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Rusijos pareigūnas 
patenkintas Lietuvos 

valdžia 
Vilnius, rugsėjo 7 d. (LA) — 

Baigdamas savo vizitą Lietuvoje, 
rugsėjo 6 d. Rusijos parlamen
to aukštesniųjų rūmų pirminin
kas Vladimir Šumeiko konsta
tavo, kad pokalbiai Lietuvoje 
peržengė parlamentarų (įstaty
mų leidybos) bendradarbiavimo 
ribas ir palietė tarpvalstybinius 
santykius. 

Daugiausia dėmesio skirta 
Rusijos kariniam tranzitui, 
kuris nenutrūko išvedus ka
riuomenę iš Vokietijos ir Balti
jos valstybių. „Laikinasis susi
tarimas dėl tranzito j Kalinin
gradą per Lietuvą buvo susijęs 
su kariuomenės išvedimu ir vei
kė iki rugsėjo 1 dienos. Periodas 
baigėsi, o visa tai tęsiasi". De
rybų delegacijos rengia du susi
tarimus: karinio tranzito ir civi
linio (bevizio režimo bei piliečių 
tarpusavio kelionių). 

„Lietuvos aidas" priminė, kad 
susitikimuose su Šumeiko Lie
tuvos pareigūnai Seimo pirmi
ninkas Česlovas Juršėnas ir už
sienio reikalų ministras Povilas 
Gylys prašė nesieti karinio tran
zito su pasirašyta, bet Rusijos 
nevykdoma prekybos sutar
timi. Kodėl Rusija daro Lietuvai 
politinį spaudimą, paklausė 
„Lietuvos aido" korespondentė 
Lina Pečeliūnienė. Juk Lietuva 
jokiomis tarptautinėmis sutarti
mis nėra įsipareigojusi per savo 
teritoriją leisti Rusijos karinį 
tranzitą. 

Susitikimuose su Lietuvos pa
reigūnais Vladimir Šumeiko 
priėjo išvadą, kad negalima sieti 
karinio tranzito su prekybos su
tartimi, ekonomiką naudoti po
litiniam spaudimui. Palankaus 
prekybos režimo sutartis, pasak 
Šumeiko, veiks nelaukiant susi
tarimo dėl karinio tranzito. J is 
pats pažadėjo pasistengti, kad 
prekybos sutartis Rusijoje būtų 
vykdoma, o paskui ir ratifikuo
jama Rusijos parlamento žemes
niuosiuose rūmuose — Dūmoje. 
Rusijos parlamento vadovas 
šypsodamasis pasakojo, kad jis 
nepastebėjęs Lietuvos valdžios 
nuolankumo ir pasidavimo 
Maskvos spaudimui. ,,Jie gina 
Lietuvos interesus". 

Kodėl Rusijai neužtenka Lie
tuvos taisyklių kariniam tran
zitui, o reikia ir sutarties? 
Šumeiko atsakė, kad tada, kai 
taisyklės taps vyriausybės pat
virtintu dokumentu. Rusija tu
rės konstatuoti, ar sutinka su 
tom taisyklėm. Tai ir bus susi-

Lietuvos ir Vokietijos 
kultūrinis 

bendradarbiavimas 
Vilnius, rugsėjo 19 d. (Elta) — 

Pirmadienį Vilniuje įvyko pir
masis bendras Vokietijos ir Lie
tuvos kultūros komisijos posė
dis. Teisinis šių derybų pagrin
das yra praėjusių metų liepos 
mėnesį pasirašyta Vokietijos ir 
Lietuvos Kultūrinio bendradar
biavimo sutartis. 

Abi šalys nagrinėja Vokietijos 
ir Lietuvos kultūrinių mainų 
būklę ir rengia pasiūlymus to
lesniam kultūriniam bendra
darbiavimui mokslo ir aukštųjų 
mokyklų, švietimo sistemos, 
profesinio lavinimo ir kvalifi
kacijos kėlimo bei vaizduojamo
jo meno srityse. Baigiamąjį pro
tokolą numatoma pasirašyti tre
čiadienį Kultūros ministerijoje. 

tarimas — protokolas, pasira
šytas vyriausybiniu lygiu. 

Apie Karaliaučiaus 
demilitarizavimą 

Paklaustas apie Karaliau
čiaus demilitarizavimą, Šumei
ko atsakė, kad Karaliaučius 
buvo, yra ir bus Rusijos dalis. 
Kalbėti apie to krašto milita
rizavimą ar demilitarizavimą 
tas pats, kaip kalbėti apie visos 
Rusijos militarizavimą. Rusija 
pati sprendžia, kokiose srityse 
ir kiek kariuomenės laikyti.Tai 
išimtinai vien Rusijos reikalas. 
Karaliaučiaus srityje tiek mažai 
kariuomenės, kad apie tai ne
verta net kalbėti. 

„Vakar, kai Landsbergis kal
bėjo apie grėsmę Lietuvai iš Ka
raliaučiuje esančios kariuome
nės, aš jam atsakiau, kad kari
niu atžvilgiu Rusija labai šiuo
laikiška šalis. Jei karas ir pra
sidės pagal šiuolaikinę karinę 
doktriną — karas bus be žmo
nių". 

Kariuomenė, esanti Karaliau
čiuje, pasak, Šumeiko, padeda 
ekonomikos augimui, padeda 
įsitvirtinti didelėms finan
sinėms ekonominėms grupėms ir 
jų bankams. Kalbėdamas apie 
šias ekonomines grupes, Šu
meiko teigė, kad Karaliaučiaus 
valdžios iniciatyva clicncrninia 
kaimyninių valstybių bendra
darbiavimas perkeliamas į re
gioninį lygį. Susitarta skatinti 
bendras Karaliaučiaus, Lenki
jos pasienio vaivadijas ir Lie
tuvos (regiono? — LA) investi
cijas. 

Šumeiko dar kartą pabrėžė 
Lietuvos paskirtį — Rusijos 
langas į Europą. Kadangi Kara
liaučius — vienintelis neuž-
šalantis Rusijos uostas Baltijos 
jūroje, Rusija skirs didžiulį 
kapitalą transporto tilto (kori
doriaus) statymui per Lietuvą. 
Lietuva turinti tokiuose projek
tuose dalyvauti, nes tai ir jos in
teresas. Vladimir Šumeiko pra
sitarė: ..Ačiū Dievui, Vokietijos 
kapitalas dar nelaisvas". Šitaip 
jis šią mintį pakomentavo: Vo
kietija įdėjo 180 bilijonus mar
kių į Rytų Vokietijos ekonomi
ką (tai daugiau negu visas Rusi
jos biudžetas). Vokiečiai patys 
teigia, kad investicijoms Kara
liaučiuje jiems trukdo ten esanti 
kariuomenė. 

Rusijos vaidmuo Čečėnijoje 

Buvo paliestas ir Rusijos vaid
muo Čečėnijos įvykiuose. Šumei
ko nesutinka, kad Rusija ten 
elgiasi kaip Lietuvoje 1991 m. 
sausio mėnesį. 

Rusija dabar kita — demokra
tiška. Jo nuomone, Rusija tik 
praleido momentą — Jelcinas 
privalėjo eiti į derybas su 
Dudajevu. Dabar jau per vėlu. 
O blogiausią darbą darąs Chas
bulatovas, dabartinis „taikda-
rys" Čečėnijoje. Jis pasirašė 
Rusijos suvažiavimo nutarimą 
(kuris nebegalioja), kad Rusija 
nepripažįsta Čečėnijos valdžios. 
„Būtent dėl Chasbulatovo dabar 
Čečėnijoje vyksta tas, kas vyks
ta", sakė Šumeiko ir pridūrė ti
kįs, kad čečėnų tauta pati savęs 
nesunaikins. 

Šumeiko gyrė Lietuvos opozi
ciją. Jam buvę labai įdomu kal
bėti su Vytautu Landsbergiu, 
todėl savo iniciatyva susitikimą 
dvigubai pailgino. „Lietuvos 
opozicija civilizuota, konstruk-

Rusijos parlamento aukštesniųjų rūmų pirmininkas Vladimir Šumeiko ir Lietuvos Seimo pir
mininkas Česlovas Juršėnas patenkinti abipusio susitikimo rezultatais. 

Prezidento komisija iš 
pareigų atleido pareigūnus 

Vilnius, rugsėjo 7 d. (LA) — 
Paskutinė tarnybos diena Lietu
vos policijos generaliniam komi
sarui Petrui Liubartui buvo pir
madienis, rugsėjo 5 d. Premjero 
Šleževičiaus įtikintas, jis paliko 
savo postą ir išėjo į pensiją „ša
lių susitarimu". P. Liubartas 
vidaus reikalų sistemoje ištar
navo apie 25 metus. 

Pirmą kartą į aukštas parei
gas dar tuometinėje Sovietinės 
Lietuvos Vidaus reikalų minis
terijoje (VRM) jis buvo paskirtas 
1989 metais. Ministro pavaduo
toju dirbo prie visų valdžių, o 
miliciją reorganizavus į policiją 
— VRM Policijos departamento 
generaliniu komisaru. Iš parei
gų atleidžiamas ir VRM Ekono
minių nusikaltimų tyrimo 
valdybos (ekonominės policijos) 
vyresnysis komisaras Algirdas 
Deveikis. 

Tokiais sprendimais darbą 
pradėjo naujoji, prezidento dek
retu sudaryta kovos su korup
cija ir organizuotu nusikalsta
mumu Tarpžinybinė komisija, 
sudaryta vien iš aukštų VRM 
pareigūnų bei vykdomosios val
džios institucijų vadovų. 

Petro Liubarto pareigas gali 
užimti jo dabartinis pavaduoto
jas V. Račkauskas, beje, „darbo 
grupės" narys. Liubartas nebu
vo įtrauktas į „darbo grupę". 

Petro Liubarto vadovaujami 
viešosios tvarkos saugotojų bū
riai aktyviai dalyvavo Sausio 
13-osios įvykiuose bei 1991 m. 
pučo dienomis: saugojo parla
mentą, televizijos bokštą, pa
truliavo gatvėse. Kurdamas 
Lietuvos policijos sistemą, kaip 
pats sako, „dirbo kiek galėjo". 
Generalinis komisaras niekad 
neslėpė, jog policijoje yra daug 
bėdų ir negerovių. Ne vienoje 
spaudos konferencijoje jis kalbė
davo, kad policija yra visuo
menės dalis ir ne šventieji puo
dus lipdo. 

Daugelis VRM pareigūnų šo
kiruoti tokio premjero Šleže
vičiaus sprendimo. Juk pats mi
nistras pirmininkas kalbėjo, jog 
policijos dėka nusikalstamumo 
plitimas stabilizavosi. Tačiau 
atrodo, jog vyriausybė dėl visai 
nesuprantamų priežasčių ėmė
si kadrų politikos vidaus reika

lų sistemoje, nepasikiaususi 
nuomonės pačioje VRM. 

Vidaus reikalų sistemoje lau
kiama, kad bus atleisti kai ku
rie rajonų bei didžiųjų Lietuvos 
miestų policijos vadovai. Vidaus 
reikalų ministerijoje norima 
įvesti griežtesnę centralizaciją, 
naudingą vienam asmeniui ar 
grupei „patikimų žmonių". Tam 
aukojami ir autoritetą turintys 
pareigūnai. Kadrų valymas 
VRM yra žingsnis prieš galuti
nai priimant Seime Nepaprasto
sios padėties įstatymą. 

Atvyko naujasis JAV 
ambasadorius 

Vilnius, rugsėjo 19 d. (Elta) — 
Pirmadienį nuolatiniam darbui 
į Lietuvą atvyko Jungtinių 
Amerikos Valstijų ambasado
rius James W. Swihart. Planuo
jama, kad skiriamuosius raštus 
Lietuvos prezidentui Algirdui 
Brazauskui naujasis JAV amba
sadorius įteiks rugsėjo 26 dieną. 

Ratifikuotas Baltuos 
valstybių susitarimas 

Vilnius, rugsėjo 20 d. (Elta) -
Seimas ratifikavo Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos susitarimą dėl 
Baltijos šalių tarpparlamentinio 
ir tarpvyriausybinio bendradar
biavimo. Jį birželio mėnesį Ta
line pasirašė vyriausybių vado
vai. Tuo pat metu jie paskelbė 
pareiškimą apie Baltijos Minist
rų tarybos įkūrimą. 

Susi tar imas reguliuoja ir 
Baltijos valstybių tarpparla
mentinio bendradarbiavimo or
ganizacijos — 1991 metais 
įsteigtos Baltijos asamblėjos — 
ir tarpvyriausybinės įstaigos, 
Baltijos Ministrų tarybos, tar
pusavio ryšius. 

Numatyta, kad Baltijos vals
tybės sieks plėtoti bendra
darbiavimą užsienio ir saugumo 
politikos, gynybos. įstatymda 
vystės, ekonomikos, ryšių, ap
linkos apsaugos, kultūros bei 
kitose sr i tyse. Sprendimai 
šiais klausimais Baltijos Minist
rų taryboje turi būti priimami 
remiantis sutarimo principu. 
Jie yra privalomi visoms Balti
jos valstybėms. 

Baltijos Ministrų taryba ir 

Ratifikuota Lietuvos 
ir Kazachstano 

sutartis 
Vilnius, rugsėjo 20 d. (Elta) — 

Antradienį Seimas ratifikavo 
Lietuvos ir Kazachstano sutar
tį dėl tarpusavio supratimo ir 
bendradarbiavimo. 

Ją pernai, lapkričio 7 d., Al-
maty pasirašė respublikų prezi
dentai Algirdas Brazauskas ir 
Nursultan Nazarbajev. 

Sutartyje pabrėžiama, kad ša
lys plėtos draugiškus santykius, 
nuosekliai laikydamosios suve
renios lygybės, jėgos arba grasi
nimo jėga nenaudojimo, sienų 
neliečiamumo, teritorinio vien
tisumo, nesikišimo į viena kitos 
vidaus reikalus, abipusiškai 
naudingo bendradarbiavimo 
principų. Lietuva ir Kazach
stanas įsipareigojo nestoti ir 
nedalyvauti organizacijose bei 
karinėse sąjungose, kurių veik
la yra nukreipta prieš vieną iš 
ju-

Dokumente užfiksuotas sieki
mas plėtoti abipusiškai naudin
gą ekonominį ir prekybinį 
bendradarbiavimą bei sudaryti 
jam palankias sąlygas. Kai ku
riuos susitarimus šiais klausi
mais praėjusią savaitę Almaty 
pasirašė Lietuvos ir Kazachsta
no vyriausybių vadovai. 

Dėl šio dokumento susilaikė 
arba balsavime nedalyvavo Sei
mo opozicinių frakcijų atstovai. 
Jie teigė, kad sutarties straips
nis, kuriame kalbama apie ne
dalyvavimą karinėse sąjungose, 
prieštarauja Lietuvos siekimui 
integruotis į Vakarų saugumo 
sistemas. Kita vertus, sakė jie, 
Kazachstanas yra vienas iš Eu
razijos sąjungos kūrime inicia
torių bei aktyvus KVS šalių 
dalyvis. 

Problemos Lietuvos-Lenkijos 
sutarties ratifikavimo 

išvakarėse 

Tęsiasi A. Brazausko 
vizitas Vokietijoje 

tyvi, ji klausosi argumentų. 
Landsbergį visi žino kaip de
mokratijos garantą, žmogų, ku- Baltijos asamblėja rengs bend-
ris kovojo". Apie Rusijos opozi- r a 8 kasmetines sesijas, vadi-
ciją Šumeiko pasakė grubiai: namas „Baltijos taryba". Jose 
„Egzaltuoti isteriški puspročiai Ministrų taryba pateiks prane-
ir kvailiai". 

Rusėjo 6 d. Rusijos parlamen
to vadovas dar susitiko su už
sienio reikalų ministru Povilu 
Gyliu, apžiūrėjo Trakus ir išvy
ko į Maskvą. 

Šimus apie Baltijos valstybių 
paskutinių metų bendradarbia
vimą ir apie tolesnius planus. 
Savo ruožtu, Baltijos asamblė
ja gali teikti Ministrų tarybai 
siūlymus bei rekomendacijas. 

Vilnius, rugsėjo 20 d. (Elta) -
Pirmadienio vakarą Bonoje Lie
tuvos respublikos prezidentas 
Algirdas Brazauskas susitiko su 
Vokietijos Užsienio reikalų mi
nistru Klaus Kinkei. 

K. Kinkei pasakė, kad Vokie
tija remia Baltijos regiono šalių 
bendradarbiavimą, yra ekono
minės paramos joms Europos 
Sąjungoje iniciatorė. Vokietija 
taip pat suinteresuota gerais 
Baltijos šalių ir Rusijos san
tykiais. Kalbėdamas apie Lietu
vos ir Rusijos santykius komp
likuojančią karinio tranzito 
problemą, K. Kinkei pasakė, 
kad susitarimas ir kompromisas 
leistinas, o tranzito taisyklės 
gali būti įdomios ir kitoms vals
tybėms. 

Vokietija pasirengusi konsul
tuoti Lietuvą kuriant įstaty
mus, pritaria beviziam režimui. 

Vilnius, rugsėjo 6 d. (LR) — 
Lietuvos Seimo Užsienio rei
kalų komiteto posėdyje buvo ap
tarta Lietuvos ir Lenkijos drau
giškų santykių ir gero kaimyni
nio bendradarbiavimo sutarties 
ratifikavimo problema. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
šią sutartį turintis pristatyti 
Seimui Užsienio reikalų komi
tetas jau gavo Seimo Ekonomi
kos, Švietimo, mokslo ir kultū
ros, Nacionalinio saugumo, 
Valstybės ir teisės k-tetų atsilie
pimus, kurie, pasak Užsienio rei
kalų komiteto pirmininko Kazio 
Bobelio, neprieštarauja Užsie
nio reikalų komiteto pozicijai. 

Ministras Povilas Gylys Sei
mo komiteto posėdyje pristatė 
Užsienio reikalų ministerijos 
motyvus Lietuvos ir Lenkijos 
sutarties ratifikavimui. P. Gylio 
pateiktai sutarties ratifikavimo 
motyvacijai, anot K. Bobelio, ne
pritarė Krikščionių demokratų 
frakcijos atstovas, buvęs užsie
nio reikalų ministras A. Sau
dargas. Nutarta sudaryti pako
mitetį sutarties ratifikavimo 

Už mėnesio Lenkija 
ratifikuos sutartį 

Vilnius, rugsėjo 19 d. (Elta) -
Lietuvos ir Lenkijos tarpvalsty
binė 3utartis tiek Vilniuje, tiek 
Varšuvoje bus ratifikuota ne 
vėliau kaip spalio viduryje. Apie 
tai pirmadienį spaudos konfe 
rencijoje pranešė Seimo pirmi
ninkas Česlovas Juršėnas. Jis 
sakė, kad apie tai išvakarėse 
kalbėjęs telefonu su Lenkijos 
Seimo maršalu Juzef Oleksi. 
Galimas daiktas, kad jis prieš 
sutarties ratifikavimą atvyks į 
Vilnių. 

Lietuvos Seime jau įvyko trys 
ratifikavimo procedūros stadi
jos: dokumento pateikimas, 
svarstymas komitetuose ir dis
kusijos. 

Dar viena protesto 
nota Baltarusijai 

Vilnius, rugsėjo 20 d. (Elta) -
Pirmadienį į Lietuvos Užsienio 
reikalų ministeriją buvo pa
kviestas Baltarusijos ambasado
rius Jevgenij Voitovič. Jam bu
vo įteikta protesto nota dėl to, 
kad šių metų rugsėjo 15 d. Bal
tarusijos karinių oro pajėgų lėk
tuvai 31 kartą pažeidė Lietuvos 
oro erdvę virš Adutiškio gyven
vietės. 

Šiais metais tai jau ketvirta 
Lietuvos protesto nota Baltaru
sijai dėl oro erdvės pažeidimų. 
Jei tokie nesankcionuoti skrai
dymai tesis, Lietuva žada kreip
tis diplomatinės pagalbos į tarp
tautines organizacijas. 

projektui parengti. 
Kaip žinoma, šią sutartį 

svarstant Lenkijos Seime, visos 
partijos rekomendavo ją rati
fikuoti. Tačiau Seimo užsienio 
reikalų komiteto posėdyje buvo 
atkreiptas dėmesys į tai, kad 
Lenkijos Seime diskutuojant dėl 
šios sutarties buvo pareikšta, 
kad Vilnius Lenkijai priklausęs 
teisėtai. Pasak K. Bobelio, tai 
neatitinka Lietuvos pozicijos, 
kurią yra išdėstęs Lietuvos 
prezidentas savo kali oje, pasa
kytoje Seime Lenkijos preziden
to L. Walęsos vizito Lietuvoje 
metu. 

Užsienio reikalų komitetas 
vienbalsiai nutarė kreiptis į 
Seimo pirmininką Česlovą Jur
šėną, kad Lenkijos ir Lietuvos 
sutarties ratifikavimo proble
moms būtų skirtas atskiras Sei
mo posėdis sudarant galimybę 
šiuo klausimu pasisakyti vi
soms Seimo frakcijoms. Toks 
posėdis. K. Bobelio nuomone, 
galėtų įvykti dar rugsėjo mėne
sį. 

Pirmadienį ir antradienio rytą 
A. Brazauskas kalbėjosi su Vo
kietijos žemių vadovais, lankė
si Heseno žemės parlamente 
Visbadene. Susitarta pasikeisti 
ekonomistų, verslininkų delega
cijomis, aktyvinti bendradar
biavimą bankininkystėje, spalio 
mėnesį įvyks Lietuvos kultūros 
dienos. 

Antradienį prieš pietus A. 
Brazauskas ir jį lydinti delega
cija atvyko į Diuseldorfą. Čia 
susitiko su Šiaurės Reino-Vest 
falijos žemės vyriausybės vado
vais ir verslininkais. 

Po „neįvykusio" 
referendumo 

Vilnius, rugsėjo 16 d. (AGEP) 
— Po rugpjūčio 27 d. referendu
mo LDDP. pabūgusi jo rezultatų 
a politinės švytuoklės grįžimo 
į dešinę, pradėjo iš esmės naują 
valstybės valdymo etapą. Prie
žastys ir ekonominės, ir poli
tinės: referendumui teikto įsta
tymo nuostatas teko pripažinti 
skausmingomis ir aktualiomis: 
artėja savivaldybių rinkimai: 
didžiulis biudžeto deficitas dėl 
katastrofiškos ūkio būklės; 
apgailėtina ekonomika rodo 
LDDP valdymo neperspektyvu
mą; visiška krizė užsienio poli
tikos Rytų srityje skatina inte
ligentijos ir visuomenės nepasi
tenkinimą: likus dvejiems me
tams iki Seimo rinkimų, neį
vykdyta, kas buvo žadėta rin
kėjams. 

Nuotaikų grįžimą j dešinę 
rodo tai, kad didelis procentas 
rinkėjų pasisakė už ekonominio 
referendumo nuostatas, nepai
sydami nuožmaus spaudimo ir 
agitacijos. Rugsėjo 7 d. „Baltijos 
tyrimų" duomenimis, skelbtais 
„Respublikoje", 24.6 proc. ap
klaustųjų sakė. kad balsuotų už 
dešiniąsias partijas, 8.1 proc. — 
už opozicines centro partijas ir 
16 proc. už valdančiąją LDDP. 

Pagal aukštųjų mokyklų stu
dentų atliktą apklausą vienuo
likoje Žemaitijos rajonų 22.2 
proc. apklaustųjų per savivaldos 
rinkimus balsuotų už LKDP, 
15.7 — už konservatorius, apie 
7 — už opozicines centro parti
jas ir tik 20 proc. už LDDP 
Rinkėjų aktyvumas padidėjo 

Noras radikalizuoti valdymą 
jaučiamas visuose LDDP val
džios sluoksniuose. Iš Seimo 
tribūnos prezidentas ir premje
ras raginami imtis griežtų prie
monių. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 21 d.: Šv. Matas 

evangelistas; Mantautas. Geis-
tautas, Vilkintė. 

Rugsėjo 22 d.: Pirmoji rudens 
diena. Tomas, Mauricijus, Dig-
na, Kintautas, Virma. M. K. 
Čiurlionis gimė 1875 m. Lietuva 
įstojo į Tautų sąjungą 1921 me
tais. 

-"" 
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SKAUTYBĖS 
kelias 

R e d a k t o r ė j .v . s . I r e n a R e g i e n ė 

„ĄŽUOLO" - „GINTARO" 
VASAROS STOVYKLA 

1994 m. „Ąžuolo"" mokyklos ir 
. .Gintaro" vadovių mokyklos 
vasaros stovykla liepos 30 -
rugpjūčio 6 d. vyko Rako stovyk
lavietėje. Custer . Michigan. 
ĄM —GVM štabą sudarė: vedė
jai v. s. fil. G i landa Matonienė, 
v.s. Kazys Matonis, instruk
toriai s. Marytė Utz. ps. 
Bron ius Fabijonas, s k a u t a s 
vytis v.si. Andrius Utz ir ūkio 
vedėja Daina Dumbrienė. Ant
radienį prisidėjo ir v.s.fil kun. 
Antanas Saulaūis . vienai parai 
a t i t rūkęs nuo savo plačių įsipa
reigojimų. 

Kursantų dauguma buvo iš 
Vidurio rajono — Čikagos, daly 
vavo trys broliai ir sesė iš Los 
Angeles, viena sesė iš Philadel-
phijo? ir brolis iš New Jersey 
Šiai vadovu,- ių l a v i n i m o 
stovyklai buvo užsiregistravę 14 
brolių ir 16 sesių, tačiau, kaip 
dažnai pasitaiko, dėl įvairiu 
priežasčių „nubyrėjo" 4 sesės ir 
4 broliai. Stovykloje veikė dvi 
sesių skiltys — ..Lepšės" ir ..Var
lytės" ir dvi broliu skiltys — 
..Vėžiai" ir „Sniego kiškučiai". 

Broliu tarpe buvo ir 4 jūros 
budžiai. pas seses — 1 gintare ir 
1 jū rų skautė. Bendras kur 
santu -kaičius buvo 22. Tokios 
gausios AM—GVM vasaros sto
vyklos nesam turėję nuo 1989 
m. 

Dalyviai : 

„ G i n t a r o " vadov ių mokyk
loje — vyr. sk. kand. Krista Au-
giūtė. vyr. sk. si. Lorana von 
Braun . vyr. sk. si. Danutf 
Genčiūtė. g. valt. Daina Kaz 
lauskaitė. vyr. sk. si. Milda Har-
ris. j .s.v.v. Rima Pauliūtė, vyr. 
sk. psl. Julytė Plačaitė. vyr. sk. 
si. Onu tė Utz. vyr. sk. si. Elyte 
Žukauskai tė , vyr. sk. si. Rima 
Žukauskai tė 'visos iš Čikagos), 
vyr. sk. psl. Diana Gulbinai tė 
'Philadelphia) ir vyr. sk. si. Vili
ja Tompauskai tė . 

. .Ąžuolo" mokyklo je — Dai
nius Dumbrys, s.v. kand. v.si. 
Rimas Gecevičius, j.b.v.v. Aidas 
Palubinskas, j .b . vair. Linas 
P a u l i u s , j . b . va l t . J o n a s 
V a l k i ū n a s . j .b.v.v. P a u l i u s 
Rauckinas 'vis i iš Čikagos), psl. 
Romas Kudirka, s.v.psl. Aras 
Mattis. si. Paulius Vizgirdas 
<visi iš \os Angeles'ir s.v. kand. 
S a u l i u s D a m b a u s k a s (New 
J e r s e y . 

K u r s ų p rogramoje — skilčių 
pastovyklių įsirengimas 'su 
patogiomis virtuvėmis, stalais ir 
k i ta ; s įrengimais), pašnekesiai. 

grupiniai projektai, praktiški 
uždav in ia i , s k a u t o r a m a . 
žaidimai, gamtorama, laužai, 
susikaupimai, nakties žaidimai. 
iškyla su uždaviniais ir kt. Teo
rija pynėsi su prakt ika. Kai ku
rias teoretines žinias reikės pri
taikyti ir toliau tobulinti viene
tuose. Nors ir stovykloje buvo 
gana apsčiai progų jas įgyven
dinti — pvz. — vadovaujant skil
čiai, planuojant atlikti skilties 
uždavinius, perduodant infor
maciją, panaudojant turimus re
sursus bei atl iekant kitas parei
gas skiltyje. 

Darbų daug, o laiko mažai. 
Tad t e k o v i s a i sk i lč ia i 
efektyviai dirbti . Pradžioje ne 
visiems v ienodai sekėsi — 
vienos skiltys greičiau „klija-
vosi", kitos lėčiau. Bet po kelių 
dienų aiškiai pakilo visų skilčių 

Šaunūs „Ąžuolo" mokyklos 1994 m. kursan ta i ir jų vadovai: kairėje ps. Bronius Fabijonas, dešinėje 
- mokyklos vedėjas v.s. fil. Kazys Maton i s ir skau tas vytis vsl. Andr ius Utz. 

tams jog re ik ia t va rk inga i 
palapines ir ugniakurus įrengti. 
Visi mokame stovyklauti kai 
šilta ir gražu, tačiau, kai keletą 
dienų palyja, reikia kitokio Skautavimo praktika stovyk-
patyrimo, kurio gražiam orui loję, iškyloje ar sueigoje nuola 

tos susijusios su tam reikalingo 

KRUOPŠČIAI TVARKYKIME 
FINANSUS 

Trečiadienio popietę iškylon 
išžygiavome lengvam lietučiui 
purkščiant, bet lietui ir perkū
nijai stiprėjant, išklausius oro 
p raneš imo ap ie a r t ė j anč ią 
audrą, teko iškylą a tšaukt i ir 
grįžti stovyklon. Audra iki 8 

„Ąžuolo" ir „Gin ta ro" vadovų.-ių mokyklų 1944 m. vasaros s tovyklos 
vadovybė. Iš k.: I e i l . — v.s. fil. Gilanda Matonienė, Daina Dumbr ienė ir v.s. 
Marytė Utz . II eil. — skau tas vytis vsl. Andr ius Utz, v.s. fil. Kazys Matonis 
ir ps Bronius Fabijonas. 

dvasia. Į stovyklos pabaigą 
tikrai j au turėjome skiltis — ko 
ir buvo siekiama. Vyko draugiš
kas rungtyniavimas tarp skilčių 
taškų sistema. Tikslas gal iš
ryškėjo vėliau, kad taškų sis
tema naudojama ne tiek konku
rencijai, kiek skilties arba 
grupės pažangai ir tobulėjimui 
plėtoti. 

Oras pasitaikė geras — ne per 
daug karštos dienos ir vėsios 
naktys. Niekam neteko skųstis, 
jog miegmaišyje per karšta mie
goti. Kelias dienas ir lietus pra
pliupo, kad priminti kursan-

val. vakaro aprimo ir mes 
programą tęsėme toliau. Neuž
baigtus kelionės uždavinius 
atlikome sekančią dieną per 
..laisvalaikį ". O taip, buvo ir 
„laisvalaikis" ir net „lankymo*" 
laikas 

Rako stovyklavietės uodai 
džiaugėsi „šviežiena" ir visus 
negailestingai kapojo. Gal tik į 
=tovyklos pabaigą apsipratome 
vieni su kitais, o gal t ik buvo 
įgytas stovyklinis imunitetas. 

Penktadienio popietė — ruoša 
puotai. Visos skiltys ruošėsi 
bendrai vakarienei, pagamin 

Žavios ir darbščios „ G i n t a r o " 
Mary tė Utz. dešinėje — v.s.fil 

vadovių m o k y k l o s 1944 m 
G i l anda Maton ienė . 

kursan tes ir ju vadovas: kairėje v.s. 

mis lėšomis. Tas lėšas dažnai 
parūpina tėvai ar patys skautai. 
Skau to devintas įstatas sako, 
kad skautas taupus. Skauto a r 
skau tės taupumas turi būt i 
praktikuojamas asmeniniame 
gyvenime, ypač pačioje skau
tavimo praktikoje. Skaut iškas 
t aupumas reikalauja kruopš
taus , tvarkingo finansų (pinigų' 
tvarkymo skiltyje, draugovėje, 
laive ir tunte. Taupumas reiškia 
ne t i k sus i l a ikymą nuo 
išlaidumo, nuo bereikalingo 
pinigų eikvojimo, bet yra tvar
k ingas pajamų ir išlaidų regist
ravimas, vadinamas sąskaityba. 

Kiekvienas skautiškas viene
tas tu r i savo iždą, kurį tvarko 
p a r e i g i n g a s iždininkas. J i s 
r enka vieneto narių mokesčius 
bei įvairias gaunamas pajamas 
ir a p m o k a vieneto vadovo 
patvirtintas išlaidas. Tas išlaidų 
mokėjimas reikalauja ne t ik 
skaut iško sąžiningumo, bet ir 
pareigingumo laiku išmokėti, 
laiku įrašyti į iždo knygą, jos 
t iks lumą nuolat t ikrint i su 
I » T I • ! « 

damos ką nors įspūdingesnio vi
siems — bent paragauti. Nuo 
sriubų, salotų, iki pagrindinių 
patiekalų ir net ..trečio"'. Viskas 
t v a r k i n g a i paruoš ta l a u k o 
virtuvėse. Puoduose ir katiluose 
atgabenta į bendrą pastogę. Visi 
turėjo progą parodyti kulina
r i n i u s sugebė j imus . Mūsų 
b e n d r ą v a k a r i e n ę a p l a n k ė 
„Aro" stovyklos viršininkas s. 
fil. Romas Rupinskas, js. Petras 
J o k u b a u s k a s ir s. D a l i a 
Trakienė. Smagu būtų buvę 
prie skanaus maisto ilgiau pasė
dėti, bet kit i darbai visų laukė. 
Kursan tams reikėjo iššveisti 
puodus, sutvarkyti stovyklinį 
inventorių ir ruoštis vakarinei 
p r o g r a m a i . Stovyklų virš i
ninkai išskubėjo į savo stovyk
las. ĄM—GVM štabas prie savo 
reikalų. 

Su temus , prie raminančios 
žvakių šviesos turėjome trum
pus užsiėmimus — pašnekesius 
sk i l t i e s nar ių tarpe , ku r i e 
galbūt padėjo mums geriau vie
niems ki tus pažinti. Sekė ĄM— 
GVM vasaros stovyklos užbai
gimo apeigos, laužas ir vaka
ronė. 

Šeštadienis atėjo pergreit. Po 
b e n d r ų pusryčių, stovyklos 
įver t in imo ir apsi tvarkymo. 
r inkomės uždarymui. Uždary
me dalyvavo LSS Tarybos Pir 
mijos pirmininkas v.s.fil. Kęstu
t is Ječ ius . Paskutinį kar tą 
nuaidėjo skilčių šūkiai ir dainos, 
AM ir GVM šūkiai. Sekė trum
pi vedėju žodžiai, įsakymai. 
Nuleidžiamos gairės ir vėliava. 
Brolis Andrius papūtė ĄM ra
gą į visas keturias pasaulio šalis 
— ir mes išsiskirstėme kur kas 
sau . Vieni pasi l iko . .Aro" 
stovykloje, kiti vykome į namus 
ir darbus — atostogos baigėsi. 

K 

g a u n a m a i s čekių sąska i tos 
banko „statements". Metams ar 
stovyklai pas ibaigus paruo
šiama apyskaita. Finansų tvar
kymo a t idė l io j imas a r 
vilkinimas visada veda į be
tvarkę, ginčus ir konfliktus. 

Labai svarbu k iekvienam 
skautiškam vienetui žinoti savo 
turtą ir vesti jo inventoriaus 
knygą. Nerūpes t inga skau
tavimo priemonių priežiūra, 
nežinojimas ir nesaugojimas 
vieneto turto yra didžiausias 
priešas skautiškam taupumui ir 
pareigingumui. Jei skautiškas 
vienetas neturi turto prižiū
rėtojo, šios pareigos priklauso 
iždininkui. Iždininko pareigos 
yra labai svarbios. Jas gali eiti 
t ik s u m a n u s , p a r e i g i n g a s , 
taupus brolis ar sesė. 

Lietuvių skautų sąjunga visų 
finansinių reikalų tvarkymo 
priežiūrą yra pavedusi LSS 
Kontrolės komisijai. Jos parei
ga ne t ik p r i ž i ū r ė t i visų 
skautiškų vienetų finansų ir 
turto tvarkymą, bet ir padėti, 
patarti iždininkams bei turto 
tvarkytojams kaip tą tvarką 
įvesti bei išlaikyti su mažiau
siomis pastangomis. 

Su rudeniu pasibaigė vasaros 
s tovyklos , p a r e i k a l a v u s i o s 
kruopštaus finansų tvarkymo. 
Jau laikas baigti metini nario 
mokesčio sur inkimą. Dabar 
laikas sutvarkyti visas iždų 
knygas, paruošti dar neatliktas 
finansines apyskaitas ir tur to 
i n v e n t o r i a u s l a p u s . LSS 
Kontrolės komisija net rukus 
p radės v iene tų f inans in į 
tikrinimą. Ja i daug maloniau 
t i k r i n t i t v a r k i n g ą v iene to 
finansinę sąskaitybą, rašyti 
LSS Tarybai gerus pranešimus, 
negu ieškoti vieneto išlaidų 
pa te i s inamų dokumentų ir 
t ikrinti netvarkingų popierių 
krūvą. 

CLEVELANDO S E S E S 
P R A D E D A N A U J U S 

VEIKLOS M E T U S 

„Neringos" skaučių tuntas 
Clevelande naujųjų veiklos 
metų pirmąja sueigą šaukia 
pirmadienį, rugsėjo 26 d., 7 v.v. 
Dievo Motinos parapijos sve
tainėje. Iki pavasario sueigos 
vyks kas antrą pirmadienį. Tun
to vadoves jau pasiruošusios. 
Tuntininkės — Ingrida Civins-
k i enė . Vili ja N a s v y t y t ė 
Klimienė ir Lilija Polock. Drau-
gininkės - Virginija Rubinski, 
K r i s t a Vedegy tė . Vili ja 
Vedegytė Struna ir Aurelija 
Jucaitienė. 

Sudarytas metinio skautiško 
darbo planas su konkursais, 
iškylomis, uždaviniais, skati
nančiais individualių mergaičių 
skautišką pažangumą. Su „Ner
inga" skautaut i kviečiamos 
visos Clevelando ir apylinkių 
lietuvaitės. 
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DRAUGO p r e n u m e r a t a mokama iš anksto 

metams Vį metų 3 men. 
JAV $90.00 $50.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 5100.00 $55.00 $35.00 
Tik šeš tadienio la ida: 
JAV $50.00 $35.00 $25.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $55.00 $35 00 $30.00 
Užsakant į I i e t u v ą — 
Oro paštu $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160 00 $85 00 
Paprastu paštu $100 00 $55 00 
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• Redakcija straipsnius taiso 
• Administracija dirba kasdien savo nuožiūra N'esunaudotų 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais straipsnių nesaugo Juos grąžina 
nedirba. tik iš anksto susitarus. Redakcija 
• Redakcija dirba kasdien nuo už skelbimų turini neatsako. 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. Skelbimų kainos prisiunčiamos 

gavus prašymą. 

Tad j au š iandien visi patik
r inkime, su tvarkykime vieneto 
f inansus ir tu r tą , nes LSS 
Kontrolės komisija jus netrukus 
aplankys. 

j . v . s . fil. B r o n i u s J u o d e l i s 
L S S K o n t r o l ė s Komis i jo s 

p i r m i n i n k a s 

• 1939 m. rugp jūč io 23 d. 
Hitlerio įgaliotinis Ribbentro-
pas ir Stalino — Molotovas pasi
rašė sutartį , pagal kurią Balti
jos valstybės priskirtos „sovie
tų sferai". 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

• Nechirurgmis išsiplėtusių venų gydymas 
D R . R O M U A L D A S P O V I L A I T I S JS540 S. Pulaski Rd., te l . 312-585-2802 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Tel . ( 1 -312 )767 -7575 

5780 Archer Ava. 
(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave ) 

Valandos paga! susitarimą 

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

7915 W. 171st 
Tinley Park, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

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

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
dipiomu. lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą Kamą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) ta i . 708-422-8260 

Pirm., antr . penktd 9 v r -3 v p p 
ketv 10 v r -7 v v . trečd 
šeštd 10 v r.— 2 v.p.p. 

Susitarimo nereikia trečd ir šeštd. 
Sumokama po vizito 

Nsmų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago. III. 
Tai . (312)925-2670 

1185 Dundae Ave., Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; a'ba (708)246 6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CHA VVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. t o l . (312) 4 7 1 - 3 3 0 0 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
K A R D I O L O G A S - ŠIRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S. Kedz ie Ave . 
Ch icago . I I I . 606S2 

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

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

Pirma 3 v p p-7 v v aotrd 1230-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p 

pe-ikt 'M seštd 9 v r -12 v p p 

Cardlac Dlagnosis, Ltd. 
Marquette Medlcal Bullding 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Te l . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tel. kabineto ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Te l . (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Te l . (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tel . 312 585 1955 
172 Schiller St., Elmhurst. IL 60126 

706-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kedzie, Chicago 60652 
Tel . 312-434-2123 

Pirmd 2 v p p - 7 v.v , antr 9 v - - 12. 
ketvd 12 - 4 v p p . penktd 1 2 - 6 v v 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

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

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

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. ipne Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Te l . (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Center 

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

Napervllle IL 60563 
T e l . 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 



LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO 
ATEITIS 

ZENONAS PRŪSAS 

Dar 1947 metais dr. Albertas 
Tarulis savo disertacijoje, 
apgintoje Frankfurto univer
sitete, yra įrodęs, kad valstybės, 
kuriose vyrauja žemės ūkis, 
paprastai turi žemesnę savo pi
liečių ekonominę gerovę, negu 
tos, kuriose vyrauja pramonė, 
verslai ir kitos ūkio šakos. Tai 
savo tezei įrodyti jis daugiausia 
panaudojo statistinius duome
nis, paimtus iš 1918-1940 metų 
laikotarpio. Bazavosi Europa. 
Žinomas, pasitaiko išimčių. Pa
vyzdžiui, anksčiau buvusi So
vietų Sąjunga: čia daugiau 
žmonių dirbo pramonėje, negu 
žemės ūkyje, o visgi ekonominė 
gerovė ten buvo labai žema. Bet 
aplamai, kai palygini visas 
tipiškas žemės ūkio valstybes su 
tipiškais pramonės kraštais, 
pagal dr. Tarulio paduotus duo
menis, skirtumas yra labai 
didelis: eilinis pramonės krašto 
pilietis ekonomiškai gyvena 
daug geriau, negu tipiškas 
žemės ūkio krašto gyventojas. 
Tarulio receptas žemės ūkio 
kraštams: modernizuoti žemės 
ūkį, pakelti jo našumą ir per tai 
sukaupti kapitalą, kuris tada 
būtų panaudotas krašto pramo
nės išsivystymui. 

Praėjus 47 metams nuo tos dr. 
Tarulio disertacijos parašymo, jo 
samprotavimai dar tebegalioja. 
Geras pavyzdys yra JAV. Prieš 
145 metus čia 75% gyventojų 
vertėsi žemės ūkiu. Dabar tokių 
beliko tik 4%. JAV pereinant 
nuo žemės ūkio į pramonės 
kraštą, eilinio gyventojo per
kamoji galia visą laiką kilo. 
Dabartiniu laiku eilinis dar
bininkas gyvena neblogiau, ne
gu devyniolikto šimtmečio tur
tingasis. Žinoma, pramonės išsi
vystymui daug padėjo ir tai, kad 
Amerika yra nepaprastai apdo
vanota gamtos turtais: meta
lais, nafta, akmens anglimi ir 
kt. Bet gamtos turtai nėra 

būtini pramonės išsivystymui. 
Pavyzdžiui, Kalifornija dėl 
aukšto pramonės išsivystymo 
yra turtinga, nors ir neturi gam
tos turtų. Tuo tarpu West Vir-
ginia turi didelius akmens ang
lies išteklius, bet neturi pra
monės ir yra neturtinga. Dani
ja, kuri žemės plotu yra panaši 
į Lietuvą (trečdaliu mažesnė), 
prieš 110 metų buvo tipiškas 
žemės ūkio kraštas. Neturi 
gamtos turtų. Augino daugiau
sia kviečius, kurių didžiąją dalį 
eksportavo. Kviečių kainoms 
nukritus, jų auginimas nebeap
simokėjo. Buvo persimesta į 
pieno ūkį, o taip pat į auginimą 
kiaulių mėsai ir vištų kiauši
niams. Buvo įsteigta daug že
mės ūkio kooperatyvų, kurie 
supirkdavo šiuos žemės ūkio 
produktus ir rasdavo jiems 
rinkas. Ir dabar kooperatyvai 
klesti. Javų pradėjo auginti tik 
tiek, kiek reikia maistui vidaus 
rinkoje ir kiek reikia gyvuliams 
šerti. Pagrindinė javų rūšis: 
miežiai. Palengva pradėjo vys
tytis lengvoji pramonė. Prieš 
maždaug 35 metus Danijoje 
pramonė išstūmė žemės ūkį iš 
pirmos vietos. Prie to labai daug 
prisidėjo Danijos valdžia. Dabar 
tik apie 1% danų dirba žemės 
ūkyje. Ūkiai yra maži. Vidutinis 
ūkis turi tik 15 hektarų, kai 
JAV7 vidutinis žemės ūkio dydis 
yra apie 150 hektarų. Apie 60% 
žemės ūkio produkcijos Danija 
eksportuoja. 

Kitas žemės ūkio kraštas, 
virtęs pramonės kraštu, yra 
Olandija, kuri plotu yra irgi 
maždaug trečdaliu mažesnė už 
Lietuvą, bet daugiau negu 4 
kartus didesnė gyventojų skai
čiumi. Čia žemės ūkyje, žuvi
ninkystėje ir miškų ūkyje dirba 
irgi tik 1% dirbančiųjų. Vyrauja 
pienininkystė. Apie 60% žemės 
ūkio plotų yra pievos ir tik 40% 
yra dirbamoji žemė. Olandija 

yra garsi savo sūriais, taip pat 
ir tulpėmis, kurių svogūnėlius 
parduoda visame pasaulyje. įdo
mu, kad Olandija yra ir viena 
pagrindinių lino pluošto augin
tojų. Linus naudoja savo teksti
lės pramonėje. Vidutinis žemės 
ūkio dydis — 10 hektarų. 

Kraštas, kuris sugebėjo išvys^ 
tyti gana intensyvų žemės ūkį 
labai nepalankiose gamtos są
lygose, yra Šveicarija. Ji plotu 
yra irgi maždaug trečdaliu ma
žesnė už Lietuvą, best turi du 
kartus daugiau gyventojų. Tik 
labai mažas žemės plotas tinka 
žemdirbystei, kuris visgi priau
gina tris penktadalius maisto 
vidaus rinkai. Labai intensyvi 
pienininkystė. Šveicarai garsūs 
savo sūriais, kuriuos daugiausia 
eksportuoja. 

Įdomus, labai intensyvaus, 
žemės ūkio atvejis yra Japoni
ja. Ji plotu yra beveik šešis kar
tus didesnė už Lietuvą, bet šio 
ploto 85% yra ugniakalninės 
kilmės labai statūs kalnai, 
kurie netinka nei žemės ūkiui, 
nei pastatams. Taigi tinkamos 
žemės plotu Japonija yra ne ką 
didesnė už Lietuvą, o turi išmai
tinti 120 milijonų gyventojų (32 
kartus daugiau už Lietuvą). To
dėl ir mažiausias žemės plotelis 
Japonijoje yra panaudojamas 
daržams ir žemės ūkiui. Pagrin
diniai produktai yra ryžiai, dar
žovės ir vaisiai. Vidutinis žemės 
ūkio dydis yra tik vienas hekta
ras. Be ryžių dar augina mie
žius, kopūstus, vaisius, svogū
nus, bulves, sojos pupas, arbatą 
ir kviečius. Apie šeštadalis 
japonų dirba žemės ūkyje. Taigi, 
toks mažas žemės plotas aprū
pina darbu apie 20 milijonų ja
ponų, įskaitant ir jų šeimas. 

Kokias gi gaires galima būtų 
pasiūlyti Lietuvos žemės ūkiui? 
Lietuva neturi nei didelių žemės 
plotų, nei pigių degalų trakto
riams ir kombainams, nei žalia
vų mineralinių trąšų gamybai. 
Todėl grūdų auginimas ekspor
tui neturi ateities. Lietuva 
negalės konkuruoti pasaulinėje 
-;nkoje nei su Vakarų Kanados 
kviečių augintojais, nei su 

Amerikos, Argentinos ir Aus-
trtfjjos ū^Binkais Be to, per 
praėjusius €A-70 metų pasauly
je beveik viaą*Iaiką buvo javų 
perteklius. Vienu laiku juos net 
degino, kad išlaikytų kainas. 
Grūdų teks auginti tik tiek, 
kiek reikia Lietuvos gyventojų 
maistui ir gyvuliams. Reikės vėl 
grįžti j 1939-tuosius metus — 
prie pienininkystės ir gyvuli
ninkystės. ,'Šios rūšies produk
tams4 užsienio "rinkų lengviau 
atsirastų. Pažinau vieną švedų 
kilmės a įerikietį, kuris gyvena 
Wisconsin valstijoje. Wisconsin 
yra garsi.savo sūriais. Bet šis 
amerikietis specialiai važinėda
vo į Čikagą, kad nusipirktų 
bal to l ie tuviško sūrio su 
kmynais. Šis sūris turi mažai 
riebalų ir cholesterolio, daug 
mažiau, negu olandiški ir švei
cariški sūriai. Kodėl lietuviški 
sūriai negalėtų pasaulinėje rin
koje konkuruoti su olandiškais 
ir šveicariškais? Reikėtų tik ge
resnės reklamos. Lietuviai turi 
pasaulini6 garso biotechnologų. 
Kodėl jie negalėtų padėti, kad 
išvystytų naujas sūrio rūšis? 
Perėjus į pieno ir gyvulių ūkį, 
sumažėtų žemės ūkio mašinų, 
degalų ir trąšų problemos. Kita 
daug žadanti žemės ūkio sritis 

yra linininkyste. Kiek supran
tu, ir dabar lino a.dfe ams yra 
rinka, bet nėra lino pluošto. 
Niekas nenori linų auginti. 

Šiuo metu didžiausia proble
ma Lietuvos ūkininkams yra, 
kad turi laukti 6-8 mėnesius, 
kol jų produktų supirkėjai su
mokės už pristatytus grūdus, 
linus ar pieną. Tam yra prie
žastis. Jei šie supirkėjai ir turi 
pinigų, užuot tuoj sumokėjus 
skolą, jiems geriau apsimoka 
įdėti pinigus į banką, kuris 
mokės 20-30% palūkanų, ir tik 
tada atiduoti skolą ūkininkui be 
procentų. Lietuvos seimas tu
rėtų išleisti įstatymą, kuris 
priverstų žemės ūkio produktų 
supirkėjus sumokėti tuoj pat, ne 
vėliau, kaip per mėnesį. Pavėla
vus reikėtų mokėti ūkininkui 
ne tik jam priklausančią sumą, 
bet ir procentus, o valdžiai — pa
baudą. Reikėtų atkurti Pieno
centrą, Maistą, Lietūkį. Šie 
sumokėdavo skolas tuoj pat. Ir 
iš viso Lietuvos valdžia turėtų 
daugiau rūpintis privačiais 
ūkininkais, ne tik žemės ūkio 
bendrovėmis. Tik privatus ūki
ninkas ištrauks Lietuvą iš duo
bės. Tik su jo pagalba bus 
sukauptas kapitalas Lietuvos 
industrializacijai. 

ŽINIOS IŠ PRŪSŲ KRAŠTO 

Lietuvių Fronto bičiulių stovykloje Dainavoje. Prisiminimais dalinasi (iš kairės): V. Rociūnas, 
dr. A. Darnusis. V. Naudžius ir dr. K. Ambrozaitis. 

Nuotr. J. Urbono 

1994 m. birželio 12 dieną 
pašventinta koplyčia Tvankstė-
je (Karaliaučiuje) ant Priegliaus 
upės kranto. Šventinimo apeigo
se dalyvavo 3 vyskupai, 20 ku
nigų ir daugelis tikinčiųjų iš 
Vokietijos, Lietuvos, Lenkijos ir 
t.t. 

Didelė šventė Tilžėje gyvenan
tiems lietuviams, nes tą pačią 
dieną po iškilmių Tvankstėje 
buvo šventinami atstatomos 
bažnyčios pamatai. 

Prūsų krašto lietuviams dide
lė šventė buvo rugpjūčio 5^1 d., 
lankėsi garbingas svečias iš 
Jungtinių Amerikos Valstijų, J. 
E. vyskupas Paulius Baltakis. 
Vyskupas aplankė 5 parapijas, 
susitiko su parapijiečiais, teikė 
krikšto ir moterystės sakramen
tus, aukojo šv. Mišias ir sakė 
pamokslus. Po pamaldų malo
niai kalbėjosi su parapijiečiais, 
vaikučius apdovanojo knygutė
mis, paveikslėliais. Tai antras 
vyskupas lietuvis, po J. E. vys
kupo Antano Vaičiaus, pokario 
metais aplankęs tautiečius Do
nelaičio žemėje. 

Gera būtų, kad lietuviai daž
niau aplankytų Prūsų krašte 
gyvenančius lietuvius, kad jie 
nesijaustų vieniši ir nerei
kalingi. 

Artinasi mokslo metai. Pla
nuoja šiais mokslo metais 
vaikus ir jaunimą prie parapi
jos koplyčios mokyti tikėjimų 

tiesų ir lietuvių kalbos. Žada 
talkinti pedagogai. Nors nedide
lės galimybės, vis tiek stengiasi 
darbuotis ir nors truputį gero 
padaryti. 

Lietuvos vyriausybė turėtų 
daugiau dėmesio skirti Mažajai 
Lietuvai. Tuo tarpu kaimynai 
lenkai ir vokiečiai nemiega. 
Aktyviai, kur tik galėdami, 
reiškiasi. 

Tvankstėje atidarytas Lietu
vos konsulatas. Mažai naudos 
Mažojoje Lietuvoje gyvenan
t iems l ietuviams iš tokio 
Lietuvos konsulato. 

Būtų gera, jei lietuviai istori
kai daugiau rašytų apie to 
krašto praeitį, pateiktų per 
spaudą, ar atsilankydami su 
paskaitomis. Daugelis beveik 
nieko nežino apie Prūsų krašto 
praeitį. 

Lenkai Tvankstės (Karaliau
čiaus) universitete atidarė 
Teologijos-filosofijos koledžą. 
Paskaitas skaito iš Lenkijos 
atvykę dėstytojai. 

(Naudojantis Tvankstės (Ka
raliaučiaus) lietuvio kunigo 
Anupro Gauronsko suteiktomis 
žiniomis, atsiuntė Algirdas 
Gustaitis). 

PS: Lietuviams reikia stengtis 
Tvankstės universitete atidary
ti Humanitarinį ar kitokių 
mokslų fakultetą. Atsirastų 
lietuvių dėstytojų, studentų. 

Alg. G. 

Danutė Bindokienė 

Pasikeitė ir 
nepasikeitė 

Praėjusio savaitgalio JAV LB 
XIV tarybos suvažiavimas, 
įvykęs Baltimorėje, buvo lyg 
audra vandens stiklinėje — 
trumpą laiką stipriai pasisiū
bavo, bet niekas „nenuskendo". 
Kaip atėjo, taip ir praėjo. Reikia 
tikėti, kad visi įvykę pasikei
timai bus tik gerąja linkme. Į 
JAV LB Krašto valdybą atėjo 
naujų žmonių, tačiau pasiliko ir 
anksčiau dirbusiųjų, kad 
sudarytų sveiką pusiausvyrą įr 
užsibrėžtieji darbai sklandžiai 
irtųsi pirmyn. 

Pagrindinis pasikeitimas: 
Krašto valdybos pirmininką 
pakeitė pirmininkė. Daugeliui 
reikės pasitempti, kol pripras 
prie movers šiose pareigose, nes 
tai pirmas toks atvejis 
„vyriškoje vadovybės hierar
chijoje". Antra vertus, ir 
„Draugo" vyriausio redak
toriaus kėdėje per 85 metus 
nesėdėjo moteris, o, jai atsisė
dus, „pasaulio pabaiga" neatėjo, 
dienraštis tebegyvuoja. Kartais 
didesni pasikeitimai yra lyg 
šviežio vėjo gūsis — nupučia 
„visuomet taip buvo" dulkes ir 
parodo vaizdą iš kitos perspek
tyvos. 

Krašto valdybos pirm. Re
ginai Narušienei patariame ir 
linkime (bent pradžioje) 
negailėti komunikacijos ir spau
doje, ir kitais žiniasklaidos (nors 
gan ribotos) būdais. Žmonės 
mėgsta būti informuojami, nori 
žinoti, suprasti, o tuomet nesi
gaili paramos bei pritarimo. 
Taip pat norime linkėti, kad 
kuo greičiau mūsų bend
ruomeninis gyvenimas grįžtų į 
tiesesnes vėžes, nes yra nema
žai svarbių reikalų, kurie jau 
ilgoką laiką buvo „nuvyti 
užpečkin". 

Netiesa, kad užsienio lietuvių 
lietuviški reikalai nebeteko 
savo pirmykštės reikšmės, nes 
Lietuva atgavo nepriklausomy
bę. Netiesa, kad mūsų veikla te
buvo reikalinga, kol reikėjo 
kalbėti laisvajam pasauliui apie 
okupuotos Lietuvos skriaudas. 
Juo labiau netiesa, kad visus 
mūsų kultūrinio gyvenimo 
poreikius dabar gali patenkinti 
Lietuva, o vietinė spauda. lietu
viškos mokyklos, tautinių šokių 
grupės, ansambliai, organi
zacijos gali s* u išnykti. Kad 
visa tai nesvarbu, neseniai tvir

tino vienas buvusios JAV LB 
Krašto valdybos asmenų. I tai 
tvirtai pareiškiame: ne! 

Tokia galvosena yra ne vien 
nelogiška, bet labai pavojinga. 
Kuo gi lietuvybė mums taip 
nusikalto, kad pasmerkiame ją 
greitai mirčiai? Ar t ikra i 
logiška manyti, jog tėvai, kurie 
nenuveža vaikų vos kelias 
mylias į šeštadieninę, siųs juos 
per Atlantą į Vilnių, Mari
jampolę, Vabalnirką? Ar tie, 
kurie čia gauna didžiuosius 
Lietuvos laikraščius, randa juo
se tą pačią informaciją, kaip 
užjūrio lietuvių spaudoje? O 
kaip su ateities dainų, šokių 
šventėmis? Ar užjūrio lietuvių 
šokėjai, choristai „iš debesų 
nukris"? Juk jų labai pageidavo 
ir kvietė Lietuva... 

Sakykim, kad mūsų jaunes
niųjų kartų dauguma tikrai 
nesidomi lietuviškumu. Tačiau 
yra ir kitokių. Čia ne vieta juos 
išskaičiuoti — daugeliui ir taip 
žinomi. Ir LB darbuotojų bei 
valdybų gretose jų nemažai yra. 
O kaip tie, kurie jungiasi į 
pagalbą Lietuvai ir didžiuojasi, 
kad moka lietuviškai susikal
bėti, jaučia savo kilmės šaknų 
trauką? Juk jie yra mūsų lietu
viškų organizacijų, mokyklų, 
šokių grupių produktas. Be 
visos tos veiklos, į kurią nuo 
mažens buvo įjungti (dažnai 
prieš norą), šiandien jie net 
nenorėtų prisipažinti lietuviais. 
O kas gali .užtikrinti, kad nuo 
šio laiko Lietuvai jokie pavojai 
negresia, ji amžinai bus laisva 
ir jokios pagalbos niekad ne
reikės? Ne laikas šunis lakinti, 
kai medžioklės ragas aidi! Mes 
turime būti, kuo gimėme, kuo 
esame. Lietuviška kilmė yra 
mums amžių patikėta, ir būtų 
gėda taip lengvabūdiškai ją nu
sviesti į atlaikų duobę. 

Mes tikime, kad dabartinė LB 
Krašto valdyba savo paskirtį 
supranta, o jos pirmininkė pasi
ruošusi vadovauti nelengvam 
darbui ištisus trejus metus. 
Mūsų visų — bendruomenės na
rių — pareiga jai visokiais bū
dais talkininkauti, pareikšti 
savo pasitikėjimą, bet taip pat 
nurodyti klaidas, jeigu ateityje 
tokių pasitaikytų. Konstruktyvi 
kritika, jeigu pateikiama be 
piktos valios, o priimama be 
asmeniškų „įsižeidimų" dar nie
kam nepakenkė. 

• Aukso klodai aptikti Alas-
koje 1896 m. rugpjūčio 16 d. prie 
Bonanza Creek vietovės. 

• 1821 m. liepos 28 d. Peru 
atsiskyrė nuo Ispanijos ir pasi
skelbė nepriklausoma valstybe. 

VIENOS ŠEIMOS ISTORIJA 
DANUTĖ GALVANAUSKAITĖ-PLIUPELIENĖ 

Vienoje pusėje gyveno vaikinai, kitoje — merginos. Mūsų 
darbas — su neaštriais pjūklais nuo kelmo pjaudavome 
storus medžius, nugenėdavome šakas, supjaustydavome 
į vieno metro ilgio gabalus ir sukraudavome. Labai 
sunkino darbą gilus sniegas (4 pėdos). Baigiantis darbo 
dienai, vietinis rusas surašydavo supjaustytos medienos 
kiekį. Per vieną mėnesį uždirbome 30 rb, tai labai la
bai mažai. Man teko kartu su kitomis mergaitėmis 
iškrauti iš vagonų medieną ir kažkokius sunkius 
maišus. Po tokio darbo be galo skaudėjo pečius. Taip 
atslinko pavasaris. Ilgėjančių dienų vakarais daug 
dainuodavome: 

Tik valandėlę, tik valandėlę, tik valandėle nei 
daugiau anei mažiau. 

Tik valandėlę, tik valandėlę, tik valandėlę, kad šir
delei būt geriau. 

Taip norėjosi valandai sugrįžti j Kauną, pamatyti 
jo gatves, pajusti vėjo ošimą, pažvelgti i dangų, debe
sis. Tik nesinorėjo matyti žmonių, jų reikėjo bijoti... 
Pavasarį, išsilaisvinusiomis nuo ledo upėmis, mes 
/ažiuojame pas tėvus, tolyn į Šiaurę ir į Rytus. 
Plaukėme Obe, Ket ir Belij-Jare gyvenome dvi savai-
Les prie karvių tvarto. Pro mus maloniai praeidavo 
karvės į tvartą. Žeme pasiklojom, dangum užsiklojome 
— yra toks posakis. Bet turėjome geriau: savo maišelius 
pasiklojome, savo rūbeliais užsiklojome. Belij-Jare va
gių nebuvo. Tai krito dėmesin, kad niekas nerakindavo 

namelių durų. Uždėta klingė — tai ženklas, kad nieko 
nėra namie. Taip visame miestelyje nepasitaikė 
vagysčių. 

Mes jauni ir viską priimdavome, kaip susitaikymą 
su esamomis sąlygomis, kaip būtinybę. Ateidavo komen
dantas, patikrindavo, ar visi esame, ar kas nesumanė 
pabėgti. Laukėme, kada laivas mus veš į Ribinską, bet 
taip ir nesulaukėme, turbūt nebuvo laivo. Taigi drąsiau
sios, jų tarpe ir aš, gavusios komendanto leidimą, ėjome 
pėsčiomis į Ribinską (atstumas 30 km) pas tėvus, bet 
ne į namus. Visą kelią kandžiojo uodai, mašalai ir „moš-
kės", kankino kaitra. Keliukas — siauras ir dulkinas. 

Ėjome ilgai, pavakare pasiekėme Ribinską, tuoj 
užsukome į komendantūrą užsiregistruoti. Senas, 
iškaršęs komendantas paklausinėjo, kas, kur, kaip ir 
užregistravo. Ten besėdint, grįžta merginų būrys, gesi
nęs gaisrą taigoje. Tarp jų buvo ir mano sesuo Nijolė. 
Aš jos nepažinau. Vargeli tu mano, kaip greit žmogus 
pasikeičia, kai prispaudžia dvasinė neganda ir fiziniai 
sunkumai. Nijolė parvedė mane į mūsų šeimos buveinę 
— baraką. Kieme stovėjo sena moteris — rusė ir klausė, 
kaip aš čia atsiradau. Aš papasakojau. Jinai lingavo 
galvą, minėdama Dievą, laimino mane, kad šiuose Sibi
ro keliuose nesuklupčiau ir sėkmingai grįžčiau į Tėvynę. 

Kraujas stingdavo gyslose, pagalvojus apie grįžimą. 
Aš žinojau, kad baigėsi laisvas gyvenimas — kitaip 
nebus. 

Brolis Jurgis, kaip muzikantas, buvo kviečiamas to 
kaimo vietinių gyventojų į vaišes. Mūsų šeimai toks 
vaišingumas nepatiko, rusai labai gėrė, todėl Tetytė 
protestavo tokiai draugystei. To ir tereikėjo. Vėlai rudenį 
mūsų šeimą nubaudė, perkėlė gyventi giliau į taigą — 
LZU-20, 20 km nuo Ribinsko. kur ištisus metus kirtome 
mišką mechanizuotu būdu. 

Ribinskas - kaimelis taigoje, yra ant Nibegos upės 

kranto. Upeliūkštis Suiga, srovenantis pro LZU-20, ties 
Ribinsku įteka į Nibegą, o jinai į Ket. Jame gyveno apie 
500-600 gyventojų. Vyrai tinginiai ir girtuokliai. 
Vietiniai gyventojai plaukiodavo mažytėmis valtelėmis 
(panašios į gondolas, tik neturi stogelio, žymiai primi
tyvesnės), kurias vadino „debesėliu". Jos išskaptuotos 
iš sauso medienos rąsto ir yra labai lengvos, kaip 
debesėlis. Per visą kaimelį pravesta viena plati ir 
dulkina gatvė. Vasarą ta gatve mėgo vaikščioti karvės. 
Šaligatvių nebuvo. Belij-Jare šaligatviai tiesti iš lentų, 
pritvirtintų prie skersinių rąstų. Kolpaševe — iš medinių 
rąstų, kurių vienas galas įkastas į žemę. o kitas sudaro 
šaligatvio apvalią dalelę. 

Šiuo metu Ribinskas — sunykusi gyvenvietė, 
kapinės išlikusios. Rokiškietis Vladas Uldukis su seseria 
Ale 1990 metų vasarą atsivežė tėvelio palaikus, kurie 
buvo palaidoti Ribinsko kapinėse. Prie kapo dar buvo 
geležinis kryželis, ant kurio užrašyta pavardė. 

LZU-20 tai mažytė gyvenvietė su barakais dir
bančiam jaunimui. Be to, buvo keletas vietinių gyven
tojų seimų. Iš viso apie 200 gyventojų. Daugumas iš jų 
lietuviai, ukrainiečiai, turkai, graikai tremtiniai ir 
keletas čigonų. Žiemą iš kolūkių atvažiuodavo armėnai 
užsidirbti pinigų miškų pramonėje. Turkas pavarde Xa-
san kūreno pirtį, turėjo tik vieną ilgą dantį, buvo labai 
sulysęs. Atrodė kaip tikras velnias. Malonu prisiminti 
miškų pramonės meistrus Galaviną ir Ermolenko. kurie 
vadovavo medienos gamybai. Jie tikri šiaurės gyvento
jai, mėgo medžioti, juos jau lietė civilizuoto pasaulio vė
jai. Jie bvo nešnekios asmenybės, bet kultūringi ir pa
prasti žmonės. Labai gerbė lietuvius, kaip darbščius ir 
sąžiningus darbuotojus. Vėliau lietuvių ir ukrainiečių 
šeimos pasistatė nuosavus „tautinės architektūros" 
medinius namelius. Buvo lietuvių ir ukrainiečių gat
vikės. Vasaros karštos — T = 30 laipsnių C, (86°F). 

Upelio Suiga dugne vasarą ledas neištirpdavo, maudan
tis atsistodavau ant ledo, oi, kaip šalta. Žiemą 
temperatūra nukrisdavo žemiau 56 laipsnių C (-69 
F). Kai šaltis siekdavo žemiau 40 laipsnių C, tai į darbą 
nereikėjo eiti, buvo laikomasi įstatymo. Nuo LZU-20, 
5 km į šiaurę, renkant bruknes ir grybus, radome 
sutrūnijusius lenkų barakus. Neaišku, kokiais metais 
Cobra-Stalinas juos ištrėmė. 

Bažnyčių čia nebuvo, tikėjimas primityvus. Vasarą 
buvo švenčiama mirusiųjų diena. Prisineša maisto ant 
kapo. valgo, kalba, dalinasi prisiminimais apie mirusį, 
meldžiasi. Maistą palieka nakčiai ant kapo, gal vėlės 
ateis pavalgyti. Ir aš dalyvavau. Man paliko liūdną, 
laukinių papročių įspūdį, bet prisitaikiau prie jų apeigų. 

. Gyvenimo sąlygos buvo sunkios, bet tikrojo bado 
šmėklos neteko pajusti. Sibiro gamta turtinga grybais 
ir uogomis. Bruknių prisirinkdavome po 6-8 kibirus, 
užtekdavo visai žiemai košei paskaninti. Jos buvo 
laikomos statinėse, šaltame koridoriuke, f!emą 
sušaldavo ir išsilaikydavo iki pavasario. 

20 km kelyje nuo LZU-20 iki Ribinsko yra 6 km*il-
gio balos, liūnai. Tose balose sukalti bonai (taip 
vadinome^ iš dviejų medinių rąsto, kuriais vasarą 
eidavome pėstute į Ribinską, pasiramsčiuodami lazda, 
kad neįknstume. Buvo keli atvejai, kai 8 vyrai nešdavo 
ligonį neštuvais šiuo keliu į Ribinską, o fš ten veždavo 
traktoriumi j Belij-Jaro ligoninę. Kadangi turėjome savo 
muzikantą, tai dažnai rengdavome šokius, Naujų Metų 
sutikimo, kaukių žaidimus. Iškilmingai atšvęstos vienos 
vestuvės su tautiniais rūbais ir vaišėmis. Gyvenimas 
nesustojo. Stipresni laisvės vėjai papūtė^ po Cob-
ros-Stalino mirties. Taigi dar vienas tironas iškeliavo 
į amžinybę 

(Bus daugiau) 
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AR TIKRAI NEREIKIA 
SVARSTYTI LIETUVOS 

KULTŪRAI ATSTOVAVIMO 
JAV-ĖSE? 

DR. ALFONSAS EIDINTAS 

Atrodo, kad mano paprastas 
pasiūlymas steigti Lietuvos kul
tūros institutą Čikagoje buvo 
iki galo nesuprastas. Ką gi — 
idėja ir yra idėja, tad bandykime 
ją pasiaiškinti. 

Liepos 21 d. „Drauge", vėliau 
ir „Tėviškės žiburiuose" iš
spausdintame straipsnyje krei
piausi į Š. Amerikos lietuvius, 
siūlydamas pagalvoti, ar nebūtų 
tikslinga, Vokietijos įsteigtų 
daugelyje pasaulio valstybių vo
kiečių kultūros institutų (Goe-
the Institut) pavyzdžiu, steigti 
ką nors panašaus Čikagoje. Šiuo 
atveju kalba ėjo apie bendradar
biavimą tarp Lietuvos valstybės 
ir užsienio lietuvių, apie kurį 
tiek daug kalbama, bet kuris 
įaip sunkiai vystosi. Pasiūliau 
steigti kažką panašaus į Lietu
vos kultūros institutą — LKL 
Šiuo atveju būsimas jo pavadi
nimas nesvarbu — galimąjį va
dinti ir kitaip, nors ir „Lietuvos 
kultūros atstovybė JAV". 

Juozas Žygas „Draugo" 1994 
m. rugpjūčio 9 d. straipsnyje 
„Kam taisyti, jeigu veikia?", 
iškeldamas išeivijos nuopel
nus knygų leidyboje, pasiguos-
damas. kad 1991 m. Dainų 
šventėje JAV žiūrovų buvo 
kone tiek pat kaip šiemet 
Vilniuje, paaiškina skaityto
jams, kad vokiečiai JAV vis tiek 
nutautėjo ir jokie Goethes in
stitutai nepadėjo. Jis suabejoja 
mano kompetencija, nes nežino, 
jog ambasada ne tik atstovauja 
Lietuvai JAV politiškai, rūpi
nasi ekonominiu bendradarbia
vimu, bet ir kultūrinių ryšių 
plėtojimu. Taigi, rūpinimasis 
tuo, apie ką aš rašiau dėl LKI 
steigimo, tikrai įeina į mano pa
reigas. 

J. Žygas bando man net pri
mesti norą vadovauti išeivijai 
tuomet, kai aš siūlau bendra
darbiauti. O kultūros žinių pla
tinimas nėra jokia diversija, nes 
priešingu atveju Lietuva galėtų 
labai prieštarauti prieš tai, kad 
JAV diplomatai atidarė Vil
niaus viduryje JAV kultūros 
centrą, kuriam vadovauja Ame
rikos lietuvis. JAV pilietis 
Viktoras Sidabras. JAV kultū
ros centre gali gauti daug infor
macijos apie JAV, skaityti Ame
rikoje leistas knygas, naudotis 
visa kompiuteriuose įvesta 
informacija. Lietuva t ame 
diversijos nemato ir yra tuo 
centru labai patenkinta. Ne
patenkinta Lietuva gali būti 
tik tuo. kad nieko panašaus ji 
pati neturi JAV. 

Prisiminkime tai, kad sutvir
tėjusi Lietuvos valstybė nuo 
1932 m per Draugiją užsienio 
lietuviams remti yra daug padė
jusi užsienio lietuviams ir 
specialistais, ir knygomis, ir 
kitkuo, paskirdama apie 2 mln. 
litų. tame tarpe dalį iš jų net 
gerai besivertusių JAV lietuvių 
kultūrinei veiklai. Padės ir II 

Lietuvos Respublika, kai sustip
rės. Pagalbos reikės, nepaisant 
visų šaunių JAV lietuvių kultū
ros pasiekimų praeityje. Tačiau 
išeivijos kultūrinė veikla šiuo 
metu nebesiplečia. Štai kur 
problema! 

Vilius Bražėnas „Laisvosios 
Lietuvos" 11994 m. rugpjūčio 11 
d.) numeryje mano idėją prily
gina nomenklatūros bandymui 
„privat izuoti" išeiviją. J is 
nuogąstauja, kad reikalas jau iš
spręstas Lietuvos ir išeivijos 
„aukštybėse" ir kad reikėtų 
registruotis JAV Valstybės de
partamente pagal užsienio vals
tybių agento įstatymą, mato pa
vojus išeivijos savarankišku
mui. Ne, tikrai niekas niekur 
neišspręsta, tik dalis žmonių 
yra supažindinti su LKI idėja ir 
mes visi turime tą reikalą iš
spręsti, pasitarti ir susitarti. 
Lietuvos įstaigos statutas, be 
abejo, negali kirstis su JAV 
įstatymais. 

LKI struktūra ir darbuotojų 
skaičius būtų labai mažas. LKI, 
kaip Lietuvos valstybės įstaiga 
Čikagoje, atrodytų, mano galva, 
taip: mažame kambarėlyje sėdi 
vienas — du Lietuvos piliečiai, 
kultūros specialistai ir bendra
darbiauja su Čikagos lietuvių 
įstaigomis: iš vienų paprašo 
salės choro iš Lietuvos koncer
tui ir sukviečia auditoriją, orga
nizuoja dainininkų ar muzikan
tų gastroles po JAV su vietos 
lietuvių pagalba, randa patal
pas ir mokytojus lietuvių kalbos 
kursams. Čiurlionio galerijoje, 
su ja sutarus, rengia Lietuvos 
dailininkų parodas, su Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centru, 
sakykime, padeda paruošti in
formacinę medžiagą apie Lietu
vą ir lietuvių kultūrą, ją leidžia 
ir platina amerikiečių įstaigose 
bei asmenims, kurie tokių leidi
nių prašo ambasadoje kasdien 
'mes gaunam po 20-30 laiškų 
kasdien su prašymais suteikti 
pagalbą, surandant senus mūsų 
miestų pavadinimus, suteikti 
informacijos apie Lietuvos švie
timo sistemą, universitetus ir 
1.1., ir, svarbiausia, kad negali 
neatsakyti!) 

Informacijos apie Lietuvą pla
tinimas yra tapęs tikrai labai 
rimta problema Lietuvos diplo
matinei tarnybai ir todėl iškilo 
reikalas galvoti apie kryptingą, 
profesionalų, gerai literatūra 
aprūpintą tokios Lietuvos atsto
vybės kūrimą. Praeitais metais 
(o ir dabar) Lietuvos konsulatai. 
Lietuvos ambasada Vašingtone 
bei Lietuvos nuolatinė misija 
prie JTO New Yorke, kasdien 
gaudavo po keliasdešimt pa
klausimų apie Lietuvos gamtą, 
istoriją, lietuvių kalbą, lite
ratūrą, archeologija ir etnogra
fiją, kultūrą, turizmo galimybes 
ir kita. Nesunku įsivaizduoti, 
kiek laiko mums atėmė atsaky
mai į tokius klausimus, juo la-
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biau, kad neturime šiems klau 
simams išleistos specialios lite
ratūros, kurią nedelsdami galė
tume išsiųsti interesantams. 
Neturime po ranka nei lituanis
tinės bibliotekos, nei neblogai 
sukomplektuotos periodikos rin
kinių, o visa tai yra Čikagoje! 
Tad, jeigu bendromis Lietuvos 
ir Čikagos lietuvių jėgomis tu
rėsime kelis Lietuvos ir vieti
nius Čikagos lietuvius, kvalifi
kuotai ir kryptingai užsiiman
čius tokių žinių platinimu JAV, 
sakykite, mieli oponentai, kur 
čia įžiūrite mano ar net LDDP 
(Lietuvos politinės partijos apie 
tokio instituto idėją nėra infor
muotos) kėslus? Kur čia 
vadovavimas išeivijai? Čia ir 
bus labai konkretus Lietuvos 
kultūros įstaigos JAV ir vietos 
lietuvių bendradarbiavimas. 0 
nauda? Skirtumas tas. kad JAV 
tuos renginius ruoš jau ne tik 
vien tik etninė lietuvių grupė 
Čikagoje, o visų pirma Lietuvos 
valstybė, JAV lietuvių 
padedama. Ko jau čia išsigąsti? 
Suprantama, kad niekas 
neneigia išeivijos nuopelnų, bet 
šiuo atveju mums svarbu, kad 
atsikūrusi Lietuvos valstybė 
visai naujame lygmenyje eitų su 
save reprezentuojančiais dar
bais į JAV publiką ir eitų ne 
vien tik Marųuette Parko ar Le-
monto lietuvių vardu. O žmonės 
iš Lietuvos, manau, bus labai 
naudingi ir JAV lietuviams. Dėl 
to ir verta bendradarbiauti. 

Dar svarbiau suteikti tikslią 
ir naujausią informaciją apie 
lietuvius ir Lietuvą šimtams 
leidyklų, redakcijų, privačių 
firmų, kurios leidžia enciklope
dijas, žinynus, turistinius leidi
nius JAV ir tik anglu kalba. 
Tokius dalykus turi paruošti 
tikrai profesionalus asmuo, nes 
žinynais naudosis daug žmonių 
ir jie taip pat formuos Lietuvos 
įvaizdį Amerikoje. Čikagoje 
tokią informaciją LKI ir ruoštų 
drauge su vietos lietuviais. 
Nėra jokio klausimo, kad tokie 
leidiniai galėtų būti platinami 
ir Kanadoje ir kad per Lietuvos 
KI būtų bendradarbiaujama ir 
su Kanados lietuviais. 

Skaitant pirmąsias reakcijas 
į mano idėjos paskelbimą spau

doje krenta į akis tai, jog daliai 
JAV gyvenančių lietuvių vis 
dar sunku priprasti prie to, jog 
Lietuvos valstybė ne tik yra 
atkurta, bet ir pradeda rūpintis 
žinių apie save platinimu pasau
lyje, ir JAV tame tarpe. Vals
tybė nesikiša ir negali kištis į 
kito krašto piliečių reikalus, o 
mano prasme, galimybę ir rei
kalą drauge su kitų valstybių 
lietuviais plėsti tuose kraštuo
se žinojimą apie Lietuvą. Šiuo 
atveju Jungtinėse Valstijose. 
Reikalas bendradarbiauti su 
vietos lietuviais yra, nes tokia 
įstaiga padėtų ir vietos lietuvių 
kultūrinei veiklai. Tai atitiktų 
ir Lietuvos, ir JAV lietuvių 
bendrus interesus. Kiekviena 
JAV lietuvių institucija, pradė
jus bendradarbiauti lietuvių 
kultūrai atstovavimo reikale su 
LKL bet kada galės jį nutrauk
ti, jei pajus, kad jai kas nors per 
daug vadovauja. Antras dalykas 
— jei visi pajus jo naudą, tai jo 
funkcijos ir darbų apimtis plė
sis. 

Kai aš primygtinai siūlau 
svarstyti konkrečią galimybę 
bendromis jėgomis atstovauti 
lietuvių kultūrai JAV, tai J. 
Žygas vis kergia man norą sa
kyti, jog išeivija veikia prastai. 
Nereikalinga insinuacija. Visus 
JAV lietuvių kultūros laimėji
mus žinau labai gerai ir jais di
džiuojuosi kaip lietuvis. Tačiau 
sunku tikėti tuo, kai J. Žygas 
rašo, kad išeivijos vežimas ne
reikalingas jokio taisymo, jis 
veikia, nes D. Bindokiene 
„Draugo'* 1994 m. rugpjūčio 19 
d. vedamajame rašo kitaip -
stabdykime apatijos vežimą! 
Autorė teigia, jog išeivija yra 
gan apatiška, organizacinė veik
la vos juda, spaudai trūksta 
bendradarbių, daugiau veiklios 
tik labdaros draugijos, o JAV 
LB Tarybos rinkimuose balsuo
tojų skaičius buvo labai men
kas, — rašo „Draugo" redak
torė. Tai gal tas LKI bent šiek 
tiek prisidėtu ir prie vietos lie 
tuvių gyvenimo pagyvinimo? 

Vienintelė A. Balašaitienė kol 
kas bus supratusi tokio tarp 
Lietuvos valstybės ir JAV bei 

Kanados lietuvių bendradar
biavimo naudą ir jos siūlymas 
sukviesti į posėdį esamų insti
tucijų JAV vadovus, su jais 
svarstyti bendro komiteto ar 
tarybos sudarymą, yra labai 
pozityvus pasiūlymas. Autorė 
tikrai neabejoja tokio projekto 
naudingumu ir jo reikšme. Ma
no tikslas ir buvo pasikeisti idė
jomis, o ne gąsdinti vieni kitus 
gigantiškų institucijų kūrimu 
ar kažkokiu paslėptu siekiu su
valstybinti užsienio lietuvių 
kultūrine veikią. Juo labiau, 
kad dideliems sumanymams ne
turi pinigu nei Lietuva, nei JAV 
lietuviai. 

Lietuvoje tuo klausimu tikrai 
nieko nepadaryta — tik esu kartu arba atvykti į darbą ir 
iškėlęs šią idėją. Tačiau kalbą išvykti. Kreiptis: 
pradėti apie LKI laikiau reika-

HELP VVANTED 

SIŪLOME DARBĄ MOTERIMS! 
Prižiūrėti vaikus, senelius, atlikti namų 
ruošą Galima gyventi kartu, arba ne. 
Reikia mokėti susikalbėti angliškai 

Tel. 312-777-9898 

Reikalinga moteris prižiūrėti 
mažą vaiką nuo 8 v.r. iki 5 v. p.p. 
VVashington, DC. Kreiptis: 

202-544-5189. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gai l . seserų padėjėjoms, 
kompanijonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
•-MLS kompiuteriųir FAX pagalba 
• Nuosavyb" j įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žeme 
• Pensininkams nuolaida 

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

10°/o—20°/o—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK Z A P O U S 
3208 Va West 95th Street 

• e i . — (708) 424-8654 
( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

» • m j i . 

E L E K T R O S . 
[VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir. sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Unga čia. JAV. nes, jei nebus čia 
pritarimo, Lietuvoje pradėti 
sukti tokios idėjos realizavimo 
planą bus visai nereikalinga. 
Vienintelė Lietuvos galimybė 
propaguoti savo kultūrą yra 
JAV ir tik su vietos lietuvių 
pagalba. Kol kas tik tokia. Su
prantama, kad reikia svarstyti 
ir ambasados Vašingtone bend
radarbiavimą tais klausimais 
su JAV LB švietimo ir kultūros 
komisija. Čia irgi matyčiau per
spektyvą, be to. reikėtų sulauk
ti labai svarbių Čikagos lietuvių 
kultūros institucijų vadovų pa
sisakymų šiuo klausimu — jie 
geriausiai žino situaciją, reikia 
to, ar nereikia. 

Pabaigoje, nepaisant polemi
nio tono, noriu pareikšti nuošir
džią padėką visiems publicis
tams, taip greitai atsiliepusiems 
į mano idėją, nors ją ir negailes
tingai sukritikavusiems. Tauti
nis budrumas buvo tikrai pade
monstruotas, bet ar tikrai apie 
tai galvoti per anksti? 

• JAV ginkluotos pajėgos 
1812 m. liepos 12 d. įsiveržė į 
kaimynine Kanadą, kai šios dvi, 
dabar labai draugiškai sugyve
nančios, valstybės 18-12 metais 
buvo įsivėlusios į ginkluotą 
konfliktą. 

Ali Care 
Employment Agency 

Tel. 312-736-7900 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

\ pubfk iervice of thls nevvspaper 

J.M.Z. Construction Co. 
Custom carpeting, rec. rm. addi-

tions: ki tchen, bathrm.. basement 
& deck construction: dry-wall hang-
ing & taping; alummum siding, sof-
fit, facia & seamless gutters; 
replacement glass block vvmdovvs; 
shingle hot tar & modified rubber. 
and roll roofs. Expert at tearoffs; 
complete tuckpoint ing; all colors; 
ch imneys rebu i l t . T e l . 
708-620-9942 . 

Prenumeruokite B R I D G E S 
JAV Lietuvių Bendruomenes rurnalas anglų kalba 
leidžiamas 10 kartų per metus: 

Prenumerata - $ 18.00 - JAV. $32.00 - Užsienyje 
Puiki dovana giminėms, draugams, ypač anūkams! 
Čekius rašyti ir siųsti: BRIDGES 

2715 E. Allegheny A ve. 
Philadelphia, PA 19134 

BFUDGES siųsti: 

vardas/pavarde 
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atlantaiE, inc. 
OAtėjtuU *?CteUėcCuaif, atu&Cutią ntetut. 

$0.49 už svarą iki 100 svarų H H 

S0.39 už svarą virš 100 svarų 

2719West71 Street, 
Chicago, IL 60629 

Tel. (312)434-2121 1-800-775-SEND 

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI 
LEIDINIAI 

BET AND BREAKFAST IN LITHUANfA. 177 
psl $12.00 

HELL IN ICE, Sibiran tremtinės dienoraštis. 
Onutė Garbštienė. 255 psl $12.00 

ANTANAS KUČINGIS. Biografija. Ona Narbu
tienė. 169 psl $5.00 

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS LITANIJA. Lac-
erima. 71 psl $1.00 

SLAPTASIS LIETUVIŲ DIPLOMATAS, istorinis 
detektyvas. Alfonsas Eidintas. 327 psl. $12.00 

STIPRESNI UŽ MIRTj. NKVD aukos — Lietu
vos karininkai. Ant. Malijonas. 59 psl. . $1.00 

NUTRAUKTI GYVENIMAI. NKVD aukos — 
Lietuvos karininkai. Ant. Martinionis 31 
psl $1.00 

KELIONĖ | NEŽINIĄ, antrojo pas. karo ir poka
rio prisiminimai. Br. Juodelis. 186 psl. $1.00 

ŽVILGSNIS j DABARTj, atsiminimai, apmąsty
mai. Liudas Dambrauskas. 230 psl. . . $12.00 

LIETUVIŲ KALBOS DALYVIŲ VARTOSENA. 
Antanas Klimas. 82 psl $3.00 

LAIKO PAGRĖBSTAI, atsiminimai. Vladas Kul
bokas. 336 psl $8 00 

LAIKAS IR {VYKIAI. Atsiminimai. Kazys Karuža. 
432 psl $10.00 

RAŠTAI. II d. Jonas Aistis. 454 psl $15.00 
GYVENIMO VINGIUOS. Atsiminimai. Veronika 

Kulbokienė. 504 psl $8.00 
VILEIŠIAI, trijų brolių darbai tautai. Antanas 

Kučys. 624 psl $27.00 
KAZYS BIZAUSKAS, monografija. Pranas 

Zunde. 323 psl $12.00 

Pastaba. Užsakant knygas paštu. Illinois gyventojai 
prideda Sales tax 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau visi 
tiek Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai, dar turi 
pridėti $2.75 už kiekvieną knygą, supakavimo ir pašto 
išlaidų apmokėjimui. 



JIE GRIŽO Į NUMYLĖTĄ 
TĖVYNĘ 

š ią vasarą į savo tėviškės 
k a p u s Kukt i škėse (Utenos 
apskr.) grįžo anuometinės nepri
klausomos Lietuvos žinomų 
žmonių palaikų urnos, būtent, 
s t a m b a u s s ta tybos da rbų 
rangovo Prano Urbano ir lab
daros darbų veikėjos, jo žmonos 
Juzefos. 

Dukters Stasės Didžiulienės 
perskraidintas ir iš Vilniaus į 
Kuktiškes pervežtus, palaikus 
birželio 24 d. pasitiko pats 
Kuktiškių Šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčios klebonas kun. Juoza
pas Ceberiokas su palyda, o taip 
pat jųjų giminaičiai iš visų 
Lietuvos vietovių ir bažnytinis 
choras. Giedant giesmes, urnos 
buvo patalpintos nakčiai prie 
šoninio bažnyčios a l tor iaus . 
Prieš rytdienos Mišias miru
siųjų urnos su jų atvaizdais ir 
gėlėmis buvo perneštos ir uždė
tos an t katafalko prieš didįjį 
altorių. Po įspūdingų giedotinių 
Mišių urnos, atvaizdai, vainikai 
ir gėlės buvo nešami su gausia 
palyda į Kuktiškių istorines 
kapines. Ten jų palaikai ir buvo 
p a l a i d o t i , ša l ia d u k r y t ė s 
Juzytės, t ies jiems neseniai 
pasta tytu paminklu, netoli jo 
tėvų ir jo gausių giminaičių 
kapų. 

Vyresnieji apylinkės žmonės 
dar gerai atsimena, kiek gera 
buvo padaręs jiems šis žmogus 

Gimęs 1886 m. kovo 29 d. 
mažažemių kuktiškėnų šeimoj, 
baigęs pradžios mokyklą, jis 
ankst i ėmėsi darbo su vyres
n iuo ju b ro l iu Rygoje d a r 
lankydamas ir vakarinius kur
sus. Kiek vėliau vyksta į Mask
vą, kur ima verstis savarankiai. 
Būdamas malonaus būdo, sąži
n i n g a s ir pa r e ig ingas j i s 
nestokojo pažįstamų ir net me
c e n a t ų . D i r b d a m a s ke l ių 
statybos darbuose, jis pradėjo 
kvies t is savo giminaičius į 
talką, tuo padėdamas jiems pa
gerinti savo varganą būvį. Taip 
daug tautiečių pasinaudojo pro
ga iš t rūkt i iš gimtojo sodžiaus, 
užsidirbti ir praplėsti savo siau
rus horizontus. 

1913 m. vedęs Juzefą ir sukū
ręs šeimą, Pranas ėmėsi dar 
stambesnių pareigų, kad išlai
kyti namus ir šeimą. Po bolše
vikų revoliucijos dar kurį laiką 
vertėsi neblogai, bet jau apie 
1922 m. teko pagalvoti apie 
tolimesnę egzistenciją. Tad 1923 
m. grįžo su šeima į Lietuvą. Tuo 
laiku Lietuva buvo tik pradėjusi 
savarankiai tvarkytis ir darbų 
statybos srity netrūko. Įsteigęs 
s ta tybos bendrovę , ,Mūrą", 
draug su K. Polovinsku vertėsi 
naujomis parangomis. Ypač 
daug pagalbos sulaukė iš Plentų 
ir Vandens kelių valdybos 
direktorių: inž. Jono Šimoliūno, 
P. Stanaičio ir kt. Tarp gausių 
Prano Urbano darbų buvo: plen
tas K a u n a s - Marijampolė, 
geležinkelio pylimas Žemaitijoj, 
t i l tas per Mūšą tarp Joniškio ir 
Šiaulių, t i l tas per Šventąją 
Anykščiuose, Žemaičių plento 
dalis ties Ariogala, dalis „Mais
to" fabriko statybos Tauragėj, 
banko pas ta tas Utenoj, Amatų 
mokyklos rūmai Kaune. Rusų 
komunistams užėmus Lietuvą, 
dar vedė pigiųjų butų kolonijos 
statybą Vilijampolėj ir barakų 
rusų kariuomenei Jonavoj. 

Dirbdamas Lietuvoj, Pr. Ur-
banas pastoviai rinkdavosi dar
bininkus bei dešimtininkus iš 
savo k r a š t o tautiečių, t uo 
įgydamas Kuktiškių apylinkės 
žmonių pagarbos ir dėkingumo 
jausmą. įkūręs prie Kuktiškių 
modernų ūkį su veisliniais 
gyvu l i a i s bei a t l ikęs savo 
lėšomis šlapių pievų meliora
ciją, j is dar pagerino apylinkės 
gyventojų būvį. O tuo laiku 
at l ik ta žemės reforma dar tą 
gerovę pakėlė. 

Deja, su komunizmu užplū
dusi „buožių medžioklė" ėmė 
grasinti ir Urbanams; ilgiau 
pasilikti krašte darėsi pavo

jinga. 1941 m. pradžioj Pranas 
su šeima pasitraukė į Vokietiją, 
kur teko verstis jau iš turėtų iš
teklių. Vokiečiams palaipsniui 
besitraukiant iš užimtų sričių, 
gyvenimas ten sunkėjo ne vien 
pabėgėliams, bet ir vokiečiams. 
1950 m. ir Urbanai sulaukė 
leidimo emigruoti į JAV. Čia jie 
apsigyveno duk te r s šeimoj 
Čikagoje. 

Bet ir čia Pr. Urbanas bandė 
pradėti iš naujo. Subūręs keletą 
tautiečių ėmėsi namų statybos 
netolimam Čikagos šiauriniame 
priemiestyje. Namą pardavus 
paaiškėjo, kad dėl skirtingų eko
nominių sąlygų ta paranga 
neįsimokėjo. Nusivylęs nepasi
sekimu, daugiau verstis paran
gomis nesiryžo. Dar padirbėjęs 
pagalbiniu personalu prie tėvų 
jėzuitų lietuvių Jaunimo centro 
statybos ir išsidirbęs minimalią 
,,Sočiai Security" pensiją, pasi
traukė į jam neįprastą poilsį. 
Bet neilgai t rukus , 1958 m. 
kovo 6 d., iš t iktas masyvaus 
kraujoplūdžio smegenyse, mirė. 

Taip baigėsi našaus ir darbš
taus mūsų tautiečio gyvenimas. 

Tenka dar paminėti, kad 
P r a n a s U r b a n a s , nuola tos 
gyvendamas Kaune, nestovėjo 
nuošaliai ir visuomeninėje veik
loje. J i s buvo valdybos narys 
Lietuvos Atgimimo draugijos 
taip pat Lietuvių verslininkų 
sąjungos bei valdybos narys 
Lietuvių prekybos, pramonės ir 
amatų savi tarpio draugijos 
„Amatbankas". Be to, rėme 
finansiškai šalpos organizacijas. 
J is buvo ir mecenatas, s tatant 
Korp! Neo Lithuania rūmus 
Kauno Žaliakalnyje, paauko
damas 10,000 litų jos biblio
tekai įrengti, dovanodamas jai 
dar ir brangių senovinių knygų. 
Ši biblioteka ir buvo pavadinta 
Prano Urbano vardu. 

Neužmiršo Pranas ir savo 
gimtinės. Maždaug tuo pat 
laiku šalia Kuktiškių bažnyčios 
savo ir A. Trinkūno pastan
gomis pastatė Mykolo Arkan-
gelo statulą Vytauto Didžiojo 
metams paminėti. Tuo tarpu 
miestelyje t u rė t ą namą jis 
padovanojo Kuktiškių Šaulių 
rinktinei. 

Vienas vertas pažymėti faktas 
buvo jo pas tangos įs te igt i 
cemento fabriką Lietuvoje. Tuo 
reikalu jis kreipėsi j Lietuvos 
finansų ministrą Juozą Tūbelį, 
tačiau tas nepritarė, aiškin
damas tokio fabriko netiks-
lingumą Lietuvoje. Be valdžios 
paramos šis projektas ta ip ir 
mirė, nepaisant, kad ateitis 
parodė visai priešingus rezulta
tus: dabar Akmenės cemento 
fabrikas gamina geriausios 
kokybės portland — cementą 
vidurio Europoj. 

Prano Urbano žmona Juzefą 
gimė Minske 1895 m. rugsėjo 22 
d. Nuo pat vedybų besidalinda
ma su Pranu bendrais džiaugs
mais ir vargais, aktyviai jam 
padėdama, augino šeimą iš 
dviejų sūnų ir dukters. Lietu
voje ji pasireiškė ir kaip veikli 
šalpos darbuotoja. Ilgus metus 
ji buvo iždininke Kauno Šv. 
Vincento a Paulo draugijos, 
kuriai vadovavo kun. Simonas 
Morkūnas (dabar prelatas dr. S. 
Morkūnas, Sioux City, IA). Šis 
draugi jos s k y r i u s p a s t a t ė 
moderniausią senelių prie
glaudą visam r y t i m a m Pabalty-
jyje, dabar dar naudojama kaip 
vienos Kauno ligoninės padali
nys. 

Juzefą daugiausia laiko, ypač 
vasarą , pra le isdavo t a m e 
moderniame ūkyje prie Kuktiš
kių, kurį pavyzdingai tvarkė, 
nuoširdžiai bendraudama su 
kaimynais ir sąžiningai atsily
gindama su samdiniais bei 
gerai juos maitindama. Neap
lenkta tapo ir bažnyčia. Kuktiš
kių bažnyčiai ji savo rankomis 
išsiuvinėjo didžiulį k i l imą 
pakloti ties didžiuoju altorium. 
Daug vyresniųjų kuktiškėnų at-

Juzefa Urbanienė 

Pranas Urbanas 

25.00 dol. Regina Spirauskas, 
Los Angeles, C A; Antanina Le-
veckiene, Centerville, MA; 

20.00 dol. Halina Žitkienė, 
Jupiter, FL; P . Gudaitis, Wind-
sor, Kanada; Prof. & dr. R. 
Vaisnys, North Haven, CT; V. 
Darnusis, Tinley Park, IL; 

15.00 doL Kun . P. Kairiūnas, 
Calgary AB, Kanada; 

10.00 dol. Juozas Blažys, 
Chicago, IL; Emilija Zakaras, 
Toronto, Kanada; Irena Griga
liūnas, Saint Charles, IL; Stasys 
Žukauskas, Chicago, IL; An
tanas Vilutis, Schererville, IN; 

I S. Gedvilą, Chicago, IL; Irena 
i Alantienė,RedfordTwp, MI;A. 

Bobelis, Massapeųua Park, NY; 
Ona Cenkus, Howard Beach, . 
NY; Alfonsas Moliejus, High- I 
land, IN; N. Kudirka, Forest | 
Hill, MD; Sophia House, Toledo, 
OH; A. P. Bagdonas, Chicago, 
IL; Stasys Kungys, Hacienda 
Heights, CA; Stefa Juskait is , 
Glendale, CA; Vincas Mamaitis, 
Sunny Hills, FL; Drasutis ir 
Janina Šalčiai, Los Angeles, 
CA; Antanas Viktorą, Saint Pe-
tersburg, FK; Stefanija Strikai-
tis, Los Angeles, CA; 

simena ją ir dabar, jų laidotuvių 
dieną Kuktiškėse. J i baigė savo 
gyvenimo dienas Cicere, duk
ters priežiūroje. Mirė 1993 m. 
rugpjūčio 31 d. Loretto ligo
ninėje. 

Ta ip p rabėgo šių dviejų 
žmonių gyvenimas, prasidėjęs 
praeitam šimtmetyje, užsimez-
gęs Rusijoj, sukles tė jęs po 
Pirmojo pasaulinio ka ro Lietu
voje, II pas. karo eigoj išstūmęs 
į Vokietiją ir Ameriką, o dabar 
pasibaigęs jaukiame Kuktiškių 
kapinių kalnelyje. I lsėkitės 
amžinoje ramybėje! 

J o n a s S a k a s 

tt „DRAUGO 
RĖMĖJAI 

60.00 dol. Romas ir Danutė 
Ankaitis, Walnut Creek, CA; 
Prof. Br. Kasias, VVyoming, PA; 

50.00 dol. Jadvyga L. Kana
pe, Coral Springs, FL; kun. V. 
A. Palubinskas, Brooklyn, NY; 

40.00 dol. Dalia Dundzila, 
Clarendon Hills, IL; 

35.00 dol. Jonas Žukauskas, 
LaGrange Park, IL 

30.00 dol. Vytautas Petrulis, 
Livonia, MI; Juozas Skomantas, 
Beverly Shores, IN; Anna Bige-
lis, Cicero, IL; 

Aukos g rąž inan t laimėjimo 
b i l i e tus 

50.00 dol. Algis Grigas, (G.T. 
International), Hickory Hills, 
IL; 

40.00 dol. Kazys ir Elena Ma
jauskas, Chicago, IL; 

35.00 dol. Steven Markus, 
Naples, FL; 

25.00 dol. Antanas Vilutis, 
Schererville, IN; 

20.00 dol. Mykolas Ančerys, 
Chicago, EL; Jonas Spurgis, Chi
cago, IL; 

15.00 dol. P . Sidaras, Toron
to, Kanada; Elena Skladaitis, 
Waterbury, CT; 

10.00 dol. Nijolė Poškienė, 
Bourbonnais, IL; Prel. A. Goldi-
kovskis, Cleveland, OH; Zuzana 
Brencius, Chicago, IL; H. Čes
nauskas, Alexandria, VA; Genė 
Avižonis, Lebanon, PA; Gražina 
Žukauskas, Chicago, IL; B. ir dr. 
T. Rymahtas, St. Petersburg, 
FL; Sofija Galdikienė, Dor-
chester, MA; Anelė Šulaitis, 
Cicero, IL; Genovaitė Narbutie
nė, Vista, CA; Jurgis Lasinskas, 
St. Pete Beach, FL; J.A. Rauli-
naitis, Glendale, CA; Walter 
Valys, Roswell, NM; Antanas 
Osteika, Warren, MI; Sofija 
Holiusa, Eas t Chicago, IN; 
Jonas Veselka. Evergreen Park, 
IL; Jonas Balnius, St. Pete 

Beach, FL; Aldona Rasutu. 
Chicago, IL; Ona ir Viktoras 
Šamatauskas , Nor th Port , FL; 
Elena ir Mykolas Naujokaitis , 
San Diego, CA; Vaclovas Ra
kauskas , Melrose Park , IL; 
Vytautas Montvilas, Toronto, 
Kanada; Sigutė K. Mikrut , La
ke Bluff, IL; Stanley Vil inskas, . 
Windsor, CT; Danutė Liaubie-
nė, Medina, OH; Leonas ir 
Regina Raslavičius, Eik Grove, 
IL; O. Kindurienė, Gulfport, FL; 
Genevieve Juodikis, Chicago, IL; 
Petras ir Anna Jakutavič ius , 
Vai d'Or, P. Quebec, Kanada. 
Chicago, IL; Pet ras ir Anna I 
Jakutavičius, Vald d'Or, P . | 
Quebec, Kanada. 

40.00 dol. Jadvyga Jankaus 
kienė, Chicago, IL; Aga Rimie
nė, Chicago, IL; Jonas Stoškus, 
Chicago, IL; Genovaitė Ažuba-
lienė, Fox River Grove, IL; Ona 
Kartanas, Omaha, NE; 

26.00 dol. Irena Radienė, 
i Palos Hills, IL; 

25.00 dol. Ina Užgirienė, 
Worcester, MA; Kazys Balas, 
Cleveland, OH; 

21.00 dol. Gloria Knytai tė 
O'Brien, Westwood, NJ; 

20.00 dol. Izabelė Burkaus-
kas, Chicago, IL; Dalia Strasius, 
Ann Arbor, MI; dr. Lilija Ig-
natonis, Chicago, IL; Ona Ruge-
lienė, Mayvvood, IL; Vytau tas 
Kondrotas, Richmond Hill, NY; 
Viktoras Lesniauskas, Chicago, 
IL; Consulate General of Li
thuania, VVestlake Village, CA; 
Jadvyga J u k n e l i s , Melrose 
Park, IL; Pranas Pargauskas , 
Otterville, Ont., Kanada; Z. 
Mickevičienė, Michigan City, 
IN; Jadvyga Prokurat , Lake 
Oswego, OR; 

15.00 dol. Vytautas Kaman-
tas, Grand Rapids, MI; Vladas 
Gilys, Sun City; CA; Antanas 
Adomaitis, Manchester , CT; 
Birutė ir Juozas Briedis, Chica
go, IL; Barbara Morkūnienė, 
Oak Lawn, IL; Ignas Bandžiu-
lis, Los Angeles, C A; Peter Kaz
lauskas Lemont, IL; Rūta ir 
Guntis Ozers, Woodridge, IL; 

10.00 dol . V. L i o r e n t a s , 
Chicago, IL; Gediminas Kazė
nas, Darien, EL; Pranas Bal-
tuonis, Quebec, Kanada; Mari
ja Krauchunas, Chicago, IL; 
Viktoras ir Aldona Palunas . 
Akron, OH; Aleksandra Tumo-
sienė, Chicago, IL; Povilas 
Šūkis, Kearny, NJ; Aleksan
dras Radžius, Baltimore, MD. 
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KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO 
IŠTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO 
SKAMBUTIS GAU VISKĄ SUTVARKY
TI, NEŽIŪRINT NUOTOLIŲ? 

KĄ DARYTI, JEI...? 
,,Ką daryt, jei mano artimieji mirtų toli 
nuo namų? Ką daryt, jei aš mirčiau 
kažkur?... Ką mano šeima darytų...? Ką 
daryti, jei... 

Nestebėtina, kad žmonės rūpinasi ką 
daryti, jei...? Mes visi esame judri 
visuomenė: darbo reikalais keliaujame po 
visą kraštą, daugelis pensininkų gyvena 
pensininkų apylinkėse, toli nuo savo 
vaikų. Tačiau nenusiminkite — 
Mes galime jums padėti! 
Nelaimės atveju mes galime būti jūsų 
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint 
nuotolių. 

Kaip? Mes priklausome ,,The Inman 
Group" Amerikoje didžiausiai grupei 
specialistų, kurie gali mirusįjį atvežti ar 
nuvežti į bet kokią krašto vietovę. Jūs 
paskambinate mums, mes paskam
biname jiems — ir viskas sutvarkyta! 

Patarimas: 
Pakalbėkime apie jūsų šeimos reikalus ir 
nuspręskime, kaip jūs norėtumėt tvarky
tis nelaimės atveju. Kelios minutės su
taupys jums ne vieną skausmo ir 
rūpesčio valandą. 

C H I C A G O PALOS HILLS 

PETKUS & SON 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 
Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 metų 

ANTHONY B., DONALD A., & DONALD M. PETKUS 
312-476-2345 

CICERO LEMONT 

Vis i ems š i ems aukoto jams 
ir t i ems , kurie a ts iuntė ma
ž e s n e s a u k a s , „ D r a u g a s " 
re i šk ia nuoš irdž ią padėką . 

• 1798 m. liepos 1 1 d . JAV 
Kongreso n u t a r i m u į k u r t i 
marinai. 

A.tA. 
Dr. LIUDA GIRNIUTĖ 

DIRDIENĖ 
Gyveno Oak Lawn, IL. 
Po sunkios ligos mirė 1994 m. rugsėjo 20 d., 2:40 vai. ryto, 

sulaukusi 83 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 45 m. 
Nuliūdę liko: vyras Petras, sūnus Algis; brolis Vytautas 

Girnius su žmona Jada; pusseserė dr. Birutė Kasakaitienė: 
svainė dr. Genė Zubrienė ir kiti giminės Lietuvoje. 

Priklausė daugeliui lietuviškų organizacijų. 
Velionė pašarvota ketvirtadienį, rugsėjo 22 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 23 d. Iš laidojimo 

namų 10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, sūnus , brolis ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

A-tA. 
ELVIRA SHIMKŪNIENĖ 

Stulpinaitė 

Gyveno Palo Alto, CA, anksčiau Marąuette Parko 
apylinkėje Chicagoje. 

Mirė 1994 m. rugsėjo 19 d., 3 vai. p.p., sulaukusi 90 metų. 
Gimė Lietuvoje, Šiauliuose. Amerikoje išgyveno 65 m. 

Nuliūdę liko: sūnūs — Algimantas, marti Dawn; Alex 
marti Sonia; anūkai: Rafael, Sarah, Stacy Shimkūnai; 
proanūkė Alexandra Malcanaitė ir kiti giminės. 

Velionė buvo žmona a.a. Aleksandro. 
Velionė pašarvota penktadienį, rugsėjo 23 d. nuo 8 vai. 

ryto iki 9 vai. ryto Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 
W. 71 St. Po atsisveikinimo 9 vai. ryto laidojimo namuose, 
velionė bus nulydėta į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, 
kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už 
jos siela. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnūs, marčios, anūkai, proanūkė ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donald M Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1 -800-994-7600. 

A.tA. 
ANASTAZIJAI RIŠKIENEI 

m i n i s , dukrai N I J O L E I GIERSTIKIENEI, anūkams 
ir a r t imies iems r e i šk i ame gilią užuojautą ir k a r t u 
l iūdime. 

Sophie ir Stasys Šarkai 

1 

A.tA. 
VYTAUTUI GERULAIČIUI 

m i r u s , giliausia užuojauta motinai, mielai ALDONAI, 
ir seseriai RŪTAI, ne tekus mylimo Sūnaus ir Brolio. 
L iūd ime k a r t u . 

Aus t ra l i j a 
Danutė ir Stasys Urnevičiai 

įžymiajam Filosofui ir Kul tūr ininkui 

A.tA. 
JUOZUI GIRNIUI 

m i r u s , ž m o n a i O N A I . s ū n u m s R A M Ū N U I , 
K Ę S T U Č I U I ir SAULIUI ir broliui ANTANUI su 
še imomis re i šk iame gilią užuojautą. 

Genovaitė ir Adolfas Armaliai 
Veronika ir Vladas Kulbokai 
Sofija Šakienė 
Irena ir Mečys Silkaičiai 
Bronė ir Aleksas Urbonai 
Prima ir Aleksas Vaškeliai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Brolis Vincas Žvingilas, 
MIC, vakar atšventė 86 metų 
gimimo ir 60 metų darbo „Drau
ge" sukaktį. Dienraščio darbuo
tojai pagerbė ir pasveikino jį šia 
proga, sugiedojo „Ilgiausių 
metų", palinkėjo daug sveika
tos. 

Birutė Drungienė paaukojo 
„Draugo" knygynui 3 dėžes, 
apie 150 egz., lietuviškų knygų. 
Ačiū. 

Čikagos lietuviškoji mo
kykla veikia kiekvieną šešta
dienį Jaunimo centre. Nors 
mokslo metai jau oficialiai 
prasidėjo, mokiniai dar gali 
registruotis į visus skyrius ir 
darželį. Šiemet mokyklon užsi
registravo ypač daug naujai iš 
Lietuvos atvykusių vaikučių. 
Laukiame ir daugiau. 

„Draugo" sukaktuvinis po
kylis jau čia pat — sekmadienį, 
rugsėjo 25 d.. 4 vai. popiet pra
džia, o 5 vai. p.p. — vakarienė. 
Primename visiems puotos 
svečiams, kad jokių papildomų 
išlaidų nebus. Įsigiję bilietą, 
galėsite pavalgyti, gėrimais 
atsigaivinti — viskas įskaitoma 
į tą pačią kainą. 

Ses. Zita Kripavičiūtė kiek
vieną šeštadienį dėsto tikybą 
Čikagos lietuviškoje mo
kykloje, veikiančioje Jaunimo 
centre, mokiniams. Dar yra 
vietų ir naujiems mokiniams. 
Registracija vyksta visus 
rugsėjo mėn. šeštadieni.us nuo 9 
vai. ryto. 

Kun. Juozas Vaišnys, SJ, 
yra Čikagos lituanistinės 
mokyklos, veikiančios Jaunimo 
centre, kapelionas. 

ALTo Čikagos skyriaus val
dybos ir tarybos posėdis 
šaukiamas š.m. rugsėjo 23 d.. 
penktadienį, 6 vai. vakare 
ALTo centro valdybos patal
pose, 6500 So. Pulaski Road. At
skiri pakvietimai nebus 
siunčiami. Visi valdybos ir tary
bos nariai kviečiami gausiai 
dalyvauti. 

Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos valdyba atsiun
tė malonų sveikinimą „Drau
gui" 85 metų sukakties proga ir 
100 dol. auką. Dėkojame už 
padrąsinančius linkėjimus ir 
paramą. 

x Brighton Parko Liet. Na
mų savininkų draugija rengia 
33-čią jubiliejinį balių rugsėjo 
24 d., šeštadienį, 7 v.v. Nekalto 
Prasidėjimo parapijos mokyklos 
salėje, 4420 S. Fairfieid. Bus 
meninė programa, šalta-šilta 
vakarienė, veiks baras. Šokiams 
gros A. Barniškis. Baliaus 
pelnas skiriamas bažnyčios sto
go remontui. Vietas rezervuoti 
pas V. Utarą. tel. 312-847-0664 
arba pas A. Raštienę, tel. 
312-778-3025. 

(sk) 

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

Tel. (1-312).77^-5162 
14325 S. Bell Rd . Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Cibaitis 
6247 S. Kedzie Ave. 

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

Kriminaline Teise 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 77&-0800 
Valandos pagal susitarimą 

Lietuvių Operos valdybą 
šiuo metu sudaro Vytautas Ra-
džius, p i rmin inkas , Jonė 
Bobinienė, vicepirmininkė, 
Algirdas Putrius, iždininkas, 
Dalia Stankaitienė, sekretorė, 
Jurgis Vidžiūnas, Vytautas 
Aukštuolis, Eglė Rūkštely-
tė-Sundstrom ir Romas Burnei-
kis, vicepirmininkai įvarioms 
pareigoms. Operos choras jau 
pradėjo repetuoti Bizet „Perlų 
žvejų" operą. Dar kviečiami įsi
jungti į chorą ir nauji nariai. 
Repeticijos būna kiekvieną 
penktadienį ir sekmadienį 
Jaunimo centro antrame aukš
te, tad jų metu priimami ir nauji 
choristai. 

Stasė Šimoliūnienė, Lucerne 
Valley, CA, atsiuntė savo asme
nišką 100 dol. auką ..Draugo" 
leidimo išlaidoms sumažinti. 
Nuoširdus ačiū mūsų dienraščio 
rėmėjai už supratimą sunkios 
finansinės laikraščio leidimo 
padėties ir pa s t angas ją 
palengvinti. 

Marija Kapač inskas , Chi
cago. IL, atsiųsdama laimėjimo 
bilietėlių šakneles, apdovanojo 
„Draugą" 200 dol. auka. Mūsų 
laikraštis daug priklauso nuo 
gerų draugų, kuriems rūpi jo 
išlaikymas, todėl įvertindami 
mūsų mielos skaitytojos dosnu
mą, tariame nuoširdų ačiū už 
auką. 

Dr. Vincas Korkutis , moks 
lininkas iš Lietuvos, aktyvus 
„Draugo" bendradarbis, po 
ilgesnės viešnagės Čikagoje 
rugsėjo 11 d. išskrido atgal i 
namus. Su juo buvo atsi
sveikinta po sol. Stasio 
Povilaičio koncerto praėjusį šeš
tadienį Jaunimo centro kavi
nėje. Čia jį klausytojams prista
tė koncerto rengėjas Ed. Šulai -
tis. Svečias iš Lietuvos pasisakė 
esąs nuo seniai sol. St. 
Povilaičio gerbėjas, jau daugiau 
negu 20 metų lankantis jo kon
certus. Jis pasidžiaugė savo 
viešnage Čikagoje. 

„Geriau juokt is negu verk
t i " , Vlado Vijeikio linksmi 
pasakojimai, išleisti Tėviškės, 
Chicago, IL, gaunami „Drau
ge", o taip pat leidykloje, 4346 
S. Western Ave., Chicago, IL 
60609. Kaina — 8 dol.. persiun
timas - 2.50. 

x TRANSPAK TALPIN-
TUVAI į Lietuvą su siuntiniais 
siunčiami kas savai tę . 
Skubiems siuntiniams — air 
cargo. Pervedami pinigai dole
riais. Pasirinkimas maisto siun
tinių nuo $29 iki $98. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Pasaulio Lietuvių dainų 
šventė Vilniuje! Tris aukštos 
kokybės vaizdajuostes „An
samblių vakaras Kalnų parke" 
(liepos 8 d., trukmė 2 vai.), 
„Šokių diena „Žalgirio stadio
ne" (liepos 9 d„ trukmė 2 vai.), 
„Pasaulio lietuvių dainų šventė 

Vingio parke" (liepos 10 d., 
trukmė 4 vai.) jau dabar galite 
užsisakyti pas In ternat ional 
Historic Films, Inc., telefonu 
312-927-2900, raštu, arba asme
niškai atvykdami j mūsų raš
tinę, 3533 S. A r c h e r Ave., 
Chicago, IL 60609. Vienos 
vaizdajuostės kaina tik $20, ar 
ba visų trijų $50 ir $5 už per
siuntimą. Mes priimame čekius 
ir Visa/Mastercard kredito kor
teles. Sav. P e t r a s Bernotas . 

(sk) 
x LEMONTE, P L centre, 

TRANSPAK įstaiga veikia 
kiekviena savaitę: penktd. 3 v. 
p.p. - 7 v.v., šeštd. 10 v.r. - 3 v. 
p.p., sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p. 
Tel. 708-257-0497 a r b a 312-
436-7772 

(sk) 

• J u o z a s Kar ibutas , „Kur 
lietuviai verkė ir dainavo". 
Išleido uždaroji akcinė bendrovė 
„Švyturys", Vilnius, 1994 m. 
Minkštais viršeliais, 116 psl„ 
pabaigoje yra iliustracijų-nuo-
traukų. J. Kaributas vaizdžiai 
aprašo savo kelionę po Pietų 
Ameiiką, susitikimus su te
nykščiais lietuviais. Autorius 
knygą suskirstęs neilgais skyre
liais su taikliai parinktomis 
an t r a š t ėmi s . Pasakoj imas 
sklandus, aiškus ir tinka poilsio 
meto pasiskaitymui. Viršelio 
dailininkas — R. Šaliamovas. 
Knyga gaunama „Drauge". 

• „Šventasis Raštas. Senasis 
Testamentas. Istorinės knygos". 
Vertimas iš hebrajų ir graikų 
kalbos. Išleido „Krikščionis 
gyvenime", Putnam, CT, 1994 
m. Vertė ir įvadus bei paaiški
nimus parašė kun. Antanas 
Rubšys; vertimo kalbą tikslino 
Jurgis Jankus ir Albina Pribu-
šauska i tė . Tai jau trečioji 
„Senojo Testamento" knyga, 
turinti 811 psl., apimanti — 
Jozuės, Teisėjų. Rūtos, Sa
muelio, Karalių, Kronikų, Ez-
dro, Nehemijo, Tobito. Juditos, 
Esteros, Makabėjų knygas. 
Nepaprastai vertingas leidinys, 
o kaina tik 12 dol.; už persiun
timą — 2.75 dol. Gaunama 
„Drauge". 

• „Laiškai l ietuviams", 1994 
m. rugsėjis. Leidžia lietuviai jė
zui tai Čikagoje; redaguoja 
Juozas Vaišnys, SJ; administra
torė — Aleksandra Likanderie-
nė. Šio numerio viršelio piešinys 
— d a i l . Joanos Pl ikiony-
tes-Bružienės, o skyrių vinjetės 
— Rasos Sutkutės. Tai religinės 
ir tautinės kultūros žurnalas, 
kuris ištikimai savo skaitytojus 
lanko kas mėnesį (išskyrus lie
pos/rugpjūčio mėn. — tuomet 
yra dvimėnesinis). 

• P o v i l a s Š i las , ,,Mano 
kryžiaus kelių odisėja". Išleido 
..Lietuviškos knygos klubas", 
Vilnius, „Katalikų pasaulis", 
1994 m. Knyga 320 psl.. minkš
tais vi ršel ia is . P. Šilas 
'1908-1993^ aprašo savo ilgą ir 
dramatišką gyvenimą — vaikys
tę Lietuvos kaime, studijų ir 
darbo metus, Lietuvą užklupu 
si karą ir baisiąją tremtį, kurią 
jis išbuvo Pečioros, Vorkutos ir 
Intos lageriuose. Autorius buvo 
t e i s in inkas , ka ta l ik i škos 
visuomenės veikėjas, Lietuvos 
patriotas. Iš jo atsiminimų 
dvelkia giliai tikinčio kataliko 
pasaulėžiūra ir tėvynės meile. 
Knyga gaunama „Drauge". 

x D a n a ir Ju rg i s Sved „Lie
tuvos našlaičių globos" komi
tetui įteikė $150 — vieno naš
laičio globos metinį mokestį ir 
nori padėti našlaičiui Mažei
kiuose. Komitetas jiems dėkoja. 

(sk) 

x D a n u t ė ir R a i m u n d a s 
Puodžiūnai , pavyzdingai užau
ginę ir išmokslinę savo vaikus, 
padeda Lietuvos našlaičiams. 
„Lietuvos našlaičių globos" 
komitetui atsiuntė $150 vieno 
Lietuvos našlaičio metinį 
mokestį. Komitetas, našlaičio 
vardu dėkoja. 

(sk) 

Hk. ŽVAIGŽDUTE 
teM^LA/ J* įsteigtoji Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyrimu 

Redaguoja J. Plucas. Medžiagą supti: 3206 W. 85th Place, Chicago, IL 60629 

RAMUNĖLE 

Žydi ramunėlė 
lauko pakelėj. 
Aš jos aplankyti 
einu šiandien vėl. 

Greitai greitai bėgu 
lauko takeliu. 
Ją dar nebemiegant 
parugėj randu. 

Balta skrybėlėlė 
šviečia sidabru. 
Ir ežios šešėly 
mudu vėl abu. 

Paimu ant rankų: 
ji tokia gležni. 
Skrybėlėlė slenka 
žemėn pamaži. 

Jos balti lapeliai 
poromis iškris. 
Ko širdelė trokšta, 
viską pasakys. 

Ar aš Tėviškėlėn 
grįšiu dar, ar ne? 
Ar gera senutė 
glostys ten mane? 

Ar mane pamatęs 
Rudis džiaugsmu los? 
Ar antelės krykštaus 
Luody prie salos? 

Ar dar puošnūs kryžiai 
ramstos pakelėm? 
Ar juos kas Sekminėm 
papuošė gėlėm? 

Kai išbursiu viską, 
Grįšiu į namus 
ir pernakt sapnuosiu 
Lietuvą ramus. 

Nors laukuos prisėta 
daug margų gėlių, — 
ramunėlę baltą 
vieną aš myliu. 

Laimutis B. Švalkus 

MANO „DVIGUBAS" 
GYVENIMAS 

Aš šią temą kitaip suprantu, 
negu kiti. Aš gyvenu savo gyve
nimą labai įvairų ir šakotą, bet 
ne dvigubą. Kiekvienas gyveni
mo įspūdis, visa tai ką aš iš
mokstu, t iek lietuvių ir 
amerikiečių organizacijose, 
padaro mane tuo žmogumi, ku
riuo aš dabar esu. Aišku, kad 
daug ko pasimokau iš amerikie
čių, nes mano didesnė gyvenimo 
dalis ten praleidžiama. Veik 
visa mano aplinka amerikie
tiška. Jų mokykloje praleidžiu 
labai daug laiko, kaip ir visi kiti 
vaikai. Ten patiriu daugiausia 
pergyvenimų, ten daugiausia 
išmokstu. Ten žaidžiu tinklinio 
komandoje, mokaus teniso, 
turiu daug draugų. 

Būdama jaunesnė, pykdavau 
ant tėvų, kad šeštadienius turiu 
praleisti lituanistinėje mokyklo
je, užuot, kad praleisčiau laiką 
su savo amerikietėmis drau 

Piemenukas pasiruošęs groti paskutines vasaros melodijas. 
Piešė M a r i u s Hause r , 

Bostono lit. m-los mokinys 

gėmis. Vėliau pastebėjau, kad 
daug ko duoda ir lietuvybė. Pa
stebėjau, kad yra svarbi ir ši 
gyvenimo šaka. Lietuvybė at
skleidžia man naują pasaulį — 
tokį pasaulį, kurį pažįsta tik tie 
laimingieji gimę lietuviais. Šitą 
patyriau besimokydama eilė
raštį „Lietuviais esame mes 
gimę... Jai ir neturim leist 
pražūt..." Moku lietuvių kalbą. 
Ją mokant gimnazijoje bus 
lengviau kitų kalbų mokytis. 
Turiu skirtingą ratelį draugų. 
Gal geriausi mano draugai yra 
lietuviai. Dalyvauju kon
certuose, giedu Mišių metu, 
dalyvauju sporte. Pasitaiko pro
gų nuvykti į kitus miestus, 
dalyvauti sporto, dainų ir šokių 
šventėse. Tomis progomis daug 
išmokstu, patiriu daug įspūdžių. 

Džiaugiuosi, kad ši mano 
gyvenimo šaka yra tokia stipri, 
jaučiuosi geresnis žmogus turė
dama tokią šaką, ant kurios 
galiu pasiremti. 

Tikiuosi, kad ir aš kartą galė
siu kuriuo nors būdu prisidėti 
prie lietuvybės išlaikymo, nes 
pagal Sauerveino žodžius: „Jai 
ir neturim leist pražūt!" 

Kristina Kliorytė, 
Los Angeles Šv. Kazimiero lit. 

m-los mokinė. 

KUOSA IR VARNOS 

Viena kuosa (varninių šeimos 
paukštis, kovukas), didesnė už 
kitas kuosas, savo giminaites, 
nuskrido pas varnas ir pasipra
šė, kad priimtų ją drauge gyven
ti. Bet varnos, nepažinusios jos 
iš išvaizdos ir balso, primušė ją 
ir išvijo. Varnų išvyta, vėl grįžo 
pas kuosas. Bet šios, pasipikti
nusios ir įsižeidusios, jos ne
bepriėmė. Taip ją vienos ir kitos 
išmetė iš savo tarpo. 

Taip atsitinka ir žmonėms, 
kurie, palikę savo tėvynę, pasi
renka svetimas šalis: būdami 
svetur, ir tenai yra negerbiami, 
ir nekenčiami savų piliečių, ku
riuos jie paniekino. 

Ezopas 
x A.a. Anastazijos Riškie

nės a tminimui $315 buvo 
paskirta Lithuanian Mercy Lift. 
LML nuoširdžiai dėkoja šeimai 
ir aukotojams: A. Lapinskas, K. 
Riškus, A. Riškus, M. Al išaus-
kienė, S. Adomėnienė, G. Mus
teikienė, W. & M. Ruzgą. B. 
Prapuolenienė , S. P iemene, K. 
& R. Dudzik, F. Sašiene. J 
Linkienė ir ponams J a r m a s 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiela 

Drnqinme ir taisomo 
VISIJ rfjSuj stogus 
Tel 708-257-0/ '46 

Skambinti po 6 v v 
„Žiburėlio". Monteasori mokyklėlės „vyrai" (i* kairės): Vytas Kapačinakaa, 
Paulius RiAkus, Alpu Kaanulnas ir Vygia Kuncas. 

Nuotr Irenoa Senkevilienėa 

IŠ STOVYKLOS 
GYVENIMO 

Trečiadienis, 
liepos mėn. 20 d. 

Trečiadienį buvo „Draugų 
diena". Dvyliktasis namelis 
suporavo stovyklautojus. Poros 
turėjo apsirengti t ų pačių 
spalvų drabužiais ir kartu sė
dėti vakarienės metu. 

Tą dieną pradėjo labai 
smarkiai lyti. Žaibavo, dundėjo. 
Visi slėpėsi nuo lietaus. Tiktai 
šeštas namelis , užsipylęs 
„šampūno" ant galvos, pradėjo 
bėginėti visur. 

Gaila, kad lietus sutrukdė 
mūsų pirmą laužą- Mes perkė-
lėm laužą į rūsį. Po įdomios 
laužo programos pavargę 
nuėjome miegoti. 
Sidabrinės kulkos, 4 namelis 

Ketvirtadienis, 
liepos mėn. 21 d. 

Stovyklos nuotaika gera. 
Mankšta be rn iukų pusėje 
vyksta kasdien. Mergaitės 
truputį tinginiauja. 

Visa stovykla bruzda: nuo 
vienos pamokos į kitą, nuo 
vadovo į vadovą, nuo vieno 
stovyklos kampo į kitą. Populia
riausias klausimas yra po kiek
vieno skambučio „kur mes da
bar einam?" 

Po pietų vėl debesys pradėjo 
sukinėtis aplink mus, gra
sindami lietumi. 

Vakarinė programa — susi
kaupimo vakaras. Stovyklau
tojai buvo padalyti į t r is grupes 
palei amžių. Kiekvienai grupei 
buvo pri taikyta diskusinio 
pobūdžio programa. Vadovai tą 
vakarą susirinko į savo pasi
rinktas Mišias. 

Sidabriniai šaukšta i , 
5 namelis 

(Neringa 1994, 25 metai) 

SPĖKITE 

1. Ko vėjas nepaneša? (Žino
ma, daug ko, čia reikia įspėti se
novės Akmenos žmonių mintį). 

2. Žemai žemaitis, aukštai die
vaitis; nukris dievaitis, užmuš 
žemaitį. 

3. Už auksą gražesnis, už 
blusą mažesnis. 

4. Vos gimęs, o jau žilas. 
5. Mano tėvas tur i lygius 

laukus. Tame lauke — ąžuolas, 
tame ąžuole — dvylika šakų, ant 
kiekvienos šakos — keturios 
šakelės. 

Praėjusios savaitės 
atsakymai 

1. Akmuo. 2. Laiškas. 3. Žą
sies plunksna, raštas. 4. Svars
tyklės. 5. Laikrodis. 

GEGUTĖ 
(Padavimas) 

• 
Kitą kartą Lietuvoje gyveno 

vienas bajoras. Jis turėjo 
dukterį ir tris sūnus. Duktė 
savo brolius labai mylėjo: megz
davo jiems puikias šerpes (kam
barinius kojų apavus), ausdavo 
gražias juostas , nerdavo 
visokius nėr inius . Pagirs , 
būdavo, ją broliai, pasidžiaugs 
jos darbu, ir kitokio atpildo jai 
nereikia. Broliai džiaugdavosi, 
ir ji taip pat; broliai verkdavo, 
ir ji taip pat. 

Tačiau neilgai jiems buvo lem
ta tokioje santarvėje gyventi. 

Vieną gražų pavasarį kryžiuo
čiai užpuolė mūsų kraštą, žudė 
senelius, plėšė iš motinų 
vaikelius, kalavijais ir ugnimi 
naikino visa, ką tik rado Lietu
voje. Tada Kęstutis, Žemaičių 
kunigaikštis, tuoj ėmė rinkti 
vyrus. Sugaudė trimitai, sužai
bavo kardai, ir viso krašto vyrai 
išėjo kautis su kryžiuočiais. 
' Trimitų garsą išgirdo ir trys 

broliai. J ie pasibalnojo tymo (iš 
geros kokybės ožio odos padary
tas balnas) balneliais žirgelius 
ir išėjo į karą. Apsiverkė seselė 
graudžiomis ašarėlėmis, 
palaimino savo brolelius ir išlei
do į kelią. 

Pasibaigė karas. Kryžiuočius 
lietuviai sumušė. Daugelis 
karžygių grįžo namo. Ir seselė 
laukia savo brolių. Išeina į 
darželį, ašarėlėmis rūteles 
palaisto ir vis žiūri į tą kelią, 
kur broleliai nujojo. Bet veltui 
jų laukia seselė; visi trys 
brolužiai karo lauke galveles 
paguldė. Tik jų žirgai parbėgo, 
pardundėjo į brolių kiemelį. 

Verkė raudojo lietuvaitė, ne
tekusi savo brolelių, ir paliko 
tėvo namus. Išėjo į girią ir ilgai 
ten ji brolelių gedėjo, visą girelę 
ašarėlėmis la is tė . Gai la 
pasidarė jos dievui Perkūnui, ir 
jis pavertė ją gegute. 

Ir dabar, pavasarį, tuo pačiu 
metu, kada žuvo jos broliai, ji 
skundžiasi visiems, kukuodama 
verkia savo brolelių. 

LINKSMIAU 

— Na, Antanuk, kaip tau 
šiandien sekėsi mokykloje? 

— 0, labai gerai, mamyte. 
Mokytoja pasakė, kad jei visi 
vaikai būtų tokie kaip aš, 
mokyklą reikėtų uždaryti. 

Vaikas skaito laikraštį. Tuo 
metu tėvas klausia: 

— Algi, kelinta šiandien 
diena? 

— Nežinau, — atsako sūnus. 
— Pažiūrėk į laikraštį ir 

sužinosi. 
— Nieko nepadės, j i s — 

vakarykštis. 

— Aš galiu jums pasakyti, 
kaimyne, kad būna medžiok
linių šunų net protingesnių 
už savo šeimininkus. 

— Taip, Baltrai, aš tokį ir 
turiu. 

— Žiūrėk, atbėga kiškis! — 
sako medžiotojas. — Na dabar 
tegul jis rašo sau testamentą! 

— Prisidėjo šautuvą, iššovė ir 
— pro šalį. 

— Žiūrėk, žiūrėk, — atsakė 
juokdamasis antrasis medžio
tojas. — Jis kuo skubiausiai 
bėga pas notarą daryti testa
mentą! 

Negailėk anksti atsikėlęs ar
ba jaunas apsivedęs. 


