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Rezistentai ir kolaborantai 
priešininkai ar dvyniai?

Tyrinėjant mūsų tautos gyvenseną — savo žemėje ir svetur
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Totalitarizmo dešimtmečiais 
Europoje susiformavo dvi prie
šiškos rezistento ir kolaboranto 
sąvokos. Tačiau pastaruoju me
tu Lietuvoje vis dažniau pasi
girsta skirtinga teorija, pagal 
kurią okupacijos metais visi lie
tuviai buvo rezistentai ir visi 
kolaborantai. Šioje vienspalvėje, 
pilkoje scenoje Dalia Grinkevi- 
čiūtė ir Antanas Sniečkus pa
spaudžia rankas ir patvirtina 
savo tapatybę.

Toji pasipriešinimo ar talki
ninkavimo totalitariniams oku
pantams (ar prisitaikymo prie 
jų) problema nuolat išnyra ir 
Amerikos spaudoje. Naujas pa
vyzdys — žurnalo National 
Revieui rugpjūčio 24 dienos 
numeryje pasijodžįusi Tina Ro- 
senberg knygos „Vaiduokliška 
žemė” (The Haunted Land) 
recenzija. Knygoje nagrinė
jamos Rytų Vokietijos, Čekijos, 
Slovakijos ir Lenkijos pastangos 
suprasti savo totalitarinę pra
eitį ir sutvarkyti jos palikimą.

Knygos recenzentas, į JAV iš 
Lenkijos imigravęs profesorius 
Radek Sikorski, pagiria autorę 
užjos stilių ir kruopštų istorinių 
šaltinių išgvildenimą. Tačiau jis 
visiškai nesutinka sujos išvado
mis apie kolaborantų atsako
mybę.

Anot recenzento, Tina Rosen- 
berg įtikinančiai paaiškina, ko
dėl Lenkijoje 1981 metų gruo
džio mėnesį buvo paskelbtas ap
siausties būvis. Jos išvada: ge
nerolas Jaruzelski buvo Mask
vos parankinis, veteranas ko
munistas, nesugebėjęs pasiprie
šinti savo Kremliaus vadovams. 
Mėgindamas sutriuškinti „Soli
darumo” sąjūdį, jis patenkino 
Maskvos norus ir apgynė savo 
galybę. Tačiau autorė tvirtina, 
jog Jaruzelski neturėtų būti pa
trauktas į teismą. „Ne teisėjai, 
bet istorikai turi ištirti tą ap
siausties būvį”, rašo ji.

Profesorius Sikorski abejoja, 
kad su tokia išvada sutiktų dėl 
apsiausties būvio žuvusiųjų len
kų šeimos. Paminėjęs, kad auto
rė nemoka lenkų kalbos, jis 
klausia, kaip ji reaguotų, jei 
koks angliškai nekalbantis len
kų žurnalistas atvyktų į Ameri
ką ir netrukus imtų jai pamoks
lauti apie tos šalies problemas.

Pagrindinę savo tezę Tina Ro- 
senberg išreiškia šiais žodžiais:
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„Rytų Europos bloko diktatūros 
visus neišvengiamai pavertė są
mokslo bendrininkais. Vien gy
vendami toje santvarkoje, visi 
tapo komunizmo aukomis; bet 
lygiai taip pat visi pavirto ir 
sraigteliais priespaudos maši
noje...Net patys natūraliausi 
savisaugos veiksmai savaip pa- , 
virto kolaboravimu.”

Šią tezę recenzentas griežtai 
atmeta. Jis nurodo, kad mili
jonai Rytų europiečių nebuvo 
ideologijos suvedžioti ir nestojo 
į partiją karjeriniais sumeti- j 
mais. Autorės tezė, rašo jis, 
įžeidžia visus tuos drąsius vyrus 
ir moteris, kuriems sąžinė ne
leido kartoti komunistų melus 
ir kurie paaukojo savo karjeras, 
kad jiems nereikėtų būti propa
gandos įrankiais. Tarp komu
nistų ir jų aukų yra skirtumas, 
pabrėžia Sikorski.

Knygos autorė nuogąstauja, 
kad „kerštas” gali pažadinti 
„smurto ciklą,” kuris pakenktų 
pastangoms sukurti civilizuotą 
visuomenę. Sutikdamas, kad jos 
susirūpinimas pagrįstas, recen
zentas tvirtina, jog senojo 
režimo niekšų nuteisimas re
miantis teisėtvarka nėra pavo
jingas demokratijai. Pavojus 
iškyla, kai atsisakoma atsiminti 
praeitį. Pasak Sikorski’o, pen- 
keriems metams praėjus po ko
munizmo sužlugimo, jau aki
vaizdu, kad šansai įgyvendinti 
demokratiją tiesiogiai priklau
so nuo tos šalies sugebėjimo su
sitvarkyti su totalitarizmo pali
kimu.

Čekijos respublikoje, rašo Si
korski, komunizmas buvo įsta
tymiškai pasmerktas, kaip ne
teisėtas ir nusikaltėliškas, jo 
pareigūnai buvo pašalinti; taip 
buvo paruošta dirva padoriai 
vyriausybei. Serbija ir Rusija, 
kur komunizmas nebuvo valo
mas, šiandien ne tiktai pasižymi 
savo aršumu, bet ir yra agresy
viau nacionalistiškos, nes nauju 
įgaliojimų siekiantiems senie
siems komunistų elitams būti
nai reikia priešų. Lenkijoje, kur 
bandymai atsikratyti komunis
tiniu palikimu buvo neryžtingi 
ir nevykusiai įgyvendinami, 
šiandien vyrauja sąmyšis ir kar
tėlis.

Recenzentas perspėja, kad tei
sindama niekšiškus komunis
tus, knygos autorė žengia pavo-

Su etnologu Vaciu Milium 
kalbasi kun. Kazimieras 

J. Ambrasas
Dr. Vacys Milius — šiuo metu 

jau vyresniosios kartos Lietuvos 
etnologas, dirbantis Lietuvos is
torija institute, paskelbęs mokslo 
darbų apie tradicinius lietuvių 
verslus, medžiaginę kultūrą, 
lietuvių etnografijos istoriją, bib
liografijų, daugelio etnografinių 
ir kraštotyros leidinių redakcinių 
kolegijų narys, taip pat besireiš
kiantis kraštotyroje ir paminklo
saugoje.

Kun. KAZIMIERAS AMB
RASAS: Gerbiamas daktare, 
prašytume papasakoti apie savo 
vaikystę, jaunystę ir studijas.

VACYS MILIUS: Esu gimęs 
dideliame Žemaitijos kaime 
Šaukliuose, kuris prieškarinėje 
Lietuvoje priklausė Kretingos ap
skrities Mosėdžio valsčiui, o 
dabar Skuodo rajonui. Tačiau 
man dar mažiukui tebesant, mirė 
tėvas, tad mama, kaip pasogą 
išdalijusi po dalį žemės į kaimy
nus ištekėjusioms svainėms, 
iškeliavo dirbti į miestus, o man 
po keletą metų vis tekdavo gy
venti pas tetas Šačių parapijoje. 
Gal tas nuolatinis vaikystės 
keliavimas iš vienos vietos į kitą 
turėjo įtakos pasirenkant specia
lybę, juk etnologui ekspedicijų 
metu tenka daug „klajoti”. Teko 
mokytis Skuodo gimnazijoje, 
1946 metais baigti Telšių moky
tojų seminariją, 1951 metais — 
etnografiją ir muziejininkystę 
Vilniaus universitete, aspirantū
rą Maskvoje Mokslų akademijos 
Etnografijos institute.

Kun. KAZIMIERAS AMB
RASAS: O dabar pasakykite 
keletą žodžių apie savo mokslinę 
veiklą.

VACYS MILIUS: Studijuo
damas Vilniaus universitete kar
tu dirbau vilniškiame Etnografi
jos muziejuje, kuris anuo metu 
buvo senuosiuose universiteto 
rūmuose Pilies gatvėje, o dabar

jingu taku. Pavyzdžiui, ji nese
niai pritarė Rytų Vokietijos 
žvalgybos vadovo Markus Wolf 
išteisinimui, tvirtindama, jog 
„teisės žinovai Vakaruose sutin
ka, kad žmonių negalima teisti 
už veiksmus, padarytus tada, 
kai jie dar nebuvo laikomi nu
sikaltėliškais.” Tai tiek tevertas

I Nuernberg’o teismas, komen- 
i tuoja Sikorski. Jei režimas aki
plėšiškai meluoja ir išžudo mi
lijonus žmonių, bet savo paties 
parašytais įstatymais tokius 
prasižengimus įteisina, tada vis
kas tvarkoje...Prie tokios išva- 

i dos priveda autorės logika, pa
reiškia profesorius Radek Si
korski.
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vadinamas Lietuvos nacionaliniu 
muziejum ir yra Gedimino kalno 
papėdėje. Darbas tame muziejuje 
lėmė ir pasirinktą pagrindinę 
tyrinėjimų sritį — kaimo gyven
tojų medžiaginę kultūrą. 
Diplominį darbą rašiau apie Pla
telių apylinkių gyvenamuosius 
namus, istorijos mokslų kandida
to disertaciją — apie Lietuvos 
kaimo gyventojų mitybą ir namų 
apyvokos daiktus. 1993 metais 
apgyniau habilituoto daktaro 
disertaciją apie Lietuvos kaimo 
amatus ir techniką. Kadangi tai 
Vilniaus, tai Vytauto Didžiojo 
universitete tenka skaityti 
paskaitas, dėl to praėjusiais 
metais man buvo suteiktas profe
soriaus mokslinis vardas.

Ėmus dirbti Lietuvos istorijos 
institute, Leko tyrinėti ir skelbti 
darbų apie tradicinius žemdir
bystės įrankius, kaimų ir mies
telių medžio apdorojimo amatus, 
kapines, kryžius. Kaip žinia, 
etnologija gyva šviežiai kaimuose 
surinkta medžiaga, tad nuo 1948 
metų kasmet teko apkeliauti 
visus Lietuvos etnografinius re
gionus, Latvijos, Gudijos, Len
kijos lietuvius, o ėmus domėtis 
istoriografija, lankytis Lenkijos, 
Rusijos ir Vokietijos muziejuose, 
archyvuose, bibliotekose. Teko 
rašyti apie lenkų, rusų, švedų, 
vokiečių ir, žinoma, daugiausia 
apie savo tautiečių atliktus lietu
vių etninės kultūros tyrinėjimus, 
pagaliau trečia sritis, kuris la
biausia tenka užsiiminėti pasta
ruoju metu — retrospektyvinės ir 
einamosios lietuvių etnografi
nės literatūros bibliografijos su
darymas. Šia mokslinės veiklos 
sritimi pradėjau jau anksčiau 
domėtis, tad šiuo metu bibliogra
fines korteles skaičiuoju metrais. 
O nuo 1969 metų bendradar
biauju Tarptautinėje etnologijos 
bibliografijoje, kuri anksčiau 
buvo redaguojama Šveicarijoje, 
dabar Vokietijoje, o visą laiką 
spausdinama Bonnoje. Be to, teko 
ir tenka redaguoti Kraštotyros, 
Mūsų krašto, Lietuvos istorijos 
metraščio etnologinius dalykus, 
dalyvauti Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos veikloje, žo-

Ežerų akys

Vacys Milius ir mokytojas Jonas Stoskeliūnas Lenkijos lietuvių gyvenvieteje 
Punske 1989 metais.

džiu ten, kur mano žinios, 
pažintys ir patirtis gali būti 
naudingos.

Kun. KAZIMIERAS AMB
RASAS: Pirmiausia teko su 
Jumis ir kitais truputį vyresniais 
susipažinti dar šeštajame dešimt
metyje. Tad paminėkite anuome
tinę visuomeninę veiklą.

VACYS MILIUS: Sakinys dėl 
vaikystės. Anos nepriklausomy
bės metais teko baigti šešis pra
džios mokyklos skyrius. O to 
meto auklėjimas buvo Vilniaus ir 
jo krašto dvasia Suėmusiems tai 
į galvą ir širdį Vilnius buvo tas 
pat, kas žydams Pažadėtoji žemė. 
Skaudu buvo matyti pietryčių 
Lietuvoje vykdomą nutautinimą. 
Kaip vėliau sužinojome, tai 
daryta Varšuvos pageidavimu 
per Maskvą, o Lietuvos kompar
tijos vadovybei ilgą laiką paklus
niai tai vykdant. Svetimos jėgos

šeimininkavo mūsų krašte. O kai 
teko pabūti Gudijai atitekusiose 
lietuviškose salose, jau graudu 
buvo stebėti tuo metu tautiniu ir 
religiniu atžvilgiu prispaustus 
žmones.

Šeštojo dešimtmečio atlydis 
ėmė reikštis ir Lietuvoje. Kartu 
su kitais ano meto jaunais mokslo 
žmonėmis teko čia prikišti pirš
tus. Savaitgaliais su Vilniaus 
universiteto studentais važinė
davome po pietrytinius rajonus, 
rengdavome vakarus (tada 
antilietuviškų veikėjų kaimo 
žmonės ir mokytojai nebuvo prie
šiškai nuteikti), Švietimo mi- 
nisterijon parveždavome vietos 
žmonių pareiškimų dėl lietuviškų 
mokyklų ir klasių įsteigimo. 
Rengdavome vakarus, lietu
viškos spaudos, knygų nuvežda- 
vome ir Gervėčių, Pelesos lietu
viams, knygų siuntos keliaudavo

Seinų krašto žmonėms.
Pasitaikydavo ir įdomi?: n? 

momentų. Pora paminėsiu. 19 
metų gale Vilniaus universitete 
suorganizavau susitikimą su r. 
Punsko atvykusiu mo> t.,i 
Stoskeliūnu. Kai apie tai su r 
jo Lietuvos kompartijos centri 
komitetas, ėmė teirautis, kaip I: 
jo sutikimo įvyko tok • r; ir, 
Rektorius turėjo į tai reaguot 
parašė man papeikimą, įteike 
man per laborantę su žodini' 
komentaru, kad tai padaryto t it 
dėl akių ir jokių pasekmių net 
Labiausiai dėl k
tada nukentėjo jauna lietuv ’ 
kalbos dėstytoja Jadvyga K 
delytė — ji buvo išmesta iš du:: 
Arba toks atvejis: sykį atvaziu , 
ja iš Gervėčių susijaudinęs ' 
vių kalbos mokytojas i - šoke 
tenykštis KGB užsakė jam ano 
atvykstančius iš Lietuvos rau 
tą parašyti. Susėdome kelio. . o 
patys už mokytoja apie 
surašėme pranešimą, žinom: 
kuo palankiausią. Mokytojoj 
bereikėjo savo ranka perrašyti.

Septintajame dešimtim ty.,;- 
teko įsijungti į tautosaka, i olas 
Norberto Vėliaus po Kraštely' 
draugijos vėliava organizmą. 
kompleksines ekspediciją 
Lietuvoje, vadoVaut grupei, r”- 
kušiai etnografinę medžo 
Pasirodė lokalinės monogtnL 
apie Dieveniškes, Dubingius. 
Gaidę ir Rimše, 1 •. o '. i •• ioi 
Merkinę, Zervynas. Po R.s 
lantos susideginimo 197 
Lietuvos kompartijos va dovy. c 
KGB tas ekspedicijas 
ti, o knygos apie Dubi&us i 
vėčius bepasirode jau Atginė- 
metais. Čia reikia pridurti, 
vėliau Vilniuje ir Kaune oim 
kiti sambūriai, ėmę t op 
mūsų etninių pakraščiu 
tiečiais; įsikūrė Vilnijos

Kun. KAZIMIERA 
RASAS: Juk reikia skirti ‘ 
ir atsikvėpimui.

VACYS MILTUS:! . 
dabar vieną savaitg; no 
tenka skirti pasivaikščiojo 
Vilniaus apylinkių misi 
paežeres. Tose išvykos- d 
davo Vilniaus univer ■: 
fesoriai Vytautas Mažuiim 
cas Urbutis, Vladas 2 ,

j sykiais Vytautaus Kum'
1 kiti humanitariniu mo

vai. Būdamas aspirtu ;c 

(Nukelta į 2 pal.)

Jakšto (ŠvenCiom li.ii1
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V
Siaurys Narbutas

Kur eina liūtai?
Odė nepalaužiamiems 

kauniečiams

Kur originalai?
RASA RAZGAITIENĖ

Ankstus rytas Kauno priemies
tyje. Pabandykite švintant leistis 
nuo Aleksoto kalno ir tarti pirmą 
priesaiką Katedrai, kurioje įbe- 
tonuotas Maironio veidas. Juo
kingi jaukūs krantinės name
liukai. Bažnyčių bokštai šaukia
si vilties. Neskubėdami eikite 
tiltu per Nemuną. Sustokite prie 
Vytauto maldos namų. Čia jis 
ilsėjosi, jei legenda nemeluoja, 
šarvuotas perplaukęs upę. Didy
sis apgavikas. Apgavikas — geni
jus. O ką aš norėjau pasakyti? 
Neprilygstamas yra rašymas 
ankstų rytą Kauno priemiestyje. 
Žvelgiant į Kauną iš viršaus. 
(Vienas rašo Šančiuose ir žvelgia 
skersai).*

Neprilygstamas yra rašymas 
naktį New York’e. Lietui lyjant. 
Čia niekada, niekada neišgirsi 
absoliučios tylos. Tarptautinis 
šimtakojis draugiškai moja man 
nuo palangės ir svinguoja:

— Atvykėliai geri. Chemikalų 
nepurškia, trupinių palieka.

Pakalbinkite šaltą žiemos naktį 
VVilliamsburg tiltą. Jį statydami 
žuvo keli caro laikų lietuviai. Jo 
konstrukcijos mena žmonių iš 
,.krajaus” keiksmus. Kaip jie tuo
met burnodavo? Bet grįžkime ant 
tilto. Jei jūs išdrįsite keliauti per 
šį didingą statinį iš Brooklyn’o į 
Manhattan’ą virš East upės 
klaikiu tuneliu, vadinamu 
promenada, galėsite girtis pabu
vojęs siaubo filme. Maždaug per 
valandą vyrišku žingsniu jūs pe
reisite šį tiltą, po besiplaiks
tančiais vėjyje tinklais, gaudžiant 
niekada nenurimstančiam auto
mobilių srautui. Per metalinį 
gruoblėtą monstro paviršių.

Tas garsas primena staugimą.
Neprilygstamas yra rašymas iš

sunkiančiai karštą dieną New 
York’o Central Park. Ant įkaitu
sios žolės, šalia Lennon’o alėjos 
mozaikos „Įsivaizduok”, arba dar 
giliau į parką, po gigantišku rai
tu Jogaila su iškeltais dviem 
kalavijais. Paukščiai pritipena 
prie tavęs pasiguosti. Klaiki drėg
mė Ir karštis. Ir tik viena paguo
da - tu esi New York’e. Ant blok
noto lapų laša tikras tavo prakai
tas. Mintys švarios, kaip tarpu
kario Baltijos bangos. 

Neprilygstamas yra rašymas
biriame New York’o metro trau
kyje „sabvėjuje”, kur beveik vi- 
įmet šalia tavęs dar kas nors 

r -o, beveik visuomet dar kas 
nors skaito, miega, keikiasi, siūlo 
pirkti, prašo pinigų, juokiasi, 
verkia, dainuoja, žongliruoja, 
demonstruoja akrobatiką, bučiuo
jasi, meldžiasi, grasina.

Neprilygstamas yra rašymas 
judrioje Manhattan’o kavinėje, 
kai aplink taikiai zuja pasaulio
tipažai. New York'e veikia 
daugiau negu šimtas įvairių 
mūsų planetos tautų mokyklų. 
Čia gali išgirsti beveik visas 
pasaulio kalbas. Čia visi lygūs. 
„Tik niekam nesakykit, pas mus 
komunizmas seniai pastatytas”, 
— juokauja apskritaveidis 
amerikietis.

Neprilygstamas yra rašymas 
dieną prie Ramiojo vandenyno, 
kai šalia klūpi tamsiaodis bepro
tis, daužo galvą į baltą Kaliforni
jos pliažo smėlį ir prašo Visagalio:

— Neleisk man išprotėti!
Neprilygstamas yra rašymas 

Čikagos autobuse, stabtelė
jusiame prie džiaugsmingai gie
dančios protestantų bažnyčios, 
kai sekmadienio gatvėje aidi 
karšti šūksniai:

Taip, taip! Mes tikime į Jį!
Neprilygstamas yra rašymas 

koncerte, kai bliuzo žvaigždė, 
jaunutis Lucky Petersonas išdi
džiai suklinka:

* Kauno poetas G.P

— O dabar pakelkite rankas 
visi nukentėję nuo nelaimingos 
meilės! Visi išduoti ir nepalūžę!

Miškas nelaimingų stiprių 
rankų pakyla į New York’o pa 
dangę, ant uolų nusileidžia tūks
tantinis palengvėjimo atodūsis.

Neprilygstamas yra rašymas 
Trakų pilies saloje, kai tavo pa
ties vaikai linksmai krykštauja 
aplink, o svetimos akys žvelgia į 
senuosius kuorus. Turtingi 
svečiai jaunoje kapitalistinėje 
šalyje. Rytų Europoje. Švento 
naivumo bastione. Tavo šaknų 
gelmėje. Rusiško keiksmo erd 
vėje. Genialaus apgaviko gen
tainių žemėje. Yra ko verkti. Yra 
ko didžiuotis. Ir vienas links
mesnis pasiguodimas — „Ar jūs 
žinote, kad New York’ą valdo 
Lietuvos žydai?” Didžiausia mies
to parduotuvė — Macys.

Neprilygstamas yra rašymas 
Lietuvos kaime penktadienio 
vakarą, tingiai mykiant kar
vėms, nedarniai traukiant 
mažėjančiam (nes išmiršta ar ne
beturi pinigų) girtuoklių būriui, 
sentimentaliai ošiant šilui.

Neprilygstamas yra rašymas 
ankstų rytą ir kitame Kauno 
priemiestyje, Sargėnuose. Ausis

glosto ramus žmonos ir vaikų al
savimas, tyliai meldžiasi ir vėliau 
mankštinasi mama. Kieme ne
drąsiai raivosi šuo. Gaidžiai, kar
vės, varlės, svirpliai. Daug mu
sių. Kava lovoje.

Neprilygstamas yra rašymas 
saloje, Atlanto pakrantėje, ryte. 
Laukiant autobuso, kai senutė 
amerikietė ką tik tau palinkėjo:

— Take your day. Paimk savo 
dieną.

Išspausk iš savo dienos kiek 
gali.

Čia kas rytą tavo rankose 
džiaugiasi puodelis su Benjamin 
Franklin’o portretu ir jo sakiniu, 
— „Kur dvelkia laisvė, ten mano 
šalis”.

Ir tu pagalvoji. O kas Lietuvoje 
pasakė gražiau? Pasakė. Prieš 
dvidešimt metų Aleksoto vadas 
Egis taip pasisveikino su keliais 
draugais Dariaus ir Girėno 
gatvėje:

— Tai kur liūtai einat?
Liūtai ėjo su gitaromis. Repe

tuoti dainos „Neleisk man pulti”.
Neprilygstamas yra ne tik 

rašymas, bet ir totalinis neapy
kantos ir totalinis meilės jausmas 
čia pat, tą pačią sekundę. Nuolat 
stebinantis Amerikos žemėje.

Koks ramus, nelaimingas, va
gotas miegančios emigrantės 
veidas ant stalo, užkloto emigran
tiškuoju laikraščiu (įkurtu prieš

Tyrinėjant musų tautos gyvenseną
(Atkelta iš 1 psl.

pats, Kazimierai, su mumis ke
liaudavai. Tai kartu buvo ir pa 
bendravimas, laisvesne mintimi 
ir žodžiu pasikeitimas. Tačiau 
pastaraisiais metais tų kėliau 
ninku skaičius sumažėjo, profeso 
rių Juozą Pikčilingį prieš keletą 
metų į gimtųjų Sintautų parapi 
jos kapines jau nulydėjome... 
Kokią atsikvėpimo valandėlę ski
riu lietuviškų ir lituanistinių 
ekslibrių rinkimui, turiu jų 
keletą tūkstančių sukaupęs. O 
čia naujos pažintys su jų kūrėjais 
ir rinkėjais.

Kun. KAZIMIERAS AMB 
RASAS: Kaip žinia, mokslas ne
apsiriboja savo krašto admi
nistracinėmis ribomis, lietuvių 
etninės kultūros tyrimais užsi
iminėjo ir mūsų išeiviai. Kokie 
ryšiai su jais?

VACYS MILIUS: Čia būtų il
ga istorija, o trumpai būtų galima 
taip atsakyti: interesai yra dve 
jopi — moksliniai ir kultūriniai.

Antanų kapinės Algio .JakSto (Švenčionėliai) nuotrauka

Lietus Central Park, New York’o mieste, 1995 metų liepos mėnesį.

Aišku, tai priklauso nuo atskirų 
asmenų suinteresuotumo, ko
munikabilumo. Mokslinius ry
šius, besireiškiančius dalyvavi
mu konferencijose, keitimusi 
literatūra, teko ar tenka palai
kyti su Švedijos, Suomijos, Esti
jos, Latvijos, Gudijos, Rusijos, 
Ukrainos, -Lenkijos, Vokietijos 
etnologais. Tačiau nemažiau 
svarbūs ir įdomūs yra kontaktai 
su išeivijoje dirbančiais lietuviais 
etninės kultūros tyrėjais.

Pirmą sykį ilgesnį laiką 1967- 
1968 metais lankantis Lenkijoje, 
į savo darbo programą įtraukiau 
ir lauko medžiagos rinkimą 
Seinų krašto lietuviškosios dalies 
kaimuose. Pasitaikė gera proga: 
tuo metu Lenkijos universitetų 
etnologijos katedros organizavo 
ekspediciją į Seinų kraštą, o aš 
patraukiau į lietuvių kaimus. 
Pagal ten surinktą medžiagą lie
tuvių ir lenkų leidiniuose pa
skelbiau straipsnių apie lini
ninkystę, ūkinius trobesius, ves
tuvių papročius, numatau ir

daugiau jų parašyti. 1991 metais 
Norberto Vėliaus į Seinų kraštą 
organizuotose ekspedicijoje pagal 
susidariusią tradiciją man teko 
tvarkyti etnografijos reikalus. 
Leidinys apie šį kraštą yra 
įteiktas leidyklai.

Įvairiais būdais būdavo susi- 
rišama su kituose kraštuose dir
bančiais ir lietuvių etninės 
kultūros tyrinėtojais. Dr. Vytau
tas Armonas, iš pradžių dirbęs 
Poznanėje, vėliau Torunėje, pats 
mane korespondencijos būdu 
susiieškojo. Po 1968 metų 
kelionės buvau jį pasikvietęs 
pasižmonėti Vilniuje. Antanas 
Mažiulis su manim susisiekė per 
Varšuvoje gyvenusį poetą Juozą 
Kėkštą, pas kurį, būdamas tame 
mieste, dažnai atsilankydavau. 
Ilgą laiką korespondavau su stok- 
holmiškiu Juozu Lingiu. Ypač 
glaudus bendradarbiavimas susi
klostė su JAV prie Boston’o gyve
nančiu dr. Jurgiu Gimbutu. 1989 
metų rudenį teko lankytis jo sve
tingoje pastogėje, susipažinti su

Šiaurio Narbuto nuotrauka

šimtą metų), viešojoje New 
York’o bibliotekoje, kurios 
kompiuteryje yra ir tavo pavardė. 
Tas veidas priminė tobulai ramų 
dzūką kaimietį Bronių Gecevičių, 
atsitiktinai sutiktą miške, 
Lietuvos, Gudijos ir Lenkijos tri
kampyje. Jis vežė samanas krai
gui į tvartą.

Koks iššaukiantis, kandus 
graiko tarnautojo veidas:

— O jūs kas? Rusas?
— Ne, blogiau!

Bet čia nėra kada gėrėtis per
gale, nėra kada mylėti ir 
neapkęsti, nėra kada tuščiagar- 
biauti. Pastangos sutelkiamos 
išlikimui.

kai kuriais to krašto rytų pakran
tės lietuvių inteligentais. Ge- 
raldas Pocius iš Nevvfoundland’o 
Memorialinio universiteto Kana
doj pats užmezgė kontaktus su 
savo senelių žemės liaudies 
kultūros tyrinėtojais, tik gaila, 
kad šis labai produktyvus moksli
ninkas nebemoka protėvių kal
bos. Pastaruoju metu tenka 
palaikyti mokslinius ryšius su 
prie Washington’o gyvenančiu 
mūsų etnologijos Nestoru dr. Jo
nu Baliu.

Kun. KAZIMIERAS AMB
RASAS: O ar būtų įmanoma 
tyrinėti išeivius lietuvių etninės 
kultūros apraiškas?

VACYS MILIUS: Kas nors 
kiek domisi išeivijos lietuviais, 
žino jų politinę, kultūrinę veiklą, 
gausia literatūrą. Mokslui ir 
kultūrai būtų naudinga pažiūrėti 
į išeiviją, ypač gyvenančią JAV ir 
Kanadoje, etninės kultūros 
aspektu, kitais žodžiais tariant, 
patyrinėti, kiek ji yra perėmusi 
savo gyvenamų kraštų kultūrą, 
kiek tęsia ir puoselėja iš gimtojo 
krašto atsineštą paveldą. Šiek 
tiek žinome apie Lietuvių tau-

Nuo jo įsteigimo 1979 metais 
JAV Teisingumo Departamento 
Office of Special Investigations 
(OSI — Specialių tyrimų skyrius) 
yra per Amerikos teismų sistemą 
išpilietinęs, deportavęs ir paska
tinęs ekstradiciją daugelio baltų, 
ukrainiečių, gudų bei kitų imig
rantų iš Vidurio — Rytų Europos. 
Sensacinguose teismuose vyres
nio amžiaus tautiečiai buvo 
ir tebėra kaltinami pačiais žiau
riausiais nusikaltimais — 
prisidėjimu arba tiesioginiu daly
vavimu civilių žmonių naikinime 
Antrojo pasaulinio karo metu 
vokiečių okupacijos laikotarpiu.

Pagrindas, kuriuo OSI keldavo 
savo bylas aštuntame dešimt
metyje, susidėdavo iš dviejų 
esminių elementų: sovietų parū
pintų dokumentų ir liudininkų.
Vėliausiose savo bylose, kurių 
didelė dalis yra prieš lietuvius, 
tarnavusius 12-ame savisaugos 
batalione arba saugume, OSI jau 
pradeda atsisakyti liudininkų pa
rodymų. Tačiau jie tebesinaudoja 
tais pačiais dokumentais ar jų 
kopijomis, kuriuos sovietai anks
čiau parūpindavo ir teigdavo, kad 
tai yra autentiškos kopijos iš 
Lietuvos Valstybinio archyvo, 

i Prezidentas Algirdas Brazauskas 
neseniai pasirašė sutartį, pagal 
kurią Lietuva sutiko perduoti 
vokiečių okupacijos laikotarpio 
rinkinio mikrofilmus, įskaitant ir 
OSI naudojamą medžiagą, Holo
kausto muziejui Washington’e, 
kad jie ten būtų įtraukti į 
archyvą.

Ar šie dokumentai yra auten
tiški? Ar yra jų originalai? Tai 
klausimai, kuriuos seniai kėlė 
advokatas Povilas Žumbakis, 
kartu su savo gynybos kolegom, 
bei organizacijos kaip Americans 
for Due Process. Lietuvos Vals
tybės centrinio archyvo direk
torius Alfonsas Piliponis atsakė 
į šiuos klausimus šių metų liepos 
mėnesio gale Vilniuje. Gaila tik, 
kad šis pasikalbėjimas nebuvo 
įmanomas prieš dešimt ar dau
giau metų.

RASA RAZGAITIENĖ: Ko
kias bylas Jūs esate čia pasidėjęs?

ALFONSAS PILIPONIS: Čia 
yra Kauno Karo komendantūros 
bylos, daugiausia 1941 metų, ir 
šitos bylos nėra tokios, kokios jos 
buvo sutvarkytos 1941 metais

todailės instituto pastangas ir 
rezultatus, tiriant ir populia
rinant liaudies meną. Dr. Jonas 
Balys yra surinkęs ir paskelbęs 
JAV lietuvių dainas, žodine 
kūryba domėjosi Elena Bradū- 
naitė-Aglinskienė, bostoniškė 
Milda Bakšytė-Richardson pra
dėjo domėtis išeivių saviveikline 
daile. Nors prabėgomis metus 
žvilgsnį į JAV lietuvių namus, 
išvada tokia: pagal išorę neatski
rsi, kuris lietuvių, kuris kitų 
tautų namas, tačiau atskiri inter
jero elementai atspindi etninę 
specifiką. Vertėtų jos paieškoti ir 
mityboje, ypač šventiniame stale, 
o labiausiai šeimos ir bend
ruomeninio gyvenimo papro
čiuose. Čia darbo turėtų būti 
sociologams, etnologams, tik 
aišku nebe mėgėjams, o specialis
tams. Iš anksto reikėtų sudaryti 
tokių tyrimų programą. Viena bė
da, kad Lietuvos mokslo insti
tucijų kasos apytuštės, o tyrinė
tojų kišenės per plonos tokiems 
tyrimams vykdyti.

Vieną tyrimų barą galėtų įvyk
dyti ir patys išeivijos lietuviai, 
ypač pensininkai. Turiu omeny
je kapines, kuriose yra palaidotas 
didesnis lietuvių skaičius. Reikė
tų tiksliai nurašyti antkapinių 
paminklų įrašus, netaisant pasi
taikančių rašybos ir skyrybos 
netikslumų, išlaikant tą pačią žo
džių išdėstymo tvarką. Gal atsi
rastų kas tą medžiagą galėtų 
klasifikuoti arba ir panagrinėti. 
Arba galima būtų atsiųsti tokią 
medžiagą Lietuvos tyrinėtojams,

Karo komendantūros. Aš šitose 
bylose nerandu daugelio doku
mentų originalų. Jų nėra.

RASA RAZGAITIENĖ: Ar 
galėtumėte duoti porą pavyzdžių?

ALFONSAS PILIPONIS: 
Taip. Yra kai kurių įsakymų 
kopijos — fotokopijos. Kitos foto
grafinės kopijos [apie 12-ą savi
saugos batalijoną] nėra niekieno 
patvirtintos.

RASA RAZGAITIENĖ: Ar
būtų įprasta, kad kopijos būtų pa
tvirtintos?

ALFONSAS PILIPONIS: Pa
gal tuo metu galiojusią sovietinę 
tvarką, jeigu iš bylos būdavo iš
imamas dokumento originalas, 
būtinai į bylą reikėdavo įdėti 
kopiją, ją patvirtinti, užspausti 
ant tos kopijos antspaudą ir 
parašyti, kam ir kuriam reikalui 
išduotas originalas.

RASA RAZGAITIENĖ: Ar 
buvo laikoma kokia nors bylų iš
davimo dokumentacija?

ALFONSAS PILIPONIS: Ar 
chyvų dokumentacijoje man yra 
tekę surasti ne vieną dokumentą, 
kada sovietinio saugumo Lietu
vos padalinys reikalaudavo iš 
archyvo bylų. Jeigu ateidavo 
dirbti sovietinio saugumo tarnau
tojai tų bylų skaityti, tai jiems 
reikėdavo leisti dirbti atskirame 
kambaryje ir reikalauta, kad 
niekas, kai jie dirba, su jais 
nedraugautų.

RASA RAZGAITIENĖ: ar
būdavo taip, kad saugumas pasi
imdavo tas bylas?

ALFONSAS PILIPONIS: Aš 
susirašinėjime su saugumu ran
du tokių dokumentų, kur jie 
prašo išduoti bylas. Archyvo ata
skaitose, kurios buvo sudarytos 
tada, kada aš dar nedirbau šiame 
archyve, yra užfiksuotas faktas, 
kad bylos būdavo išduodamos.

RASA RAZGAITIENĖ: Ir jie 
tas bylas pasiimdavo ir tada 
archyvams sugrąžindavo po kiek 
laiko?

ALFONSAS PILIPONIS:
Manau, kad grąžindavo, nes tos 
bylos archyve yra, bet ar jos 
sugrįždavo tokios, kokios jos buvo 
paimtos, tai čia yra kita kalba. 
Nes, kad ir šitoje byloje, yra tokių 
dokumentų, kur jau be eksper
tizės, jau vizualiai matyti, kad tai

(Nukelta į 4 psl.)

kurie galėtų iš jos parašyti 
straipsnių ir juos paskelbti. Gerą 
pavyzdį yra parodę ir patys 
išeiviai, išleidę reprezentacinį 
leidinį apie čikagiškes Šv. 
Kazimiero kapines.

Pagaliau dar vienas klausimas, 
liečiantis Lietuvos ir užsienio 
lietuvių santykius. Žinome, kad 
netolimoje praeityje išeiviai šiltai 
sutikdavo ir gimtojo krašto 
atvykusius tautiečius. Vykstama 
įvairiais tikslais: aplankyti 
artimųjų, užsidirbti pinigų, domė
tis kultūriniu gyvenimu, patiems 
kuo nors jį paįvairinti. Deja, ži
noma ir tai, kad atvyksta ir avan
tiūristų, gadinančių Lietuvos ir 
tautos vardą. Tą patį yra tekę 
girdėti ir iš Vokietijos lietuvių. 
Tačiau manyčiau, kad šiokia 
tokia emigracija iš Lietuvos tur
ėtų vykti, tuo būtų palaikomas 
išeivijos gyvavimas. Svarbu, kad 
naujieji ateiviai įsijungtų ar 
būtų įtraukiami į naujo krašto 
lietuvių visuomeninį ir kultūrinį 
gyvenimą, kad nenutrūktų jų 
ryšiai su gimtuoju kraštu.

Kun. KAZIMIERAS AMB
RASAS: Nuoširdžiai dėkojame 
už pokalbį. Linkime dar daug 
parašyti ir paskelbti tyrinėjimų 
apie lietuvių etninę kultūrą, 
puoselėti tautos ir jos šakų išei 
vijoje ryšius, atvažiuoti Kanadon 
ir Amerikon, čia surinkti medžią 
gos ir paleisti ją į mokslo apy
vartą.
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Biržiškų dienos Viekšniuose
JUOZAS JASAITIS

(Kaunas)

Tautvyda Marcinkevičiūtė
RUSĖ PARYŽIUJE

Daug įžymių žmonių į mūsų 
kultūrą atėjo iš nuošalių tėviškės 
kampelių, tačiau turbūt niekas 
negali prilygti Žemaitijos Viekš
niams, kurių bajoriška Biržiškų 
pastogė davė Lietuvai tris garsius 
mokslo vyrus — profesorius My
kolą, Vaclovą ir Viktorą. Pagerb
ti šiuos mūsų kultūros ąžuolus, 
prisiminti jų darbus Lietuvos 
žmonės saulėtomis rugpjūčio 
25-26 dienomis ir buvo susibūrę 
Viekšniuose.

Tą skaistų penktadienio rytą 
miestelyje sklandė senoviška 
atlaidų dvasia — švarutėmis 
gatvėmis ir takeliais į baltosios 
bažnyčios kalnelį kilo pasipuošę, 
orūs viekšniškiai ir iš toliau 
sugužėję svečiai. Erdvi, šviesi 
bažnyčia vos sutalpino susirinku
sius. Šv. Mišias ir gedulingas 
maldas už Biržiškų šeimą aukojo 
pats Telšių vyskupas Antanas 
Vaičius. Baltagalvis vaižgantiš- 
kos iškalbos kanauninkas K. 
Gaščiūnas iš sakyklos priminė 
trijų garsių viekšniškių darbus 
bei dvasią, vis pabrėždamas, kad 
tėvynės gerovė, jos ateitis jiems 
visada buvo aukščiau už asmeni
nius reikalus ir įsitikinimus, tuo 
jų pavyzdžiu turėtų sekti ir 
šiandieniniai Lietuvos vadovai.

Iš bažnyčios su šventiška nuo
taika visi rinkomės miestelio 
aikštėje, kur mejįyįų? paunksnėje 
tarytum pajūrio švyturys laukė 
naujai iškilęs paminklas Biržiš
koms. Ant jo rausvų granito 
plokščių švietė penki gražūs 
bronziniai Biržiškų bareljefai: 
motina Elžbieta, tėvas gydytojas 
Antanas, o po jų įžymiųjų sūnų 
atvaizdais tokius
užrašus:

MYKOLAS BIRŽIŠKA

Vytauto Didžiojo ir Vilniaus 
universitetų rektorius, pro
fesorius, lietuvių literatūros ir 
tautosakos tyrėjas, 1918 m.

<-* ./ II*

vasario 16-osios nepriklausomy
bės akto signataras

1882-1962

* * *

VACLOVAS BIRŽIŠKA

Vytauto Didžiojo ir Vilniaus 
universitetų Bibliotekų direkto
rius, profesorius, lietuvių kultū
ros istorikas, bibliografas

1884-1956

* * *

VIKTORAS BIRŽIŠKA

Vytauto Didžiojo ir Vilniaus 
universitetų profesorius, mate
matikas, publicistas

1886-1964

Broliai BiriiAkos ankstesniais savo veiklos metais: (iA kairės) Viktoras Biržiška (matematikos pro
fesorius), Mykolas Biržiška (lietuvių literatūros profesorius, Lietuvos universiteto rektorius 
1926-1927), Vaclovas Biržiška (administracinės teisės profesorius,.

Viktoras Biržiška, Mykolas Biržiška ir Vaclovas Biržiška.

Paminklą su prakalba atidengė 
Respublikos prezidentas Algirdas 
Brazauskas, palaimino vyskupas 
Antanas Vaičius. Paskui apie 
nepamirštamus brolių Biržiškų 
nuopelnus Lietuvos kultūrai, 
apie gyvą jų atminimą Viekš
niuose ir kitur daug gražių žodžių 
pasakė Seimo nariai Vytautas 
Landsbergis, A. Sakalas, Vil
niaus universiteto rektorius Ro
landas Pavilionis, vyskupas An
tanas Vaičius, garsiųjų profesorių 
giminaitis Lietuvos susisiekimo 
ministras J. Biržiškis, paminklo 
autorius Č. Pečiukas, rajono 
meras K. Inta. Dabartinis Vytau
to Didžiojo universiteto rektorius 
Bronius Vaškelis papasakojo apie 
brolių Biržiškų nuveiktus darbus 
užsienyje. O visų kalbėjusių ir 
susirinkusiųjų mintis bene gra
žiausiai išreiškė vienas šios 
šventės sumanytojų ir rengėjų — 
Vilniaus universiteto docentas 
Albertas Ružė: „Brolių Biržiškų 
darbai lietuvių kultūroje yra 
tvirtesni ir tvaresni už šio 
paminklo granitą ir žalvarį”.

Šimtai žmonių, tarsi ne
jausdami kaitrios rugpjūčio 
saulės, susikaupę klausėsi gar
biųjų svečių žodžių apie tauriuo
sius, darbščiuosius profesorius 
Biržiškas, sykiu su choristais 
giedojo „Marija Marija”, „Graži 
tu, mano brangi tėvyne”. Ir susi
jaudinę plojo, kai prie paminklo 
priėjo palinkęs senelis — profeso
rių Biržiškų amžininkas, devy
niasdešimt penkerių metų jų pus
brolis Stanislovas Biržiškis, 
Sibiro tremtinys, niūriausiomis 
okupacijos dienomis išsaugojęs 
Biržiškų giminės bajoriškąjį 
archyvą. Dabar iškiliausi Lietu
vos vyrai taikėsi nusifotografuoti 
prie ką tik atidengto paminklo su 
šiuo istoriniu seneliu...

Ta diena Viekšniuose baigėsi, 
kaip baigiasi Lietuvoje visos 
vasaros šventės: saulei leidžian
tis, atlikę ruošos darbus, žmonės 
vėl susirinko miestelio aikštėje, 
prie atkurtos senosios Aleksan 
dravičiaus vaistinės, tik dabar

jau pasilinksminti. Viekšnių, Ak
menės, Mažeikių dainininkai, 
muzikantai iki vėlyvos nakties 
vaišino mus žemaitiška daina, 
šmaikščiu žodžiu, o kaukėta raga
na pamažu įsuko jauną ir seną į 
šokio sūkurį.

Vis dėlto tomis dienomis Viekš
niuose vyravo susikaupimo, tau
riosios kultūros dvasia. Mechani
zacijos mokyklos salėje vyko 
mokslinė konferencija „Viekšnių 
kraštas ir profesoriai Biržiškos”. 
Tokia konferencija galėjo papuoš
ti ir geriausią Lietuvos mokslo 
įstaigą — penkiolika turiningų ir 
įdomių pranešimų čia perskaitė 
žinomi Lietuvos mokslininkai ar 
Viekšnių šviesuoliai — istorikas 
Antanas Tyla, kalbininkai V. 
Vitkauskas, Albertas Ružė, S. 
Keinys, literatas A. Jovaišas, 
matematikas Henrikas Jasiūnas, 
bibliotekininkės G. Raguotienė, 
B. Butkevičienė, N. Lietuvnin- 
kaitė, architektė M. Purvinienė ir 
kiti. Abi konferencijos dienas 
mokslo žodžių atsidėję klausė 
didelis būrys viekšniškių. Prieš 
juos visu ryškumu iškilo įspūdin
gos profesorių Biržiškų asmeny
bės, kartais sunkiai beaprėpiami 
jų darbai įvairiose lietuvių kultū
ros, mokslo, visuomeninės veiklos 
baruose. Ypač buvo įvertinta tai, 
kad lenkiškos kultūros salone iš
augę bajoraičiai Biržiškos sugrįžo 
prie lietuvių tautos svarbiu jos 
gyvenimo laikotarpiu. Buvo 
iškelti Mykolo nuopelnai lietuvių 
literatūros mokslui, Viktoro — 
matematiniam jaunimo švieti
mui, o Vaclovas apibūdintas kaip 
lietuvių bibliografijos tėvas. 
Konferencijoje išryškėjo, kad vien 
profesorių darbams surinkti ir 
įamžinti prireiks nemaža laiko ir 
pastangų.

Savo ruožtu buvo pamaloninti 
ir konferencijos pranešėjai bei iš 
toliau atvykę svečiai — jiems 
buvo surengta įdomi ekskursija 
po Viekšnių apylinkes — į 
buvusius Paulavičių, Sirutavičių,

Morų dvarus; taip pat aplankėme 
romantišką Lazdynų Pelėdos tė
viškę Paragiuose, užkopėme į Pa
pilės kapinių kalnelį, kur ilsisi 
Simono Daukanto palaikai, nusi
lenkėme jo paminklui, ties Būgių 
laukais prisiminėme Daugirdų 
sodybą, kur Balys Sruoga kūręs 
savo nemirtingąją dramą „Milži
no paunksmė.” Šią ekskursiją 
turiningu, įdomiu pasakojimu 
paįvairino Žemaitijos žurnalistas 
L. Rozga, ir mes kiekviename 
žingsnyje jautėme, kad keliau
jame po Biržiškų padange, apie 
kurią profesorius Mykolas kadai
se sakė: „Visi mes trys broliai čia 
gimėme, čia ne tik užaugome, bet 
ir įaugome, pamilome jų plačią 
apylinkę, lankomės čia kiek 
galėdami”.

Taigi šios saulėtos vasaros pa
baigos dienos akivaizdžiai paro
dė, kad sovietmečiu nutylėti ir 
net juodinti brolių Biržiškų dar
bai Lietuvoje jau kyla iš užmarš
ties. Šis tas jau padaryta. Viekš
niuose atkurti profesorių tėvo 
daktaro Antano Biržiškos Sveika
tos namai, kuriuos už savo — Ne
priklausomybės signataro lėšas 
buvo pastatęs Mykolas Biržiška 
(gražus pavyzdys šiandieniniams 
mūsų signatarams). Vilniuje, 
Kaune ir, žinoma, Viekšniuose 
Biržiškų vardu „pakrikštytos” 
gatvės. Vilniaus universiteto 
Kauno humanitariniame fakulte
te yra Mykolo Biržiškos vardinė 
auditorija, o Komunikacijos fa
kultete — Viktoro Biržiškos var
dinė auditorija. Pagaliau štai 
pastatytas Biržiškų paminklas, 
išleista nuotraukų knygelė, iš
spausdintos Viekšnių mokslinės 
konferencijos pranešimų san
traukos.

Bet tai tik graži darbų pradžia.
Tikimasi perkelti profesorių pa
laikus į Viekšnių kapines greta 
tėvų kapų. Rengiamasi atkurti 
gimtąjį profesorių namą, įrengti 
jame memorialinį muziejų. Rei
kės surinkti ir išleisti profesorių 
raštus. Lietuvoje dar mažai teži
noma plati Biržiškų veikla išeivi
joje — Vokietijoje ir JAV, šioje 
srityje laukiama nuoširdžios išei
vijos paramos.

Tuos darbus yra užsibrėžę ir 
vykdo du entuziastų būreliai. 
1991 metais prie Vilniaus univer
siteto buvo sudaryta Biržiškų 
komisija, kuriai vadovauja uni
versiteto rektorius profesorius 
Rolandas Pavilionis, o daugiausia 
joje darbuojas, universiteto do
centai Albertas Ružė ir Henrikas 
Jasiūnas. Gi pačiuose Viekšniuo
se yra Biržiškų draugijos centras, 
kurį sumaniai tvarko veikli ir 
simpatinga viekšniškė gydytoja 
Aušrelė Gurauskaitė.

Taip profesorių Biržiškų darbai 
grįžta į tautos kultūrą ir jos 
atmintį, ir kaip ryški viršukalnė 
tame kelyje išliks įspūdingos šių 
metų rugpjūčio iškilmių dienos 
Viekšniuose.

Su treningu madingu Sibiro platybėse — Paryžiuje — karščiausią dieną 
Ir sportiniais bateliais lyg lenktynių trasoje 
Ji su pavydu žvilgčioja į moterį kiekvieną 
Ir jau nebesupranta, už ką taip žiauriai pasielgta su ja.

Dabar, kuomet svajonių miestas jau pažįstamu jai tapo,
Jos veidas išsunktas lig paskutinio lašo, bet ramus
Lyg plastmasinis butelis nuo mineralinio vandens, kurį sutaupius,
Jinai maišely permatomam nešasi į laikinus namus.

Rytoj ir vėl iš naujo viskas — gražios šiukšlės, marmuriniai rūmai, 
Raudoni kabrioletai pakeltais stogais ir išmesti 
J gatvę nematyti prietaisai, kuriuos pamatęs, netenki orumo,
Nes niekad netgi neregėjai to, ką išmeta lengvai kiti.

Suprantama, jinai sugrįš tenai, kur nereikėjo šių grožybių,
Nes jos šalis gražiausia buvo iš visų išties,
Ji būtinai sugrįš, nors ne todėl, kad iš tol gimtinė žiba —
Ji kitokios jau nebeturi išeities.

Paris, 1993.08.21

IST ENDO LEDI

įsidėmėjau šią senyvą ledi, stropiai einančią komunijos, šiaudinę 
Gražiai nupintą skrybėlaitę, kuri taip dera prie šviesaus 
Apsiausto jos, pakliuvusios čia, rodos, iš Viktorijos gadynės,
Tad keista man dabar, kad net ir balso jos klausaus

Su priegaidėm rupiom lietuviškom, kaip raiškiai
Žemaitija su priešais vis dar kaunas tarmėje,
Nepasidavusi dipukų lagery, net bomboms nesutraiškius
Užsispyrimo jos, tik gaila jai, jog pirma vyrą mirtis jos pasirinko, o ne ją

Po to, kai jau galėjo pailsėti — šitiek siūlių
Tamsioj siuvykloj pridygsniavusi, kad madingiausiais rūbais pamažu 
Aprengtumei ir šalį, kuri jai prieglobstį pasiūlė
Ir veidą sumodeliavo jos raukšlėtą smulkiai lyg sudurstytą iš atraižų.

1993.10.08 London-Kaunas

SUDIE

Jau paskutinė man diena, jau paskutinė
Šiame kambaryje, kuris dangus
Žvaigždėtas buvo man ir į krūtinę
įsminga rašomojo stalo peilis toks nepatogus,

Kad, rodos, galas. O mano personažai,
Kurių tikrovėje nebuvo vien todėl, kadangi čia 
Maitinos jie manu krauju — sesers jų patronažinės — 
Vėl susirinko ir pro petį dirsčioja vogčia.

Jūs čia svarbiausi! Matėt: buvo juoktasi ir verkta,
Už pinigus nenusipirksi laisvės ji brangi,
Tad pinigai teliks kitiems, nes vis tik verta 
Regėt, kaip laisvė neužgęsta tartum šypsena sprangi.

Ką dar jums pasakyt? Prisirišau prie jūsų!
Mes neišsiskiriam, net lagamino slaptame dugne 
Vežuos jus lyg narkotikus pro muitinę, net troleibusų 
Spūsty lyg rankena jūs laikote pakibusią ore — mane.

Todėl — lig pasimatymo! Aš jums surasiu būstą: 
Visur dangus žvaigždėtas gaubia mus tartum raidė 
Jau paskutinė šiandien, ir nuo jos nebeprasprūsta 
Tasai gilus, tas saldžiai maudžiantis sudie.

Kur originalai?
(Atkelta iš 2 psl.)

nėra 1941 metų dokumentas. 
RASA RAZGAITIENĖ: Ką

Jūs ten matote?
ALFONSAS PILIPONIS: Pa

vyzdžiui, 1941 metų dokumentų 
dauguma buvo spausdinti popie
riaus lapuose su vandens ženk
lais ir čia [pakėlęs 12 bataliono 
sąrašą] jau vizualiai matyti, kad 
vandens ženklo nėra. Arba, pa
vyzdžiui, šitas dokumentas, kuris 
yra šitame spalvotame, ružavame 
popieriuje. Čia matom, kad už
rašyta „nuorašas tikras” ir 
patvirtinta Lietuvos TSR Cent
rinio Valstybinio Archyvo Kauno 
filialo sekretorės Utkinos. Ant

spaudas yra ne su Lietuvos 
Respublikos herbu, o jau su 
okupacinių (sovietinių) val
džios institucijų.

RASA RAZGAITIENE: Tai 
kur originalas?

ALFONSAS PILIPONIS: Aš 
Jums į tą klausimą atsakyti ne
galiu. Aš Jums galiu pasakyti, 
kad jo nėra. Jo reikia ieškoti. 
Jeigu jis buvo. Aš galiu tiktai 
prielaidas daryti, kad jis gali 
būti. Bet aš Jums dar kartą noriu 
pasakyti, kad pagal tuometines 
sovietines archyvų darbo 
taisykles būtinai reikėdavo 
parašyti, kam ir kuriam tikslui 
išduotas originalas.

"I

RASA RAZGAITIENĖ: A 
tas pasirodytų ant paties dc 
kumento, ar kur kitur?

ALFONSAS PILIPONIS: I 
ant paties dokumento, ir byloi 
gale reikėjo užrašyti, kad iš byloi 
išimtas lapas pirmas, išduota: 
tokiam tikslui, vietoj originali 
palikta patvirtinta kopija.

RASA RAZGAITIENĖ: Ai 
šitoj Kauno Karo komendatūro: 
byloje yra toks sąrašas?

ALFONSAS PILIPONIS: Nė 
ra. Deja.

RASA RAZGAITIENĖ: A, 
yra ir kitokių problemų?

ALFONSAS PILIPONIS
Štai dar, pavyzdžiui, viena byk 
tos pačios Kauno Karo komen

(Nukelta į 4 psl.)
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Fotografija: paveldas 
ir dabartis

Konferencija Šiaulių 
Fotografijos muziejuje

KAZYS DAUGĖLA

1993 m. gegužės mėn. 27 d. 
Šiaulių Fotografijos muziejuje vy
ko konferencija — „Fotografijos 
paveldas ir dabartis”. Ji buvo 
istorinio ir filosofinio pobūdžio, 
skirta muziejaus dvidešimtme- 
čiui paminėti.

Šių metų gegužės 25-27 dieno
mis muziejuje įvykusi konferen
cija, pirmosios tęsinys, buvo tarp
tautinė, suorganizuota Šiaulių 
Fotografijos muziejaus ir Lietuvos 
fotomenininkų sąjungos. Iš 85 
puslapių brošiūros spausdintos 
ant gero popierio „Titnago” 
spaustuvėje, matome, kad šis 
trijų dienų susirinkimas buvo 
platesnės apimties. Muziejaus 
vedėja Regina Šulskytė taikliai 
nusakė konferencijos tikslus: 
„Lietuvoje daug muziejų ir jie visi 
turi fotografijų rinkinius, bet 
nėra vieningos foto paveldo ap
skaitos ir informacinės sistemos. 
Dažnai vieni nežino, ką turi kiti. 
Todėl pasistengėme sukviesti vi
sus, kad galėtume sukaupti kuo 
daugiau informacijos apie pavel
dą, apie fotografus, apie įdomias 
kolekcijas”.

Tarp konferencijos da,_ ~ų, o jų 
buvo apie 100, buvo m. ti mu
ziejininkų, bibliotekininkų, ar- 
chyvistų, istorikų, menotyrinin
kų, fotografų ir kitų.

Pagrindinės konferencijos te
mos:

1. Fotografijos palikimas. Isto
riniai, kūrybiniai, socialiniai, 
psichologiniai, filosofiniai foto
grafijos aspektai. Šia tema buvo 
skaityta 14 pranešimų.

2. Fotografija muziejuje ir jos 
panaudojimas. Archyvai ir kolek
cijos. Skaityta 25 pranešimai.

3. Fotografijos paveldo išsaugo
jimo problemos. Konservavimas 
ir restauravimas, 5 pranešimai.

4. Firmų „Kodak”,,,Fuji”, „Mi
nolta” atstovai demonstravo nau
jausią fototechniką ir medžiagas.

Iš skaitytų pranešimų aiškėja, 
kad Lietuvoje pradėta fotografuo
ti tuojau po fotografijos atradimo, 
bet apie fotografijos paveldą mes 
nieko nežinojome. Per 50 okupa
cinių metų Lietuvos fotografams 
buvo tvirtinama, kad gera tik so
vietinė fotografija. Lietuvos 
etnografinė fotografija, neside
rinanti su sovietiniais reikala
vimais, buvo apleista. Pagal juos, 
etnografiniai kaimo elementai at
kartoja atgyvenusios buities vaiz
dus ir netiria meninės fotografijos 
priemonėmis naujo socialistinio 
(suprask — kolchozinio) kaimo. 
Gal tik Balio Buračo „liaudies 
darbo” temos buvo pakenčiamos.

Nauja labai gabių Lietuvos fo
tografų karta veržėsi su savo dar
bais dviem kryptim: neišven
giamu režimo darbų ir su jais 
susijusių asmenų garbinimu ir su 
menine fotografija, prasiskver
busia pro sovietines cenzūras į 
tarptautines Europos parodas.

Šioje konferencijoje dabartiniai 
fotografai nebuvo minimi. Pavel
das, ankstyvesnės epochos paliki
mas, vyravo visų pranešėjų temo
se. Iš referatų sužinome, kad jau 
1914 metais, prieš pat karą, Vil
niuje buvo paskelbta pirmoji Lie
tuvoje fotografijos paroda.

M. K. Čiurlionio dailės muzieju
je išsaugotas grafo Stanislovo Ka
zimiero Kasausko (1837-1905), 
gyvenusio Vaitkuškio dvare 
(Ukmergės apskrity), 65 fotogra
fijos albumų rinkinys su katalo
gu. Taip pat Kauno albumas, ku
rį miesto gyventojai dovanojo 
generolui Adolfui Nikolajevui 
Reichardui, buvusiam Kauno 
miesto burmistrui 1885-1895 
metais.

Panevėžio Kraštotyros muzie
jaus foto fonde yra 12 tūkstančių 
fotonegatyvų ir 10 tūkstančių 
nuotraukų. Utenos Kraštotyros

muziejaus pagrindiniame ir 
šalutiniame fonduose apie 27 
tūkstančiai nuotraukų ir negaty
vų. Vilkaviškio Kraštotyros mu
ziejuje — 9 tūkstančiai nuotraukų 
ir 8 tūkstančiai negatyvų.

Raudondvario paveldėtojas 
grafas Benediktas Henrikas Tiš
kevičius (1857-1935), vasaroda
mas Lietuvoje, padarė daug etno
grafinių nuotraukų, dabar saugo
mų Chalon-Sur-Saone miesto mu
ziejuje, Prancūzijoje.

Lietuvos centriniame valstybės 
istorijos archyve saugomi Vil
niaus gubernatoriaus kanceliari
jos dokumentai. Iš jų sužinome, 
kad 1863-1904 metais buvo iš
duoti leidimai 90-čiai fotografijos 
ateljė Vilniuje ir 62-čiai Vilniaus 
gubernijoje. Šiuo metu mėgina
ma atlikti analogišką Kauno ir 
Suvalkų gubernijos fotografų ar
chyvinės medžiagos tyrimą.

Visi pripažįsta, kad žymiausias 
senojo Vilniaus miesto fotografas 
buvo Janas Bulhakas (1876-1950), 
1912 metais Ožeškienės gatvėje 
atidaręs nuosavą fotoateljė. 1916 
metais išleistoje knygoje Vilniaus 
estetika apie Bulhako keturiolika 
miesto fotografijų tomų rašoma, 
kad tai yra „giesmių giesmė apie 
Vilnių”. Jo nuotraukos — poezi
ja apie Vilnių, išreikšta šiais 
žodžiais laiške draugui: „Vilnius 
skambina, groja ir gieda bažnyčių 
bokštais, šypsosi sodų žiedais, 
raudonuoja stogų čerpėmis, žavi 
kalvų gražumu ir upių skaidru
mu, suvirpina kiekvieną suge
bančią mylėti širdį”.

Pereinamuoju iš senojo fotogra
fijos laikotarpio į šiųdieninį rei
kia skaityti fotografą Vytautą 
Augustiną, vieną iš Lietuvos fo- 
tomėgėjų sąjungos (1933) organi
zatorių. Jis buvo prieškario Lie
tuvos metraštininkas, meninin
kas iš prigimties. 1993 metais 
Lietuvos nacionaliniam muziejui 
jis padovanojo 5,000 negatyvų, o 
548 architektūrinio profilio foto
grafijas vėliau atsiuntė Architek
tūros muziejui.

Didžioji dalis šios konferencijos 
organizacinio darbo naštos gulė 
ant dviejų muziejaus tarnautojų 
— Irenos Ročytės ir Reginos Šuls

Kur originalai?
(Atkelta iš 3 psl.)

dantūros. Čia jau abejonių neke
lia turbūt ir be ypatingos eksper
tizės, kad šioje byloje buvo su
siūta ir sunumeruota 301 lapas, 
taip? Tai patvirtina tinkamų 
pareigūnų parašais. Bet aš atsi
verčiu bylą ir joj randu tik 155 
lapus. Kur likusieji?

RASA RAZGAITIENĖ: Čia 
matyti, kad kai kur lapų nume
riai buvo pakeisti, išbraukti. Ar 
Jūs žinote, kodėl ir kaip tai 
įvyko?

ALFONSAS PILIPONIS: Aš
Jums į tą klausimą atsakyti irgi 
negaliu.

RASA RAZGAITIENĖ: Ar
Jūs žinote, kada tie sąsiuvinai 
buvo susiūti?

ALFONSAS PILIPONIS: Čia 
rusų kalba užrašyta, kad šitoje 
byloje sunumeruota 155 lapai 
1981 metų sausio 14 dieną.

RASA RAZGAITIENĖ: Ar jie 
tik vieną kartą buvo susiūti?

ALFONSAS PILIPONIS: Aš 
į tą klausimą irgi atsakyti nega
liu.

RASA RAZGAITIENĖ: Ar
Jūs galėtumėte spėti, ar jie kada 
nors buvo išardyti? Ar galima 
tokia prielaida?

ALFONSAS PILIPONIS: 
Kad jie buvo išardyti, tai čia jokių 
abejonių nėra, nes matyti, kad ši
tie lapai yra remontuoti, bandyta

Šių metų vasarą Lietuvoje: (viršuje) Karaliaus Mindaugo 
paveikslas (dail. Vytauto Ciplijausko); Liepos 6-osios dienos 
iškilmės Vilniuje — organizuotai dalyvauja skautai; (apačioje) 
aukščiausia kelio Kaunas — Klaipėda vieta.

Leono Maskaliūno nuotraukos

kytės. Jos, o taipogi ir visi Lie
tuvos fotografai, norėtų matyti 
Foto muziejų atsiskyrusi nuo 
„Aušros” muziejaus. Lietuvos ry
tas (liepos 24 d.) pranešė, kad per 
Šiauliuose įvykusį pasitarimą

juos restauruoti, jie buvo suplyšę. 
Prie bylos yra priklijuoti dar 
tokie gabalai, atskiri. Matote, 
šitas bylos kraštas yra plonas, o 
šitas storas. Kad būtų galima jį 
siūti, tai yra prilipdyti popieriaus 
lapai prie kiekvieno bylos lapo. 
reikėjo pernumeruoti, kodėl 
vietoj vieno lapo numerio 
užrašyti kitą, tai čia reikia 
aiškintis turbūt su tais darbuo
tojais, kurie tuo laiku vadovavo 
archyvui, kurie tuo laiku dirbo toj 
saugykloj, kurioje buvo saugo
jamos tos bylos. Pavyzdžiui, man 
kelia abejonių ir šitas lapas, kad 
jis yra jau ne tų laikų, o jis yra 
vėliau padarytas.

RASA RAZGAITIENĖ: Ir 
tada vėl kyla klausimas, kur yra 
originalas ir ar iš vis yra ori 
ginalas?

ALFONSAS PILIPONIS: Tas
pats klausimas: Ar yra origi
nalas? O jeigu jau buvo perspaus
dintas, tai kodėl ir kuriam 
tikslui? Jis absoliučiai gi nie
kieno nepatvirtintas? Man kyla 
klausimas, kad, jeigu, vado
vaujantis tomis bylomis, tais 
dokumentais ir kitais, yra perse
kiojami žmonės už padarytus 
nusikaltimus — ir aš neneigiu, 
kad tie nusikaltimai buvo daromi 
— tai tada kodėl reikėjo elgtis 
taip neatsakingai su dokumen
tais, kuriais remiantis, reikia 
tuos nusikaltimus įrodyti.

Kultūros ministerijos vadovai į 
muziejaus norą tapti savarankiš
ku, pažiūrėjo skeptiškai: trūksta 
lėšų didesniam darbuotojų skai
čiui išlaikyti. Muziejaus per
sonalas buvo padidintas vienu

RASA RAZGAITIENĖ: Reiš 
kia, kai kurių dokumentų auten
tiškumas...

ALFONSAS PILIPONIS: Kai
kurių dokumentų autentiškumas 
man kelia abejonę...

RASA RAZGAITIENĖ: Tada 
taip pat kiltų abejonė ir dėl gran
dies išlaikymo. Kur tas dokumen
tas buvo, kam jis buvo perduotas, 
kur jis toliau keliavo?

ALFONSAS PILIPONIS: Be 
abejonės.

RASA RAZGAITIENĖ: Kie
no rankose buvo...

ALFONSAS PILIPONIS:
Kieno rankose buvo? Kokiu tiks
lu ta byla buvo ardoma? Kodėl ji 
buvo ardoma? Juk kiekvienu 
atveju, jeigu yra kur nors 
padaromas nusikaltimas, tai 
stengiamasi šito nusikaltėlio 
pėdsakų autentiškumą palaikyti 
nepaliestą.

RASA RAZGAITIENĖ: Vie
nu žodžiu, čia yra problemų.

ALFONSAS PILIPONIS: Čia 
yra viena iš problemų, į kurią, aš 
manau, reikia duoti aiškų 
atsakymą.

RASA RAZGAITIENĖ: Ar
Jūs susiduriate su tokiom proble
mom ir kitokios rūšies dokunien 
tacijoje ar tiktai vokiečių okupa 
cijos laikotarpio bylose?

ALFONSAS PILIPONIS: Aš 
kitais fondais asmeniškai nesu 
domėjęsis. Man sunku į tą 
klausimą atsakvti.

RASA RAZGAITIENĖ:

tarnautoju. Trise jie tvarko 26 
tūkstančius eksponatų ir sugeba 
surengti apie 20 parodų per me
tus. Skirmantas Valiulis, Vil
niaus universiteto Žurnalistikos 
’nstituto dėstytojas, su maža

humoro doze taikliai išsako: 
„Šiaulių Fotomuziejaus darbuoto
jos Regina Šulskytė ir Irena Ro- 
čytė padarė daugiau, negu pajė
gia šiandien normalios moterys”.

Bet šitus dokumentus Jūs pats 
esate žiūrėjęs ir kilnojęs?

ALFONSAS PILIPONIS: 
Taip. Kadangi tuos dokumentus 
daug kas skaito — ir teisėsaugos 
institucijos, tiek Australijos, tiek 
Jungtinių Amerikos Valstijų, 
tiek Kanados. Jie prašo, kad aš 
paaiškinčiau, kaip tie dokumen
tai atsirado archyve, ar šito 
dokumento autentiškumas man 
nekelia abejonių. Tai aš ir aiški
nu, kad man tam tikrų abejonių 
kelia kai kurių dokumentų au
tentiškumas. Jos nėra tokios, 
kokios jos buvo tada.

RASA RAZGAITIENĖ: 
Anksčiau, kas turėjo teisę prie tų 
bylų prieiti?

ALFONSAS PILIPONIS: Ka 
da 1944 metų rudenį pradėjo 
sovietai grįžti atgal, apie 85% ši
tame archyve saugomų dokumen
tų sovietinės valdžios, Berijos 
nurodymu, buvo padaryti slap
tais, o jeigu ant dokumento 
viršelio užrašydavo, kad byla 
slapta, tai kiekvienas, kuris norė
davo tą bylą skaityti, turėdavo 
gauti saugumo leidimą. Ir visi 
archyvų specialistai buvo surū
šiuoti į dvi rūšis, tie, kurie turėjo 
saugumo leidimus dirbti ir 
skaityti bet kurią bylą, ir antra 
rūšis, kuriem neleisdavo net tos 
bylos pačiupinėti.

RASA RAZGAITIENĖ: Ko 
kie čia darbuotojai dirbo?

ALFONSAS PILIPONIS: 
Tais laikais, jeigu, sakykim, sene

„SOLI DEO GLORIA” -
BAŽNYTINIŲ CHORŲ 

ŠVENTĖ

Gegužės 13-14 d. Kauno šv. 
Pranciškaus Ksavero Jėzuitų 
bažnyčioje vyko Kauno arkivys
kupijos Evangelizacijos centro ir 
Jėzuitų gimnazijos surengta tre
čioji arkivyskupijos vaikų ir 
jaunimo bažnytinių chorų šven
tė „Soli Deo Gloria”. Renginio 
pradžioje jo dalyvius bei sve
čius pasveikino arkivyskupijos 
Evangelizacijos centro pir
mininkas kun. R. Norvilą, kuris 
pabrėžė, jog ši šventė nelaikyti
na konkursu. Šventės tikslas, 
kaip žymi jau jos pavadinimas 
„Soli Deo Gloria” („Vienam 
Dievui garbė”), — būti viena 
didele Viešpatį garbinančia 
šeima, džiaugtis, kad esame 
Dievo vaikai.

Chorų pasirodymus pradėjo 
Kauno sakralinės muzikos mo
kyklos choras „Giesmė”, vėliau 
giedojo Kauno Jėzuitų vid. m- 
los, Kauno Sakralinės muzikos 
mokyklos jaunučių ir vaikų, 
Kauno Šv. Antano bažnyčios 
vaikų chorai, Jėzuitų bažnyčios 
jaunimo grupė, Vaišvydavos 
vaikų, Kauno Šilainių parapijos 
ir Domeikavos vaikų ir jaunimo 
chorai, Kauno Benediktinių Šv. 
Mikalojaus bažnyčios choralo ir 
Vytauto Didžiojo bažnyčios jau
nimo folkloro grūmės, Jonavos 
Šv. Jokūbo bažnyčios vaikų ir 
merginų jungtinė grupė, -Vilki
jos bažnyčios ir Kėdainių Šv. 
Jurgio bažnyčios jaunimo cho
rai, Kauno Šv. Mykolo Arkan- 
gelo bažnyčios jaunimo choras, 
svečiai iš Kretingos — Šv. An
tano kolegijos religinio folkloro 
grupė.

Po koncerto šv. Mišias Jėzuitų 
bažnyčioje aukojo Kauno vys
kupas augziliaras Sigitas Tam- 
kevičius, vyskupas iš Lenkijos 
Bronislavv Dembowski, kiti ku
nigai. ' "

Antrąją šventės dieną paskai
tą „Muzika liturgijoje” skaitė 
kun. Gracijus Sakalauskas. Li
turginę muziką prelegentas pa
vadino „viena iš subtiliausių 
žmogaus bendravimo su Dievu 
formų”. Kunigas išsamiau aiš
kino liturginės muzikos sąvoką, 
atskleidė esminį jos skirtumą 
nuo religinės muzikos, atkreipė 
dėmesį, kokį svarbų vaidmenį 
liturginės muzikos atlikimui 
turi tam tikros erdvės pasirin
kimas, tinkamas žodžio ar 
sakinio intonavimas, jo reikš
mės akcentavimas.

Šventę užbaigė Kauno Sakra
linės muzikos mokyklos choro 
„Pastoralė” ir Kretingos Šv. 
Antano kolegijos muz. grupės, 
atliekančios juodosios rasės 
žmonių liaudiškas religines 
giesmes, koncertas.

(„Katalikų bažnyčia 
Lietuvoje”, Nr.5)

liai ar tėvai buvo buvę Sibire, 
archyve nedirbsi. O saugumas 
suskirstydavo. Vieni galėdavo 
dirbti su tais dokumentais, o kiti 
negalėdavo. Dirbdavo jų patik
rinti žmonės. Jų instruktuoti 
žmonės.

RASA RAZGAITIENĖ: Kas
tuos patikimųjų sąrašus sudary
davo?

ALFONSAS PILIPONIS:
Tuos sąrašus pateikdavo archyvo 
direktorius. Tas, kuris dirbo tada, 
siųsdavo juos į saugumą ir pra
šydavo leisti, sakykim, Jums, 
man ir dar kitiems dirbti su slap
tais dokumentais, būtent skai
tyti. Šitokia buvo tvarka. O 
maždaug penktam dešimtmety, 
šešto dešimtmečio pradžioj, tai čia 
(pačiame Valstybiniame’ archyve) 
dirbo kadriniai saugumo darbuo
tojai su kariniais laipsniais.

RASA RAZGAITIENĖ: Kaip 
Jūs tą žinote?

ALFONSAS PILIPONIS:
Yra archyvo susirašinėjimas ir jie 
pasirašo net kai kada karinį 
laipsnį: kad tokio skyriaus virši
ninkas, kapitonas, sakykim.

RASA RAZGAITIENĖ: Kaip 
buvo dokumentai išduodami?

ALFONSAS PILIPONIS: 
Pagal sovietines taisykles buvo, 
jeigu reikalauja Prokuratūra, ar 
kam nors reikia išimti dokumen
to originalą, tai turi būti būtinai 
prašymas raštu motyvuotas, pasi
rašytas prokuroro, kad reikia 
paimti originalą ir kuriam tiks-

lui. Tose taisyklėse buvo parašy
ta, kad tokiu atveju vietoj 
originalo paliekamas arba nuora
šas, arba kopija, būtinai patvir
tinta, pažymint kam, kieno reika
lavimu ir kada išduotas do
kumento originalas. Tai yra nor
mali, elementari tvarka, kaip 
turbūt ir kitose valstybėse pana
šiai yra. Aš sutinku, galbūt rei
kalingas originalas, sakykim, 
padaryti grafologinę ekspertizę. 
Galbūt. Bet tai su prokuroro 
sankcija tiktai imamas, o ne taip, 
kad ateina, sakykim, KGB kler
kas, atsineša kažkokį raštelį ir 
ramiai jam kažkas tai atiduo
dama. Tai man gali kilti ir tokios 
abejonės, kad galbūt keliant žmo
gui kaltinimą, pritrūko jo pa-, 
vardės kokiame įsakyme. Taip? 
Tai aš paėmiau, padariau kopiją, 
įdėjau pavardę, o originalą iš viso 
pradanginau. Galbūt pavardės 
pritrūko. Galbūt tam, kad jį paso 
dinti, sakykim, arba kitaip nu
bausti, prireikė, kad viename 
įsakyme dar būtų būtinai įrašyta 
jo pavardė. Aš galiu tokią versiją 
kelti?

RASA RAZGAITIENĖ: Ver- 
sija yra diskutuotina.
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Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston, VA 22090, 
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ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
EKONOMIJA

PADIDĖJO INFLIACIJA

Liepos mėnesj Lietuvoje in
fliacija pasiekė 2.7 proc. 
Daugiausiai pabrango alkoholi
niai gėrimai ir tabako gaminiai
— 3.7 proc. ir maisto produktai
— 3.6 proc. Birželio mėn. in
fliacija buvo tik vienas procen
tas. Tikimasi, kad per visus 
1995 m. infliacija išaugs apie 30 
procentų.

PLEČIASI INVESTICINIŲ 
FONDŲ VEIKLA

Pasak Valstybinės vertybinių 
popierių biržos maklerių, šiemet 
Vakarų investicijų fondai pradė
jo aktyviau domėtis Lietuvos 
vertybinių popierių rinka, ta
čiau didesnių investicijų dar 
nematyti. Daugiausia akcijų 
yra įsigyta tekstilės, maisto 
(ypač alaus), popieriaus ir me
dienos pramonėse. Patrauklios, 
užsienio fondams, atrodo ir 
energetikos, chemijos ir laivi
ninkystės pramonės įmonės.

Užsienio bankai šiuo metu 
gana aktyviai perka Lietuvos 
vyriausybės vertybinius popie
rius — obligacijas. Finansų mi
nisterija veda derybas su 
Japonijos banku „Namura”, 
kad šis bankas platintų vyriau
sybės obligacijas Vakaruose.

LIETUVOS GELEŽINKELIS 
PERKA BĖGIUS

„Lietuvos geležinkeliai” pa
skelbė tarptautinį konkursą 
įsigyti, bėgius, tvirtinimo deta
les, kitas medžiagas ir eksplota- 
vimo įrangą. Projektas yra fi
nansuojamas Europos rekon
strukcijos ir plėtros banko bei 
Japonijos eksporto-importo ban
ko 18.9 milijonų dolerių pasko
los. Paskola skirta atnaujinti 
labiausiai susidėvėjusiems ge
ležinkelių ruožams, kuriais 
gabenami tranzitiniai kroviniai 
iš Klaipėdos į Rytus. Paraiškas 
jau pateikė firmos iš Lietuvos, 
JAV, Kanados, Australijos, Ja
ponijos, Indijos, ir daugelio 
Europos šalių.

NUPIRKTAS ANTRAS 
„BOEING” LĖKTUVAS

„Lietuvos avialinijos” iš 
„Delta Airlines” pirko antrą 
vartotą „Boeing 737-200” 
keleivinį lėktuvą. Už jį mokėjo 
8.4 milijonų dolerių. Dalį sumos 
suteikė JAV eksporto-importo 
bankas. Lėktuvas bus pavadin

tas Stasio Girėno vardu. Pirmas 
lėktuvas, pirktas jau birželio 
mėnesį ir pavadintas Stepono 
Dariaus vardu, jau per pirmą 
skrydžių mėnesį nuskraidino į 
Europos šalių sostines apie 
3,300 keleivių.

„Lietuvos avialinijos” par
duoda savo senuosius rusiškus 
lėktuvus ir sraigtasparnius. Jų 
turi apie 30. Iš uždarbio tikisi 
įsigyti daugiau vakarietiškų 
lėktuvų.

PRIVATUS
DIAGNOSTIKOS CENTRAS

Vilniuje atidarytas privatus 
medicininės diagnostikos cent
ras, kainavęs apie 3 mln. dole
rių. Moderni įranga buvo su
pirkta JAV ir eilėje Europos 
kraštų. Tyrimų duomenys bus 
kaupiami kompiuterių duomenų 
banke ir, prireikus, bus galima 
juos perduoti gydymo įstaigoms. 
Centre dirbs 18 gydytojų. Pasak 
centro vadovybės, kainos bus 
prieinamos.

IŠKELTA BYLA KAUNO
HOLDINGO BENDROVEI

Kauno ekonominė policija iš
kėlė baudžiamąja bylą Kauno 
holdingo bendrovei. Anksčiau 
jai buvo iškelta bankroto byla, 
kurią apskundė Apeliaciniam 
teismui. Pasak spaudos, Kauno 
holdingo bendrovei yra patikėję 
savo indėlius apie 30,000 žmo
nių. Jiems yra skolinga apie 19 
milijonų dolerių. Pasak vieno 
Seimo nario, Kauno holdingas 
panaudojo daugiausia surinktų 
indėlininkų pinigų, pusvelčiui 
supirko investicinius čekius ir 
privatizavo įmones.

Ekonominės policijos pareigū
nai teigia, kad, pardavus ben
drovės turtą, bus galima at
siskaityti su indėlininkais. Ta
čiau, manoma, kad užtruks kiek 
laiko atlikti finansinę reviziją ir 
surasti turtą.

I
NAUJIENOS APIE 

INFRASTRUKTŪROS 
PROJEKTUS

BNS žinių agentūra pra-l 

nešė, kad Būtingės naftos ter
minalo statybos darbai, pradėti 
gegužės mėnesį, šiomis die
nomis bus nutraukti. Akcinė 
bendrovė. „Būtingės nafta”, 
besirūpinanti terminalo sta
tybos finansavimu, pradėjo dar
bus su 10 mln litų kapitalo, iš 
kurio likęs tik 1 milijonas.

Lietuvos ambasados rūmai JAV sostinėje Vašingtone po remontų ir 
atnaujinimo.

Sprendimas didinti kapitalą iki 
60 milijonų litų vis dar nepri
imtas. Statybos generalinis ran
govas, akcinė bendrovė, „Kauno 
žemkasys”, kuri jau pati yra 
skolinga savo subrangovams už 
atliktus darbus, baiminasi 
galimu bankrotu, nes „Būtingės 
nafta” gal nesugebės visiškai 
atsilyginti.

Tuo tarpu Lietuvos ir užsienio 
ekspertai patarė vyriausybei 
sumažinti 4.5 mln. JAV dole
riais būsimą kontraktą su JAV 
bendrove Fluor Daniel dėl pa
ruošimo detalaus Būtingės 
terminalo projekto, finansinių 
šaltinių paieškos ir statybos 
prižiūrėjimo. Šis, dabar 16.5 
milijonų dolerių vertės,

kontraktas, kurį Fluor Daniel 
laimėjo konkurso būdu, dar 
nepasirašytas.

Šiaulių miesto taryba siūlo 
vyriausybei įsteigti Šiauliuose 
laisvą ekonominę zoną, susie
jusią su Zoknių aerodromo 
modernizavimu. Miestas jau yra 
numatęs tokiai zonai 955 ha 
plotą, kur turėtų būti vystoma 
prekyba, gamyba, bankininkys
tė ir eksportas. Patys aerodromo 
rekonstrukcijos darbai turėtų 
prasidėti šį rudenį.

Algis Rimas

• Draugo fondas remia 
„Draugą”, „Draugas” remia 
mus visus.

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI '

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

J K S CONSTRUCTION ’

„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

ASSOCIATED FUNDING SERVICES, INC. 
7800 W. 95 St., Ste. 303 
Hickory Hills, IL 60457 

RENATA KLIMAVIČIŪJĖ
A full Service lender for

• Home loans
• Refinancing
• Paying off dėbt 

Do A-F credits
Call Renata today: 

798-974-2727 Office 
708-461-3495 pager

LUMM. IIOUt.HC
lENOER

VALOME

KILIMUS, BALDUS, 
GRINDIS IR SIENAS

J. BUBNYS 

737-5168

CLASSIFIED GUIDE

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312)581-8654

REAL ESTATE

Bus. 708-636-9400 
Res. 708-423-0443

■* .* ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir- 
ikirpe ir pardavime, ^mieste ir 
jpriemiesčiuose.

j

i

MARUASTONIKAS 
Realtor®

OlMftOJNC. 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 
•Nekilnojamo turto 

pirkime ar pardavime 
•Čikagos apylinkėse ir 

priemiesčiuose 
Skambinkite: 

Bus. 708.257.7100
ISįįBmį Res. 708.969.3732

LIETUVIŲ DIENOS — L.A/95
Rugsėjo 30 d., 11 v.r.-5 v.p.p. 

Spalio 1 d., 11:30 v.r.-4:30 v.p.p.
Šv. Kazimiero parapijoje, 

2716 St. George St. 
Los Angeles, CA 90027

Šventės atidarymas:
šeštadienį 12 vai. Atidaro garbės pirmininkas.

Programa:
Nuolatinė: šokiai ir dainos

Lietuvių laikraščiai ir organizacijos:
Informacija ir egzemplioriai

Maistas:
Maisto stotys su lietuviškais patiekalais.

Menas ir prekyba:
‘Lietuvių dailininkų paveikslai — virš 100 kūrinių. 
‘Tautodailė — medžio drožiniai, audiniai, margučiai, 
šiaudinukai.

‘Baltijos gintaras

Įėjimas: $5, pensininkai $3, vaikai iki 12 m. veltui 
Informacija:

213-669-1726, 714-586-9782, 310-377-4053

šventė remiama JAV LB ir dalinai Los Angeles miesto.

Kviečiame visus dalyvauti
BANKETE IR ŠOKIUOSE

Šeštd., rugsėjo 30 d. 6:30 v.v. baras, 8 v.v. vakarienė ir 
programa, pravedėjas Vytautas Kernagis.

Rezervacijos/informacija: 714-856-2842

REAL ESTATE

RIMAS L. STANKUS

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

Grttui KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaskį Rd, 

•! 4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. ĮkaiAavimas veltui. ’ >,

PARDUODAMA
2 bt. mūrini* narna*, atskiras bt. 
giminėms; prie 47 St. ir Pulaski.

Sklypas virš 1 akro su dideliais me
džiais, Lemont, Eųuestrian Estates.

„TROŠKIMAI”
Pr rati įmonė Vilniuje

Trokštantiei ^rįžti į Gimtinę, naujai įsikurti joje ir savo 
likusį gyvenmą skirti Lietuvai, gali padėti tautiečiams:
• Sutvarko grįžimo į Tėvynę dokumentus.
• Jūsų įpareigojimu vykdo įvairų susirašinėjimą.
• Sutvarko pilietybės dokumentus.
• Pasirūpina Jūsų pensijos gavimo ar pervedimo į Lietuvą 

klausimais ir sutvarko dokumentaciją.
• Rūpinasi Jūsų sveikata, slaugo negalios ar ligos atvejais.
• Rekomenduoja patikimus Lietuvos bankus, kuriuose nau

dingai ir užtikrintai galėsite laikyti savo pinigus.
• Jūsų pavedimu tvarko Jūsų indėlius bankuose.
• Nuperka namus, butus, nekilnojamą ir kitą turtą pagal 

Jūsų pavedimus ir pageidavimus.
• Organizuoja Jūsų keliones į Lietuvą.
• Sutinka atvykusius į Lietuvą, pasirūpina apgyvendinimu 

ir globoja atvykus.
• Organizuoja keliones po Lietuvą ir poilsį.
• Rūpinasi globa ir namų ruoša.
• Juridiškai įteisina jūsų paskutinę valią ir testamentus.
• Pagal Jūsų pageidavimą suranda vietą amžinam poilsiui 

Lietuvos žemėje.
• Pasirūpina paskutinės kelionės organizavimu.

Apmokėjimas susitarus, priklauso nuo paslaugos rūšies 
ir apimties.

Kreiptis: laišku — P.O. Box 228, 2040 Vilnius, 
Lithuanla. Telefonu — 370-2-772-950 — Saulius Razma

House for Sale
by owner: 3 bdrm. brick ranch; 1’/2 bath; 
fin. basement; 2 car garage; centrai air; lot 
75x136'. Tel 708-636-7304.

Price upper $140.

Mūrinis namas, 3 mieg., įrengtas 
rūsys; 51 St. ir Meade, Chicago.

First Rata Real Estate 
Aušra Padalino 

Tel. 312-767-2400

FOR SALE

Parduodami viso buto baldai: 
stalai, sofos, komodos, ir 

Liet. enciklopedija.

Tel. 708-469-9463

__________ FOR RENT__________

St. Petersburg, FL, išnuomojamas šva
rus, jaukus, mūrinis 2 mieg. namas su bal
dais. Yra vaismedžių sodas; rami, gera apy
linkė. Jei kam patiks, galiu parduoti tik už 
$54,000, o nuoma — $500 į mėn. sezonui 
(žiemos). Skambinkite: 813-344-7888 
Zigmas.

IEŠKO DARBO

Išnuomojamas apšildoma* 4 

kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl.”$355 į mėn. + „security”. 
Tel. 312-779-6193. Kalbėti ang
liškai.

Vyr. amžiaus moteris gali 
prižiūrėti ligonį ir gyvent 
kartu Los Angeles, CA.

312-737-6901.

Lietuvaitė, 32 m., gimusi Sibire,
norėtų susirašinėti su tokio pat am
žiaus JAV lietuviais. Rašyti: Ina Sty- 
kon, Paribio 41-3, Vilnius, Llthue- 
nla. \

Atlieku visus darbus su kompiuteriu.
Priimu užsakymus dėl žurnalų ir knygų 
leidimo Darbas bus atliekamas laiku ir są
žiningai. Galiu ištaisyti korektūros klaidas, 
galiu daryti vertimus į 7 kalbas Kreiptis:
Nijolė, tol. 708-301-5881, fax. 708- 
301-5761.

Dvi med. seserys ir vyras
ieško bet kokio darbo.

Tel. 312-767-5082
arba

708-974-9848

Vilniuje, miesto centre ir Palangoje, priv. 
viloje, išnuomojame butą arba kambarį il
gesniam arba trumpam laikui. Tel Vilnius 
0-11 -370-2-624745, Palanga 0-11 -370- 
36-52544.

45 m. geras, sąžiningas lietuvis
ieško bet kokio darbo.

Tel. 1-708-636-5190.

Cicero, IL išnuomojamas apšildomas 
3 mieg. butas, antrame aukšte.

Tel. 708-656-4811.
I

Moteris Ii Lietuvos su 9 m. dukra ieško 
darbo šeimoje: prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmones, namus, dirbti bet kokį darbą ir gy
venti kartu. Skambinti iš ryto nuo 7 vai. ir 
vakare po 6 vai, seštd. ir sekmd. visą die
ną. tel. 718-934-4788.

HELP WANTED

Reikalingi virtuvės darbininkai.

Darbas dienomis ir naktimis. Ap
mokysime. Kreiptis Nijolė, Un- 
dy’s Chlll, 5401 S. Pulaski Rd.

KEPYKLA IR DELIKATESAI 

6216 W. Archer Avė., Chicago, IL 60638 
Tel. 312-581-8500

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS

Baki
į SAKtRY J SČAFF

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

Your ticket 
to a secure 
retirement.
For a recorded message 

of current rate Information, call
1-800-4US BOND 
1-800-487-2663

=±TWSAWNGS 
lerlcaT^Z kj. BONZAS

Take
Stock _ , 
,n America

A pubitc tenrice of this ncw$paprr

MARQUETTE 
i PHOTO SUPPLY

. REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis, ypatingai 
progai. Pilnai užbaigtų foto 
nuotraukų aptarnavimas. Ati- 

. daryta pirmadienį ir ketvirta- 
I dienj vakarais iki 8 valandos. 

Antrad. ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai.

3314 West 63rd Street 
. Tel. 776-8998

Darbui šiaurinėje miesto dalyje 
reikalingi patyrę dažytojai. 
Reikia turėti savo transporto 

priemonę.
Tel. 312-523-7289

SIŪLOME DARBUS!

Gail. seserų padėjėjoms, kom- 
panijonėms ir namų ruošos dar
bininkėms. Galima gyvęnti kar
tu arba atvykti į darbą ir išvykti. 
Kreiptis:

Ali Csre
Employmant Agancy 

Tai. 312-736-7900
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JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA

2711 West 71st Street, Chicago, Illinois 60629 
312/476-2655 • Fax 312-436-6909

KAIP SUMAŽINTI
STUDIJŲ IŠLAIDAS?

Visi nori studijuoti geruose 
universitetuose, tačiau ne visi 
pajėgia mokėti gerų universi
tetų didelius mokslapinigius. 
Universitetų ir kolegijų 
mokslapinigiai paprastai yra 
apskaičiuojami pagal kreditų, 
kuriuos jūs imate, skaičių. Kad 
baigtumėte universitetą, reikia 
turėti minimumą reikalaujamų 
kreditų. Kai kurie tų kreditų 
gaunami, lankant klases, kurios 
specifiniai rišasi su jūsų gau
namu laipsniu — specialybe. 
Kiti gi yra bendro lavinimosi 
kursai, nebūtinai turi tiesiog} 
rvšį su jūsų pagrindiniu studi
juojamu dalyku. Pvz., jei norite 
įsigyti bakalauro laipsnį žurna
listikoje, jums reikia maždaug 
2 metus praleisti, imant bendro 
lavinimosi kursus — šiek tiek 
anglų kalbos, ekonomikos, filo
sofijos, svetimų kalbų, gamtos 
mokslu ir matematikos. O kur
sus, kurie rišasi su jūsų 
pasirinkta pagrindine studijų 
šaka, šiuo atveju žurnalistika, 
imsite tik paskutinius dvejus 
studijų metus.

Daugeliu atveju yra nesvarbu, 
kur jūs įsigysite bendrojo išsi
lavinimo žinias. Galite lankyti, 
būdami dar gimnazijoje, „ad- 
vanced placement” klases, ga
lite lankyti.junior college” ar
ba tiesiog laikyti egzaminus iš 
tu dalykų. Surenkant šiuos ben
dro išsilavinimo kreditus už uni
versiteto ribų, paprastai neturi 
jokios reikšmės, kaip greit jūs 
užbaigsite savo studijas, o taip 
pat tai nepakenkia jūsų 
diplomui. Bet paprasčiausia jūs 
sutaupote pinigų.

Pvz., jei jūs lankėte kokį 
, junior college” 2 metus, prieš 
įstojant i Princeton universite
tą, jūsų baigimo diplomas bus 
Princeton diplomas. Taip pat 
jums nėra reikalo, kada ieškote 
darbo, savo biografijoje (re- 
sume), arba darbo gavimo pasi
matymo metu, sakyti, kad lan
kėte tik paskutinius dvejus 
metus Princeton universitetą. 
Bet tokiu būdu galite sutaupyti 
daug pinigų.

Čia duosime tariamą pavyzdį: 
vienas vyt ūkas. Jonas Taupuo- 
lis iš Colorado, svajojo vieną 
diena patekti j Harvard univer
sitetą. Jei Jonas įstotų į Har
vard, jam mokslapinigiai me
tams kainuotų 1.920 dol.; 6.410 
dol. — pragyvenimas; 1,600 dol. 
— transportacija (įskaitant skry
džius lėktuvu namo) ir 1.920 
dol. kitos išlaidos, tai yra Col
lege Board apskaičiavimai. Iš 
viso 29,750 dol. per metus, ar

ba 119,000 dol. per 4 metus uni
versiteto lankymo.

Kas atsitiktų, jei Jonas pra

leistu pirmus 2 metus Colorado 

Northwestern Comunity Col

lege ir gyventų pas tėvus 

namie? Jis sutaupytų 51,790

dol., ar net daugiau. Taip yra 
dėl to, kad mokslapinigiai, kiti 
mokesčiai ir knygos CNCC jam 
kainuotų tik 750 dol. per metus. 
Pragyvenimas pas tėvus ir važi
nėjimas būtų 3,105 dol., taip, kad 
visas jo mokslas kainuotų 3,855 
dol. per metus.

Jei nenorite lankyti .junior 
college”, bet vis tiek norite rasti 
būdų sumažinti studijų išlaidas, 
galite daryti taip. Santaupos 
nebus tokios didelės, bet aukš
tesniųjų mokyklų (high school) 
mokiniai gali sumažinti savo 
studijų išlaidas, imdami ,Ad
vanced placement” kursus. Jie 
uždirbs kreditų bendro išsila
vinimo reikalavimams univer
sitete, o taip pat jie gauna, ir 
aukštesniosios mokyklos kredi
tus.

Yra sunku imti tiek tų ,,ad- 
vanced placement” kursų, kad 
gautumėte įskaitų daugiau, 
kaip už vieną semestrą. Bet jei 
lankysite universitetą, kuris už 
kiekvieną kreditą ima 300 dol, 
tai kiekvienas trijų kreditų ,,ad- 
vanced placement” kursas gali 
sutaupyti jums 900 dol. Jei su
rinktumėte 18 tokių kreditų, 
prieš stojant i universitetą, tai 
sutaupytumėte 5,400 dol. Taip 
pat kai kurie studentai gali 
įsigyti universiteto kreditų, 
laikydami egzaminus iš kai ku
rių dalykų. Ne visi universitetai 
duoda tokią galimybę, bet tie, 
kurie duoda, paprastai užskaito 
akademinius kreditus, jei stu
dentas parodo savo žinojimą, 
laikydamas standartizuotus eg
zaminus, pvz., AP ar CLEP, ku
riuos duoda „The College 
Board”. Tiems, kurie išlaiko, 
nereikia lankyti kai kurių kur
sų ir jie baigia universitetą su 
mažiau kreditų, arba gauna 
kreditus už kursus, kurių ne
lankė.

Vyresnio amžiaus studentai, 
kurie praleido kelerius metus 
dirbdami ar augindami vaikus, 
taip pat gali praleisti kai 
kuriuos kursus, jei jie įrodo, kad 
jų gyvenimo patirtis juos pakan
kamai išmokė. Tam įrodyti gali 
reikti rašyti rašinius ar žodžiu 
pristatyti savo įsigytų gyvenimo 
žinių bagažą. Bet taip jie gali 
gan daug sutaupyti.

Visi, kurie nori tokiu būdu su
taupyti, turi iš anksto rūpes
tingai planuoti. Aukštesniosios 
mokyklos mokiniai turi išsiaiš
kinti su savo mokyklų ar uni
versitetų patarėjais, kad jie 
būti} tikri, jog kursai, šitaip 
išeiti mokykloje ar .junior col
lege" jų pasirinkto universiteto 
bus priimti. Be to, tie, kurie nori 
pasinaudoti proga ir išlaikyti 
egzaminus iš anksto iš kai 
kurių dalykų, turi rinktis uni
versitetus, kurie duoda tokius 
egzaminus.

Jei jūs nepasitikite informa
cija, kurią suteikia „high 
school” ar „junior college” 
patarėjas, paskambinkite „ad

mission oflice”, „financial aid 
office” ar „academic counselor” 
savo pasirinktame universitete. 
Pasidarykite sąrašą, ką jūs no
rite žinoti, ir klauskite. Nebū
kite nedrąsūs, nes nedrąsumas 
čia jums kainuos pinigų. Atmin
kite, Amerikoje reikia klausti ir 
klausti, niekas jums nepasakys, 
jei neklausite, niekas jums nie
ko neduos, jei neprašysite!

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne” (1995.8.22 Your 
money „Smart movės” by Ka- 
thy Kristof)

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė

GYVENIMO
TESTAMENTAS

Ar turite padarę „Gyvenimo 
testamentą”? Jei ne, tai dar 
šiandieną pasirūpinkite jį pada
ryti.

Kas yra „Living will” arba 
„Gyvenimo testamentas”?

Kaip kontrastas testamentui, 
kuris tvarko jūsų turtą po mir
ties, „Living will” arba 
„Gyvybės testamentas” yra 
būdas pareikšti savo valią ir 
norus gydytojams, jeigu suseg
tumėte nepagydoma liga arba 
nelaimėje būtumėte nepagydo
mai sužalotas. Šis dokumentas 
yra ir gali būti didelė pagalba 
jūsų šeimai, draugams ir dakta
rams, nusprendžiant, ar prail
ginti jūsų gyvenimą, imantis 
ypatingų priemonių, ur leisti 
jums numirti natūralia mirtimi. 
Šiais modernios technikos 
laikais medicininė technika yra 
tiek pažengusi, kad negyvą 
žmogaus kūną gali išlaikyti 
gyvu ilgą laiką. Bet ar tai rei
kalinga? Ar jūs to norite, jeigu 
jūsų kūno gyvybė gali būti pa
laikoma tik įvairių mašinų 
pagalba, o be jų jūs mirštate?

Daktarų ir medicinos perso
nalo paskirtis yra palaikyti 
žmogaus gyvybę, kiek galima il
giau. Jie tai darys, kiek galės, 
o jūsų vaikai ar artimieji turės 
padaryti sprendimą, kada sus
tabdyti mašinas ir jums leisti 
numirti. Jūsų artimiesiems ar 
vaikams padaryti tokį spren
dimą, nors ir žinant, kad kitos 
išeities nėra, yra sunkus ir 
žiaurus dalykas.

Laimingi yra tie, kurie miršta 
staigiai; laimingos šeimos ir 
artimieji, kurie neturi tokių, 
aukščiau minėtų sprendimų da
ryti. Todėl jūs patys padarykite, 
kad jūsų artimiesiems būtų 
lengviau, jeigu taip atsitiktų, 
kad jūs patektumėte į tokią pa
dėtį.

„Living will" sudaromas, kaip 
ir paprastas testamentas, pasi
rašant jį prie dviejų nesuin
teresuotų liudininkų. Todėl dar 
šiandieną susirūpinkite šiuo rei
kalu!

Birutė Jasaitienė

• z 1874 m. lapkričio 7 d. pir
mą kartą dramblys pavaizduo
tas kaip respublikonų partijos 
simbolis, tačiau pradžioje jis 
buvo išspausdintas „Harper’s 
Weekly” žurnale kaip satyrinis 
piešinėlis. Autorius — Thomas 
Nast.

PADĖKA

A.tA.
ALGIS V. DANTA

Mylimas Vyras, Tėvas ir Senelis po neilgos, bet sunkios 
ligos mirė 1995 m. rugpjūčio 16 d. ir buvo palaidotas Prisi
kėlimo kapinėse Philadelphia apylinkėje.

Nėra žodžių, kuriais būtų galima išreikšti mūsų skaus
mą, nes jis neišmatuojamas jokiais mastais, ir liūdesį jo 
netekus. Pasišaukė jį Aukščiausias taip staiga ir netikėtai. 
Jo valia mums nežinoma, nesuprantama ir sunkiai pa
keliama.

Dėkojame visiems mums padėjusiems šiose sunkiose 
valandose. Ačiū artimiesiems, lankiusiems jį ligoninėje ir 
palydėjusiems Algį į Amžino Poilsio vietą. Dėkojame 
kunigams T. Burkauskui ir K. Sakalauskui atnašavusiems 
šv Mišias ir už apeigas kapuose; Onai Pliuškonienei užjos 
giedotas, Algio mėgiamas giesmes; Brigitai ir Juozui Kasins- 
kams ir vargonininkui S. Petraičiui už muziką lankymo ir šv. 
Mišių laiku; Jūratei Stirbienei už skaitymus, ir karsto 
nešėjams R. Jakui, A. Gečiui, P. Masalaičiui, V. Masalaičiui, 
K. Pliuškoniui ir V. Rukšiui, palydėjusiems Algį jo 
paskutinėje kelionėje.

Ačiū visiems už išreikštus užuojautos žodžius asmeniškai, 
laiškais, telefonu ir „Drauge”. Dėkojame už gausias šv. 
Mišias, novenas, maldas, gėles ir dovanas Algio vardu 
Lietuvos našlaičiams ir Draugo fondui.

Ačiū už parodytą nuoširdumą laidotuvių metu ir dabar, 
kada valandos yra tokios sunkios ir ilgos likus vienai. Jūsų 
maldos ir paguoda suteikia stiprybės ir jėgų gyventi toliau. 
Algis palietė daugelio žmonių gyvenimą ir jis liks gyvas jų 
ir mūsų atmintyje visada.

Nuliūdę žmona Julija ir vaikai — Aleksas, Andrius, 
Tomas, Robertas ir Viktorija su šeimomis.

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHYVEST HIGHYVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE P ARK 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ALL PHONES 
1-708-974-4410

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

MARŲUETTE PARK 2533 W. 71 ST 
CICERO 5940 W 35 ST.

LEMONT 12401 S. A iv C HE R AVĖ (<t DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK 2929 W 87 ST.

T1NLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVĖ 
ALL PHONES

CHICAGO 1-312-476-2345
NATIONW1DE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

A.A. BERNARDAS S. 
KARPAVIČIUS - 

KARPERS

1995 m. birželio 13 d., sulau
kęs 85 metų, Baltimorėje mirė 
nuoširdus Baltimorės lietuvių 
veikėjas, buvęs siuvyklos savi
ninkas, draugiškai visų vadina
mas Ben Karperis. Jo siuvykla 
klestėjimo metu vadinosi „Mo- 
narch Tailors” ir gamino įvai
rias kariškas uniformas, įskai
tant ir „Eisenhoverio žakietą”. 
Siuvykloje dirbo per 700 tarnau
tojų ir ji veikė nuo 1935 iki 1970 
metų.

Bernardas Stanislovas Karpa
vičius gimė Šenadoriuje (She- 
nandoah), PA, 1909 m., netru
kus po šeimos atvykimo iš Lie
tuvos. Į Baltimorę šeima per
sikėlė 1921 m., kai patėviui 
buvo padaryta nugaros operaci
ja Johns Hopkins ligoninėje. Jie 
apsigyveno Washington Blvd. ir 
visi pajėgūs šeimos nariai grie
bėsi darbo su adata ir siūlu. 
Bernardas, sulaukęs 13 metų, 
taip pat turėjo nutraukti mo
kymąsi ir pradėti dirbti siuvyk
loje. Gerai susipažinęs su 
siuvimo darbais ir verslu. 1935 
m. įsigijo savo siuvyklą Balti
morės gatvėje, toje vietoje, kuri 
dabar vadinama „Bloku”.

Karo metu verslas labai gerai 
sekėsi, nes siuvykla buvo gavusi 
valdžios užsakymus gaminti 
uniformas, bet, karui pasibai
gus, siuvykla darbininkų neat
leido, o ėmė siūti civilinius 
rūbus, pirmiau negu kareiviai 
sugrįžo jų pirkti. Šis sprendimas 
nešė nuostolius. Vėl reikėjo 
taupiai gyventi ir pagaliau visai 
išeiti iš verslo.

Pasitraukęs nuo siuvyklos 
darbo, Karpėvis atsidėjo Lie
tuvių namų bendrovei, kuri tuo 
metu buvo įbridusi į skolas ir 
grėsė pavojuje bankrutuoti, 
Karperis buvo išrinktas bendro
vės valdybos pirmininku ir per
ėmė verslo vedėjo pareigas, 
kurias dvejus metus ėjo be atly
ginimo. Jis įvedė sistemingą 
apyvartos kontrolę knygvedybo- 
je ir taip po kelių metų visos 
namų skolos buvo apmokėtos.

Bendrovės pirmininko pareigo
se jis išbuvo per 14 metų. Už 
savo pasišventimą namų rei
kalams jis buvo išrinktas nuola
tiniu Baltimorės lietuvių namų 
tarybos nariu.

Bet ir tada Karperis nepasi
traukė į užtarnautą poilsį. Iki 
gyvenimo pabaigos jis reiškėsi 
Baltimorės lietuvių veikime. 
Kai prieš trejetą metų Balti
morės lietuvių parapijos likimas 
pakibo ore, vienintelis orga
nizuotas vienetas, pastoviai 
besireiškiąs lietuviškų pamaldų 
išlaikyme, liko „Dainos” choras. 
Karperis kol sveikata leido, 
giedojo chore per lietuviškas 
pamaldas. O, ir sveikatai sušlu
bavus, dar vis atvykdavo į pa
maldas, nors žmonai 1992 m. 
mirus, gyveno Ellicott City prie
miestyje, pas dukterį E. Fallon, 
kuri užklausta, ką ji norėtų 
pasakyti apie savo tėtį, pa
reiškė: „Mano tėtis buvo mano 
geriausias draugas! ’

Šv. Alfonso lietuvių parapijos 
reikalai ir likimas jam visada 
rūpėjo. Tai teko patirti, kai, 
prel. L.J. Mendeliui mirus 
parapijiečių tarpe kilo 
nuogąstavimas dėl Šv. Alfonso 
lietuvių parapijos likimo. Tuo 
reikalu buvo susidaręs Ad Hoc 
komitetas, kuris nutarė parašy
ti memorandumą arkivyskupui 
William D. Borders. Karperiui 
ir man buvo pavesta memoran
dumą paruošti, ką mes ir atli
kome. Tačiau parapija ir toliau 
nyko:vieni keliavo į amžinybę, 
kiti į priemiesčius ir tolimesnes 
apskritis.

Karperis priklausė ir dauge
liui kitų lietuviškų organizacijų: 
atletų klubui, teatro mylėtojų 
draugystei, tarybai, ben
druomenei ir kitoms. Jo žmona 
buvo prancūziškos kilmės, bet 
nuoširdžiai rėmė jo lietuvišką 
veiklą. Kurį laiką Kasperiai dar 
turėjo restoraną prie Bodkin 
Creek. Verslas buvo sėkmingas, 
bet dėl žmonos artričio jį reikėjo 
parduoti. Tarp Karperio mėgs
tamų užsiėmimų buvo paveiks
lų piešimas ir pašto ženklų rin
kimas.

Ben Karperio laidotuvės įvy
ko birželio 16 d. po šv. Mišių Šv. 
Alfonso šventovėje. Laidotuvėse 
dalyvavo gausus būrys giminių, 
draugų, bendradarbių ir gerbė
jų. Liūdėdami su juo atsisvei
kino: sesuo Constance; trys 
sūnūs — dr. Bernard, Michael ir 
Paul; dvi dukterys — Mary ir 
Elizabeth bei jų šeimos. Liūdi ir 
Baltimorės lietuvių visuomenė, 
netekusi nuoširdaus veikėjo,
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kultūringo ir pasišventusio tau
tiečio.

Pažymėtina, kad aukas jo pri- 
siminui buvo prašoma įteikti 
Baltimorės lietuvių namų 
bendrovei, „Dainos chorui” ar
ba Šv. Alfonso bažnyčiai.

Cezaris Surdokas

A.tA.
VIKTORAS LINAS

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. rugsėjo 14 d., 4:45 vai. p.p., sulaukęs 75 

metų.
Gimė Rusijoje, Maskvoje. Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: žmona dr. Marija Grigaliūnaitė, sūnus 

Viktoras, jr., marti Donna, anūkai — William, Jerome, Mary, 
Andrew ir Rebecca Linai; pusbroliai — dr. Valdemaras Dargis, 
gyv. Cape Cod, MA, Henrikas Bergas, gyv. Prancūzijoje ir kiti 
giminės Lietuvoje bei Lenkijoje.

Velionis pašarvotas sekmadienį, rugsėjo 17 d. nuo 2 iki 
8 v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugsėjo 18 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 

parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 val.ryto gedul
ingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnus, marti, anūkai, pusbroliai ir 

kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus 
Tel. 312-476-2345 arba 800-994-7600

DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
STEFANIJA ABRAMIKIENĖ

Mūsų mylima Žmona, Mama ir Močiutė baigė savo 

žemišką kelionę 1985 m. spalio mėn. 4 d.
Šiai liūdnai sukakčiai paminėti, už Jos sielą šv. Mišios bus 

aukojamos spalio mėn. 4 d. 8 vai. ryto Šv. Agnės bažnyčioje, 

Springfield, IL.
Maloniai prašome gimines ir draugus prisiminti a.a. 

Stefaniją savo maldose.

Nuliūdę: vyras Vladas, dukrelės Violeta ir Regina su 
šeimomis.

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME

BRIGHTON P ARK 4330 S. CALIFORNIA AVĖ. 
TOYVN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVĖ. 

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

• Anglų gail. seselė Edith 
Cavell buvo vokiečių sušaudyta 
Briuselyje, Belgijoje, 1915 m. 
spalio 12 d., nes ji padėjusi 
pabėgti iš vokiečių okupuotos 
Belgijos bent 200 anglų, pran
cūzų ir belgų belaisvių.

Lietuviai kuiliai i JAV. apsilankę šis* vasari, Rumšiškėse — prie žeminės jurtas, kurioje gyveno
tremtini ii Silūre Nuotr Jono Ivaškevičiaus
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Bronius Juodelis, Antanas „Margučio” radijo transliacijos 

Juodvalkis ir Juozas Žygas, prasidės rugsėjo 25 d., pirmadie- 
ilgalaikiai Lietuvių žurnalistų nį, 9:05 vai. vak., iš tos pačios
sąjungos JAV nariai, JAV LB 
Kultūros tarybos pakviesti į 
Lietuvių fondo paskirtos 
$1,000.00 — žurnalisto premijos 
komisiją. Kandidatų pristaty
mai prasidės artimu metu (bus 
paskelbta), o premija bus įteikta 
JAV LB Kultūros tarybos pre
mijų šventėje lapkričio 5 d., sek
madienį, 3 vai. p.p. Jaunimo 
centro salėje, Čikagoje.

Atsisveikinimas su garbin
gu svečiu iš Vilniaus — prel. 
Kazimieru Vasiliausku įvyks šį 
sekmadienį, rugpjūčio 17 d. Ci
cere. 11 vai. ryto Šv. Antano 
parap. Banyčioje jis aukos šv. 
Mišias ir pasakys pamokslą. 
Tuoj po pamaldų parapijos sa
lėje papasakos savo įspūdžius iš 
praeities. Čia taip pat pasirodys 
ir kitas vilnietis — sol. D. Sa
dauskas, kuris padainuos. Tie
siai iš salės prel. K. Vasi
liauskas važiuos aerodroman, 
skrydžiui į Vilnių, nes jo ten 
laukia skubūs darbai. Tačiau, 
nors ir neturėdamas daug laiko, 
prelatas sutiko pabendrauti su 
Cicero lietuviais, apie kuriuos 
jis anksčiau daug gero yra gir
dėjęs. Aišku, į šį atsisveikinimą 
yra kviečiami tautiečiai ir iš 
kitur.

Dr. Augustinas Laucis,
Mount Olive, IL savo ankstyves
nius $600 įnašus Draugo fonde 
papildė su $400 ir tapo Draugo 
fondo garbės nariu.

Stambiam Draugo fondo rė
mėjui nuoširdžiai dėkojame ir 
džiaugiamės matydami naujas 
pavardes Draugo fondo garbės 
narių bronzos lentoje „Draugo” 
patalpose.

Virginijus Gasiliūnas, „Va
gos” leidyklos redaktorius, 
kuris spaudai paruošė Algiman
to Mackaus raštų knygą „Ir 
mirtis nebus nugalėta” (ji pasi
rodė 1994 m. Vilniuje) jau at
vyko į Čikagą ir kalbės šios kny
gos sutiktuvėse rugsėjo 17 d. 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. Poeto kūrybą skaitys 
aktorė Audrė Budrytė. Renginio 
pradžia 4 vai. p.p.

Švč. M. Marįjos Gimimo pa
rapijos biuletenyje (rugsėjo 10 
d.) rašoma, kad ruošiasi susi
tuokti Julija Valaitytė ir Peter 
Deuscle, taip pat Rita Dapkutė 
ir Raimundas Lumbis.

x Amerikos lietuvių televi
zijos steigėjai kviečia visus į 
pokylį š.m. rugsėjo 30 d., šeš-

stoties 1450 AM bangomis. Or
ganizacinis komitetas nuošir
džiai dėkoja už gautas aukas 
„Seklyčioje”, kurias priima savo 
raštinėje. Kad būtų galima pra
dėti šias laidas, savo šimto 
dolerių čekį įteikė Viktorija 
Pikelienė iš Brighton Parko. 
Jau yra gauta ir daugiau aukų, 
bet negalima kai kurių pavar
džių čia paminėti „Margučio II” 
telefonas bus tas pats: 
312-476-2242.

Illinois Lietuvių gydytojų
draugija (ILGD) ruošiasi 
atgimimui — t.y. atgaivinti 
draugijos veiklą. Prieš beveik 
ketverius metus ILGD valdyba 
sustabdė draugijos veiklą. Jau
noji gydytojų karta pasigedo 
organizacijos, kurioje galėtų 
veikti ir pabendrauti. Gydytojai: 
Renata Variakojytė, Edis Raz
ma ir Paulius Slavėnas, Ameri
kos Lietuvių gydytojų valdybai 
padedant, svarstė atkūrimo pro
blemas. Š.m. lapkričio 10 d., 
penktadienį, iniciatorių grupė 
kviečia visus Illinois valstijos 
lietuvius gydytojus atvykti į La 
Peria restoraną (Oakbrook, IL) 
ir pasitarti šiuo reikalu. Bus 
siunčiami pakvietimai visiems, 
kurių adresai žinomi.

Vyresniųjų lietuvių centre, 
„Seklyčioje”, rugsėjo 20 d., 
trečiadienį, 2 vai. popiet, bus 
rodoma vaizdajuostė „Penkto
sios pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės”. Vaizdajuostė užtruks 
pusantros vai., paruošta Viktoro 
Kapočiaus, parūpinta Ed. Šulai- 
čio. Visi kviečiami ir laukiami 
drauge pasidžiaugti lietuvių 
sportininkų laimėjimais, paben
drauti ir papietauti. Atvykite!

Lietuvos vyčių 112 kuopos 
susirinkimas bus antradienį, 
rugsėjo 19 d., 7:30 vai. vak., Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Kviečiami visi kuopos 
nariai. Darbotvarkėje numato
mi naujos valdybos rinkimai, o 
po susirinkimo — vaišės.

Marytė ir Juozas Vizgirdos, 
Aurora, IL. prie ankstyvesnių 
$400. įnašų Draugo fonde dar 
pridėjo $600 ir tapo Draugo fon
do garbės nariais. Jiems 
reiškiame didelę padėką, ypač 
žinodami, kad jie yra ir di
deli Lietuvių bendruomenės 
rėmėjai.

x Poetas Algimantas Mac
kus bus prisimintas pristatant 
jo naują raštų knygą „Ir mirtis 
nebus nugalėta”. Redaktorius

Tauragės Lietuvių klubas
ruošia metinį pasilinksminimą 
rugsėjo 17 d., sekmadienį ir ne- 
tauragiškius po vasaros karščių 
pasižmonėti, pabendrauti su se
niai matytais draugais, susipa
žinti su dar nepažįstamais. Jei
gu kam nusibos vaišintis ir šne
kučiuotis, pralinksmins Kosto 
Ramanausko orkestras.

Augustinas Varškys, Chica- 
go, IL, prie „Draugo” prenume
ratos mokesčio, dar pridėjo 105 
dol. Gražus ir mielas to vienin
telio užsienio lietuvių dienraš
čio įvertinimas, kurį parodė jo 
rėmėjas, atsiųsdamas jam dos
nią pagalbą. Nuoširdžiai dėko
jame už auką.

x Artėja šalta žiema. „Sau
lutė”, Lietuvos vaikų globos bū
relis, nuoširdžiai dėkoja besirū
pinantiems našlaičiais, invali
dais vaikais ir daugiavaikėmis 
šeimomis. Ačiū už pastangas pa
lengvinti jų sunkią gyvenimo 
dalią: Aldona ir Arnoldas Ches- 
na $150, Gertrūda Zabukienė 
$240 antrų metų našlaičio 
parama ir rūbų siunta; Ilona ir 
Pedro Dapkai $100 a.a. Simo 
Pauliaus atminimui; rūbų siun
tos iš Rita Plėnys, Bette Cain ir 
Dorothy Krueger. Labai ačiū! 
„Saulutė”, 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60080. J'el. 
(708) 541-3702, (708) 537-7949. 
Fax I.D. #36-3003339.

(sk.)

x Genovaitė Masilionienė 
iš Clevelando, globoja našlaitę 
Lietuvoje. Globą pratęsė kitiems 
metams atsiųsdama $150. Dė

kojame! „Lietuvos Našlaičių 
globos” komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629.

(sk.)
x Ieškau a.a. žurnalisto VI. 

Būtėno-Ramojaus knygų. 
Prašau skambinti 708-499-0737.

(sk.)

tadienį, 5:30 v. p.p. Jaunimo Virginijus Gasiliūnas peržvelgs
centro didžiojoje salėje. Pokyly
je bus rodomos ruošiamų TV lai
dų ištraukos, vyks meninė pro
grama. Po karštų pietų, šo
kiams gros Ričardo Šoko orkest
ras. Bilietų teirautis tel. 708- 
969-6554 arba 708-749-0888.

(skA

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

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

Tel (708) 301-4866
Valandos pagal susitarimu

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė.

Chicago, IL 60629 

Tel. 1-312-776-8700
Kriminaline Teise

A. Mackaus kūrybos vertinimo 
istoriją, akt. Audrė Budrytė 
skaitys poeto eilių. Renginys 
įvyks rugsėjo 17 d., sekmd. 4 v. 
p.p. Balzeko muziejuje, 6500 S. 
Pulaski Rd. Visuomenė kviečia
ma gausiai dalyvauti. Rengia 
Santara-Šviesa.

(sk)
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161.

(sk)

x Kokybiškai ir greitai per
rašome vaizdajuostes iš
europietiškos į amerikietišką 
sistemą arba atvirkščiai. 
Kreipkitės tel. 708-969-6554.

(sk)

x Kongresmanas Richard 
Durbin, kurio motina gimusi 
Jurbarke, pats dalyvaus jam 
ruošiamame priėmime penkta
dienį, rugsėjo 15 d., 7:30 v.v. 
iki 9:30 v.v. Pasaulio lietuvių 
centre. Richard Durbin kandi
datuoja į JAV senatą, atstovau
damas Illinois valstijai. Visi lau
kiami! Gausiai pripildykime sa
lę! Visos aukos mielai priima
mos! Negalint dalyvauti, auką 
galima siųsti: Lithuanian- 
American for Durbin, PLC, 
14911—127 St., Lemont, IL 
60439.

(sk.)

x A.a. Aldonos Tamošiū
nienės atminimui, jos dukterys 
Vida Rimienė ir Aldona Rau- 
chienė remia našlaitį Lietuvoje. 
Pratęsdamos metinį mokestį at
siuntė $150. Dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių globos” komites.

(sk.)

x Automobilio, namų ir li
gos draudimas atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Lauraitį, A. & L. In
surance Agency, 9439 S. Kedzie 
Avė., Evergreen Pk., IL 
60805-2325. Tel. 708-422-3455.

(sk)

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747.

(sk)

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo")

Tel.: 312-284-0100 
Valandos pagal susitarimą

KLUBAS "GINTARAS"
šokiai ir dainos
Penktd. ir šeštd. 

nuo 10 vai. vakaro 
2548 W 69 ST., 

Chicago, IL 60629 
Tel. 312-476-0400

* Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
Illth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 312-233-6335.

(sk)

ŠILUVOS ATLAIDŲ 
PROCESIJA

ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO 

PARAPIJOJE

Gražiai melsvas dangus, 
gaivinanti vėsuma, šiek tiek 
šildoma saulutės spindulių, 
aplinkui gėlės žydi, medžiai ir 
augalai žaliuoja. Juk į Šiluvos 
atlaidų procesiją mus visus 
kvietė spaudoje ir kitur, o dabar 
ir gamta kviečia.

Į tą pakvietimą atsiliepė daug 
žmonių. Maria aukštesniosios 
mokyklos aikštėje rinkosi vyres
ni ir jaunesni, mokiniai, studen
tai, šeimos, pavieniai asmenys, 
kunigai, seselės, parapijiečiai ir 
svečiai — lietuviai ir lietuviškai 
nemokantys. Jų tarpe buvo 
skautai, ateitininkai, parapijos 
choras, Šv. Vardo draugija, Mo
tinų klubas, Šv. Teresėlės drau
gija ir kiti. Iš viso susirinko apie 
700 žmonių.

Procesija pradėjo savo eiseną, 
sukinėdama gimnazijos kiemo 
vingiuotu taku, iki išėjo į Wash- 
tenaw gatvę, kur laukė žiūrovai 
ir fotografai. Procesiją vedė gra
žus būrys patarnautojų, kurie 
buvo pasipuošę baltais ir rau
donais rūbais. Toliau sekė tau
tinės vėliavos ir moterys su 
tautiniais rūbais. Už jų ėjo 
minia žmonių — po tris ir ke 
turis, sudarydami ilgą eiseną. 
Vėjas sykiais paliesdavo iškel
tas, didingai nešamas organiza 
cijų vėliavas. Paskui šią maldi
ninkų minią keliavo Marijos 
statula ant specialiai paruošto 
vežimėlio, kuris buvo gražiai 
papuoštas rausvomis gėlėmis ir 
melsvais kaspinais. Už statulos 
ėjo klebonas kun. Jonas Kuzins
kas, prelatas Kazimieras Vasi
liauskas, kun. Vito Mikolaitis, 
kan. Vaclovas Zakarauskas, 
kun. Pranas Kelpšas, kun. Fabi
jonas Kireilis, kun. Antanas Mi- 
ciūnas. Taip pat dalyvavo Anta
nas ir Marija Rudžiai. Marija 
Rudienė yra apdovanota Pro 
Pontificate Ecclessia. Antanas 
Rudis yra apdovanotas Šv. Gre- 
gorijaus žymeniu.

Visiems suėjus į bažnyčią, ne
šėjai pastatė Marijos statulą 
priekyje, netoli altoriaus, kad 
visiems būtų galimąją matyti. 
Iškilmės bažnyčioje prasidėjo 
pamokslu, kurį pasakė šių metų 
Šiluvos atlaidų pravedėjas, 
prelatas Kazimieras Vasiliaus
kas iš Vilniaus. Savo pamokslo 
metu prelatas stebėjosi, kokia 
minia žmonių susirinko į proce
siją ir užpildė šią šventovę. Pre
latui pabaigus pamokslą, kun. 
Kuzinskas apibūdino anglų kal
ba, ką prelatas sakė, įjungda
mas ir lietuviškai nemokančius 
į šią šventę. (Iš vakaro per anglų 
kalbos šv. Mišias klebonas 
Kuzinskas supažindino svetim
taučius su Šiluva, smulkiai pa
sakodamas Šiluvos istoriją savo 
pamokslo metu.) Toliau kleb. 
Kuzinskas palaimino Švenčiau
siuoju. Chorui dirigavo muz. 
Antanas Linas, prie vargonų 
Kazys Skaisgirys.

Šios atlaidų procesijos tra
dicija, reikšmė ir grožis kyla iš 
mūsų tikėjimo istorijos, bet jos 
dvasia ir gera valia kyla iš pa
čių maldininkų, šia proga susi
rinko visokio amžiaus žmonės, 
įvairių kilmių, einantys savais 
gyvenimo keliais, iš arti ir toli, 
kad galėtų, giedodami bendru 
keliu nueiti iškilmingai į šven
tovę ir ją užpildę kartu pasi
melsti, pagerbdami Dievo Mo
tiną.

Ši šventė ne tik parapijos 
šventė, bet ir visų lietuvių.

MPV

Lietuvių gydytojų būrelis. Jie pasiruošę atgaivinti Illinois Lietuvių gydytojų draugiją. Iš kairės: 
dr. Vacys Šaulys, dr. Renata Variakojytė, dr. Arvydas Vanagynas, dr. Daina Variakojis, dr. Edis 
Razma, dr. Gediminas Balukas ir dr. Paulius Slavėnas.

Šv. Kazimiero lituanistinė 
mokykla, veikianti Gary, In
diana, pradėdama naujus moks
lo metus, ieško naujų mokinių 
į visus skyrius — nuo pirmojo 
iki aštuntojo. Sės. Janina 
Golubickis dėsto įvairų bendrą 
kursą, surišant lietuvių kultū
ra, istorija ir kalba. Pamokos 
skiriamos lietuviškai ir angliš
kai kalbantiems vaikams. Re
gistruotis ir informacijos 
reikalais kreiptis: Kęstutis 
Pocius 219-287-9342.

A.a. Algio Dantos, Philadel- 
phia. PA, laidotuvėse artimieji 
ir draugai jo prisiminimui auko
jo Draugo fondui, jo narius Algį 
ir Juliją (DF įgaliotinę) Dantas 
su $1,000.00 įrašydami garbės 
nariais Draugo fonde. Šimtą 
dolerių aukojo Robertas Alek- 
siūnas. Po $50.00 — Juozas ir 
Sofija Kalinauskai, dr. Alfonsas 
ir Ema Kisieliai, dr. Tomas ir 
Rita Kisieliai. $40.00 — P. ir A. 
Mašalaičiai. $30.00 — Vytautas 
Volertas. Po $25.00 — Linas ir 
Renata Kučai, Ruth A. Wallash. 
Po $20.00 — A. V. Mameriiškis, 
D. G. Dragūnai, P. V. Barai, Eli- 
mar ir Anneliese Neu. $15.00 — 
Kazys Kaulinis. Nario įnašą pa
pildė ir Julija Dantienė su 
$135.00.

Draugo fondas visiems nuošir
džiai dėkoja ir visiems reiškia 
gilią užuojautą netekus bran 
gaus vyro, rūpestingo tėvo ir ne
užmirštamo draugo Algio.

Leonas ir Petronėlė Kra- 
jauskai, St. Petersburg, F1 
atsiuntė $600.00 Draugo fondui, 
papildydami ankstyvesnius 
$400.00 įnašus ir tapdami gar
bės nariais Draugo fonde. 
Jiems reiškiame didelę padėką. 
Jų geraširdiškumaą rodo ir pri
dėtas laiškelis, prašant Lietuvos 
Partizanų fondo adreso, kad ir 
jiems pasiųstų čekį. Draugo fon
das su malonumu tą adresą su
teikė.

ĮGALIOTINIŲ REIKŠME 
DRAUGO FONDUI

Bet kuri prekybinė ar gamy
binė bendrovė, ideologinė ar 
visuomeninė organizacija, sten
giasi išplėsti savo veiklą, sutelk
ti daugiau narių ar klientų, 
visur steigiant savo padalinius 
su įgaliotiniais bei atstovais, 
reprezentuojančiais šias in
stitucijas. Tas, populiariai ame
rikiečių vadinamas „salesmen- 
ship”, kiekvienai institucijai 
yra labai svarbus ir reikalingas.

Draugo fondo įgaliotiniai di
desniuose lietuvių telkiniuose 
irgi yra DF idėjos bei pastangų 
dienraščio „Draugo” išlaikymui 
„pardavėjai”, ne tik „Draugo” 
skaitytojų tarpe, bet ir plačioje 
lietuvių visuomenėje. Jie atsto
vauja Draugo fondui gyvenamo
je aplinkoje, telkia jam lėšas 
vajų metu, kviečia į fondą nau
jus narius, ruošia pokylius ir 
juose prie vaišių stalo sodina 
Draugo fondo garbės narius, 
esamus ir būsimus.

Sėkmingai praėjo DF pavasa
rio vajus. Su padėka tenka 
prisiminti DF įgaliotinį Los 
Angeles Vytautą Šeštoką su 
gausiu ir darbščiu komitetu 
(garbės pirmin. prelatas Jonas 
Kučingis, Karolis Milkovaitis, 
Ričardas Ringys, Vytautas Vi
dugiris, Liuda Avižonienė, Al
fonsą Pažiūrienė ir Angelė Vai
cekauskienė), jo suruoštu 
šauniu pavasario pokyliu, atne
šusiu $6,000 į Draugo fondo 
iždą.

Dabar visų kitų Draugo fon
do įgaliotinių ir jų komitetų 
eilė. Su rugsėju prasideda 
Draugo fondo rudens vajus. 
Rudens laikas patogiausias po
kyliams ruošti, naujiems Draugo 
fondo nariams verbuoti, naujus 
garbės narius „Draugo fondo 
Garbės narių” bronzos lentoje 
„Draugo” patalpose įamžinti. 
Draugo fondo direktorių taryba, 
jos talkininkai, kartu su visų 
vietovių DF įgaliotiniais ir jų 
komitetais intensyviai, vie

ningai dirbdami mūsų dienraš
čio „Draugo” išlaikymui ir tam 
labai reikalingam Draugo fon
do auginimui, tikrai galime iki 
šių metų galo sutelkti pusę mili
jono dolerių.

Netrukus visus „Draugo” 
skaitytojus pasieks Draugo fon
do lėšų telkimo rudens vajaus 
laiškas su nauju lankstinuku ir 
nauja informacija. Stenkimės 
kad kuo daugiau šio laiško 
atkarpų su čekiais pridė
tame vokelyje sugrįžtų j Draugo 
fondą. Kad kiekvienas „Drau
go” skaitytojas būtų Draugo 
fondo narys ar rėmėjas. Šiuo 
metu jų turime tik 1,463 iš 
5,500 „Draugo” prenumerato
rių. Juk kiekvieno jų didesnis ar 
mažesnis įnašas yra labai svar
bus Draugo fondui.

Draugo fondo įgaliotiniais 
yra: Vytautas Šeštokas — Los 
Angeles, C A; Vacys Rociūnas — 
Cleveland, OH; Jonas Urbonas
— Detroit, MI; Vytautas Ka- 
mantas — Grand Rapids, MI; 
Julija Dantienė — Philadelphia, 
PA; Danutė Grajauskienė — 
Hartford, CT; Irena Lileikienė
— Omaha, NE; Irena Blekytė — 
Seattle, WA; Mečys Šilkaitis — 
St. Petersburg, FL; Teresė 
Landsbergienė — Washing- 
ton, D.C.

Kviečiame įgaliotiniais sava
norius iš New Yorko. Bostono ir 
kitų lietuvių telkinių Atlanto 
pakraščiuose, Floridoje bei ki
tur. Atsiliepkite.

Bendromis pastangomis turi
me užtikrinti „Draugo” tęstinu
mą, vienintelio visų lietuvių 
dienraščio už Lietuvos ribų.

Bronius Juodelis

Linas ir Dana Sadauskai,
Wheaton, IL, už „Draugo” 
laimėjimo bilietėlius atsiuntė 
100 dol. auką. Pajusti, kad laik
raščio leidimo pastangos yra 
įvertintos, tai tikra paguoda. 
Nuoširdus ačiū už pagalbą.
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x Juozas Bacevičius pa
tarnaus namų, apdraudų, „in- 
come tax” reikalais ir gaunant 
vairavimo teises. Casa Blanca 
R.E., 6529 S. Kedzie, Chicago, 
IL, tel. 312-434-7085.

(sk)

x Baltic Monumentą, Ine.,
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 4762882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis.

(sk)

Kas gali sakyti, kad vaikams neįdomios suaugusiųjų gegužinės? Čia jaunieji smagiai praleidžia 
laiką Pasaulio lietuvių centro renginyje gamtoje š.m. rugpjūčio 20 d
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