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L""l Tėvynėje pasižvalgius 
* Seimas sužlugdė opozi

cijos ket inimus sugriauti 
premjero Algirdo Brazausko 
svajonę dėl Valdovų rūmų at
statymo. Valdančiosios daugu
mos balsais buvo atmestas 
opozicijos parengtas siūlymas 
pripažinti netekusiu galios įs
tatymą dėl Lietuvos didžiosios 
kunigaikštystės valdovų rūmų 
atkūrimo ir paskirties. Įstaty
mu vyriausybė yra įpareigoja
ma skirti valstybės biudžeto 
lėšų Valdovų rūmų atstaty
mui. Remdamasi įstatymu, A. 
Brazausko vyriausybė kitais 
metais Valdovų rūmų atstaty
mui pasiūlė skirti 7 mln. litų. 

* Vyriausybė žada padėti 
finansinių problemų kamuoja
mam krepšinio klubui „Žalgi
ris", bet ne pinigais, o garan
tijomis ir palankesniu sporto 
rėmimo įstatymu. Prašyti pa
ramos pas premjerą Algirdą 
Brazauską antradienį buvo 
atėję „Žalgirio" klubo savinin
kai Arvydas Sabonis ir Min
daugas Plūkas. Anot A. Sabo
nio, vienas valdžios pažadų — 
kitąmet suteikti savo garanti
jas Kaune jau kelerius metus 
nebaigiamai statyti krepšinio 
salei. Paklaustas, ar jis pats 
negalėtų finansuoti salės sta
tybos, A. Sabonis atsakė, kad 
jis „papildo, kiek gali, bet vie
nas nepajėgia". „Tai yra bend
ras reikalas, valstybės ir visų 
mūsų, aš juk ne sau čia da
rau", paaiškino jis. iBNSi 

* Po rašinių spaudoje val
dininkai susirūpino smurtu 
prieš vaikus ir pedofilijos kles
tėjimu Vilniaus geležinkelio 
stotyje. Vilniaus meras Artū
ras Zuokas kreipėsi į Vilniaus 
miesto Vyriausiąjį policijos ko
misarą Eriką Kaliačių bei Vil
niaus rajono mere Leokadiją 
Janušauskienę, prašydamas 
kuo greičiau ištirti paskelbtų 
įvykių tikrumą. Pasak raši
nių, kiekvieną vakarą Vil
niaus stotyje pedofilams siūlo
mi 2-3 vaikai. Vilniaus meras 
pasiūlė sukviesti įvairių tar
nybų atstovų pasitarimą, kaip 
konkrečiais veiksmais su
stiprinti vaiko teisių apsaugą. 

* Premjeras Algirdas Bra
zauskas pareiškė priekaištų 
muitinės sistemai, tačiau sakė 
neketinąs atleisti muitinės de
partamento direktoriaus Va
lerijono Valicko. „Jokių atlei
dimų. Reikia ne keisti vado
vus, o priversti gerai dirbti jau 
esančius", pareiškė premjeras. 
Antradienį Lietuvos spauda 
rašė, esą ieškoma pamainos V. 
Valickui, nes vyriausybės ne
tenkina jo prižiūrimos refor
mos, vangi kova su kontraban
da. A Brazauskas griežtai kri
tikavo daugelį pasitarime kal
bėjusių pareigūnų, pertrauk
damas jų oficialias ataskaitas 
ir reikalaudamas atsakymų „į 
konkrečius klausimus — ko
dėl nedidėja mokesčių surinki
mas". „Reikia ne ataskaitų, o 
kūrybos. Suraskite skyles, per 
kurias teka džinsai ir benzi
nai, ir jas užlopykite", sakė A. 
Brazauskas. IBNS> 

* Pertvarkoma įmonė 
„Lietuvos energija" per 9 
šių metų mėnesius uždirbo 73 
mln. litų ikimokestinio pelno 
— 21 proc. daugiau negu per
nai per tą patį laikotarpį. Pa
sak bendrovės valdybos pirmi
ninko Jurgio Vilemo, Šįmet 
„Lietuvos energijos" pelnas 
turėtų siekti beveik 100 mln. 
litų. (LR.Elta) 

* Nuo šiol iš visos Lietu
vos \ Vilnių chemines me
džiagas ar neaiškios kilmės 
miltelius gabens specialus au
tomobilis. Antradienį šį Prieš
gaisrinės apsaugos ir gelbė
jimo departamento automo
bilį, skirtą cheminių medžiagų 
gabenimui, apžiūrėjo vidaus 
reikalų ministras Juozas Ber
natonis. Pasak VRM prane
šimo spaudai, 1995 metais 
pagamintą automobilį „Mer
cedes 714 D" departamentui 
šiemet padovanojo Vokietijos 
miesto Hamburgo ugniagesiai. 
Automobilis papildomai ap
rūpintas cheminės apsaugos 
kostiumais, kvėpavimo apara
tais, specialiai hermetiškomis 
talpomis ir priemonėmis ne
aiškios kilmės milteliams ga
benti. (BNS) 

* Šiaulių mere Vida Sta
siūnaitė pareiškė liksianti 
Naujosios sąjungos (socialli
beralų) vicepirmininke ir 
Šiaulių miesto mere, nors dar 
prieš kelias dienas ji buvo pa
siryžusi pasitraukti iš abiejų 
postų. Tuomet V. Stasiūnaitė 
piktinosi, kad socialliberalai 
per daug pakrypo į kairę. 

* Savivaldybių asociacija 
apkalt ino vyriausybę išsi
sukinėjimu ir nenoru sugrą
žinti joms apie 400 mln. litų 
skolą. Tokia reakcija kilo vy
riausybei nutarus kreiptis į 
Valstybės kontrolę, turėsian
čią nustatyti, ar reikalavimai 
grąžinti savivaldybėms skolas 
yra pagrįsti. (LR,Elta) 
. * Sekmadienio vakarą į 
t raukini , vykusį iš Klaipėdos 
į Vilnių ir sustojusį Jonavoje, 
įsiveržė apie 20 ginkluotų po
licininkų bei vidaus tarnybos 
pulko karių. Vienas traukinio 
keleivių, apie 35 metų aukš
tas, kresnas vyriškis buvo pa
laikytas labiausiai Lietuvoje 
ieškomu nusikaltėliu Romu 
Zamolskiu. Bet įtarimai ne
pasitvirtino, ir traukiniui 
buvo leista važiuoti toliau. 

(LR,KD,Elta) 
* Panevėžio rajone, Ra-

bikių kaime, netikėtai miręs 
trijų savaičių kūdikis Osval
das Lamauskas buvo palaido
tas. Naujagimis buvo maitina
mas kūdikiams skirtais dirb
tiniais maisto mišiniais", ku
riuos motina skiedė šulinio 
vandeniu. Nitratais užterštas 
šulinio vanduo ir tapo jos 
sūnaus mirties priežastimi. 

(LR.R, Elta) 
* JAV Internet 'o varžy

tinėse iki ketvirtadienio gali
ma nusipirkti 16-mečiam ber
niukui 1995 m. išsiųstą tuo
metinio Lietuvos prezidento 
Algirdo Brazausko nuotrauką 
su parašu. Ją Interne'to 
varžytinių „Ebay* tinklaiapyje 
listings.ebay.com. pardavinėja 
Toronto mieste Kanadoje 
esanti bendrovė arba asmuo. 
Pradinė prekės kaina — 29.99 
JAV dol. Kol kas už prekę nie
kas nepasiūlė pradinės sumos. 
„Ši prekė yra puikus kolekcijų 
priedas, ją tiktų pakabinti 
darbo Kabinete ant sienos, 
taip pat baruose, užeigose ir 
kitose viešose vietose", sako
ma aprašyme ir priduriama, 
kad nuotraukos savininkas 
negali suteikti garantijų dėl 
parašo autentiškumo. Prezi
dentūros darbuotojai teigė, 
kad per A. Brazausko kadenci
jos 5 metus buvo išsiųsta apie 
100 laiškų su prezidento nuo
trauka ir parašu. 

Antradienį Vilniaus oro uoste nusileido Didžiosios Britanijos vyriausybi
nis lėktuvas, atskraidinęs britų karališkojo sosto įpėdin, princą Charles. 
Princas atskrido į Vilnių iš Talino, kur pradėjo savo kelionę po Baltijos 
valstybes. Ketvirtadienį jis išvyks į Rygą. Oro uoste princą pasitiko už
sienio reikalų ministras Antanas Valionis, D. Britanijos ambasadorius 
Lietuvoje Christopher Robbins, Lietuvos ambasadorius Jungtinėje Kara
lystėje Jus t a s Vincas Paleckis. Iš oro uosto princas Charles ir jį lydinti 12 
žmonių delegacija išvyko į Prezidentūrą, kur Baltojoje salėje jį priėmė 
prieš valandą iš Varšuvos grįžęs prezidentas Valdas Adamkus (dešinėje). 
Po susitikimo princas išvyko į Antakalnio kapines, kur padėjo gėlių prie 
paminklo 1991 sausio 13-osios aukoms atminti. Tai yra pirmasis princo 
C h a r l e s v i z i t a s į L ie tuvą . Gedimino 2dmsko <Eltai nuotr 

Rytu ir Vakarų Europa turi 
uždaryti kelius terorizmui 

Varšuva, lapkričio 6 d. 
(BNS) — Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus paragino 
Rytų ir Vidurio Europos vals
tybes sutelkti savo antitero-
ristines pastangas ties kova 
su nelegalia migracija ir nar
kotikų srautais per jų teritori
jas, taip pat pinigų plovimu ir 
korupcija. 

V. Adamkus, kalbėjęs antra
dienį Varšuvoje vykusioje 
tarptautinėje antiteroristinėje 
konferencijoje, pabrėžė, kad 
Rytų ir Vidurio Europa pir
miausia yra tranzito regionas, 
todėl „mūsų bendradarbiavi
mas gali būti ypatingai efekty
vus uždarant kanalus, kurie 
maitina teroristines organiza
cijas". 

„Korupcija, prekyba narkoti
kais, pinigų plovimas, nelegali 
migracija, nusikalstamumas 
yra tik keletas sričių, kuriose 
mūsų valstybės dirbo sunkiai, 
bet nevisuomet veiksmingai. 
Turi būti sukurtas naujas 
mechanizmas, kuris padėtų 
mūsų valstybėms išplėsti ben
dradarbiavimą įvairiais ly
giais ir nuolatiniu pagrindu", 
sakė Lietuvos prezidentas. 

Savo kalboje V. Adamkus 
minėjo ir moralinę Vidurio bei 
Rytų Europos priedermę pa
dėti JAV, vadovaujančiai anti-
teroristinei kampanijai. „Sun
kiais mūsų šalims laikais 
tikėjomės Amerikos pagalbos. 
Dabar Amerikai reikia mūsų 
pagalbos — greitos ir nuola
tinės", sakė V. Adamkus. 

Prezidentų susitikimas Var
šuvoje surengtas, siekiant su
telkti regioną kovoje prieš te
rorizmą, apsvarstyti NATO 
raidos perspektyvas. Susiti
kime dalyvavo Albanijos, Bos
nijos ir Hercegovinos, Bulgari
jos, Čekijos, Estijos, Latvijos, 
Kroatijos, Vengrijos, Moldo
vos, Rumunijos, Slovakijos, 
Slovėnijos, Ukrainos, Jugosla
vijos bei Makedonijos prezi
dentai arba jų deleguoti atsto
vai. Stebėtojų teisėmis pre
zidentų susitikime dalyvavo 
JAV, Rusijos, Baltarusijos ir 

Tarp 
buvo 

Turkijos pasiuntiniai, 
konferencijos dalyvių 
Jungtinių Tautų, Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos, NATO ir Euro
pos Sąjungos atstovai. 

JAV nori atimti pilietybę iš žydų 
naikinimu įtariamo lietuvio 

Vašingtonas-Vilnius, mui nurodoma, kad J. Guzu-

* Su JAV diplomatiniu 
paštu į Lietuvą atkeliavusi 
juodligės užkrato turinti pašto 
siunta bendrovės „Lietuvos 
avialinijų Cargo" krovinių ter
minale nepaliko jokių pėd
sakų. Tai patvirtino Vilniaus 
visuomenės sveikatos centro 
specialistai, tikrinę bendrovės 
krovinių terminalą. Abejonių 
del juodliges užkrato buvo kilę 
po to, kai paaiškėjo, jog vie
name iš penkių JAV ambasa
dai Lietuvoje adresuotų diplo
matinio pašto maišų aptikta 
juodligę sukeliančių bakterijų. 
Pasak pranešimo, hermetiškai 
uždaryti diplomatinio pašto 
maišai sandelyje nebuvo ati-
darinėjami, c juos lietę termi
nalo darbuotojai devejo specia
lią aprangą, mūvėjo batus ir 
pirštines, todėl pavojingos 
bakterijos nepateko į aplinką 
ir neužkrete žmonių. Nuo šiol 
JAV diplomatinio pašto siun
tos bus atskirtos nuo kitų val
stybių diplomatinės korespon
dencijos. (BNS) 

* Krašto apsaugos minis
terijos vadovybė domėjosi 
saugos priemonėmis viename 
iš strateginių Lietuvos objektų 
— bendrovėje „Mažeikių naf
ta". KA ministras Linas Lin
kevičius kartu su viceministru 
Povilu Malakausku antradienį 
lankėsi įmonėje, kur susitiko 
su bendrovės vadovais ir apta
rė ilgalaikius bendrus veiks
mus saugumo srityje, tarėsi 
dėl glaudaus bendradarbiavi
mo su įvairiomis valstybinė
mis institucijomis. „Mažeikių 
nafta" neseniai pertvarkė savo 
apsaugos tarnybą, didindama 
apsaugos sistemos pajėgumą. 

(BNS. 

lapkričio 6 d. (BNS) — JAV 
Teisingumo departamentas 
siekia atimti JAV pilietybę iš 
Čikagoje gyvenančio Josepho 
(Juozo) Guzulaičio, kuris įta
riamas dalyvavęs persekiojant 
žydus Antrojo pasaulinio karo 
metais. Pilietybės atėmimo 
procedūrą departamentas pa
skelbė pirmadienį. 

Pasak pranešimo spaudai, 
atimti pilietybę iš J. Guzu
laičio siekiama remiantis tuo, 
kad jis dalyvavo persekiojant 
žydus ir kitų tautybių asme
nis, kai tarnavo sargybiniu 
dviejose nacių koncentracijos 
stovyklose. Čikagos apygardos 
teismas ir JAV generalinio 
prokuroro atstovybė Čikagoje 
tvirtina, kad J. Guzulaitis, ku
riam dabar 77-eri, buvo sargy
biniu Maidaneko mirties sto
vykloje, įkurtoje nacių oku
puotoje Lenkijoje, ir Hersbru-
ko prievartinio darbo stovyk
loje Vokietijoje. 

Kaltintojai taip pat teigia, 
kad J. Guzulaitis tarnavo 
nacių sargybiniu per gėdingą 
„mirties žygį" iš Hersbruko į 
Dachau koncentracijos sto
vyklą 1945 m. balandį. Pasak 
pranešimo, tų pačių metų 
spalį J . Guzulaitį Miunchene 
atpažino du sunaikinimo per 
holokaustą išvengę asmenys. 
J. Guzulaitis buvo laikomas 
įkalintas iki 1947 metų. 

Po to, kai JAV valdžia pra
rado originalius suėmimo do
kumentus, įskaitant ir išsi-
gelbėjusiųjų nuo holokausto 
parodymus, J. Guzulaitis buvo 
paleistas. 

1950 m. atvykęs į JAV, J. 
Guzulaitis šios valstybės pilie
tybę gavo 1964 m. Teisingumo 
departamento pareiškime teis-

laičiui prašant pilietybės, jo 
buvo reikalaujama nurodyti 
visas organizacijas, kurioms 
priklausė, įskaitant ir karinę 
tarnybą užsienyje. J. Guzulai
tis nurodęs tik kepėjų sąjungą 
Čikagoje. 

JAV Teisingumo departa
mento pranešime nenurodo
ma, iš kur kilęs J. Guzulaitis, 
kur jis gyveno prieš tarnybą 
naciams. 

Lietuvos generalinės proku
ratūros Specialiųjų tyrimų 
skyriaus vyriausiasis prokuro
ras Rimvydas Valentukevičius 
antradieni sakė, kad apie J. 
Guzulaitį Lietuvos pareigūnai 
neturi jokios informacijos ir 
neatlieka jo veiklos tyrimo. 

* Lietuvos ambasados Iz
raelyje ats tovai antradienį 
įteikė šios valstybės Teisingu
mo ministerijos darbuotojams 
prašymą išduoti Lietuvai da
bar Izraelyje gyvenantį 81 me
tų Nachmaną Dušanskį, kuris 
Lietuvoje kaltinamas genoci
du per sovietų okupaciją. Lie
tuvos generalinė prokuratūra 
keletą kartų prašė Izraelio 
Teisingumo ministerijos apk
lausti liudytoju N. Dušanski, 
tačiau gaudavo neigiamą atsa
kymą. (BNS) 
* Baltijos Asamblėjos tarp

tautinė literatūros premija 
šiemet skirta lietuvių rašy
tojui Justinui Marcinkevičiui, 
mokslo premija — estų moks
lininkui Raimo Pullat, dailės 
premija — latvių režisieriui, 
tapytojui ir grafikui Umarui 
Blumbergui. J. Marcinkevi
čius apdovanotas už pastarųjų 
metų eilėraščių rinkinius ir 
estų tautosakinio epo „Kalevi-
poegas" („Kalevo sūnus") ver
timą į lietuvių kalbą. (BNS) 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Reuterc. AP. ut*1ax. ITAR-TASS. BNS 

iinių agentūrų pranoiimaš) 

Varšuva. JAV prezidentas George W. Bush Varšuvoje aptarti 
kovos su terorizmu susirinkusiems Rytų Europos vadovams antra
dienį pareiškė, kad terorizmas „vėl kelia grėsmę laisvei", kaip 
anksčiau Sovietų sąjunga. Jis taip pat įspėjo, kad Osama bin La-
den ir jo teroristų tinklas „ai Qaeda" siekia įsigyti cheminių, bak
teriologinių bei branduolinių ginklų, ir paragino afganus, kuriems 
jau gana Talibano režimo, padėti surasti besislapstantį įtariamą 
rugsėjo 11-osios išpuolių prieš JAV organizatorių. G. W. Bush pa
lygino „ai Qaeda" su pastarojo pusės šimtmečio „fašistiniais ir to
talitariniais" režimais. Pirmą kartą G. W. Bush apkaltino O. bin 
Laden grupuotę bandymu įsigyti branduolinių ginklų ir susiejo ją 
su juodligės protrūkiu Amerikoje, kurio metu jau žuvo 4 žmonės. 

Berlynas. Vokietija, siekdama paremti JAV vadovaujamą karo 
operaciją prieš Talibano režimą, yra pasirengusi į Afganistaną nu
siųsti iki 3,900 savo karių, antradienį Berlyne pareiškė Vokietijos 
kancleris Gerhard Schroeder. Pasak jo, šie kareiviai daugiausia 
atliks pagalbinį vaidmenį. Kancleris sakė, kad paskelbdamas apie 
vokiečių karių pasirengimą vykti į Afganistaną, jis atsakė į JAV 
prašymą suteikti pagalbą, tačiau pabrėžė, kad Vašingtonas nepra
šė Vokietijos „nei dalyvauti oro smūgiuose, nei dislokuoti sausu
mos kariuomenę". 

Varšuva. „Lenkijos kariai yra pasirengę vykti į Afganistaną 
dalyvauti karo operacijose, tačiau iki šiol su tokiu prašymu į mus 
nesikreipė nei JAV, nei NATO", pareiškė Lenkijos gynybos minis
terijos atstovas spaudai, pulkininkas Eugeniusz Mleczak. Jis taip 
pat paneigė informaciją, jog JAV ir Lenkijos specialistai veda kon
sultacijas dėl galimo lenkų kareivių dalyvavimo Afganistano ope
racijose. 

Vašingtonas. JAV kariuomenės vadovybė mano, kad Afganis
taną valdantis Talibano judėjimas patyrė „didžiulių" nuostolių, 
pirmadienį pareiškė Pentagono atstovas spaudai, kontradmirolas 
John Stufflebeem. Talibanas nepraneša, kokį kariuomenės skaičių 
prarado per JAV vykdomus bombardavimus Afganistane, tačiau 
„mes manome jį esant didžiulį", sakė jis. JAV vadovaujamos koali
cijos oro atakos taip pat susilpnino Osama bin Laden tinklą „ai 
Qaeda", žymiai apribodamos jo judėjimo galimybes Afganistane, 
sakė J. Stufflebeem. „Mes atėmėme galimybę naudotis treniruo
čių stovyklomis, sunaikinome tą jos infrastruktūros dalį, apie ku
rią žinojome, mes smogiame į tuos urvus, kuriuos ją sužinojome 
naudojant arba naudojus anksčiau", sakė kariškis. 

Islamabadas Pakistane įsikūrusi naujienų agentūra „Afghan 
Islamic Press" (AIP) antradienį pranešė, kad nuo JAV karinės 
kampanijos Afganistane pradžios čia žuvo 633 civiliai gyventojai 
ir buvo numušti keturi amerikiečių lėktuvai. Talibanas oficialiai 
skelbia, kad nuo oro antskrydžių pradžios spalio 7 d. Afganistane 
jau žuvo daugiau nei 1,500 žmonių, tačiau Vašingtonas kaltina 
Kabulą „akivaizdžiai perdedant" šiuos skaičius. 

New Yorkas. Pentagonas labai vertina Rusijos teikiamus JAV 
svarbius žvalgybos duomenis apie Afganistaną, antradienį prane
šė laikraštis „The New York Times". Pasak jo, savo pavardės ne-
nurodęs JAV gynybos ministerijos pareigūnas patvirtino, kad 
„Rusija teikia itin vertingą pagalbą atpažįstant olas, tunelius ir 
vadovavimo centrus", kuriais naudojasi talibai. „Rusai mums la
bai padeda. Iš jų gauname daug informacijos. Problema yra tik 
tai, kaip suspėti ją atsirinkti", sakė Pentagono darbuotojas. 

Londonas. Suėmus arba nužudžius Osama bin Laden, jo orga
nizacija ..ai Qaeda" gali ir toliau rengti teroro išpuolius, antradie
nį įspėjo Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorius Jack 
Straw. Interviu laikraščiui „The Times" jis išreiškė nuomonę, kad 
„ai Qaeda" priklausančios kuopelės dar kurį laiką gyvuos, net jei
gu Afganistane ši organizacija bus sunaikinta. Sekretorius palygi
no apie O. bin Laden susikūrusį asmens kultą su Adolf Hitler as
mens kultu ir teigė, jog jis esąs „panašus į nacių fenomeną". J. 
Straw apibūdino įtariamąjį teroristų vadeivą bin Laden kaip „be
protį ir psichiškai nesveiką žmogų". „The Times" šiuos ministro 
komentarus vertino kaip „aiškų pripažinimą, kad neigiama Vaka
rų propaganda prieš bin Laden asmenybę buvo nepakankama". J. 
Straw pripažino, kad JAV vadovaujamai antiteroristinei koalicijai 
prieš 2-3 savaites buvo iškilęs pavojus pralaimėti propagandinį 
karą. 

Jekaterinburgas, Rusija. JAV generalinis konsulatas Jekate
rinburge (Urale) antradienį gavo Sverdlovsko srities valstybinės 
sanitarijos ir epidemiologijos centro panešimą, kad viename iš dip
lomatinio pašto maišų rasta juodligės sporų. Juodligės sporų šal
tinis nenustatytas, nors tyrimą atlikęs centras pranešė, kad sporų 
rasta maišo viduje. Konsulatas dirba įprasta tvarka, bet vienas jo 
darbuotojų nuo spalio 26 d. profilaktiškai vartoja antibiotikus. 

Čečėnijoje kuriamas naujas himnas ir herbas — vyksta kon
kursas, kurio dalyviai kviečiami siūlyti, kuo pakeisti Ičkerijos vil
kę ir tokias eilutes iš dabartinio himno kaip „...vergais nebūsim 
niekas niekada, mirtis ar laisvė — išeitis viena". Beje, ir naujaja
me himne autorių prašoma pristatyti čečėnus kaip karius, prane
ša internetinis laikraštis „Gazeta.ru". 

Madride sprogus sprogmenų prikrautam automobiliui, antra
dienį buvo lengvai sužeistas vyriausybės pareigūnas bei dar 98 
žmones, 4 iš jų — sunkiai. Atsakomybės dėl sprogdinimo iš karto 
niekas neprisiėmė, tačiau policijos viršininkas nedelsdamas apkal
tino baskų separatistų organizaciją ETA, kuri jau prisiėmė atsa
komybę už du sprogmenų prikrautų automobilių sprogdinimus, 
įvykdytus Ispanijos sostinėje rugpjūčio 27 ir spalio 12 d. Žmonės 
per šiuos sprogdinimus nežuvo. 

Vašingtonas. JAV kariškiai 
tikrina tris oro uostus Tadžiki
joje, norėdami įsitikinti, ar juos 
įmanoma paversti bazėmis, iš 
kurių JAV pajėgos galėtų rengti 
antskrydžius prieš Afganistaną. 
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RAMIOJO VANDENYNO 50-METŲ 
JUBILIEJINĖ SKAUTU STOVYKLA 

Šie metai yra ypatingi Los 
Angeles skautams ir skau
tėms: suėjo 50 metų nuo įsikū
rimo Ramiojo Vandenyno rajo
no LSS skautų vienetų... Taip 
pat švenčiama „Rambyno" sto
vyklavietės 35 metų sukaktis. 
Džiaugsmingai švenčiant tuos 
jubiliejus, šių metų skautų 
stovykla buvo nuostabiai sma
gi-

Stovykla prasidėjo birželio 
27 d. ir užsidarė liepos 8 d. 
Šiais metais nemažai lijo, bet 
skautų nuotaika nesušlapo. 
Vadovai buvo energingi ir 
darbštūs , kaip visuomet. 

Šių metų vadiją sudarė: Sto
vyklos viršininkas s. fil. Tadas 
Dabšys, Brolijos pastovyklės 
viršininkai — Vytenis Vilkas, 
Aras Matt is . Seserijos pasto
vyklės viršininkė Danutė Ma
žeikienė ir pavaduotoja Regi
na Polikaitienė. Iždininkai — 
Juozas Venckus ir Audra Rei-
vydienė. Ūkvedžiai — Algis 
Vaitkus ir Vygantas Grinius. 
Slaugės — Kristina Bandžiu-
lienė ir J ū r a t ė Venckienė. Šei
mininkė — Valerija Hale, ku
rios mais tas buvo ypatingai 
skanus . 

Brolių š tabas: — s.v.k. Alek
sas Newsom (draugininkas), 
s.v. Aidas Mattis (programos 
vedėjas), s.v. Marius Aneliaus-
kas (programos vedėjo pava
duotojas), s.v. Vincas Giedrai
tis (pastovyklės viršininko pa
vaduotojas), s. v. Aras Mattis 
(pastovyklės viršininkas), ir 
v.s. fil. Vytenis Vilkas (pasto
vyklės viršininkas/tuntinin-
kas). Sesių štabas: Aušra 
Venckutė, Audra Griciūtė, 
Auksė Stockutė, Daiva Mat-
tytė, Simona Gajauskaitė ir 
Elina Venckienė. Jaunų šeimų 
pastovyklės viršininkės buvo 
Rita Žukienė ir Lina Ruplė-
nienė. Ačiū visiems vadovams! 

Pastovyklių pavadinimas 
buvo — Žalgirio (brolių), Pa
langos (sesių), ir „Čia tik pra
džia" (mažiukų liepsnelių/gi
liukų). 

Pora jdomių detalių iš šių 
metų stovyklos: 

J a u n ų šeimų pastovyklėje 
dalyvavo 35 giliukai ir lieps
nelės. Mūsų skautiška šeima 
vis didėja ir didėja! Valio mū
sų jauniesiems skautams ir 
skautėms, ir jų tėvams, kad 
padidinate mūsų skautišką 
šeimą! 

Šių metų „šūkis" buvo: „Se
sės valgo ir valdo!" 

Šiais metais stovyklos vadi
ją turėjo „Webcam", kad tėvai 
galėtų matyti kaip ju vaikai 

stovyklauja. Taip pat , stovyk
los nuotraukos buvo (ir dar 
yra) ant skautų „website" — 
vvrww.skautai.com/rambynas. 
Kviečiame visus aplankyti 
website ir žiūrėti nuotraukas! 

Kiekviena diena stovykloje 
buvo skirtinga tema. Įsikūri
mo diena sklandžiai praėjo. 
Stovyklautojai sukūrė jų pa
stovyklės, pastatė palapines ir 
pasiruošė laužui. 

Pionierijos dieną skautai ir 
skautės rišo mazgus ir kasė 
duobes; skautai s ta tė virvių 
tiltą, sesės bokštą iškėlė — 
daug darbo! Vakare vyko „Lie
tuvos okupacijos" naktinis žai
dimas. 

Gamtos dieną skautai ir 
skautės daug pasimankštino, 
po to iškylavo ir paruošė sto
vyklavietė svečiams. Vakare 
vyko „50's sock hop" pažymėti 
Los Angeles lietuviško skauta-
vimo 50 metų sukaktį. 

Kita po to diena buvo oficiali 
Jubiliejaus diena. Skautai ir 
skautės tą dieną pažymėjo 
skautiškais darbais — stovyk
lavietės puošimu, ruošiantis 
aukštesniems patyrimo laips
niams, žaidžiant skautiškus 
žaidimus. Per vėliavos nuleidi
mo apeigas, kelios sesės ir ke
li broliai davė skautų įžodį ir 
įsigijo geltonus kaklaraiščius. 
Po laužo visi žiūrėjo foto 
skaidres apie „Rambyno" sto
vyklaviete ir Los Angeles vie
netų skautavimą. 

Kita diena buvo Draugystės 
diena. Visi kar tu pavalgę pus
ryčius nuėjo išklausyti šv. Mi
šių. Visi kar tu draugiškai lan
kė dainavimo pamoką. Vėliau 
vyko diskusijos apie šūkį: 
„Dievui, Tėvynei ir Artimui". 
Vakare vyko skautiški žaidi
mai per kuriuos vieni su kitais 
artimiau susipažino. 

Išvykos dieną pradėjom jo
dinėjimu arkliais. Tai visiems 
labai patiko. Paskui skautai ir 
skautės nuvyko į baseiną 
maudytis. Staiga smarkiai 
pradėjo lyti ir visi greit aplei
do baseiną. Vėliau vakare bro
liai ir sesės pasiruošė atei
nančios dienos naktinei išky
lai. 

Iškyla smagiai praėjo — 
skautai ir skautės matė įvai
rius augalus, džiaugėsi gražia 
gamta, vakare visi pasigamino 
vakariene lauko virtuvėje. Ge
rai išsimiegoję atviroje gam
toje, visi grįžo stovyklon ir pa
siruošė ^Žalgirio mūšiui". Sto
vyklos vadovybe buvo „kry
žiuočiai" o stovyklautojai — 
lietuviai. Po ilgo karo laimėjo 

DRAUGAS 

Čikagos jūros skautininkų ir skautininkių „Grar.aies" nariai daug pasidarbavę, kad metinis „Vakaras jūros 
dugne" būtu įdomus ir sėkmingas. Iš k.: „Grandie?" pirmininkas j .s . Romas Česas. j.s. Aleksas Rimeika, nuos
tabaus saulėleidžio kūrėjas j .s . Petras Jokubauska.- ir j.b. v.v. Robertas Jokubauskas. 

lietuviai — valio!! Vakare tu
rėjom nepriklausomybės šven
tę, nes buvo JAV nepriklauso
mybės diena. Ta proga vilkiu
kai ir paukštytės gavo pažaisti 
šaltomis ugnimis (sparklers). 
Smagu! 

Kitą dieną vyko rimtesni 
reikalai. Patyrimų laipsnių 
egzaminai. Nors ir lijo, visi 
smarkiai dirbo ir daug pažen
gė skautamokslyje. Bet buvo 
laiko ir paišdykauti — visi nu
ėjo į Vilberio tvenkinį ir sma
giai pasimaudę linksmai pa
žaidė. Brolis Kęstas pasakojo 
apie aukso kasimą stovykla
vietės rajone. Paskui broliai 
turėjo atsilyginti sesėms, nes 
jie buvo pavogę jų gairę. 

Po viso išdykavimo kita die
na buvo Sporto diena. Visi 
gražiai sportavo ir žaidė. Buvo 
net ir bėgimas nešant kiau
šinį, trijų kojų bėgimas, esta
fetė, vandens karas, balionų 
mėtymas, mazgo ir palapinės 
žaidimai. Po visų išdykavimų, 
kitą dieną vyko skautiški žai
dimai ir temų skaitymas per 
Skautiškumo dieną. 

Paskutinė — uždarymo die
na prasidėjo su naujų vyr. 
skaučių dainomis. Jos bėginė
jo po visas pastovyklės, gar
siai tarškindamos virtuvės 
puodais. Šios naujos vyr. 
skautės labai sunkiai dirbo vi
są savaitę besistengdamos at
likti visą reikalaujamą patyri
mo laipsnių programą. Joms 
reikėjo rašyti temas, jas dis
kutuoti su kitomis sesėmis ir 
daug gerų darbelių atlikti. 
Sėkmingai atlikusios egzami
nus davė vyr. skaučių įžodį ir 
rugiagėlių spalvų kaklaraiš
čiais pasipuošė sesės — Elina 
Venckienė, Daiva Mattytė, 
Aušra Venckutė, Indraja Šul
caitė, Lina VVallace, Karina 
Balchaitė, Audra Griciūtė, Si
mona Gajauskaitė ir Auksė 
Stockutė. Valio Sesės! 

Stovykla baigėsi džiugiai. 
Visi draugai atsisveikinę išva
žiavo namo. Iki pasimatymo 
sueigose ir stovykloje. 

p s . t .n . T a r a B a r a u s k a i t ė 

VAKARAS JUROS DUGNE 
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Tradicinis jūros skautinin-
kų/ių „Vakaras jūros dugne", 
š.m. spalio 27 d. suruoštas Pa
saulio lietuvių centro Lietuvių 
fondo salėje, Lemonte, buvo 
labai įdomus ir sėkmingas. 
Įžengę salėn svečiai staiga pa
sijuto lyg iropikinėje Havajų 
saloje. Sesės jūros skautės 
ateinančius svečius papuošė 
gražiais gėlių vainikais. Sce
noje tarp siūbuojančių nend
rių matėsi didelis saulėleidis. 
Besileidžiančios saulės spindu
liai švelniai apšvietė koralo, 
mėlynomis ir violetinėmis 
spalvomis papuoštus stalus. 
Šitaip sukurti Havajų atmos
ferą sesėms teko gerokai pa
sukti galvas. Nelengva kas
met sugalvoti kaip įmantriau 
papuošti salę. Sugalvoti leng
viau negu mintį įgyvendinti 
tikrovėje. Tačiau, visoms kar
tu dirbanį, mintys tapo žavia 
tikrove, ypač broliams atėjus į 
talką. 

Salės puošimas vyko penk
tadienio vakare. Darbai nusi
tęsė iki vidurnakčio. Sumanu
sis j . s . Petras Jokubauskas 
suprojektavo saulėleidį, jam 
talkino j .ps. Aleksas Rimeika, 
j.b.v.v. Robertas Jokubauskas, 
j . s . Romas Česas, j . b . v.v. Jo
nas Savickas, sk. vytis Ed
mundas Kirkus ir j . b . v.v. Rai
mundas Novak. Sesės j . s . fil. 
Rūta Kirkuvienė ir j . s . fil. Vir
ga Rimeikienė nendrėmis ir 
įvairia kopų augmenija puošė 
salę. Laimėjimams laimikius 
ruošė j.v.s. Violeta Paulienė ir 
j .ps . Aušrinė Karaitis. Stalus 
dengė j . s . fil. Taiyda Chiapet-
ta, j .ps . Danutė Navickas, j .ps . 
Aldona Weir ir vair. Vaiva Ri-
meikaitė. Baltomis švieselė
mis salę puošė j . s . Laura La
pinskienė, g.v.v. Vilija Kielie-
nė ir g.v.v. Onutė Savickienė. 

Svečiams susirinkus, į šią 
jūros skautininkų/ių „Gran
dies" šventę visus pasveikino 
j . s . Laura Lapinskienė. Sesė 
Laura paryškino, kad „Gran
dis" yra pagalbinis vienetas, 
padeda;:! s finansuoti jūrij 
skautų r skaučių veikla. 
„Grande išlaiko burlaivius ir 
buriavimo programą, kuri yra 
svarbi j ū in io skautavimo da
lis. Šią v sąrą 10 sesių ir bro
lių daly- ,ivo buriavimo kur-
ruose, K .rių mokestį iš da
lies sumokėjo „Grandis". 

„Grane.es" pirmininkas j .s . 
Romas ' '"sas pasveikino daly
vius ir p-istate „Nerijos" jūrų 
skaučių " jnto tuntininkę j ps. 
Danutę Navickas. I>cmontoju
rų s k a u ' ; vadove -.h.v.v, Ro
bertą JrKubauską ir Čikagos 
jūrų sk;i ;tų vadovą j.v.s. fil. 
Paulių A.cį. Sese Danute, bro
liai Algi1- ir Robertas supažin
dino svec us su vadovais ir va
dovėmis, kurie kas šeštadieni 
sueigose dirba su jaunaisiais 
broliais ir sesėmis. 

Kasme? šioje „Grandies" tra
dicinėje šventėje yra paskel
biami ir apdovanojami pavyz
dingi tų metų jūrų skautai ir 

skautės. Šiam pagerbimui j . s . 
fil. Taiyda Chiapetta pristatė 
valt. Rūtą Grigaliūnaitę ir 
valt. Liną Lendraitytę. J.s. Ro
mas Česas apdovanojo Mar
tyną Plazyk, o j .v.s. Algis Pau
lius turėjo net tris pavyzdin
gumu pasižymėjusius skautus 
— Julių Sidabrą, Donatą 
Kumpę ir Tomą Kurą. Kiek
vienam pagerbtajam buvo 
įteiktas irklas ir ateinančių 
metų stovykloje „Grandis" ap
mokės pusę jų stovyklavimo 
mokesčio. 

Oficialiai programai pasibai
gus brolis Romas Česas pa
kvietė visus prie bufeto stalo. 
Maistas, kaip ir salė, buvo pri
taikytas Havajų salų temai. 
Kvepėjo ananasai, tropikų gė
lės, vaisių salotos, ant iešmo 
kepta kiauliena. Audros Ja
nuškienės „Bravo" virtuvė 
gardžiai ir skoningai paruošė 
puotos vakarienę. Muzikai pa
sigirdus, visi įsijungė į šokio 
sūkurį. Šoko visi — jauni ir 
vyresnieji, šeimininkai ir sve
čiai. 

Laimėjimus entuziastingai 
pravedė j . s . Dana Mikužienė. 
Laimikiais džiaugėsi daug 
juos laimėjusių. 

Gražus vakaras, pakili nuo
taika. O saulėleidis scenoje 
neskubėjo, nors laikrodis ir 
rodė, kad jau sekmadienio ry
tas. Sunku buvo išsiskirstyti, 
bet tikimės ir ateinančiais 
metais vėl susitikti „Jūros 
dugne". 

Gero vėjo! Sesė Vilytė 
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„ N E R I J O S " S E S I Ų 
G E R A S I S D A R B E L I S 

Prieš kelias savai tes JAV 
prezidentas G. Bush kreipėsi \ 
JAV vaikus, p rašydamas pa
dėti vargstant iems Afganista
no vaikučiams. „Nerijos" tunto 
vadovės g.v.v. Onutės Savic
kienės iniciatyva, buvo su
ruoštas „Nerijos" sesių sprogū-
zų pardavimas Maironio mo
kykloje. Sesė j . s . fil. Taiyda 
Chiapetta parūpino kukurū
zus, o sesė j . s . fil. Rūta Kirku
vienė sprogūzų gaminimo m a 
šiną, g.v.v. Rima Jokubaus-
kienė kvietė ir organizavo se
sių talką sprogūzų gaminimui 
ir jų pardavinėjimui. Sesės 
g.v.v. Vilija Kielienė, j .ps . Al
dona VVeir, ir valt . Nida Len-
draitytė kepė ir paruošė spro-
gūzus, o sesės Er ika VVeir, 
Krista VVeir ir Aleksandra 
Strub pardavinėjo skanumy
nus pietų per t raukos metu. 
Dėkojame maloniai Audronei 
Elvikienei, Maironio mokyklos 
direktorei ir Maironio mokyk
los mokiniams. J ū s ų dėka 140 
dol. bus pasiųsta Afganistano 
vaikučiams šelpti. 

Gero vėjo! 
S e s ė Vi lytė 
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KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S Roberts Rd„ Hickory Hifls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. (706) 5964055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., &C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sis. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR PETRAS KISIELIUS 
INKSTU, POSLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Centerfof Health, 

1200 S. York. Elmhurst, IL 60126 
630-941-2600 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
Fellow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W . 61«tAve. 
Hobart, IN 46342 

1947-5279 
Fax (219) 947-6236 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M A 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Oriand Park, IL 
Tel. 706-349-0687. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros. 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645W. Stanley Ave., Benvyn, IL 
60402. tel. 708 - 484 -1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Sutte A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-7444230 
wwwcenterforsurp̂ arKJbrMSthMlth.coffi 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

L o s A n g e l e s 

L a p k r i č i o 18 d. — Los An 
Reles skautavimo 50 metų ju 
biliejine šventė. 

P h i l a d e l p h Ų o j e 

G r u o d ž i o 9 d. — Philadel 
.:.:,.!,. ,v.,k.ir,. jume phijos skautų tradicinės 
n ..•tu Ner.io-; ':.:ito kūčios 12 vai. Šv. Andriejaus 

jūros skautės Iš k: valt. Rūta Grigaliūnaitė ir valt Nida i end raityte parapijos salėje 

http://vvrww.skautai.com/rambynas


DINGUSIO PASAULIO 
PROFILIAI 
IGNAS MEDŽIUKAS 

Antrinis šios knygos pava
dinimas: Rytų Europos žydų 
gyvenimo memuarai prieš 
Antrąjį pasaulinį karą. 

Knygos autorius Kirsz Abra-
mowicz, gimęs 1881 m. Aukš
tadvario apylinkėje, Trakų 
apskr., kur jo tėvai turėjo ūkį. 
Būdamas 14 metų, jis buvo 
išvežtas į Vilnių. Ten pasimo
kęs dvejus metus, buvo priim
tas į žydų mokytojų institutą, 
kuriame buvo ruošiami moky
tojai žydų pradžios mokyk
loms. Šalia mokytojo užsiėmi
mo jo antrasis pašaukimas 
buvo bendradarbiavimas 
spaudoje. Jis priklausė žydų 
rašytojų ir žurnalistų sąjungai 
Vilniuje. 

1939 m. vasarą, gavęs vyres
niojo brolio, gyvenusio Kana
doje, pakvietimą, išvyko susi
pažinti su Šiaurės Amerika. 
Tuo metu prasidėjo Europoje 
karas ir jis negalėjo grįžti at
gal. Autorius patyrė skaudžią 
žinią, kad Majdanek lageryje 
žuvo jo žmona. Gyvendamas 
Amerikoje, užsiėmė žurnalisti
ka, rašydamas straipsnius žy
dų periodinėje spaudoje. Mirė 
New Yorke 1960 m. senelių 
namuose. 

Autoriaus atsiminimų kny
ga iš Rytų Europos žydų gyve
nimo buvo išleista 1958 m. 
žydų kalba (Yiddish edition) 
^Farshvundene geshtaltn" 
(Dingusieji siluetai). Jis apra
šė, ką matė, kas vyko pirmoje 
dvidešimtojo amžiaus pusėje; 
buvo liudininkas kultūrinių 
pasikeitimų žydų gyvenime. 
Visa tai jis skelbė spaudoje 
1920-1955 m. Jo atsiminimai 
apima žydų, gyvenusių kai
muose, mažų miestelių vieto
vėje, iį* Vilniuje (Lietuvos Je
ruzalėj) gyvenimą bei papro
čius. Salia to jis aprašo ir žy
mesnių veikėjų žydų bendruo
menėje gyvenimą bei darbus. 

Pirmame skyriuje autorius 
rašo apie Lietuvos žydų, gyve
nusių kaimuose, papročius bei 
užsiėmimą. Žydai buvo siuvė
jai, batsiuviai, mūrininkai, 
dailidės, račiai, miško kirtėjai 
bei sielininkai, gamindavo 
dervą ir degutą, degindavo 
kalkes, buvo daržininkai, sodų 
nuomininkai, užsiimdavo pie
no pardavimu, laikydavo užei
gų namus, nuomodavo malū
nus, užsiimdavo transportu, 
vežiojo keleivius ir prekes. 

Kaimuose gyvenančių žydų 
skaičius sumažėjo 19 amž. ga
le, nes rusų valdžia įvedė su
varžymus. Žydai kėlėsi į mies
telius ar emigravo į užsienį. 

Aprašomas Aukštadvario 
miestelis, buvęs netoli Lenki
jos sienos. Artimiausia gele
žinkelio stotis buvo už 35 kilo

metrų. Apylinkėje gyvenusių 
žydų šeimų mirusieji buvo lai
dojami Aukštadvario kapinė
se. Mieste gyveno 65 žydų šei
mos ir maždaug tiek pat ne-
žydų. Kiekviena žydų šeima 
turėjo vidutiniškai daugiau 
kaip 2 vaikus. Prieš I pasau
linį karą žydų šeimos turė
davo 4-5 vaikus. Krautuvių 
buvo apie 30, vėliau sumažėjo 
iki 17-os. Priežastis — aukšti 
mokesčiai ir per mažas prekių 
pareikalavimas. Krautuvinin
kų pajamos buvo mažos, todėl 
kiti užsiėmė šalutiniais dar
bais, pavyzdžiui, vežiojo kelei
vius. Dar kiti pirko gyvulius, 
juos pjovė ir pardavinėjo mė
są. Maitinosi prastai. Vyres
nieji valgydavo tik du kartus 
per dieną. Kasdieninis valgis 
— sriuba su šiek tiek mėsos 
joje arba pieniška sriuba su 
duona. Jie sakydavo — „ko čia 
rūpintis maistu — svarbu pa
laikyti kūną ir sielą kartu". 
Šeštadieniais buvo valgoma 
geriau: sukapota silkė, mėsa 
ir kugelis. Dėl prasto maisto 
nebuvo nutukusių žmonių. 

Kaip kituose miestuose, taip 
ir Aukštadvaryje, jaunimas 
mėgo lošti futbolą. Susiorgani
zavo 30 vyrų „Makabi" koman
da. Jie pasikviesdavo iš kitų 
miestų komandas rungty
nėms. 

Emigracija vyko į Ameriką, 
Kanadą ir Afriką. Iš išvykusių 
buvo laukiama laiškų ir pi
nigų. Emigruodavo dažniau
siai vyrai. Todėl merginoms 
ištekėti nebuvo lengva. Tėvai 
turėdavo duoti kraitį. Paskuti
niu metu vedybos buvo be jo
kio triukšmo; anksčiau truk
davo keletą dienų, su muzika, 
gausiais valgiais ir gėrimais. 
Dovanos iš Amerikos buvo 
svarbi šeimos biudžeto dalis. 
Penkių asmenų šeimai pragy
venti reikėjo 25 dol. mėnesiui. 
1925 m. kilogramos duonos 
buvo 2V2 JAV cento, kilogra
mas mėsos 9 ar 10 centų, kilo
gramas sviesto 25 centai, kibi
ras vyšnių — 10 centų. 

Aukštadvario gyventojai, su
sirgę kreipdavosi į feldšerį, 
kurį vadino „profesorium". Ne
toli miesto gyveno kitas gydy
tojas, bet dažniausiai visi nau
dojosi felčerio pagalba. Jis 
duodavo ir savo vaistus, nors 
mieste buvo vaistinė. Daug 
kas tikėjo burtais. 

Grupė 5-6 šeimų pasisamdy
davo mokytoją, kuris mokė 
skaityti Bibliją, bebrajų kal
bos, gamtos mokslų ir lietuvių 
kalbos. Miestelyje buvo lietu
vių progimnazija, kurioje mo
kėsi 8 žydaitės. Turtingieji 
savo sūnus siuntė į didesnius 
miestus; vienas lankė rusų 

gimnaziją Kaune, kitas heb
rajų (Yeshiva) mokyklą Sla-
botkėj (Vilijampolėje). 

Kai reikėdavo pasidalinti 
palikimą, kildavo dideli gin
čai, ypač tarp mirusiojo žentų. 
Žydų santykiai su krikščio
nimis nebuvo blogi, pogromų 
baimės nebuvo. Miesto tary
boje buvo žydų tautybės jau
nuolis sekretorium. Lenkams 
okupavus, jis tapo viršininko 
sekretorium. Kai miestas per
ėjo lietuvių valdžion, jis greit 
puikiai išmoko lietuvių kalbą 
ir buvo išrinktas valsčiaus 
sekretorium. Vėliau dėstė vo
kiečių kalbą lietuvių progim
nazijoje. Pagaliau išlaikė eg
zaminus ir įstojo į Lietuvos 
universitetą. 

Lietuvos žydai maistui daug 
dėmesio neskyrė. Valgė, kada 
turėjo laiko. Svarbiausi patie
kalai buvo juoda duona, bul
vės ir rūgšti sriuba su buro
kais, kopūstais, rūgštynėmis, 
pagerinta grietine ar rūgščiu 
pienu. 

Lietuvoje žydams bulvės bu
vo kaip mana, įvairiai paruoš
tos. Vargingiausias žydas 
stengėsi turėti žiemai 35 pū
dus bulvių, kurias laikė rū
siuose. Valgyti silkę su kepta 
bulve buvo skanumynas. Duo
ną kiekviena šeima kepdavo 
pati. 

Aukštadvario žydai rūpinosi 
sergančiais psichinėmis ligo
mis. Juos veždavo į Butrimo
nis pas totorius, kurie tokius 
ligonius gydydavo burtais, rū
kydami žoles, kalbėdami ar 
giedodami paslaptingus užkei
kimus. Ligonius veždavo į Lei
palingį, Deksnius ir kitas ko
lonijas netoli Valkininkų. 

Antrame knygos skyriuje 
aprašoma reformos ir maištai 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą. 
1901 m. Rusijos caro vidaus 
reikalų ministras Vilniaus gu
bernatorium paskyrė Victor 
von Wahl, buvusį St. Peter
burgo merą, alkoholiką ir ci
niką. Jam atvykus į Vilnių, 
įvyko demonstracijos. Policijos 
viršininkas Nazimov įsakė 
„mušti niekšus". Daug de
monstrantų buvo sužaloti, ki
ti areštuoti, nuplakti rykštė
mis: vėliavnešiai gavo po šim
tą rykščių, kiti demonstrantai 
— po penkiasdešimt. Gegužės 
6 d. 11 vai. naktį, gubernato
riui išeinant iš cirko, batsiu
vys Hirš Lekert šovė į guber
natorių ir sužeidė jo koją. 
Areštuotas jis buvo nuteistas 
mirties bausme pakariant. 
Šnipiškėse buvo įrengtos kar
tuvės ir gegužės 28 d. bausmė 
įvykdyta. 

Šiame skyriuje rašoma apie 
Rusijos kalėjimus. Autorius 
buvo žydų valdiškos mokyklos 
vedėjo pavaduotojas Jekateri-
noslave ir studijavo Charkovo 
universitete. 1906 m. spalio 
mėn. buvo šaukiama Bundo 
(Žydų darbininkų unijos) kon

ferencija, į kurią jis buvo pa
kviestas svečiu. Kai nurodytu 
adresu nuėjo, prie durų buvo 
areštuotas ir nuvežtas į ka
lėjimą, kur išbuvo keletą mė
nesių. Vėliau amnestuotas, 
bet atleistas iš darbo. 

Nors 1905 m. revoliucija 
prieš carą nepavyko, bet vis 
tik pasėkos liko. Buvo leista 
steigti privatines aukštesnią
sias mokyklas Be kitų vieto
vių ir Vilniuje buvo įsteigta 
žydų gimnazija. Rusijos švie
timo ministras leido išduoti 
žydų gimnazijos abiturien
tams diplomus, jei egzami
nuose dalyvaus švietimo mi
nisterijos atstovas. H. Abra
movvicz buvo atleistas iš mo
kytojo pareigų Gomelio žydų 
gimnazijoje. Grįžęs į Vilnių, 
jis gavo darbą žydų kredito 
draugijos banke. 

Trečiame šios knygos sky
riuje rašoma apie Pirmąjį pa
saulinį karą ir po jo. 1915 m., 
rusams pasitraukiant iš Vil
niaus, buvo suorganizuota 
savivaldybės milicija, į kurią 
įsijungė H. Abramowicz. Kazo
kai siautė miesto gatvėse. Ru
sai pasitraukdami šaukė: „Žy
dai, jūs laukiate vokiečių". Ki
ti sakė: „Žydai! Šnipai!" 

Iš pradžių priemiesčiuose 
pasirodė vokiečių žvalgai, o po 
to pėstininkai ir kavalerija. 
Žmonės išėjo į gatves jų pa
žiūrėti. Būdamas milicinin
kas, rašo Kirsz Abramovvicz, 
įspėjau žmones, kad jie išsi
skirstytų, gavau komplimen
tų: „Žydowska milicija" (žydų 
milicija). 

Vokiečiai įvedė griežtą tvar
ką. Viskas buvo suvaržyta. 
įvedė rekvizicijas, maisto pas
kirstymas kontroliuojamas. 
Atiminėjami arkliai, kurie tu
rėjo būti registruojami ir 
ženklinami. Miestiečiai bada
vo. Išsivystė spekuliacija, ky
šininkavimas. Darbininkai 
imami prievartos darbams: 
miškų kirtimui, kelių taisy
mui. Kazlų Rūdoje 3,000 vyrų 
kirto miškus. Papilėj dirbo 
prancūzų belaisviai. Dėl sun
kių sąlygų, jie dažnai mirda
vo. Tada buvo pakeisti vieti
niais darbininkais. Maistas 
buvo prastas: kilogramas duo
nos keturiems vyrams pus
ryčiams su kava, pietums lit
ras sriubos apgedusių buro
kų, kartais ropių ar džiovintų 
bulvių. Vakarienei duodama 
šaukštas uogienės ir juoda 
kava. Užmokestis pinigais 30 
pfenigių dienai. Vokiečiai vie
tinius žmones laikė kaip gyvu
lius. Žydams buvo šiek tiek 
geriau, nes jie galėjo su vo
kiečiais susikalbėti. 

Pokaryje įsigalėjo banditai, 
buvę rusų belaisviai bastėsi 
naktimis, kankino žmones. 
1919 m. balandžio mėn. Vil
niuje buvo badas Sunku buvo 
gauti maisto. Kas galėjo, bėgo 

iš Vilniaus. Abramowicz tėvai 
gyveno 60 varstų (vienas vars
tas lygus 1.0668 km) nuo Vil
niaus. Raudonarmiečiai visur 
ieškojo maisto ir jį atiminėjo iš 
ūkininkų. Tėvų ūkis buvo už 7 
varstų nuo lietuvių ir bolše
vikų fronto. Bolševikams už
ėjus, buvo suorganizuoti rev-
komai, vadovaujami 17 ar 18 
metų jaunuolių. Bolševikai 
konfiskavo jo tėvo 2 karves ir 
arklį, 60 pūdų (pūdas lygus'40 
svarų) grūdų, kurie buvo pa
likti sėjai. Netoli vyko kovos 
bolševikų su lietuviais, ku
riems talkininkavo vokiečiai. 

Pasklidus žinioms, kad Vil
niaus miestas užimtas lenkų, 
bolševikai traukėsi Daugpilio 
link. Aukštadvarį užėmė lietu
viai ir vokiečiai. Tai buvo la
biausiai pageidaujami oku
pantai. Abramovvicz, nepaisy
damas pavojingo kelio per 
frontus, pasiekė Vilnių, kur 
gyveno jo šeima. 1919 m. ba
landžio 19 d. lenkams užėmus 
Vilnių, prasidėjo pogromai. 
Nužudyta 100 žydų, sužeista 
400. 

1920 m. liepos mėn. bolševi
kai stūmė lenkus link Varšu
vos ir užėmė Vilnių. Po to Vil
nių užėmė lietuviai. Bet lenkų 
legionieriai, vadovaujami gen. 
L. Želigovskio, nesutiko su pa
sirašyta Suvalkų sutartimi, 
kurio Vilnius paliktas Lietu
vai, užėmė Vilnių. Buvo įkur
ta Vidurinė Lietuva, vėliau 
prijungta prie Lenkijos. 

Skyriuje apie žydų jaunimo 
paruošimą specialybei tarp 
dviejų pasaulinių karų rašo
ma, jog baigiantis 19 amžiui 
Rusijos žydai ėmė rūpintis pa
ruošti jaunimą praktiškoms 
specialybėms, kaip šaltkalvio, 
dailidės ir pan. Ypač tuo rū
pinosi žydų kolonizacijos drau
gija. Amatų mokyklos berniu
kams ir mergaitėms buvo stei
giamos daugely miestų. Į jas 
galėjo stoti baigusieji talmudo 
toros kursą berniukai. Čia bu
vo mokoma metalo darbų, 
šaltkalvystės, elektronikos, 
braižybos, piešimo, skulptū
ros. Vilniuje klestėjo medžio 
apdirbimo pramonė. Buvo ga
minami baldai, langų rėmai, 
durys naujiems pastatams. 
Batų siuvimas buvo kita pra
monės šaka, kurioje dirbo 
daug žydų darbininkų. Buvo 
atidaryta mokykla mergai
tėms, kurioje buvo mokoma 
siuvimo bei siuvinėjimo spe
cialybės. Buvo atidaryti viene
rių metų siuvėjų kursai. Ge
riausi siuvėjai buvo laikomi 
žydai. 

Tarp dviejų pasaulinių karų 
Lietuvoje ir Vakarų Gudijoje 
buvo 25 žydų kaimai. 18 km 
atstume nuo Vilniaus Wieluc-
zani vietovėje buvo įkurta žy
dų žemės ūkio mokykla, kuri 
sėkmingai veikė keletą metų. 

Nukelta į 6 psl. 
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Danutė Bindokienė 

Tai ne Valančiaus Mikė 
melagėlis 

Kadangi dar nepasibaigė 
vysk. Motiejaus Vala'nčiaus ju
biliejui skirti metai, ne pro 
šalį prisiminti jo didaktinę 
apysakaitę vaikams apie pa
dykusi berniuką Mikę, kuris 
mėgo pameluoti. O gal tik 
smagius pokštus, tinkamus 
paerzinti suaugusiems ir pras
kaidrinti paprasto kaimo pie
menuko monotoniškų dienų 
slinktį. Jis labiausiai mėgo 
šaukti, kad štai vilkas pjauna 
aveles. Kai kaimo gyventojai 
atbėgdavo bandos gelbėti, 
Mikė net susiriesdamas kva
todavosi. Kol vieną dieną tik
rai iš girios išniro vilkas ir 
įsisuko į avių būrį. Deja, nie
kas vaiko riksmu nebetikėjo... 

Tokia pasaka žinoma ir 
Amerikoje, kuri dabar atsi
dūrė pavojaus zonoje. Bene 
pirmą kartą savo palyginti 
saugios istorijos slinktyje. Kai 
karo ugnimi liepsnojo Europa 
ir kiti žemynai, amerikiečiai 
savo valstybėje jautėsi kone 
nepaliečiami, pasitenkindami 
patarimų, labdaros nukentėju
siems teikimu, o kartais ir 
savo karinių dalinių pasiunti
mu, kad padėtų pakreipti karo 
eigą norima linkme. 

Tai, kas atsitiko rugsėjo 11-
ąją, kas vyksta šiuo metu, 
daugeliui yra ir nesupranta
ma, ir kelia paniką. Tikroji 
teroristų auka buvo ne World 
Trade centro dangoraižiai ar 
JAV karinės vadovybės pasta
tai, bet saugumo jausmas, 
plėšte išplėštas ir iš aukščiau-. 
šiųjų valdžios viršūnių, ir iš 
eilinių JAV gyventojų. Net be
veik dviem mėnesiams pra
slinkus nuo teroristų išpuo
lių, niekas negali laiduoti, kad 
rytojus bus saugesnis ir gy
venimas vėl tekės įprasta va
ga. Nepaisant nuolatinių už
tikrinimų, kad oro uostuose 
saugu, kad niekas daugiau ne
galėtų pagrobti lėktuvo skry
džio metu; kad paštuose ima
masi įvairių apsaugos priemo
nių ir nebereikia bijoti juod
ligės bakterijų, gyventojai pra
deda nebetikėti, nes pavojin
gos situacijos tebesikartoja. 

Nepadeda ir įvairūs, ypač 
aukštų valstybės teisėsaugos 
pareigūnų, perspėjimai, kad 
štai yra „patikimų žinių apie 
galimą naują teroristų išpuo
lį". Nei kur, nei kada, nei ko
kiu būdu tas išpuolis gali 
įvykti, nepasakoma, bet visgi 
patariama pasisaugoti... 

Prieš kelias dienas pasigir
do užuominos, kad gali būti 
pasikėsinta į didžiuosius Kali
fornijos tiltus, ypač „Golden 
Gate Bridge" San Francisco 

mieste. Valstijos gubernato
rius stengėsi raminti gyvento
jus, kurių galbūt tūkstančiai 
kelis kartus per parą pasinau
doja tuo tiltu. Bet kas gali 
užtikrinti jų ir tilto saugumą? 

Kalbama ir apie branduo
lines elektros jėgaines, kurias 
— bent Illinois valstijoje — 
jau pavesta saugoti tautinės 
gvardijos kariams, t Juk ir 
Amerika ne kartą pritarė ra
ginimams uždaryti Ignalinos 
AE, nes esanti nesaugi, o šian
dien ne kiek saugesnis, tik dei 
kitos .priežasties, yra jos pa
čios gausus AE tinklas.) Neto
li Kalifornijos (gal ir kitų vals
tijų) tiltų, Čikagos dango
raižių miesto centre, branduo
linių elektros jėgainių ir kitų 
svarbių objektų jau uždrausti 
lėktuvų skrydžiai, kad nepasi
kartotų New Yorko ar Vašing
tono atvejis. Prie įvažiavimų, 
privažiavimų statomos užtva
ros, visi įeinantys stropiai tik
rinami... Ar tai ne karo stovis 
krašte, kuris save visuomet 
laikė saugiausiu pasaulyje? 

Dabar jau kalbama apie ga
limus išpuolius, pasinaudo
jant sunkvežimiais. Rūpestis 
pagrįstas. Juk 1993 m. į to 
paties Vvorid Trade Center 
garažą įvažiavo sunkvežimis 
su sprogmenimis. Tiesa, tuo
met pastato nesugriovė, bet 
nukentėjo daug žmonių, buvo 
ir žuvusių. Vos pora metų pra
slinkus, bomba sunkvežimyje 
visiškai sunaikino valdišką 
pastatą Oklahoma City mies
te. Žuvo 168 žmonės. Sunk
vežimiais pasinaudojo teroris
tai Kenijoje, Tanzanijoje ir ki
tur išsprogdindami JAV am
basadas. Tačiau sunkvežimiai 
yra Amerikos gyvenimo bū
tinybė — jais keliauja gami
niai, prekės ir kiti svarbūs 
moderniojo gyvenimo reikme
nys. Miestai, keliai ir greitke
liai pilni sunkvežimių, vežan
čių skystą kurą, chemikalus, 
sprogmenis, net branduolines 
atliekas. Visame krašte kas
dien sunkvežimiais keliauja 
apie 770,000 pavojingų krovi
nių. Ar įmanoma visus juos 
patikrinti ir užtikrinti, kad 
vairuotojai neteroristai? Juo 
labiau, kad kai kuriose valsti
jose 'taip pat ir Illinois) nėra 
labai sunku įsigyti sunkve
žimio vairuotojo teises net be 
reikiamo pasiruošimo ar egza
minų... 

Perspėjimai saugotis tero
ristų yra naudingi, bet būtu 
daug naudingiau, jeigu už tų 
perspėjimų stovėtų kažkas 
konkretesnio, kuo galėtume 
tikėti ir pasitikėti. 

ŽVILGSNIAI 
NIJOLĖ 

Nr.26 
Šį parką vasaros me

tu aplanką arti 1 mm. turistų. 
Be to, Kuršių Nerija pripa
žinta pasaulio vertybe ir 
įtraukta į UNESCO gamtos 
paveldo sąrašą. Čia auga net 
34 rūšių nykstančių augalų; 
14 rūšių retų vabzdžių; čia gy
venąs labai retas šikšnospar
nis — šikšniukas nykštukas. 

Juodkrantė 

Nepaisant vardo, nieko juo
do čia nebuvo. Saulės, dan
gaus ir marių blizgesys, vėjo 
gaudimas, mėlyni, rudi žvejų 
namukai, liejos į šviesią ak
varelę. Vaikštinėjom pamariu, 
L. Rėzos gatve ir užsukom į 
skulptūrų parką, vardu „Žemė 
ir vanduo". Tai buvo plati pa
mario promenada nustatyta 
įvairaus dydžio, įvairių formų 
akmens skulptūromis. Stovėjo 
jos čia rimtos ir tvirtos, tar-

JANKUTE 

tum marių vėjų nugairinti 
žvejų veidai. Čia pat, į Baltijos 
pusę, ir garsusis Raganų kal
nas, apaugęs pušimis, eglė
mis, klevais. Nors vieno 
žvilgsnio į šį unikumą nepa
kanka, bet žvilgterėjau vis 
tiekį 

Raganas, laumes, diedus 
ir velnius 

„Iš gyvenimo vėlių bei vel
nių" vadinosi stora dr. Jono 
Basanavičiaus knyga mano 
tėvo bibliotekoj. Ją dažnai var
tydavau, ieškodama pačių 
„baisiausių" pasakų, kurias 
draugėms .perpasakodavau", 
kad sutemus visos galėtumėm 
viena kitą gąsdinti. Kaip gai
la, kaip gaila, kad ir jos, ir aš 
per anksti gimėm ir savo vai
kystėje nematėm šio Raganų 
kalno. Ak, tai botų buvęs mū
sų pasakų vaizdinis įsikūniji

mas! 
Dabar, kai pasaulio realybė 

kasdien darosi nepalyginamai 
baisesnė už baisiausias se
novės pasakas, Raganų kalno 
skulptūros — tik juokingi 
kvaili kipšai — Pinčiukai, nu
siminę vaiduokliai ir šluotas 
praradusios raganos. Visi jie 
iš šilto, jaukaus Lietuvos miš
kų medžio, pamario tautodai
lininkų išmoningai sukurti, 
įdomūs pažiūrėti, nuotraukoje 
atminimui pasilaikyti. Juod
krantėj, Nuodėmių slėny, dar 
18 a. žvejai aukodavę jūros 
dievams aukas ir teisdavę 
nusidėjėlius. Tame slėnyje 
nuo 1979 m. vyko kūrybinės 
stovyklos, kuriose medžio 
skulptoriai darbavosi, sukur
dami šį unikalų simpatingų 
baidyklių būrį. 

Raganų kalno papėdėj radau 
keletą kioskų, prekiaujančių 
„raganiškais" suvenyrais. Nu
sipirkau patį geriausią — 
spalvotom nuotraukom iš
puoštą, keturkalbę (lietuviš
kai, vokiškai, angliškai, rusiš
kai) knygutę „Lietuva. Juod

krantė. Raganų kalnas". 
Iš Juodkrantės pasukom 

skersai Neringą \ Baltijos pu
sę. Po veidrodėliais žaidžian
čių Kuršių marių, Baltija 
šniokštė ir putojo. Baltutėlis 
smėlis, margi, vandens nuglu
dinti akmenėliai, putomis ka
rūnuotos bangos priminė Mai
ronio neramios širdies žodžius 
— „Išsisupus plačiai vakarų 
vilnimis..." ir vėjavaikiškus 
Binkio — „Vėjas atprunkščia 
nuo Baltijos..." 

Šioj vandens ir smėlio har
monijoj gūdžiu disonansu rė
žėsi pilko betono keturkampis 
pastatas, aprūdijusiom durim, 
alyvuotas, šiukšlinas — tipin
gas sovietmečio statinys, pa
dargų garažas — kvailos žmo
gaus „galybės teršti" paliki
mas. 

Gražiuoju keliu traukėm to
lyn į Nidą. Kokie skambūs ir 
keisti pakelės vietovių vardai: 
Avikalnio ragas, Avino kalnas, 
Naglių ragas, Žirgų ragas. 
Pervalka, Preila, Bul vikio 
įlanka ir pagaliau Nida, Far-
nidžio įlankoj. Žvilgsnis į 

Nidą 

Neringos gintarų ir ginta
rėlių vėriny — didžiausią gin
tarą, įrėmintą kopomis ir pu

šynais. Prieš 50 milijonų metų kuršiai skaptavo gintarinius 
panašios pušys čia varvino dievukus, vėrė karolius ir au-

• . , . . kas aukojo Bangpūčiui. 
gintaro sakus, o visai nese- 5 F 

niai, gal tik prieš 1000 metų, (B.d.) 
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LIETUVOS VARDĄ REIKIA NE 
KARTOTI, O ŠIRDY TURĖTI 

Čikagoje su Lietuvos vals
tybės delegacija JAV LB kvie
timu lankėsi švietimo ir moks
lo ministras dr. Algirdas 
Monkevičius. Jis sutiko atsa
kyti į keletą ..Draugo" klau
simų. 

- Išeivijoje yra daug su
sirūpinimo, kad Lietuvos 
mokyklose per mažai dė
mesio skir iama taut išku
mui ir pa t r io t i škumui ug
dyti . Ar J ū s galė tumėte 
pasi teis int i , kad daba r t inė 
mokykla iš tiesų neaplei
džia šito baro? 

- Nenorėčiau teisintis, o pa
prasčiausiai pakviesti į mo
kyklas. Pats esu dirbęs ir mo
kytoju, ir mokyklos direktoriu
mi, ir švietimo skyriaus 
vedėju ir labai gerai žinau 
daugelį mokyklų. Štai Čikagos 
lietuviai girdėjo ..Ąžuoliuko" 
choro koncertą. Tai tik vienas 
iš chorų, tiesa, geriausių. Šią 
vasarą Klaipėdoje vyko chorų 
festivalis, kur dalyvavo 7,000 
tokių choristų, o tai buvo tik 
konkurso nugalėtojai. Iš viso 
jų buvo 15,000. Kiekvienoje 
mokykloje, kur esu buvęs ar 
dirbęs, yra nuostabių dalykų -
tautiškumo, etnografijos, dau
gybė muziejų. Galbūt klaidin
gas įspūdis susidaro iš spau
dos, iš diskusijų apie pilietiš
kumą arba iš asociacijų su 
Amerikos mokykla. Lietuvoje 
tautiškumo dvasia yra ugdo
ma nuo pat darželio. Visi 
darželiai yra tautinės pakrai
pos, gal kiek mažiau to yra iš 
Amerikos atėjusiuose Montes-
sori tipo darželiuose, nors ir 
ten yra tautiškumo. Paskui 
vėl tautiški vėrinėliai pra
dinėse klasėse. Aš esu tiesiog 
sužavėtas ir kiekvieną sykį 
nesulaikau ašarų, kai lankau
si mokykloje ir matau, kaip 
parengiamos programos, kaip 
vaikams meilė kraštui pertei
kiama pamokose. O vyresnėse 
klasėse reikia jaunuolį 
išmokyti suvokti visą pasaulį, 
matyti savo vietą jame. Jis 
turi žinoti, ką reiškia būti pi
liečiu: tai ne vien praeitimi gy
venti ir jausti savo šaknis, bet 
ir aktyviai dalyvauti kuriant 
savo valstybę. Pilietis turi 
mokėti išsirinkti savo valdžią, 
iš jos reikalauti, mokėti kurti 
Lietuvą ir nebėgti iš jos. Pilie
tiškumo ugdymas yra labai 
svarbus, bet jis nepaneigia 
tautiškumo šaknų, kurios yra 
sudedamos kaip pamatas dar
želyje, pradinėse klasėse. Esu 
turėjęs daugybę mokinių (dau
giau kaip 1,000) ir manau, 
kad dauguma myli savo 
tėvynę. Nemanau, kad reiktų 
nuolat „Lietuva, tauta, tė
vynė" žodžius kartoti, kaip ir 
Viešpaties ar mamos vardą. 
Juos reikia širdy turėt. 

- Lietuvoje daug nerimo 
dėl mažųjų mokyklų naiki
nimo, o tuo nerimu užsi
krečia ir išeivija. Tai 
skausmingas procesas: mo
kytojai p ra randa darbą, 
k a i m a s , m ie s t e l i s - ku l 
t ū r o s ž id inė l į . 

- O ką daryti? Kažkada Lie
tuvos kaime buvo kolchozai ir 
tarybiniai ūkiai. Daugiau 
negu 33 proc. žmonių gyveno 
ir vertėsi iš stambios kaimo 
pramonės, kuri aprūpindavo 
didžiuosius Rusijos miestus. 
Lietuva pagal produkcijos 
apimtį buvo viena pirmau
jančių Europoje - didžiulės 
fermos, didžiuliai laukai. Da
bar mes siekiam kitokio efek
tyvumo ir norime tą kaimą 
keisti. Iš tikrųjų, kaimas 
tuštėja. Juk negalim mes tų 
vaikų, kaip baudžiauninkų, 
uždaryti. Jeigu mokykloje - 7-
8 vaikai (su jais dirba viena 
mokytoja), tuos ketverius pra
dinės mokyklos metus vaikai 
uždaromi savame kaime, kai 
greta - už 6-7 km - yra gera 
vidurinė ar pagrindinė mokyk
la. Aš turiu savo patirtį ir ma
nau, kad tokias mokyklas 
būtinai reikia uždaryti, pa
sirūpinant mokytojais, kad jie 
gautų darbo kitur. O vaikus 
saugiai vežioti į šiuolaikinę 
mokyklą, kur mokoma užsie
nio kalbų, kur yra sporto, 
aktų salė, kur pagaliau yra 
kompiuteriai, kur rengiamos 
ekskursijos. Seniūnijos centre, 
kur yra bažnyčia, mokykla, 
kultūros namai, biblioteka, 
kur gal dar yra muzikos mo
kykla ar jos filialas, vaikui yra 
žymiai geresnės sąlygos moky
tis, - mes ištraukiam jį iš 
uždaros erdvės, kuri pasmer
kia vaiką dideliam atsiliki
mui. Kaip stebuklingai be
dirbtų mokytojas, bet jis dirba 
su 4 klasėmis. Jis negali pa
siekti to, ką gali padaryti 
mokytojai, dirbdami su atski
romis klasėmis. Man atrodo, 
kad būtent dėl to reikia tvar
kyti tą tinklą ir padėti savival
dybėms. Mes taip palaipsniui 
ir darom. Labiausiai, žinoma, 
nepatenkinti kai kurie moky
tojai, kurie praranda didžiulį 
uždarbį. Kai kada tokioje mo
kyklėlėje, kur yra 7 vaikai, 
mokytojas uždirba kaip vidu
rinės mokyklos direktorius. 
Suprantama, kad jis ragina 
tėvus jį palaikyti. Bet mo
kyklų vadovai, švietimo orga
nizatoriai tas problemas iš
sprendžia. Žinoma, tai nėra 
lengva, nes Lietuvoje trūksta 
lėšų ir mokykloms sutvarkyti, 
ir autobusiukams pirkti. Bet 
gal išeivijai nežinoma, kad 
šiemet yra daugiau padaryta 
negu per visus 10 metų - už 
100 mln. Lt yra naujai sutvar
kyta mokyklų, daugiau pada
ryta ir kompiuterizuojant jas 
- įrengta 7 tūkstančiai naujų 
kompiuterizuotų darbo vietų, 
nupirkta 50 geltonųjų auto
busiukų, išleista naujų moky
mo priemonių. Kasmet ta situ
acija gerėja. 

Kaip buvo kalbėta LR Seimo 
ir JAV LB Tarybos atstovų 
posėdžiuose Lemonte, IL, aš 
manau, kad greičiau reiktų 
tvarkyti aukštąjį mokslą, 
mokslo institutus, kurie pri
sidėtų prie mokslo vystymo, 
technologijų, verslo plėtotės, 
kad mūsų valstybėje atsirastų 
daugiau pajamų gerinti 
švietimo sistemą. 

- Spaudoje šmėkščioja 
didžiuliai skaičiai vaikų, 
nelankančių mokyklų. Kur 
čia šuo pakastas? 

- Paprastai kalbama apie 
15-20 takšt, vaikų, kurie esą 
nelanko mokyklos, bet tas 
skaičius miglotas. Niekas 
nežino, iš kokios statistikos jis 
atėjęs ir nuolat kartojamas. 
Pradėjęs dirbti ministru, 
išsikėliau sau uždavinį ir Vy
riausybėje jau esame numatę 
įvesti sistemą, bet pati mokyk
la negali suskaičiuoti. Kas tie 

S K E L B I A I 
Paslaugos Nekilnojamasis tur tas 

Lituanistinio švietimo darbuotojai nusifotografavo su Lietuvos švietimo ir mokslo ministru dr. Algirdu Monke
vičiumi. Sėdi iš kaires: Dalile Polikaitienė, Antanas Poi.kaitis, Irena Polikaitiene, Juozas Polikaitis. Stovi iš 
kaires: Audronė Eivikiene, Renata Butauskienė, Jonas Kavaliūnas, Jūratė Dovilienė, dr. Algirdas Monkevičius, 
Laima Apanavičienė. J o n o Urbono nuotr. 

vaikai, kurie nelanko mokyk
los? Tai vaikai šeimų, kurios 
migruoja. Apskaitos, kur jie 
išsikelia, nėra ir demokra
tinėje valstybėje negali būti. 
Kas gali žinoti, kad iš Klai
pėdos į Telšius atvažiavo šei
ma su vaikais. Anksčiau patys 
mokytojai buvo verčiami eiti 
per kiemus ir teirautis, ar ten 
nėra mokyklinio amžiaus 
vaikų. Juos pjudydavo šu
nimis ir alkoholikai tėvai ne
labai svetingai sutikdavo. 
Mūsų duomenimis, šie skai
čiai yra labai išpūsti. Ir tame 
rajone, kur aš dirbau, mums 
sakydavo, kad tokių vaikų yra 
daug, bet kai mes su
skaičiuodavome, pasirodyda--

vo, kad jų vienetai - 12-13 vi
same rajone. 

Šiemet Vidaus reikalų mi
nisterija ir migracijos tarny
bos kiekvienam gimusiam vai
kui suteiks asmens kodą, kurį 
iki šiol jis gaudavo tik suka
kęs 16 metų. Tuomet galima 
bus kontroliuoti. Labai svar
bu, kad visi vaikai būtų mo
kyklose. 

- Mačiau, kad vaikščiojo
te po Čikagos lituanistinės 
mokyklos klases. Kokie 
Jūsų įspūdžiai? 

- O Lemonte dar spėjau pa
buvoti ir pamokėlėse - ir pas 
mažiukus, ir pas suaugusius. 
Man paliko labai gerą įspūdį, 
pasirodo, kad mokinių ne tik 
kad nemažėja, bet netgi dau
gėja, trūksta vietų visus no
rinčius priimti. Tai labai džiu
gu, tik mačiau, kad čia trūks
tama kai kurių mokymo prie
monių, netgi naujesnių žemė
lapių. Čia nėra informacijos, 
kokie vadovėliai pas mus 
leidžiami. Sutarėm bendra
darbiauti, kuo galėsim, tuo 
padėsim. Tarsimės su leidyk
lomis, kad jos lengvatinėmis 
sąlygomis galėtų pateikti 
trūkstamus vadovėlius. Džiu
gu, kad čia į mokyklėles pri
imami mažiukai vaikai, jie la
bai anksti pratinami prie lie
tuviško žodžio. Su jais įdomiai 
ir išradingai dirba mokytojos. 
Įdomu, kad čia mokytoja turi 
padėjėją, Lietuvoje tai būtų 
prabanga. Mačiau daug išra
dingumo ir pasišventimo. Lie
tuvybės šaknys čia gilios. Ne
sitikėjau to pamatyti ir pajus
ti. 

- Norėtume su Jumis su
sipažinti. 

- Esu kilęs iš Rietavo, čia 
baigiau vidurinę mokyklą. Mo
kiausi Šiauliuose. Esu įsigijęs 
matematikos ir fizikos moky
tojo specialybę, vėliau - dar ir 
informatikos. Esu apgynęs so
cialinių mokslų daktaro diser
taciją. Dirbau vakarinėje ir 
bendrojo lavinimo vidurinėje 
mokykloje. 6 metus dirbau 
mokyklos direktoriumi Pa
pilėje, Simono Daukanto vidu
rinėje mokykloje (dar 1968 m. 
mokykla - viena iš pirmųjų -
pavadinta šiuo vardu, - Pa
pilėje palaidotas Simonas 
Daukantas). Kaip tik jūsų Jo
nas ir Laima Šalčiai remia tos 

Vaiva Vėbraite. 

APDOVANOTI IR PAGERBTI 
Atšventusi A.P P.L.E. (Ame

rikos pedagogų talka Lietuvos 
švietimui) dešimtmetį 2000 m. 
vasarą, organizacijos valdyba 
su tarybos pritarimu, nutarė 
įsteigti Garbės narystės pažy
mėjimus nariams ir draugijos 
bendraminčiams, kurie ilgus 
metus nepailstamai dirba, įgy
vendinant A.P.P.L.E. organi
zacijos tikslus. Todėl šią vasa
rą A.P.P.L.E. kursų atidarymo 
metu liepos 16 d. Pedagogų 
profesinės raidos centre Vil
niuje trims asmenims buvo 
įteikti šie pažymėjimai: stei
gėjai ir ilgametei pirmininkei 
Vaivai Vėbraitei bei dviems 
kolegoms iš Lietuvos, Marytei 
Speičienei ir dr. doc. Algirdui 
Grigoniui. 

Pirmoji apdovanota buvo 
Vaiva Vėbraitė, kuri 1990 m., 
kartu su Jūrate Krokyte, pa
ragintos Švietimo ir kultūros 
ministro Dariaus Kuolio, įstei
gė A.P.P.L.E. bendriją ir nu
statė veiklos gaires. V. Vėbrai
tė buvo viena pirmųjų tarybos 
narių ir, svarbiausia, ėjo pir
mininkės pareigas net aštuo
nerius metus, iki 1998 vasa
ros, kai prezidentas Valdas 
Adamkus pakvietė ją į Švie
timo ir mokslo ministeriją už
imti viceministrės pareigas. 
Jos vadovavimo metais 
A.P.P.L.E. bendrijos veikla 
tvirtai subrendo. Kasmet buvo 
organizuojami vasaros kursai, 
kuriuose jau yra dalyvavę 
daugiau nei trečdalis Lietuvos 
pedagogų. Šie kursai sukvies
davo visą eilę specialistų iš 
JAV ir Kanados, kurie aukojo 
žinias, laiką ir lėšas, kad Lie
tuvos pedagogai galėtų tobu
lintis savo specialybėse. Taip 
pat labai sėkmingai vyko sti
pendijų vajus, kad Lietuvos 
mokytojams palengvintų sąly
gas lankytis kursuose. Nuste
busi, besišypsodama, V. Vėb-

mokyklos ateitininkus. 
Po to dirbau švietimo sky

riaus vedėju. įgyvendinom 
daug naujų projektų. Vienas 
iš jų - 1998 m. kompiuteriza-
vom visą rajoną, prijungėm 
prie interneto, atsilikdami 
nuo Amerikos tik per 6 mėne
sius. Buvo labai įdomus dar
bas. Ir lygia greta buvau pa
kviestas Šiaulių universitete 
kurti naują - socialinių moks
lų fakultetą, kuris rengtų 
ekonomistus, verslo vadybi
ninkus, viešojo administravi
mo specialistus. 3 metus dir
bau, buvau to fakulteto de
kanas. 2000 m. rinkimų metu 
Akmenės-Joniškio vienman
datėje apygardoje buvau 
išrinktas į Seimą. O ten pasi-
skirstėm darbais. Man teko 
švietimo ministro postas. Tai 
sunkus darbas, slegia atsako
mybė, bet jaučiu kolegų pasi
tikėjimą, ir tai drąsina. 

Dėkojame už pokalbi. 
Kalbėjosi 

Audronė V. Škiudaitė 

raitė priėmė pažymėjimą iš 
2001 m. pirmininkės Gitos 
Kupčinskienės. 

Emilija Sakadolskienė, bu
vusi A.P.P.L.E. pirmininkė 
1998-2000 m., iškvietė Marytę 
Speičienę, kuri dirba Švietimo 
ir mokslo ministerijos Pedago
gų rengimo bei kvalifikacijos 
tobulinimo skyriaus vyr. spe
cialiste, rūpinasi profesinės 
raidos klausimais. M. Speičie
nę pradėjo bendradarbiauti su 
A.P.P.L.E. nuo pat pirmųjų 
1991 m. seminarų Vilniuje. 
Tuomet ji dirbo Mokytojų kva
lifikacijos kėlimo institute 
Baltupiuose, kur ir vyko kur
sai. Ji buvo pati pirmoji 
A.P.P.L.E. ryšininkė Lietuvo
je, kai A.P.P.L.E. dar neturėjo 
savo atskiros raštinės. M. 
Speičienė rinko medžiagas pir
majam A.P.P.L.E. mokytojų 
metodiniam centrui Vilniuje. 
Perėjusi dirbti į ministeriją, 
M. Speičienė ir toliau liko 
A.P.P.L.E ryšininkės parei
gose. Kasmet ji ministerijos 
vardu koordinuoja A.P.P.L.E. 
kursų organizavimą Lietuvoje. 
Labai kukliai savo indėlį orga
nizacijos veikloje vertinanti 
M. Speičienė tą dieną susilau
kė ypatingos A.P.P.L.E. bend
radarbių padėkos už nuoširdų 
darbą per visus šiuos metus. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto eidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO. SAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Fran« Zapolis :r Otf. Mgr Ajuse 
S Kane tcalba IietLiviika: 

FRANK ZAPOUS 
3206 1/2 Weet 95th Street 

Te). (706) 424-8654 
(773)581-8654 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

"soffits", "decks", "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis, 

, te/. 630-241-1912. , 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

onę-rmiza «7ti 
t r/OI) 425 - 7110 

.rmiHMas 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
> Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Siūlo išnuomot i 

Siūlo darbą 

Summit rajone 
išnuomojamas 2 miegamųjų 
butas; I aukšte. Kaina $750 

per mėn. Tel. 708-594-1184. 

Ieško darbo 
Window VVashers Needed! 

40.000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mu£ 
have valid drivcr' s license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
LA. McMabon Window Washing. 
Tel. 800-820-6155. 

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1,800. Tel. 615-554-3161. 

54 m. moteris ieško darbo 
žmonių priežiūroje. Gali 

gyventi kartu. Gali pavaduoti 
kelis mėnesius. Gerai gamina 
maistą. TeL 773-736-5086. 

LIETUVOS D U K T E R Ų DRAUGIJAI aukos 
nuo 4/17 iki 10/15 (tęsinys): 

Po $30 

Po $25 
Po $25 

(du kartus) A. ir B. Lesevičiūtės, Marija 
Remienė. 
Stasė Kavaliūnienė, dr. J. Jakševičienė. 
Genovaitė Musonis, Juzefą Šimaitienė, Sofija 
Vakselienė, Marija Stoškienė, Angelė 
Venclovienė, M. Černius, Nina Jurkšaitienė, 
Elena ir Stasys Baras, Danguolė Vitkus, 
Bronė Mikulskienė, Ona Kartanas, Alfonsą 
Laniauskienė, Bronė Pakalka, Birutė 
Podienė, Marija Noreikienė, Elvyra 
Narutienė, Danutė Vidžiūnas, Vasilevskienė 
Elena, Stefanija Mikaliukas, Gražina 
Miecevičiūtė. 
Genė Blinstrubienė, Koste Venskus, Janina 
Pileckienė, Jeronimas Gaižutis, Sofija 
Beigienė. 
Birutė Razumienė. 
Joana Ramanauskienė, Genovaitė 
Kiudulienė, Ona Norvilienė, Teresė 
Glambienė, Ona Mikėnienė. 

Lietuvos Dukterų draugija nuoširdžiai dėkoja u i 
aukas, kuriu dėka mes t ies iame pagalbos ranką 
vargstantiems. 

Po $10 

$6 
Po $5 

2002 metams išrinktas 
A.P.P.L.E. pirmininkas dr. 
Phillip Taylor paminėjo dr. 
doc. Algirdo Grigonio nuopel
nus irt absentia, nes dr. Grigo
nis tuo metu dalyvavo atski
rame A.P.P.L.E. seminarų ati
daryme Gelgaudiškyje. Tai 
buvo tik viena iš šešių vieto
vių, kurias aplankė dr. Grigo
nis su A.P.P.L.E. lektorių ko
manda šią vasarą. 1991 m. va
sarą A. Grigonis irgi dirbo Mo
kytojų kvalifikacijos kėlimo 
i n s t i t u t e B a l t u p i u o s e , ka i vy
ko pirmiej i A.P .P .L .E . k u r s a i . 
P a s i s ė m ę s d a u g y b ė s idėjų 

Emilija Sakadolskienė ir dr. Phillip Taylor sveikina A.P.P.L.E. bendrijos 
parbus nare Maryte Spoičienę 

šiuose kursuose dr. Grigonis 
prisidėjo prie specialiosios pe
dagogikos reformos Lietuvoje. 
1996 m. jis, kartu su kitais 
A.P.P.L.E. dalyviais, įsteigė 
pirmąją ir ligi šiol vienintelę 
A.P.P.L.E. kuopą Lietuvoje. 
Šios Kauno kuopos veiklos sri
tis aprėpia ne tik organizuoja
mus kursus mokslo metų ir 
vasaros metu, bet ir mokytojų 
metodirų centrą, kuris tarnau
ja visam Kauno rajonui ir už 
jo ribų. Dr. Grigoniui centrą 
įkurti ir išlaikyti padėjo 
A.P.P.L.E. lektorius ir tarybos 
narys dr. Kari Janovvitz iš 
Pensilvanijos. Ne vienas dr. 
doc. Grigonio magistrantas iš 

• Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto praleidžia daug laiko 
šiame centre. Per pastaruo
sius šešerius metus Kauno 
skyriaus specialiosios pedago
gikos A.P.P.L.E. kursuose jau 
dalyvavo daugiau nei 2,600 
Lietuvos mokytojų. Praėjus 
savaitei nuo kursų atidarymo 
dienos, G. Kupčinskienė ir dr. 
P. Taylor susirado dr. Grigonį 
kursuose Skaudvilėje, kur ir 
įteikė jam Garbės nario pažy
mėjimą. 

Tikimės, kad ši graži 
A.P.P.L.E. tradicija tęsis ir to
liau. Iš tiesų yra daug Įmonių, 
kurie nusipelnė tokio pripaži
nimo. Todėl A.P.P.L.E. veikla 
ir yra sėkminga jau vienuolika 
metų, nes vis atsiranda žmo
nių, kuriems rūpi Lietuva, jos 
vaikai ir ateitis. 

Gitą Kupčinskienė 



IŠSISKYRIMAS SU „ĄŽUOLIUKU' 
Pirmadienis , spalio 22-oji 

O'rtare oro uostas. Laukiame, 
pas i t inkame „Ąžuoliuką", su
grįžtantį iš Sal t Lake City (to
liau — SLC). Marija Remienė, 
Juozas Polikaitis ir a š (šio in
terviu autorė). Ilgai laukus , 
pasirodo ir mūsų svečiai. Iš 
veidų matyt i — pavargę. Ne
paisant šito, naudojuosi proga, 
nes tuoj tuoj jų nebus — jie 
vyksta Kanadon. 

Pirmąjį „pačiumpu" Vyt. 
Miškinį ir klausiu: „Kaip?", 
ta lp indama į šį klausimą vis-
ką. 

Vyt. Mišk in i s : 
— Kaip sekėsi? Koncerta

vome gal deš imt kar tų . Trum
pai. Rodė televizija. Sunku pa
sakyti , ku r bus pri ta ikyta. Tu
r ime ir kopiją savo rankose. 
Patenkint i ir net labai. Pavar
gę -— dar labiau. įsivaizduok, 
kad per tokį t rumpą laiką mū
sų organizmai tur i prisitai
kyti prie laiko juos tų skir tu
mo, o vaka r ir š iandien kė
lėmės penktą ryto, užvakar — 
šeštą... Vieną dieną buvo net 
ketur i koncertai . Krūvis ne tik 
vaikams, bet ir suaugus iems 
pakankama i didelis. 

Marija R e m i e n ė ( to l iau — 
M.R.): — Kiek c h o r ų daly
vavo? K i e k da lyv iu , k i e k 
k lausyto jų? Ar t e k o J u m s 
d ir iguot i? 

— Pagr indiniame koncerte 
buvo apie tūks tan t i s dalyvių, 
o klausytojų apie septyniolika 
tūkstančių. Ne, m a n neteko 
diriguoti. Nė vienas svečias 
nedirigavo, išskyrus vietinę 
moterį dirigentę, kuri vadova
vo labai galingam universiteto 
chorui (tai gal didžiausias cho
ras pasaulyje — 300 vyrų dai
nuoja kartu!) , buvo tik vienas 
svečias dirigentas — Henry 
Leck iš Indianapolio. Užsienio 
kolektyvų buvo vienuolika. 
Rengėjai planavo dvigubai 
daugiau. Neatvyko, nes po 
rugsėjo vienuoliktosios ne vi
sus vilioja Amerika... Sekma
dienį, spalio 20 d., tiesioginia
me eteryje ir mes giedojome. 
Iš TV šį pasirodymą mums 
įrašė į buitinę juostą. Paža
dėjo, kai sumontuos, atsiųsti 
juostelę ir iš festivalinio rengi
nio. 

L.T. — P a l i k tą j u o s t e l ę , 
p a r o d y s i m e p e r A m e r i k o s 
l i e t u v i ų TV. 

— A Reneckis sakė, kad iš 
buit inės juostos nieko negali 
parodyti. 

L.T. — Gaila . Vytauta i , 
n o r s ir p a v a r g ę s , bet šyp
sa i s i , m a t y t , es i į ver t in tas 
ir p a t e n k i n t a s . Vadinas i 

b u v o verta da lyvaut i 0 ! 
— Iš visų atsiliepimų, ren

gėjų įvertinimų, suprantame, 
kad buvome verti atstovauti 
Lietuvai. 

M.R.: — Kaip p a t y s įverti
n a t e šią ke l ionę? 

— Neoficialiai mus rikiavo į 
pirmąją vietą. Tarpe visų dai
nininkų buvome kitokie. Įsi
vaizduokite, kad daugelis tų 
chorų dainavo vienbalses dai
neles, na, dar pamojavo ran
komis... 

L.T. — Ar j i e i šgirdo, pa
j a u t ė „Ąžuoliuko" lygi? 

— Be abejo. 
M.R.: — Ar da inavote lie

tuv i ška i? 
— Dainavome vaikams lie

tuviškas smagiausias dainas. 
Man pačiam teko vesti mūsų 
programą ir tuoj buvau pa
kr ikštytas „Showman". 

M.R.: — Man v i s noris i 
pasakyt i J u m s kompl imen
tą — dir igavote nepapras
tai plast iškai . . . 

— Ačiū, bet rankų plastika 
dar ne viską pasako. 

Čia Marija paprašo Vytautą 
Miškinį nusifotografuoti su 
„Draugo" laikraščiais (surin
kome ir padovanojome visus 
išspausdintus „Drauge" straips
nius apie chorą) — nuotrauka 
atminčiai. 

— SLC gyvenome mormonų 
šeimose. Jų gyvenimo būdas 
savotiškas — nepusryčiauja. 
Mums iškart problemėlė — 
kavos nėra, arbatos nėra. Vė
liau atsirado kava — karšto 
vandens puodelis iš čiaupo ir 
dėkis t irpstamos kavos, kiek 
nori... Pienas iš miltelių. Tada 
atsimeni na tūra lų Lietuvos 
maistą... 

Šeštadienį (spalio 19 d.) tu
rėjome pagrindinį koncertą. 
Dainavome bendras dainas. 
Kiekvienas choras dar turėjo 
5-6 min. individualų pasiro
dymą. Kokią dainą priėmė ge
riausiai? — B. Balakauskie
nės „Pagausiu lietų". Čia visas 
spektaklis — vaikai dainuoja, 
o vyrai papildo — pritaria, 
kaip šou, su skėčiais, pagaliu
kais ir t.t. 

L.T.: — Kodėl m u m s to 
neparodėte? 

— Buvo rimtas koncertas ir 
šou netiko rodyti. 

L.T. — Tai parodyk Kana
doje! J u k ž m o n ė m s įdomu, 
įvairovė! P u b l i k a pri ims! 
Čia m e s to įva ir iapus išku
m o ir p a s i g e d o m e . O ko
k ius , be j a u minė to , kūri
n i u s pr i ėmė š i lč iausiai? 
Kas labiausiai pa t iko žiū
rovams? 

DRAUGAS, 2001 m. lapkričio 7 d., trečiadienis 

..Ąžuoliuko" choras Maria gimnazijos scenoje, Čikagoje, spalio 14 d. 1 amula ič io nuotrauka. 

Muz Vytautas Miškinis. Lietuvos Chorų sąjungos prezidentas, skaito 
..Dfaugg" Ar jus jau užsiprenumeravote" Primename, kad :ki gr.,od/;o 
•ii d ..Draugu" metine prenumerata, pirma karta j ; •až.-e-.ren-.me:-i<--:.v. 
tiems, yra tik 65 doleriai Kreipkitės •, administi ari a 

— Iš Bernstein „West Side 
Story", mano kūrinys, skirtas 
rugsėjo 11-osios aukų atmini
mui. Kiekviename koncerte 
klausė, ar mes galime juos dar 
padainuoti. Beje, įsigijome ir 
gerbėjų, kurie sekiojo iš kon
certo į koncertą. 

M.R.: — Mes labai laimin
gi, kad, galų gale, „Ąžuoliu
kas" koncertuoja JAV. 

— SL City klausinėjo, kaip, 
kokiu būdu atvykome, koncer
tavome kituose miestuose. 
Juk kelionė ilga, atstumai di
deli. Visiems sakiau, kad mū
sų kelionė buvo pritaikyta ir 
prie Lietuvių Bendruomenės 
50-mečio minėjimo, ir jei ne 
LB Kultūros taryba, tai nieko 
ir nebūtų. Nebūtume atvykę. 
Finansai. 

M.R.: — Keturiasdešim
ties žmonių grupė yra la
bai didelė . N o r s kuo toliau, 
tuo labiau ir mūsų žmonės 
pritaria tai minčiai , kad 
tik aukšto ir labai aukšto 
lygio, profesional ios gru
pės atvyktų pas mus ir 
koncertuotų. 

L.T.: — Kai pradėjome 
diskusiją JAV LB Kultūros 
taryboje, kad tik aukšto ly
gio grupėms rengti koncer
tus, sakyč iau , ne visi iškart 
priėmė kaip nuostatą. Ir 
š iandien yra sakančių — 
pas i tenkinkime savais ar
ba kokia saviveikl ine šo
kių grupe. Manau, kad gy
venimas į t ikinamai mums 
diktuoja k i tką — siekimą 
aukštesnio . Išeikvoti jėgas, 
savo asmenin į laiką me
ninės grupės atvykimo or
ganizavimui , koncertų ren
gimui v i suomeninia i s pag
rindais (už šį darbą niekas 
n ieko nemoka!) yra pasiau
kojamas darbas, todėl ir 
norisi , kad j i s atsimokėtų 
bent dvas in ia i s mokesčiais 
— žiūrovų įvertinimu, da
lyvių padėka. 

— Kelionė į JAV pakylėjo 
Ąžuoliuką", garsinantį Lietu
vą. Visur pristatė su mūsų 
vėliava. Įrašė betarpiškus da
lyvių komentarus. Tikiu, kad 
mus išgirs, pamatys, ne tik 
tas septyniolika tūkstančių, o 
kur kas daugiau. Jau vien tai, 
kad salėse žiūrovai daugiau
sia mums plojo, jei sakyti tie
siai — daugiausia klykė, su
darė mums įspūdį, kad esame 
įvertinti. Mes parodėme Lietu
vos lygį. Išgirdę mus, daugelis 
išgirdo ir Lietuvos vardą! 

.Ąžuol iukas" — Lietuvos 
ambasadorius 

Pradedamo įprasti, kad Lie
tuva garsina tik sportininkai, 
kai kurie dailininką; su asme
ninėmis parodomis užsienyje. 
na, dar Lietuva „garsina" Eu
ropoje nusikaltėliai. Vis kuo 
mažiau dėmesio jaučia me
nines veiklos garsintojai. Net 
nesuprantu kodėl. Todėl ir 
klausiu Vyt Miškinio — Lie
tuvos choru .-..'.(jungos prezi 
dento, Muzikos akademijos 
chorinio dainavimo katedros 
profesoriaus kas lydėjo 
„Ąžuoliuką" į tokią garbingos 
misijos kelione — ambasado
riai, konsulai, ministrai'.' 

Niekas 
— Kaip tai , juk Lietuvos 

chorinė kultūra senia i gar
sėja po visą Europą. Veik 

prieš 35 metus vyrų c h o r a s 
„Varpas" I ta l i jos Areco 
mieste (Areco v i e n u o l y n e 
buvo išrastas b ū d a s užra
šyti melodiją, o t iksl iau, 
specialūs ženklai — ga idos 
— L.T.) laimėjo aukščiau
sią apdovanojimą Europo
je. Ir iki to laiko, ir po to, 
mūsų chorai nestovėjo vie
toje. Ypač per atkovotos 
nepriklausomybės laiko
tarpį, kai susikūrė t iek 
daug naujų chorų. Vien 
buvę „ąžuoliukai", dabar 
talentingi chorvedžiai , su
kūrė chorus „Cantemus", 
„Brevis", kurie visą Eu
ropą „nuskalpavo" — kur 
tik nuvažiuoja, ten pr izus 
susišluoja. Taigi, j ie ir gar
sina Lietuvą, tampa jo s am
basadoriais! 

— Deja, Lietuvos chorinė 
kultūra vis labiau nustumia
ma į šoną. 

— Bet j u k dar tur ime 
dainų šventes! 

— Kaip paaiškinti? Lietuva, 
be jokios abejonės, turi daug 
chorinės muzikos laureatų per 
viso pasaulio konkursus, festi
valius, tačiau žmonės, sėdin
tys vyriausybėje ar šalia jos, 
netraktuoja chorinės kultūros, 
kaip profesionalaus meno. Ap
maudu, kad tai laikoma mėgė
jišku judėjimu, nors jam vado
vauja profesionalai. Nesiskai
tymas, nepagarba — dažnas 
svečias ministrų priimamuo
se. Prisimenu, kaip aš, Lietu
vos chorvedžių sąjungos prezi
dentas, niekaip negalėjau pa
tekti pas ministrą K. Platelį 
svarbiam pokalbiui. Kur tau! 
Lengviau patekau į preziden
tūrą. 

Mūsų paskutinė kelionė į 
SLC iškalbingai byloja apie 
vyriausybės požiūrį į mus. At
vykstame vieni. Ten atvyko ir 
Izraelio chorai. Ne vieni. Atvy
ko Izraelio ambasadorius. 
Spaudos dėmesys iškart pa
didėjo. Ką jie ir kaip dainuoja 
— kita kalba, bet dainavimo 
vertintojai didžiosios politikos 
nedaro. Kitas pavyzdys — at
vyko iš Rusijos Nižnyj Novgo
rodo berniukų chorelis. Kokia 
reklama pasidarė! Jų vadovas 
— mano senas draugas, dar 
iki 1990 metų. Kaip jie dai
nuoja, nekalbėsime, bet su jais 
atvyko apskrities generalgu
bernatorius, jo pavaduotojas. 
Iškart padarė politizuotą rei
kalą. Aplink tą generalguber
natorių sekioja spauda. Laik
raščiuose, per TV, radiją pa
sipylė ilgesnės, trumpesnės 
žinutės — Rusija, jos atstovai 
Salt Lake City! Politika. Pri
ėmimai. Visi laikraščiai rašo, 
kad dalyvavo vaikų choras iš 
Rusijos. Pučia burbulą. Nie
kas čia nepasakys, kad choras 
silpnas, o Lietuvos stipresnis. 
Niekas šiuo atveju nedarys jo
kios analizės. Jokiu būdu. Po
litika! 

Arba, žinau, kaj kurie už
sienio chorai dainuoja Mille
nium salėje ir pasitaiko, kad 
net į ritmą nepataiko... Mums 
muzikinė ambicija neleidžia 
dainuoti tokius niekus. Mūsų 
supratimas kitoks — mes re
prezentuojame tik aukštu me
niniu lygiu. 

— Dažnai politika panaši 
į burbulą- Kartai* juo di
desnis, tuo matomcsnis . 

Alnis Kiškis. „Ąžuoliuko" choro ad
ministratorius. 

— Kartais juo didesnis, tuo 
greičiau susprogsta... „Ąžuo
liuko" situacija tokia — jį pa
stebės, jei bus koks kritikas ir 
pradės daryti lyginamąją ana
lizę. Jį, taip pat pastebės, jei 
bus j is parodytas per Ameri
kos TV, jei j a m bus skirta bent 
10 min., o jei tarpe kitų, pra
bėgomis, sunku pasakyti. Pri
klausomai, kaip ir kiek norės 
to TV direktoriai ir t.t. O jei 
dar būtų ka r tu ir amba:. "do-
rius a r net garbės konsulas, 
tada būtų atkreiptas dėmesys 
ir į šalį. Dainavimas tik po 
to... 

Mūsų kaimynų estų, choras 
atvyko su visa telekompanija, 
savo apara tū ra , čia pat suka 
filmą. Padarys iš tokio festiva
lio vėl politizuotą reikalą, iš
pūs didelį burbulą, tą filmą 
parodys ne tik pas save, be 
abejo, jį įsigys ir estų žmonės, 
gyvenantys visame pasaulyje, 
kaip ir lietuviai. Tarpe jų yra 
visokio lygio žmonių, kurie 
pamatę dainuojančius vaikus, 
irgi nesėdi susikišę rankas į 
kišenes, kažką pasistengs nu
veikti Estijos labui. Tai yra 
nematomoji politika, kuri taip 
pat galėjo skinti kelią ir Lietu
vai. 

— Tai ar iš tikrųjų niekas 
ir n e a t v y k o su „Ąžuoliu
ku"? 

— Niekas. Tikrai sakau tie
są. Aš neturėjau pinigų ap
mokėti jų kelionei. Su mumis 
nėra nė vieno, kuris yra ne 
„Ąžuoliukas". Nė vieno. Nebu
vo nė vieno tėvo. Man aiškiai 
buvo pasakyta — Lietuva ne
turi pinigų. Dar A. Grigas bu
vo rezervavęs keletą vietų, 
tikėdamiesi — gal... Buvo ma
noma, jei i rĄiuoliukas" galės 
koncertuoti VVashingtone, vy
riausybiniame lygyje, tada jie 
atvyks kar tu , bet kai liko tik 
Holokausto muziejus, tada li
kome vieni. 

— Ar vyriausybės na
riams per maža auditorija? 

— Kada palygini tokius da
lykus su kitais, kad ir buvu
siais posovietiniais kraštais, 
matai, koks politikų lygis. Kur 
galima, pasinaudojus situaci
ja, mušt i būgną — Lietuva! 
Ambasadoriai, būdami kartu, 
padeda garsinti šalį, nes tada 
vyksta priėmimai. Na, o mes 
darbar, kaip tie vaikai be tė
vų. Skaudu, kad liko neišnau
dotos galimybės. 

Negaliu nepapasakoti labai 
įdomaus nutikimo Salt Lake 
City mieste. Sėdim, pasirengę 
eiti t scena, kai šalia manęs 
klesteli pagyvenęs, kresnas 
vyrukas. Žiūri jis ; mane. pa

duoda savo vizitinę kortelę — 
Michael (Mykolas) Miškinis. 
Žurnalistikos profesorius. Kai 
salėje išgirdo skelbimą, kad 
kviečiamas Miškinis, tai jis ir 
prisistatė, o pasirodo, ne jo 
reikia, bet lietuvių choro vado
vo. Tada susidomėjo ir susira
do mane. Net amo netekau. 
Praleidome visą vakarą. Jo tė
vai iš tų pačių kraštų, kaip 
mano mama. Panoro bendrau
ti. Pasikeitėme adresais. 

— Bet tavo mama ne Miš
kinytė . 

— Ne, bet tose pačiose apy
linkėse, kaip Marcinkonyse, 
Varėnoje, Zervynose buvo ar
timų žmonių, ištekėjusių už 
Miškinių. Banga į Ameriką 
prasidėjo 1904 metais. Anks
čiau mama pasakojo, kad čia 
gyveno ar gyvena dėdės, tetos. 
Nusifotografavome. Įdomu, 
kad mano mamos brolis, kaip 
du vandes lašai panašus į šitą 
amerikonišką Miškinį. Nebe
kalba lietuviškai. Įdomus 
žmogus. Pareiškė labai aktyvų 
norą atvykti į Lietuvą. J is , 
kaip FBI darbuotojas, buvo at
vykęs į SSSR, kai Nixon buvo 
Leningrade, ir buvo atsakin
gas už jo apsaugą. Dabar dės
to saugumo meną universi
tete. Jo atmintyje išliko labai 
keistos lietuviškos tradicijos 
— močiutė, mama liepdavo 
valgyti visus Kūčių patieka
lus. J am apie 70. Atsimena 
keletą žodžių — „galva" — gal 
žmogaus, gal kopūsto... 

Sužinojau, kad SLC gyvena 
apie 100 lietuvių. Ten, ben
draujant su žmonėmis, ne
svarbu, jie lietuviai, ar ameri
kiečiai, buvo įdomu patirti, 
kad įvykiai New Yorke toli 
nuo jų, sako — a, ten prie At
lanto. Kai mes patys klau
sinėjame, susijaudinę, o jie sa
ko — taip taip, ten kariauja... 
Nesuprasi, ar abejingi, ar per 
daug ramūs. Tada prisimeni 
H. Perelšteino pasakojimus, 
pastebėjimus — sako, kad 
Amerikoje niekada nebus to, 
kas yra Lietuvoje — nuošir
dumo. 

— Ar žadėjo, norėjo tavo 
mokytojas H. Pere l š te inas 
sugrįžti Lietuvon? 

— Taip, jis jau prašė manęs 
pažiūrėti jam kokį butą, skai
čiavo, ar pakaktų pensijos iš
gyventi. Bijojo tik dėl savo 
sveikatos priežiūros — ne
tikėjo mūsų medicina. Jis sa
kė: „Amerikoje mane 'atpum-
pavo', o Lietuvoje jau manęs 
nebebūtų". Jis matė aplink 
vaikščiojančių žmonių ažiota
žą, todėl nenorėjo, kad kas jį 
matytų, sugrįžusį jau palie
gusį, be sveikatos. Bet vis tiek 
jo paskutines gyvenimo aki
mirkas užpildė, rūpinosi buvę 
„ąžuoliukai"-„ąžuolai". Deja, 
ne giminės. Nors jo žmona gy
vena Izraelyje, ji mėgdavo at
vykti į New Yorką, kur apsigy
vendavo viešbutyje. Jis mirė 
1998 m. sausio 12 d. Laido
tuves irgi padėjo organizuoti 
„ąžuolai", karstą nešė — taip 
pat. Tokia didelė pagarba, 
meilė išliko Mokytojui. 

M.R.: — Taip taip, buvau 
jo bute New Yorke — gyve
no labai vargingai. 

— Dabar kažkas Lietuvoje 
jau spėjo paleisti „antį", kad 
mes neturėjome laiko aplan
kyti, pagerbti jo kapo. Blo
giausia, kad stiprinama tokia 
„antis". Yra vienas žurnalistas 
Vašingtone, kurio vizitinėje 
kortelėje įrašyta „Visų galų 
meistras", gal jis tą „antį" „su
meistravo". Juokinga ir pikta. 

Gyvena prie Vašingtono bu
vęs „ąžuoliukas" Raimundas 
Razanauskas su žmona. Jis 
dainavo, šoko W U ansamb
lyje. Tai jis sutvarkė mūsų vi
sų atvykimą pne Perelšteino 
kapo. Kitas buvęs choristas, 
žydu tautybes Lionia Akodes 
buvo kartu SLC, važiuos ir j 
Toronto Man visi tokie susiti

kimai atspindi kolektyvo sėk
mę — išlieka t r auka j am. Bu
vę dainininkai a t r anda laiko, 
pasiima laisvas dienas. No
rėtų ir padainuoti . Bet nemo
ka. Manęs tik klausia — ko 
dar reikia? Niekada nepagal
vojau, kad jau ir mano buvę 
mokiniai globos, kaip kažkada 
Perelšteiną. Amerika tuo ypa
tinga, kad taip toli nuo Lietu
vos, pamata i , jog t r auka labai 
didelė. Tai tam t ikras prisipa
žinimas meilėje. 

„Ąžuoliuko" choras pačios 
pradžios laikais buvo unika lus 
faktas. Nors pradžioje dainavo 
žydų, rusų tautybės vaikai, la
bai greitai įsiliejo lietuviukai. 
H. Perelš te inas buvo labai 
aukštos kul tūros žmogus, j am 
visi vaikai buvo vienodos — 
vaikų — tautybės . Mano tėvai 
irgi sako — „Perelšteinas kaip 
ant ras tavo tėvas". 

Aš pats esu fatalistas — pri
pažįstu Lemtį — matyt , taip 
lemta ir aš nesipriešinau tam. 
Tikėjau Likimu. Su mokytoju 
esame Dvyniai — gimę vienos 
dienos ski r tumu. H. Perelš
teinas gimęs 1923 m. birželio 
6, o aš, aišku, vėliau, bet irgi 
birželio 5. Lyginti neįmanoma 
— stiprus tvir tumu. Dvynys 
— labai užsispyręs. Jei pr i ima 
sprendimą — eina, iki gali. 
Nešioja mintį ilgai. J i s buvo 
priėmęs sprendimą, kad, ir ką 
jis bepadarytų, jį vis t iek kal
tins. Jei bus gerai — girs, jei 
nepavyks — jis liks kal tu . Ir 
aš pats ilgai gimdau mintį, bet 
kai ji j au gimsta, t ada mušu 
galva į sieną... Taip ir užsi
grūdini. Mokytojas buvo nepa
prastai išsilavinęs, apsišvie
tęs, ypač t ame laikmetyje, 
žmogus. 

— Ar M u z i k o s a k a d e m i 
joje c h o r i n i o d i r i g a v i m o 
katedroje yra k ū r y b i n g o 
jaun imo? 

— Yra. Mūsų chorinę kul
tūrą daug jaunų žmonių neša 
pasauliui, bet ir vėl, j iems 
t rūks ta įvertinimo. Vyresnieji 
— nė vienas nenori p ra ras t i 
pozicijų. 

— Ar a t v a ž i u o s i k i t ą kar
tą į Amer iką? K o k i o m i s są
lygomis? 

— Aišku, atvažiuosiu. Kiek
viena išvyka — vis kas nors 
kita. Bet kokiomis sąlygomis, 
nes bus nauji vaikai, nauji kū
riniai. Pagrindinio choro vai
kai pas mus keičiasi beveik 
kas treji metai. Galų gale va
žiuoja vis kiti, kad t ik kuo 
daugiau galėtų pamatyt i pa
saulį. Kai kurie išeis, nes taps 
s tudentais ar sukurs šeimas. 
Kiti liks, ateis nauji. 

— Sėkmės Kanadoje, lai
mingai sugrįžti. 

Užuot planuoto t rumpo 
stabtelėjimo O'Hare oro uoste, 
choristai autobuso iš laukė 
veik ketur ias va landas . Atva
žiavęs vairuotojas aiškinosi, 
jog buvo paskelbta, kad kaž
kur autobusų parke padėta 
bomba. Kol atvyko policija, 
kol... Įdomu būtų patiksl inti , 
ar iš tikrųjų ta ip buvo ar da-

.bar visi vėluojantys naudosis 
„panikos" vardu... 

Ligija T a u t k ų v i e n ė 

* Naujas i s Austr i jos am
basador ius L ie tuvoje Mi
chael Schvvarzinger neplanuo
ja tęsti savo pirmtako t radi
cijos rengti Vilniuje labdarin
gus Vienos pokylius. Premjero 
atstovė spaudai Nemira Pum
prickaitė sakė. kad pokalbyje 
su premjeru. Algirdu Brazaus
ku ambasadorius pabrėžė, jog 
..dar toli gražu neišsemtos vi
sos Austrijos investicijų Lietu
voje galimybės". Tik 0.2 proc. 
visų Austrijos užsienio investi
cijų tenka t r ims Baltijos vals
tybėms. BNS. 

, » 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos apygardos miru
sių narių pagerbimas vyks 
šį sekmadienį, lapkričio 11 d. 
Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčioje 
Brighton Parke. Šv. Mišios 
bus aukojamos 10:30 vai. r. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

Šakiečių klubo narių su
sirinkimas vyks ketvirtadie
ni, lapkričio 8 d., 1 vai. p.p. 
Šaulių namuose, 2417 W. 43 
St., Čikagoje. Visi nariai pra
šomi dalyvauti. 

Kaip ir kasmet, šiemet 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus vėl kviečia visus norin
čius išmokti gaminti šiaudinu
kus Kalėdų eglutei iš baltų 
plastmasinių šiaudelių. Žais
liukus mokys gaminti didelę 
patirtį turinčios meistrės Albi
na Savickas ir Marija Škėmai-
tė. Pamokos vyks šeštadienį, 
gruodžio 8 d., nuo 10:30 val.r. 
iki 1 val.p.p. Mokiniams bus 
duota šiaudelių, siūlo ir did
elė adata, tačiau patiems reik
ia atsinešti žirkles, liniuotę ir 
pieštuką. Jei turite klausimų 
ar norite registruotis į pamo
kas, skambinkite tel. 773-582-
6500. Muziejaus adresas: 6500 
S. Pulaski Rd., Chicago, IL. 

Romas Kartavičius, gyve
nantis North Riverside, IL, 
prasitęsė „Draugo" prenume
ratą ir mūsų laikraštį parėmė 
50 dol. auka. Esame labai dė
kingi; 

Čikagos moksleivių atei
tininkų kuopos susirinki
mas vyks šeštadienį, lapkričio 
10 d. Ateitininkų namuose Le-
monte. Pradėsime 5:30 v.v. ir 
baigsime 9 v.v. Kviečiame vi
sus moksleivius. Turit klausi

m ų ? Skambinkit Živilei Biels-
kutei. tel. 708-788-6208. 

„Rudens simfonija" - tra
dicinė madų paroda vyks Pa
saulio lietuvių centro didžio
joje salėje lapkričio 11 d., sek
madienį, 12:30 val.p.p. Čia 
bus demonstruojamos naujau
sios šio rudens ir žiemos ma
dos, matysime drabužių pa
vyzdžius iš Amerikos ir Lie
tuvos. Stalus ar atskiras vie
tas užsisakykite skambindami 
Žibutei Pranskevičienei tel. 
630-257-0153 arba Dainai 
Siliūnienei tel. 630-852-3204. 

Kun. K. Ambrasas, SJ, 
Beverly Shores Šv. Onos baž
nyčioje Mišias laikys lapkričio 
18 d. 1 val.p.p. ir gruodžio 16 
d. 1 val.p.p. (ne gruodžio 23 d., 
kaip buvo anksčiau pranešta). 
Bus klausoma išpažinčių. 

Literatūros vakare „Pa
vasaris rudenį", kuris vyks 
šį penktadienį, lapkričio 9 d., 
7 val.v. Jaunimo centro kavi
nėje, savo kūrybą skaitys: Ni
jole Jankutė, Eglė Juodvaikė, 
Daiva Karužaitė, Vainis Alek
sa, Irena Gelažienė, Laimutė 
Tornau, Ričardas Spitrys, 
Kornelijus Jazbutis, Sigutė 
Lukauskaitė, Audra Kubiliū-
tė, Regina Oraitė, Teresė Pau-
tieniūtė-Bogutienė, Vilija Va-
karytė. Lietuvių rašytojų 
draugija kviečia visuomenę 
gausiai dalyvauti. 

„Pipirų ratelio" vaikučiai moliūgų ūkyje. Sėdi I iš kaires; Maya Chiapetta, Matas Narbutis, Matukas Skeberdis. 
Erika Katauskaite. Stovi įiš kairės): Vytas Stankus. Ben.*s Alčauskas, Jonukas Coyne, Kamilė Mitkutė. 

T. Chiapetta nuotr. 
Spalio 15-19 dienomis 

kiekviena ..Pipirų ratelio" 
klasė lankėsi Johansen moliū
gų ūkyje Bollinbrook mieste
lyje. Vaikučiai galėjo paglosty
ti įvairius gyvulėlius, buvo ve
žami traktoriumi ir lakstė per 
kukurūzų labirintą. „Pipiriu-
kai" pasivaišino skania pica ir 
prieš išvažiuojant į namus 
jiems buvo išdalinta po moliū
ga-

Panevėžiečių klubo meti
nis narių susirinkimas šau
kiamas lapkričio 11 d. 12 vai. 
Jaunimo centre. 

TALKA „DRAUGE" 99 
Lapkričio 6 d. Tėvų mari

jonų vienuolyno patalpose dir
bo 23 „Draugo" dienraščio 
talkininkai, vyresnės kartos 
atstovai. Jie prenumerato
riams siuntinėjo „Draugo" at
virukus. Juos aplankiusi 
„Draugo" valdybos pirmininkė 
Marija Remienė apgailestavo, 
kad per dvejus metus prarasta 
800 dienraščio skaitytojų. 

- Su kiekviena mirtimi ne
tenkame dar vieno skaitytojo 
ir rėmėjo, kuris dažniausiai 
yra ir Draugos fondo narys, -
kalbėjo M. Remienė. Esame 
susirūpinę „Draugo" leidyba, 
nes viskas brangsta, o lėšų pa
kelti darbuotojų atlyginimus 
trūksta, nes aukos mažėja. 
Jeigu bent pusė naujai atvy

kusių iš Lietuvos žmonių 
užsiprenumeruotų „Draugo" 
dienraštį, jo tęstinumas būtų 
užtikrintas. Jiems redakcija 
suteikia daug privalumų - 3 
mėnesius siunčia laikraštį 
nemokamai - susipažinimui, o 
už pirmųjų metų prenumeratą 
ima tik 65 dol. Jiems specia
liai leidžiama „Bičiulystė" -
penktadieniais išeinantis 2 
psl. priedas. Redakcija pagei
dauja, kad į skyrelį „Mūsų 
šeimos" kuo daugiau medžia
gos apie savo draugus, pa
žįstamus, šeimos šventes 
siųstų ir naujosios bangos lie
tuviai. Šios žinutės spausdina
mos nemokamai. Redakcija 
kviečia kuo daugiau bendra
darbių, tai laikraštį padarytų 

įdomų visiems - ir vyres
niems, ir jaunesniems skaity
tojams. Norėdama pritraukti 
kuo daugiau jaunų skaitytojų, 
„Kultūros priede" redakcija 
daugiausia spausdina me
džiagą iš Lietuvos, kaip ir pir
majame puslapyje. Laukiame 
naujų kūrybinių jėgų ir naujų 
skaitytojų. Siūlykite, kas jums 
įdomu, kartu svarstykime, 
koks turi būti laikraštis, kad 
jis būtų reikalingas atei
nančiai išeivijos kartai. Nega
lime prarasti senas tradicijas 
turinčio išeivijos dienraščio. 
Mes, pokarinės kartos lietu
viai, atvykę į Ameriką jį ra
dome ir norime palikti naujai 
atvykstantiems, - kalbėjo Ma
rija Remienė. 

„Draugo" inform. 

Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavime šį penkta
dienį ir šeštadienį, lapkričio 9-
10 dienomis, dalyvaus atsto
vai iš latvių ir estų bendruo
menių. Bus aptartas tolimes
nis pabaltiečių bendravimas 
ypač NATO pietros siekimo 
klausimu. Posėdžiai prasidės 
šeštadienį 9 val.r. Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti. 

Apolonija Vitkuvienė, gy
venanti W. Hartford, CT, 
Draugo fondo pirmojo laipsnio 
garbės na rė , prie ankstes
niųjų 6.000 dol. įnašų rudens 
vajui atsiuntė 500 dol. 

„Mūsų ryšys su Lietuva ir 
dešimties metų patirtis" - tai 
vienas iš gvildenamų klausi
mų, keliamų šį šeštadienį, lap
kričio 10 d., Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje Amerikos 
lietuvių Tarybos suvažiavime. 
Dalyvaus atstovai iš pagrindi
nių lietuvių organizacijų, tel
kiančių paramą Lietuvai. 

Lietuviška kalėdinė mu
gė vyks gruodžio 1-2 dienomis 
Pasaulio lietuvių centro di
džiojoje salėje. Jei norėtumėte 
parduoti prekių ir išsinuomoti 
vietą ar stalą, skambinkite Al
donai Palekienei tel. 708-448-
7436. 

SVEIKATOS ODISĖJA 2001" 

„Draugo" talkoje lapkričio 6-7 d., siunčiant kalėdinius atvirukus, dalyvavo: Vytautas Prialgauskas, Stefa Prial-
gauskienė, Stasys Žilevičius, Ona Gradinskienė, Vitalius Lekeckas, Aldona Lekeckienė, Aurelija Kriaučiūnienė. 
Jurgis Vidžiūnas, Vaclovas Momkus, Vaclovas Jakovickas, Danute Jakovickienė, Algirdas Čepėnas. Kazys Dau-
lys, Salomėja Daulienė, Pranas Totoraitis, Aldona Totoraitienė, Aleksas Smilga. Antanas Paužuolis, Sofija Ple-
nienė, Adelė Lietuvninkienė, Juzė Ivašauskienė, Jonas Vyšniauskas, Antanas Valavičius, Viktorija Valavičienė. 
Marija Remienė Jono Kuprio nuotr 
^»————^—^————.^—^— 

• LAPKRIČIO 15 d. — 
paskutinė diena kalėdiniams 
s i u n t i n i a m s laivu per 
TRANSPAK. Dirbsime iki 7 
v.v. TeL 773-838-1060. 

• Peter Merwin, Orland 
Hills, DL, aukojo $200 už tuos, 
kurie žuvo 2001 m. rugsėjo 11 
d. World Trade Center pastate, 
New York, NY ir Pentagon, 
Washington D.C. Ši auka skirta 
Lithuanian Mercy Lift padėti 
šelpti sunkiai sergančius li
gonius Lietuvoje. Dėkojame! 
Lithuanian Mercy Lift, P.O. 
Box 88, Palos Heights, IL 
60463. TeL 773-238-1536. Tax 
ED#36-3810893. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 S PulMkiRd., Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvė* nuo .Draugo") 
TeL 776-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lenoat , IL 
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•Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja dr. Rozalijai Somkaitei, 
South Orange, N J, už $50 auką. 
Si auka buvo skirta paremti 
tolimesnę Lithuanian Mercy 
Lift veiklą Lietuvoje. Dėkojame 
už auką. Lithuanian Mercy 
Lift, P.O. Box 88, Palos Heights, 
IL 60463. Tel. 773-238-1536. 
Tax ID636-3810893. 

• A.a. Elenos Antanaitie
nės atminimą pagerbdami, per 
jos laidotuves draugai ir pažįs
tami suaukojo $100 paremti 
tolimesnę Lithuanian Mercy 
Lift veiklą Lietuvoje. Aukojo: 
Kęstutis Kriščiūnas, Edwardas 
Šulaitis, Arūnas ir Genovaitė 
Klibai. Reiškiame gilią užuo
jautą velionės artimiesiems 
Nuoširdžiausiai dėkojame au
kotojams. Lithuanian Mercy 
Lift, P.O. Box 88, Palos Heights, 
IL 60463. Tel. 773-238-1536. 
Tax ID#36-3810893. 

„Odisėja"- tai graikų mitolo
go poeto Homer poema, pager
bianti dešimties metų Odisė-
jaus klaidžiojimą ir grįžimą 
namo po Trojos karo. ..Svei
katos odisėja" pavadinome vie
nuoliktąjį šių metų Lithua
nian Mercy Lift lėšų telkimo 
pokylį. Nors mes neklaidžioja-
me kaip Odisėjas, tačiau daž
nai ieškome galimybių padėti 
Lietuvai ir po 50 okupacijos, ir 
po 10 nepriklausomybės, ir po 
10 LML gyvavimo metų. 

Jau pakankamai rašėme 
apie tai, kiek esame nuveikę, 
- faktai lieka faktais. Einant 
vienuoliktuosius gyvavimo 
metus, buvo rimtai pagalvota, 
ką toliau veiksime per mūsų 
posėdžius. Su mumis norima 
bendrauti, manau, ypač todėl, 
jog dirbame visuomeninį vi
suomenės švietimo darbą. No
rinčiųjų prisijunti prie ruošia
mų darbų irgi nestinga. Malo
nu žinoti, kad Lithuanian 
Mercy Lift Lietuvai yra reika
lingas, esame labai patenkin
ti, kad mes anapus vandenyno 
galime padėti ir dirbame kaip 
vienos tautos vienos šeimos 
gerai sugyvenantys giminai
čiai ir bičiuliai. 

LML turi nemažai projektų, 
kuriuos įgyvendinti Lietuvoje 
reikia lėšų. Mums yra sun
kiau gauti tą paramą, bet Lie
tuva gali tai padaryti ir mes 
padedame ją paruošti. Pernai 
pirminiam sveikatos švieti
mui, kitoms ligoms gydyti, 
ŽIV/AIDS programoms Lietu
vai ir kitiems iš „USAID" pa
dėjome išrūpinti 48,000 dol. 
Dabar „USAID" kontraktas su 
Lietuva užsibaigė. Vis tiek dar 
yra prieinamu pinigų ir ban
dysime toliau ruošti prašy
mus. 

Noriu priminti, kad nei vie
nas LML narys negauna al
gos. Mūsų raštinės - namuo
se, išlaidos yra apmokamos. 
Darbas namuose turi savo 
pliusų ir minusų. Savaitės bė
gyje retai yra išeiginių, kar
tais dirbti sekmadienį yra 
smagu. Jei manote, kad nuva
žiavę į Lietuvą, atostogauja
me, tai klystate. Bandome, 
kad sekmadienis būtų laisva 
diena, bet ne visuomet sekasi, 
vakarais būname užsiėmę, 
stengiamės nepraleisti teatro 
spektaklio ar koncerto. 
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Į Amerikos lietuvių tary
bos suvažiavimą iš Detroito 
atvyksta Jonas Urbonas, Lie
tuvių Respublikonų federaci
jos pirmininkas. Lietuvių Res
publikonų federacija buvo 
ypač aktyvi tiek remiant 
ALTo iniciatyvas NATO plėt
ros klausimu, tiek rašant laiš
kus, tiek mezgant ryšius su 
partijos nariais Vašingtone, 
tiek renkant peticijas. ALTo 
suvažiavimas vyks šį šeštadie
nį, lapkričio 10 d., Balzeko lie
tuvių kultūros muziejaus pa
talpose. 

Štai ir priartėjau prie atei
nančio LML renginio - „Svei
katos odisėja — 2001", kuri 
vyks lapkričio 17 d., šeštadie
nį, -Brookfield zoologijos sode. 
Vieta nepaprastai įdomi, ir jei 
dar nesate ten buvę, tai gera 
proga tai padaryti. Už mašinų 
pasistatymo vietas mokėti ne
reikės. Kai išlipsite iš automo
bilio, autobusiukas jus nuveš į 
„Beždžionių namus", kur prie 
vandens krioklio garsų galėsi
te pabendrauti su svečiais, pa
draugauti su gyvuliukais. Po 
kokteilių ir užkandžių jus nu-
vešime į „Discovery" salę, kur 
svečių lauks ypač gražiai pa
puošti stalai, malonus patar
navimas. Zoologijos sodas jau 
bus apšviestas kalėdinėmis 
lemputėmis. Po vakarienės 
vyks šokiai skambant brolių 
Švabų muzikai. 

Šiam renginiui vadovauja 
ilgametė LML narė Daina Ru-
daitienė. Ji yra gabi moteris, 
menininkė, dailininkė, o 
taip pat dar ir senelė. Darbo
vietėje užima atsakingas pa
reigas ir darbo reikalais daž
nai skrenda į Japoniją. 

Šių metų labdaringo pokylio 
lėšos bus naudojamos Krūties 
vėžio informacijos teikimui ir 
įsisavinimui Lietuvoje. Šis 
projektas yra labai svarbus, 
didelis, norime jį dar išplėsti, 
apimant ne tik Vilnių, bet visą 
Lietuvą, kad moterys (vyrai 
krūties vėžiu serga retai, ta
čiau svarbu žinoti, kad ši liga 
neaplenkia ir jų) suprastų, jog 
ankstyvas pasitikrinimas gali 
išgelbėti jų gyvybę. Lietuvoje 
viena iš dviejų diagnozuotų 
moterų miršta nuo krūties vė
žio. 

Lietuvoje Krūties vėžio in
formacijos įsisavinimo projek
tu nepaprastai susidomėjo ne 
tik moterys, bet ir profesiona
lai gydytojai, krūties vėžio 
specialistai, chirurgai ir Lietu
vos onkologijos centro direk
torius prof. habil. dr. Konstan
tinas Povilas Valuckas. Kartu 
dirbdami tikimės pasiekti 
ankstyvos moterų mirties at
vejų sumažėjimo. 

Kviečiame atvykti į mūsų 
„Sveikatos odisėją"! Padėkime 
mūsų Lietuvos moterims, duk
roms, močiutėms. 

Pranė Šlutienė 

LIETUVIŲ FONDO TARYBA 
PATVIRTINO PARAMĄ SPAUDAI 

Spalio 25 d. PLC posėdžių 
kambaryje, pirmininkaujant 
LF tarybos pirm. dr. A. Raz
mai, buvo sukviestas LF tary
bos posėdis. Praeito posėdžio 
protokolas ir naujų narių są
rašas buvo priimtas, patvirtin
tas. Pirmininkas dalyvavo 
JAV LB 50 metų jubiliejaus 
minėjime, Lietuvos Respubli
kos Seimo ir JAV LB atstovų 
komisijų posėdžiuose. Pasi
džiaugė, kad renginiai buvo 
gerai suorganizuoti, viskas 
gražiai praėjo. Suvažiavimo 
metu LF buvo pagerbtas, įver
tintas ir jam buvo įteiktas spe
cialus žymuo. 

LF valdybos siūloma 2001 
m. parama spaudai buvo 
svarstoma ir su mažais pakei
timais patvirtinta: „Draugas" 
gavo — 5,000 dol., „Dirva" — 
3,500 dol.. .Darbininkas" — 
2,000 dol., „Pasaulio lietuvis" 
— 4,000 dol., „Lietuvių balsas" 
— 3,500 dol., „Tėviškės žibu
riai" — 2,000 dol., „Pensinin
kas" — 1,500 dol., „Akiračiai" 
— 2,000 dol., „Bridges" — 
1,500 dol., „Lituanus" — 
1,500 dol., 4 laisvę" — 1,000 
dol., „Metmenys" — 1,000 dol., 
„Vytis" — 1,000 dol., „Skautų 
aidas" — 1,500 dol., „Naujoji 
viltis" — 500 dol., „Varpas" — 
500 dol., „Amerikos lietuvis" 
— 3,000 dol. 

Valdybos pirmininkui Povi
lui Kiliui ilgesnį laiką lankan
tis Lietuvoje, apie to laiko fon
do veiklos darbus informavo 
Stasys Baras. Pelno skirstymo 
komisijos susitikimas su lietu
viškos spaudos žurnalistais 
buvo sėkmingas, spauda pa
lankiai pristatė visuomenei 
pelno skirstymo duomenis. 
Golfo diena praėjo gerai. 

Finansų komisijos piniiinin-
kas Saulius Čyvas pateikė pa
ruoštas finansinės biržos dve
jų metų rodyklės svyravimo 
kryptis. Tai palietė ir LF ak
cijų paketą (portfolio). Nusi

minti nereikia. 
Kęstutis Ječius, pelno skirs

tymo komisijos pirmininkas, 
iškėlė klausimą studentų sti
pendijų reikalu, minėjo tam 
tikrus pakeitimus prašymų 
programoje. 

Dr. G. Balukas, meno globos 
komisijos pirmininkas buvo 
nuvykęs į Lietuvą ir dalyvavo 
dail. P. Domšaičio galerijos 
atidaryme Klaipėdoje. Atida
ryme dalyvavo daug garbingų 
svečių bei valdžios atstovų. 
Renginys paliko gražų, įspū
dingą prisiminimą. 

Dr. J. Valaitis, garbės komi
teto pirmininkas, trumpai pa
pasakojo apie sudarytos komi
sijos atliktus darbus dr. A 
Razmos premijos skyrimo rei
kalu. Reginai Kučienei vado
vaujant, komisija, kurią dar 
sudarė dr. Violeta Kelertienė 
ir Danutė Bindokienė iš JAV, 
dr. Darius Kuolys, dr. Egidijus 
Aleksandravičius, dr. Remigi
jus Motuzas iš Lietuvos, darbą 
atliko labai gerai. Dr. J. Valai
tis išreiškė jai padėką. 

Posėdyje dalyvavo neseniai 
iš Lietuvos grįžęs valdybos 
pirmininkas Povilas Kilius. Su 
žmona Rūta jis turėjo progą 
aplankyti vidurinę mokyklą 
.Lietuvių namai" Vilniuje, ku
rioje lietuvių kalbos mokosi 
tremtinių vaikai ir anūkai, o 
šeimos gyvena kituose kraš
tuose. Lietuvių fondo vardu 
mokyklos vadovybei buvo 
įteiktas 15,000 dol. paramos 
čekis. 

Lėšų telkimo ir palikimų 
komisijos pirm. A Ostis trum
pai paminėjo keletą pavar
džių, kurios siejasi su paliki
mais Lietuvių fondui, bet už
truks laiko, kol pinigai ar ver
tybės bus gauti. 

Posėdyje dalyvavo ir kont
rolės komisijos pirm. Vaclovas 
Kleiza. t 

Kitas posėdis bus gruodžio 
10 d. St. Džiugas 

PASAULIO PROFILIAI 
Atkelta iš 3 psl. 
Vėliau lenkų valdžia ją nusa
vino. 

Skyriuje „Vilniaus žydrjos 
profiliai prieš II pasaulinį ka
rą" aprašomi žymiausi žydų as
menys, gyvenę Vilniuje ir kuo 
nors ypatingai pasireiškę. 
Mark Antakolsky, žymus 
skulptorius, sukūręs Ivano 
Žiauriojo skulptūrą. Rusijos 
caras Aleksandras n, sužavė
tas ta skulptūra, paskyrė jam 
gausią stipendiją, kuri jam su
darė sąlygas apsilankyti Va
karų Europos muziejuose ir 
pamatyti ten esančius viešus 
paminklus. Paskutinis jo kūri
nys Kateriuos II skulptūrai 
galva. Už šį darbą jam buvo 
sumokėta 30,000 aukso rub
lių. 

Dr. Cemach Szabad — labai 
populiarus gydytojas. Jis pro
pagavo preventyvinę medici
ną. Jo nuomone, gamta yra 
geriausias gydytojas. Gera 
nuotaika padeda išlaikyti pu
siausvyrą. 

Dr. Jokūbas Wygodzky buvo 
ne tik žymus gydytojas, bet ir 
drąsiausias kovotojas dėl žydų 
teisių Lenkijoj. Jis mirė Lu
kiškių kalėjime nacių nukan
kintas. Mums pažįstamas tuo, 
kad jis buvo žydų reikalų mi

nistras pirmojoj Lietuvos vy
riausybėje 1918 m. 

Be čia paminėtų žymių vil
niečių, knygoje aprašomas gy
venimas bei charakteristika 
dar vienuolikos iškilesnių žy
dų bendruomenės narių. 

Knyga 386 psl., įskaitant 50 
puslapių specialių terminų žo
dyną, baigiamuosius paaiški
nimus, vietovių pavadinimus, 
suminimi periodiniai leidiniai 
bei tekstai, bibliografija ir pa
vardžių rodyklė. 

Knygą į anglų kalbą išvertė 
Eva Zeitlin Dobkin. Redakto
riai Dina Abramovicz ir Jef-
frey Shandler. Įvade David E. 
Fishman rašo apie Lietuvos 
Didžiąją kunigaikštiją, besitę
siančią nuo Baltijos iki Juodo
sios jūros. Jos sudėtyje buvo 
Ukraina ir Baltarusija. Iki 
Liublino unijos Lietuvos žy
dams buvo aukso amžius. Po 
unįjos Lietuvos aristokratija 
sulenkėjo. 

Knyga įdomi tuo, kad ji pa
rodo žydų gyvenimą ir papro
čius prieš II pasaulinį karą, 
surišant su Lietuvoje vyks
tančiais politiniais įvykiais. 
Spausdinta Wayne valst. uni
versiteto spaustuvėje, Detroit, 
MI. 1999. įtraukta į Kongreso 
bibliotekos katalogus. 
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