucijos akto vykdymą, 
pažeidžiantys šiuo A k t u 
deklaruotą Valstybės ir Baž
nyčios bendradarbiavimo pari
teto pagrindais principą. 

Katalikų Bažnyčiai nepriim
tinas „Lietuvos Respublikos re
liginių bendrijų turto grąžinimo 
tvarkos'' įstatymo projektas — 
toks, koks buvo pateiktas Sei
mui. Juo siekiama dviprasmiš
kai traktuoti 1940 m. įvykdytą 
nacionalizaciją, siekiama įtei
sinti neteisėtos bažnytinio tur
to privatizacijos padarinius, 
diskredituoti Bažnyčią. 

Lietuvos Vyskupų Konferen
cijos nuomone, pabrėžiama raš
te, tik kantrus ir tolerantiškas 
dialogas padės sumažinti įtam
pos židinius, kilusius tarp Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios ir Lie
tuvos Respublikos valstybės 
institucijų. Lietuvos Respubli
kos Konstitucijos 4 straipsnio 5 
dalyje teigiama, kad bažnyčių 
bei kitų religinių organizacijų 
būklė gali būti nustatoma susi
tarimu, tad ir Bažnyčios in
teresus liečiantis įstatymas. 
Vyskupų Konferencijos nuomo-

mone, bažnytinės žemės, kol bus 
pasiektas susitarimas dėl jų, 
turi būti neprivatizuojamos, 
dalis jų suteikta Bažnyčiai 
neatlygintinai naudotis. 

Rašto pabaigoje prašoma 
ne, neturi būti priimtas, kol abi Lietuvos Respublikos vadovybės 
pusės — Bažnyčia ir valstybė — neatidėliotinai apsvarstyti Lie-
nesusi tars dėl pagrindinių tuvos Vyskupų Konferencijos 
restitucijos principų. Susitarime pasiūlymus dėl bendrųjų Kata-
turėtų būti fiksuotos svar- Ukų Bažnyčios Lietuvoje Resti-
biausios nuostatos dėl ateities 
įstatymų bei kitų norminių 
aktų, reglamentuojančių tur
tinius Bažnyčios ir Valstybės 
santykius. 

Lietuvos Vyskupų Konferen
cija yra pasirengusi atsisakyti 
natūra to Bažnyčios turto, kurį 
privatizavo Lietuvos Respubli
kos piliečiai, ir sutinka tartis su 
vyriausybe dėl kompensacijos 
už tą turtą. 

Liepos 1 dieną įsigaliojęs 
Lietuvos Respublikos Žemės 
įstatymas panaikino Lietuvos 
vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 
d. nutarimu suteiktas Bažnyčiai 
garantijas, kad bažnytinė žemė 
yra neprivatizuotina. 

Vyskupų Konferencijos nuo-

tucijos akto realizavimo 
principų, įvertinant bažnytinio 
nekilnojamojo turto grąžinimą 
bei santykį su kitomis Lietuvo
je vykstančiomis socialinėmis 
ekonominėmis permainomis. 
Prašoma sustabdyti Lietuvos 
Respublikos religinių bendrijų 
turto grąžinimo tvarkos įstaty
mo projekto svarstymą, kol 
Lietuvos Respublikos vadovybė 
ir Lietuvos Vyskupų Konferen
cija susitars dėl svarbiausių 
Restitucijos akto realizavimo 
principų, taip pat pripažinti 
netekusiu galios Lietuvos Res
publikos vyriausybės 1994.02. 
28 nutarimą nr. 146 „Dėl pasta
tų grąžinimo religinėms bend
ruomenėms". 

Pramonininkai siūlys 
įstatymo projektą 

atsiminimuose, jis buvo rezis
tentas ir prieš nacius, ir vėliau 
prieš sovietus. Kaip tik iš dė
kingumo jam. žydai padėjo pasi
traukti iš Lietuvos, kai sovietai 
ji buvo numatę trėmimui. J is 
mirė 1981 m. Amerikoje. 

Vilnius, liepos 15 d. (LR) -
Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Rūmų Asociacijos prezidiumas 
liepos 14 d. su penkiais regioni
niais savo organizacijos atsto
vais suderino seniai ruošiamą 
Lietuvos Respublikos prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų įstaty
mo projektą. 

Asociacijos prezidentas Min
daugas Černiauskas spaudos 
konferencijoje pažymėjo, kad 
dar pavasarį šio Lietuvos ūkiui 
itin svarbaus įstatymo projektas 
buvo pateiktas vyriausybei, 
tačiau įsiplieskusias diskusijos 
sutrukdė jį patvirtinti. 

Kritikavo privalomą narystę 

Didžiausių komentarų, pasak 
R. Černiausko, susilaukė įstaty
me deklaruojamos privalomos 
įmonių narystės, santykių su 
valstybinėmis institucijomis ir 
prekybos registro nuostatos. 

Tam tikrų nesutarimų būta. 
derinant projekte užfiksuotus 
Pramonės, Prekybos ir Amatų 
Rūmų veiklos principus su 
Lietuvos Pramonininkų Konfe
deracijos vadovais. 

Įstatymo projekte numatyta, 
kad regioniniai Prekybos. Pra

monės ir Amatų Rūmai skatins 
visų Lietuvos ūkio šakų plėtotę, 
tirs naujas verslo sritis, sukur
dami papildomas darbo vietas, 
vystys regionų eksporto poten
cialą, kartu su valstybinėmis in
stitucijomis svarstys pasiūly
mus strateginiais ūkio vystymo 
klausimais, ruoš ekonominę 
veiklą reglamentuojančių doku
mentų ekspertizes, organizuos 
ekonominį mokymą ir švietimą, 
rengs parodas, muges, konfe
rencijas, užsiims leidybine 
veikla. 

Rūmai taip pat teiks konsul
tacijas ir kitas informacines pa 
slaugas, kartu su įmonėmis ir 
valstybinėmis institucijomis 
tvarkys prekybos registrą, teiks 
įvairių formų prekių kilmės 
dokumentus, pažymas ir laiki
nojo prekių išvežimo muitų 
konvencijos dokumentus, tvir
tins užsienio prekybos doku
mentų autentiškumą. 

įstatymo projekte numatoma 
teisė įsteigti regioninių rūmų 
arbitražus. Už tam tikrą mokes
ti rūmai rinks, platins ir teiks 
ekonominę informaciją užsienio 
partneriams, kurs įvairių rūšių 
jmones. kurių veikla padės rea
lizuoti regionines funkcijas. 

JAV administracija 
džiaugiasi Estijos ir 

Rusijos sutartimi 
Vašingtonas, liepos 26 d. — 

Telefoniniame pasikalbėjime su 
Jungtinio Amerikos Pabaltiečių 
Komiteto JBANC darbuotojais, 
JAV Nacionalinio Saugumo Ko
miteto pareigūnai Niek Burns ir 
John Beyrle išreiškė gilų JAV 
pasitenkinimą, kad Rusija ir 
Estija priėjo susitarimo dėl rusų 
kariuomenės išvedimo iš Estijos 
iki š.m. rugpjūčio 31 dienos. 
Kaip jau rašėme, antradienį 
Maskvoje Estijos ir Rusijos 
prezidentai Lennart Meri ir 
Boris Jelcin pasirašė kariuome
nės išvedimo sutartį. Kaip pra
neša JBANC, nebuvo jokių spe
cifinių susitarimų nei dėl Esti
joje pasiliekančių Rusijos ka
riuomenės pensininkų, nei dėl 
branduolinių povandeninių 
laivų bazės Padilskio uoste. 
Buvo tačiau susitarta, kad 
sekančių kelių dienų laikotar
pyje abi šalys susiderės tais 
klausimais. 

JBANC tuomet JAV pareigū
nų paklausė, kaip dabar stovi 
JAV Senato pravesta McCon-
nell pataisa užsienio lėšų skirs
tymo įstatymui, pagal kurią 
lėšų skyrimas Rusijai priklauso 
nuo jos kariuomenės išvedimo iš 
visų Baltijos Šalių iki š.m. rug
pjūčio pabaigos. John Beyrie pa
sakė, kad administracija, žino
ma, netrukdys šios pataisos 
vykdymui, bet nebelaiko jos rei
kalinga užtikrinti Rusijos ka
riuomenės išvedimui iš Baltijos 
šalių iki rugpjūčio pabaigos. 
Beyrle pasakė, kad prezidentas 
verčiau asmeniškai, privačiai 
norėtų veikti prezidentą Jelciną 
ir mano, kad viešas spaudimas 
turi priešingą poveikį, kai yra 
taikomas rusams. Administraci
ja, tačiau pripažįsta JAV Kong
reso teisę pareikšti savo poziciją, 
pravedant McConnell pataisą. 

Clinton administracija apibū-

Jstatymas atitinka 
europinį modelį 

Pasitarimo dalyviai teigė, kad 
įstatymas, paruoštas atsižvel
giant ne tik į komentatorių, bet 
ir tarptautinių ekspertų išva
das, dabar jau visiškai atitinka 
„europinį pramones ir prekybos 
rūmų modelį". Jie paneigė opo
nentų skleistą mintį, jog Lietu
voje kuriama „dar viena biuro
kratinio valdymo struktūra". 

Atsisako privalomos 
narystės 

Nuo privalomos visų įmonių 
narystės tuo tarpu nutarta 
susilaikyti, su Pramonininkų 
Konfederacija ruošiamas ben
dras memorandumas. 

Kai kurie posėdžio dalyviai, 
kalbėdami apie tai. jog įstatymo 
projektas artimiausiu metu bus 
pateiktas Seimui, nuogąstavo, 
kad svarstant „kai kurios for
muluotės gali nukentėti'. 

Asociacijos prezidentas M. 
Černiauskas išreiškė vilti, kad 
Seimas gal ir patvirtins įsta
tymą iki gruodžio pradžios. 
Kaip tik tuo metu iš Paryžiaus 
į Vilnių planuoja atvykti Tarp 
tautinės Prekybos ir Pramonės 
Rūmų generalinis sekretorius 
Jean Charles Rouhe. kurio vi
zitas siejamas su galimybe 
įsteigti šios autoritetingos or
ganizacijos Lietuvos nacionalini 
komitetą 

dina JAV prezidento vaidmenį 
kaip moderatoriaus tarp Estijos 
ir Rusijos. Šiame vaidmenyje 
prezidentas aiškiai abiems 
pusėms pasakė, kad jos iš tiesų 
yra daug labiau suartėjusios 
savo pozicijose, negu jos tuo 
metu mane. John Beyrle, kuris 
yra rusų, ukrainiečių ir Eura
zijos reikalų direktorius Na
cionalinėje Saugumo Taryboje, 
priminė, kad prezidentas akty
viai gynė Baltijos šalių in
teresus nuo pat savo kadencijos 
pradžios. Daugelio pavyzdžių 
tarpe jis nurodė ir JAV skirtą 
160 milijonų dolerių Rusijoje 
butams statyti iš Baltijos šalių 
išvykstantiems rusų kariams. 

Prezidentas taip pat pranešė, 
kad JAV skiria 2 milijonus do
lerių radioaktyvaus užteršimo 
valymui Estijoje esančioje Pa
dilskio laivyno bazėje, kad estai 
nesijaustų palikti vieni tvarky
tis su rusų kariuomenės palikta 
radioaktyviai užteršta aplinka. 

Beyrle taip pat patvirtino, kad 
JAV ir toliau rems Baltijos 
šalis, net ir po Rusijos kariuo
menės išvedimo. „Turime viltį, 
kad Baltijos šalys orientuosis į 
Vakarus, kurie ir yra jų natūra
li orientacija. Mūsų dėmesys 
bus telkiamas į skatinimą pre
kybos ir investicijų Baltijos 
šalyse", jis sakė. Jis kalbėjo ir 
apie Baltic Enterprise Fund. 
kuris Vašingtone pirmam posė
džiui susitiko kaip tik antra
dienį, liepos 26 d., ir apie 
organizuojamą konferenciją 
apie investicijas Vidurio ir Rytų 
Europos (kurių tarpe yra Balti
jos kraštai) šalyse, kuri vyks 
Vašingtone vėliau šiais metais. 

Valdžios lėšomis 
paremta 10 leidinių 
Vilnius, liepos 15 d. (LR* — 

Nepriklausomos Spaudos Rė
mimo Fondas savo posėdyje 
liepos 13 d., kur iam pir
mininkavo Lietuvos Radijo ir 
Televizijos valdybos pirminin
kas Laimonas Tapinas, skyrė 
90.000 litų įvairiems leidi
niams. 

Posėdžio dalyviai nutarė skir
ti nuo 5.000 iki 14.000 litų 
leidiniams „Gimtinė". „Gimtoji 
kalba" . . .Kultūros ba ra i " . 
..Lietuvos sparnai", „Literatūra 
ir menas". ..Logos". ..Saulė
t ek i s " . ..7 meno dienos" . 
..Voruta" bei „Žurnalistų ži
nios". 

Fondas neskyrė lėšų taip pat 
paramos prašiusiems septy
niems leidiniams — „Kardas". 
„Lietuvos Jeruzalė", „Žvaigž
dutė". „Tėviškes žinios" ir 
kitiems. 

Pasak L. Tapino, šiais vy
riausybės skirtais pinigais buvo 
numatyta paremti kultūros ir 
šviečiamuosius leidinius. 
Posėdžio dalyviai svarstė, kiek 
svarbūs šie leidiniai Lietuvos 
kultūrai bei pačių leidinių fi
nansinę būklę. 

KALENDORIUS 

Liepos 28 d.: Botvydas, Ada. 
Inocentas, Kintibutas. 1922 m. 
JAV pripažino Lietuvą de jure. 

Liepos 29 d.: Šv. Morta, 
Lozoriaus sesuo; Feliksas, Ola-
vas. Mantvvdas. Beatriče. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1994 m. liepos mėn. 28 d. 

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA I 

ĮSPŪDINGA VIEŠNAGĖ TĖVYNĖJE 
Šiemet birželio 12-29 d. Lietu

vos Vyčiai suorganizavo ekskur
siją j Lietuvą, į Pasaulio 
lietuvių dainų šventę. Tėvynėn 
važiavo 62 vyčiai ir draugai. 
Ekskursiją koordinavo Robertas 
Boris. 

Liepos 6 d. Vilniuje, Gedimino 
kalno Dapėdėje, vyko fokloro va
karas, kuriame dainininkai iš 
visų Lietuvos kampelių džiugi
no aukštaitiška, žemaitiška, 
dzūkiška, suvalkietiška daina, 
šokėjai — senoviniu šokiu. Ge
dimino kalne galėjai pasiklau
syti istorinių-karinių dainų. 
Katedros aikštėje vyko vakaro
nė, kurią vedė žymi dainininkė 
Veronika Povilionienė. Tuo pa
čiu metu šventės svečiai galėjo 
paragauti senoviškų lietuviškų 
valgių, išgerti giros ar alaus, 
nusipirkti įvairiausių rank
darbių, audinių, keramikinių 
bei gintaro dirbinių. 

Liepos 7 d. visi skubėjome j 
Kauną, i iškilmingą šventės 
atidarymą. Kauno Karo muzie
jaus sodelyje įvyko oficialus 
šventės atidarymas, po kurio 
tūkstantinė dalyvių bei žiūrovų 
minia patraukė i Kauno Dainų 
slėnį. Dainų diena, kaip ir prieš 
daugeli metų. nuaidėjo per 
Kauną ir jo apylinkes galingu ir 
darniu visų dainininkų choru. 
Dirigavo Lietuvos, JAV. Kana
dos chorų dirigentai. 

Liepos 8 d. Vilniaus Kalnų 
parke vyko Ansamblių vakaras. 
Dalyvavo daugiau kaip tūks
tantis dainininkų ir šokėjų, 
sužavėję ne tik daina, ar šokiu, 
bet ir savo spalvingais, puikiais 
tautiniais kostiumais. 

Liepos 9 d. tūkstančius žiūro

vų į Vilniaus „Žalgir io" 
stadioną sutraukė Šokių dienos 
pasirodymai. Buvo pristatyti ir 
pagerbti šokių vadovai, savo 
gyvenimą paskyrę šokiui. Pir
mos šokių šventės vadovai netgi 
pašoko šokį „Lineliai". 

Paskutiniąją šventės dieną 
pradėjome šv. Mišiomis Vil
niaus arkikatedroje, po kurių 
dalyviai ir svečiai su plakatais 
ir vėliavomis žygiavo Gedimino 
prospektu į Vingio parką. Bai
giamajame koncerte dalyvavo 
per 15,000 dainininkų iš viso 
pasaulio, 50 orkestrų (1,200 
muzikantų) ir apie 50,000 
žiūrovų. Klausėme mišrių, mo
terų, vyrų chorų, orkestrai 
šauniai grojo maršus, polkas, 
valsus. Šventė buvo pabaigta 
fejerverku. 

Visomis šventės dienomis 
Vilniaus senamiestyje vyko 
įvairios tautodailės parodos, 
mugės bei koncertai, kurie į 
senamiesčio kiemelius privilio
davo pašokti ar padainuoti ne 
vieną šventės svečią. 

Be šventės renginių Lietuvos 
Vyčiai turėjo galimybių aplan
kyti Šiaulius, Kernavę. Trakus, 
Panevėžį. Rumšiškes, Klaipėdą. 
Nidą. Palangą (kur liepos 4 d. 
piknike pažymėjo Amerikos ne
priklausomybės dieną), Tytuvė
nus (kur klausėsi žymaus an
samblio ..Polifonija" koncerto). 

Visa grupė džiaugėsi galėjusi 
aplankyti savo tėvų ir senelių 
žemę. Daug keliavusių pirmą 
kartą susitiko su savo giminė
mis. Dar ilgai mūsų atmintyje 
neišnyks dainų šventės ir tėvy
nės vaizdai. 

Regina Juškaitė 

Lietuvos Vyčių 112 kuopos susirinkime pranešimų susidomėjusios klausosi 
Šv. Kazimiero vienuolijos ses. Teresa Papšis ir Elizabeth Zibas. 

L I E T U V O S VYČIAI IR 
N A Š L A I Č I A I 

Marąuette Parke veikiančios 
Lietuvos Vyčių 112 kuopos pas
kutinis prieš vasarą susirinki
mas š.m. birželio 21 d. vyko 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
salėje. 

Valerija Stanaitis. Lietuvos Vyčių 
112 kuopos narė, globoja vieną 
tiaSlaitį Lietuvoje. 

Vyčiai ruošiasi savo organi
zacijos 81-mam metiniam suva
žiavimui, š.m. rugpjūčio 4-7 d. 
vyksiančiam Čikagoje, šiame 
susirinkime buvo svarstomi kuo
pos einamieji reikalai. 

Lietuvos Vyčių kuopos visoje 
Amerikoje yra organizuotai 
įsijungusios pagelbėti Lietuvai. 
Vienur rūpinamasi vaistų ir 
medicinos reikmenų bei įrankių 
telkimu ir jų siuntimu Lietuvon, 
kitur organizuojamos JAV gy
dytojų specialistų kelionės Lie
tuvon. 

Lietuvos Vyčių 112 kuopa or

ganizuoja pagalbą našlaičiams 
Lietuvoje. Kuopos pirmininkė 
Vida Sakevičiūtė susirinkime 
labai gražiai aptarė šį reikalą ir 
supažindino su viešnia Birute 
Jasaitiene, kuri apibūdino JAV 
LB Socialinių reikalų tarybos 
komitetą ,.Lietuvos našlaičių 
globa". Komitetui pirmininkau
ja dr. Albina Prunskienė, o Lie
tuvoje — Gražina Landsbergie
nė. Komitetas našlaičius Lietu
voje remia pagal JAV-se labai 
populiaria ,.foster - a - child" 
programą. Komitetas prašo — 
kviečia globėjus, kurie įsipa
reigoja per metus sumokėti 150 
dol. našlaičio išlaikymui. Šiuo 
metu tokiu būdu jau globojama 
daugiau negu 220 našlaičių. 
Našlaičių globėjų nuolat gau
sėja. 

Julija Zakarka, Lietuvos Vy
čių 112 kuopos narė, susirin
kimo metu suorganizavo našlai-

Prof Vytautui Landsbergiui St. Petersburg, Floridoje, lankantis. Iš k. - P. VaSkelienė, J. Mikaila, 
R. Mikaihene, Vyt. Landsbergis, Vyt. Dubauskas, A. Grigaitienė ir K. Grigaitis. 

LIETUVIŲ TELKINIAI 

D E T R O I T , M I 

BALFO METINĖ IŠVYKA 

BALFo 76-to skyriaus metinė 
išvyka sekmadienį, rugpjūčio 14 
dieną, vyks „Pilėnų" stovykloje, 
netoli Manchester, Michigan. 
Bus skanaus maisto ir įvairių 
gėrimų. Tai puiki proga pabend
rauti gamtoje. Veiks įvairūs 
laimės žaidimai ir loterija. 
BALFo 76-to skyriaus valdyba, 
kuriai vadovauja Šv. Antano 
parapijos klebonas kun. Alfon
sas Babonas, kviečia visus 
Detroito ir apylinkių lietuvius 
savo atsilankymu paremti lab
daros organizaciją. Aukas ir 
laimikius laimėjimams prašoma 
įteikti Onai Šadeikienei arba 
Vladui Staškui. 

KUN. K. SIMAIČIO 
MIRTIES METINĖS 

Buvusio Šv. Antano parapijos 
klebono kun. Kazimiero Si
maičio, 1993 m. rugpjūčio 9-tą 
dieną mirusio Lietuvoje, mirties 
metinės Šv. Antano bažnyčioje 
bus paminėtos sekmadienį, 
rugpjūčio 7-tą dieną, 10:30 šv. 
Mišių metu. Per Mišias 
vargonais gros muz. Stasys 
Sližys, sugrįžęs iš Lietuvos. Po 
Mišių, parapijos salėje bus pus
ryčiai. Į Mišias ir pusryčius yra 
kviečiamai visi Šv. Antano 
parapijos parapijiečiai ir buvę 
a.a. kun. Simaičio draugai bei 
artimieji. 

. im 

išsamiai ir nuosekliai. Dalyviai 
pranešimą išklausė su deramu 
rimtumu. Po pranešimo kilo 
daug įdomių paklausimų, kurių 
dauguma buvo pateikti raštu. 
Vyt. Landsbergis bandė į 
klausimus atsakyti, bet, dėl 
laiko stygiaus, tik dalis jų buvo 
atsakyta. Pertraukos metu 
(laike kavutės), dar daug 
asmenų klausinėjo V. Lands
bergį jiems rūpimais, kartais 
asmeniškais klausimais. 

Penktą valandą, užsisakę 
bi l ie tus vakarienei , buvo 
pakviesti į mažąją salę. Prie 
apvalių stalų susėdo arti šimtas 
asmenų. Pietus paruošė E. Pur-
tulienė su padėjėjomis. Po vaka
rienės Aleksas Vaškelis pateikė 
trumpą apžvalgą apie tai, kaip 
mes V. Landsbergį vertiname 
išeivijoje. Po to Jurgis Mikaila 
paskaitė prisiminimus iš pir-

| mųjų Vilniaus radijo prane
šimų Klube apie įvykius Lietu
voje. Klubo vardu sveikino 
pirm. M. Šilkaitis. Vytautas 
Landsbergis, padėkojęs visiems 
už malonų jo priėmimą šioje 
apylinkėje, perskaitė salėje 
neatsakytus klausimus, duo
damas atitinkamus atsakymus. 
Pabaigai apie Tėvynės sąjungą 
kalbėjo Floridos skyriaus pirmi
ninkas Vytautas Dubauskas. Po 
pranešimo buvo renkamos au
kos Tėvynės sąjungai. Surinkta 
761 doleris. Vėliau, pridėjus 
vakarienės pelną, Tėvynės 
sąjungai buvo perduota 1,679 
doleriai. 

ST. P E T E R S B U R G , F L TĖVO DIENA KLUBE 

Eleonora Kasputis, veikli Lietuvos 
Vyčių veikloje, 112-tos kuopos 
susirinkime. 

PROF. VYTAUTAS 
LANDSBERGIS 

ST. PETERSBURGE 
Tėvynės sąjungos Floridos 

skyrius, kuriam vadovauja V. 
Dubauskas, birželio 13 d. su
ruošė susitikimą su prof. Vytau
tu Landsbergiu. 

V. Landsbergis buvo atvykęs 
į Utah ir grįždamas atgal į 
Lietuvą sustojo Miami.kur jam 
buvo suruošti pasimatymai su 
amerikiečiais ir vietos lie
tuviais. Ta proga jis sutiko at
vykti į St. Petersburgą. Pra
nešimui Klube susirinko arti 
300 asmenų. Profesorių pasitiko 
Klubo pirm. M. Šilkaitis ir TS 
narė, šio pasimatymo rengėja, 
Janina Gerdvilienė. Publika, 
pagerbdama svečią, sustojusi 
gausiai plojo. 

Savo gana ilgame pranešime, 
prelegentas prisiminė lietuvių 
susiklausymą ir didelę vienybę 
siekiant pilnos nepriklausomy
bės. Paminėjo mažiau žinomus 
dalykus, susijusius su sausio 13 
ir kovo 11 dienomis. Plačiau su
stojo prie Seimo ir prezidentinių 
rinkimų. Iškėlė kai kurias 
detales ir apgailestavo LDDP 
netinkamą vadovavimą. Kal
bėjo apie nusikalstamumo pro
blemas ir paaiškino planuojamo 
referendumo tikslus. Visi paaiš
kinimai ir iš jų išplaukiančios 
išvados buvo pr is ta tytos 

čiams Lietuvoje paramos vajų. 
Atsirado net 14 asmenų, kurie 
įsipareigojo globoti po vieną 
našlaitį, o kiti sudėjo nemažą 
sumą aukų našlaičių paramai 
Našlaičiai Lietuvoje bus laimin
gi radę tokius gerus globėjus — 
dėdes ir tetas Amerikoje. 

Birutė Jasai t ienė 

Birželio 19 dieną, po sekma
dieninių pietų, buvo prisiminta 
Tėvo diena. Kalbėjo kun. dr. E. 
Gerulis. Savo paskaitoje kun. 
Gerulis palygino, kaip Dievas 
Tėvas suprantamas mahome
tonų, hebrajų ir krikščioniu reli
gijose. Tie palyginimai, taip pat 
nurodymai kiek kartų tėvo var
das, ryšium su Dievu, yra mini
mas Senajame ir Naujajame 
Testamentuose buvo įdomūs ir 
informuojantys. Po paskaitos 
feljetoną apie tėvą ir jo autori
tetą senovės Lietuvoje ir dabar 
paskaitė Stasys Juozapavičius. 

SVEČIAS IŠ GUDIJOS 

Birželio pabaigoje dr. Juozui 
Petrikui kviečiant, pas jį dviejų 
savaičių atostogoms atvyko jo 
pusbrolio sūnus kun. Jeronimas 
Petrikas. Jis šiuo metu yra pa
skirtas Gervėčių parapijos, 
Gudijoje, klebonu. Liepos 3 d., 
sekmadienį, kunigas Jeronimas 
asistavo šv. Mišiose ir pasakė 
turiningą pamokslą. Vėliau, po 
pietų Klube, kun. Petrikas 
kalbėjo apie savo parapiją, jos 

vargus, gudus, ten gyvenančius 
lietuvius ir jų vargus. Esama 
keletą lietuviškų kaimų, tačiau 
visi gyvena labai vargingai ir 
retas atsilanko į bažnyčią, 
dalinai dėl to, kad neturi tran
sporto priemonių arba neįsten
gia nusipirkti benzino. Jų tarpe 
jaučiamas nusivylimas, neviltis 
ir stoka iniciatyvos. Be to, yra 
ir daug mišrių šeimų. Paramos 
negaunama, nes, nei Lietuva, 
nei Gudija neturi atliekamų 
lėšų. Kun. J. Petriko praneši
mas visus sudomino ir buvo 
maloniai išklausytas, bet 
papildomų klausimų neatsi
rado, gal daugiau dėl to, kad jau 
buvo vėlyva popietė. 

Mečys 

WORCESTER, MA 

A.A. VIKTORIJA 
ALYTIENĖ 

Birželio 30 d. savo namuose 
amžinu miegu užmigo Viktorija 
Alytienė. Velionė buvo gimusi 
Lietuvoje. 1951 m. atvyko j JAV 
ir apsigyveno Worcestery. Per 
80 metų šiame pasaulyje išėjo 
ilgą kelią, kuris nebuvo vien 
rožėmis klotas, bet ir dygiais 
erškėčiais nusagstytas. 1965 m. 
mirė vyras Simonas Pumeris ir 
Šv. Kazimiero parapijos mo
kyklą lankanti dukrelė Danutė. 
Kokį širdies skausmą pergyve
no našlė-motina. Po keletos me
tų ištekėjo už Juozo Alytos. 1977 
m. mirė ir jis. V. Alytienė šiuo
se skaudžiuose gyvenimo smū
giuose nepalūžo; ją stiprino gi
lus tikėjimas ir pasitikėjimas 
Dievu. 

Priklausė keletai organiza
cijų. Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopai statant paminklą ..Žu
vusiems už Lietuvos laisvę" ji 
ne tik aukojo, bet rinko aukas 
ir iš kitų asmenų. Buvo labai 
darbšti ir visada savanoriškai 
įsijungdavo (kol sveikata leido), 
1 organizacijų darbus. 1986 m. 
Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuo
pa sesę Viktoriją apdovanojo 
Saulių Žvaigždės medaliu. Ilga
metė narė LARK Moterų Sąjun
gos 5-tos kuopos ir Nek. Mari
jos Prasidėjimo vienuolijos 
rėmėjų skyriaus. Seselės iš Put-
nam, Conn. atvyko į laidotuves. 
Priklausė ir Lietuvių Labdaros 
draugijai. 

A.a. V. Alytienės kūnas buvo 
pašarvotas Jono Kazlausko lai
dotuvių namuose. 

Liepos 1 d. vakare Dr. Vinco 
Kudirkos šaulių kuopa suruošė 
atsisveikinimą, kuriam vado
vavo ir žodį tarė LŠSI Trakų 
rinktinės ir Dr. V. Kudirkos 
šaulių kuopos sekr. Janina Mi
liauskienė. Šv. Kazimiero pa
rapijos vikaras kun. Antanas 
Nockūnas, MIC, sukalbėjo roži
nį. Atsisveikinimas baigtas 
Marijos giesme. 

Liepos 2 d. V. Alytienės kūnas 
palydėtas į Šv. Kazimiero para-
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pijos bažnyčią, kurios velionė 
buvo uoli parapijietė. Šv. Mišias 
koncelebravo vikaras kun. A. 
Nockūnas,MIC (jis sakė ir pa
mokslą). Kartu su Aušros Vartų 
parapijos kleb. kun. Alfonsu 
Volungių. Giedojo parapijos cho
ras, vadovaujamas vargoninin
kės Onos Valinskienės. ,,Ave 
Maria" solo giedojo solistas Va
lerijonas Roževičius. 

Po pamaldų amžinam poilsiui 
nulydėta į Notre Dame kapines, 
kuriose prie kapo duobės pasku
tinį religinį patarnavimą atliko 
šv. Mišias koncelebravusieji ku
nigai. 

Velionės liūdi dvi dukterys — 
Teresė Pavilauskienė, gyvenan-

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171st 
Tinley Park. IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, ODS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 

Pirmas apyl su Nort.hwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą karną Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) te l . 708-422-9260 

ti Kanadoje, ir Irena Savickienė 
— Worcesteryje; abi su šeimo
mis, aštuoni vaikaičiai ir kiti 
giminės. Irenos Savickienės 
globojama motinėle užbaigė sa
vo gyvenimo dienas. Visi pamal
dų dalyviai buvo pakviesti po-
laidotuviniams pietums į Mairo
nio Parką. 

Nesakome Tau miela sese 
Viktorija Sudiev, bet tik iki 
pasimatymo, nes ir mūsų gyve
nimo laivas kasdien artėja prie 
Amžinybės uosto i kurį vieną 
dieną įplaukęs amžiams sus
tos... o tada vėl mes susitiksime 
Amžinojo Tėvo namuose į ku
riuos Tave išlydėjome. Ilsėki? 
Viešpaties ramybėje. 

J.M. 

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas 

9830 S. Rtdgeland Ave. 
Chicago RMge. IL 60415 
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4149 W. 63rdSt. 

312-735-7709 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 
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Tel. (708) 598 4055 
Valandos pagal susitarimą 

Detroito „Žiburėlio" mokinukai darbo metu I* k 
Kasputis. Aleksa Miškinyte ir Liana Butkūnaite 

Dainius GaSka, Linas 

Nuotr Tauros Underienes 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave . , Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 3 . Pulaski Rd., Chicago, IL 

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

708-941 -2806 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tei 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kedzie. Chicago 80852 
Tol . 312-434-2123 

Pirmd 2 v p p - 7 v v . antr 9 v r - 12. 
ketvd 12 4 v p p . penktd 12 - 6 v v 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

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

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448 5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Center-

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

Napervllle IL 60563 
Tel . 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 
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KOVA PRIEŠ 
NUSIKALTIMUS 

P o k a l b i s su L ie tuvos Gene ra l i n iu p r o k u r o r u 
A r t ū r u P a u l a u s k u 

R A S A RAZGAITIENĖ 

— J ū s j a u penkti m e t a i ei
n a t e General inio p r o k u r o r o 
pa re igas . Ką J ū s l a iko te lig 
šiol sva rb iaus iu pas iek imu? 

— Kiekvieni metai turėjo savo 
kokį nors svarbiausią tikslą. 
1990-91 metais reikėjo kovoti su 
visa išlikusia sovietine prokura
tūra, kuri mums kenkė ir visaip 
stengėsi mūsų darbą išsklaidy
ti. Tai buvo ne vien t ik teisinė, 
bet ir politinė kova už visos 
Lietuvos atstatymą, atkūrimą. 
Buvo persipynę ir politiniai, ir 
teisiniai dalykai, ir mes kovojo
me apskritai u i savo likimą. 
1992 metais j a u buvo visai kiti 
dalykai svarbūs. Buvo pradėtos 
baudžiamosios bylos dėl tų, per 
pusantrų metų padarytų, veiks
mų tyrimo. Tuos visus pasireiš
kimus, kurie per pusantrų metų 
buvo nukreipti į Lietuvos vals
tybingumą, reikėjo ištirti . Po 
to jau 1992 metų pabaigoje, aš 
per televizorių pasakiau, kad 
Lietuvoje susiformavo nusikals
tamos grupuotės, susivieniji
mai, kurie tu r i pakankamai 
tvirtą hierarchiją, turi tvirtus 
ryšius su valdžia ir kad susi
kuria mafijos tipo organizacijos, 
su kuriom reikia rimtai kovoti. 
1993 metus galime pavadinti 
gal šiek tiek mūsų pasimetimo 
ir daugiau supratimo, kas įvy
ko, metais. Nuo 1993 metų 
vidurio prasidėjo mūsų aktyvi 
kova su nusikalstamom gru
puotėm, atsirado prevencinis 
bei ki t i į s ta tymai . Ki ta ip 
tariant , kiekvieni metai turi 
savo užduotį. 

— O 1994 metai? 
— Nuo metų pradžios mes 

apsisprendėm, kad reikia daryti 
teisinę reformą. Reikia refor
muoti teismus, prokuratūrą, 
sukurti naujus baudžiamo ir 
civilinio proceso kodeksus. Ir vėl 
yra nauji uždaviniai, ir kiek 
vienais metais yra savi sunku
mai. Aš nepasakyčiau, kad leng
vėja darbas, gal net atvirkščiai 
— j is sunkėja. 

— Kodėl, J ū s ų n u o m o n e , 
Lietuvoje n ė r a lig š io l pasi
sekę p a t r a u k t i a t sakomybėn 
tuos asmenis, kurie vadovau
ja mafijai, a r valdžios parei
g ū n u s , kur ie su jais b e n d r a 
da rb iau ja? 

— Todėl, kad nėra parodymų. 
Jeigu mes operatyvine prasme 
informacijos gauname , t a i 
teisme reikia rimtų parodymų, 
o nusikaltėliai paprastai nenori 
išduoti savo vadų, nes supran
ta, kad jiems nuo to jokių 

lengvatų nebus. Išdavęs savo 
vadą, jis pats rizikuoja, kad gali 
būti suna ik in tas ar kitokiu 
būdu pašalintas. Kitaip sakant, 
yra baimė. Ir šiandien mes ne
galim užtikrinti t iems liudyto
jams ir net daugumai liudytojų, 
apsaugos, nes šiuo metu tokios 
galimybės netur ime. Yra ruo
šiama vyriausybės programa, 
kaip užtikrinti liudytojų ar nu
kentėjusių apsaugą, bet vis tiek 
čia viskas daugiau nutarimų ly
gyje. 

— Ka ip a p l a m a i sekas i ko
va su mafijos a p r a i š k o m Lie
tuvoje? 

— Jeigu per tuos, sakykim. 
daugiau pusantrų metų, kai 
mes turėjome ir politinių prob
lemų, gal tas buvo šiek tiek 
išleista iš akiračio ir per tą 
laiką, aš taip bent manau, susi 
formavo nusikalstamos struktū
ros. Atsidarė sienos, visokie 
draudimai buvo panaikint i , 
pradėjo kurtis r inkos ekonomi
ka. Be abejo, susidarė geros 
sąlygos tokioms organizuotoms 
grupėms. 1992 metų pabaigoj 
jau išryškėjo, kad susikūrė tokie 
nusikals tami susivienijimai, 
kurie pajėgūs dary t i įtaką 
politikai. Apie tai buvo kalbėta, 
prakalbėta ir nuo kalbų pradėta 
prie darbų pereiti . Pirma buvo 
sukurti įs tatymai, po to buvo 
pradėta juos ta ikyt i . 

Aš manau, kad 1993 metais 
suskaldėm, o kai kur iš vis 
pavyko likviduoti, apie trisde
šimt nusikalstamų gaujų. Šian
dien tyrimai vyksta apie pen
kiolikai gaujų. Aš pasakyčiau, 
kad šitą vidutinį ir žemiausią 
lygį mes išmokom neutralizuoti, 
t raukti atsakomybėn, perduoti 
teismam ir didelės problemos 
jau dabar nėra, bet mūsų tyri
mai aukščiau nepakyla. Mes 
negalime prieiti prie pareigūnu, 
su kuriais jie turi ryšį, su 
valdžios, su teisėsaugos parei
gūnais, su kuriais jie bendrau
ja. Kitaip ta r ian t , patrauktų 
atsakomybėn šitokių asmenų 
tarpe dar nėra. 

Dabar jau yra paruoštas nau
jas baudžiamo proceso įstatymų 
paketas, kur ka lbama apie 
galimus sandėrius tarp gaujos 
dalyvių ir teisėsaugos darbuoto
jų. Vadinasi, prokurorui sutei
kiama teisė net raukt i baudžia 
mon atsakomybėn žmogaus, jei 
jis padėjo išaiškinti nusikals
tamą grupę ar davė parodymus, 
apkalt indamas save arba kurį 
kitą savo gaujos dalyvį. Manau, 

Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras Artūras Paulauskas. 
Nuotr R. Razgai t ienės 

kad. priėmus tokius įstatymus, 
mes galėsime palypėti laiptais 
aukščiau ir pradėti persekioti 
ne vien tiktai tuos vidutinius 
gaujos dalyvius, bet ir jų 
vadeivas, ir netgi tuos, su 
k u r i a i s j ie pa la iko ryš ius 
valdžioj. Manau, kad čia bus 
antras labai svarbus etapas 
mūsų kovoje. 

— A r ga l ė tumė te pa te ik t i 
šiek t iek statistikos apie nusi
ka l t imus Lietuvoje? 

— Žiūrint į praėjusio pusmečio 
statistiką, bendras nusikalsta
mumo lygis mažėja. Jau mes tu
rime pastovią tendencija kiekvie
ną mėnesį mažinti nusikaltimų 
lygį. Per 1994 pirmąjį pusmetį 
užregistruota 18^ mažiau nusi
kal t imu. Absoliučiais skaičiais 
— t a i 5.800 nusikaltimų ma
žiau. Bet čia visuomet reikia 
žiūrėti į nusikaltimu struktūrą. 
Mažėja tokie nusikaltimai, kaip 
valstybinio turto vagystes. Gali
ma paaiškinti , kad mažėja ir 
valstybinis tur tas — daug pri
vatizuojama ir pan. Bet mažėja 
ir asmeninio turto vagysčių: 
vagiama mažiau iš butų, iš 
t ransporto priemonių. Toks 
rodiklis yra gan neblogas. 
Tačiau didėja sunkių nusikal
timų skaičius. Nerimą labai 
kel ia tyč in ių nužudymų 
skaičius. Tas skaičius metai iš 
metu auga ir dabar turime už 
pusę metų 230 nužudymų per 
visą respubliką. Tai sudaro 
50$ daugiau, negu iš praėjusių 
metų to paties laikotarpio. Di
dėja ir tokių rūšių nusikaltimai, 
kaip atvirosios vagystės, plė
šimai. Štai tai mums kelia 
susirūpinimą. Nors bendras nu
sikaltimu lygis mažesnis, bet 

sunkių nusikaltimų lygis di
dėja. 

— Kokia bū tų p a d i d ė j i m o 
pr iežas t i s? 

— Sunku paaiškinti. Pas mus 
apskritai šiuo metu labai mažai 
tyrinėjimo. Tyrinėja žurnalistai, 
mokytojai, bet kriminologinių 
tyrimų, kuriuos teisininkai, spe
cialistai, psichologai darytų, yra 
labai mažai a r visai dar nėra. Aš 
galiu remtis tiktai savo patir
timi, savo darbo prakt ika, dau
giau nieko. Sakykim, kodėl di
dėja tyčinių nužudymų? Aš ma
nau, kad žmonės buvo psicholo
giškai nepasiruošę susidurti su 
ekonomika, su kuria jie dabar 
susidūrę. Daugiau kaip pusė 
nužudymų yra dėl pinigų, vadi
nasi, dėl ekonominių interesų. 
Tai skolos, skolų negrąžinimai, 
skolų išmušinėjimai: tai žemės, 
tai grąžinti namai. Visa tai 
žmogų prislegia psichologiškai 
taip stipriai, kad jis negali kitaip 
išspręsti savo problemų, kaip 
nužudydamas savo priešininką. 
Mes tokių atveju tu r ime didė
janti skaičių. Aš tas priežastis 
paaiškinau labai paviršutiniš
kai, bet pagrindinė priežastis 
yra pinigai. 

— A r J ū s g a l ė t u m ė t e pa ly
ginti Lietuvoje įvykus ių nusi 
ka l t imų lygį su k i tų k r a š t ų ? 

— Daugiausiai galėčiau paly
ginti su kitais Baltijos kraštais . 
Pavyzdžiui, žiūrėti kiek yra pa
daroma nusikaltimų 10.000 gy
ventojų. Lietuvoje dešimčiai 
tūkstančiu gyventojų yra pada
roma 70 nusikaltimų. Latvijoj — 
79, o Estijoj — 113. Vadinasi . 
Lietuva iš visų šitų valstybių 
vis tiek atrodo geriausiai . 

(Bus daugiau) 

RŪPINASI 
NUSIKAITIMAIS 

P . P A L Y S 

Su susidomėjimu ir nerimu 
Lietuvos spaudoje skaitome apie 
t e n v y k s t a n č i u s įva i r ius 
k r imina l in iu s nusižengimus, 
kur ių prieškarinėje Lietuvoje 
nebū tume net ir sapnavę! Per 
daug stebėtis nereikėtų. Va, kad 
ir Vokietija, kuri buvo žinoma, 
kaip darbštumo, tvarkingumo ir 
didelio drausmingumo kraštas. 
ir jos veidas pradeda keistis. 
Dabar ir vokiečių spaudoje pilna 
žinių apie šalyje vykstančius 
įvairios rūšies kriminalinius 
nusižengimus. Ypač esančios 
veiklios gaujos, atkeliavusios iš 
Rytų Europos valstybių, kurių 
pagrindinis t iks las — brangių 
mašinų vogimas. Labai dažnai 
nukenčia užsieniečiai ir azylio 
prieglobsčio siekią pabėgėliai. 
N e r e t i a t s i t i k i m a i , kada 
n u k e n t ė t i t e n k a vyresnio 
amžiaus , o net ir luošiems 
asmenims. 

Paskut in iu laiku didelio ti
ražo dienraštyje ,,Bild — Zei-
tung" , didelėmis raidėmis pasi
rodė užrašai apie dažnėjančius 
nužudymus. Dėl to policijos uni
jos vadas pareikalavo, kad būtų 
padidintas policijos kontingen
tas . Ne t ir Vidaus reikalų 
minis t ras Manfred Kanther iš
reiškė susirūpinimą dėl pra
dėjusių pavojingai kilti krimi 
nalinių nusikal t imų. 

Praėjusiais metais vakarinėje 
Vokietijos dalyje nusikaltimų 
skaičius pakilęs 2.7%. Situacija 
rytinėje dalyje esanti dar bloges
nė. Ten nusikal t imai pakilę iki 
30%. Sta t is t ika , kurią yra pa
ruošę Berlyno, Hamburgo ir 
Tuebingeno kriminologai rodo. 
kad vienas trečdalis Vakarų ir 
pusė Rytų Vokietijos gyventojų 
y r a į s i t i k i n ę , jog jie gali 
nuken tė t i gatvėse nuo užpuoli
mų. 

Padažnėjęs moterų išprievar
tavimas. Pagal policijos prane
šimus, 1993 m. Vakarų Vokie
tijoje buvę užregistruota 8.3 
išpr ievar tavimai iš 100.000. 
Tačiau, sakoma, tai nesąs tikras 
skaičius, nes ne visi išprievar 
t av imai būna raportuojami. 
Kovojant su tos rūšies nu
sikalt imais, Vokietijos mies
tuose buvo plat inami lapeliai, 
kuriuose moterys įspėjamos, 
kaip nuo tokių pasikėsinimų 
apsisaugoti. 

Praėjusių metų laikotarpyje 
VTokietijos miestų gatvėse buvo 
užpulta ir nukentėjo 25.000 
asmenų. Užregistruota 7.000 
įsibrovimų į bankus , lošimų j 
namus, benzino stotis. 3,000 j. 
kartu apiplėšta privatūs namai, 
o gatvėse 8,000 moterų dienos 
metu neteko savo rankinuku 
Laikraščiuose rašoma, kad net 

Danutė Bindokienė 

Kelionė į lavonų šalį 
Atrodo, kad baigiantis dvi

dešimtajam šimtmečiui vis daž
niau vyksta apokalipsiški įvy
kiai, kuriuos žiniasklaida be
veik su pasigardžiavimu bruk
te bruka į kiekvienus namus. Iš 
tam tikro taško žvelgiant, tele
vizijos bei spaudos reportažai 
yra geras būdas atkreipti dėme
sį į baisiąsias žmonijos nelaimes 
• gamtos ar pačių žmonių sukur
tas), bet nuolatinis šiurpiu vaiz
dų transliavimas atbukina sąži
nes ir jausmus, ugdo nejaut
rumą kančioms. Taip ir pagal
voji: jeigu Hitlerio laikais būtų 
televizijos žurnalistai su savo 
filmavimo aparatais įleisti į 
koncentracijos stovyklas, mir
ties kameras, krematoriumus, 
a r visas pasaulis būtų taip pat 
apipiltas sielą stingdančiais 
vaizdais? 

Deja, anuomet nebuvo ko
munikacijos satelitų ir žydrųjų 
ekranų kiekvienuose namuose, 
be to, naciai, kaip ir bolševikai, 
stengėsi nuslėpti savo nežmo
niškumą, apgaubdami jį įvairia
spalve propagandos uždanga. 
Tačiau kažkur pasąmonėje 
sukrebžda nerami mintis, o 
jeigu t ie koncentracijos lageriu 
va izda i ir būtų parodyt i 
pasauliui , ar pasaulis būtų 
tikrai reagavęs ir pasistengęs 
žmonių naikinimą sustabdyti, 
žudytojus nubausti? 

Daug mėnesių kasdien buvo 
skaičiuojamos karinio smurto 
aukos buvusioje Jugoslavijoje. 
Tas karas kėlė pasibaisėjimą 
dar ir dėl to. kad vakarykšti 
draugai ir kaimynai, metų me
tais taikiai gyvenę šalia vieni 
kitų, staiga tapo aršiausiais 
priešais ir be jokio sąžinės 
graužimo atliko neapsakomus 
žiaurumus. Visa tai vyko pasau
lio akivaizdoje ir vis tiek to 
pasaulio akys užsimerkė, kad 
nematytų siaubo, ausys užsi
darė, kad negirdėtų šauksmo, o 
širdys liko nejautrios ken
tėjimams. Niekas niekuomet 
nedavė logiško a tsakymo į 
klausimą: dėl ko taip ilgai dels
ta? Nors yra sukurtos atsakin
gos organizacijos, pvz.. Jungtinės 
Tautos. į kurias veržiasi įstoti 
didžiosios ir mažos valstybės, 
prižadėdamos viena kitą remti, 
padėti, taikiai sugyventi, bet tie 
pažadai neverti popieriaus, ant 
kurio surašyti. Žodžiai lieka žo
džiais, o tikrovė keliauja smur
to, žiaurumų, brolžudystės ir 
prievartos keliu. Agresoriai į žo
džius nekreipia dėmesio. 

Tačiau joks kitas konfliktai 
tarp tautų a r etninių grupių 
nenusiaube šios planetos, kaip 
Įvykiai Ruandoje. Jeigu kas 
norėtų tikėti pranašystėmis, ga 
lėtų tvirt inti , jog tai pradžia 
pasaulio pabaigos. Ar kada, 
išskyrus ga lbūt viduramžių 
juodąjį marą Europoje, buvo kur 
tokia lavonų šalis? Ar pasaulis 
matė tiek kančios, ašarų, žiau
rumų ir neapykantos , kaip 
Ruandoje? O viso to kentėjimo 
priežastis ta ip ir lieka neaiški. 
Bežiūrint ž inių televizijoje, 
sunku nusakyti skirtumą tarp 
Tutsi ir Hutu giminės žinomų — 
jie labai panašūs. Tačiau Hutu 
gyventojai išžudė apie 500,000 
Tutsi žmonių; o dabar atėjo eilė 
žudytojams, nes šiuo metu laimi 
Tutsi. Konfliktas pagimdė per 2 
mil. pabėgėlių. Toks masinis 
žmonių egzodas dar niekad 
nebuvo užregistruotas žmonijos 
istorijoje. 

Pabėgėlius persekioja ne vien 
priešai, bet badas, ligos ir mir
tis. Susigrūdę stovyklose be 
mažiausių higienos reikala
vimų, be š v a r a u s ge r i amo 
vandens, daugelis su negyjan-
čiomis žaizdomis — smur to 
liekanom — vargšai žmonės 
krinta kaip musės rudenį. Sa
koma, kad žmogus ten miršta 
kas minutę. 

Ir visa tai vyksta ta ip pat 
pasaulio akivaizdoje. Kodėl 
nėra greitos reakcijos? Kodėl* 
de l s i ama i š t i es t i paga lbos 
ranką? Kodėl Amerikos juodieji, 
kurie savo šaknų ieško Afriko
je ir yra tokie greiti visus kaltin
ti rasine diskriminacija, prie
šinasi pagalbos siuntimui savo 
rasės gentainiams Ruandoje? 
Ko taip ilgai laukė JAV prez. 
Clintonas, kur is labai mėgsta 
sėsti i malūnsparnį ir paskrai
dyti virš apsemtų laukų Missis-
sippi deltoje a r Georgia valsti
joje, apžiūrėti žemės drebėjimo 
sugriautą Kaliforniją? Ar dėl to, 
kad Ruandos plotuose nėra 
brangių žemės turtų, o žmonės 
..nepavojingi'" ir neturi įtakos 
pasaulio politikai? Jeigu mūsų 
prezidentas išsiruoštų kelionei 
į tą lavonų šalį. nereikėtų ilgai 
galvoti, ar pagalbos siuntimas 
Ruandos žmonėms yra ..kišima
sis į to krašto vidaus politiką", 
nereikėtų klausti nei Kongreso 
leidimo. Čia ne užsienio politi
kos supratimo stoka, o papras
to human i škumo , j au t rumo 
žmonijos kančioms trūkumas. 

4.655 kartus nusikaltimai buvo 
padaryt : panaudojant šau
namąjį ginklą. 

Vokietijos gyventojai, kurie 

didžiavosi savo krašte vyrau
jančia tvarka, drausme ir įsta
tymų gerbimu, staiga pasijuto 
nesaugiai. 

NEBUVO LEMTA ŽŪTI 
JUOZAS KULIUKAS 

ATSIMINIMAI 

11 
Po kiek laiko vėl turėjau eiti maisto parsinešti. Kai 

vakare grįžau, koja nekaip atrodė — buvo sutinus. Jokių 
vaistų niekas nedavė, turėjome persiristi patys. Ban
dažai buvo persisunkę krauju. Kai bandažus numečiau, 
pamačiau, kad aplink žaizdą gal tūkstančiai utėlių susi
spietę. Buvo tikrai šiurpu matyti. Pasakiau, kad kitą 
dieną kas nors kitas tu rės maistą parnešti. 

Rytą pasižiūrėjome vienas į kitą. Buvo tik viena išei
tis: likti alkaniems, a rba man eiti. Visų žaizdos labai 
blogai atrodė, o mano — galbūt geriausiai. Vėl išėjau. 
Vienas iš mūsų grupės turėjo sužeistą petį, ta i jis 
panorėjo eiti drauge. Sako, gal ras kokį daktarą, kas nors 
duos vaistų arba bent švarių raiščių,o jis padėsiąs ir 
maistą parnešti. 

Kelias buvo labai duobėtas ir slidus. Vargšas 
paslydo, matyt, smarkiai užsigavo petį ir turėjo grįžti. 
Likau vėl vienas. Pirmiausia užėjau į sanitarijos punktą. 
Laimė, kad ten radau daktarą. Apžiūrėjo koją, pamatė , 
kad bandažai krauju permirkę ir pilni utėlių. J i s 
pasišaukė sanitarą, liepė išvalyti žaizdą, atnešti švarių 
bandažų. O ta ip pat įsakė grįžti su manim prie visos 
grupės ir pažiūrėti, ka ip kiti sužeistieji laikosi. 

Mes ten buvome maždaug savaitę. Per tą laiką pra
dėta geriau organizuotis. Kartą visus sušaukė į didesnį 
namą. Komisaras įsakė sudaryti visų sąrašus. Vienas 

kareivis priėjo prie manęs. Iš sykio nebepažinau, kad 
tai mano būrio būrininkas Valiukas. Jis ir sako: 

— Kuliukai. ką gi tu čia veiki? 
Išklausinėjo, kur esu apsistojęs, ar ir jam ten nėra 

vietos prie kitų. 
Nors prisiminiau, ką jis buvo anksčiau pasakojęs, 

kad lietuviai enkavedistai buvo labai žiaurūs, gaude 
Lietuvos karininkus bei aukštesnius valdininkus, mė
ginusius pereiti per sieną į Vokietiją, galėjau jo ir 
nepriimti. Bet jis tikrai labai blogai atrodė, buvo sužeis 
tas į nugarkaulį, nelabai gerai valdė rankas. Pasakiau, 
kad gali eiti su manim, nes vietos visiems užteks. 

Netrukus tuos. kurie galėjo vaikščioti, nuvežė į 
pereinamąją karo lauko ligoninę, kur i buvo įkurta 
didelėse palapinėse. Visur buvo pilna sužeistųjų, bet 
tvarka jau geresnė. Retkarčiais perrišo žaizdas ir davė 
vaistų. Iš ten po kiek laiko nuvežė į geležinkelio stotį, 
susodino į t raukinį ir išvežė į Tūlą. 

Čia visus aptvarkė, davė kitus apatinius drabužius, 
nukirpo plaukus, daktaras patikrino visą sveikatą, per
rišo žaizdas. Patalpino dideliame name, nors j is neat 
rodė kaip ligoninė. Užlipom i antrą aukštą. Tai buvo 
didelė palata, panaši į kazematą, su dviejų aukštų me
diniais narais. Jokio patalo. Turėjom gulėti an t plikų 
narų. Ten buvo gana daug sužeistų, maistas labai blo
gas. Apačioje buvo fabrikas, kur gamino šovinius ir 
visokius ginklus. 

Po kelių dienų nuvežė į geresnę ligonine. Kaip ir 
anksčiau turėjau nusirengti, išmaudė, apkirpo, 
pakeitė visą aprangą. Tačiau viską atliko gailestingo
sios sesutes. Palatoje lovos baltos, su paklodėmis, pagal-
viukai minkšti. Atėjęs daktaras patikrino žaizdas, vėliau 
valgyti atnešė į lovą. 

Kai aš t ik padėjau galvą an t pagalvės, tai ir užmi
gau. Kiek ilgai miegojau, nežinau. Pribudino sesutė ir 
pasakė, kad pusryčiai jau prie lovos. Taip buvo kasdien: 
sesutė pažadina, liepia nusipraust i ar vėl ką. o po to vėl 
miegu. Gal kokias t r is dienas nežinojau, ar rytas, ar 
vakaras . T ikra i , kol gyvas būsiu, nepamiršiu tokio 
malonumo, kai nebuvo nei utėlių, dar minkšta, švari 
lova. Atrodė, kad esu rojuje. Geriau ir būti negalėjo. 

Bet viskas ilgainiui praeina. Gal po kokios savaitės 
ligoninę uždarė . Aš buvau likęs t ik vienas porą 
paskutinių dienų, tai sesutės mane labai lepino, buvo 
geros. 

Nuvežė į k i tą ligoninę. Ten buvo sunkiai ir lengvai 
sužeistų. Pasirodė, kad ligoninėje buvo ir keletas 16-tos 
divizijos sužeistųjų. Viršininkas turėjo viršilos laipsnį. 
Iš kar to man iau , kad ta i koks komisaras. Pasirodė, jog 
tai Lietuvos kar iuomenės viršila, malonus ir gabus 
karys. J is gerai sugyveno su vyriausiu ligoninės gydyto
ju, dėl tojo dar nepas iuntė į frontą. Buvo kalbama, kad 
gydytojas seniai ligoninėje dirba ir labai nekenčia 
komunistų. 

Viršila visą ligoninę tvarkė. Vėliau gerai su juo 
susipažinau. J i s turėjo nemažai pažystamų ir mane 
supažindino su merginomis. Apylinkėje buvo likę labai 
mažai jaunų vyrų. tai turėjau pasisekimą. Mane dažnai 
pasiųsdavo į miestą ką nors parnešti iš sandelių. Gaila, 
kad tuose sandėliuose nebuvo gal ima daug ko iškombi 
nuoti. 

Dažnai praeidavau pagal pravoslavų cerkvę. Maty
davau, kad daug žmonių — civilių ir kariškių — eina 
į cerkvę. Kaip t ik tuo laiku buvo rusų pravoslavų Vely
kos, tai ir aš užėjau į cerkvę. Ji buvo pilna žmonių Taip 
gražu viduje, labai gražiai giedojo per pamaldas. Tikrai 

buvo labai graudu, nes prisiminiau, kaip namie, o vėliau 
Vilniuje, eidavom į bažnyčią, ypač švenčių metu. Man 
pirmą kartą teko matyti cerkvę ir džiaugiausi, kad 
Stalinas dar nebuvo spėjęs sunaikinti visų maldos namų. 

Atėjo pavasaris. Netoli ligoninės buvo parkas, tai 
vakarais išeidavome pasivaikščioti, susitikti su mer
ginomis. Viršila turėjo neblogą uniformą, o aš neturėjau 
jokių antpečiu, tad niekas nežinojo, kokį laipsnį turiu. 

Kartą atėjo du lietuviai, vienas karininko uniforma, 
kitas civilis. Matyt, kokie komisarai . Jie visus 
apklausinėjo. Manęs civilis klausė, kur gyvenau Lietu
voje, ką dirbau. Pasakiau, kad buvau ūkininkas, tai jis 
klausinėjo, ar ūkis buvo didelis. Sakėsi, kad kilęs iš 
Biržų. Kaip vėliau sužinojau, iš ligoninių sužeistuosius,, 
kurie jiems buvo patikimi, siųsdavo kažkur netoli 
Maskvos i poilsio vietovę. 6 iš ten kariai jau nebuvo 
siunčiami į frontą. Juos rengė po karo būti Lietuvos 
kankintojais. Laimė, pasirodė, kad aš tam nebuvau 
tinkamas. 

Civilis mane pasišaukė d,.r k.irtą ir klausė, ar moku 
lenkiškai, ar kada esu buvęs Lenkijoje". Pasakė, kad or 
ganizuojama lenkų armija, todėl gal aš norėčiau, jsi 
jungti i tą armiją Kai atsakiau, kad esu lietuvis, mane 
paliko ramybėje. 

Gegužės viduryje mane ir dar vieną Lietuvos žydą 
išrašė iš ligoninės. Liepė mums eiti į štabą, iš kur turėjo 
paskirti i naują vietą. Štabe mums išdavė dokumentus, 
geležinkelio bilietą ir trims dienoms maisto. 

Kitą rytą nuėjome į geležinkelio stotį. Dar reikėjo 
kur) laiką palaukti. Kai atėjo keleivinis traukinys, 
mažai į jį lipo žmonių, nes niekas nenorėjo važiuoti fron
to link Turėjome važiuoti kažkur Oriolo kryptimi 

<Bus daugiau) 
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HALINA KOBECKAITĖ -
LIETUVOS AMBASADORĖ 

ESTIJOJE 
J U O Z A S KOJELIS 

veiklą Šv. Kazimiero parapijo
je ir dalyvauti pusvalandžio 
televizijos programoje. Viešnia 
sumaniai nušvietė tautybių są
lygas Lietuvoje ir p ne. „'ė kal
tinimus, kad rusiakalbiai Lietu
voje skriaudžiami. 

Užsimezgusi pažintis Kalifor
nijoje prasitęsė į Vilnių. Praėju
siais metais Tautybių departa
mento direktorę aplankiau jos 
įstaigoje, o šiais metais, kai j a u 
ruošėsi kelionei j Taliną, pralei
dau vakarą jos šeimoje. Pažintis 
su jos vyru Mykolu Firkovičiu
mi grąžino mane į 1940 metus , 
kai Trakuose teko sutikti jo 
dėdę Simoną Firkovičių, žymų 
kara imų poetą ir dramaturgą, 
Trakų karaimų kenesos dva
sininką. 

SĖKMINGAI VYKSTA 
A.P.P.L.E. KURSAI 

Halina Kobeckaitė. 
Birželio mėnesį Lietuvos vy

r iausybė naująja ambasadore 
Estijoje paskyrė Haliną Ko-
beckai tę , nuo Lietuvos nepri 
k lausomybės atgavimo ėjusią 
Tautybių depar tamento gen. di 
rek torės pareigas. Šis depar 
t amentas nepriklausė jokiai mi
n i s t e r i j a i . L ie tuvo je e s a n t 
regis t ruotų per šimtą įvairių 
t au tyb ių žmonių, išsilavinusi, 
to lerant iška , poliglote kara ime 
direktorės pareigoms labai tiko. 
Tautybių depa r t amen tas buvo 
v ienas iš geriausiai besitvar
kančių administracinių vienetų 
Lietuvoje. 

Kobeckai tė gimė Trakuose , 
kai Vi ln iaus kraštas 1939 m. 
grįžo Lie tuva i , žu rna l i s t iką 
baigė Vilniaus u-te. studijas 
gilino Taškento ir Maskvos 
univ. . o 1972 m. apgynė diser
taciją ..Meno kūrinio analizės 
problemos lenkų estetikoje", 
gaudama humani ta r in ių moks
lų daktarės laipsnį. Sovietmečiu 
es te t iką dėstė aukštosiose mo
k y k l o s e ir buvo p a k e l t a į 
docentes. 

Nor s ji baigė žurnal is t iką ir 
periodikoje y ra paskelbusi daug 
straipsnių, tačiau prigimties 
t a len ta i t r aukė labiau į grožine 
l i t e r a t ū r ą . Yra i šve r tus i į 
l ie tuvių kalbą mažai pasaul iui 
pažįs tamų tu rkų kalbomis 'uz
bekų, kazachų. azerbaidžanų> 
parašytų 20 grožinės l i teratūros 
knygų. Be šių kalbu ji dar moka 
l ietuvių, kara imu, lenkų, rusu 
ir ang lų kalbą. 

Kara ima i negausi, bet turbūt 
pati lojaliausia tautinė mažuma 
Lietuvoje. J i e čia gyvena nuo 
14-to amžiaus . Daugiausia ka 
r a i m a i susibūrę Vilniaus kraš
te, ypač Trakuose. Mažesnės 
b e n d r u o m e n ė s dar gyvuoja 
K a u n e ir Panevėžyje. Savo tau
tinei kilmei ištikima išliko ir 
Kobecku šeima Halina įsisavi
no kul tūr ines ir religines karai
mu tradici jas ir 1988 m buvo 
i š r ink ta Lietuvos kara imų kul
tūros bendrijos pirmininke. Ji 
yra tyrinėjusi karaimų kultūrą 
bei istorija ir tais k laus imais 
paskelbusi straipsnių ir studijų. 
Taip pat yra rašiusi apskri ta i 
apie t a u t i n i u s santykius Lietu
voje ir Lietuvos tautine politiką. 

Atėjusi į valstybės aparatą, 
nuo 1990 m. Kobeckaitė ats to 
vavo Lietuvai t a rp tau t inėse 
k o n f e r e n c i j o s e , s v a r s t a n t 
mažumų problemas Nuo 1992 
m. ji yra Lietuvos UNESCO 
t a u t i n ė s komis i jos vice
p i rmininkė . Jos vyras Mykolas 
Firkovičius , inžinierius, yra 
L ie tuvos k a r a i m ų re l ig inės 
bendruomenės vyresnysis dva 
s in inkas . 

• 1993 m. vasario — kovo meti 
Kobeckaitė atvyko Amerikon 
da lyvau t i JAV Informacijos 
agentūros suorganizuotoje pro 
gramoje . .Etniškumas ir pliura 
lizmas Amerikoje". Su grupe ji 
buvo a tvykus i ir į Los Angeles 
JAV LB Santa Momcos apylin 
kės valdyba suorganizavo jos 
susi t ikimą su visuomene, suda 
rė progą pamatyt i l ietuvišką 

Simonas Firkovičius. 

1940 metų pavasario semes
t ru i Humanitar inių mokslų ir 
Teisių-ekonomijos fakultetai iš 
Vytauto Didžiojo universiteto 
buvo perkelti į Vilniaus univer
s i te tą . Ten regis t ravosi i r 
s tudentų organizacijos. Anks
čiau įsiregistravusios korporaci
jos universiteto gyvenime turėjo 
vadinamas akademinio pirmu
mo teises, pvz., žyguoti studentų 
eisenų priekyje, jų a ts tovams 
pirmiesiems kalbėti univer
siteto iškilmėso. įvairiose aka
deminėse diskusijose a r politi
nio pobūdžio renginiuose. Ta 
teisė Vytauto Didž. universitete 
Kaune naudojosi atei t ininkai . 
Neol i tuanai tą teisę norėjo 
laimėti Vilniaus u-te. Po nuoty
kingų varžybų, kur i a s e su 
aprašęs ..Ateityje", laimė vėl 
nusišypsojo ateitininkams. Atei
t i n i n k a m s į r eg i s t ruo t i i r 
organizuoti Vilniaus u-te buvo 
sudaryta komisija, kurion įėjo 
Uršulė Skinulytė ir Juozas Ko
jelis 'humanitarai) ir Antanas 
Šidlauskas 'ekonomistas'. Atei
t i n i n k ų federacija bi ržel io 
mėnesio antroje pusėje ruošė 
Vilniuje V ateitininkų kongre
są, tik bolševikų okupacija su
trukdė. Bet Vilniaus ateitinin
kai gegužės pabaigoje suorgani
zavo dar ir dabar prisimintiną 
iškyla i Trakus. Suvažiavo daug 
kolegų iš Kauno. Mus sutiko ir 
kalbą pasakė Trakų burmistras 
ka ra imų dvasininko rūbais . 
Kalbėdamas rusiškai, papasa
kojo ta rp karaimų išlikusias 
legendas apie Vytautą ir reiškė 
džiaugsmą del Vilniaus grąžini
mo Lietuvai. Šiandien prisime
nu jo vieną mintį: ..Lenkų oku
pacijoje Trakai atrodė kaip 
karalai tė elgetos rūbuose". Iš 
t ikro Traku miestelis atrodė la
bai skurdus Esant Halinos ir 
Mykolo Firkovičių šeimoje (duk
tė Karina. Vilniaus Muzikos 
akademijos diplomantė' išaiškė
jo, kad tada mums kalbėjęs Tra
kų burmistras buvo Mykolo Fir
kovičiaus dėdė Simonas, kuris 
karaimams turi maždaug tokius 
pat nuopelnus kaip lietuviams 
dr. Jonas Basanavičius. 

Naujoji ambasadore kvietė 
lietuvius, atvykusius i Taliną, 
aplankyt i ir Lietuvos ambasa
dą. Ambasados adresas - Vaba 
duse ai. 10. EE 0100. Tallinn. 

Šių metų liepos 18 d. prasidėjo 
ketvirtieji, A.P.P.L.E. ruošiami, 
vasaros seminara i Lietuvos 
mokytojams. Pradėti su 500 
dalyvių 1991 metais, jau trečią 
vasarą susirenka per tūkstantį 
klausytojų iš visos Lietuvos. 

Vilniaus aerodrome nusileido 
78 dėstytojai, kurie po kelių 
dienų paruošiamųjų paskaitų 
apie Lietuvos švietimą išsiskirs
tė dirbti į Kauną, Klaipėdą ir 
Vilnių. 

Per atidarymo iškilmes Kau
no švietimo skyriaus vedėjo 
pavaduotoja Genovaitė Kuc-
kai l ienė pasve ik ino ir gė
lėmis apdovanojo atvykusius 
dėstytojus. J i Kaune taip pat 
eina A.P.P.L.E. kursų organiza
torės pareigas. A.P.P.L.E. dės
tytojų vardu kalbėjo Kauno pro
gramos direktorė Gailutė Sku
čienė, primindama, kad, nors 
mokytojo profesija y ra sunki ir 
dažnai visuomenės neįverti
nama, bet tuo pačiu ir kilni, 
kadangi paruošia jauną žmogų 
a te ič ia i . P a s i d a l i n a n t t a i s 
pačiais rūpesčiais, ieškant bend
rom jėgom a t sakymo, t iek 
Lietuvos, t iek Amerikos moky
tojai tampa vieni kitiems rei
kalingi. J i taip pa t padėkojo 
visiems, kurių pastangomis ir fi
nansine parama seminarai buvo 
suorganizuoti: Lietuvos švie
timo ir Mokslo ministerijai, kuri 
aprūpino A.P.P.L.E. dėstytojus 
pragyvenimu; Tautos fondui; 
Atviros Lietuvos fondui ir 
Lietuvių ka ta l ikų religinei 
šalpai. 

Taip pat ir išeivijos lietuviams 
bei amerikiečiams už suaukotas 
st ipendijas L ie tuvos moky
tojams, be kurių daugelis ne
b ū t ų į s t e n g ę s d a l y v a u t i . 
Padėkojo ir š e imin inkams , 
anksčiau minėtai Kuckailienei 
ir jos padėjėjams mokyklų in
spektoriui Eugenijui Rupšiui ir 
4-tosios mokyklos direktoriaus 
pavaduotojai Zitai Bledienei už 

visą įdėtą darbą ir parodytą 
nuoširdumą. 

Kaune kursai vyksta Ketvir
toje vidurinėje mokykloje, kuri 
yra Miško gatvėje. Dalyvauja 
235 mokytojai iš visos Lietuvos, 
o paskaitas skaito 27 dėstytojai 
iš 11-kos JAV (net du iš tolimų 
Havajų). J ų tarpe šeši yra gimę 
Lietuvoje, 4 turintys lietuviškas 
šaknis, o daugumas amerikiečių 
(17), kurie, neturėdami jokių 
krau jo r y š i ų , sus idomėjo 
Lietuva ir nori prisidėti prie jos 
suklestėjimo. 

Klausytojai tur i pasirinkimą 
dalyvauti šiose srityse: kata
likiškoji mokykla; pradinė mo
kykla; gimtosios kalbos moky
mas; demokratija ir pilietiš
kumo ugdymas; svaigalų nau
dojimo išvengimas; švietimo va
dyba; anglų kalba. 

Kiekvieną dieną visi dalyviai 
turi po valandą anglų kalbos 
praktikos ir skirta valandėlė 
pabendravimui. 

Norėtumėm paminėti , kad 
A.P.P.L.E. kursai pirmą kartą 
vyksta Kaune ir t ikimės, kad 
tas tęsis ir ateityje. 

Galima džiaugtis, kad Klaipė
doje A.P.P.L.E. dviejų savaičių 
'liepos 18-29 d.) kursuose daly
vių nuotaika tokia giedra ir 
šviesi, kiek uostamiesčio puikus 
oras. Kursus lanko 200 klau
sytojų, suplaukusių iš visų 
Lietuvos kampel ių , semiasi 
žinių, pasirinkę vieną iš sep
tynių siūlomų specialybių. Dar 
kasdien galima rinktis iš ketu
rių a r daugiau trumpesnių pa
skaitų. Taip pat siūlomos trijų 
lygių anglų kalbos pamokos. 
Visus tris miestus, kur vyksta 
A . P . P P L . E . kursai, aplankys 
keletas . .sparnuotų" paskai
tininkų, kurie kalbės visiems 
kursų dalyviams. 

Iš devyniolikos paskait ininkų 
tik t rys kalba lietuviškai, todėl 
talkina vertėjai. Ne vienas jau 
antrą, trečią ar ketvirtą kartą 

A.P.P.L.E. Jauniausias (tik 
baigęs mokslus) p. Herron iš 
Floridos, kuris po kursų liks 
Lietuvoje ir Kretingos katali
kiškoje vidurinėje mokykloje 
mokys anglų kalbą. Vyriausias 
— Emmett Mittllbeeler, 78 m. iš 
Washington, D.C., nemažiau 
žvalus ir kupinas energijos. Jo 
demokratijos paskaitose niekas 
nemiega, o pobūvių metu jis 
visada apsuptas merginų būrio. 

Kursų atidarymo proga į su
sirinkusius kreipėsi Klaipėdos 
universiteto rektorius prof. Sta
sys Va i t i ekūnas , pasveikino 
a tvykus ius , priminė, kad žinių 
ir pa tyr imo galime semtis vie
ni iš kitų. Klaipėdos miesto švie
t imo ir ugdymo skyriaus virši
n inkas Vytautas Žebrauskas 
ta ip pat maloniai visus pa
sveikino, palinkėjo gero vėjo. 
Kursų direktorė Gitą Kupčins
kienė apibūdino kursų siekimus 
ir pristatė dėstytojus auditorijai, 
o A.P.P.L.E. steigėja ir direk
torė Vaiva Vėbraitė-Gust pra
bilo į sus i r inkusius j au t r iu 
asmenišku žodžiu. Per atida
rymą Klaipėdos Jaunimo centro 
šokėjos šoko „Kepurinę", o „Vo-
lungeiės" vaikų darželio vaiku
čiai ir auklėtojos visus pradžiu
gino ra te l ia is ir dainomis. 

Kursa i dar tur i dvi sumanias 
ta lk in inkes , be kurių t ikrai 
būtų daug sunkiau. Tai yra 
kursų organizatorė ir globėja, 
Klaipėdos švietimo ir jaunimo 
skyr iaus inspektorė Danguolė 
Andri jauskienė, kuri, lėšoms 
sumažėjus, net surado kursų 
veiklai sponsorių. Jai padeda 
Klaipėdos universiteto Ugdymo 
m e t o d i k o s ka tedros vedėja 
D a n u t ė Česnauskienė , kur i 
gražiai visais rūpinasi. 

Darbas vyksta darniai. Klau
sytojai žva lūs , susidomėję. 
N e t r ū k s t a ir pramogų bei 
išvykų. 

Lietuvos mokykla dabar sun
kioje būklėje, trūksta lėšų, daug 
vaikų išeina mokyklos nebaigę. 
Norime t ikėt i , kad A.P.P.L.E. 
k u r s a i p a d ė s mokyk la i 
sust iprėt i . AGEP 
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DĖKOJAME VISIEMS KLIENTAMS, KELIAVUSIEMS SU G.T. INTL. 
Į LIETUVOS DAINŲ - TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ. BUVO MALONU 
JUMS PATARNAUTI. TEPASILIEKA ILGAI SU JUMIS GRAŽŪS 
KELIONĖS PRISIMINIMAI! SAKOME — IKI PASIMATYMO VĖL! 

RUGPJŪČIO 10 IKI 22 — Kelionės išparduotos. 

PRIMENAME, kad organizuojame keliones pagal kliento pagei
davimus su pilnu turistiniu aptarnavimu. 

KVIEČIAME KELIAUTI SU MUMIS l VOKIETIJĄ... LAN
KYSIME PASAULYJE PAGARSĖJUSIAS KALĖDINES 
MUGES PENKIUOSE MIESTUOSE... KELIONĖ GRUO
DŽIO 2 IKI 13... BUS DAUGIAU INFORMACIJŲ VĖLIAU. 

TURISTINIS PATARNAVIMAS: 

* Automobilių nuomavimas 
* Viešbučių užsakymas įvairiuose Lietuvos miestuose 
* Pasitikimas aerouoste 
* Tarpmiestiniai pervažiavimai 

IR VISA TAI IŠIMTINAI SAVOMIS, MŪSŲ FIRMOS TARNAUTOJŲ, PASLAUGOMIS 

Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugoms' 

KELIONĖMS IŠ LIETUVOS: rašome savo raštinėje Vilniuje kompiuterine sistema bilietus į visus 
pasaulio kraštus. Bilietų apmokėjimas gali būti Lietuvoje arba Amerikoje — kaina nesiskiria. Rašome 
LUFTHANSA. SAS. FINNAIR bilietus ir netrukus galėsime pasiūlyti bilietus amerikietiškomis 
aviakompanijomis. 

Mūsų personalas Vilniuje greitai sutvarko tranzitines Vokietijos vizas keliautojams ir padeda pasi
ruošti Amerikos vizos dokumentų prtdavimui, organizuoja ekskursijas | Ameriką bei Meksiką, konsul
tuoja ir rezervuoja viešbučius užsienyje 

PROFESIONALIAI IR TVARKINGAI APTARNAUSIME ABIEJOSE ATLANTO PUSĖSE. 

0. T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 SOUTH 79TH AVENUE 
HICKORY MILLS, ILLINOIS 
60457 

TELEFONAI: (708) 430-7272 
TELEFAJt: (706) 430-5703 

Member 

American Sociefy 
of Trovel Afltnts 

t- Cfty Center OT-I 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, LIETUVA 

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
2-223*184 

TELEFAJC (370) 2-223-149 

mC 
M I S C E L L A N E O U S 

- 4 » 
R E A L S: T / . TE 

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

PRANKZAPOUS 
l V t Weet tMh Street 

Tei. - (700) 424-9094 
(312) M1-99S4 

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 

PASAULIO LIETUVIU DAINŲ ŠVEN
TĖ VILNIUJE! Trys aukštos kokybės 
vaizdajuostės (kiekviena apie 2 vai. 
ilgumo): 

1. Ansamblių vakaras Kalnų parke 
(liepos 8 d.. 1994) 

2. šokių diena Žalgirio stadione (lie
pos 9 d.). 

3. Pasaulio lietuvių dainų šventė Vin
gio parke (liepos 10 d ) dabar jau galite 
užsisakyti pas International Htstorlk 
Fllms, Inc., skambinant telefonu 
312-927-2900, raštu, arba asmeniškai 
atvykdami į mūsų raštine, 3S33 S. Ar-
chac Ava., CMcago, IL 60409. Vienos 
vaizdajuostės kaina tik $20, arba visų 
trijų $50 ir $5 už persiuntimą. Mes 
priimame čekius ir Visa/Mastercard kre
dito korteles Sav. Patras Bernotas. 

P* 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(812) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

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

21. 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. PuUski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmesiškai 
patarnaus. įkainavimas veltui. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Oeckys 
Tel. 585-9624 

U.S. SAVINOS BONOS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

LITHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO. 

anglų kalba. Autorius Antanas J. Van Raanan 
Knygoje nagrinėjama lietuvių tautiškumo kilmės ištakos. 

analizuojama ta ligi šiol negvildenta vertybių konfigūracija. 
Studijų dinamiškumo eigoje, skverbiamasi į diasporos men
talitetą, išryškinama Rytų Europos mintijimo variacijos, 
aiškinama. Kaip apsiginklavus sava ideologija, galima tai
kingai sugretinti savojo tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais. 

Knyga pradedama 19-to amžiaus lietuvių tautiškumo 
supratimu-pajautimu. Dėmesio centre — lietuviai ateiviai. 
Apsiribojama Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai ateiviai) 
(1867-914) — lietuviai, daugumoje ekonominiai emigrantai, 
savo noru palikę gimtąjį kraštą, daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga (1948-1952) — be didesnių iš
imčių, profesionalai, išsimokslinę, atvykę ne savo noru ir įgiję 
D.P. (displaced persons) — vardą. Analizuojamas kultūrinis 
susidūrimas tarp abiejų minėtų bangų. Vaizduojama kaip An
troji banga perėmė Pirmosios bangos sukurtas institucijas 
ir kaip sukūrė naujas. 

Knygą sudaro 330 psl., didelio formato. Išleido Universi-
ty Press of America, Inc., Lanham, New York and London. 
Kaina su persiuntimu 27 dot. Illinois gyv. dar prideda 2 do l . 
valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

4945 W. 63rd St., 
CMcago, IL 60629 

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS 
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI 

DRAUGE 

GENEROLO RAŠTIKIO TRAGEDIJA. A. Martinionis. 32 psl. 
STIPRESNI UŽ MIRT|. NKVD aukos — Lietuvos karininkai 

A. Martinionis. 57 psl. 
NUTRAUKTI GYVENIMAI. NKVD aukos — Lietuvos kari

ninkai. A. Martinionis. 30 psl. 
VARPAI SKAMBA, apysaka. Stasius Būdavas. 180 psl 
GYVENIMO VINGIAIS, romanas. Dr. P. Karvelienė. 360 psl. 
KALBININKAS JUOZAS SENKUS, biografija. Pr. Naujokai

tis. 77 psl. 
GYVOJI DVASIA, I, II, III, IV t. Mąstymai kiekvienai metų 

dienai. Kun. dr. J. Vaitkevičius, M I C . 
ONA, novelės anglų kalboje. Vyt. Beliajus. 100 psl. 
MISTINIAME SODE, atsiminimai. My. Vaitkus. 207 psl. 
VIENOS AISTROS ISTORIJA. Mig. Unamuno 159 psl. 
SEPTYNIOS VIENATVĖS, poezija. O. V. Milašius. 

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai 
prideda sales tax 8.75%. Tačiau visi — tiek Illinois, tiek ir 
kitų vietovių Knygų užsakytojai, dar prideda supakavimo 
išsiuntimo ir pašto išlaidų apmokėjimui. 

' 



TĖVYNĖS APSAUGOS 
RINKTINĖ - 1944 M. 

VLADAS K A Z L A U S K A S 

(Pabaiga) 

P a s k u t i n ė s k a u t y n ė s — Seda 

Būdami užfrontėje, daliniai 
intensyviai tobulinosi karybos 
srityje: arčiau Sedos perkelti, 
daliniai kasė žiedinės gynybos 
apkasus pačioje Sedoje, laukda
mi bolševikų oro desanto išme
timo, tobulinosi lauko žvalgybos 
srityje, įvairių ginklų įsisavini
me. Taip daliniams besiruo
šiant, rugsėjo paskutinėmis die
nomis gavome žinią, kad nuo in
farkto mirė pulkininkas Mečys 
Kareiva, vykdamas iš pasitari
mo su vokiečių vadovybe. Jis su 
karine pagarba buvo palaido -
tas Sedos kapinėse. Tose pačiose 
kapinėse po Sedos kautynių 
buvo palaidoti žuvę kautynėse 
Rinktinės karininkai: ketvirtos 
kuopos vadas kapitonas A. Poče-
butas ir majoras A. Puodriūnas. 
Trečiose kautynėse žuvęs leite
nan tas Virbickas palaidotas 
Salantų kapinėse. 

Atėjo spalio 7 diena. Išvaka
rėse visi pirmo pulko batalionai, 
esantys užfrontėje, gavo įsakv-
mą pilna kautynių apranga ruoštis 
skubiam žygiui. Pr ie Sedos, jos 
rytinėje pusėje, tur in t užnuga
ryje klampiais k ran ta i s gilią 
Varduvos upe, turėjome sulai
kyti bolševikų puolimą. Vyrai, 
daugiausia beūsiai gimnazistai, 
atlikdami pareigą Tėvynei, kny
gas iškeitę į granatas , gana en
tuziastingai sutiko šią žinią. At
virai kalbant, ramus užfrontės 
gyvenimas nusibodo. Apkasų 
kasimas, žvalgybos uždavinių 
mokymasis, i lgirudens vakarai 
klojimuose pasišviečiant tik 
„Hinderburgo" žvakutėmis, di
delės romantikos neteikė. Jau
nimui reikėjo aštrių, nors ir 
pavojingų pojūčių. Spalio mėne
sio 6-7 gana tamsoką naktį 
daliniai iš savo dislokacijos 
vietų pakilia nuotaika išžygia
vo į paskutines kautynes prie 
Sedos. 

Mūsų pirmos kuopos karys B. 
Zabiela, ypač mėgstantis dainą, 
žygiuojant iš Dagių kaimo į 
frontą, užtraukė: 

„Pirmyn, pirmyn, pirmyn, 
kariai, 

Tėvynė šaukia mus! 
Vėl paraku pakvips laukai . 
Ir krauju raus dangus. . ." 

Jį parėmė visi kuopos vyrai ir 
didinga, rūsti daina paskutinj 
kar tą nuskambėjo dar laisvoje 
Dagių kaimo padangėje. Iki 
vidurnakčio į Sedą sutraukė 
visi, bolševikų puolimui atremti 
skirti daliniai. Pirmas ir antras 
savanorių batal ionai užėmė 
pozicijas rytinėje Sedos pusėje. 
ku r ių užnugaryje tyvuliavo 
Varduvos upė. Trečias batalio
nas — atsarginis, turėjo žymiai 
geresnes strategines pozicijas. 
J i s buvo paliktas vakarinėje 
upės pusėje — Barstyčių link. 
Taip Tėvynės apsaugos rinkti
nės savanoriai, kurių gretose 
buvo daug Žemaitijos ..Vanagų" 
savanorių, greitomis iškastose 
Sedos miestelio prieigose, gin
kluoti tik prancūziškais šautu
vais, turintys kapitono Počebuto 
vadovaujamą sunkiųjų kulko
svaidžių ir minosvaidžių kuopą 
ir keliolika pancerfausto mirti
ninkų,ramiai laukė bolševikų 
tankų diviziono puolimo. 

Toliau pasakoja kuopos vadas, 
leitenantas V. Kačergius: „Spa
lio 6 dienos pavakaryje lijo 
smulkus lietus. Vieškeliu nuo 
Mažeikių per Sedą traukėsi 
voros vokiečių, sumuštos Kurše 
armijos daliniai (Herres gruppe 
Vord). Rytuose, Šiaulių kryp
timi, buvo regimi lietuviškų 
sodybų gaisrai ir girdimas kovos 
ūžesys. Ir tokiose gūdžiose ap
linkybėse, neturint kaimynų 
nei dešinėje, nei kairėje, nei ar
tilerijos paramos, lietuvių Tėvy
nės apsaugos rinktinės vyrai be 
baimės stovėjo ugniavietėse prie 

ginklų. Nuotaikos buvo geros, 
visi į temptai laukė pasirodant 
nekenčiamo priešo — rusiškojo 
Lietuvos okupanto. Nepriklau
somos Lietuvos mokyklose iš
auklė tas patriotinis jaunimas: 
moksleiviai, studentai, buvę 
policijos tarnautojai, užgrūdinti 
Nepriklausomybės kovose visų 
laipsnių savanoriai-karininkai 
ir kareiviai ramiai stovėjo prie 
ginklo prieš siaubą ir vergiją 
nešančią Raudonąją armiją. 
Stovėjo jie be baimės. įsikibę j 
lietuvišką žemę ir pasiryžę ją 
ginti, kurios syvais jie buvo 
užaugę, visad garbingos ir nar
sios protėvių dvasios auklėjami 
ir s t ipr inami. Ir to įtempto 
laukimo akimirkose prabėgo 
naktis ir išaušo miglotas spalio 
septintosios rytas. Apginkluota 
t ik l e n g v a i s i a i p ė s t i n i n k ų 
ginklais ir nebaigta komplek
t u o t i s a v a n o r i ų divizi ja , 
jos t r y s b a t a l i o n a i (iš jų 
vienas atsarginėse pozicijose) 
nebuvo pajėgūs atremti bolševi
kų t ankų diviziono atakos puo
limo. Sunaikinę pancerfaustais 
aštuonis bolševikų tankus ir 
daug gyvosios jėgos, du savano
rių batalionai 1944 m. spalio 7 
d. prie Sedos buvo išblaškyti. 
Ypač nukentėjo pirmo bataliono 
pirmoji kuopa, gynusi fronto 
barą t a rp Telšių ir Pievėnų 
kryžkelių. Iš Sedos kapinėse 
palaidotų virš šimto žuvusiųjų, 
apie septyniasdešimt karių ilsisi 
iš pirmos kuopos". 

P r a s l i n k u s 50-čiai metų 

Lietuvai demokratėjant, at
s i r ado ga l imybė a t i d e n g t i 
sąmoningai užverstą istorijos 
puslapį. 

Min in t Tėvynės apsaugos 
r inkt inės 50-ties metų paskuti
nes jos kautynes prie Sedos, 
trijų jos karininkų ir per šimto 
kareivių žūtį, šių metu spalio 2 
diena organizuojamas buvusių 
karių suvažiavimas. Į suvažia
vimą bus asmeniškai pakviesti 
minėj imo komisijai žinomi 
asmenys ir visi kiti. atsiliepę 
pagal šį straipsnį ir atsiuntė 
savo adresus. Trumpai paliesi
me komisijos atliktą darbą, pa
s i t inkant šj garbingą, bet kar
tu ir kraupų jubiliejų. Suvažia
vimo dalyviai — buvę Tėvynės 
apsaugos rinktinės kariai, visi 
be išimties gaus specialiai šiam 
jubiliejui pagamintus ženkle
lius, medžiagines, ant rankovių 
prisiuvamas, emblemas ir leidi
nį „Tėvynės Apsaugos pulkai 
1944-ji"\ Pagal galimybes suva
žiavimo dalyviai bus pamaitin
ti ir apnakvydinti . I suvažiavi
mą kv ie s ime (pareiškusius 
norą) 1941 m. Birželio sukilėlius 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1994 m. liepos men 28 d 

Kybartu bažnyčia 1994 metais. 

ir Vietinės r inkt inės karius. 
Kokiu būdu ir kokiomis sąlygo
mis nuvykti į Sedą ir Plinkšės 
dvarą, pranešime gavę Jūsų ap
sisprendimą dalyvauti suvažia
vime ir minėjimo iškilmėse. 
Kadangi Sedos kapinėse guli 
daugiau kaip šimtas kritusiu 
Tėvynės apsaugos r ink t inės 
karių, iš kurių komisijai y ra 
žinomos tik 8 žuvusiųjų pavar
dės, kreipiamės į užsienyje ir 
Lietuvoje gyvenančius buvusius 
karius. Kas žinote užsienyje gy
venančius ir buvusius Tėvynės 
apsaugos r inktinės karius, ku
rie dėl sus idar ius iu aplinkybių 
negalės 'ir nenorės atvykti j 
suvažiavimą-rninėjimą, jeigu 
komisi ja gaus jų a d r e s u s , 
pasitengs j iems nusiųsti visą 
minėjimui skirtą atributiką. 
Gal jie žino žuvusiųjų savo 
draugų ir pažįstamu pavardes. 
Komisija būtų dėkinga buvusio 
Tėvynės apsaugos rinktinės šta
bo viršininko kapitono Jono 
Čėsnos dukrai , jeigu ji galėtu 
atsiųsti iš savo tėvo asmens ar
chyvo I ir II bataliono karių 
sąrašų kopijas. Tokiu būdu būtu 
galima nors iš dalies nustatyti 
besiilsinčių Sedos kapinėse 
karių pavardes. Minėjimo komi
sija lauktu ir iš buvusio II 
bataliono vado lei tenanto An
tano Kenstavičiaus, vadovavu
sio batalionui nuo 1944 m. 
rugpjūčio pradžios, užsklen
džiant bolševikų veržimąsi prie 
Ventos ir Virvytės, nors trumpu 
atsiminimu iš fronto gyvenimo. 
Komisijos nariai yra buvę minė
to bataliono kariai ir, esant 

Nuotr J. Kregždžio 

palankiom sąlygom, planuoja iš
leisti leidinį „Pirmose linijose 
prie Ventos". Su tokiu pat 
prašymu komisija norėtų kreip
tis į leitenantą Vladą Garnį, 
atvedusį Zarasų krašto savano
rius į Tėvynės apsaugos rinkti
nės sudėtį. Kaip jau buvo minė
ta, komisija norėtų kuo daugiau 
išaiškinti kritusiųjų Sedos kau
tynėse pavardes, todėl kreipiasi 
ne tik į esančius gyrus karius, 
bet ir į Sedos miestelio sen
buvius. 1944 m. spalio 7 d., apie 
16 vai., bolševikams palaužus 
Sedos prieigose mūsų kar ių pa
sipriešinimą ir .nutilus paskuti
niams šūviams, miestelyje at
sirado vietos milicija tvarkos 
palaikymui. Ji galėjo surinkti 
su kritusiųjų kar ių daiktais ir 
jų dokumentus. Galėjo juos kur 
nors ir paslėpti, kad nepatektų 
slenkantiems paskui bolševikų 
kariuomene NKVD daliniams. 
Žuvusiųjų karių dokumentai 
enkavedistams, reikia manyti , 
nepateko. Nebuvo jokios reakci

jos iš KGB rajonų skyrių žuvu
sių artimiesiems. Sprendžiant 
iš visko, dokumentai yra paslėp
ti arba sunaikinti Sedoje. 

Stabo dokumentus, pagal ope
ratyvinio skyriaus viršininko 
leitenanto Paužuolio teigimą, jis 
sudegino pasitraukimo metu 
prie Klaipėdos Tokiu būdu Se
dos kapinėse ilsisi nežinomi 
kareiviai. Ju pavardės gali būti 
išaiškintos tik nusimetusių bai
mės sindromą asmenų pagalba. 

Minėtas informacijas siųsti 
šiuo adresu: Vladui Kazlauskui. 

Architektu 1022' Vilnius-4S. 

VARPĖNŲ DVARO 
PASLAPTIS NEDINGO 

Fe l ik są P u t r i ų pa l a ido jus 

P . N A R U T I S 

Mūsų t au tos istorijoje žemai
čiai pažymėtini k a i p kieti kovo
tojai su kryžiuočiais . Nors kry
žiuočiai buvo visos Vakarų 
Europos remiami , bet žemaičiai 
a t laikė i r š imtmečiais gynė 
Lietuvą nuo suna ik in imo iš 

čius-nacius. Pogrindis prieš 
Maskvą rišosi ir su pogrindžiu 
prieš nacius, nors jis ir vaikš
čiojo per Vokietijos-Lietuvos 
sieną, a t l iko LAF pogrindžio 
uždavinius, Lietuvos LAFo ry
šius su Berlyno LAFu, kas 

vakarų pusės. Šį kartą t enka Lietuvai buvo naudinga. 

L i e t u v i u f o n d u J^;tl intin»' S t 
k.'ilcdmr.s dovaneles . S.inlc-

Tsburge, FL Janina Gerdvihene 
įkvklos mokiniams 

viduryje! įteikus LF skirtas 

pagerbti ir žemaičių kovą prieš 
Maskvą, pr is imenant š.m. liepos 
12 d. mirusį, 98 metų sulaukusį, 
k i e t ą p o g r i n d ž i o kovotoją 
Feliksą Put r ių , palaidotą lietu
vių Šv. Kazimiero kapinėse 
Čikagoje. (Paskut in iame ,,Ca-
tholic cemeteri .es" biuletenyje, 
kurį gavau prie kapinių var tų 
liepos 17 d., žodis „Lietuvių" 
kapinių sąraše išleistas. Užrašy
ta : „St. Casimir , Chicago"). 

Fel iksas P u t r i u s Nepriklau
somybės kovų savanoris, šaulys, 
pavasar in inkas , kovojęs Lietu
vių aktyvis tų fronto pogrindyje 
prieš Maskvą, suorganizavęs 
savo s laptą būrį — „Žemaičių 
b ū r y s " p i rmojo je Maskvos 
okupac i jo je . Ant rą j į k a r t ą 
bo l šev ikų f ron tu i a r t ė j a n t , 
a p l i n k y b i ų p r i v e r s t a s pasi
t raukė į vaka rus . 

N e p r i k l a u s o m y b ė s kovose, 
lenkams k las t inga i sulaužius 
Suvalkuose pasirašytą sutar t į , 
Putrius pateko į lenkų nelaisvę. 
Pabėgo. Bet, Pu t r iu i perėjus 
Lenkijos Vokietijos sieną, kaip 
bėglį vokiečiai paėmė į nelaisvę 
ir prijungė prie r u sų belaisvių 
armijos. Pabėgo ir iš vokiečių 
belaisvės ir pėsčiomis su dideliu 
vargu pasiekė Lietuvą. 

Nepr ik lausomoje Lietuvoje 
k ū r y b i n g a i ū k i n i n k a v o , or
ganizavo Žemaitijos šaul ius , 
p a v a s a r i n i n k u s , su ž m o n a 
Emilija augino gražią šeimą. 

1940 m. birželio 15 d. Mask
vos invazija su t rukdė Put r ių 
šeimai, ka ip ir visai Lietuvai, 
normalų gyvenimą. Put r ius , 
Varpėnų dvaro savininkas , įsi
jungė į L ie tuv ių ak tyv is tų 
fronto organizuojamą pogrindį. 

(Išsamiau apie F. Put r iaus ir jo 
žmonos v e i k l ą pogr indy je 
aprašau savo knygoje „Tautos 
sukilimas 1941", I dalyje - „Be 
šūvio", kur i tu rė tų pasirodyti 
rugpjūčio pabaigoje.) Tenka ste
bėtis F. Putr iaus ir jo žmonos iš
tvermingumu, idealistiškumu ir 
apsukrumu, kovojant pogrindy
je ir ruoš ian t i s 1941 m e t ų 
sukilimui pirmoje bolševikų 
okupacijoje. 

Kovoti su Lietuvos priešais ir 
ginti savo žemę ir savo kraš tą 
buvo P u t r i a u s p a s ą m o n ė j e 
pareiga nea t sk i r i ama nuo ki tų 
žmogui įgimtų pareigų šeimai. 
Dievui, tėvynei . Stojant į kovą 
prieš Maskvą, kaip pabėgusiam 
iš vokiečių belaisvės, buvo aiški 
jo nuo t a ika ir p r ieš vokie-

O P E R A A N T P I L I A K A L N I O 

Jurbarke , švenčiant 735-ąsias 
miesto metines , a n t Bišpilio 
pil iakalnio įvyko lietuviškos 
operos . .Karal ius Mindaugas" 
premjera. 

Operą savo vaikystės miestui 
skyrė Darius Lapinskas iš Čika
gos. Pastatymo būta originalaus 
- spektaklyje dalyvavo Jurbar
ko kul tūr in inkai , muzikos mo
kyklos moksleiviai . Tauragės 
dragūnų pulko kariai . Spektak
lio scena buvo piliakalnio vir
šūnė, ją ka rūnavo žvaigždėtas 
dangaus skliautas, nes spektak
lis vyko vidurnakt į , ir šlaman
tys medžiai. Scenoje veikė išdi
dintos bežadės Mindaugo ir 
Mortos figūros, r ea lūs kostiu
muoti va id in to ja i ir gyvas 
šešėlių t ea t ras . 

Pasak kr i t iko, opera nepap
rastai priminė šio žanro užuo
mazgoje gimusias dvaro operas. 

F. Putr ius ,su šeima išmestas 
į v a k a r u s , aug ino šeimą, 
glaudėsi i r jungėsi prie organi
zuotos l ietuviškos išeivijos ir 
ga l i d idž iuot i s 10-čia savo 
anūkų ir proanūkų. 

Tikėkime, kad užtenkamai tu
rėsime tokių Feliksų Putrių, 
k u r i e m s a i š k u s pr igimties 

balsas nuolat sakys, kad Lietu
va mūsų žeme tun būti laisva, 
o lietuviai - kūrybingi Tikė
kime, kad su Amžinąja ramybe 
m u s visus r i šan t i dvasinė 
jungt is ir prisiminimas toliau 
st iprins Putriaus ir visas kitas 
lietuvių kartas vesti nuolatinę 
kovą prieš pavergėjus. 

Lietuvių Šv. Kazimiero ka
pinėse supiltas Felikso Putnaus 
kapas lieka liudyti amžiams, 
kad j is — Lietuvos sūnus , 
Hitlerio ir Stalino, didžiųjų 
pasaulio priešų, grasinusių su
naikint i lietuvių tautą ir vals
tybę, per prievartą išstumtas iš 
Lietuvos, nepavargo kovoje, ir, kad 
kad visi kiti, ne tik žemaičiai, 
ir Lietuvoje, ir už Lietuvos ribų 
gyvendami, nepavargs, ties 
kelią į Lietuvos kūrybingą 
rytojų ir kovos, kol pavojus dar 
nebus praėjęs. Ilsėkis ramybėje, 
Feliksai! 

PADĖKA 
A.tA. 

VACLOVAS SEVRUKAS 
Tragiškai žuvo š.m. liepos 2 d., palaidotas liepos 12 d. 

Tautinėse lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 

klebonui kun. Jonui Kuzinskui, suteikusiam visus bažny
tinius patarnavimus be jokio atlyginimo. 

Dėkojame kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje, 
už atlaikytas šv. Mišias bažnyčioje, pasakytą prasmingą 
pamokslą, prisimenant Jį, kaip sovietinio teroro auką ir už 
palydėjimą ir visas maldas kapinėse. 

Reiškiame padėką muz. K. Skaisgiriui už vargonų muziką 
šv. Mišių metu. 

Dėkojame solistams — G. Bigenytei ir A. Baraiškiui, kurie 
gražiomis giesmėmis jautriai atsisveikino su velioniu 
koplyčioje. 

Dėkojame Lietuvos Dukterų draugijos narėms, visiems 
aukojusiems ir taip gausiai dalyvavusiems šermenyse bei 
laidotuvėse. 

Didelė padėka visiems karsto nešėjams. 
Nuoširdžiai dėkojame laidotuvių direktoriams, tėvui ir 

sūnui Petkams už malonų ir tvarkingą patarnavimą. Ypa
tinga padėka už padarytas dideles nuolaidas jų patarnavime 
ir priešpiečių „Seklyčioje" apmokėjimą visiems laidotuvių 
dalyviams. 

Ačiū Tautinių lietuvių kapinių administracijai už 
padarytą nuolaidą patarnavime. 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
MARIJAI MEDELIENEI 

mirus , jos dukroms - JANINAI , IRENAI, ROMAI, 
ANELEI ir sūnums JUOZUI ir ANTANUI, ir jų šei
moms re iškiu gilią užuojautą. 

Alfa Mykolėnas 

A.tA. 
ONAI VILENIŠKIENEI 

mirus, seserims - ALDONAI ANDRIUŠIENEI, 
J U L I J A I L E Š Č I N S K I E N E I , BRONEI KRIKŠ-
ČIUKAITIENEI su še imomis , svainiui J O N U I 
ADOMAIČIUI, dukterėčiai VILIJAI LEŠČINSKAI
TEI, re i šk iame nuoširdią užuojautą ir kartu liūdime. 

Vincas Pavilčius 
Vytautas ir Joana Dailidės 
Audronė, Medardas ir Vytas Karaliai 
Arvydas Dailidė su šeima 

A.tA. 
VINCUI STANISLOVAIČIUI 

užbaigus žemišką kelionę, liūdinčius sūnus — 
ADRIANĄ ir RENATĄ su šeimomis, mirusios žmo
nos J A N I N O S JAUTOKAITĖS gimines, seseris 
Lietuvoje - JULIJĄ SUTKIENĘ ir KLEMENTINĄ 
TAMULAITIENE su šeimomis, mirusių seserų 
še imas , visus kitus gimines bei artimuosius nuošir
džiai užjaučiame. 

Juozas Žadeikis 
Teodora Tarnulienė 

http://cemeteri.es


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1994 m. liepos mėn . 28 d. SVEIKINIMAS „DRAUGUI' 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

A.a. kun. V a c l o v a s Katars-
kis , kur is buvo Daytono lietu
vių parapijos klebonas, mirė 
praėjusių metų gruodžio 20 d. Iš 
savo kuklių santaupų jis savo 
v a l i a t e s t a m e n t e p a s k y r ė 
„Draugui" 500 dol. auką. Jo tes
tament ine vykdytoja Jadvyga 
Gineitienė tą palikimo auką at
s iuntė „Draugui" . Nuoširdžiai 
dėkojame ui kilnų prisiminimą 
lietuviško dienraščio sunkios 
būkles ir meldžiame mirusiajam 
jos broliui Visagalio gailestin
gumo. 

Vilniaus Žemutinės pilies 
atkastų požemių menėse buvo 
a t l ik tas „Mindaugo" premje
r inis spektaklis Pasaulio lietu
vių dainų ir šokių šventės iš
vakarėse, dalyvaujant vyriausy
bės n a r i a m s . K a d a n g i šis 
šekspyrinio pobūdžio teatr inis 
pas t a tymas sus i laukė labai 
gerų atsiliepimų ir palankių 
kri t ikų Lietuvos spaudoje, dar 
bus rengiami pakartot ini spek
takliai nuo rugpjūčio 28 iki 
rugsėjo 8 dienos. Rekomenduo
t ina tiems, kas tuo metu lanky
sis Lietuvoje, išgirsti Just ino 
M a r c i n k e v i č i a u s s u k u r t ą 
dramą. 

Marija ir Engelbertas And-
riušiai . .Draugo" gegužinei pa
aukojo daug įdomių ir vertingų 
fantų. Ačiū! 

Šv. Mišios bus atnašaujamos 
Grant Parke sekmadienį, rug
pjūčio 7 d., minint Čikagos 
a r k i v y s k u p i j o s 150 m e t ų 
sukaktį . Muzikinė preliudija 
prasidės 1 vai. p.p. Šv. Mišios 
bus aukojamos 2:30 vai. p.p. 
Visi kviečiami dalyvauti ka r tu 
su mūsų arkivyskupijos broliais 
ir seserimis, tinkamai švenčiant 
šią ypatingą sukaktį . 

Kokia būtų . .Draugo" ge
gužinė, jei ant laimėjimų stalo 
nebūtų to gražaus, t radicinio, 
Antano Virkučio rankų darbo 
malūnėlio? Nors nagingasis A. 
Virkutis jau Amžinybėje, bet jo 
malūnėlį gegužinei padovanojo 
S a l o m ė j a V i r k u t i e n ė . J a i 
esame nuoširdžiai dėkingi , o 
gražųjį malūnėlį namo iš gegu
žinės vešis vienas la imingas 
svečias. Gegužinė jau šį sekma
dienį, liepos 31 d. 

Ciceriečiai; Antanas ir Mar
celė Ragauskai. Antanas ir Teo
filė Zailskai, Anelė Šulai t ienė. 
Bronė Štangenbergienė pasi
rūpino į ..Draugo'" administ
raciją pristatyti daug gražių 
fantų, kuriuos galės laimėti 
gegužinės svečiai ši sekmadienį 
marijonų sodelyje 

Marija Vaitkienė. Belleville. 
IL. gegužinės proga „Draugu i " 
paaukojo 50 dol. ir užsisakė 5 
bilietus į „Draugo" sukaktuvinį 
banketą, kuris įvyks rugsėjo 25 
ei Martinique pokylių salėje. 
Ačiū. 

G e n e v i e v e Jukn i s -Harr i s 
yra išrinkta Marąuet te Pa rk 
Security Commision's prezi
dente. Ji priklauso Marąuet te 
Parko Lietuvių namų savininkų 
draugijai 'jos tėvas . M a t a s 
Jukn i s yra tos draugijos valdy
bos narys. ' ir p a s i r e n g u s i 
s ė k m i n g a i d a r b u o t i s , k a d 
apylinkėje padidėtų gyventoju 
apsauga. Rugpjūčio 2 d.. 7 vai. 
v.. Seklyčioje įvyks Securi ty 
Commisioniers sus i r ink imas . 
Publika gali ateit i ir pasiklau
syti svarstomų reikalų, tač iau 
tai yra darbo posėdis, todėl pub
likai nebus leidžiama pasisaky
ti. J i kviečiama tik stebėtojų 
teisėmis. 

Dr Nijolė Remeikienė ..Saulutės" Atviro žodžio forume pasakoja apie stoma
tologu sunkumus ir buitines problemas Lietuvoje. Sėdi — dr. Tomas Remeikis. 

Nuotr. Indrės Ti jūnėl ienės 

Drauge su Jumis leiskite pasidžiaugti šauniu „Draugo" jubilie
jumi. Vienintelis užsienio lietuvių dienraštis (o kas vienintelis, tas 
yra labai brangus) jau seniai užėmė svarią vietą lietuvių spaudos 
istorijoje, kuri tvirtėja su kiekvienu nauju laikraščio numeriu. 
Savitas savo išvaizda, įdomus ir lengvai skaitomas, informatyvus 
ir daugiaplanis, „Draugas" puoselėja tautines katalikiškas vertybes 
ne tik JA V lietuvių tarpe — džiaugiamės, kad daug vietos skiriate 
šiandienos Lietuvai, jos viltims ir kasdienybei ir visai lietuvijai, 
— matyt ir dėl šių krypčių dienraštis yra mielai skaitomas ir 
Lietuvoje. 

Ilgiausių metų „Draugui", buvusiems ir esamiems jo leidėjams, 
rėmėjams ir visiems lietuviško žodžio puoselėtojams! Įdomių 
valandų su „Draugu" rankose jo skaitytojams ir kūrybinės sėkmės 
redakcijai bei autoriams! 

x T A L P I N T U V A I P E R 
TRANSPAK siunčiami kas sa
vaitę. Skubius siuntinius siun
čiame AIR CARGO. Siunčia
me automobil ius. Pinigai per
vedami doler ia is . TRANS
PAK, 2638 W. 69 St„ Chicago. 
IL 60629. tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x A.a. V. Aleksandrūno at
minimui Vita ir Vytautas Gird 
vamis ir Laima Jurkūnas pa
aukojo $100 Li thuanian Mercy 
Lift. LML nuoširdžiai dėkoja už 
auką. 

'sk) 

Dr. Alfonsas Eidintas 
Ambasadorius 

1994 liepos 25 d. 
Washington, D.C. 

x P a r d u o d a m e bil ietus ke
l ionėms i Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Lesniaus-
kienei, TravelCentre , Ltd., 
tel . 708-526-0773. 

(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) 

Auka „Draugo"' paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629 

Aukos yra nurašomos nuo Federalmių mokesčių. 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
• „Bed & Breakfast — Li-

thuania". A guidebook catering 
to the seasoned and adven-
turous traveler. Paruošė Gene
vieve Zalator ius . Tai nepa
mainomas vadovas, norintiems 
keliauti į Lietuvą, bet neži
n a n t i e m s , k u r ge r iaus ia 
pernakvoti, kurie restoranai, 
parduotuvės, įstaigos patiki
miausios. Amerikiečiai tokius 
kelionių vadovus labai mėgsta 
ir jų yra išspausdinta kone apie 
kiekvieną įdomesne krašto vie
tovę bei valstiją. Lietuviškai 
toks vadovas spausdintas pirmą 
kartą. Gaunamas ..Drauge". 
Kaina 12 dol., pridedant 2.75 
dol. persiuntimo mokestį. 

• „La i ška i l i e tuv iams" , 
1994 m. liepa-rugpjūtis. Redak
tor ius Juozas Vaišnys, SJ; 
leidžia lietuviai jėzuitai Čika
goje; s p a u s d i n a , ,Draugo" 
s p a u s t u v ė , o kompiu te r iu 
žurnalas paruošiamas Jono ir 
Teresės Bogutų. Šio numerio 
viršelis — dail. Joanos Plikio-
nytės-Bružienės, numeris iliust
ruotas A. Kezio nuotraukomis iš 
knygos ..Dvigubas solo".,,Laiš
kus lietuviams" administruoja 
Aleksandra Likanderienė. Šį 
kartą rašo: D. Bindokienė, D. 
Staniškienė, J. Lauriūnas. SJ. 
A. Saulaitis, SJ, pats redak
torius, M. A. J u r k u t ė , St. 
Dzenuškaitė ir kit i . 

• „Kultūros barai", 1994 
m., nr. 6. Kultūros ir meno mė
nesinis žurnalas , leidžiamas 
Lietuvos Kultūros ir švietimo 
min i s te r i jos n u o 1965 m. 
Vyriausias redaktorius — Bro
nys Savukynas. Su „Kultūros 
barais" užsienio lietuviai jau 
seniai pažįstami. Nors komunis
tinėje sistemoje žurnalo tonas 
buvo gerokai , ,rausvas", bet 
jame vis dėlto neblogai atsi
spindėjo ir tikrosios Lietuvos 
literatūros bei meno kultūrinės 
vesmes. Šiame numeryje (dide
lio formato, 80 psl.) dėmesj 
patraukia žvilgsnis į Telesforo 
Valiaus kūrybą (Romas Viesu
las, Paul Duvak Algio Šimkaus 

juo<= laimėjęs, bus tikrai paten- straipsnis apie JAV ir Kanados 
kintas. Kviečiame atvykti į 
gegužinę šį sekmadienį ir pa
bandyti savo laimę. Dėkojame 
už dovanas! 

x Estelle Rogers , visuome
nininke, dirbanti įvairiose lietu
viškose organizacijose, Lietuvos 
Vyčių 112 kuopos narė, pasiėmė 
globoti vieną našlaitį Lietuvoje, 
Vytautą Ūbą iš Viduklės. „Lie
tuvos Našlaičių Globos" komi
te tas Estelle Rogers našlaičio 
vardu dėkoja už $150 metinį 
mokestį . Komite to adresas: 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629. 

(sk) 

x Ieškomas tarnautojas-a 
gydytojo kabinete. Reikalinga 
šiek tiek patyr imo, mokėt nau
doti kompiuterį, rašyti maši
nėle, tvarkyti kartoteką (filing), 
priimti pacientus, atsakyti tele
fonu ; t a i p p a t sklandžiai 
naudo t i a n g l ų ir l ietuvių 
kalbas. Kreiptis: Linn Walsh, 
312-436-7700. 

(sk) 

Lion F r a m e Gallery prez. 
Leonas N a r b u t i s ..Draugo" 
gegužinės laimėjimams pado
vanojo gražų, įrėmintą pa
veikslą, pavadintą — „New 
York — Klaipėda". Jam tariame 
nuoširdų ačiū. 

Autobusas s u stovyklauto
ja is į R a k o stovyklą išvyks 
trečiadienį, rugpjūčio 3 d., nuo 
L i e t u v i ų c e n t r o , Lemonte. 
Skautai ir skautės renkasi 7:30 
v.r. Autobusas išvažiuos punk
tualiai — 8 vai. ryto. Pavėlavu
sių nebus laukiama. Sergantys 
vaikai stovyklon nebus pri
imami. Autobusas iš stovyklos 
grįš šeštadienį, rugpjūčio 13 d. 
į Lietuvių centrą, Lemonte, 
maždaug 4 v. p.p. Kelionėje dė
vima s tovykl inė darbo uni
forma. Pas i imama gėrimo ir su
muštinį — pusiaukelyje bus sto
j ama gamtoje pasistiprinti ir 
pas imankš t in t i . Primenama, 
kad į autobusą bus priimama 
tik kuprinė. Visas kitas bagažas 
i Lietuvių centrą turi būti atga
bentas pirmadienį , rugpjūčio 1 
d., tarp 7-9 v.v. 

Prel. J o n a s A. Kučingis, Los 
Angeles, C A, Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos klebonas, dažnai 
paremia „Draugą" stambiomis 
aukomis. Jis užprenumeravo 
. .Draugą" Telš ių vyskupui 
Antanui Vaičiui ir dar pridėjo 
dienraščio leidimo išlaidoms 
sumažinti 85 dol. Tariame nuo
širdų ačiū gerb. prel. Kučingiui. 

Akvilė Karklius iš Cleve-
land, Ohio. atsiųsdama prenu
meratos mokestį už ..Draugą", 
parėmė dienraštį 110 dol. auka. 
Jos dosnumą t ikra i įvertiname 
ir reiškiame padėką. 

Kazimieras Sapetka, Water-
bury, CT, grąžindamas laimė
jimo bilietėlių šakneles, kad jos 
spėtų patekti į gegužinės laimė
jimų dėžę, kar tu atsiuntė dar ir 
85 dol. auką — iš viso 96 dol. 
J a m tar iame nuoširdų ačiū. 

Bronė ir Bronius iMadeikiai 
..Draugo"* gegužinei padovanojo 
ypač vertingų fantų. Bet kas, 

Etninių muziejų parodoje Čikagoje prie Lietuvių dailės muziejaus (Lemonte, IL) eksponatų (iš 
kairės): Birutė Vindašienė, Irena Meiliene. Kleopatra Buinevičienė, Dana Gylienė ir Romas 
Kronas. 

ETNINIŲ MUZIEJŲ DIENA 
ILLINOIS VALSTIJOJE 

Illinois gubernatorius J im Ed-
gar paskelbė liepos 21 dieną 
Etninių muziejų diena. Ta pro
ga Čikagos miesto centre James 
R. Thompson pastate, ku r i ame 
yra įvairios Illinois valstybės 
įs taigos, įskai tant guberna 
toriaus kabinetą, vyko įvairių 
tau tybių muziejų parodėlės. 
Siame pastate būna daugiau 
kaip 9,000 lankytojų per dieną, 
ir visi galėjo pasidžiaugti apie 
40 muziejų išstatytais ekspona
tais . Tai buvo tik maži pavyz
dėliai lobyno, sukaup to su 
didele meile ir pasiaukojimu 
kiekvienos tautos muziejuose. 
Čikaga yra turt inga e tn in iu 
margumu, tai parodėlėje, einant 

lietuvių dainų šventes, Genovai
tės Breich manienės — „Lietu
vių išeivijos taut inių šokių 
šventės" . Kiti bendradarbiai — 
Lietuvos lietuviai ir kitataučiai. 
Daug iliustracijų, kai kurios 
spalvotos. 

• „Pensininkas", 1994 m. 
liepa. Žurnalą leidžia JAV LB 
Socialinių reikalų taryba, 2711 
W. 71 St., Chicago. IL 60629. Šis 
adresas yra ir „Pensininko" 
adminis t rac i jos , k u r i a i va
dovauja Elena Sirutienė. Re
daktorius — Karolis Milko-
vaitis. Reikia pažymėti, kad tai 
labai sumanus ir uolus redakto
rius, nes jis kas mėnesį žurnalą 
pats vienas paruošia: ne t ik jo 
medžiagą, bet ir maketavimą, 
išrašymą kompiuteriu — spaus
tuvei belieka tik fotografuoti ir 
s p a u s d i n t i . Tai t i k r a i 24 
valandų paroje, septynių dienų 
savaitėje darbas. Ir ko šiame 
žurnale nėra! Sveikatos pata
rimų, valgio gaminimo receptų, 
kronikos, iliustracijų, poezijos ir 
net straipsnelis apie japoniška 
„bambukinę pačią". Įdomu pasi
skaityti ir nepensininkams. 

nuo vieno stalo prie kito, tikrai 
buvo kuo pasigrožėti bei pasi
mokyti. Daugumas budinčių 
prie parodėlių su pasididžia
vimu vilkėjo savo tautiniais rū
bais ir su malonumu bei entu
ziazmu aiškino praeiviams apie 
savo kilmę, kultūrą, taut ines 
vertybes. 

Tokia paroda vyko sumanios' 
gubernatoriaus asistentės Pat 
Michalski dėka. Suprantama, 
tai suteikia teigiamos reklamos 
gubernatoriui, bet tuo pačiu 
sudaro progą pasirodyti įvai
rioms „mažumoms", kurios ben
drai susi jungia į Ameriką. 
Tokias progas reikia mokėti 
išnaudoti. Buvo kviečiami ir 
lietuviai. 

J a i padėti besiruošiant ir 
talkinti pačią parodos dieną, 
Pat Michalski pasikvietė Biru
tę V i n d a š i e n ę . G a i l a , bet 
suprantama, dėl laiko stokos ir 
baimės sugadinti vertingas is
torines senienas, sukauptas Šv. 
Kazimiero seselių vienuolyne, 
vienuolyno muziejui nebuvo at
stovauta, o tai muziejus, kurį 
t ikrai verta pamatyti . Daugelis 
eksponatų, kruopščiai surinkti 
seseles Perpetuos, nepabūgusios 
net ir okupacijos laikais važiuo
ti į Lietuvą (ji rugpjūčio 14 
d. švęs septyniasdešimtąsias 
vienuoliško gyvenimo sukaktu
ves). To nepaisant, buvo trys 
stalai, skirti l ietuviams. 

Prie Pasaulio lietuvių centro 
Lietuvių dailės muziejaus stalo 
budėjo Dana Gyliene, Romas 
Kronas. Kleopatra Buinevičie
nė ir Laima Trinkūnienė. Čia 
matėme ne tik Vilniaus verbų, 
aud in ių , medžio drož in ių , 
gražios keramikos, bet ir didelį 
p l a k a t ą su n u o t r a u k o m i s 
Jaunimo centro, Balzeko lietu
vių k u l t ū r o s muzie jaus , 
Pasaulio l ietuvių centro ir 
Senelių prieglaudos Šv. Šeimos 

Etninių Čikagos muziejų parodėlėje, suruoštoje Illinois guh .Jim Edgar įstaigos etiniams reikalams 
Iš kairės: Nijolė Mackevičiene, Elizabeth Edgar 'gubernatoriaus duktė), Alida Vitaitė ir Ramune 
Račkauskienė. 

Nuotr Indrės Tijūnėlienės 

Nuotr. Indrės Tijūnėlienės 

Vilos Lemonte. Buvo dal inami 
LB išleisti lankst inukai apie 
Lietuvą. Daug žiūrovų atkreipė 
dėmesį į Danos Gylienės dė
vimus, Aldonos Veselkienės 
austus, taut inius rūbus. Prie 
Jaunimo centro Li tuanis t ikos 
tyrimo instituto stalo Alida 
Vitaitė, Nijolė Mackevičienė ir 
Ramunė Račkauskienė su šyp
sena pasakojo apie išs tatytas 
miniatiūrines stakles, Lietuvos 
kaimo vaizdų nuo t raukas ir 
kitas brangenybes, r andamas 
Institute. Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejus t a r p ki ta taučių 

kas dieną atlieka neįkainojamą 
rek lamin į darbą L i e t u v o s 
k u l t ū r a i , e k o n o m i k a i i r 
politikai. Šį kartą Danas Lap
kus prie muziejaus stalo turėjo 
daug informacinių lankstinukų, 
vėliavėlę, Rūpintojėlį, lėlę tau
tiniais rūbais ir 1.1. 

Paroda prasidėjo ryte . Po 
pietų gubernatoriaus duktė Eli
zabeth Edgar, a t s tovaudama 
savo tėvui, sveikstančiam po šir
dies operacijos, lankėsi prie 
kiekvieno stalo ir įteikė pažy
mėjimo lapelį. Paskiau vyko 
trumpa programėlė — Pat Mi
chalski padėkojo susir inku
siems, kelių t a u t ų a ts tovai 
pareiškė gubernatoriui padėką 
ir linkėjimus greitai pasveikti, 
o Elizabeth Edgar, pereitais 
metais studijavusi Europoje, 
perdavė savo tėvo, I l l inois 
guberna tor iaus sve ik in imą , 
dalyvavusiems parodoje. Bus 
spausdinamas leidinys „His-
torical and Cultural Agencies 
and Museums in Illinois" ir 
dalyvavusieji bus į t raukt i į 
leidinį. 

Kai Lietuva buvo okupuota, 
vertindavome progas garsint i 
jos vardą, kul tūr in į t u r t ą , 
kalbos grožį, gilią senovę ir 
pavergėjo žiaurias skriaudas. 
Lygiai ta ip pat ir šiandien 
lietuviška prigimtimi įpareigoti 
išėjimu į viešumą parodyti 
lietuvių tautos grožį ir pasidi
džiavimą savo k i l m e . Ta i 
padarome, gerbdami savo tau
tinius rūbus, kad j ie visuomet 
būtų švarūs ir tvarkingi , o 
mūsų laikysena juose „pasi
tempusi". Tai padarome atidžiai 
ir apgalvota i , a t r e n k a n t 
eksponatus, kad kuo plačiau 
p r i t r auk tų visuomenės tei
giamą dėmesį. Tai padarome su 
šypsena, kan t rybe ir en tu
ziazmu, besikalbant su žiū
rovais. Būna gerai, kai tur ime 
i šda l in imui s p a u s d i n t o s 
informacijos. Gal verta atsimin
ti, kad dabar parodose galime iš
statyti ne tik senovės t au 
todailės, bet ir šiandieninės Lie
tuvos gamybos, pvz., „Jiesios" 
porceliano ir meniškus Vilniaus 
ar Panevėžio stiklo fabrikų dir
binius, pagerbiant ne tik pra
eitį, bet parodant dabar t inės 
Lietuvos modernų pritaikomąjį 
meną. 

Etninių muziejų diena gražiai 
pasisekė. Padėka įdėjusiems 
daug darbo ir rūpesčio, atsto
vaujant lietuviškiems muzie
jams Čikagoje. 

Indrė Tijūnėlienė 


