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Jungtinės Valstijos išaugo dar vienu milijonu 

Didmiesčių gatves vis dažniau atrodys taip. kaip ši Smugmug.com r.uotr 
Chicago, spalio 17 d. („Reu- lijonasis pilietis užfiksuotas 1915 m., 

ters"/„Draugo" info.) — Kaip pagal 200 milijonasis — 1967. Tai reiškia, 
specialią formulę apskaičiavo demo- kad per paskutiniuosius 39 metus 
grafijos žinovai, antradienį sulaukta JAV išaugo dar 100 mln. gyventojų. 
300 milijonojo JAV gyventojo. 100 mi- Specialistų teigimu, tai greičiausio 

gyventojų skaičiaus augimo pavyzdys 
visoje pasaulio istorijoje. 

Kai JAV gyventojų skaičius pa
siekė iki tol negirdėtą 100 mln., pa
saulį buvo apėmęs I-asis pasaulinis 
karas. Tuo metu šaliai vadovavo pre
zidentas Woodrow Wilson, viduti
niškai naujas namas kainavo 3,200 
dolerių, galonas benzino — 25 cen
tus, o pašto ženklas — 2 centus. Apie 
televizorius dar niekas nebuvo gir
dėjęs, o kino teatruose karaliavo be
garsiai filmai. 

Amerikos gyventojų skaičiui iš
augus iki 200 mln., statistikos vaiz
das jau visai kitoks. 1967 m. JAV pre
zidento kėdėje sėdėjo Lyndon B. Joh
nson, vienai šeimai skirtas namas jau 
kainavo 24,600 dolerių, galonas ben
zino — 33 centus, pašto ženklas — 5 
centus. Didžiausia vartojimo rinkos 
naujovė 1967-aisiais — spalvoti tele
vizoriai, kuriuos skubėjo įsigyti vis 
daugiau amerikiečių. 

2006 m. amerikiečiai džiaugiasi 
daug modernesnėmis technologijo-

Lietuvoje vieši 
karalienė 

Elizabeth II 
Vilnius, spalio 17 d. (Alfa.lt/ 

BNS) — Vėlų pirmadienio vakarą į 
Vilnių atskridusi Jos Didenybė Jung-
tinės Didžiosios Britanijos ir Siaurės 
Airijos Karalystės Karalienė Eli
zabeth II su vyru Jo Karališkosios 
Prakilnybės Edinburgh Hercogu 
Philip antradienį pradėjo savo oficia
lų vizitą. 

Pasakė kalbą Seime 

Karalienė jau apsilankė Seime 
bei susitiko su Lietuvos žmonėmis. 
Karalienę ir Edinburgh Hercogą Di
džiajame Seimo kieme pasitiko Sei
mo pirmininkas Viktoras Muntianas 
ir jo pirmasis pavaduotojas Česlovas 
Juršėnas. Garbiajai viešniai prista
tyti kiti Seimo valdybos nariai. Kovo 
11-osios Akto signatarai Karalienei 
parodė specialiai šia proga į parla
mentą atvežtą 1990 m. Lietuvos ne
priklausomos valstybės atkūrimo ak
to originalą. Svečiai apžiūrėjo parodą 
„Lietuvos Seimo istorija". 

Elizabeth II pasakė kalbą Seime. 
Jos klausėsi Seimo nariai, per 300 
kviestinių svečių: Lietuvos Respubli
kos ministras pirmininkas Gedimi
nas Kirkilas, kiti Vyriausybės nariai; 
Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos - Atkuriamojo Seimo 
pirmininkas Vytautas Landsbergis, 
Kovo 11-osios Akto signatarai, Ne
priklausomybės akto signatarai; At
kurtos nepriklausomos Lietuvos Res
publikos pirmosios Vyriausybės na
riai; Nukelta f 6 psl. 

Per m o k y m u s ž u v o k a r y s 
Rukla/Vilnius, spalio 17 d. 

(BNS) — Rukloje esančiame Gaižiū
nų poligone per mokymus antradienį 
po šarvuočio vikšrais žuvo karys. 

Kaip sakė Lietuvos kariuomenės 
motorizuotosios pėstininkų brigados 
„Geležinis Vilkas" vadas pulkininkas 
Darius Užkuraitis, incidentas įvyko 
per planines pratybas, kuriose daly
vavo Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Algirdo mechanizuotojo pėstininkų 
bataliono pėstininkų kuopa ir misijai 
Irake rengiamas būrys LITC0N-9. 

Pasak pulkininko D. Užkuraičio, 
pirminiais duomenimis, nelaimė įvy
ko, kai pro karių įrengtą patikrinimo 
postą važiavęs šarvuotis „M—113" 
užkliudė spygliuotos vielos užtvarą ir 
ją užvyniojo ant vikšrų. Traukiama 

viela užkabino poste buvusį karį ir 
įtraukė jį po vikšrais. Karys mirė vie
toje. 

Pirminiais policijos duomenimis, 
po šarvuočio vikšrais žuvo LDK Al
girdo mechanizuotojo pėstininkų ba
taliono profesionaliosios tarnybos ka
rys, grandinis paramedikas 25-erių 
metų A. S. 

Jonavos rajono PK viršininkas 
Vytautas Kaminskas iš įvykio vietos 
pranešė, kad jaunas vyras žuvo vieto
je, atvykę medikai kariui nebegalėjo 
padėti. Pasak komisaro, po šios skau
džios nelaimės pratybos buvo sustab
dytos. 

Karo policija dėl žmogaus neat
sargaus gyvybės atėmimo pradėjo iki
teisminį tyrimą. 

Sulaikyti gyvūnų teisių gynėjai 
Animals") aktyvisčių sulaikymo, ku
rios antradienį Vilniuje prie Didžio
sios Britanijos ambasados surengė 
nesankcionuotą piketą, raginantį 
Lietuvoje viešinčią Didžiosios Brita
nijos karalienę Elizabeth II nu
traukti karališkųjų rūmų garbės sar
gyboje budinčių gvardiečių kepurių 
siuvimą iš Kanados juodųjų lokių 
kailių. 

Policija merginų suėmimą moty
vavo tuo, jog rengiant nesankcionuo
tą piketą, apie akciją būtina infor
muoti Vilniaus savivaldybę, tačiau 
organizacijos PETA aktyvistės to ne
padarė, todėl buvo išvežtos į 5-ąjį 
sostinės policijos komisariatą. 

Tuo tarpu Lietuvos žaliųjų ju
dėjimo išplatintame pranešime tei
giama, jog rengiant panašią akciją 
Vilniuje Nukelta į 6 psl. 

PETA meškutis Vilniuje. 
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

Vilnius, spalio 17 d. (BNS) — 
Lietuvos žaliųjų judėjimas kaltina 
policiją dėl neteisėto Gyvūnų teisių 
gynimo organizacijos PETA („Žmo
nės už etišką elgesį su gyvūnais", 
„People for the Ethical Treatment of 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

mis nei spalvoti televizoriai. Tačiau 
kaip pabrėžia migracijos bei demo
grafijos ekspertai, nepaisant moder
nių technologijų, suvoktos statistikos 
ribos: fiziškai neįmanoma tiksliai nu
statyti, kuris JAV naujagimis yra 300 
milijonasis gyventojas. 

Mokslininkai teigia, kad yra to
kia pat tikimybė, jog 300 milijonojo 
amerikiečio reikėjo laukti ne ligoni
nėje, bet kur nors Rio Grande upės 
pakrantėje. Nukelta j 7 psl. 

Šiame 
numeryje: 

• Skautybės kelias. 
•Ar prisimenate 
Preslauską? 
•Elkimės su Iranu kitaip 
nei su Iraku. 
• Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. 
•Lietuvių telkiniuose. 
•Mūsų virtuvė. 
•Prisiminėme Antaną 
Vaičiulaiti. 
•Prizai, kurių niekas 
nenorėjo. 
• Švietimo premija. 
• „Draugo" pokylis. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.76 LT 
1 EUR — 3.45 LT 
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SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

Medžiagą siųsti: Aušra Jasaitytė-Petry 
8830 Magnolia Court 
Orland Park, IL 60463 

Tel. 708-349-8432 EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net 

Rako stovyklos 
50 metų jubiliejaus 

aidai 
ANTANAS PAUZUOLIS 

Į Rako ąžuolyną suvažiavo Čika
gos ir apylinkių skautai pagyventi 
dvi savaites tyrame ore, palikdami 
miesto dulkes ir televiziją. Stovyk
loje skautai turi galimybę parodyti, 
ką išmoko per žiemą, dalyvaudami 
sueigose. Stovyklos vadovų perduo
damos žinios gali pasirodyti skirtin
gos, negu išmoktos sueigų metu. 
Stovyklavimo metu yra patikrina
mos išmoktos žinios ir kartu įgyjama 
naujų. 

Skautaujant salėse, nebuvo ga
limybės ruošti pasirodymus, pade
monstruoti slinkimo metodus, pio-
nerijos darbus, gaminti valgį be indų 
ir daug kitų gudrybių. Aprašymai 
knygose visada atrodo lengvai pa
siekiami, bet atviroje gamtoje su
siduri su skirtingais sunkumais, 
kurie pareikalauja iš skauto žinių ir 
sumanumo. 

Rako ąžuolynas yra tapęs ant
raisiais namais, nes daugeliui teko 
stovyklauti nuo jauniausių metų net 
iki žilos senatvės. Štai keletas 
pasisakymų iš pačių skautų. 

Lina Luneckaitė ir Kristina 
Burokaitė Rako stovyklavietėje sto
vyklauja jau 9 metus ir sakė, kad 
stovykla davė daug patyrimo, kaip 
gyventi skirtingomis oro sąlygomis, 
ypač kada lietus pila kaip iš kibiro. 
Jei neparuošei palapinės ir neap
sikasei, teks mirkti vandenyje. Da
lyvaujant „puolimų" žaidime, reikia 
pasinaudoti slinkimo taisyklėmis, 
kitaip būsi pagauta. 

Jūrų skautininkas Viktoras 
Martinka stovyklauja jau 20 metų ir 
matė „šilto ir šalto" pravedant sto
vyklas. Brolis Viktoras galvoja, kad 
stovyklose reikia skatinti daugiau 
skautiško bendravimo tarp vienetų. 
Jūrų skautai ir žemės skautai turi 
turėti tas pačias galimybes užsiėmi
muose. Norint, kad Rako stovykla
vietė dar ilgai gyvuotų, reikia vi
siems dirbti kartu, pavyzdžiui, ežeru 
naudojamės visi, todėl prie ežero 
gerinimo turėtų dirbti sesės ir bro
liai, nesvarbu, kokioms šakoms pri
klauso. Duoti galimybę kiekvienai 
pastovyklei padirbėti prie pakrantės 
gražinimo darbų. 

Edis Brooks stovyklauja Rakė 

!&rw£&b£i£^ 
vs f i l . Antanas Paužuolis (ka i rė je ) kalbasi su vs. fil. Vytautu Černiumi. V. Černius 
buvo pirmasis Rako stovyklos ,,Žaliakalnis" brol i jos viršininkas. Tos pačios 
stovyklos seserijos viršininkė buvo fi l . Angelė Kamiene. 

Jubiliejinis Rako stGvykics ženklas 

daug metų ir jam ji yra gražiausia iš 
visų, kuriose teko dalyvauti. Čia 
smėlėta žemė, ošia ąžuolai, turį dau
giau kaip 500-1,000 metų. 

Lina Rauckaitė norėtų matyti 
geresnį sugyvenimą, tarp vadovau
jančių asmenų ir tikslesnį žinių per
davimą stovyklaujantiems. Kartais 
atsitinka, kad „tarp dviejų auklių, 
vaikas pasilieka be galvos". 

Kaziukas Šoliūnas norėtų, kad 
Rakąs dar ilgai priimtų stovyklauto
jus. 

Sesės: Inga Milo, Julytė Ozers, 
Gina Luneckaitė ir Kristina Buro
kaitė džiaugiasi, galėjusios praleisti 
daug vasarų šioje stovykloje. Turėjo 
linksmų ir liūdnų dienų. Norėtų, 
kad būtų daugiau naktinių žaidimų 
stovyklos ribose. Ruošti varžybas 
tarp skilčių ir valčių, skatinti skau
tų budrumą. Palapinių tvarkingu
mas nepakankamai tikrinamas, 
vadovai ne išimtis. 

Irena Balzekaitė stovyklauja 
jau treti metai, norėtų turėti dau
giau konkursų tarp skilčių ir valčių. 
Duoti premijas, skatinant norą daly
vauti varžybose. 

Aliukas Lapinskas šioje vietovė
je stovyklauja jau 8 metai, bet no
rėtų matyti, kad būtų įrengta nusi-
maudymui prausykla. Tai jūrų 
skautų svajonė, kad nereikėtų eiti į 
pagrindinę, nes taip prarandama 
daug laiko. Pastatytos „būdos" rei
kalams turėtų būti, valomos kas 
antrą ar trečią dieną ir statomos to
liau nuo skautų susibūrimo vietų. 

Čia yra tik dalis skautų, kurie 
pateikė savo mintis, švenčiant Rako 
stovyklos 50-ties metų jubiliejų. 
Buvo pateikti klausimai daugeliui 
skautų, bet jų atsakymai buvo pa
našūs, todėl nėra reikalo kartoti. 
Keli vyresnio amžiaus skautininkai 
klausė, ar nebūtų buvę geriau 
patiems susirasti stovyklavietę ar
čiau Čikagos? Ši stovyklavietė turi 
keletą minusų. Viena, yra gana toli 
nuo Čikagos, sugaištama daug laiko 
nuvykimui; antra: ežeras tolokai 
nuo stovyklos; trečia: ežeras yra gi
lioje pakalnėje, sudaro sunkumus 
nulipant ir grįžtant atgal. Turint 
stovyklavietę arčiau Čikagos, ji būtų 
daugiau naudojama. „Šaukštai po 
pietų", reikia džiaugtis tuo ką 
turime. 

Švenčiant 50 metų jubiliejų nuo 
šios stovyklavietės įkūrimo, šių 
metų skautijos vasaros stovykla bu
vo pavadinta „Rakąs 50 ;\ jai vadova
vo patyrusi jūrų skautininke Dana 
Mikužienė, suorganizavusi gerą būrį 
darbščių talkininkų. Sesė Dana bu
vo vyriausia stovyklos viršininkė, 
kuri sujungė atskirų pastovyklių' 
veiklą. 

„Nerijos" jūrų skaučių tunto 
sesės savo pastovyklei pasirinko 
..(r'.jlhiu" vardą Siojf pasinvykloie 

stovyklavo didžiausias skaičius jūrų 
skaučių. 50-65 tvarkingai apsiren
gusių sesių turėjo šūkį: „Naktis 
dainuodama atėjo, balta gulbė sus
pindėjo". Ant darbo uniformų turėjo 
didžiulę baltą gulbę. Pastovyklės 
vadovės pareigas ėjo jauna, bet sub
rendusi, daug metų bestovyklauda-
ma Rakė, sesė, jūrų paskautininkė, 
gintare Kristina (Jonušaitė) Mat-
kienė. Jai talkino j . ps. gintare Virga 
Rimeikienė ir j . ps. g. Laima Bace
vičienė. Komendantės pareigas ėjo 
g. Ida Žygaitė. Sesių užsiėmimus 
koordinavo*" sesės gintarės: Rūta 
Grigaliūnaitė ir Vida Mitkaučiūtė. 

Nukelta i 5 psl. 
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JAV 
MetamsS 120.00 • 1/2 metų $65.00 

• 3 mėn.$45.00 
Kanadoje ir kitur (USD) 

Metams$135.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$60.00 
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JAV 
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ELKIMĖS SU IRANU 
KITAIP NEI 
SU IRAKU 

ALEKSAS VITKUS 

Kad Amerika bereikalingai įsi
vėlė į karą Irake ir nežino, kaip jį 
baigti, ar kaip iš ten pasitraukti, 
didelė dalis amerikiečių tuo jau 
neabejoja. Prieš trejus metus prezi
dentas Bush mums visiems aiškino, 
koks pavojingas Amerikos saugumui 
yra Irako vadovas Saddam Hussein 
ir jo tariamai turimi masinio naiki
nimo ginklai. Ir jeigu jis tokius gin
klus turi, tai laikui atėjus, juos ir 
naudotų. Bush galvojo, kad tą pavo
jų jis galės pašalinti staigiu kariniu 
puolimu, ir kad Irako gyventojai 
juos, nuo Hussein nuožmiai kruvi
nos priespaudos išvaduojančius, 
atžygiuojančius amerikiečių karius 
sutiks vos ne su gėlėmis. 

Tos visos prez. Bush prielaidos-
pasirodė klaidingos. Ir štai, prezi
dentas Bush dabar prie „Blogybės 
ašies" ar teroristinių valstybių 
sąrašo, kuriame jau seniai figūravo 
Irakas, Sirija ir Šiaurės Korėja, 
pridėjo Iraną. Atrodo, lyg ir ne be 
reikalo. Iranas valdomas radikalaus 
prezidento Mahmoud Ahmadinejad, 
kuris vis mėgsta pagrasinti nuo že
mės paviršiaus nušluosiąs Izraelį, 
gerą ir patikimą Amerikos sąjun
gininką. Iranas nebesislepia turįs 
atominės technologijos vystymo pro
gramą, kurią prez. Bush vadina 
siekiu turėti branduolinį ginklą, ko 
jis nenori leisti. 

2003 m. gruodį Irano vyriausybė 
pasirašė jau 1968 m. daugelio vals
tybių priimties branduolinių ginklų 
plėtros uždraudimo sutarties pridė
tinius paragrafus, pagal kuriuos 
tarptautinei IAEA (International 
Atomic Energy Agency) organizacijai 
buvo leista tikrinti Irano atominės 
technologijos įstaigas. Netrukus 
IAEA agentai rado, kad Irane slap
tai vykdomi urano „pagerinimo" ir 
plutonio „atskyrimo" bandymai, t. y. 
tų medžiagų, kurios gali būti naudo
jamos atominių bombų gamybai. 

Nors šių metų pradžioje Iranas 
ir išvijo IAEA inspektorius, atrodo, 
kad šiuo metu prezidentas Ahma
dinejad vėl rodo norą susitikti su 
prezidentu Bush ir derėtis dėl IAEA 
inspektorių grįžimo. Jis bando 
įtraukti Amerikos prezidentą Bush į 
asmenines, kaip lygus su lygiu, 
diskusijas, kurių Bush nenori pra
dėti, siūlydamas Irano-Amerikos 
pasitarimus ir derybas pradžioje 
užmegzti tik žemesniu lygiu. 

Tokia diplomatija, bent iki šiol, 
liko neveiksminga. Gal todėl, kad 
yra labai sunku suprasti musul
monišką galvoseną. Iranas tai grasi
na, tai vėl sutinka derėtis, ir niekas 
Bush administracijoje negali išaiš
kinti, ką Iranas iš tikrųjų planuoja. 
Derybose Amerika gal negaus visko, 
ko ji nori, bet, jei nesiderėsime, tai 
apskritai nieko negausime. 

Ir taip lyg vis aiškiau atrodytų, 
kad vienintelis kelias Iranui sustab
dyti būtų dar vienas karas. Bet ar 
mes dar nepasimokėme, kad šiais 
laikais karu nelabai ką gali pasiekti? 
Pažiūrėkime į netolimą praeities 
istoriją. Šiaurės Korėjos vadovas 
Kim Jong II, ne mažiau agresyvus, 
fanatiškas ir nenuspėjamas kaip 
Irano Mahmoud Ahmadinejad, pa
galiau įsigijęs atominę bombą, 

pamatė, kad tai jam nedavė jokios 
apčiuopiamos naudos ir aprimo... 

Branduoliniai ginklai yra nau
dingi tik tuomet, kai jie yra ne
panaudojami. Jei Iranas pagaliau ir 
pasigamintų atominę bombą, jis 
netrukus suprastų, ką Korėjos Kim 
Jong II, Kinijos Mao Tse-tung, ar 
sovietų Nikita Chruščiovas bei Jo
sifas Stalinas, nors ir labai nenoriai, 
išmoko: paleisk raketą su atomine 
bomba savo priešo link ir lauk iš jo 
dar stipresnio atsakymo. Juk savi
saugos jausmas nei žmonėse, nei 
vyriausybėse nėra išdilęs. 

Kai kas gal nenorėtų sutikti su 
tokiu galvojimu, sakydami, kad ira
niečiai ar jų vadai, sutiktų su ma
siniais savo nuostoliais, jei tai pa
dėtų jiems siekti savo fanatiško 
islamo plėtros ir Amerikos galybės 
sunaikinimo tikslų. Už tai prisi
minkime, kaip Mao Tse-Tung saky
davo, jog jam nesvarbu, jei ir pusė 
pasaulio turėtų žūti, kad tik jis 
galėtų Kinijoje įvesti jo rūšies „so
cializmą". Įsigijęs nemažą atominių 
ginklų arsenalą, jis pradėjo persi
galvoti ir dėl savo valstybės bei tau
tos išlikimo. 

Amerika dabartinį karą prieš 
Iraką pradėjo manydama, kad, jei 
Hussein tikrai turi ar greitai turės 
masinio naikinimo ginklų, jis nesi
varžys juos panaudoti. Bet Bush 
(sūnus) užmiršo, kad kai jo tėvas 
1991 m. ėjo į karą prieš Iraką, Hus
sein jau turėjo cheminių, ir jau iš
bandytų, ginklų, kurių prieš ameri
kiečių kariuomenę vis dėlto nepa
naudojo. Pasirodė, kad ir fanatikai 
turi proto. 

Nelabai nuo kitų diktatorių 
skiriasi ir Irano vadovai. Ir jie su
pranta, kad panaudoti atominius 
ginklus ar duoti juos teroristams 
būtų masinė savižudybė. Irano Ah
madinejad ir Khamenei irgi ne akli, 
ir jie matė, kas atsitiko su Irako 
Hussein. 

Buvęs revoliucinės Irano gvar
dijos narys, filosofas Akbar Ganji, 
nusivylęs 1979 m. Irane įvykusia is
lamiška recoliucija, tapo aštriu jos 
kritiku, buvo nuteistas dešimčiai 
metų kalėjimo. Šįmet išleistas į 
laisvę, dabar lankosi Amerikoje, kur, 
vengdamas pasirodyti Baltuosiuose 
rūmuose, jis perspėja Amerikos poli
tikos vadovus. „Nebombarduokite 
Irano, nepritaikykite jam sankcijų, 
nepaverskite Irano į Iraką, bet ir 
(oficialiai) neremkite mūsų disiden
tų judėjimo. Jei Amerika įsikiš, tai 
tik pablogins mūsų, disidentų, rei
kalus", - pasakė Ganji savo rugsėjo 
27 d. kalboje Northwestern univer
sitete. Gal to paveiktas, prezidentas 
Bush pažadėjo atidėti savo reikala
vimą, kad JT paskelbtų Iranui sank
cijas. 

Jei Bush galėtų būti tikras, kad 
Irano atominių ginklų gamybą būtų 
galima sunaikinti vien aviacijos oro 
puolimais, gal ir apsimokėtų tai 
bandyti. Bet kas gali būti tikras, kad 
sunaikintume viską, ką reikia su
naikinti? Yra ir galimybė, kad Ira
nas savo ginklus gali išdalinti tero
ristams, tai ką tada reikėtų bombar
duoti? Ar vėl neprireiktų mūsų 
sausumos kariuomenės žygio ir ne 
vien į Iraną? O toks žygis jau vien 
Irane būtų gerokai sunkesnis, negu 

DANUTE BINDOKIENE 

Ar prisimenate Preslauską? 

Lietuvos istorikas Alfredas 
Bumbliauskas padarė atra
dimą: Didžiosios Britanijos 

karalienė Elizabeth II yra lietuvių 
kilmės, didžiojo kunigaikščio Ge
dimino palikuonė (jeigu peršok
tume apie 20 jo giminės kartų)... 
Taip, to paties Gedimino, sapnavu
sio Geležinį vilką ir įkūrusio Vil
nių. Taigi, ar nenuostabu, kad toji 
jo tolima giminaitė pagaliau pati 
turi progą susipažinti su Vilniumi? 
Reikia tikėtis, kad nesumanys Vil
nių priskirti Didžiosios Britanijos 
karūnai ir šalia Lietuvos Vyčio il
gainiui patupdyti Anglijos valsty
bės ženklą, kaip, pavyzdžiui, Ka
nadoje, Australijoje ir kitur. 

Lietuvos istoriko teigimu, dėl 
Anglijos karalienės kilmės abejo
nių nėra, nes istorija liudija, kad 
viduramžių (ir ankstesnių amžių) 
valdovai būtent vedybų keliu „už
kariavo" kitų Europos valstybių 
sostus, išleisdami savo sūnus į 
žentus, o dukteris — į marčias. 
Kunigaikštis Gediminas, turėjęs 
nemažą būrį vaikų, tuo būdu su
tvirtino ne vieną sandorį su kaimy
nais, laimėdamas Lietuvai draugų, 
arba bent laikinai atsikratydamas 
priešais. Šiandien, kai žmonių 
giminystės ryšius genų tyrimo 
pagalba galima atsekti nuo se
niausių laikų, niekas jau nenus
tebintų, jeigu lietuviško kraujo 
būtų rasta visuose pasaulio kraš
tuose: ir kilmingųjų, ir skurdžių 
gyslose... 

Įdomus paradoksas: daugeliu 
atvejų lietuviai savo tautos ne
vertina, ja nesididžiuoja, net sten
giasi kiek galima greičiau išspruk
ti į užsienius. Antra vertus, jie turi 
ypatingą polinkį visuose kraštuose 
ieškoti lietuviškos kilmės žmonių, 
ypač tarp tų, kurie kuo nors pasi
žymėję ar pagarsėję: sporto, filmų, 
muzikos žvaigždžių, svarbiausių 
žaidėjų didžiųjų valstybių poli
tinėje arenoje ir pan. Radę tokį 
„brangakmenį", džiaugiasi ir gar
siai savo atradimą skelbia, nors 
tariamam lietuvių kilmės asme
niui — tai nei šilta, nei šalta (gal 
jis net nežino, kur yra ta Lietuva). 

Prieš keletą dešimtmečių, kai 
amerikiečiai buvo susižavėję jud
riai besiraitančiu dainininku iš 
Tennessee valstijos — Elvis Pres-

ley, „Draugo" redaktorius Aloyzas 
Baronas, žinomas savo humoristi
niais sugebėjimais (S. Aliūno sla
pyvardžiu), vieną dieną (tarytum 
visai rimtai) paskelbė, kad tas 
Presley iš tikrųjų yra lietuvis — 
Preslauskas! Šis „spygliškas/dyg-
liškas" A. Barono pastebėjimas 
viesulu aplėkė visą tuometinę lie-
tuviją ir ne vienas mūsų tautietis 
juo patikėjo (galbūt ir šiandien 
pusiau tiki). Panaši istorija buvo ir 
su buv. JAV prezidento John F. 
Kennedy žmona Jackie, kurios kil
mė buvo siejama su Lietuvos didi
kais Radvilomis... O ką jau bekal
bėti apie buvusį popiežių Joną 
Paulių II. Žinoma, šiais atvejais 
spėliojimai buvo arčiau tiesos... 

Kodėl lietuviams taip svarbu 
tarp žymių užsienio žmonių ieškoti 
savo tautos atžalų? Turbūt atsa
kymą galėtų duoti psichologai, o 
gal jo apskritai nėržr. Ar tai tas 
nelemtasis, lietuvių pasąmonėje 
įsitvirtinęs menkavertiškumo kir
minėlis, kurio krebždėjimą padeda 
nuraminti tik įsitikinimas, kad 
„mes esame šio to verti, nes, žiū
rėk, užsieniuose yra tiek lietuviško 
kraujo turinčių žymių asmenų, 
įkopusių į savo pasiekimų aukš
tybes!" 

Visgi yra šio „didybės paieškų 
sindromo" ir antroji pusė, kuria iš 
esmės mūsų tauta negali per daug 
didžiuotis. Nors lietuviai negaili 
įvertinimo garsiems užsienie
čiams, galbūt turintiems bent mo
lekulę lietuviško kraujo, savo tau
tos didvyrius, nepaisant, kiek 
pasiekusius, ką atlikusius, kiek 
Lietuvai nusipelniusius, greitai 
pamiršta. Ir ne tik pamiršta, bet jų 
nuopelnus stengiasi kiek įmanoma 
„sumažinti", o asmenį — paže
minti. Kodėl svarbiau priklausyti 
bajorų klubui, įsigyti kunigaikš
tienės titulą ir vadinti Anglijos ka
ralienę „lietuvaite", nei žavėtis 
savo tautos patriotais, rašytojais, 
muzikais, dailininkais, sportinin
kais, mokslininkais? 

Kas žino, gal ir daugiau Eu
ropos valdovų (ką čia vien Euro
pos, gal ir Pietų ar Šiaurės Ame
rikos, net kitų žemynų) turi lietu
viškų genų. Jų beieškodami, mūsų 
gabieji istorikai tikrai nestokos 
įdomių projektų. 

prieš beveik tris kartus gyventojais 
ir teritorija mažesnį Iraką, ir dar 
kalnuotą kaip Afganistanas. 

Kai kas tvirtina, kad viceprezi
dentas Diek Cheney ir gynybos 
sekretorius Donald Rumsfeld nori 
įtikinti prezidentą Bush, jog pra
dėjus bombarduoti Iraną, iraniečiai 
atsisakytų atominių ginklų svajonių 
ir nuverstų savo nekenčiamą vy
riausybę. Jei kas mano, kad iranie
čiai sutiktų amerikiečius su gė-lė-
mis, tegu prisimena, su kokiomis 
„gėlėmis" juos sutiko ir dar dabar 
kasdien sutinka Saddam „skriaus
tieji" irakiečiai. 

Amerika turėtų visokiais bū
dais, bet tik ne karu, bandyti Irano 
vadovus priversti atsisakyti apsi
ginklavimo branduoliniais ginklais. 
Jei ir tai nepasisektų, gal reikėtų 

apsiprasti su mintimi, kad brutali 
jėga nėra geriausias būdas pasiekti 
savo tikslą. Gal geriau grįžti prie jau 
seniai, bet sėkmingai panaudotos 
kantrios George F. Kennan sovietų 
sulaikymo (containment) doktrinos, 
kuri, nors ir tęsėsi per ištisus Šalto
jo karo metus, niekada neišsivystė į 
karštą karą. Ja vadovavosi visi JAV 
prezidentai, pradedant Harry S. 
Truman ir baigiant Ronald W. 
Reagan, kai subyrėjo visa „Blogio 
imperija". 

Nors Lietuvai ir kitoms Rytų 
Europos valstybėms ši „contain
ment" politika beveik pusę šimt
mečio pratęsė sovietų okupaciją ar 
dominavimą, sutikime, kad tokia 
egzistencija vis dėlto yra geriau, 
negu bet koks karštas susirėmimas 
branduoliniais ginklais. 
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AR TIKRAI TAIP BUVO? 

M. KRUPAVIČIAUS PALIKIMAS 
Nepaprastai malonu buvo skai

tyti „Drauge", jog prelatas Mykolas 
Krupavičius pagaliau rugsėjo 20 d. 
sugrįžo į savo numylėtą tėviškės žemę 
— Lietuvą. M. Krupavičius, vienas 
pagrindinių Lietuvos valstybės kū
rėjų, pirmos nepriklausomos Lietuvos 
žemės ūkio reformos- iniciatorius, 
organizatorius bei vykdytojas, buvęs 
žemės ūkio ministras, įžymus visuo
menės veikėjas, rugsėjo 23 d. buvo 
perlaidotas paminklinės Kristaus 
Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje 
Kaune. 

Šio tauraus patrioto (dar būda
mas jaunas seminaristas pasireiškė 
kaip „nepataisomas lietuvis") M. 
Krupavičiaus populiarų posakį: „No
riu matyti raudoną Lietuvą!" girdė
jome ir mes, moksleiviai, dar mokyk
los suole. Tuo jis atvėrė tautiečiams 
savo viziją — vietoj „bakužių" šiau
diniais stogais regėti mūrinius namus 
raudonų čerpių stogais. Ir jo svajonė 
pildėsi. 

Kaip žiupsnelis druskos pagerina 
maistą, taip sveikas humoras nus
palvina kiekvieną kalbą. Iškalbusis 
Krupavičius puikiai valdė humorą ne 
tik savo. išsamiose paskaitose, bet ir 
gyvenime. Gyvenant JAV, važiuojant 
į užmiestį, sėdėdamas šaiia vairuotojo 
ir matydamas pralekiančius greitke
lio pakelėse „Merge" (susilieja) užra
šus, pastabus Krupavičius nusiste
bėjo: „Ale tai kaip čia Amerikoje daž
nai merginėja?" 

Vienas Lietuvos didžiavyrių, 
veikius bei energingas garsus valsty
bininkas prel. M. Krupavičius jau 
prieš 84 metus ragino savo tautiečius 
(taip puikiai tinkančiu raginimu 
nūdienos mūsų tautiečiams Lietu
voje): „Lietuva laukia ne palūžusių 
baltarankių pesimistų, bet pasiren

gusių didžiam ir sunkiam darbui 
statybininkų". 

Prel. M. Krupavičius, visų pri
pažintas didis demokratas, puikus 
diplomatas, į priekį numatąs isto
rinius įvykius, žymus politikas, teigė: 
„Neiti į politikos gyvenimą katalikui 
su savo katalikiška programa, arba 
eiti be katalikiškojo veido ir katali
kiškų principų, be ideologijos — yra 
ne visa, bet kai ką atnaujinti Kris
tuje". 

Krikščionių demokratų partija 
Lietuvoje, pagerbdama savo garbingo
jo vadovo, pripažinto visos tautos 
vadu, atminimą, turėtų pasiūlyti 
Seime ant priešakinės sienos, it 
freską, nutapyti stambiomis raidėmis 
užrašą — M. Krupavičiaus lyg testa
mentą paliktus žodžius: „Politika nėra 
pirmaeilis rūpinimasis savo paties 
gerove, bet bendruoju gėriu!" Šis 
užrašas seimūnams kasdien primintų 
jų nepaprastai svarbias, atsakingas, 
nesavanaudiškai pagrįstas, bet visai 
tautai atsidavusias garbingas parei
gas. Tai — pasiaukojusio kilnaus 
Tautos Sūnaus palikimas! ' 

O paties prelato Mykolo Kru
pavičiaus kapą privalėtų lankyti 
mūsų jaunimas — mokinukai, moks
leiviai, studentai, organizacijos bei 
kiti ir įsidėti į savo galvą ir širdį bei 
vykdyti ant jo kapo plokštės iškaltą 
užrašą iš jo paties testamento: „Mylėk 
Viešpatį visa siela, artimą — kaip 
pats save, o tėvynę — už save labiau!" 
Tas paveldas mūsų tautos ateičiai — 
atžalynui. Jis išmokys jaunąją kartą 
patriotizmo, tautiškumo, idealizmo, 
altruizmo ir veiklos. 

Stasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI 

GANYTOJŲ PASIKEITIMAS 
-Lemonte Palaimintojo Jurgio 

Matulaičio lietuvių katalikų misijoje 
įvyko kapelionų pasikeitimas. Kai try
lika metų kapelionu išbuvęs jėzuitų 
kun. Algirdas Paliokas prieš keletą 
savaičių nuo altoriaus pranešė, kad 
grįžta atgal Lietuvon ir spalio 1 d. 
aukos paskutines šv. Mišias, vos susi
laikiau iš susigraudinimo nesušukęs: 
neduok Dieve! Tik vėliau paaiškėjo, 
kad, susilpnėjus sveikatai, šei
mininkavimas misijoje darėsi per 
sunkus. Tačiau Lietuvoie tikisi vie

nuoliškoje aplinkoje daugiau laiko 
pašvęsti vien tik kunigiškam darbui. 

O spalio 15 d., kai 9 metus ištar
navęs Lietuvoje sugrįžo Amerikon 
pakeisti kun. A. Palioką naujasis mi
sijos ganytojas jėzuitas kun. Antanas 
Saulaitis po jo aukotų 11-os valandos 
ryto šv. Mišių buvo didžiojoje salėje 
gausiai susirinkusiųjų parapijiečių 
šiltai sutiktas plojimais, džiaugsmin
gai sušukau: padėk Dieve! 

Leonidas Ragas 
Itasca, IL 

VIS VIEN REIKIA 
ŠYPSOTIS 

Kiekviename laikraštyje pasi
taiko klaidų. Kartais jos sukelia pyktį, 
o kartais šypseną... Šį kartą šypso
jausi pasiskaičiusi „Draugo" spalio 12 
dienos „Lietuvių telkiniuose" Cleve-
land sukeistą vietomis su Detroit. 
Taipgi radau ir a.a S. Barzduko 
10-tą-jį (dešimtąjį) gimtadienį, ir čia 
pat jo jau 25-rių metų mirties sukak
tį... Iš mirties negalima juoktis, bet 
nelinkečiau, kad ir man taip atsitik
tų... 

Taip pat prieš kiek laiko „Draugo" 
skiltyse (gal buvo jau ir atitaisyta!) 
kažkur straipsnio autorius sumaišė 
dr Juozą Girnių su dr. Jonu Gri

niumi... 
Tai vis korektūros klaidos. 
O niekada neužmiršiu ir tokio 

atsitikimo dar mums begyvenant 
Australijoje, Melbourne. Kazys Bra-
dūnas atsiuntė man 1958 metais nau
jai išleistą savo poezijos knygą „Mo
renų ugnys". Po kiek laiko vietiniame 
lietuviškame savaitraštyje skaitau, 
kad Čikagoje poetas Kazys Bradūnas 
išleido naują poezijos knygą „Moterų 
ugnys"... 

Parašiau jam laišką ir pasveiki
nau su įdomia nauja knyga... 

Julija Gylienė, 
Lemont. IL 

Perskaičius Alekso Vitkaus 
straipsnius „Drauge", (2006 m. rug
sėjo 30-spalio 13 d.) „Kodėl ne viena 
krikščionių bendruomenė? Žvilgsnis 
į reformaciją", užkliuvo keletas ne
tikslumų. Gal todėl, kad autorius 
2000 metų krikščionybės istoriją per 
greitai „perbėgo". Pvz., netikslu sa
kyti: „popiežius, inspiruotas kelių 
moterų šventųjų, pagaliau sugrįžo į 
Romą". Tai įvyko dėka šv. Katarinos 
Sienietės (1347—1380) mistikės, 
Bažnyčios daktarės, kuri savo laiš
kais įtakojo karalius ir princus. Ji, 
nuvykusi į Prancūziją, griežtai 
popiežiui Grigaliui XI pasakė, kad jo 
vieta yra Romoje, o ne Avignon. 
Popiežius taip buvo jos paveiktas, 
nors Prancūzijos karalius priešinosi, 
tačiau jis nebebuvo jam paklusnus ir 
išvyko į Romą. 

Aleksas Vitkus rašo, kad protes
tantizmas, naujoji religija, buvo 
įvesta Danijos ir Švedijos karalių 
įsaku be jokio kraujo praliejimo. 
Lankantis Švedijoje, vaikščiojant 
Stockholm gatvėmis, mūsų vadovė 
nuvedė mus į didelę aikštę ir pasakė, 
kad mes stovime ant katalikų kraujo 

persunktos žemės, pasipriešinusių 
prieš Martin Luther tikėjimą. Dabar 
toje vietoje pastatyti didžiuliai gėlių 
puodai, pagarbiai puoŠiantys šią 
istorinę vietą. 

Tiesa, kad buvo nelabai pagar
bos vertų popiežių, su visomis 
žmogiškomis silpnybėmis, renesanso 
laikotarpyje. Bet sakyti, kad jie 
rūpinosi vien žemiškais dalykais yra 
netikslu. Į istoriją reikia žiūrėti anų 
laikų akimis, kai nebuvo suvienytos 
Italijos, bet kiekvienas miestas buvo 
savotiškos kunigaikštijos, tarp savęs 
nuolatos kariaujančios įtraukdamos 
ir popiežius. Tada nebuvo nepriklau
somo Vatikano, todėl ir popiežiai 
turėjo apginti savo valdomas žemes, 
ir kartu vadovauti Katalikų Bažny
čiai. Labiausiai įsimintina, kad nė 
vienas popiežius nenukrypo nuo šv. 
Petro Kristaus įgalioto mokslo bei 
įstatymų. Kiekvienas jų vis pratur
tino Bažnyčios liturgiją, kuri tęsiasi 
per du tūkstančius metų, nuo šv. 
Petro įpėdinio iki dabartinio popie
žiaus Benedikto XVI. 

Saulė Jautokai tė 
Palos Hills, IL 

Naujos Marso nuotraukos 
džiugina romantikus 

Marso sfinksas nufotografuotas 
dar kartą. Neseniai pasirodė Kido-
nijos regiono, to, kuriame guli garsu
sis Marso sfinksas, naujos nuotrau
kos. Pasitelkus itin didelio ryškumo 
stereokamerą užfiksuoti nuostabūs 
raudonosios planetos vaizdai. 

Tinkamos progos reikėjo laukti 
ilgai — nuo 2004-ųjų balandžio iki 
2006-ųjų liepos. Pastangas žlugdė 
atmosferos dulkės ir rūkas. Ir štai 
pagaliau 2006-ųjų liepos 22 dieną 
„Marso Ekspreso" kamera įamžino ir 
paslaptingojo Marso sfinkso detales. 

Tik optinė apgaulė 

„ESA Marso Ekspreso" projekto 
mokslininkas daktaras Agustinas 
Čikara džiaugiasi, kad nuotraukos 
išties nuostabios. Jos ne tik pama
lonina kosmoso mitų mėgėjus visame 
pasaulyje, bet ir suteikia neįkaino
jamos medžiagos planetų geologams 
bei dar kartą įrodo stulbinančias 
kameros galimybes. 

Jau seniai domėtasi Kidonijos 
regionu. Šioje zonoje gausu plačių 
slėnių, įvairių dydžių ir formų at
siskyrusių kalvų liekanų. 

Viena tokių kalvų išgarsėjo kaip 
Marso sfinksas. Jis pateko į nuo
trauką, kurią 1976-ųjų liepos 25 die
ną padarė amerikiečių orbitinė stotis 
„Viking 1". 

1976-ųjų liepos 31 dieną NASA 
pareiškimas spaudai patvirtino, kad 
užfiksuotas darinys panašus į žmo
gaus galvą. Kaip ten bebūtų, NASA 
mokslininkai jau tada teisingai inter
pretavo nuotrauką. 

Tai puiki optinė iliuzija, atsi
radusi del saulės šviesos kritimo 

kampo. Kalvos paviršius ir ant jo 
krintantys šešėliai sukuria akių, 
nosies ir burnos įspūdį. 

Nauja figūra 

Nepaisant mokslininkų nuomo
nės, Marso sfinksas nuo pat pradžių 
buvo labai populiari tema. Jo atradi
mas privertė spėlioti apie galimą 
gyvybę ir dirbtinių struktūrų pri
gimtį raudonojoje planetoje. 

Kosmoso entuziastai pradėjo 
interpretuoti ir daugybę šalia esančių 
kalvų - buvo „atrastos" kelios pira
midės ir net sugriuvęs miestas. 

Idėja, kad planeta kadaise galėjo 
būti protingų būtybių namai, skatino 
daugybės Marso gerbėjų vaizduotę, 
atsirasdavo vis naujų teorijų, kai 
kurios net pagrįstos matematiniais 
skaičiavimais. 

Šios idėjos buvo spausdinamos 
begalėje daugiau ar mažiau rimtų 
laikraščių, taip pat mokslinės fan
tastikos literatūroje ir interneto pus
lapiuose. 

Nepaisant to, oficiali mokslinė 
nuomonė niekada nesikeitė — veidas 
Marse liko žmogaus fantazijos ir 
aplinkos paveikto paviršiaus pada
rinys. 

Jų nuomonę patvirtino 1998-ųjų 
balandį atsiųstos nuotraukos iš orbi
tinės stoties, dar daugiau medžiagos 
gauta 2001-aisiais. 

Nors dariniai ir nėra ateivių dar
bas, jie vis tiek neįkainojami planetų 
geologams. Be to, yra gerų žinių ir 
fanatikams — be jau žinomo veido ir 
piramidžių Marso nuotraukose pa
sirodė nauja, panaši į kaukolę figūra. 

„Klaipėda" 
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SKAUTYBES KELIAS 
Rako stovyklos 50 metų jubiliejaus aidai 
Atkelta iš 2 psl. 
Jūrų skaučių pagrindinė vieta 

yra ežeras, todėl prie ežero nuolatos 
budėjo sesės: g. Lisa Bartašiūtė ir g. 
Kristina Bacevičiūtė. Sesės neat
silieka nuo brolių, todėl pionerijos 
darbams vadovavo patyrusi jūri
ninke, j .s . g. Laura Lapinskienė, ga
linti vairuoti ir okeaninius laivus. 
Pro sesės budrią akį nepraeidavo 
mažiausios sesių padarytos klaidos. 
Naktinių programų vedėjos ir pa
tarėjos, kaip pasirengti naktiniams 
„puolimams", buvo gintarės: Vaiva 
Rimeikaitė ir Kristina Bacevičiūtė. 
Jūrų skautės turėjo vadoves religi
niams reikalams, tai j . ps. g. Dalia 
Vitkienė ir g. Vilija Pauliūtė. 

Šiame dideliame ir suspaustame 
palapinių mieste buvo įsikūrę šie 
jūrų skaučių vienetai: pačios jau
niausios jūreivės — udrytės, nuo ku
rių augimo priklauso tunto ateitis. 
Joms vadovavo g. Weir ir g. Vilija 
Rudytė. Jūrų jaunių buvo net 15 ir 
joms vadovavo g. Audra Kapačins-
kaitė ir g. Austėja Kaveckaitė. Iš šios 
grupės, 8 perėjo į jūrų skaučių eiles, 
davusios iškilmingą pasižadėjimą 
prie ežero. 

Jūrų skaučių turėta net 15 ir jas 
buriavo g. Lijana Modestaitė ir j . 
skautė Vilija Juozaitytė. Stovyklos 
metu sesės Vilija Rudytė, Vilija Juo
zaitytė ir Austėja Kaveckaitė davė 
gintarių pasižadėjimą, tarnauti Die
vui, tėvynei, padėti artimui ir mylėti 
jūrą. 

Jūrų skautės buvo pavyzdingai 
apsirengusios ir žygiavimo metu 
sulaukdavo daug „katučių". Džiugu, 

kad lietuviškas jaunimas, nprs ir 
gyvena toli nuo tėvynės Lietuvos, 
myli jūrą. 

Po to, skaičiumi mažesnis viene
tas Rako stovykloje buvo „Aušros 
Vartai/Kernavės" sesės. Jos pasirin
ko „Dainavos" vardą su šūkiu: „Ten 
kur Rakąs stovykla, ten kur dainos, 
Dainava". Šioms linksmoms sesėms 
vadovavo tuntininkė ps. Aušra Ja-
saitytė—Petry. Jai talkino ps. Dalia 
Stropienė. Sesių komendante — 
Kristina Burokaitė. Skautamokslį 
mokė s. Audra Lintakienė stovyk
lavusi daug metų. 

Stovyklaujant gamtoje diena iš 
dienos susiduri su Dievo sukurta 
gamta. Daug metų stovyklavusi ir 
gamtą mylinti sesė ps. fil. Renata 
Ramanauskaitė-Borucki padėjo ar
timiau pažiti gamtą. Kad vakariniai 
žaidimai, laužų pravedimai praeitų 
gerai, patarimus davė sesė Lina Lu-
neckaitė. 

Atvykusios stovyklon sesės yra 
suskirstomos į mažas „karalijas" ir 
jos yra atsakingos už esamą tvarką 
ir savųjų „namų" pasigražinimą. 

„Paukštytėms — jaunesnėms 
skautėms visada yra paskiriama 
geriausia ir saugiausia vietovė, nes 
jos yra jauniausios stovyklautojos. 
Joms visada vadovauja jaunas mer
gaites mylinčios vadovės, kurios 
joms atstoja mamas. Šias seses glo
bojo sesės Krista Plačaitė ir Julytė 
Valley. 

Skautėms savo sumanumą rodė 
ir joms patarimus davė Lina Rauc-
kaitė ir Milda Plioplytė. Savo rajone 
ir užsiėmimuose sesės pasirodė labai 

gerai. 
Kandidatėms į vyresnes skautes 

vadovavo Birutė Ankutė ir turėjo, 
skilties šūkį: „Be gaidų, nebus dai
nų". Jos pačios dainavo ir mokė jau
nesnes seses. Iš šios skilties, trys 
sesės davė pasižadėjimą dirbti skau-
tijos gerovei ir palaikyti ryšį su kito
mis sesėmis. Tai — Inga Milo, Julija 
Ozers ir Aleksytė Stalionytė. 

„Dainavos" pastovyklės sesės 
yra labai darbščios, „Gaidos" skilties 
skautės laimėjo konkursą, kurį vedė 
stovyklos viršininkė, j .s. Daina Mi-
kužienė. Konkursas buvo iš įvykių 
Rako stovykloje per 50 metų. Kon
kurse dalyvavo visi stovyklautojai ir 
tie, kurie surinko daugiausia taškų, 
buvo pažymėti vėliavų nuleidimo 
metu. 

„Dainavos" pastovyklės vadovy
bė savo ruožtu taip pat pažymėjo 
seses: „Lietuviškumą" laimėjo Ugnė 
M., „tvarkingumą" — Lina Survi
laitė, „dainos mėgėja", dainininkė — 
Rūta Survilaitė, „skautiškiausia" — 
Ugnė Slavinskaitė, „draugiškiausia" 
— Aleksandra Buivydaitė ir Rima 
Lintakaitė bei „linksmiausia" — 
Simona Briaukutė. 

Lankant „Dainavos" pastovyklės 
seses, teko pastebėti palapinių vidu
je tvarkingumą, o stovyklavietėje 
darbštumą. Sesėms patarimais tal
kino vs. Vanda Aleknienė, Rūta 
Ozers ir Audra Lintakienė, nebuvo 
apsieita be tuntininkės Aušros 
Jasaitytės-Petry patarimo. 

JLituanicos" tunto broliai savo 
pastovyklę pavadino „Žaliakalnio" 
vardu, pirmosios stovyklos Rako 
ąžuolyne 1956 metais priminimui. 
Stovyklą apsiėmė globoti s. Edis 
Leipus, šiuo metu dar einąs vyriau
sio skautininko pavaduotojo parei
gas brolijoje. Antrąją savaitę pas
tovyklės vadovavimą perėmė ps. 

Juozas Kapačinskas. Jie pasirinko 
šūkį: „Mes 'Žaliakalnio' sūnai, stip
rūs Rako ąžuolai". Pastovyklėje 
stovyklavo šie brolijos vienetai. Jau
nesnieji — vilkiukai su vadovu s. fil. 
Aidžių Liubinsku. Jam talkino Gina 
Blinstrubienė, o antrosios savaitės 
darbas teko sv. fil. Ariui Dumbriui. 
Vilkiukai save pasivadino „Var
lėmis", nes šalia jų palapinių slėnyje 
yra pelkė kur daug varlių. Jų skilties 
šūkis „Ūki, ūki, ūki, atsiprašom, mes 
neturim šūkio". Vilkai nesėdėjo 
„rankų sudėję", bet daug iškylavo, 
žaidė, žvejojo ir maudėsi. Jų mėgs
tamiausias žaidimas buvo naktiniai 
„puolimai" ir prarastų kaklaraiščių 
išsipirkimai. Kai kurie yra neblogi 
kamuolio gaudytojai. 

Vilkų pašonėje savo palapines 
pasistatė prityrę skautai ir kandi
datai į vyčius. Jiems vadovavo oro 
skautas ps. fil. Aras Lintakas. Šiai 
skautų grupei sunkiausia vadovauti, 
kadangi Jaunuoliai — vyrai" turi 
daug savų idėjų, kurios ne visada 
sutampa su vadovų nurodymais. 
Šios draugovės keturi skautai kandi
datai į vyčius davė pasižadėjimą tar
nauti Dievui, mylėti tėvynę, padėti 
artimui ir būti pavyzdžiu jaunes
niesiems broliams. Šie broliai pasi
puošė vyčių kaklaraiščiais: Vytas 
Kapačinskas, Antanas Luneckas, 
Dainius Fabianovich ir Kazimieras 
Šoliūnas. Šiems broliams stovyklos 
viršininkė j.s. Dana Mikužienė prisi
minimui įteikė po meškiuką. Kan
didatai į vyčius ir kai kurie skautai 
vyčiai gražiai sutvarkė vyčių aikš
telę ir ten esantį vs. Romo Povilaičio 
statytą kryžių. Jie taip pat sutvarkė 
kryžkelės aikštelę, pastatydami 
naują skautų vyčių simbolį „vyčių 
lazdą". Šio „paminklo" pastatymui 
buvo įdėta daug pastangų. 

Bus daugiau. 

Po pranešimų apie krašto šiandieną jis ir klau
sė, ar Palanga jau baigia statytis naują parapijos 
rūmą, taipgi kodėl Klaipėda, mūsų krašto didžioji 
sostapilė garbingai neatstato turėtos šv. Jono baž
nyčios?.. Žinoma, ir čia, Tėviškės parapijoje Kurto 
parama dar galės pagelbėti, jei naują jos koplyčią 
tektų Lemonte statyti. 

Retėja mūsų kraštiečių gretos, parapijoje 
neberadau Valterio Bendiko, o tiek rašinių liute
ronų „Svečio" puslapiuose skaičiau ir džiaugiausi 
istoriškai šviesiu žmogaus mąstymu, minčių ir 
faktų dėstymu. Beliko tik knygas ir rankraščius 
pavartyti, kurias parapijos žmonės suvežė į viską 
gelbstinčią bažnyčią. Cia ir vyskupo Anso Trakio 
palikimas rado vietą - manau, kad bažnyčios žmo
nių paveldas turi būti išsaugotas, tyrinėjamas, gar
sinamas jaunųjų studentų, profesorių. Klaipėdos 
universitete yra Martyno Mažvydo skaitykla ir 
dokumentų fondas, o Vilniuje Lietuvos liuteronų 

KELIONE TĖVŲ IR BROLIŲ 
TAKAIS: ČIKAGOS SUSITIKIMŲ 
PASTEBĖJIMAI IR NUSTEBIMAI 

VYTAUTAS GOCENTAS 
Nr.5 

Viešnagė LR Gene ral in io konsulo Čikagoje kabinete (iš kairės): Vytautas 
Gocentas. Romanas Borisovas, generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunora-
vtčius. Ramūnas Buntinas. Viltus T>umpjonas-

vyskupas Mindaugas Sabutis jau įkūrė ir bažnytinį 
archyvą, priėmė kun. Petro Dagio dokumentus iš 
žmonos Arianos Dagienės-Bortkevičienės (nūnai 
su Jonu Bortkevičiumi gyvena Lietuvoje, Vilniuje). 

Ką ir sakyti, kyla nauja, jau trečioji žmonių 
karta, atvyksta nauji kunigai iš Lietuvos. Kun. Val
das Aušra Dievo žodį skelbia pirmųjų išeivių įkur

toje Ziono parapijoje, 
kur veikia Biblijos skai
tymo grupė, darželis, 
šeštadieninė mokykla. 
Jis su nedidelėmis per
traukomis jau penkiolik
ti metai JAV - ir teologi
jos mokslus baigė, ir 
daktaratą rengia. Ku
nigas Liudas Miliauskas 
iš Klaipėdos krašto pa
rapijų atvyko prieš devy
nis mėnesius, bet jau 
gražiai sutiktas, gerbia
mas ir mylimas. Tiesa, 
vis dar spėja ir Lietuvoje 
evangeliškąją Vanagų 
(netoli Priekulės, Klai
pėdos r.) vaikų ir jauni
mo stovyklą kaip ir kas
met aplankyti, orga
nizuoti, talkinti. Jau
nimas Lietuvoje mielai 
prisimena betarpiškai 
apsieinantį kunigą, bi

čiulį, bendražygį. Kunigas ruošiasi ir kitąmet, 
2007-ųjų birželyje keliauti į Vanagus. 

Po metų Čikagoje įvyks eilinis išeivijos bažny
čios Sinodas. Sinodalai išsirinks naują vyskupą -
nuo rugsėjo 19 d. emeritą vyskupą Hansą Jurgį 
Dumpį (g. 1933 m. Nibruose Klaipėdos aps.) pava
duoja kun. Valdas Aušra. Teks nemenki darbai at
likti, toliau žengti naujojo laiko taku, sutvirtinti, 
gausinti parapijas, o taipgi skelbti Dievo žodį žmo
nių širdims ir protams - ir senbuviai, kaip ir nauji 
žmonės, laukiasi dvasinio ganytojo rūpesčio, nuola
tinio artumo. 

Ziono parapijos žmonės 
v 

Šiandien parapijos bažnyčia įsikūrusi 9000 So. 
Menard Aveniu (Oak Lawn, 111.), turi gražiai su
tvarkytus Dievo namus. Sekmadienį (IX 24) ga
lėjome ir mes dalyvauti pamaldose, išklausyti kun. 
Valdo Aušros pamokslo apie krikščionių kurtumą -
„ephphatha!" (liet. atsiverk) buvo raginama iš
girsti, atsiverti kiekvienam krikščioniui (Markaus 
7:31-37). 

Rūta Mieliulienė - Vyriausiosios bažnyčios ta
rybos išeivijoje narė, garbingai atstovauja Ziono 
parapiją. Kilusi iš Meškučių kaimo, buvo Kretingos 
ev. liuteronų parapijos narė. Čia sutinku ir Eriką 
Brooks. Nori perduoti laišką ir paramos čekį dr. 
Irenai Skomskienei, kompozitoriaus Vlado Jaku-
bėno draugijos steigėjai ir pirmininkei - parems 
naują projektą, kad lietuvaičiai galėtų geriau pa
žinti išeivijos muzikų darbus. Ji taipgi rengia nau
jausiąjį reformatų žurnalo „Mūsų sparnai" numerį 
- gal jau paskutinis, todėl reikia daug padirbėti, 
gražiai užbaigti jo garbingą istoriją. O to laiko tik
rai, kad nėra daug - Ziono parapijoje ir reforma
tams pamaldas laiko, reikia dar ir teologijos moks
lus pagilinti. Be to Erika nori talkinti ir archyvų, 
bibliotekų paveldą tvarkant - vysk. Anso Trakio. 
Valterio Bendiko, kitų kunigų ar bažnytininkų pa
likimai tikrai, kad dar pasitarnaus ir čia, ir Lietu
voje, bet vis reikia peržiūrėti, aprašyti, parengti 
archyvavimui. 

Bus daugiau. 
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Lietuvoje vieši karal ienė Elizabeth ll Prezidentas: susitikimas buvo šiltas 

Karalienė Elizabeth II bendravo su žmonėmis Rotušės aikštėje. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Atkelta iš 1 psl. 
Konstitucinio Teismo teisėjai, Aukš
čiausiojo Teismo, Apeliacinio teismo 
bei Vyriausiojo administracinio teis
mo vadovai; Lietuvos bažnyčių hie-
rarchai bei atstovai, diplomatinių mi
sijų vadovai ir atstovai, kiti garbingi 
svečiai. 

Baigusi kalbą Karalienė Eliza
beth II pasirašė svečių knygoje ir iš
vyko į iškilmes Vilniaus miesto Ro
tušėje. 

Bendravo su susirinkusiais 
žmonėmis 

Vidurdienį karalienė atvyko į Ro
tušės aikštę, sveikinosi ir kalbėjosi su 
Lietuvos žmonėmis. Karalienė į svei
kinimus atsakė šypsena ir užkalbino 
keletą smalsuolių. Elizabeth II klau
sinėjo, ar nešalta ir iš kur atvyko. 
Rankos Jos Didenybė nepadavė nė 
vienam. 

Prieš atvykstant karalienei Ro
tušės aikštėje pusantros valandos vy
ko koncertas, kuriame buvo grojamos 
dainos iš miuziklų. 

Iš Seimo į Rotušės aikštę atvy
kusią karališkąją porą pasveikino 
mergaitė iš minios įteikdama gėlių 
puokštę. Susitikimo su karaliene lau
kiantys Lietuvos žmonės Elizabeth II 
dar įteikė rožę ir kelias džiovintų 
gėlių puokšteles. 

Karalienei praėjus pro susirinku
siuosius ir užlipus Rotušės laiptais, 
viena ją lydinčių damų surinko 
iš žmonių gėles - puokštę raudonų 
gėlių nedideliais žiedais bei puokštę 
geltonų rožių - ir liepė pagalbininkei 
jas nunešti į automobilį. 

Prie Rotušės laiptų monarchės 
laukė maža stilizuota paroda, prista
tanti Lietuvos tradicinius tapatybės 
simbolius, stovėjo vėliavnešiai su vi
sų Lietuvos miestų vėliavomis, o lau

kiantys vaikai paaiškino jų reikšmę. 
Ant Rotušės laiptų Elizabeth II 

ir Almai Adamkienei gėlių įteikė du 
Prezidentūros atrinkti vaikai. Kara
lienei gėles teikė aštuonerių metų 
Erikas Adomavičius, kapitono Ro
mualdo Marcinkaus palikuonis. Ro
mualdas Marcinkus Antrojo pasau
linio karo metais tarnavo Didžiosios 
Britanijos karališkose oro pajėgose. 
A. Adamkienei gėles teikė tarptauti
nių konkursų laureatė Gabija Tarvy-
dytė. 

Vilniaus Rotušėje surengtame 
priėmime karalienė turėjo galimybę 
susitikti ir pabendrauti su savo ben
draamžiais iš visų Lietuvos rajonų. 
Jos Didenybė dar ruošdamasi vizitui 
pageidavo susitikti su žmonėmis, gi
musiais 1926 m., ir kuo daugiau su
žinoti apie jų likimą. Priėmimas tru
ko net dvi valandas. 

Neįprasta dovana 

Lietuvos skautų sąjungos atsto
vai pirmadienį į Didžiosios Britanijos 
ambasadą Vilniuje atnešė neįprastą 
dovaną. 

Kaip rašo dienraštis „Lie-tuvos 
rytas", skautai ambasados darbuoto
jų paprašė Lietuvoje viešinčiai 
monarchei Elizabeth II perduoti 
obuolių pyragą. 

„Skautybė kilo Anglijoje, todėl 
spėliojome - gal ir karališkoji šeima 
turėjo ką nors bendra su skautais", -
sakė Lietuvos skautų sąjungos tary
bos narė vilnietė vokiečių kalbos ver
tėja Dalia Tarailienė. 

Si vilnietė surado įdomų monar
chės gyvenimo faktą - Australijos 
skautės britų princesės Elizabeth 
vestuvėms 1947 m. padovanojo mais
to produktų vestuviniam tortui. To
dėl lietuvės skautės tęsdamos tradici
ją nutarė iškepti pyragą karalienei. 

* Pralaimėjimu Europos jau
nių (iki 19 metų) futbolo čempio
nato keturių komandų atrankos 
(12 grupė) turnyrą namuose pradėjo 
Lietuvos vienuolikė, antradienį Ma
rijampolėje 0:2 turėjusi pripažinti 
Kroatijos bendraamžių pranašumą. 
Tik dvi geriausios turnyro Lietuvoje 
komandos pateks j kitą Europos jau
nių futbolo pirmenybių atrankos eta
pą. 

* Lietuvos vyrų stalo teniso 
rinktinė San Marine vykusių 
2007 metų Europos pirmenybių 
III diviziono grupės antrojo rato 
turnyre užėmė trečiąją vietą bei ne

pateko į pusfinalį. Liątuviai 1:3 turė
jo pripažinti dviejų ratų turnyro nu
galėtoja tapusios Latvijos komandos 
pranašumą, 0:3 pralaimėjo antrojoje 
pozicijoje likusiai Airijai bei 3:0 įvei
kė San Marino stalo tenisininkus. 

* Antradienį Italijoje prasi
dėjo Europos mišrių komandų 
akmenslydžio (kerlingo) čempio
natas, kuriame kovas keturiose gru
pėse pradėjo 25 komandos. Nesėk
mingai šešių komandų A grupės tur
nyrą pradėjo Lietuvos komanda. Pir
majame ture Lietuvos akmenslydi-
ninkai 3:10 nusileido Vengrijos ko
mandai. 

Vilnius, spalio 17 d. (BNS) — 
Vilniuje viešinti Didžiosios Britanijos 
karalienė Elizabeth II susitikime su 
prezidentu Valdu Adamkumi ypač do
mėjosi Antrojo pasaulinio karo pa
dariniais ir žydų genocidu, tuo tarpu 
jos vyrą Edinburgh hercogą Philip 
domino Lietuvos istorija. 

Po kelių valandų bendravimo su 
britų karališkąja šeima dalindamasis 
įspūdžiais su žurnalistais prezidentas 
V Adamkus dvišalį susitikimą apibū
dino kaip „be galo šiltą". 

Prezidentui pritarusi A. Adam
kienė teigė, kad britų monarche ir jos 
sutuoktinis — „labai malonūs, nuo
širdūs, labai lengva bendrauti, nebu
vo jokių sunkumų". 

Adamkams tai trečiasis susitiki
mas su Elizabeth II, su hercogu — 
pirmas. „Pirmą kartą buvome dau
giau sukaustyti, karalienė yra kara
lienė, nori nenori įsitempti. Antrą 
kartą to nebuvo", — pasakojo A. 

Adamkienė. 
Pasak prezidento, karalienė yra 

labai gerai informuota apie Lietuvą, 
dvišalio susitikimo metu ji domėjosi 
Antrojo pasaulinio karo padarytais 
nuostoliais, žydų genocidu Lietuvoje. 
„Mintyse net Sibirą aplankėme", — 
pridūrė V Adamkus. 

Jo teigimu, Edinburgh hercogas 
domėjosi Lietuvos istorija, klausė, 
kiek kunigaikščių valdė šalį. 

Įteikiant karalienei Lietuvos di
džiojo kunigaikščio Vytauto Didžiojo 
ordiną ir prezidentui paminėjus, kad 
jo valdymo metais Lietuvos valstybė 
driekėsi nuo Baltijos iki Juodosios jū
ros, Edinburgh hercogas perklausė, 
kaip tariamas Vytauto vardas. 

Kalbėdamas apie Elizabeth II 
valstybinio vizito reikšmė, preziden
tas pabrėžė, kad britų monarche yra 
viena ryškiausių ir gerbiamų asmeny
bių pasaulyje ir jos apsilankymas yra 
šalies pripažinimas. 

Priimta rezoliucija dėl Gruzijos 
Vilnius, spalio 17 d. (BNS) — 

Seimas po dvi savaites trukusio vil
kinimo priėmė rezoliuciją, kuria Ru
sija raginama nutraukti sankcijas 
Gruzijai. 

Antradienį priimta rezoliucija, 
už kurią pasisakė 69, prieš — vienas 
parlamentaras, 9 susilaikė, sunkiai 
skynėsi kelią Seime. 

Pirmąjį rezoliucijos tekstą Užsie
nio reikalų komitetas aprobavo dar 
prieš dvi savaites. Tuomet planuota 
rezoliuciją pateikti artimiausiame 
posėdyje, tačiau klausimas į darbot
varkę neįtrauktas. 

Neoficialiomis žiniomis, rezoliu
cijos priėmimas sustabdytas dėl tuo
met Vilniuje viešėjusios Rusijos Vals
tybės Dūmos delegacijos vizito parla
mente. Oficialiai pareigūnai tokia 
versiją neigė, atidėjimą aiškindami 
techninėmis procedūromis. 

Tuo tarpu neoficialiąją versiją 
patvirtino patys Valstybės Dūmos 
atstovai — jie viešai dėkojo Seimo 
Užsienio reikalų komiteto pirminin
kui socialdemokratui Justinui Karo
sui už pastangas atidedant Seime re
zoliucijos dėlUusijos spaudimo Gru
zijai svarstymą. 

Rezoliucijos tonas po redagavi
mų kiek sušvelnėjo — nors tekstas iš
liko toks pat, pasikeitė pavadinimas, 
rezoliuciją pervadinant „Dėl Rusijos 
Federacijos ir Gruzijos santykių", kai 
tuo tarpu pirmajame variante ji buvo 
„Dėl Rusijos Federacijos spaudimo 
Gruzijai". 

Antradienį priimtoje rezoliucijoje 
Seimas „apgailestauja, kad Rusijos 
reakcija į teisėtą keturių jos karinin
kų sulaikymą Gruzijoje, vėliau gera
noriškai perduotų ESBO, buvo tokia 
neadekvačiai griežta". 

Prezidentas rado dar vieną patarėją 
Vilnius, spalio 17 d. (BNS) — Po 

beveik pusmetį trukusių paieškų 
prezidentui Valdui Adamkui pavyko 
surasti naują patarėją teisės klausi
mais. 

Kaip rašo dienraštis ,„Lietuvos 
rytas", šį postą užimti sutiko Tarp
tautinių santykių ir politikos mokslų 
instituto (TSPMI) direktoriaus pa
vaduotoja Aušra Rauličkytė. 

Konstitucinės teisės specialistė ir 
ilgametė instituto darbuotoja pakeis 
anksčiau prezidentui teisės klausi
mais patarinėjusį ir po teismų skan
dalo pavasarį atsistatydinusį Haroldą 
Šinkūną. Nuo to laiko šis postas buvo 

laisvas. 
Prezidentūra naujos patarėjos 

atėjimo nekomentuoja. Nekalbi ir pa
ti A. Rauličkytė. 

Iš šio instituto į Prezidentūrą ne
seniai atėjo dirbti šalies vadovo pa
tarėjas vidaus politikos klausimais 
Lauras Bielinis bei jo vadovaujamoje 
patarėjų grupėje dirbantis Min-dau-
gas Kluonis. 

Per šiek tiek daugiau nei dvejus 
antrosios V Adamkaus kadencijos 
metus patarėjai teisės klausimais kei
čiasi jau trečią kartą. Pirmoji šį postą 
paliko dabartinė Konstitucinio teis
mo teisėja Toma Birmontienė. 

Sulaikyti gyvūnų teisių gynėjai 
Atkelta iš 1 psl. 
prie kailių salono „Nijolė" gamtos 
mylėtojai yra prašę leidimo mitingui, 
tačiau Vilniaus savivaldybės Viešo
sios tvarkos skyriaus pareigūnai pa
prašė gyvūnų teisių gynėjų, kad šie 
daugiau nesikreiptų į savivaldybę or
ganizuodami smulkius renginius, ku
rių dalyvių — mažiau nei 10. 

Taip pat 5-ojo komisariato virši
ninkas Vytautas Baublys teigė, jog 
viena iš sulaikytų merginų vilkėjo 
meškučio kostiumą, o pagal Susirin
kimų įstatymą piketuoti veidą paslė
pus po kauke negalima. 

Anot Lietuvos žaliųjų, šio įstaty
mo nuostata taip pat nurodo, kad tik 
toks užsimaskavimas laikomas nusi

žengimu įstatymui, jeigu jis liudija 
apie pasirengimą atlikti neteisėtus 
veiksmus. 

„Meškiuko kostiumu apsivilkusi 
mergaitė tikrai negalėjo kam nors 
kelti grėsmės, todėl jos suėmimas, 
mūsų nuomone, yra neteisėtas", — 
teigiama Lietuvos žaliųjų judėjimo iš
platintame pranešime. 

Šiuo metu merginos yra paleistos 
iš policijos komisariato, kuriame bu
vo surašyti administracinės teisės pa
žeidimų protokolai už susirinkimų ir 
kitų masinių renginių tvarkos pažei
dimą. 

Už tai numatyta bauda nuo 500 
iki 2,000 litų arba administracinis 
areštas iki 30 parų. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Ruošiami kaltinimai Izraelio prezidentui 
i 

Moshė Katsavas. Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus nuotr. 

Jeruzalė, spalio 17 d. („Reu-
ters'VBNS) — Prokurorai pradėjo 
ruošti kaltinimų dokumentus Izrae
lio prezidentui Moshei Katsavui, kai 
policija nurodė turinti įrodymų, kad 
jis prievartavo jam dirbusias moteris. 

Armijos radijas pranešė, kad ge
neralinis prokuroras Menachemas 
Mazuzas per dvi savaites turi nus
pręsti, ar pateikti kaltinimus M. Kat
savui, kuris dėl skandalo, susijusio su 
jo pavaldinėmis, vis labiau raginamas 
atsistatydinti. 

Pranešime, kurį paskelbė ir lai
kraštis „Haaretz", teigiama, kad Je
ruzalės prokurorai ruošia kaltinimų 

v 

dokumentus. Sių veiksmų jie ėmėsi 
po to, kai policija pranešė turinti įro
dymų, jog M. Katsavas „atliko išža
ginimo veiksmus, prievartinius lyti
nius aktus, lytinius aktus be sutiki
mo ir seksualiai priekabiavo". 

60 metų M. Katsavas, kurio pos
tas yra iš esmės reprezentacinis ir 
kuris laikomas vienijančia jėga poli
tiškai pasidalijusioje šalyje, neigė pa
daręs ką nors neteisėta ir sakė, kad 
tapo „viešo linčo teismo" auka. 

Prezidento advokatas Tsionas 
Amiras teigė, kad M. Katsavas atsis
tatydins iš savo posto, jeigu jam bus 
pateikti kaltinimai. 

Susidūrus traukiniams, žuvo du žmonės 
Roma, spalio 17 d. (,,Reu-

ters"/AFP/BNS) — Romos metropoli
teno sistemoje antradienį rytinių 
transporto spūsčių metu vienam 
traukiniui dideliu greičiu įsirėžus į 
kito traukinio galą, žuvo mažiausiai 
du ir buvo sužeista dar iki 80 žmonių. 

Ugniagesiai pranešė, kad iš nuo
laužų buvo ištrauktos dvi žuvusios 
moterys, kuriai vienai buvo 30 metų, 

' ir kad kai kurie keleiviai tebėra 
įstrigę tunelyje. 

Avarija metropoliteno Vittorio 
Emmanuele II aikštės stotyje Romos 
centre įvyko, kai į stotį važiavęs trau
kinys dideliu greičiu įsirėžė į stovin
čio traukinio, iš kurio dar lipo kėlei-, 
viai, galą. 

Avarija įvyko 9 vai. 47 min. ryto 
vietos laiku, kai stotyje buvo daug 

žmonių. Anksčiau buvo nepatvirtintų 
pranešimų, kad antrojo traukinio 
mašinistas nesustojo prie raudono 
signalo. 

Vienas liudininkas sakė, kad vie
nam traukiniui įsirėžus į kito galą, 
nukrito stoties lubų sijos. 

„Maždaug ketvirtadalis pirmojo 
vagono, kuriame buvau, visiškai su
traiškytas", — pasakojo keleivis Fa-
biano. 

„Visos šviesos dingo. Buvo bai
su", — įvykio vietoje televizijai sakė 
kitas keleivis. 

Liudininkai pasakojo, kad iš sto
ties ėjo krauju aptaškyti žmonės. Prie 
įėjimo į stotį medikų pagalbos susėdę 
laukė kelios dešimtys nesunkiai su
žeistų žmonių. Daug moterų, patyru
sios šoką, verkė. 

Jungtinės Valstijos išaugo dar vienu milijonu 
Atkelta iš 1 psl. 

Mat dar vieną demografijos 
slenkstį Amerikai peržengti galbūt 
padėjo ne dar vienas gimimas, bet ne
legaliai į šalį patekęs imigrantas. Ar
ba dar vienas legaliai amerikiečių 
kompanijos pasamdytas kompiuteri
jos žinovas iš Indijos ar Kinijos, lem
tingą minutę lėktuvu nusileidęs vie
name JAV oro uostų. 

Ekonominis bei socialinis JAV 
veidas 2006 m. atspindi pastaraisiais 
įvykusius pokyčius. Šiemet vidutinė 
namo JAV kaina — 290,000 dolerių, 
benzino galonas kainuoja 3.04 dole
rio, o pašto ženklas — 39 centus. 

21 amžiuje amerikiečiai gyvena 
ilgiau bei veda vėliau. Palyginimui, 
1915 m. vidutinė numatoma gyveni
mo trukmė buvo 54.5 metų, tuo tar
pu 2006 m. — 77.8. Amerikiečiai tuo

kiasi taip pat gerokai vėliau. 1915 m. 
vyrai vidutiniškai tuokdavosi sulaukę 
25.1 metų, moterys — 21.6. Šiemet, 
JAV Statistikos departamento duo
menimis, moterys tuokiasi būdamos 
25.8, vyrai — 27.1 amžiaus. 

Trys svarbiausi faktoriai yra at
sakingi už tai, jog JAV gyventojų 
skaičius didėja šitaip sparčiai: stabi
lus gimstamumas, imigracija bei ilgė
jantis statistinis gyventojų amžius. 

Kas 31 sekundę dar vienas lega
lus ar nelegalus asmuo kerta JAV sie
ną. 23 proc. šalies virėjų bei 20 proc. 
valytojų yra gimę ne JAV. Tačiau jei 
anksčiau vyravo tendencija, kad už
sieniečiai dažniau dirbdavo nekvalifi
kuotus darbus, tai amžių sandūroje 
situacija pakito. Šiuo metu 27 proc. 
naujai pasamdomų kompiuterijos 
specialistų yra gimę ne JAV. 

EUROPA 

LONDONAS 
Europos Komisijos pirmininkas 

Jose Manuel Barroso paragino Eu
ropos Sąjungą (ES) užimti tvirtą ir 
vieningą poziciją santykiuose su Ru
sijos prezidentu Vladimiru Putinu 
svarstant klausimus, susijusius su 
žurnalistės Anos Politkovskajos nu
žudymu, taip pat su energetikos poli
tika. V. Putinas turi susitikti su ES 
vadovais penktadienį Suomijoje. Pa
klaustas apie ES šalių skirtingas po
zicijas dėl Rusijos kai kuriais svar
biais klausimais, tarp jų dėl Gruzijai 
paskelbtos transporto blokados, J. M. 
Barroso neneigė, kad „yra proble
mų". 

TBILISIS 
Pasaulio bankas suteikė Gruzijai 

20 mln. dolerių paskolą kovos su 
skurdu programai įgyvendinti, sako
ma banko regioninio biuro praneši
me. Ši paskola yra antroji iš trijų nu
matytųjų šioje programoje ir skirta 
pagerinti valstybės sektoriaus skaid
rumą, sudaryti geresnes sąlygas pri
vačiam verslui ir pagerinti sveikatos 
apsaugą bei socialinę apsaugą. Pa
saulinis bankas suteikia paskolas 
Gruzijai 30-čiai metų su 0.75 proc. 
metinių palūkanų. 2005 metų rugsėjį 
bankas patvirtino naują bendradar
biavimo su Gruzija strategiją, kuri 
numato, kad 2006-2009 metais su
teiks jai 143 mln. dolerių paskolas. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV prezidentas George W. Bush 

sakė, kad nepritaria Irako padaliji
mui į kurdų, šiitų ir arabų sunitų re
gionus, nes tai, jo nuomone, dar la
biau padidintų chaosą. 

Irako parlamentas spalio 11 die
ną pritarė įstatymui, pagal kurį 18 
šalies provincijų gali rengti referen
dumus dėl susijungimo į didesnius 
federalinius regionus su tam tikra 
savivalda. Tai turėtų patvirtinti Ira
ko šiaurėje gyvenančių kurdų savi
valdą de facto ir sudaryti sąlygas 

naujam šiitų autonominiam dariniui 
naftos turtingame Pietų Irake. Šiai 
priemonei nepritaria kai kurie Irako 
gyventojų mažumą sudarančios ara
bų sunitų bendruomenės nariai, ku
rie baiminasi, kad jų bendruomenei 
liks skurdžios žemės šalies vakaruose 
ir centriniame regione. 

RUSIJA 

MASKVA 
Maskvoje naktį nužudytas infor

macijos agentūros ITAR-TASS reika
lų valdytojas Anatolijus Voroninas. 
A. Voronino kūną su smurtinės mir
ties požymiais rado bute Bolšoj Kon-
dratjevskij skersgatvyje jo vairuoto
jas, kuris pranešė apie įvykį teisėsau
gos institucijoms. Maskvos vyriausio
sios vidaus reikalų valdybos duo
menimis, mirtis ištiko dėl daugybinių 
pjautinių žaizdų. A. Voroninui buvo 
55 metai. Jis dirbo agentūroje ITAR-
TASS pastaruosius 23 metus. 

AZIJA 

BEIJING 
Kinija paragino Siaurės Korėją 

nedidinti tarptautinės įtampos, kai 
Pyongyang naująją Jungtinių Tautų 
(JT) rezoliuciją, kuria šiai šaliai įve
damos sankcijos, pavadino „karo pa
skelbimu". „Mes atkreipėme dėmesį 
į Korėjos Liaudies Demokratinės 
Respublikos pranešimą, — sakė Ki
nijos užsienio reikalų ministerijos 
atstovas spaudai Liu Jianchao. — 
Dabar svarbu, kad visos pusės susi
laikytų nuo bet kokių veiksmų, kurie 
gali dar labiau padidinti įtampą", — 
sakė jis. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Irako vyriausybė visiškai pert

varkė nacionalines policijos pajėgas 
ir dėl įstatymų pažeidimų atleido 
1,228 pareigūnus. Dar maždaug 
2,000 pareigūnų yra tiriami dėl pa
reigų nevykdymo. Nacionalinės pca-
cijos pajėgos, suformuotos iš policijos 
specialiųjų pajėgų ir viešosios tvar
kos būrių, skubotai buvo sudarytos 
2004 metais, kad kompensuotų sau
gumo pajėgų trūkumą, tačiau liūdnai 
pagarsėjo tuo, kad į jas buvo infil
truota karinių formuočių narių. 
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Paruošia Julija K. 

APIE BULVES 
Neseniai šiose skiltyse išspausdinau ilgesnį straipsnį apie bulves ir pa

žadėjau pateikti „bulvinių" receptų. Įdomu, kad amerikiečių, meksikiečių, ki
niečių ir kai kurių kitų tautų kulinarijoje bulvės nepatenka į pagrindinių pa
tiekalų gretas. Jos — svarbesnė europiečių (ypač toliau į šiaurę gyvenančių) 
žmonių maisto dalis. Bet lietuviai be bulvių ir juodos, ruginės duonos vargiai 
galėtų apsieiti. 

Kepti cepel inai 

6-7 didelės, geros kokybės (pvz., 
Idaho) bulvės 

1 šaukštas bulvinio krakmolo 
(potato starch, bet gali būti ir ku
kurūzinis) 

2 kiaušiniai 
1/2 sv. maltos liesos jautienos, 

kiaulienos arba kalakutienos (gali 
būti ir virta arba kepta) 

1 kiaušinis 
1 šaukštas baltos duonos džiū

vėsėlių 
1/2 sukapoto svogūno 
1 šaukštelis aliejaus 
1/2 šaukštelio druskos 
aliejaus kepimui 
B.ulves nuskusti, sutarkuoti ir 

nuspausti (palikti nuspaustą skystį, 
kol ant dugno „nusės" krakmolas, 
tuomet skystį išpilti, o krakmolą su
krėsti atgal į tarkę) . Kiaušinius 
truputį paplakti, supilti į bulves, 
suberti druską, krakmolą ir gerai 
išmaišyti. 

Maltą mėsą sumaišyti su džiū
vėsėliais, kiaušiniu, įberti apie 1/4 
šaukštelio druskos, truputį maltų 
pipirų. Svogūną pakepinti 1 šaukšte
lyje aliejaus, kol pasidarys perma
tomas, bet neparuduos (apie 2 min.), 
sudėti į mėsą ir gerai išmaišyti. 

Paimti nedidelį gabalėlį bulvių 
tarkės, padaryti iš jo paplotėlį ir įdėti 
truputį maltos mėsos. Paplotėlį už
spausti, kad mėsa liktų viduje. 

Kai visos bulvės ir visa mėsa bus 
suvartota, gilioje keptuvėje įkaitinti 
aliejų, skirtą kepimui, dėti paplotė
lius į aliejų (tik per daug nesugrūsti, 
kepti pakaitomis, iškeptus laikant šil
toje orkaitėje). Kepti ant ne per karš
tos liepsnos, kol bulvės bus iškepu
sios ir gražiai apskrudusios. Pateikti 
su rūgščia (sumažinto riebumo) grie
tine. 

Orkaitėje keptos bulvės 
su laš inukais 

10 vid. dydžio, geros kokybės bul
vių 

1/2 sv. (ar kiek daugiau) rūkytų 
lašinukų („bacon", nors galima pa
naudoti ir rūkytą kumpį) 

3 vid. dydžio svogūnai 
1 šaukštelis druskos 
1/2 šaukštelio maltų pipirų 
1 šaukštas krapų 
Bulves labai gerai nuplauti (ne

skusti), nusausinti ir kiekvieną ašt
riu peiliu išilgai įpjauti maždaug iki 
pusės. Įpjautą vietą pabarstyti drus
ka ir maltais pipirais, įdėti griežinėlį 
svogūno ir gabaliuką lašinukų arba 
kumpio. 

Bulves Įvynioti į foliją, sudėti ant 
skardos ir kepti iki 375 laipsnių F 
įkaitintoje orkaitėje apie 45 min. 
Paskutines 15 min. truputį foliją 
praskleisti ties įpjauta vieta, kad bul
vių paviršius gražiai apkeptų. 

Bulvių mišrainė 
4—5 su lupenomis išvirtos bulvės 
2 rūgštūs obuoliai 
1 raudonasis pipiras 
1 žaliasis pipiras 
1 raugintas agurkas 
1 (8 uncijų dydžio) skardinukė 

konservuotų grybų (galima vartoti ir 
žalius, bet tuomet juos reikia išvirti 
arba pakepinti) 

1 šaukštelis druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1 šaukštas kapotų petražolių 

lapelių (arba šviežių krapų) 
4 šaukštai majonezo arba rūgš

čios grietinės 
Virtas bulves atvėsinti, nulupti ir 

supjaustyti nedideliais kubeliais. 
Iš pipirų išimti sėklas ir sup

jaustyti mažais gabaliukais. Supjaus
tyti raugintą agurką. Jeigu grybų 
gabaliukai nemaži, juos taip pat su
pjaustyti, kad visi produktai būtų 
maždaug vienodo dydžio. 

Visas daržoves sumaišyti, suberti 
druską, pipirus ir petražoles, sudėti 
grietinę ir gerai išmaišyti. Prieš 
patiekiant, palaikyti šaltai bent pora 
valandų. 

Bulvių košė su griežčiais 

Turbūt nepagalvotumėte, kad 
šios dvi daržovės tinka, bet iš tikrųjų 
skanu. Tai vokiškas receptas. 

1/2 sv. griežčio (angį. „rutabaga") 
4 vid. dydžio bulvės 
2 šaukštai sviesto 
1/4 puod. karšto pieno arba grie

tinėlės 
1 šaukštelis druskos 
1/8 šaukštelio maltų baltųjų pi

pirų (white pepper) 
Nulupti griežtį ir supjaustyti 

nedideliais kubeliais. Sudėti į puodą, 
užpilti truputį pasūdytu vandeniu, 
kad apsemtų, ir virti apie 30 min., kol 
griežtis bus visiškai minkštas. Nu
varvinti ir laikyti karštai. 

Nuskusti bulves, supjaustyti ir 
virti, kol bus minkštos — apie 25-35 
min. Nuvarvinti. 

Bulves ir griežčius gerai sutrinti, 
kol visiškai susimaišys ir bus lygi, be 
jokių „grumuliukų" košė. Įmaišyti 
sviestą ir karštą pieną arba grietinėlę 
ir gerai išplakti košę. Patiekti karštą 
prie mėsos (ypač tinka su rūkyta 
mėsa arba žuvimi). 

Bulvytės su pe t ražolėmis 

10 mažų bulvyčių 
1/4 puod. sviesto 
2 šaukštai smulkiai sukapotų 

petražolių 
1/2 šaukštelio druskos 
1/16 šaukštelio paprikos miltelių 
Nuskusti bulvytes. Gilioje keptu

vėje įkaitinti sviestą, sudėti bulvytes, 
keptuvę uždengti ir ant lengvos ug
nies, retkarčiais keptuvę pakratant, 
kad bulvytės susimaišytų, kepti apie 
15-20 min., kol bulvytės bus iškepu

sios. Iškepusias bulvytes apibarstyti 
paprika, druska ir petražolių lape
liais. 

* 
Vokiškos bulvių salotos 

12 rūkytų lašinukų griežinėlių 
(sliced bacon) 

3 vid. dydžio svogūnai 
1 puod. obuolių acto (apple cider 

vinegar) 
1 ir 1/2 šaukšto cukraus 
1 šaukštelis druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
2-3 sv. bulvių 
Lašinukus supjaustyti mažais 

gabaliukais ir pakepinti, kol bus 
traškūs. Nuvarvinti riebalus, bet 
pasilikti maždaug vieną šaukštą 
riebalų keptuvėje. Svogūnus suka
poti, sudėti į keptuvę ir pakepinti, kol 
bus minkšti (būtina retkarčiais 
pamaišyti). Į svogūnus keptuvėje su
pilti actą, suberti cukrų, druską ir 
pipirus, maišant užvirti, tuomet 
suberti pakepintus lašinukus. 

Bulves išvirti, nulupti, supjaus
tyti riekutėmis. Ant bulvių užpilti 
paruoštą užpilą, atsargiai sumaišyti, 
kad bulvių riekutės nesuirtų. Jeigu 
bulvės atvėso, būtina pakaitinti, nes 
šios salotos pateikiamos karštos. 

Prieš patiekiant, apibarstyti ka
potomis petražolėmis (arba krapais) 
ir paprikos milteliais. 

Vokiški bulviniai blynai 
(sklindžiai) 

2 šaukštai miltų 
1 šaukštelis druskos 
1/4 šaukštelio kepimo miltelių 

(baking powder) 
1/8 šaukštelio maltų pipirų 
6 vid. dydžio bulvės 
2 kiaušiniai 
1 šaukštas tarkuoto svogūno 
1 šaukštas smulkiai sukapotų 

petražolių 
aliejaus kepimui, kad padengtų 

keptuvės dugną bent 1/4 colių gyliu 
Sumaišyti miltus, druską, pipi

rus ir kepimo miltelius. Bulves nu
skusti ir sutarkuoti. Nuvarvinti di
džiąją dalį skysčio. 

Kiaušinius išplakti ir sumaišyti 
su miltų mišiniu, svogūnais ir tar
kuotomis bulvėmis. 

Kai aliejus keptuvėje įkais, dėti 
po 2 šaukštus bulvių tarkės, pa
liekant tarp blynų apie 1 colio ats
tumą. Kepti, kol gražiai paruduos ir 
bus traškūs. 

Baskų bulvės 

1 vid. dydžio sukapotas svogūnas 
1 skiltelė česnako, sutrinta 
2 šaukštai alyvų aliejaus 
3/4 puod. sukapotų petražolių 
1/4 puod. sukapoto „piemento" 

pipirų (iš stiklainio ar skardinukės) 
1 šaukštelis druskos 
1/8 šaukštelio maltų pipirų 
1 kubelis vištienos sultinio 
1 puod. vandens 
6 vid. dydžio bulvės 
Svogūnus ir česnakus pakepinti 

aliejuje, įmaišyti petražoles, karšta
me vandenyje išleistą vištienos kubelį 
„piemento", druską, pipirus. Nuimti 
nuo ugnies. 

Nulupti ir plonai riekutėmis sup
jaustyti bulves, išdėstyti keptuvėje, 
užvirti, sumažinti liepsną ir pamažu 
virti, kol bulvės bus minkštos (apie 
20 min.). Išvirusias bulves išgriebti iš 
skysčio, sudėti pakaitintoje lėkštėje ir 
užpilti keptuvėje likusiu skysčiu. 

Pastaba: jeigu tu 
rite savo mėgstamą 
bulvių receptą, kvie
čiu pasidalinti su „Mū
sų virtuvės" skai
tytojais. 

SKELBIMAI 

SIŪLO DARBA NEKILNOJAMASIS TURTAS 

REIKALINGA 
AMERIKOS LIETUVĖ 

DARBUI „OFISE". 
Tel. 773-368-9644 

ĮVAIRUS* 

* Muzikantas Steponas Sadauskas, 
grojantis akordeonu, saksofonu, smuiku 
bei dainuojantis ir galintis nuotaikingai 
pravesti įvairias šventes, siūlo savo 
paslaugas. Tel. 708-499-6032. 

* Parduodu automobilį Acura Integra 
1994 m. Mechaninė greičių dėžė. Kaina 
S 700 ir kalnų dviratį -S30. Tel. 708-
539-3660. 

* Moteris ieško žmonių priežiūros 
darbo su grįžimu namo. Gali pakeisti 
bet kurią savaitės dieną. Legalūs doku
mentai, vairuoja, geros rekomendacijos. 
Tel. 312-231-0717. 

* Moteris ieško darbo prižiūrėti vaikš
čiojančius senukus. Susikalba angliškai, 
4.5 metų patirtis. Tel. 773-737-6825, 
Zina 

* Moteris ieško darbo 5 dienas su 
grįžimu namo. Siūlyti įvairius varian
tus. Tel. 708-263-5446 

GREIT PARDUODA 
J[Bf_=r F ' r s t Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

PASLAUGOS 

«y 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 50 metų) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane 
Vilma Jarulienė 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

STASYS CONSTRUCTION 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; ,.sielines", 

„soffits", ,,dectcs", „gutters",plokšti ir 
„shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
VVASHINGTON, DC 

VAŠINGTONO LIETUVIŲ 
VISUOMENĖ ATSIMENA 

ANTANĄ VAIČIULAITĮ 
Paėmus į rankas vakaro pro

gramą, kurios viršelyje rašytojas 
Antanas Vaičiulaitis, stovintis Di
džiųjų Šelvių kaime, savo tėviškės 
kieme, kitoje programos pusėje 
skaitai jo išreikštas mintis apie žodį, 
kurį jis taip nuostabiai vartojo: „...o 
mano rūpestis — kad lietuvių tauta 
ir kalba eitų iš kartos į kartą, iš 
amžių į amžius. Jaunas būdamas, 
rinkau iš žmonių retesnius žodžius 
ir paskui iš tų žodžių rašiau knygas. 

Aš laimingas būčiau, jei iš tų 
raštų bent vienas, vienų vienintelis 
žodis nueitų į tolimąsias naujas 
gadynes. Tada man vaidentųsi, kad 
jis, tas žodis, ten žiburiuoja, kaip 
rasos lašelis pievoj, kai rytų saulė 
teka, — ir to pakaktų mano širdies 
ramybei ir paguodai". 

Virginija Gureckienė (kairėje) ir pas
kaitininke Virginija Paplauskienė prie 
parodos stalo. 

To žodžio ir gilių minčių išk
lausyti bei pagerbti rašytoją susi
rinko apie šimtas Vašingtono lietu
vių į Antanui Vaičiulaičiui suruoštą 
jubiliejinį vakarą, skirtą jo 100 metų 
sukakčiai paminėti. Šis vakaras įvy
ko 2006 m. spalio 7 d., 7 vai. vakaro 
Latvių salėje, Vašingtono priemies
tyje — Rockville, Maryland. Ši salė 
Vašingtono lietuviams gerai pažįsta
ma, nes šiose patalpose keletą metų 
iš eilės vyko Kristijono Donelaičio 
lituanistinės mokyklos pamokos, ku
riose jaunimas ir mokėsi to lietu
viško žodžio. 

Vakarą suruošė rašytojo Antano 
Vaičiulaičio dukros Aldona, Joana, 
Danutė ir jų šeimos, kartu su Va
šingtono židinietėmis/ kurioms 
vadovauja Dalė Lukienė, ir JAV LB 
Vašingtono lietuvių apylinkės valdy
ba, kuriai vadovauja Linas Orentas. 

Įėjus \ salę akis patraukė gražiai 
ir kruopšiai Vaičiulaičių šeimos 
suruošta paroda, kurioje eksponuota 
daug asmeninių nuotraukų, raštų, 
„Aidų" žurnalų, straipsnių ir rašyto
jo išleistų knygų rinkiniai. 

Akį patraukė ir scena. Šalia 
didžiulės gėlių puokštės, stovinčios 
prie podiumo, scenos šone buvo 
matyti išpuoštas stalas, ant kurie 
padėta a.a. Joanos Vaičiulaitienės 
fotografija ir rašytojo Antano Vai
čiulaičio biustas. Scenos viduryje iš 
ekrano švietė ta pati, kaip ir ant pro
gramos, nuotrauka su užrašu „An
tanui Vaičiulaičiui 100-tas metų". 
Minėjimą pradėjo į sceną atėjusi 

Katarina Slavikaitė, rašytojo anūkė, 
kuri gražia lietuvių kalba pasakė, 
kad uždega ant stalo padėtas dvi 
žvakes tuo pagerbdama savo sene
liu?- — a. a. Joaną ir Antaną Vaičiu
laičius. Pasigirdo muzikos garsai ir 
a.a. rašytojo Antano Vaičiulaičio 
skaitomos eilės. Tokia įspūdinga 
įžanga buvo pradėtas minėjimas. 
Vakaro programą vedė Sigita Nau-
jokaitienė, kuri su įsijautimu, susi
kaupimu, kartais cituodama ar įpin-
dama a.a. Vaičiulaičio kūrybos ir jo 
laiškų bičiuliams ištraukas, gražiai 
ir įdomiai pristatė kiekvieną pro
gramos atlikėją. 

Pirmoji buvo pakviesta Danutė 
Vaičiulaitytė—Nourse, kuri šeimos 
vardu papasakojo ne tik savo tėvo 
rašytojo Antano Vaičiulaičio, bet ir 
motinos Joanos gražius prisimi
nimus. Jų abiejų didžiulę įtaką duk
roms, meilę Lietuvai ir svarbą lietu
viškam žodžiui. Tuo pačiu padėkojo 
visiems apsilankiusiems bei šio 
vakaro rengėjams. 

Po to nuskambėjo Ilonos Verbu-
šaitienės skaitoma ištrauka iš An
tano Vaičiulaičio romano „Valen
tina". Šis lyrinis romanas dar ir 
dabar yra laikomas geriausia lietu
viškai parašyta meilės istorija. Po 
šios ištraukos skaityti pranešimo 
pakviesta Virginija Paplauskienė, 
Kauno Maironio lietuvių literatūros 
muziejaus Lietuvių išeivių skyriaus 
vedėja. JAV LB Kultūros taryba 
prelegentei sudarė sąlygas, kad ji su 
paskaitų ciklu dalyvautų ne tik 
Vašingtone, bet ir kituose telki
niuose, švenčiant Antano Vaičiulai
čio 100 metų jubiliejų. Savo kruopš
čiai paruoštoje paskaitoje prelegentė 
apžvelgė ne tik rašytojo gyvenimo 
kelią, bet ir jo kūrybą, vertimus, jo 
rašomus laiškus draugams, jo ke
liones ir redakcinį darbą. Papasa
kojo ir apie Maironio lietuvių lite
ratūros muziejų, kuriame saugomas 
gausus Antano Vaičiulaičio archy
vas. Paskaitą tęsė kompiuterinė 
technika rodytos rašytojo nuotrau
kos, jo tėvų Kotrynos ir Tomo Vai
čiulaičių nuotraukos, įvairūs doku
mentai, laiškai ir net įdomūs rašyto
jo piešiniai. 

Po paskaitos į sceną buvo pa
kviesta Aldona Aistienė, kuri 
vaizdžiai ir įdomiai supažindino 
klausytojus su Antano Vaičiulaičio 
rašytais laiškais jos vyrui, poetui 
Jonui Aleksandravičiui-Aisčiui. Šių 
dviejų žmonių draugystė tęsėsi per 
visą jų gyvenimą. 

Užbaigti programą buvo pa
kviesta Ilona Verbušaitienė. Ji per
skaitė vašingtoniečių atsiminimus 
apie Antaną Vaičiulaitį, kuris ke
turiasdešimt vienerius metus su 
savo šeima gyveno tarp Vašingtono 
lietuvių. Šiuos atskirus asmenų pri
siminimus surinko ir paruošė šiam 
skaitymui židinietė Aldona Kindu-
rienė. Buvo miela išgirsti įvairius 
prisiminimus, kuriuose buvo pabrė
žiama, kokia šilta, draugiška as
menybė buvo Antanas Vaičiulaitis, 
ir kokia turtinga buvo Vašingtono 
Lietuvių Bendruomenė, turėdama jį 
ir jo draugą poetą Aistį savo tarpe. 

Akių ligų specialistai • Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS- CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

VIDAS J. NEMKKAS, M.D. 
KARDKXXX^-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS V1Z1NAS, NLD., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 7/3-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DD5 P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 
55 E. vVashington, Suite 2401. 

Chicago, !L 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSK1S, M D 
TERRJ DALIAS PRUNSK1S, M D 

MAUNAK V. RAIMA, M D 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

Eik Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

Chirurgai 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health 
200 S York, Eimhurst, IL 60126 

630-941-2609 

Aldona Vaičiulaitytė-DeBold (iš kairės) ir Danutė Va ič iu la i ty tė -Nourse p r ie 
Antano Vaičiulaičio knygų. 

Minėjimas buvo baigtas muzikos 
garsais ir Antano Vaičiulaičio skai
tomomis eilėmis, jo anūkėms atne
šant gėlių puokštes visoms šio 
minėjimo programos dalyvėms. 

Po minėjimo buvo proga ne tik 
vaišintis visokiais skanumynais, 
kuriuos sunešė židinietės, bet ir įsi
gyti kelias knygas: „Antanas Vai" 
čiulaitis. Archyvai", kurios sudaryto
ja ir teksto autorė yra Virginija Pap
lauskienė, taip pat Antano Vaičiu
laičio knygą „Linksma būti yra 
sunkiausia: romanas 'Valentina', 
apsakymai", išleistą Lietuvos rašyto
jų sąjungos leidyklos A. Vaičiulaičio 
100 metinių proga. 

Tai buvo tikrai gražiai suruoštas 

minėjimas, dukros Danutės žodžiai: 
„Tikiu, kad tai patiko mano tėve
liams". Užtikrinau, kad ne tik tė
veliams patiko, bet ir visiems apsi
lankiusiems svečiams, kurie dar 
ilgai neapleido šios Latvių salės. 
Mintyse dar vis girdėjosi muzika ir 
Antano Vaičiulaičio eilės: „O aš — 
perėjau žemes ir karalystes ir jau 
neturiu kitų namų. Tad kai dabar 
miniu Tave, Tu atsimink ir mane tą 
mįslingą savo žmogų — atsimink 
šiandien — ir paskui.... kada nors, 
nes yra ir mano valanda" — ištrauka 
iš laiško žmonai Joanai, kuri tinka ir 
mums, nes mes visi jį tikrai ilgai 
prisiminsime. 

Elvyra Vodopalienė 

Antano Vaif'MjiaiČ.o 100 metiniu minėjimo ruošim-
NaujoKait'cne. Dale l -jKiene. Imas Orentas. A.lder-: 
na Kinduriene. Stefa Ąlsenaitė-Lrba". 

:omitetas. iš kairės: Sigita 
iičiulairytė-DeBold, Aldo-

http://www.illinoispain.com
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PRISIMINĖME ANTANĄ VAIČIULAITĮ 
Praėjusio šimtmečio 40-ojo 

dešimtmečio pradžioje didžioji Lie
tuvos rašytojų, poetų, muzikų, 
dailininkų dalis, savo talentais 
išsiskleidusi ar pradėjusi skleistis 
dviejų Lietuvos nepriklausomybės 
dešimtmečių būvyje, artėjančio fron
to ir grįžtančių raudonųjų okupantų 
baimės buvo išblokšta iš tėvynės. 
Užgesus paskutinei vilties kibirkš
tėlei grįžti į gimtąją žemę, daugelis 
jų atsidūrė šiapus Atlanto ir tęsė 
savo kūrybinę-švietėjišką veiklą. 
Tačiau garsas apie tą veiklą ir jų 
gausiai leidžiamos knygos neįsten
gė pramušti geležinės uždangos, tad 
tėvynėje apie tas mūsų šviesias 
asmenybes tik nedaugelis žinojo. 

Minėjimo programą pravedė Zina 
Daknienė. 

Šiandien nedaugelis apie juos 
žino ir Amerikoje, nes jų palaikus 
priglaudė svetima žemė, o knygas 
užklojo dulkių sluoksnis. Ir tik retai 
prisimenama vieno ar kito gimimo 
(ar mirties) sukaktis, suruošiamas 
paminėjimas, pastebimas susido
mėjimas anksčiau išleistomis kny
gomis. Tad kaip visgi malonu, kad 
šie mūsų kūrėjai pagaliau grįžo į 
Lietuvą: daugelio asmeniniai archy
vai rado vietą tėvynės muziejuose, 
leidžiamos apie juos monografijos, 
perspausdinami ankstesnieji raštai 

ir jų autoriai pristatomi visuomenei. 
Labai daug šioje srityje pasidar

buoja Maironio lietuvių literatūros 
muziejus Kaune, kurio išeivių sky
riaus vedėja yra Virginija Paplaus
kienė. Ji ne tik gražiai sutvarko iš 
Amerikos (ir kitų šalių) gautus lietu
vių rašytojų archyvus, bet ruošia 
parodas, rašo apie juos išsamius 
straipsnius (džiaugiamės, kad V. 
Paplauskienė jais pasidalina ir su 
„Draugo", ypač šeštadieninio priedo, 
skaitytojais), yra išleidusi ir knygą. 

Praėjusią vasarą sukako 100 
metų nuo prozininko, poeto, kritiko, 
vertėjo, redaktoriaus Antano Vai
čiulaičio gimimo. Ta proga Lietuvoje 
vyko ne vienas šio mūsų literatūros 
klasiko paminėjimas, rudenį per
sikėlęs ir į Ameriką. JAV LB Kul
tūros tarybos pirm. Marijos Re
inienės dėka, Virginija Paplaus
kienė šiuo metu lanko vieną kitą 
didesnį lietuvių telkinį ir mums pri
mena A. Vaičiulaitį — asmenį bei jo 
kūrybą. 

Spalio 15 d., sekmadienį, A. Vai
čiulaitis buvo prisimintas Lietuvių 
aanes muziejuje, Lemont, IL. Apie jį 
raibėjo dvi jaunos moterys, puikiai 
su Vaičiulaičiu susipažinusios: viena 
tik iš raštų, laiškų, nuotraukų, bet 
niekuomet j<6 gyvo nesutikusi; antro
ji — vadinusi jį tėvu, turėjusi laimę 
augti šeimoje, kurioje amžinos dva
sios, grožio ir gerumo vertybės buvo 
branginamos, puoselėjamos. 

Pagrindinė A, Vaičiulaičio po
pietės prelegentė buvo, žinoma, kau
nietė Virginija Paplauskienė, o savo 
asmeninius prisiminimus apie tėvelį 
šiltai papasakojo dukra, Joana 
Vaičiulaitytė-Buivienė, atvykusi iš 
Baltimore, MD. 

Popietės vedėja Zina Daknienė 
ilgoku įvadu priminė Antano Vai
čiulaičio kilmės šaknis ir literatūrinį 
kelią, o po to pakvietė V. Paplaus
kienę išsamesniam kūrėjo pristaty
mui. 

V. Paplauskienė publiką su
žavėjo savo ramiu, maloniu tonu, 
švelnia šypsena ir puikiai paruošta 
paskaita, kurioje iškėlė daug neži
nomų faktų, išlasiotų iš A. Vaičiu
laičio žmonos Joanos, dukterų, gau
sios archyvinės medžiagos, susira
šinėjimų ir visuomeninės veiklos. Su 
ypatingu dėmesiu publikos išklausy
ta Virginijos kalba mums prikėlė 
taip pažįstamą ir iš dalies primirštą 
labai savą ir artimą Antaną Vai-čiu-

Musų Lietuva Naujasis Brazilijoje leidžiamas 
žurnalas „Mūsų Lietuva" kaip visad 
įdomus. 

Rugsėjo-spalio mėn. žurnale ra
šoma apie 12-ąjį Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą, vykusį šių metų 
vasarą Kanadoje. 

Galėsite daugiau sužinoti apie 
Šiluvos Mariją, pagilinti Lietuvos 
istorijos žinias. Žurnalo skaitytojams 
pristatoma Aleksandro Bumblio gy
venimo istorija, perduodamos pasku
tinės naujienos iš Lietuvos. 

Žurnale skaitykite apie Brazilijo
je veikiančių šokių kolektyvų „Ram-
bynas" ir „Nemunas" pasirodymus. 
Kaip visada — puslapis besimo
kantiems lietuvių kalbos ir kulinari
jos kampelis. 

Žurnalą leidžia Sao Paulo Lie
tuvių Bendruomenė. 

Antano Vaičiulaičio 100-*ujų metinių minėjime (iš kaires): Egie Juodvaike, 
pranešėja Virginija Paplauskiene, rašytojo dukra Joana Vaičiulaitytė-Buivienė 
ir Julija Švabaitė-Gyliene. 

laitį, tarytum tik vakar su juo ben
dravome, jo klausėmės ir žavėjomės 
jo proza bei poezija. Ir kaip prasmin
ga, kad prelegentė paminėjo tris 
asmenis, kurie A. Vaičiulaičiui gy
venime padarė didžiausią įspūdį: tai 
literatas Vincas Krėvė Mickevičius, 
kalbininkas Jonas Jablonskis ir val
stybininkas prel. Mykolas Krupa
vičius! (Tikimės artimoje ateityje 
visą V. Paplauskienės paskaitą iš
spausdinti šeštadieniniame „Drau
go" priede.) 

Baigusią kalbėti, prelegentę 
publika apipylė padėkos aplodis
mentais, Kultūros taryba apdovano
jo gėlėmis. Sveikino ir Lietuvių rašy
tojų draugijos (kuriai A. Vaičiulaitis 
daug metų priklausė) pirm. Stasė 
Petersonienė. Programą paįvairino 
popietės vedėja Zina Daknienė, pa-
skaičiusi kelis A. Vaičiulaičio ei
lėraščius. Visa A. Vaičiulaičio po
pietė užsibaigė pernelyg anksti. 

Beje, tarp publikos (kuri palyginti 
gausiai susirinko) buvo ir neseniai 
išrinktas JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkas Vytas Maciūnas, taręs 
trumpą žodį, ir poetė Liūne Sutema, 
ir rašyt, poetė Julija Švabaitė-Gy
liene, poetė Eglė Juodvalkė, dail. 
Veronika Švabienė, rašyt. Stasys 
Džiugas, ALTo pirm. Saulius Kup
rys, muz. seselė kazimierietė Teresė 
Papšis, poetas, dailininkas dr. An
tanas Lipskis su žmona Aldona, 
šiemetinę žurnalisto premiją laimė
jusi Ramunė Kubiliūtė, iš Floridos 
viešinti V. Tumasonienė ir dar gra
žus būrys mūsų kultūrininkų, švie
suolių, kurie brangina lietuvišką 
žodį ir jo kūrėjus. Jeigu salėje ir 
buvo kiek tuščių vietų, tai šiuo atve
ju buvo svarbiau kokybė, ne kiekybė. 
0 tos kokybiškos publikos Lietuvių 
dailės muziejuje ruoštoje popietėje 
tikrai nestokojo. 

Danutė Bindokienė 

A. Vaičiulaičio minėjime dalyvavo naujai išrinktas JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkas Vytautas Maciūnas (pirmas iš dešinės). 

MARGUTIS 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1450 AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDŲ 

KIEKVIENĄ VAKARĄ 
(IŠSKYRUS ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ) 
nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v. 

Tel. 773-476-2242 
Fax. 773-476-4988 
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Prizai, kurių niekas nenorėjo 
Žvelgiant į garbingą kasmetinę 

Nobelio premijos ceremoniją, sunku 
patikėti, kad tokia mokslininko valia 
kadaise įžeidė artimuosius ir papikti
no visuomenę. Reikėjo visai nedaug ir 
Alfredo Nobelio troškimas nebūtų 
išsipildęs. 

Turtingas valkata 
Alfredas Bernardas Nobelis 

(1833-1896) gimė Švedijoje. Kai jis 
buvo devynerių, šeima persikraustė į 
Sankt Peterburgą Rusijoje. Čia A. 
Nobelis gavo išsilavinimą, išmoko 
daugybę kalbų. Vos sulaukęs sep
tyniolikos, gerai kalbėjo švedų, rusų, 
anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. 
Vėliau pradėjo keliauti po pasaulį, 
taip ir nesuradęs nuolatinės gyve
namosios vietos. Kai pradėjo augti jo 
turtai, A. Nobelis buvo pramintas 
turtingiausiu Europos valkata. 

Mokslininkas daugelį metų gy
veno Prancūzijoje, nuvykdavo į savo 
namus Švedijoje, aplankė daugybę 
šalių, o mirė savo viloje Italijoje. 

Deja, profesinė sėkmė neatsi
spindėjo asmeniniame gyvenime. 
Didžiąją dalį savo gyvenimo Nobelis 
sirgo. Jį kamavo migrena, gilios dep
resijos priepuoliai, o kelerius pasku
tiniuosius metus kentė baisius krū
tinės skausmus. 

Nobeliui nesisekė ir meilės rei
kalai, jis niekada nevedė ir save 
apibūdino kaip vienišių. Kartą vie
nam žurnalistui apie save sakė taip: 
„Alfredas Nobelis - keliantis pasi
gailėjimą pusamžis, kuris turėjo būti 
sunaikintas kokio nors gailestingo 
daktaro, kai jis dar būdamas kūdikis 
šaukė ir prašėsi į gyvenimą". 

Sėkmę atnešė dinamitas 
Garsiausias švedo atradimas -

dinamitas. Maždaug 1860-aisiais A. 
Nobelis pradėjo eksperimentuoti su 
nitroglicerinu ir kitais sprogmenimis 
savo tėvo namų laboratorijoje. Tačiau 
1864-aisiais per nelaimingą atsitiki
mą žuvo jo jaunesnysis brolis Emilis 
ir dar keturi žmonės.Tokie eksperi
mentai Stokholme buvo uždrausti, 
bet mokslininkas tęsė eksperimentus 
toliau nuo žmonių. Jis apsistojo laive 
ežero viduryje. 

1867-aisiais A. Nobelis netyčia 
atrado, kad, sumaišius nitrogliceriną 
su titnagžemiu, susidaro žymiai sau
gesnis, ne taip greitai detonuojantis 
mišinys. 1868-aisiais užpatentavęs 
mišinį dinamito vardu, mokslinin
kas visoje Europoje pradėjo statyti 
fabrikus. 

Visi A. Nobelio turtai, kurių di
džioji dalis vėliau buvo skirta premi
joms, sukrauti iš įvairiose šalyse bu
vusių fabrikų ir 355 patentuotų išra
dimų. 

Testamentas papiktino 
visuomenę 

1896-aisiais Alfredas Nobelis mi
rė, o jo testamentas buvo tikra staig
mena. Jis pavedė įsteigti Nobelio pre
miją — penkis kasmetinius prizus, 
pagerbiančius išradingumą. Premija 
turėjo būti išmokėta pasižymėju
siems fizikos, chemijos, medicinos ir 
fiziologijos srityse, labiau kontrover
siški — literatūros ir taikos prizai. 
Siam tikslui jis paskyrė net 96 proc. 
savo turto. 

Savo testamente A. Nobelis pa
minėjo, kad nori apdovanoti tuos, 
„kurie per praėjusius metus bus su
teikę žmonijai didžiausios naudos" 
penkiose kategorijose. 

Tuo metu apdovanojimai už pa
siekimus moksle buvo labai retas 

reiškinys, o kasmetiniai tarptautiniai 
bet kokios srities apdovanojimai — 
tikra naujovė. Naujiena apie A. No
belio planą sukėlė šoko bangą visoje 
Švedijoje. 

Įžeisti mokslininko šeimos na
riai, iš kurių buvo atimta paveldėjimo 
teisė, padavė skundą teismui. Į A. 
Nobelio dovaną su panieka žiūrėjo 
visi - tuometinis Švedijos karalius 
Oskaras II, politikos vadovai, žurna
listai ir paprasti švedai. Karalius Os
karas II pakeitė savo nuomonę tik 
1900-aisiais, kai buvo įkurtas Nobelio 
premijos fondas. Jis manė, kad premi
jos viešumas suteiks naudos Švedijai. 

Pasirinkimas neaiškus 
Gyvendamas Paryžiuje, metus 

prieš mirtį A. Nobelis parašė testa
mentą. Jis parašytas švedų kalba. 
Testamente paminėtos institucijos, 
kurios turėjo paskirstyti prizus: Ka-
rolinskos institutas (medicina ir 
fiziologija), Švedijos karališkoji moks
lų akademija (chemija ir fizika), 
v 

Švedijos akademija (literatūra) ir 
Norvegijos parlamentas (taika). Vė
liau, nuo 1969-ųjų, buvo įsteigta pre
mija už pasiekimus ekonomikoje. 

Pats A. Nobelis niekada nepaaiš
kino, kodėl pasirinko būtent šias 
prizų kategorijas. Chemija ir fizika 
atrodė aiškus pasirinkimas, juk jis 
buvo chemijos inžinierius. 

Atrodo, kad medicinos prizas 
atspindi jo susidomėjimą. Su kitais 
tyrėjais A. Nobelis diskutavo apie 
kraujo perpylimo eksperimentus. Kol 
buvo gyvas, mokslininkas dosniai 
rėmė tyrimus Karolinskos institute ir 
Ivano Pavlovo laboratorijoje Rusijoje. 

A. Nobelis dažnai mažindavo 
savo depresiją rašydamas grožinę li
teratūrą, dramą ir poeziją. Tai turbūt 
paaiškina, kodėl dar vienas prizas 
skijįtas literatūrai. 

Mažiau aiški taikos prizo kilmė. 
Daugelis mano, kad jis norėjo kom
pensuoti tai, kad sukūrė galingą gin
klą. Tačiau mokslininko sukurti sprog
menys jo gyvenamuoju laiku nebuvo 
panaudoti jokiame kare. Netgi at
virkščiai, dinamitas labai padėjo kal
nakasiams, kanalų kasėjams, keli
ninkams, tunelio per Alpes tarp Ita
lijos ir Šveicarijos inžinieriams. 

Peržengė daug kliūčių 
Nežinia, ar pats Alfredas Nobelis 

suvokė, kokia rizikinga buvo jo pas
kutinioji valia. Jis parengė savo tes
tamentą niekieno nepadedamas ir 
nepasikonsultavęs su būsimais testa
mento vykdytojais, turto paveldėto
jais ir institucijomis, kurioms pati
kėjo organizuoti apdovanojimus. Sa
vo turtą jis paliko dar neegzistuojan
čiam fondui, kuris turėjo būti Įkurtas 
po jo mirties. 

Laukė išties nelengvas darbas. 
Švedijos institucijos turėjo būti įkal
bėtos, kad apeitų daugybę priešta
ravimų ir kliūčių. Mokslininko užgai
da reikalavo daug laiko ir pastangų, 
padidino darbo krūvį akademikams, 
kurių atlyginimai ir taip buvo labai 
menki. Vertinimo komisija neturėjo 
jokio veikimo plano. 

Švedija turėjo garsių mokslinin
kų, tačiau egzistavo visuotinė abejo
nė, ar maža mokslininkų grupė iš 
palyginti mažos šalies galės teisingai 
vertinti pasaulinio masto atradimus. 

Jei kuri nors iš A. Nobelio testa
mente paminėtų institucijų būtų 
atsisakiusi atsakomybės, turbūt ap
dovanojimų nė nebūtų buvę. Tačiau 
iki 1900-ųjų jų bendradarbiavimas 
buvo užtikrintas. 

A-tA 
C ASMIR ASTRA 

Mirė 2006 m. spalio 14 d., Egret Cove Center, St. Peters-
burg, FL, sulaukęs 89 metų. 

Gyveno St. Pete Beach, FL, anksčiau Burbank, IL. 
Gimė Philadelphia, PA, o 1980 m. persikėlė į Floridą. 
Nuliūdę liko: žmona Barbara, su kuria išgyveno 26 metus, 

gyvenanti St. Pete Beach, sūnus James Astra, gyvenantis Oak 
Park, IL; dukterys Nijolan Valaitis iš Hoffman Estates, IL; Kris
tina Menezes, gyvenanti Jacksonville, FL; anūkai Matthew Me-
nezas, Stephen, Elizabeth ir Laura Valaitis; proanūkai Kasey 
Sorbers ir Kaitlyn Valaitis. 

A.a. Casmir priklausė Holy Name of Jesus katalikų baž
nyčiai Gulfport, FL. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot.direkt. Domink Stasi, tel. 727-360-5577, 
www.beachmemorial.com 

Buvusiam Lietuviškosios Skautybės fondo valdybos 
vicepirmininkui 

A t A 
v.s. MYKOLUI BANEVIČIUI 

po ilgos, sunkios ligos mirus, jo liūdinčią žmoną 
DANGUOLĘ ir šeimą, nuoširdžiai užjaučiame. 
-

Lietuviškosios Skautybės fondo valdyba 

Laikomasi tradicijų 
1901-aisiais buvo įteiktos pirmo

sios Nobelio premijos. Jos atiteko vo
kiečiui Emiliui fon Beringui, sukūru
siam imunizaciją nuo difterijos, vo
kiečiui Vilhelmui Konradui Rentge
nui fizikos srityje už X spindulių 
atradimą ir olandui Jakobui H. van 
Hofui už cheminės dinamikos ir os
mosinio slėgio dėsnių tirpaluose at
radimą. 

Keturi Nobelio laureatai premiją 
gavo po du kartus. Tarp jų pirmoji ir 
vienintelė moteris buvo Marija Sklo-
dovska-Kiuri. 1903-iaisiais ji gavo fi
zikos apdovanojimą už radioaktyvu
mo atradimą, o 1911-aisiais buvo 
apdovanota chemijos premija už polo
nio ir radžio atradimą, izoliavimą ir 
savybių tyrimus. 

Kiekvienais metais Nobelio pre
mijos laimėtojai paskelbiami spalio 
mėnesį, o įteikimo ceremonija vyksta 
A. Nobelio mirties dieną - gruodžio 
10-ąją. Kiekvieną premiją sudaro me
dalis, diplomas ir pinigų suma - šiuo 
metu apie milijonas eurų. Visas pre
mijas, išskyrus taikos, įteikia Švedi
jos karalius Stokholme, o taikos pre
mija įteikiama Norvegijos sostinėje 
Osle. Ruoštis naujoms nominacijoms 
pradedama dar mėnesį prieš metų 
nugalėtojų paskelbimą. Renkant no-
minantus medicinos srityje, Karo
linskos institutas paprašo 3 tūks
tančių mokslininkų ir oficialių parei
gūnų iki sausio 31 dienos nominuoti 
tyrėjus, jų nuomone, padariusius 
labiausiai premijų vertus atradimus. 

Per kitus mėnesius apdovano
jimų komisija atrenka nominuotuo
sius ir su pranašiausiais atlieka in
tensyvius namų darbus. 

Būta ir klaidu 
Kad ir kaip būtų keista, net gar

bingoji Nobelio komisija yra padariu
si nedovanotinų klaidų. 1949-aisiais 
Nobelio premija buvo pagerbtas por
tugalas Egasas Monicas, atradęs gy

domąją lobotomijos vertę. 
Aštuntąjį praėjusio amžiaus de

šimtmetį lobotomija buvo plačiai 
taikoma JAV psichiatrijoje, neva pa
dedanti gydyti depresiją. Pažeidus 
tam tikrą smegenų sritį, žmogui su
trinka abstraktus mąstymas, susilp
nėja ilgalaikė atmintis, jis neįstengia 
mąstyti apie galimas problemas. No
belio prizo garbė paskatino lobotomi
jos naudojimą įvairiose šalyse. Niu
jorko „Times" redaktorius entuzias
tingai parėmė apdovanojimą, tai 
buvo pavadinta „naujosios psichiatri
jos" gimimu. 

Be šio, buvo įteikti dar du abejo
tini apdovanojimai. 1926-aisiais da
nui Johanesui Fibigeriui už klaidingą 
atradimą, susijusį su vėžiu, ir 1927-
aisiais austrui gydytojui Julijui Vag-
neriui Džauregui už atradimą, kad 
maliarijos parazitais veikiant smege
nis galima gydyti sifilį. Toks gydy
mas, be abejo, neveiksmingas ir gali 
būti pavojingas. 

Si patirtis ir klaidos padarė No
belio komisiją atsargesnę. Jos nariai 
pasimokė, kad patvirtinti atradimui 
gali prireikti daugybės metų. 

Tikrai ne genijai 
Nobelio premijos laureatas dak

taras Maiklas S. Braunas iš Dalaso 
medicinos centro sako. kad laimėtojai 
pasirenkami pagal jų išradimus, o ne 
pagal intelekto koeficientą. Dauguma 
jų net ne genijai. 

Kad atskleistų, ką turi omenyje, 
jis papasakoja apie susitikimą su 
Nobelio premijos laureatais šimtojoje 
ceremonijoje Stokholme. „Jei norite 
sužinoti, kokie iš tikro yra Nobelio 
laureatai, turėtumėte stovėti eilėje 
prie pusryčių ir žiūrėti, kaip visi šie 
genijai stebisi ir žvalgosi bandydami 
rasti plaktos kiaušinienės. Tai buvo 
bet kas, tik ne grupė protingiausių 
planetos žmonių". 

.Klaipėda' 

http://www.beachmemorial.com
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APYLINKĖSE 

•ALRK Moterų sąjungos 3-os 
kuopos susirinkimas įvyks spalio 21 
d., šeštadienį, 2:30 vai. p.p. Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos salė
je. Kavutės nebus. Bus aptariami 
svarbūs reikalai. 

•Amerikos lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos (ALIAS) Čikagos 
skyrius kviečia visus, kuriems įdomu 

v 

akyliau pažvelgti į nuostabią Čikagos 
architektūrą, susipažinti su miesto 
istorija, spalio 21 d., šeštadienį, 10:30 
vai. r. rinktis „Architecture Funda-
tion" vestibiulyje, 224 S. Michigan 
Ave. (Jackson ir Michigan kampas), 
iš kur Jurgis Anysas pradės ekskursi-
ją po Čikagą. Smulkesnė informacija 
tel. 773-450-4180 arba 708-423- 5819. 

- •Spalio 22 d. 12 vai. p.p. Taura
gės klubo valdyba kviečia visus lietu
vius į smagią gegužinę Saulių namuo
se, 2417 W. 43-ia gatvė, Čikagoje. Bus 
karšti pietūs, veiks baras, loterija. Šo
kiams gros ir dainuos Algimantas 
Barniškis. Maloniai kviečiame visus 
dalyvauti. 

•Lapkričio 11 d. šeštadienį, 6 
vai. v. Lietuvių dailės muziejuje, PLC, 
14911 127th Street, Lemont, įvyks 
JAV LB Kultūros tarybos Premijų 
įteikimo šventė. Bus pagerbti ir ap
dovanoti šių metų laureatai muzikos, 
dailės, žurnalistikos, teatro, radijo 
laidų srityse. Visus maloniai kvie
čiame atvykti į šią šventę. Ruošia 
JAV LB Kultūros taryba. 

•Lapkričio 12 d., sekmadieni, 
PLC didžiojoje salėje vyks madų pa
roda „Rudens simfonija". Renginio 
pradžia 12:30 vai. p.p. Bilietus užsi
sakyti galite tel. 630-257-0153 (Žibu
tė) arba 630-257-8617 (Elzytė). 
Spalio 22 ir 29 dienomis bei lapkričio 
5 d. bilietai bus parduodami PLC 
misijos prieangyje po 9 vai. r. ir po 11 
vai. r. šv. Mišių. Lapkričio 12 d. bi
lietai nebus pardavinėjami. 

• K a d nudžiugintų lietuvių vi
suomenę nauju operos ar operetės 
pastatymu, Čikagos Lietuvių operai 
reikalingos lėšos. Tuo tikslu lapkričio 
18 d., šeštadienį, 6:30 vai. v. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje (5600 S. 
Claremont Ave., Chicago) rengiamas 
tradicinis Operos pokylis. Meninę 
dalį atliks operos solistė Nida Gri-
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galavičiūtė ir Operos choras. Čikagos 
ir apylinkių lietuviai kviečiami savo 
dalyvavimu puotoje prisidėti prie 
būsimo spektaklio pastatymo. Pa
vienes vietas ir stalus galite už
sisakyti tel. 708-439-6762 (Rima 
Urbonavičienė) arba tel. 708-429-
9764. Auka — 35 dol. asmeniui. 

•Kiekvienas asmuo, paaukojęs 
Draugo fondui 200 dol. ar daugiau, 
gaus dovaną-kuponą — 6 mėnesių 
dienraščio „Draugas" prenumeratą. 
Sią dovaną aukotojas galės panaudoti 
savo nuožiūra: pasilikti sau ar pa
dovanoti naujam „Draugo" skaityto
jui. 
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•Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų rėmėjų sąskrydis ir mirusiųjų 
prisiminimas vyks Putnam, Connec-
ticut, seselių vienuolyne sekmadienį, 
spalio 29 d. 11 vai. r. Šv. Mišias aukos 
ir pamokslą sakys vienuolyno kape
lionas kun. Kęstutis Kevalas. Po 
pietų bus rodomas filmas apie seselių 
gyvenimą ir jų 70 metų veiklą. Po fil
mo — Naujosios Anglijos rėmėjų po
sėdis: Naujosios Anglijos valdybos 
pirmininkės Gitos Kupčinskienės 
pranešimas ir lietuvių susitikimo 
šventės—gegužinės aptarimas. Pasi
baigus posėdžiui bus mirusiųjų pa
gerbimas — kapinių lankymas, naujų 
paminklų šventinimas ir vienuolyno 
koplyčioje Mišparai už mirusiuosius. 
Visi kviečiami. Norinčius dalyvauti 
prašome iki spalio 20 d. pranešti tel. 
860-928-7955. 

Amerikos lietuvių katalikų 
kongresas 

vyks spalio 20-22 dienomis Čikagoje, 
Maria gimnazijoje Marquette Park 

Lietuvos vyskupų įgaliotinis Prelatas Edis Putrimas, skaitys 
pranešimą apie lietuvių išeivijos apaštalavimą. 

Lietuvos ambasados įgaliotinė Žana Tarasevič kalbės apie nau
jai pasirašytą sutartį tarp Lietuvos ir JAV dėl istorinių išeivijos 
paminklų, įskaitant šventoves. 

Katalikų federacijos kongreso akademinėje programoje dalyvaus 
Bostono lietuvių bendruomenės veikėjas ir Lietuvių katalikų 
Religinės šalpos finansų komisijos pirmininkas Gintaras Čepas, 
kuris padarys pranešimą kaip Bostono lietuviai išgelbėjo lietuvių Sv. 
Petro bažnyčią Bostone. 

Kongreso akademinė programa vyks spalio 21 d. Čikagoje, Maria 
gimnazijos apatinėje salėje (Įėjimas iš kiemo pusės). 

Kongresą rengia išeivijos katalikų organizacijas ir institucijas 
apjungianti Amerikos Lietuvių Romos katalikų federacija, šiemet 
švenčianti savo šimtmetį. 

Organizacijų dalyvavimą Kongrese koordinuoja Katalikų fede
racijos Čikagos apskrities pirmininkas Algis Kazlauskas. Organi
zacijas, turinčias savo vėliavas, prašome registruotis iškilmingai pro
cesijai, kuri įvyks sekmadienį spalio 22 d. prieš Sumą Švč. Mergelės 
Marijos parapijoje, Marąuette Park. Skambinti Algiui Kazlauskui tel. 
708-349-1911. Po šv. Mišių įvyks Kongreso uždarymas parapijos salė
je. Visuomenė kviečiama dalyvauti. 

Tel. pasiteiravimui: 312-327-1340 arba 708-997-1861; faksas: 
312-346-5640; el-paštas: LRCFA@aol.com 

Spalio 21 d. 6 vaL v. 
Willowbrook Ballroom 
restorano salėje įvyks 

„Draugo" pokylis 
Garbės svečias „Draugo" pokylyje — 

Stephen Mull, 
neseniai baigęs savo JAV ambasadoriaus 

kadenciją Lietuvoje. 
Meninę programą atliks liaudies šokiu 

kolektyvas „Suktinis". 
Bilietas platina „Draugo" administracija (tel. 773-585-9500) ir 

Vaclovas Monikos (tel. 773-925-6193). 

Galima užsisakyti pavienes vietas ar visa stalą. 
Maloniai kviečiame visus atvykti. 

Švietimo premija 
JAV LB Švietimo taryba ruošiasi skirti „Švietimo premiją" mokytojui, 

kuris ilgus metus dirbo švietimo darbą JAV lituanistinėse mokyklose. 
Kviečiame lietuvių visuomenę siūlyti kandidatus iš šiuo metu JAV gyve
nančių lituanistinių mokyklų mokytojų, kurie pasižymėjo lietuviško švie
timo srityje, vadovėlių bei knygų leidime ir redagavime, ilgus metus dirbo 
arba tebedirba mokytojo/vedėjo darbą lituanistinėse mokyklose. 

Pasiūlymus siųsti iki š.m. gruodžio 31 d. adresu: Lithuanian 
Educational Council, 1501 Valecroft Ave., Westlake Village, CA 91361. 
Vertinimo komisiją sudaro JAV LB Švietimo taryba. 

Švietimo premija 2001 m. buvo įteikta Jonui Kavaliūnui, 2002 m. -
Juliui Širkai, 2003 m. - Stasei Petersonienei, 2004 m. - Elenai 
Ruzgienei ir 2005 m. - Vidai Bučmienei. 

2006 m. Švietimo premijos mecenatas yra Lietuvių fondas. 

JAV LB Švietimo tarybos pranešimas 

Lapkričio 3 d., penktadieni, Čiurlionio galerija Jaunimo centre, 5600 S. 
Claremont Ave, Chicago, kviečia visus muzikos mylėtojus j fortepijoninės 
muzikos vakarą- S. Rachmaninov, F. Chopin, C. Oebussy kūrinius atliks sve
čias iš Vilniaus pianistas Rimtenis Šimulynas. Vakaro pradžia — 730 vai. v. 

Laimos Apanavičlenės nuotraukoje: Rimtenis štmulynas Čiurlionio 
galerijoje ruošiasi busimam koncertui. 

Skelbimai 
Advokatas 
jonas Gibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Tofl free 24 hr. 888-776*742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

Advokatas 
Vytenis L ie tuvn inkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

mailto:LRCFA@aol.com



