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„Skautybės kelias" 
pr is imena fil. v.s. 
Valentiną Varną. 
Vydūno fondo rėmėjai. 

2 psl. 

Kodėl žmonės nenori 
balsuoti . Keli lemtingi 
prezidento rinkimai 
praeityje. 

3 psl. 

Laiškai, nuomonės ir 
komentara i . 
Šeimininkavimo 
kertelė . 

4 psl. 

Sugrįžtam pas Tave. 
Aukojimo prasmės 
beieškant. 

5 psl. 

Melancholiškas 
vienišumas George 
Gershwin kūryboje. 
MLD susirinkimas 
Tėviškės parapijoje. 
„Pavasaris rudenį" — 
poezijos vakaras. 

6 psl. 

Sportas 
* K a u n o „S!Vf Gajos-Gon-

g o " b o k s o k lubo auklė t in is 
t a p o Čekijoje vykusio kadetų 
(iki 17 metų) bokso turnyro 
„Olympic expectations" nugalė
toju. Svorio kategorijos iki 44 
kg pusfinalyje Vitalijus Solov-
jovas 17:14 įveikė vengrą Ro-
bert Nokt, o finale 16:2 nu
galėjo čeką Miroslav Kovacs. 

* Trečiąją vietą Lenkijo
j e v y k u s i o s e T a r p t a u t i n ė s 
s p o r t i n i ų šokių federacijos 
(IDSF) varžybų Lotynų Ameri
kos šokiuose užėmė Saulius 
Skambinąs ir Sandra Kniaze-
vičiūtė. Lietuvos šokėjus aplen
kė dvi varžybų šeimininkų po
ros — nugalėtojais tapę Marcin 
Hakiel bei Magda Soszynska ir 
antrąją vietą užėmę Rafal Ma-
serak bei Kamila Kajak. 

* 41 šašk ių en tuz ias tas 
da lyvavo Klaipėdos miesto 
š a š k i ų klubo „Švyturys" bei 
pramogų ir poilsio centro 
„HBH Juozo alus" Žibininkų 
kaime (Kretingos raj.) sureng
tame paprastųjų šaškių turny
re šveicariška sistema. Pirmoji 
vieta varžybose atiteko klaipė
diečiui Adolfui Dalgiui. 

* P e n k t ą perga lę iš eilės 
š e š t o s e i k i sezon inėse JAV 
NBA r u n g t y n ė s e iškovojo 
Žyd rūno Ilgausko Cleveland 
„Cavaliers" komanda, pirma
dienį 95:88 įveikusi Boston 
„Celtics". Lietuvis nugalėto
jams pelnė 13 taškų, per 36 mi
nutes pataikęs 4 dvitaškius iš 
11 bei pataikė visus 5 baudų 
metimus. 

Naujausios 
žinios 

* L ibe ra l cen t r i s t a i : „vai
v o r y k š t ė s " koalicijos premjeru 
gali būti A. Brazauskas. 

* Krašto apsaugos minis
t r a s p a r e i š k ė užuojautą Irake 
žuvusio Estijos kario artimie
siems. 

* A t v y k s t a Vokietijos 
centrinio banko vadovas. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.706 LT 
1 EUR — 3 452 LT 

„Vaivorykštės" koalicijos apmatai 

Liberalcentristas Algis Čaplikas ir užsienio reikalų ministras sociallibera
las Antanas Valionis. 

Vilnius, spalio 26 d. 
(BNS/ELTA) —Antradienį vėlai 
vakare turėjo įvykti pirmasis 
socialdemokratų, socialliberalų, 
liberalcentristų i r konservato-

Tomo Černiševo (ELTA) nuotr. 

rių atstovų susitikimas, kuria
me turėjo prasidėti derybos dėl 
„vaivorykštės" koalicijos suda
rymo. Nors Tėvynės sąjunga 
laikoma lygiaverte pokalbių 

partnere, iki derybų pradžios li
kus kelioms valandoms, kitų 
trijų partijų derybininkai susi
rinko atskirai suderinti savo po
zicijas dėl koalicijos formavimo. 

Būsimos derybos buvo apta
rinėjamos prie pietų stalo Už
sienio reikalų ministerijoje. 

„Pakviečiau pietų savo ko
legas aptar t i derybų progra
mos", po užtrukusio pokalbio 
žurnalistams sakė užsienio rei
kalų ministras socialliberalas 
Antanas Valionis. Apie šiuos 
pietus oficialioje darbotvarkėje 
nebuvo paskelbta. 

„Pietaudami smagiai apta
rėme būsimas derybas", teigė li
beralcentristas Algis Čaplikas. 
Maždaug valandą užtrukusių 
konsultacijų eigos nei jis, nei A. 
Valionis nekomentavo. 

Be A. Čapliko, pietų buvo 
pakviesti socialdemokratai Ge
diminas Kirkilas ir Juozas Ber
natonis, socialliberalas Artūras 
Skardžius ir liberalcentristas 
Vytautas Bogušis. 

Paklausti , kodėl kvietimo 

prie pietų Stalo A. Zuokas negal i atsisakyti 
Seimo nar io m a n d a t o , 

neatsisakęs mero posto 
nesulaukė konservatoriai, kurie 
esą bus lygiaverčiai partneriai, 
A. Valionis nusijuokė. „Vakar 
sutarėme kartu sudaryti dery
bų grafiką. Konservatoriai apie 
tai informuoti", patikino jis. 

Tuo tarpu premjeras Algir
das Brazauskas Lietuvos radi
jui pareiškė, kad socialdemo
kratai ir socialliberalai sieks iš
laikyti Finansų, Susisiekimo, 
Aplinkos, Ūkio ir Žemės ūkio 
bei Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijas. 

Ministras pirmininkas ne
atmeta galimybės derėtis su vi
somis partijomis, taip pat ir su 
Darbo partija, tačiau nenorėtų 
Vyriausybės, kuri diktuotų sąly
gas premjerui. Algirdas Bra
zauskas mano, kad valstybės 
tikslams būtų labiau priimtina 
mažumos Vyriausybė. 

Premjero Algirdo Brazaus
ko teigimu, jis norėtų sudaryti 
koaliciją su partijomis, kurių 
žmones gerai pažįstami, patik
rinti darbe, svarbiausia, kurie 
mato bendrą Nukel ta į 5 ps l . 

K. Prunskienė 
nebenori 
premjero 

posto 
Vilnius, spalio 26 d. (BNS) 

— Prieš kelias savaites pareiš
kusi esanti tinkama kandidatė 
į premjerus, po Seimo rinkimų 
Valstiečių ir Naujosios demo
kratijos partijų sąjungos vado
vė Kazimira Prunskienė teigia 
nereiškianti pretenzijų į šį pos
tą. 

„Vardan koalicijos esame 
linkę būti labai lankstūs, taip . 
pat ir atsisakyti pirmųjų pos
tų", pirmadienį pareiškė K. 
Prunskienė, turėdama omenyje 
save ir Darbo partijos pirminin
ką Viktorą Uspaskichą. 

Anksčiau pirmadienį jie 
raštu sutarė suformuoti kol kas 
daugiausiai vietų Seime turintį 
plataus centro politinį susivie
nijimą ir jo pagrindu sudaryti 
daugumos koaliciją. Prisijun
gus kai kuriems kitiems Seimo 
nariams, šis susivienijimas gali 
turėti 53 mandatus. 

Pasak K. Prunskienės, gali
mus kandidatus į ministro pir
mininko postą reikėtų derinti 
su kitais galimais koalicijos 
partneriais. 

„Nei V. Uspaskichas, nei aš 
nesu užsibrėžusi kovoti dėl pos
to. Manau, kad reikia kantry
bės, sulaukti, kad susėstų ke
lios partijos ir tada dėlioti, kas 
kurią funkciją geriausiai gali 
atlikti", kalbėjo K. Prunskienė. 

Agitacinė 
„bomba" prieš 
Darbo partiją 
nepanaudota 
Vilnius, spalio 26 d. 

(ELTA) — Rinkiminę naktį mi
nistras pirmininkas Algirdas 
Brazauskas prasitarė, kad so
cialdemokratai turėjo paruošę 
„bombą" prieš Darbo partiją, 
bet agitacijos laikotarpiu jos 
..nesusprogdino". Tą patį buvo 
parengusios ir kitos partijos, 
bet kažkodėl nepanaudojo, rašo 
dienraštis „Ekstra žinios". 

Per šių Seimo rinkimų 
kampaniją V. Uspaskicho prie
šai paruošė, bet neparodė rek
lamos su Vilniaus Arkikatedros 
vaizdu, kur varpinės bokštą 
puošia rusiškos cerkvės kupo
lai. Be to, vieną žinomą Lietu
vos dvasininką reklamos kūrė
jai buvo perrengę rusų popo 
drabužiais. 

Vilnius, spalio 26 d. (BNS) 
— Į Seimą išrinktas Vilniaus 
meras Artūras Zuokas negalės 
atsisakyti mandato, neats isa
kęs mero posto, nebent jis atsi
sakytų duoti parlamentaro prie
saiką. 

Vyriausiosios rinkimų ko
misijos (VRK) pirmininko Ze
nono Vaigausko teigimu, komi
sija negali svarstyti prašymo at
sisakyti parlamentaro manda
to, kol į parlamentą išr inktas 
asmuo neprisiekė ir netapo Sei
mo nariu. 

Tačiau pagal įs tatymus ir 
Konstitucinio Teismo išaiškini
mą, Seimo nariai dar iki prie
saikos turi atsisakyti pareigų, 
nesuderinamų su par lamentaro 
pareigomis. 

Konstitucinis Teismas y r a 
išaiškinęs, jog Seimo ir savival
dybės tarybos nario manda t a i 
nėra suderinami. 

Tačiau Vilniaus meras ta ip 
pat gali netekti Seimo nario 
mandato, jeigu, kaip numa to 
Konstitucija, įstatymo nustaty
ta tvarka neprisieks arba pri
sieks su išlyga. 

Z. Vaigauskas pažymėjo, jog 
visi į Seimą išrinkti kandidatai 
yra pasirašę pasižadėjimą būti 
Seimo nariais, jeigu bus išrink
ti . 

Tokį pasižadėjimą yra pasi
rašęs ir į Europos Parlamentą 
(EP) išrinktas Rolandas Pavilio
nis, kuris yra anksčiau patvirti
nęs, jog liks dirbti E P ir atsisa
kys Seimo nario mandato. 

R. Pavilionis į Seimą išrink
tas pagal Rolando Pakso koali
cijos „Už tvarką ir teisingumą" 
sąrašą. 

Galimybe atsisakyti Seimo 
nario mandatų taip pat svarsto 
su Darbo partijos kandidatų są
rašu į par lamenta patekęs Ne
ringos meras Stasys Mikelis bei 
rinkimus vienmandatėje Kau-
no-Kėdainių apygardoje laimė
jęs Kėdainių meras Viktoras 
Muntianas. 

V. Munt ianas grasinasi pa
sitraukti iš Seimo tuo atveju, 
jeigu negautų ministro posto. 

V. Munt ianas teigė, kad jo 
apsisprendimas priklausys nuo 
„įvykių Vilniuje", nuo to, a r 
Darbo partija bus opozicijoje. 

Vyriausybė neprašys pratęst i 
atominės elektr inės veiklos 

Prezidentūroje vyko Malones komisijos posėdis. Prezidentas Valdas Adamkus malonę suteikė ir bausmės atliki
mo laiką arba baudą sumažino penkiems nuteistiesiems. Iš viso svarstytas 91 prašymas suteikti malonę. Nuotr.: 
prezidentas V. Adamkus, Aukščiausiojo Teismo pirmininkas V. Greičius, generalinis prokuroras A. Klimavičius 
prieš Malonės komisijos posėdį. Valdo Kopūsto (ELTA; nuotr 

Kitąmet JAV to l iau teiks karinę paramą Lietuvai 
Vilnius , spalio 26 d. (BNS) 

— Jungtinės Valstijos kitąmet 
tęs karinę paramą Lietuvai, tei
gia krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius. 

Kaip sakė ministras, kol 
kas JAV vyriausybė dar nėra 
patvirtinusi galutinių finansi

nių rodiklių, tačiau išanksti
niais duomenimis, Lietuvai pa
gal Užsienio ginkluotųjų pajėgų 
finansavimo programą gali būti 
skirta panašaus dydžio kaip ir 
šiemet — maždaug 6.4 mln. do
lerių — parama, kuri bus pa
naudota įvairioms Lietuvos ka

riuomenės programoms. 
Šiemet JAV karinė parama 

Lietuvai siekė 7.6 milijono dole
rių. Šios lėšos panaudotos kari
nės įrangos ir ekipuotės įsigiji
mui bei maždaug 50-ies Lietu
vos kariškių mokslams Jungti
nėse Amerikos Valstijose. 

Vilnius, spalio 26 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adamkus 
tikina, kad Lietuva nesikreips į 
Europos Sąjungą (ES) su pra
šymu leisti pusmečiui pratęst i 
Ignalinos atominės elektr inės 
(IAE) pirmojo bloko naudojimą. 

Kartu Lietuva bandys išaiš
kinti Briuseliui, kad bloko už
darymas šiemet gali turėt i rim
tų pasekmių regiono energeti
kos sistemai šią žiemą. 

„Prezidentas yra tvirtai įsi
tikinęs, kad Lietuva turi lai
kytis ir laikysis įsipareigojimų, 
kurie yra užfiksuoti jos stojimo 
sutartyje į ES — tai yra iki 
2005 metų pradžios sustabdyti 
IAE pirmąjį bloką", sakė prezi
dento atstovė spaudai Rita Gru
madaitė po antradienį vykusio 
A. Adamkaus pas i ta r imo su 
premjeru Algirdu Brazausku , 
užsienio reikalų ministru Anta
nu Valioniu ir „Lietuvos energi
jos" vadovu Rymantu Juozaičiu. 

Ji tikino, kad susitikime bu
vo nutarta, kad Vyriausybė ne
sikreips į Europos Komisiją su 
prašymais dėl Ignalinos atomi

nės elektr inės pirmojo bloko 
pratęsimo. 

Premjeras A. Brazauskas po 
susitikimo sakė, kad artimiau
siu metu bus išsiųstas laiškas 
Europos Komisijos Transporto 
ir energetikos direktoratui. 

Premjeras tikino, kad Lie
tuva nenori peržiūrėti sutarties 
su Europos Sąjunga. Anksčiau 
jis teigė, jog pirmojo reaktoriaus 
veiklos p ra t ę s imas būtų t ik 
techninis klausimas, ir tai pa
daryti būtina del Baltijos regio
no energetikos sistemos veiklos 
patikimumo, kol Kaliningrade 
ir Rygoje nebaigtos statyti nau
jos elektros jėgainės. 

A. Brazausko teigimu, 
anksčiau manyta , jog 2004 me
tais pradės veikti 450 megavatų 
galios Kal iningrado šiluminė 
elektrinė, kuri realiai turė tų 
pradėti veikti t ik 2005-ųjų lap
kričio 1-ąją. Be to, tik kitų metų 
lapkritį bus baigta statyti nauja 
Rygos termofikacijos elektrinė. 

Lietuva yra įsipareigojusi 
sustabdyti pirmąjį elektrinės 
reaktorių iki šių metų pabaigos. 

Kremlius ner imsta dėl 
Baltijos v a l s t y b i ų 

Vilnius , spalio 26 d. (BNS) 
— Nors Rusija patvirtino de
šimties naujų valstybių įsijun
gimą į Europos Sąjungą (ES), 
spaudimas Baltijos valstybėms 
išlieka, pareiškė Lietuvos Sei
mo valdančiosios daugumos ats
tovas. 

Rusija toliau reikalauja, 
kad Latvija ir Estija paisytų ru
sakalbių teisių, o Lietuvos at
žvilgiu užkliūva krovinių tran
zitas į Kaliningradą. 

Kaip žinoma, Rusijos parla
mentas, praėjusią savaitę pa
tv i r t indamas dokumentą dėl 
santykių su išplėsta ES, priėmė 
pareiškimą, kuriame reiškia
mas nepasitenkinimas dabarti
nėmis Kaliningrado t ranzi to 
per Lietuvą taisyklėmis. 

Seimo Užsienio reikalų ko
miteto pirmininkas socialdemo
kratas Gediminas Kirkilas Lie
tuvos radijui pareiškė, kad Ru
sija toliau vykdo spaudimo poli
tiką Lietuvai. Tačiau, anot jo, ir 
po naujojo Seimo rinkimų Lie
tuva atkakliai a trems nepa

grįstus Rusijos priekaištus. 
G. Kirkilo teigimu, Rusijos 

politika dėl krovinių tranzito į 
Kaliningradą pastebimai nesi
keičia. 

Spaudimu užsiimantys Ru
sijos politikai, G. Kirkilo many
mu, yra „labai radikalūs", nors 
pagrindinė problema, jo tei
gimu, yra socialinė ir ekonomi
nė Kaliningrado srities padėtis, 
kurios kaip tik Kremlius nenori 
matyti ir suprasti. 

Tačiau socialdemokratas 
nemano, kad situacija su Kali
ningrado sritimi yra labiau iš
skirtinė, negu buvo anksčiau. 

„Mes turime savo užsienio 
politiką, mes tur ime nemaža 
derybų patirtį šioje srityje, pa
dėtis kontroliuojama", teigė jis. 

G. Kirkilas sako. kad po 
Seimo rinkimų susiformavus 
naujai Vyriausybei, Lietuvos Vilniečių drabužių dizainerių pora Aleksandras Pogrebnojus ir Vida Sima-
užsienio politikos prioritetai ne- navičiūtė pristatė naują 2005 m. pavasario ir vasaros kolekciją „Prarasto 
turėtų keistis. laiko beieškant". Pirmadienio vakarą kolekcija, kaip ir budinga šiems au-

Apžvalgininkų teigimu. Eu- toriams, buvo demonstruojama neįprastoje vietoje — naujojo sostinės pre-
ropos Sąjungos ir Rusijos santy- kybos centro „Europa-" požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje. 
k i a i p a s t a r u o j u m e t u a t š a l o . Tomo Černi*«vo <FXTA> nuotr 

Parlamentaru 
kaitos kaina — 

4 m ln . l itų 
Vilnius, spalio 26 d. (BNS) 

— Par lamentarų kaita Seime 
valstybei kainuos apie 4 mln. li
tų. Kaip rašo dienraštis „Res
publika", 76 dabart inius Seimo 
narius po kelių savaičių pakeis 
nauji par lamentarai . Išeinan
tiems par lamentarams jau ruo
šiamos išei t inės kompensaci
jos, kurioms reikės apie 4 mln. 
litų. 

Anot Seimo Finansų depar
tamento di rektores Danutės 
Petrauskienės , kompensacijos 
priklauso nuo to, ar buvo eili
nis Seimo narys, ar komiteto 
pirmininkas. 

Visą kadenciją išbuvę Sei
mo nariai gaus keturių viduti
nių Seimo nario atlyginimų dy
džio kompensacijas (maždaug 
po 18,600 litų). 

Daugiausia išeitinės kom
pensacijos pretenduoja gaut i 
buvęs vidaus reikalų ministras 
socialdemokratas Juozas Ber
natonis. J a m planuojama skirti 
29,500 litų. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG


2 DRAUGAS, 2004 m. spal io 27 d., t rečiadienis 

ooiy1 

SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 

JIS BUVO VIENIJANTI JĖGA 
Šv. Kryžiaus kapines. 

Kapinėse po trumpų apei
gų su a+a Valentinu Varnu 
atsisveikino visų dalyvių 
giedamu Lietuvos h imnu ir 
skautiška malda „Ateina nak
tis". 

Polaidotuviniuose pietuose 
Šv. Kazimiero salėje daly
vavusieji sentimental iai pri
siminė velionį, nes daugelis 
bendravo su juo visuomeninėje 
ir organizacinėje veikloje ar 
asmeniškame gyvenime. Kal
bėjusiųjų tarpe — fil. v.s. Eu
genijus Vilkas, Juozas Pupius, 
Antanas Polikaitis, Algimantas 
Žemaitai t is , Dalia Jasiuko-
nienė, Stasė Pautienienė, 
dukra Valentina Varnaitė, o 
vyr. skautė adv. Žibutė 
Brinkienė — Alex apžvelgė a t a 
V. Varno gyvenimo kelią ir visų 
vardu pareiškė užuojautą liū
dinčiai šeimai. 

Pateikiame adv. Ž. Brinkie-
nės — Alex kalbą. 

Red. 

AtA Valentinas Varnas 

Šiandien mes atsisveiki
nome su Valentinu Varnu, 
kuris buvo mūsų lietuviško 
telkinio ąžuolas, nesvyruojan
tis, kurio plačios šakos teikė 
pavėsį ir atramą visiems. Jis 
buvo nuostabus savo ramiu 
nusiteikimu, pastovumu, 
išmintimi, darbštumu ir lietu
viškumu. 

Valentino tėvas Jurgis 
Varnauskas, kilęs iš Žaidelių 
kaimo, Kupiškio valsč., jaunas 
buvo Rusų caro valdžios paim
tas į kariuomenę. Vėliau gy
veno prie Petrogrado ir 
valdžios žmonėms bei kariš
kiams siuvo rūbus. Čia susi
pažino su Uršule Jackevičiūte, 
kuri taip pat buvo siuvėja, ir 
prancūzų siuvykloje kūrė ir 
siuvo rūbus. Užsienyje jiems 
gimė Adolfas, Valentinas ir 
Liucija. Tuoj po Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo, 
1919 metais, visa šeima grįžo į 
Lietuvą, į tėviškę, į Žaidelius. 
Čia Valentinas augo ir pradėjo 
eitį į mokyklą. Po 10 metų 
gimė dar ir ketvirtas kūdikis 
— Edvardas. 

V a l e n t i n a s V a r n a s . 

Fil. v.s. Valentinas Varnas, 
ilgamečių širdies negalių 
išvargintas , savo 91—erius 
metus trukusią žemišką ke
lionę užbaigė'š. m. liepos 29 d. 
Šv. Juozapo ligoninėje, Bur-
bank, CA. Velionis buvo pašar
votas Los Angeles, CA, Calla-
lan laidojimo namuose. 

Rugpjūčio 3 d. Los Angeles 
lietuvių Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje buvo sukalbėtas 
rožinis ir aukojamos gedulingos 
šv. Mišios, koncelebruotos kle
bono kun. Stanislovo Anužio 
ir kun. dr. Arvydo Žygo, kuris 
liūdinčius guodė širdžių gelmes 
siekiančiu pamokslu. Mišių me
tu prie karsto garbės sargyboje 
budėja Akademinio skautų są
jūdžio nariai — Rimas Stočkus, 
Tadas Dabšys, Vytenis Vilkas 
ir Jū ra t ė Venckienė. 

Prie altoriaus patarnavo 
Eug. ir Irenos Vilkų vaikaičiai. 
Mišių skaitinius atliko: Juozas 
Pupius , Melisa Čiurlionis, 
Angelė Vaicekauskienė. 

Įspūdingai skambėjo so
listų Rimanto Dabšio, Janinos 
Čekanauskienės, Antano Po-
likaičio ir Stasės Pautienienės 
giedamos giesmės, maestro 
Viktoro Ralio vargonų muzi
ka. 

Po šv. Mišių karsto nešė
jams — Andriui Varnui, Vincui 
Aneliauskui, Eugenijui Vilkui, 
Gediminui Leškiui, Rimui Stoč-
kui, Raimundui Čiurlioniui — 
palydėjus karstą į limuziną, 
laidotuvių dalyviai lydėjo 
velionį paskutinėje kelionėje į 

VYDŪNO FONDO REMEJŲ 
GRETOSE (3) 

Kalbamės su fil. Leonu 
Maskaliūnu. 

— Gerbiamas f i l isteri , 
pr ieš maždaug trejetą metu, 
Vydūno fonde Jūs įsteigėte 
savo vardo stipendiją, kurią 
Vi ln iaus Gedimino tech
nikos universitete, Aplinkos 
inž iner i jos fakultete gal i 
gaut i s tudenta i -naš la ič ia i . 
Iki šiol į Maskaliūno vardo 
s t ipendi jų fondą e s a t e 
įnešęs 30,000 dol., su pasi
žadėjimu kasmet skirti po 
10,000 dol., kol bus pasiekta 
100,000 dol. suma. Malo
nėkite pasidalinti su mumis, 
kiek jūsų vardo stipendijų ir 
kokiomis sumomis iki šiol 
b u v o išduota, kas t u o s 
s t ipendin inkus rekomen
duoja — parenka? 

— Maskaliūno vardo sti
pendijų fondas yra sudarytas iš 
mano asmeninių įnašų kau
piamų Vydūno fonde. Pradinis 
20,000 dol. įnašas buvo padary
tas 2002 m. gruodžio mėnesyje. 
Šis kapitalas bus didinamas 
10,000 dol. kiekvienais metais 

V a l e n t i n o V a r n o š e i m a pr ie jo k a p o . 

1924 metais šeima per
sikėlė gyventi į Kauną ir čia 
tėvas Jurgis pritaikė savo talen
tus ki tame amate. J i s rado 
darbą Vytauto Didžiojo uni
versitete, Odontologijos labora
torijoje, kur mokslo reikalams 
gamino dantis i r dantų pro
tezus. 

Kaune Valent inas baigė 
„Aušros" berniukų gimnaziją 
ir įstojo į Karo mokyklą, kurią 
baigė 1935 metais le i tenanto 
laipsniu. Vėliau įstojo į Vytauto 
Didžiojo universitetą ir 1943 
metais įsigijo mechaninės inži
nerijos diplomą. 

Valent inui neilgai teko 
džiaugtis savo pasiekimais, nes 
Rusų okupacijai a r tė jant su 
žmona Jone Jaugelyte ir sūne
liu Andrium pasitraukė Vo
kietijon, kur gyveno Regens-
burgo ir Scheinfeldo ka ro 
pabėgėlių stovyklose. Čia Va
lent inas suorganizavo au to 
mechanikų kursus ir buvo 
stovyklos vyriausias inžinie
r ius. Vokietijoje gimė jų 
dukrelė Valentina, kurią vadino 
Valyte. 

Į Los Angeles atvyko 1949 
metais ir Valentinas savo darbu 
prisidėjo prie Šv. Kazimiero 
bažnyčios statymo, ką mes vė
liau atvykę jau radome mus pri
imančią. Los Angeles j is dirbo 
kaip hydraulikos inžinier ius 
Peerless Pump bendrovėje. Nors 
nedidelė buvo mūsų lietuvių 
grupė, bet labai na r s i , ir 
susiskaldę viens pr ieš kitą, 
skautų pasidarė net 2 paralelės 
grupės, ir bendrą kalbą buvo 
sunku rasti lietuviškame dar
be. Čia Valentinas buvo vieni
janti jėga, nes visi jį gerbė i r 
jo nuomonė buvo labai svari . 
J is sujungė skautus ir davė 
jiems pamatą augti ir klestėti . 
O nelengva jam tai buvo ir kiek 

laiko ir pastangų tai pareikala
vo. Prisimenu kiek darbo įdėjo 
s ta tydamas palapines pirmo
sioms bendroms stovykloms, 
rūpindamasis maisto tiekimu. 
J i s buvo pirmųjų Bendruo
menės valdybų sekretorius, 
ALTo valdybų narys, ilgametis 
BALFo valdybos narys, Lietu
vių inžinierių ir architektų 
skyriaus įsteigėjas ir įvairių 
specialių minėjimų organizato
r ius. Juo galima buvo visuomet 
pasit ikėti , nes jis dirbo nuo
širdžiai, kruopščiai su pasi
šventimu, be jokių asmeninių 
išskaičiavimų, visuomet tak
t iškas ir kantrus , kuklus ir san
tū rus . Jo išmintis ir pavyzdys 
gesino iškilusius kivirčus ir 
skatino visus vieningai dirbti, 
padedant visiems . Nors nepri
klausė LA Lietuvių fronto bi-
čiuliams, tačiau buvo ir jų 
draugas , ruošdamas plakatus 
savai tgal iams ir Li teratūros 
vakarams. Dažnai matydavo
me jį platinant lietuviškas kny
gas. Valentinas buvo į Los 
Angeles atsikvietęs savo tėvus 
ir seserį, kuriuos gražiai prižiū
rėjo iki jų mirties. 

Arčiausi j am prie širdies 
buvo skautai. Išsibaigus skautų 
patyrimo laipsnių knygelėms, 
Valentinas pats surinko žinias, 
papildė šių laikų medžiaga 
(atsiremdamas Amerikos skau
tų patirtimi), praplėtė litu
anistines žinias ir padarė kon
spektus , kuriuos išsiuntinėjo 
visiems Lietuvių skautų vado
vams. Daug laiko ir pasišven
timo reikėjo skautininkui Va
lentinui ir tai buvo jo dovana 
jauniems broliams. Filisteris 
Valent inas buvo Akademikų 
skautų skyriaus ir Lietuvių 
skautų brolijos valdybų narys. 
Kelis metus buvo Akademikų 
skautų sąjungos pirmininku ir 

(gruodžio mėn.) iki 100,000 dol. 
Tai sudaro nejudomą kapitalą. 
Iki šiol įnešta 30,000 dol. 
Stipendijos skiriamos tik iš 
palūkanų. Stipendijos dydis: 
200 dol. studentui per semestrą. 
Palūkanos neturėtų būti mažes
nės negu 4 proc. už ilgalaikes, 
(pvz., 5-rių metų CDs). Taigi, 
100,000 dol. duotų metinių 
4,000 dol. pajamų, arba kasmet 
20 stipendijų. Iki šiol yra 
išmokėtos keturios stipendijos 
po 200 dol. semestrui, dviem 
VGTU našlaitėms studentėms. 
Viena jų studijuoja Statybos, 
kita — Aplinkos inžinerijos 
fakultete. Dar dvi stipendijos po 
200 dol. bus išmokėtos šiais 
metais. Kodėl pas i r inkau 
Vilniaus Gedimino Technikos 
universitetą? Esu statybos 
inžinierius, todėl noriu padėti 
našlaičiams inžinerijos studen
tams Lietuvoje. Būdamas ro
kiškėnas, taip pat noriu, kad 
našlaičiai iš Rokiškio rajono 
turėtų pirmenybę. Nesant 
pažangių našlaičių, stipendijos 
gali būti skiriamos ir gausių 

šeimų pažangiems inžinerijos 
s tudentams. Stipendijos ski
riamos fakultetų dekanų parin
kimu, suderinus su manim ir 
Vydūno fondo valdyba. Kiek
vienų mokslo metų semest rų 
pradžioje (rugsėjo ir vasar io 
mėn.), fondui pateikiamas kan
didatų sąrašas ir dekanų 
patvirtinta pažyma apie studen
to pažymius praėjusį semestrą. 
Stipendijos gali būti skiriamos 
BS, MS ir doktorantų šalpai. 

— J a u e i l ė m e t ų J ū s 
esate Vydūno fondo t a r y b o s 
p irmin inkas . P a p a s a k o k i t e 
apie Vydūno fondo ve ik lą ir 
r ū p e s č i u s . Kokia i s b ū d a i s 
yra k a u p i a m a s V y d ū n o 
fondo kap i ta las? Kiek j o 
turima? Kiek s tudentų iki 
šiol p a s i n a u d o j ę p a s k o 
lomis? 

— J Vydūno fondą buvau 
pakviestas 1987 m. VF Tarybos 
pirmininko pareigas einu nuo 
1989 metų. VF gyvuoja nuo 
1952 m. Man teko būti pirmoje 
VF valdyboje. Malonu girdėti, 
kad Vydūno fondas turi gerą 
vardą ir pasitikėjimą lietuvių 
visuomenėje. VF lėšos yra kau
piamos „gerojo darbelio" prin
cipu. Didžiąją dalį pajamų 
sudaro kalėdinių atviručių pla-

redagavo „Krivulę" ir „Mūsų 
Vytį". 

Vėliau vyriausias skau
tininkas Valentinas buvo apdo
vanotas Geležinio Vilko ordinu 
ir medaliais — už nuopelnus ir 
padėkos. Žengdamas prasmingu 
lietuviško darbo keliu jis buvo 
pavyzdys ne tik jaunimui, ne tik 
mūsų telkiniui prie Ramiojo 
Vandenyno, bet ir visai išeivi
jai. 

Valentinas palieka savo 
mylimą šeimą, žmoną Birutę, su 
kuria išgyveno 27 metus. Biru
tė taip pat buvusi Vytauto Di
džiojo universiteto literatūros ir 
psichologijos studentė. Vėliau 
mokytojavo DP stovyklose. 
Amerikoje dirbo kaip gailestin
ga sesuo. Visas jos pasiruoši
mas ir profesijos buvo labai 
naudingos Valentinui sergant 
per paskutinius trejus metus. 

Sūnus Andrius ir duktė 
Valyte užaugo mūsų telkinyje 
ir čia baigė UCLA. Andrius 
dirba TRW Space and Electro
nics Manager, Northgroup 
Grauman ir yra sukūręs šeimą 
su žmona Diane. Valytė, bai
gusi politinius mokslus, dirba 
kaip 6 —7 skyriaus mokytoja 
Marina del Rey. Iš Valentino 
tėvų šeimos vienintelis gyvas 
yra jauniausias brolis Edvar
das, kuris yra daktaras Švedi
joje ir dalyvauja Lietuvos 
Atgimimo reikaluose. Taip pat 
Valentinas palieka posūnį, 
Raimundą Čiurlionį, kuris 
dirba kaip lėktuvų kapitonas 
Federal Express ir su žmona 
Melissa augina t r is gražias 
dukreles. Šiandien mes visi jus 
užjaučiame ir dalinamės jūsų 
skausmu. 

Vyr. sk. 
Žibutė Brinkienė — 

Alex 

t inimas: spausdinimas, sukai-
šiojimas į vokus, adresavimas ir 
išsiuntinėjimas paštu. Visa tai 
atlieka savanoriai. Taip pat nei 
tarybos, nei valdybos nariai 
užmokesčio negauna. Gal todėl 
Vydūno fondas, sukaupęs tik 
500,000 dol., sugebėjo išmokėti 
1 milijoną lietuvybės išlaikymui 
už Lietuvos ribų. Paskolas ir 
stipendijas yra gavę lietuviai 
s tudentai 12-oje valstybių: 
Airijoje, Argentinoje, Austra
lijoje, JAV, Kanadoje, Latvijoje, 
Lietuvoje, Suomijoje, Švedijoje, 
Šveicarijoje, Turkijoje ir Vokie
tijoje. 

— Vydūno fondas teikia 
paskolas ir st ipendijas lietu
v i ų s tud i juojanč iam jau
n imui . P a a i š k i n k i t e kok ių 
ta i syk l ių ir p i r m e n y b i ų 
laikomasi? Kokias stipendi
ja s ir/ar premijas, kurios yra 
įs te igtos Vydūno fonde, gali 
dalinti s tudentams Lietuvos 
universi tetai? 

— Vydūno fondas yra 
įsteigtas Akademinio skautų 
sąjūdžio (ASS) padėti studijuo
jančiam lietuvių jaunimui . 
Pagal VF „Paskoloms, stipendi
joms ir pašalpoms skirti taisyk
les", pirmenybė suteikiama 
taip: 

1. Žuvusių partizanų-did-
vyrių vaikams ir vaikaičiams; 

2. Sibiro tremtiniams ir jų 
vaikams ir vaikaičiams; 

3. Akademinio skautų 
sąjūdžio nariams; 

4. LSS Brolijos ir Seserijos 
nariams; 

5. Kitiems lietuviams stu
dentams. 

Vydūno fondo paskolos 
išduodamos lietuvių kilmės stu
dentams, studijuojantiems JAV 
su sąlyga, kad po studijų baigi
mo, ir gavus darbą, paskola bus 
atmokama be procentų. Tai dar 
viena svarbi VF ypatybė, kuri 
leidžia fondui panaudoti tuos 
sugrąžintus pinigus kelis kar
tus. Tokių paskolų VF yra 
išdavęs 202. Vydūno fondo 
stipendijos yra skiriamos tik 
lietuvių kilmės studentams, 
studijuojantiems lituanistiką 
JAV universitetuose. Jų išduo
tos 49, ir jos yra negrąžinamos. 
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, studentai Lietuvoje 
taip pat gauna negrąžinamas 
stipendijas. Tokias stipendijas 
kasmet Lietuvoje gauna 40 ASS 
narių-studentų. 

1988 metais VF įsteigė 
„Metinę premiją", skiriamą 
asmeniui, kuris savo veikla. 
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Čenter for Health, 
1200 S. York, anhurst IL 60126 

630-941 -2609 

EDMUNDAS VTŽINAS, MD„ S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

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

Lietuviams sutvarkys darės už prieinamą kaną 
Susitarimui kabeli angfčkai arba ietuvtskai. 

4647 W. 103 St, Oak, Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKJS MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimu darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Elgjn: 847-289-8822 
McHenry. 815-363-9595 
Ek Šova 847-718-1212 
www.illinoispain.com 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAROOLOGAS-ŠIRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, iL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Diana Baršketytė-Mockaitienė praveda užsiėmimą skaučių 
„paukštyčių" sueigoje. 

Naotr. Indrės TUOnėlienes 

arba kūryba yra padaręs 
reikšmingą įnašą į lietuvių tau
tos politinį, kultūrinį , ar 
visuomeninį gyvenimą. Kan
didatus premijai gali siūlyti 
ASS vadovybė, nariai bei kiti 
asmenys. Taip pat kiekvienais 
metais VF skiria mokslo premi
jas Akademinio skautų sąjūdžio 
garbės narių vardais: Lietuvos 
muzikos akademijoj — Vincės 
Jonuškaitės-Zaunienės (geriau
siai studentei), Kauno tech
nologijos universitete — prof. 
Igno Končiaus 'fizikos mokslui), 
Klaipėdos universitete — prof. 
Stepono Kolupailos (geologijos, 
hidrologijos/ hidraulikos mok
slams), Vilniaus universitete — 
Sofijos Čiurlionienės (lietuvių 
kalbos ir literatūros mokslui) 
bei Vytauto Didžiojo univer
sitete — Broniaus Kviklio (švie
timo mokslui). Šioms premi
joms tinkamiausius kandidatus 
parinkti yra patikėta aukščiau 
išvardintų universitetų vadovy
bėms. Šį pavasarį lankant is 
Lietuvoje, man buvo malonu 
įteikti Broniaus Kviklio vardo 

premiją VDU doktorantei Rasai 
Kiliokaitienei, kuri yra kitos 
organizacijos narė. Ar tai nepa
rodo VF aukščiausios rūšies to
lerantiškumo? 

Vydūno fonde yra įsteigta 
keletas asmeninių fondų: 
Birutės Ciplijauskaitės, Jono 
Dainausko, Edmundo Korzono, 
Leono Maskaliūno, Juozo 
Milvydo ir kitų. Taip pat įsteigti 
prel. Juozo Prunskio bei 
Kęstučio ir Emos Sidabrų 
rašinių konkursų fondai. Visi 
šie asmeniniai fondai, kaupiami 
Vydūno fonde, turi specifinius 
pageidavimus. Vydūno fondas 
yra jų administratorius. Reikia 
pažymėti, kad ne visi šie fondai 
yra ASS narių įsteigti. 
Visuomenė kviečiama steigti 
asmeninius fondus, kuriuos 
mielai jums administruos 
Vydūno fondas. 

— Š ird ingas ač iū už 
suteiktą informaciją. 
Sėkmės to l imesn iuose 
Vydūno fondo darbuose. 

Kalbėjosi 
s. fil. Ri tonc R u d a i t i e n ė 

• 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.illinoispain.com


Lietuvos Seimo rinkimų 
antrajame rate (sekmadienį 
spalio 10d.) balsavimai vyko 
ir Pasaulio lietuvių centre, 
Lemont, IL. Savo eilės ati
duoti balsą laukia Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misi
jos kapelionas kun. Algirdas 
Paliokas, SJ (stovi pirmas iš 
kaires). 

Banrnrės Kronienės nuotr. 
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KELI LEMTINGI PREZIDENTO RINKIMAI PRAEITYJE 
ALEKSAS VITKUS 

Nors Lietuvos prezidentas 
j au senokai išrinktas, ameri
kiečiai tik už savaitės kitos dar 
eis į rinkimų būstines ir ten 
pareikš, kas per būsimus ket
verius metus vadovaus Ameri
kos vidaus bei užsienio poli
tikai. Kai dabartinės rinkiminės 
kampanijos abu pagrindiniai 
varžovai: prezidentas George W. 
Bush ir senatorius John Kerry, 
nori mus įtikinti, jog tik jie gali 
Ameriką ir toliau vesti geru 
keliu, ar atstatyti ją į tą gerą 
kelią, gal būtų tikslu prisiminti, 
kad ir praeityje yra buvę 
panašių problemų ar aštrių 
nuomonių skirtumų, kaip Ame
rika turėtų žengti į ateitį. Irako 
karas , ekonomika, sveikatos 
aprūpinimas, socialinis draudi
mas, gamtosauga ir eilė kitų 
problemų šiandien yra mūsų 
visų lūpose. Nė kiek nemen
kesnės problemos atsirasdavo ir 
praeityje, ir jos išsispręsdavo. 
Tikėkime, kad, kas nebūtų 
išrinktas, anksčiau ar vėliau 
bus išspręstos dabartinės prob
lemos. 

Kas būtų, jei 1860 m. 
Abraham Lincoln būtų pralai
mėjęs rinkimus, ar jei 1912 m. 
Theodofe Roosevelt būtų nuga
lėjęs Woodrow Wilson? Kaip 
atsitiko, kad Franklin Roosevelt 
1932 metais, o Ronald Reagan 
1980-aisiais, perėmė valdžios 
vairą vesti tuo laiku despe
ratiškai nusiminusius, vilties 
netekusius amerikiečius balsuo
tojus? Tai pasižiūrėkime į tą 
praeitį, į tikrai lemtingus tuos 
keturis rinkimus. Gal istorija 
mus galės ir pamokyti. 

P i r m a s i s p r e z i d e n t a s 
opozicijos n e t u r ė j o 

Pirmasis Amerikos prezi
dentas, George Washington, 
buvo prezidentu išrinktas vien
balsiai abu kartus, ir be jokios 
opozicijos. Dar geriau pavyko ir 
James Monroe, kai 1820 m. jis 
laimėjo absoliučiai visus rinki
minius (electoral) balsus. Rin
kimai ir tuomet vykdavo kas 
ketverius metus, bet jų taisyk
lės vis keisdavosi, kol priėjome 
prie šiųdieninių, kai vis dar 
galioja ta, daug kam nesupran
tama, rinkiminės kolegijos tai
syklė, pagal kurią prezidento 
vietą užima ne daugiausia balsų 
surinkęs kandidatas, bet tas, 
kuris surenka daugiausia rinki
minių (elektoral) balsų. Kitaip 
gakant, kas laimi daugiausia 
didžiųjų valstijų, kaip Califor-
nia, New York ir pan., balsų. 
Čia prisiminkime, kad tos 
taisyklės dėka ir prieš ketverius 
metus prezidentu tapęs George 
W. Bush surinko mažiau balsų, 
negu jo oponentas Al Gore. 
Artėja jau 55-ti mus visus jau
dinantys Amerikos prezidento 
rinkimai, ir ta proga noriu nors 
trumpai peržvelgti ir kai ku
riuos buvusius rinkimus, kurie, 
mano nuomone, turėjo ypatingą 

įtaką į Amerikos krašto gyve
nimą. 

Po n e p r i k l a u s o m y b ė s 
kovu 

Pasibaigus Amerikos nepri
klausomybės kovoms, Ameriką 
valdė eilė prezidentų: George 
Washington, John Adams, 
Jefferson, Madison, Monroe, 
John Quincy Adams, Jackson, ir 
kitų, turėjusių gana didelę įtaką 
į krašto vidaus ir užsienio poli
tiką, bet praėjo daugiau kaip 
pusė šimtmečio, kol Amerikoje 
neatsirado tikrai didelis susi
priešinimas, kai iškilo klausi
mas dėl žmonių vergijos. Kai 
prezidentas Buchanan savo 
inauguracinėje kalboje 1857 m. 
pasiūlė Vyriausiajam teismui 
nuspręsti, ar naujai prie valsty
bės prijungiamose teritorijose 
turėtų būti leista, ar uždrausta, 
vergija, te ismas nutarė, jog 
Amerikos valstybės kūrėjai 
visiškai neplanavo negrų laikyti 
piliečiais. Tai sukėlė dar didesnį 
skilimą ta rp vergijos puoselėto
jų ir jos priešininkų. 

1860 m. prezidentiniuose 
rinkimuose varžėsi net keturi 
kandidatai. Neseniai susikūrusi 
respublikonų partija savo kan
didatu išstatė Illinois atstovą 
Abraham Lincoln, kuris ir lai
mėjo rinkimus, surinkęs 180 (iš 
303) rinkiminių balsų, nors 
skaičiuojant populiarius balsus, 
Lincoln gavo tik 39.8 proc. 
balsų. Demokratų kandidatas 
Stephen Douglas surinko 29 
proc., o pietietis John Brecken-
ridge — 18 proc. ir Unijos parti
jos atstovas John Bell — tik 13 
proc. 

Jdomu pastebėti, kad jei 
sudėti rinkiminius (elektoral) 
balsus visų trijų Lincoln opo
nentų į vieną, Lincoln būtų 
praradęs tik 11 balsų, ir taip vis 
tiek būtų tapęs prezidentu. O 
kas būtų atsitikę, jei, pavyz
džiui, prieš Lincoln kovoję trys 
kandidatai susidėtų, ir kaip 
nors laimėtų New York valstijos 
35 rinkiminius balsus? Tuomet 
Lincoln nebūtų turėjęs rei
kiamos daugumos, ir rinkimai 
būtų sprendžiami Atstovų rū
muose, kur kiekviena valstija 
turėtų tik po vieną balsą. 
Susivieniję Lincoln oponentai 
būtų gavę, nors ir labai mažą, 
bet vis tiek daugumą, ir pie
tietis demokratas Breckenridge 
tapęs Amerikos prezidentu. 

Kaip tokiu atveju susi
klostytų Amerikos tolimesnis 
likimas? Demokratų preziden
tas, padedamas Kongreso, už
blokuotų visus pilietinio karo 
metu respublikonų pravestus 
socialinio ir ekonominio pobū
džio įstatymus. Nebūtų praves
tas aukštų tarifų įs tatymas, 
kuris apsaugotų plieno pra
monę, ta ip labai reikalingą 
Amerikos augančiai industrinei 
galybei. Nebūtų pravestas ir 
Homestead įstatymas, davęs 
naujai vakaruose besikurian
tiems naujakuriams po 160 

akrų žemės. Nebūtų nei t rans-
kont inent in io geležinkelio 
į s t a tymo, nei bendros visos 
Amerikos pinigų ar bankų siste
mos, ir kitų. Be tokios įs tatymų 
leidybos Amerikos, kuri to šimt
mečio pabaigoje jau buvo pasi
dar ius i pasaul inė ekonominė 
galybė, ekonominis aug imas 
bū tų sus tabdytas , a r bent 
gerokai lėtesnis. 

Žinoma, tokie sprendimai 
gal būtų pakeist i per k i t u s 
prez ident in ius r inkimus . Kas 
nes ikeis tų , ta i Breckenridge 
politika, palaikanti vergijos tę
sinį. J a m būtų proga skirti į 
Aukščiausiąjį teismą teisėjus, 
kur ie būtų vykdę jo socialinę 
filosofiją. Amerika ne t ik liktų 
vos ne paskutinė civilizuota vals
tybė (išskyrus Braziliją), kur i 
dar toleruotų ir leistų vergovę 
a r baudžiavą, net atsilikusioje 
caro Rusijoje j au pana ik in tą 
1863 metais. Maža to, kadangi 
vergijos priešininkai šiaurinėse 
valstijose nenorėtų su tuo leng
vai sutikti , Amerikoje galima 
būtų laukti daug dešimtmečių 
t runkančios nesantaikos, kuri 
anksčiau ar vėliau prasiveržtų 
kažkuo panašaus kaip pilietinis 
k a r a s ta rp valstijų. Tą gerai 
suprato Lincoln. J is žinojo ir 
buvo giliai įsi t ikinęs, jog jo 
išrinkimas, nors ir privedęs prie 
ž iauraus pilietinio karo, padėjo 
Amerikai nesuski l t i į dvi 
pr ieš ingas stovyklas. Todėl 
i s tor ikai ir laiko 1860 metų 
r ink imus tokiais nepapras t a i 
svarbiais. 

I r vėl p o l i t i n ė k r y ž k e l ė 

Praėjo apie 50 metų , ir 
Amerika vėl atsirado didelėje 
politinėje kryžkelėje. 1912 metų 
prezidentinių rinkimų pasek
mės ne tik ją nukreipė kitu 
v idaus ir užsienio politikos 
keliu, bet ir deš imtmečiams 
pakeitė politinių prezidentinių 
debatų toną. Tais metais kandi
datavo ir vėl keturi varžovai. 
Dar Baltuose rūmuose besėdįs, 
William H. Taft, New Jersey 
guberna tor ius demokra ta s 
Woodrow Wilson, popul iarus 
buvęs prezidentas respub
likonas Theodore Roosevelt, ir 
i e škan t i s socialinės teisybės 
socialistas Eugene V. Debs. 

Rinkimus laimėjo Wilson su 
6,293,152 balsais , tuo ta rpu 
Roosevelt gavo 4,119,207 bal
sus, o Taft teko tik 3,486,152 
balsai . Stebėt inai , socialistas 
Debs surinko beveik vieną mili
joną balsų, maždaug dvigubai 
daugiau negu 1908 metais . Tai 
aiškiai rodė, kad masės, ypač su 
gausių naujų imigrantų pagal
ba, norėjo reformų ir ieškojo 
būdų, kaip sus tabdyt i vis 
augančią didžiųjų kapi ta l is tų 
pramonininkų nepažabotą eko
nominę galybę bei didmiesčių 
politikų korupciją. Bet kaip 
pr ieš ta i kovoti? Wilson ir 
Roosevelt abu supra to , kad 
reformos reikalingos. Wilson 
siūlė kaip nors apriboti didžiuo

sius pramonininkus, valdančius 
geležinkelius, anglį, naftą ir 
pan., ir suskaldyti jų galingus 
t r e s tus . Tai pradėjo daryti 
Roosevelt, dar būdamas vice
prezidentu, kai , žuvus nuo 
anarchisto kulkos prezidentui 
McKinley, j is perėmė valdžią 
1901 metais. 

Išbuvęs prezidentu dvi 
kadencijas, Roosevelt nutarė , 
kad respublikonų partija 1912 
metais turė tų nominuoti jo gerą 
draugą kandidatą Taft, kuris, 
nors ir nenoromis, bet ragina
mas savo žmonos, sutiko. Deja, 
Taft nebuvo geras politikas, ir 
Roosevelt, nusivylęs savo drau
go nevykusia kampanija, 
pagal iau nu ta rė kandidatuoti 
pats, nominuotas naujai sukur
tos Progresyviųjų partijos, ne
mažai dominuojamos naujų imi
grantų, katalikų ir žydų. Taip 
ba lsams susiskaldžius, rinki
mus laimėjo puikus kalbėtojas, 
aristokratiškos išvaizdos, buvęs 
profesorius, Princeton univer
siteto prezidentas Wilson. 

Politologai galvoja, kad jei 
charizmatiškas Roosevelt būtų 
priėmęs respublikonų partijos 
nominaciją, jis rinkimus būtų 
tikrai laimėjęs, ir tuojau pasu
kęs Amerikos politikos vairą į 
tarptaut inius vandenis, kur, jei 
reikėtų. Roosevelt nebūtų bijo
jęs imtis ir ginklo. Wilson buvo 
labiau linkęs Amerikai iškovoti 
pasaulinę hegemoniją, bet tik 
taikingu būdu, kaip su jo mėgs
t ama Tau tų sąjungos idėja. 
Išrinktas, Wilson sugebėjo su
mažinti tarifus, pravedė Clay-
ton įstatymą, pagal kurį buvo 
gerokai suvaržyta didžiųjų pra
monininkų monopolinės machi
nacijos. Amerika pradėjo žengti 
geresnio socialinio teisingumo 
keliu. Wilson įvedė ir pirmą 
Amerikos istorijoje pajamų 
mokesčio įstatymą, pagal kurį 
tuos mokesčius turėjo mokėti 
tik patys turtingiausieji pilie
čiai. Kaip laikai pasikeitė! 

E k o n o m i n ė dep re s i j a 

1932 metais Amerika buvo 
giliai įklimpusi į iki tol dar 
negirdėto sunkumo ekonominę 
depresiją. Pramonės gamyba 
krito per pusę, kas ketvirtas 
amerikietis buvo be darbo ir 
beveik visa tau ta nustojo tikėti 
pagerėjimu artimoje ateityje. 
Reikėjo daryt i kažką labai 
skirtinga. Kai, artėjant prezi
dent in iams r inkimams paaiš
kėjo, jog Franklin D. Roosevelt 
bus demokratų partijos kandi
datu, daug kas nenorėjo tikėti, 
kad aristokrat iškas Roosevelt, 
turtingų tėvų sūnus, Harvard 
univers i te to auklėt inis , galės 
supras t i eilinio amerikiečio 
problemas, viltis ir baimes. 

Depresijos nuvarginti, ame
rikiečiai buvo jau tiek nusivylę 
esamu prezidentu Herbert Hoo-
ver ir jo politika, kad šūkis „Bet 
kas, tik ne Hoover", atrodo, ir 
įstūmė Roosevelt į Baltuosius 
rūmus. B u s d a u g i a u . 

DANUTE BINDOKIENE 

Kodėl žmonės nenori 
balsuoti? 

Amerikos piliečiams nuolat primenama, 
kad būtent šie prezidento rinkimai yra 
labai svarbūs, tad visi turėtų juose bal

suoti. Ar tie priminimai bus veiksmingi, suži
nosime lapkričio 2 d., kai vyks balsavimai. 
Jeigu žvilgsnį mestume į praeitį, prognozė 
neteiktų daug vilčių. Pagal Valstybinės rinkimų 
komisijos duomenis, 2000-aisiais Amerikoje 
buvo 250 milijonai turinčių teisę balsuoti. Nors 
buvo užsiregistravę apie 156 mln., balsavo tik 
maždaug 105 mln. Manoma, kad ir lapkričio 
2-ąją nuo balsavimo susilaikys bent 100 mln. 
piliečių. 

Apskritai Amerikos piliečiai nepasižymi 
dideliu pareigingumu. Pastaruoju metu buvo 
atlikti tyrimai 163 valstybėse — kaip jų pilie
čiai dalyvauja rinkimuose. Amerika tame sąra
še atsidūrė 140-oje vietoje, o dėl to nėra ko di
džiuotis. Iš dalies ta i demokratinės santvarkos 
požymis: niekas valstybės gyventojų negali 
priversti balsuoti, jeigu jie to nenori, niekas taip 
pat negali nurodyti, už ką jie rinkimuose turi 
atiduoti savo balsą. Prieš rinkimus kandidatai 
išleidžia didžiausius pinigus, kad įpirštų 
rinkėjui savo kandidatūrą, bet balsavimo metu 
pasirinkimas, už ką balsuoti, priklauso tik nuo 
paties rinkėjo. 

Tad kodėl žmonės nebalsuoja? Kokios 
priežastys juos priverčia atsisakyti vienos svar
biausių piliečio privilegijų ir pareigų? 

Vieno atsakymo čia nėra. Kai kurie žmonės 
„išsigąsta" ilgų sąrašų balsavimo lapeliuose, 
manydami, kad turi pažymėti kiekvieną kandi
datą, atsakyti į kiekvieną klausimą. Iš esmės 
tai netiesa: galima balsuoti t ik už vieną vienin
telį asmenį, o visas kitas vietas lapelyje palikti 
tuščias. 

Daugelis pasiteisina, kad neturi laiko 
nuvykti į balsavimo būstinę, juo labiau stovėti 
ilgose eilėse. Tačiau visai nesunku balsuoti 
paštu, kandidatų pasirinkimą atliekant namie 
sau patogiu laiku. 

Kiti žmonės bijo, kad pagal balsavimo 
sąrašus jie gali būti pašaukti į prisiekusiųjų 
teismą (jury duty), bet tai taip pat netiesa, nes 
prisiekusieji paprastai parenkami pagal vaira
vimo teises gavusių sąrašus, ne pagal balsavu

sius. 
Neseniai gavę Amerikos pilietybę kartais 

nepasitiki savo anglų kalbos mokėjimu (nors 
pilietybės egzaminuose yra būtina anglų kalba) 
ir nedrįsta prisipažinti, kad balsavimo nuorodų 
nesupranta. Tačiau daugelyje valstijų balsuoto
jas gali kartu atsivesti šeimos narį ar draugą, 
kuris padėtų išversti instrukcijas. Taip pat bal
savimo lapeliai dabar spausdinami ne vien 
anglų kalba. Deja, lietuviškai išspausdintų dar 
nėra. Turbūt lietuviai nesudaro reikiamos 
„mažumos" (kaip, pvz., ispaniškai kalbantieji), į 
kurią Amerikos valdžia atsižvelgtų. Be to, lietu
viai kalboms gabūs, greitai išmoksta angliškai 
ir jokių specialių „privilegijų" nereikia. 

Viena pagrindinių taisyklių, kurią 
kiekvienas Amerikos pilietis turėtų būtinai 
prisiminti: kiekvienas balsas svarbus ir kartais 
gali būti lemiamas. Pavyzdžiui, 2000 m. vyku
siuose prezidento rinkimuose George W. Bush 
laimėjo tik 600 balsų, gautų Floridoje, persvara! 
Jei ne tie 600 žmonių, kurie tikėjo, kad jų balsai 
svarbūs, ketverius metus prezidento kėdėje 
būtų sėdėjęs demokratų kandidatas Al Gore... 

Artėjant balsavimo datai, ypač pasku
tinėmis savaitėmis, jaučiama nemaža įtampa 
tarp kandidatų ir vis didesnis spaudimas rinkė
jams. Jie raginami ne tik balsuoti, bet ir 
pasirinkti geriausią asmenį. Deja, tas pasirinki
mas darosi vis painesnis, nes prezidentiniai 
kandidatai, rinkiminės kampanijos ir sku
bančio laiko paveikti, kone isteriškai kaltina 
vienas kitą ir balsuotojams žada neįmanomus 
dalykus. Pasiklausę tų gražbylysčių, kai kas 
nusprendžia visai nebalsuoti. Ir tai didelė klai
da, nes bus renkamas ne tik prezidentas — 
daugelyje valstijų renkami Kongreso nariai, 
senatoriai bei kit i valstybės pareigūnai. 
Kategoriškai atsisakydami balsuoti, nieko 
„nepabaidysime", bet galime pakenkti ir valsty
bei, ir sau, jeigu per mūsų aplaidumą bus 
išrinkti netinkamiausi asmenys. Jie valstybei 
vadovaus ateinančius ketverius metus ir galbūt 
ne kartą turėsime save kaltinti, kad nebal
savome. Tad nepatingėkime lapkričio 2 d. 
nuvykti į balsavimo būstinę ir atiduoti savo 
balsą už protingai pasirinktą kandidatą. 

SU PALAPINE Į BALTŲJŲ MEŠKŲ SOSTINĘ 
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GRAŽINA KRIAUČIŪNIENE 

Beveik pusvalandį stebėjau, paskui perėjau 
į Romo kajutę pažiūrėti tolimesnio spektaklio. 
Romas pasiguodė, kad nesiseka nufilmuoti. 
Belieka tik stebėti ir grožėtis. 

Šeštadienį po pusryčių sukrovėme turimus 
lagaminus vagono gale. J Churchill atvykome 
apie dešimtą ryto. Laukiame pranešimo, kada 
lipti lauk. Nesulaukus, pradėjau dairytis ir 
pamačiau, kad mes tik vieni čia likę, visi kiti jau 
dingę. Greit išlipome, pasiėmėme lagaminus ir 
sulipome į autobusą. Čia buvome supažindinti su 
dienos programa. Pirmiausia aplankysime Inuit 
kultūros muziejų, kurį prižiūri vietinė katalikų 
bažnyčia. Jamie patarė ten įsigyti suvenyrų, nes 
kitur kainos didesnės. Po to sustosime pavalgyti. 
Popiet aplankysime kitą muziejų, apkeliausime 
miestelį, tada į nustatytą viešbutį. Vakarieniau
sime Northern Nights Inn, kuriame mums 
paskirta nakvynė. Kiekvienam vakarui paskirtas 
vis k i tas restoranas vakarieniauti . Patiems 
reikės sumokėti. 

Pirmojo muziejaus darbuotoja parodė ekspo
natus, trumpai aptardama kai kuriuos gyvūnus. 
Man įspūdingiausi buvo iki šiol nematyti ir 
negirdėti banginių giminės ^iarwhal" gyvūnai. 
J ie ypatingi tuo, kad neturi dantų, tačiau patinas 
viršutinėje žiaunoj, kairėj pusėj, išsiaugina iltį, 
kuri gali būti net trijų metrų ilgio ir sverti devy
nis kilogramus. Retkarčiais išsiaugina ir antrą 
iltį. Patelės retai turi iltis. Viduramžiais pirkliai, 
norėdami daugiau uždirbti pardavinėdami šias 
iltis, sugalvojo vienragio (unicorn) legendą. 

Viską apžiūrėjus, nusipirkau suvenyrų, nu
važiavom į restoraną pietauti. Šiuo metu, kai 
meškos renkasi, nepatartina pėstiems toli vaikš
čioti, nes gali mešką sutikti. Pavalgę vėl į auto
busą. Važinėjome po miestelį. Susipažinome su jo 
istorija. Miestelyje gyvena apie 950 žmonių. 
Daugiausia butai yra valdžios nuosavybė ir 
gyventojai moka dvidešimt septynis procentus 
savo pajamų už nuomą. Čia yra erdvi moderniška 
mokykla, kurią lanko 315 mokinukų. Yra moder
ni ligoninė. Viskas spiečiasi apie vieną pagrindi
nę gatvę. Pravažiavome banką, kelias bažnyčias 
Kino teatro nematėme, nors buvo filmams išnuo-
muoti parduotuvė. Kadangi čia yra geras uostas, 

iš čia javai vežami į Angliją, nes, plaukiant per 
Hudson Bay, per dieną laivai pasiekia Atlantą ir 
už savaitės — Angliją. Laivo prekes apdraudžia 
Lloyds of London, dėl to, jie nustato, kada laivai 
čia gali atplaukti. Šiomis dienomis laivai kursuo
ja nuo liepos pirmos iki lapkričio pirmos dienos. 
Vidutiniškai čia atplaukia septyniolika laivų, 
tačiau šįmet buvo net dvidešimt vienas. Laivai be 
draudimo nerizikuoja keliauti. Taip mums 
pasakojo autobuso vairuotojas, šios kelionės 
gidas. Pasigyrė, kaip draugiškai ir šiltai jį 
pasitinka laivų kapitonai. Mums besistebint, 
pridūrė, kad jis taip pat yra muitinės viršininkas 
ir išrašo leidimus išplaukti iš uosto! 

Bevažinėdami kelis kartus sustojome, išlipę 
fotografavom Hudsom Bay ir save. Čia buvo ženk
las, draudžiąs toliau eiti, nes gyvena baltos 
meškos. Kitoje vietoje sustojome prie Churchill 
upės žiočių. Kairėje pusėje buvo Prince of Wales 
vardo fortas. Jis buvo pastatytas apsiginti nuo 
prancūzų, tačiau ten buvo labai mažai kareivių. 
Tad miestelio vyrai buvo pamokyti gynybos 
pagrindų. Tačiau, kai prancūzai fortą užpuolė, 
miestelio gyventojai nespėjo ten prisistatyti. 
Prancūzai fortą nuginklavo, pasiėmė visas pa
trankas, įgulos narius ir plaukė namo. Kadangi 
kelionė užtruko, forto viršininkas išsiderėjo, kad 
jį paleistų, nereikėtų kalėjime jį išlaikyti. Taip ir 
padarė. Ir kokia ironija. Narsusis prancūzas, 
grįžęs namo, buvo nubaustas už forto užpuolimą 
ir turėjo Anglijai sumokėti už nuostolius. Pasiro
do, per tą laiką Anglija ir Prancūzija pasirašė 
taikos sutartį. 

Vėl proga aplankyti kitą muziejų, kurį tvarko 
Canada National Parks. Eksponatai daugiau 
kaupiasi apie Inuit gyvenimą ir baltąsias meškas 
(ursus maritimus). Mums skirta programa 
susidėjo iš dviejų filmų. Pirmame matėme 
geležinkelio statybą. Matėme vidurio Kanados 
prerijas, kur auginami javai. Aiškiau supratome 
Churchill svarbą šiai pramonei. Atkreipė mūsų 
dėmesį, kaip tiesiami telefono laidai amžino įšalo 
žemėje: užuot vieną stulpą-įkasus, virš žemės 
suremia tris stulpus taip, kad jie vienas kitą 
remtų ir būtų atsparūs šiaurės vėjams. 

Bus d a u g i a u . 
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KODĖL NESKYRĖ 

LĖŠŲ? 
Labai nustebome, išgirdė, 

kad Lietuvių fondo komisija 
nepaskyrė Šv. Kazimiero lietu
vių kapinių 100 metų sukakties 
leidiniui lėšų dėl to, kad remia
mi projektai turi apimti kuo 
platesnius bendruomenės 
sluoksnius. 

Mes negalime suvokti, ko
kie dar „platesni bendruomenės 
sluoksniai" galėtų pasireikšti 
ištiso šimtmečio lietuviškame 
pasaulyje už tėvynės ribų, kaip 
kad šių kapinių gyvųjų ir 
mirusiųjų patir t is . Didžioji 
trijų bangų tėvynės netekimo 
drama, išgyvenimas visuotinio 
praradimo, gilus asmeninis 
vargas ir sielvartas, neprarado 
troškimo tautos laisvei ir asme
ninei savigarbai. Žiauraus liki
mo ištremta, tačiau gyvastinga, 
lietuvių tautos atžala taip toli 
nuo tėvynės, niekieno neragi
nama ir negelbstima, susikūrė 
platų bendruomenini gyvenimą 
su savomis institucijomis, žiny
bos priemonėmis, bažnyčiomis, 
o amžinybės pakoptėje susi
spietė savose, pasaulyje didžiau
siose, kapinėse. Tūkstančiais 
paminklų iš tolimiausių gim
tinių Lietuvoje jie prabyla tau
tos darbuotojais, nepriklau
somybės kovotojais, partiza
nais, netgi Sibiro gulagų kanki
niais, kad paliudytų tautą savo 
dvasine pilnatve ateities kar
toms. Tai nuostabiausias ir 
nepakartojamas tau tos Pan
teonas taip toli nuo tėvynės! 

Ar gali likti užmarštin 
nurašyta Lietuvių Bendruo
menės didi pastanga išlaikyti 
šias kapines ateičiai jos tau
tinėje ir religinėje kultūroje per 
jos specialiai sukurtą komitetą 
jos teisėms apsaugoti, veikiantį 
jau net 37 metus. Tai dar 
niekad nepatirta unikali veik
la, užtvindžiusi plačiausią 
visuomeninį dėmesį per spau

dą, radiją, masinius susirin
kimus, parapijas, dieceziją, net 
Vatikaną į šių kapinių rū
pesčius. Norėtųsi pasiteirauti, 
ar dar yra kokia platesnė nuo
lat inė veikla bendruomenės 
sluoksniuose? Minint 100 metų 
kapinių įsteigimo sukaktį pa
sikvietėme patį Čikagos kardi
nolą George prie Steigėjų 
paminklo. Greta kapinių direk
toriaus kun. J. Kuzinsko ofi
cialiai ir viešai paryškinome 
mūsų rūpestį neleisti jas nau
doti svetimų Bažnyčios prob
lemų išpirkimui, bet palikti jas 
kaip ekumeninį tautos Pan
teoną jos žmonių dvasinei 
jungčiai. 

Mes suvokiame tik vieną 
galimą priežastį dėl Pelno 
skirstymo komisijos praleidimo 
šios didžios šventovės, kurioje 
ta rp daugiau 60,000 mūsų tau
tiečių ilsisi ir labai žymus 
skaičius Lietuvių fondo aukoto
jų ir darbuotojų. Galbūt šis pro
jektas Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro nebuvo reikia
mai pateiktas komisijai. Todėl 
maloniai prašome šį reikalą 
naujai apsvarstyti ir nepalikti 
šios didžiosios gyvųjų ir 
mirusiųjų šventovės nepastebė
tos jos iškilių 100 metų sukak
ties proga. 

Algis A. Regis 
Liet. Bendruomenės 
pasauliečių komiteto 

pirmininkas 

UŽ KĄ AŠ 
BALSUOSIU 

Ar „Draugo" redakcija iš
spausdinusi Valentino Krump
lio laišką: „Kodėl aš niekad 
nebalsuosiu už respublikonus", 
nepagalvoja, jog skaitytojų 
tarpe gali būti principingų bei 
ambicingų respublikonų, kurie, 
tolerancijos stygai trūkus, gali 
ir prenumeratas nutraukti. 

Tuo pačiu, gal būtų ne pro 
šalį prisiminti ir priminti V. 

Krumpliui, jog demokratų par
tijos prezidentas Franklin D. 
Roosevelt padovanojo Pabaltijo 
valstybes savo bičiuliui „uncle 
Joe" Stalinui. Tačiau respub
likonų partijos prezidentai jas 
atpirko ir parodė joms dėmesio: 
prez. Ronald Reagan, planuo
damas ir grasindamas „Star 
Wars" (žvaigždžių karu) pro
grama, privertė bankrutuo
jančią Sovietų Sąjungą pasi
duoti, o vėliau prez. George W. 
Bush ryžosi apsilankyti jau 
laisvoje Lietuvoje. Be to, nuo 
praeito šimtmečio pradžios iki 
praeitos savaitės, anot š.m. 
spalio 24 d. „Chicago Tribūne" 
pateiktos informacijos, JAV 
dalyvaujant karuose, demo
kratų partijos prezidentavimo 
metais žuvo 617,005 Amerikos 
(piliečių) sūnų bei dukterų, o 
respublikonų partijos „vos tik" 
1,484 ir , kaip atrodo, visą tai 
prezidentų, sūnaus ir tėvo, 
Bush sąskaitom 

Baigiant, jei kam rūpėtų už 
ką aš balsuosiu — tai, kaip 
paprastai, ne už partiją, o už 
kandidatus. 

L e o n i d a s R a g a s 
Itasca, IL 

AR TAI TAS PATS 
KRITIKAS? 

Besikuriant Lietuvių fon
dui „Draugas" buvo itin 
naudingas — didžiausiai jam 
patarnavęs , labiausiai atsi
davęs draugas. Dabar jau kita
me pasaulyje, žurnalistai Aloy
zas Baronas, Vladas Butėnas, 
Antanas Juodvalkis, net pats 
redaktorius kun. Pranas Garš
va, Daytona Beach. FL, gyve
nęs Jurgis Januša i t i s , pylė 
straipsnį po straipsnio „Drau
ge" savo plunksna, it žagre, 
ardami apžėlusį dirvoną, kad 
paverstų LF derlinga, vaisių 
nešančia dirva. Kaip dygsnis po 
dygsnio matėsi jų pastangų 
prošvaistė (bravo šaunūs vyrai, 
jie už tai paliko daugel mūsų 
šlovinami!). Tuo tarpu atsirado 
ir aršių priešininkų, kurie, be 
jokių skrupulų, kaišiojo baslius 
į jau pradedantį judėti vežimą. 

Štai vienas faktas , re

miantis I knyga „Lietuvių fon
das" (išleista 1983 m.). Jos re
daktorius Apolinaras P. Bagdo
nas savo straipsny „Neigiami 
pasisakymai prieš milijoninį 
fondą" rašo: „... Labiausiai nei
giamai pasisakė Edv. Šulaitis 
'Naujienų' dienraštyje 1960 m. 
gruodžio 29 d. Jo straipsnio 
antraštė — T^e milijonų, bet 
tūkstančių — ponai'... E.Š. ra
šo: 'Šalia tų visų nepasisekusių 
ar tik maža dalele pasisekusių 
fondų, štai 'Draugo' (1960 m. 
gruodžio 8 d.) dienraščio pus
lapiuose dr. Antanas Razma 
perša dar vieną fondą. Ir nepa
prastą, bet 1 milijono dolerių! 
Rodos girdėjo neišsakytas min
tis: ką čia prasidėti su mažais 
fondais, kurie mirė, dar ne
gimę, jai jau kabintis — tai už 
didelės žuvies. '" 

Toliau Edv. Šulaitis pakiša 
savo samprotavimus: „Man 
atrodo, jog milijono dolerių lie
tuviškas fondas yra toks nere
alus, kaip ir mėnulio užkariavi
mas 1962 m. Surasti bent 1,000 
lietuvių, kurie paaukotų (ar 
paskolintų), po 1,000 dol., yra 
ne lengviau, kaip pėsčiom pe
reiti per Atlantą". 

Edv. Šulaitis savo straipsnį 
baigia: „Daugiau šia tema, atro
do, nebereikėtų diskutuoti, nes 
būtų lietuviškoje veikloje 
aktyviai besireiškiančių lietu
vių žmonių, kurie aukoja nak
tis ir savo uždirbtus pinigus, 
papiktinimas. Gana svajoti 
apie milijonus, p i rma pasi
tenkinkime bent 100,000 dol., 
kuriuos nukreipkime į jau 
esantį bet kurį projektą". 

Dr. A. Razmai atsakius: 
„Naujienose" E. Šulaičiui, pas
tarasis vėl „Naujienose" tęsė: 
„Ano mano rašinėlio pagrindinė 
mintis buvo visai kitokia: a) 1 
milijono dol. fondas yra nere
alus dalykas; b) žmonių, norin
čių paaukoti ar paskolinti po 
1,000 dol., nėra daug; c) mes 
jau turime daug veikiančių 
fondų, kuriuos reikia remti". 

Visiškai atmesdamas dr. A. 
Razmos sumanymą, Edv. Šu
laitis savo straipsnį sarkas
tiškai užsklendė taip: ...„ iš 
savo pusės diskusijas dėl 
garsaus fondo baigiu, o jo pla-
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ŠEIMININKAVIMO 
KERTELĖ 

Paruošia Julija K. 

VALGYKIME DAUGIAU 
DARŽOVIŲ 

Sveikatos patarėjai mums 
nuolat kala į galvą, kad valgy
tume daugiau vaisių ir dar
žovių, mažiau mėsos. Dabar jau 
l madą atėjo dieta, draudžianti 
visokius miltinius valgius, net 
duoną. Kaip lietuvis galėtų 
išgyventi be juodos, ruginės 
duonelės? 

Manau, kad nereikia vaiky
tis visokių madų ir dietų, o val
gyti protingai — nevartojant 
per daug riebalų, riebios mėsos 
ir kiaušinių. Patarlė sako: „val
gome, kad gyventume", ne 
„gyvename, kad valgytume..." 

Atėjo ruduo, dienos atvėso, 
jau nebenorime žalių salotų ar 
kitų daržovių — masina karš
tos, virtos. Todėl šiandien 
pateiksiu kelis virtų daržovių 
receptus ir siūlau juos 
pabandyti. Beje, daržovių 
patiekalai paprastai greitai 
pagaminami (jokiu būdu 
nereikia daržovių pervirti!), yra 
sveika ir skanu. 

B r o k o l i a i s u c i t r i n i n i u 
p a d a ž u 

1/3 puod. sumažinto riebu
mo majonezo 

1 ir 1/2 šaukšto citrinų 
sulčių 

1 nedidelė česnako skiltelė 
1 šaukštelis sutarkuotos 

citrinos žievelės (padalintos 
perpus) 

1/4 šaukštelio stambiai 
sumaltų juodųjų pipirų 

Brokolius supjaustyti nedi
deliais gabaliukais, išdalinus 
žiedynais. Suberti į verdantį 
vandenį ir pavirti apie 5 min. 
Nuvarvinti. 

Sumaišyti majonezą su cit
rinų sultimis, sutrintu čes
naku, puse tarkuotos citrinos 
žievelės ir pipirais. Sudėti 
brokolius (šiltus) į dubenį, api
pilti padažu ir apibarstyti liku
sia citrinos žievele. 

D a r ž o v i ų m i š r a i n ė 

1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1 šaukštelis tarkuotos citri

nos žievės (padalintos į dvi 
dalis) 

Didelėje keptuvėje įkaitinti 
aliejų, sudėti česnaką ir 
imbierą, pakepinti 1 min., kol 
pradės truputį paruduoti. Su
dėti žiedinį kopūstą, uždengti ir 
pavirti, kol šiek tiek suminkš
tės, apie 3 min. Sudėti broko
lius, morkas, citrinų sultis, 
druską, pipirus ir pusę tarkuo
tos citrinos žievelės. Uždengus 
pavirti 5-6 min., kol suminkš
tės . Išvertus į dubenį, api
barstyti likusia citrinos žievele. 

S k a n i o s i r m a i s t i n g o s 
d a r ž o v ė s 

1 pluoštelis brokolių (maž
daug 1 sv.) 

1 šaukštas alyvų aliejaus 
2 sutraiškytos česnako skil

telės 
1 šaukštas šviežio, nulupto 

ir sutarkuoto imbiero (ginger) 
1 žiedinis kopūstas (cauli-

flower). išdalintas „žiedeliais" 
1 pluoštelis brokolių 
3 morkos, supjaustytos pas-

trižai. maždaug 1/4 colio storio 
riekutėmis 

1 šaukštas citrinų sulčių 
1/4 Šaukštelio druskos 

1 vidutinio dydžio cukinija 
(zucchini), perpjauta išilgai ir 
po to skersai supjaustyta 
nedideliais gabaliukais 

1 agurotis (yellow squash), 
perpjautas išilgai ir, po to sker
sai supjaustytas nedideliais 
gabaliukais 

1 sv. itališkų pomidorų 
(plum tomatoes), perpjautų išil
gai per pusę 

1/4 puod. paruošto itališko 
arba su česnakais salotų užpi
lo (Italian salad dressing or 
roasted garlic vinaigrette) 

1/2 šaukštelio džiovinto 
baziliko (basil) 

1/4 šaukštelio sutrintų 
pankolio (fennel) sėklų (galima 
apsieiti ir be jų) 

1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1/8 šaukštelio druskos 
įkaitinti orkaitę iki 450" F 

Lėkštame keptuve sumaišyti 

cukinijas, aguročius ir pomi
dorus. Užpilti salotų padažu, 
suberti baziliką, pipirus, pan
kolio sėklas, druską, sumaišyti, 
kad visas daržoves padengtų. 
Kepti, retkarčiais pamaišant, 
kol cukinijos ir aguročiai bus 
minkšti ir pradės ruduoti, apie 
18-23 min. 

L e n g v a s m o l i ū g ų 
p y r a g a s 
2 puod. miltų 
1/2 šaukštelio (ar kiek 

mažiau) druskos 
1 puod. cukraus 
4 kiaušiniai arba toks pat 

kiekis kiaušinių produkto, 
paruošto be trynių 

1 šaukštelis vanilės (vanil-
la) 

2 šaukšteliai cinamono 
2 šaukšteliai kepimo sodos 
(baking soda) 
1 kupinas šaukštas kaka

vos 
1 skardinukė (15-16 uncijų 

dydžio) konservuotos moliūgo 
košės 

Įkaitinti orkaitę iki 325° F. 
Sumaišyti visus produktus, 
tešlą sukrėsti į riebaluotą 9x13 
dydžio kepimo indą ir kepti 
30-35 minutes. Iškepusį 
pyragą atvėsinti, supjaustyti 
ketvirtainiukais. 

Galima aptepti minkšto 
sūrio (cream cheese) aptepu. 

1 dėžutė (8 unicijos) su
mažinto riebumo minkšto sūrio 
(cream cheese) 

1/2 puod. malto cukraus 
(powdered sugar) 

1/2 šaukštelio citrinų sulčių 
Viską gerai išmaišyti ir 

aptepti atvėsusį pyragą. 

Mol iūg in i a i p y r a g a i č i a i 
1/2 puod. aliejaus 
1 puod. cukraus 
1 kiaušinis 
1 puod. moliūgų košės (kon-

nuotojui linkiu saldaus pasi
gardžiavimo". 

Tarp nepritariančiųjų buvo 
ir vienas labai populiarus dak
taras, didis veikėjas bei dosnus 
rėmėjas visuose lietuviškuose 
reikaluose (jau miręs). Tačiau 
jis pasielgė garbingai. Pakeitęs 
savo nuomonę, pats įstojo LF 
nariu, paaukojęs 1,000 dol. 

Įdomu, ar Edvardas Šu
laitis pakeitė savo nuomonę 
apie LF, ar atliko „mea culpa, 
niea maxima culpa" ir ar įstojo 
į LF nariu, paaukodamas 1,000 
dol., nes jo paties pranešimu 
spaudoje, dabar jis yra LF 
„naujos valdybos narys infor
macijos reikalams". Dar II 
„Lietuvių fondas" knygoje 
(išleista 1992 m.) Edvardo 
Šulaičio pavardė nėra užčiuo
piama. O, vadovaujantis popu
liariu teisingu posakiu: „Pats 
daryk apie ką pamokslauji!" 
Edvardas Šulaitis turėtų 
gerokai pasidarbuoti atgailau
damas už savo pradines prieš 
garbingą LF nuodėmes!.. 

Stasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI 

KIEK DRAUGO 
FONDO 

PARAMOS IŠLEISTA 
KAPITALINIAMS 
REMONTAMS? 

Rugsėjo 25 d. laidoje, 
Draugo fondo (DF) skyrelyje 
pranešta, kad DF direktorių 
taryba priėmė rezoliuciją, 
skirtą „Draugo" leidėjams, kad 
būtų pakelta „Draugo" metinė 
prenumerata ir kad būtų 
dedamos pastangos sumažinti 
išlaidas. Puiku! Prenumerata 
nebuvo pakelta nuo 1998 metų. 
Kas bus toliau? 

Anksčiau šiame skyrelyje 
keletą kartų skatinau „Draugo" 
dienraščio direktorių tarybą 
ryžtis nutarti pakelti prenu
meratą tiek, kiek reikia kasdie
ninėms išlaidoms padengti. DF 
parama naudotina tik kapita
liniams remontams ir pagerini
mams. Iki šiol DF „Draugo" lei
dybai išmokėjo 752,167 dol. Du 

servuotos arba savo išvirtos) 
2 ir 1/2 puod. miltų 
1 šaukštelis kepimo sodos 
(baking soda) 
1 šaukštelis kepimo miltelių 
(baking pov/der) 
1/4 šaukštelio druskos 
1/2 šaukštelio tarkuoto 
muskato riešuto (nutmeg) 
1/2 šaukštelio maltų kva

piųjų pipirų (allspice) 
1 šaukštelis cinamono 
1 maišelis šokoladinių sal

dainiukų (chocolate chips) 
Gerai išplakti aliejų, kiau

šinį ir cukrų. Miltus sumaišyti 
su visais sausais produktais ir 
pakaitomis su moliūgų koše 
įmaišyti į skystuosius produk
tus. Kai tešla bus gerai susi
maišiusi, suberti šokoladinius 
saldainiukus, išmaišyti. 

Tešlą pakabinti šaukšteliu 
ir išdėlioti ant truputį parie-
baluotos skardos. Kepti 10-15 
min. iki 350" F įkaitintoje 
orkaitėje. 

ĮVAIRUS 

klausimai „Draugo" leidėjams: 
kiek iš tos sumos buvo išleista 
kapitaliniams remontams" Ka
da pakelsite prenumeratos mo
kestį? 

R o m u a l d a s K r i a u č i ū n a s 
Lansing, MI 

LAIŠKAS IŠ 
ROKIŠKIO 

Šiaurės Lietuvos kampelyje 
įsikūręs Rokiškis. Šio krašto 
žemė išugdė poetus: A. Viena
žindį, A. Strazdą, P. širvį, J. La-
pašinską, R. Graibų, brolius J. 
ir A. Keliuočius ir daugelį kitų 
meno ir mokslo įžymių žmonių... 
Gimtuosiuose kraštuose ne vie
ną kartą lankėsi gerbiama rašy
toja Alė Rūta iš Kalifornijos. 

Rokiškio „Romuvos" gim
nazijos biblioteka šiuo metu 
vykdo projektą „Autografuoti 
leidiniai". Jo t ikslas — kaupti 
ir populiarinti autografuotų lei
dinių kolekciją, užmegzti ryšius 
su krašto, šalies ir užsienio 
įžymiais žmonėmis. Nutarėme 
kreiptis į Jūsų bendruomenę 
informacinės pa ramos . Gal 
galėtumėte informuoti JAV 
lietuvius, kurie galėtų -mūsų 
gimnazijos bibliotekai padova
noti autografus įvairiose laik
menose: knygose, fotografijose, 
atvirukuose, lankstinukuose... 

Gimnazijos bibliotekos pro
jektą geranoriškai remia 
Lietuvos spaudos, radijo ir tele
vizijos rėmimo fondas. Projekte 
geranoriškai dalyvauja: poetai, 
rašytojai, polit ikai, dvasi
ninkai, fotomenininkai, žurna
listai, aktoriai , skulptoriai . . . 
Autografuotą leidinį „Tyloj 
kalbėsi" iš Kalifornijos atsiuntė 
kraštietė Alė Rūta. 

Jau metai bendradarbiauju 
su Kanados l ietuvių savait
raščiu „Tėviškės žiburiai". Jo 

Moteris ieško darbo savaitės 
dienomis po pietų ar visą darbo 
dieną. Vairuoja automobilį. Tel. 708-
424-2884, palikti žinutę. 

* 43 m. moteris, kalbanti lietuviškai 
ir rusiškai, ieško darbo senelių ar 
vaikų priežiūroje. Tel 708-268-7181 

Moteris perka darbą pagyvenusių 
žmonių priežiūroje. Geros rekomen 
dacijos. Siūlyti jvairius variantus. Tel 
708-923-1662. 

* Vidutinio amžiaus žmonės ieško 
darbo su gyvenimu Lemonte ir 
aplinkiniuose rajonuose. Vyrui darbo 
nereikia, bet savaitgaliais padėtų 
ūkyje ar aplinkos tvarkyme. Tel 630-
544-0905 

'Reikalingas vyras su patirtimi 
prižiūrėti senuką savaitgaliais ir vė
liau pakeisti savaitei Kalbėti anglis 
kai. turėti savo automobilį Geras 
atlyginimas Tel 708-476-7829. 

'Ieškau žmogaus kartu nuomotis 
butą šalia Archer ir Pulaski Tel 773-
419-9273 

dėka projektą parėmė kunigas 
K. Kaknevičius, žurnalistas J . 
Kojelis, redaktorius C. Sen
kevičius, rašytojai E. Alšė-
nienė, H. Stasas. Be galo džiau
giamės šiais žmonėmis. Jų 
dėka autografuotų leidinių 
kolekcija didėja. 

Tegu visus lydi sėkmė ir 
ištvermė visose veiklos srityse, 
artimųjų, draugų meilė, šiluma 
ir gerumas. 

Reda Kise ly tė 
Rokiškio „Romuvos" 

gimnazijos bibliotekos 
vedėja, 

projekto „Autografuoti 
leidiniai" autorė. 

Taikos g. 17,JLT — 42141 
Rokiškis, Lietuva 

PATIKSLINIMAS 
Šių metų rugsėjo 15 dienos 

„Drauge", Viktorijos Sakaitės 
„Lietuvos dvasininkai — žydų 
gelbėtojai" buvo išspausdinta 
(B-1072) apie Bartininkų para
pijos Vilkaviškio apskrityje 
buvusį kleboną Riaubą Jurgį. 

Norėčiau patikslinti, kad jo 
pavardė ir vardas yra įrašytas 
klaidingai . Turi būti Rauba 
Stanislovas (Stasys). Jį gerai 
pažinojau, nes jis buvo ne tik 
mūsų parapijos klebonas, bet ir 
mano tėvų geras draugas. 

Apie tai, kad jis išduodavo 
žydams fiktyvius krikšto 
metrikus, buvo viso miestelio 
„vieša paslaptis". Vokiečių oku
pacijos metu jis klebonijoje 
laikė j aunas merginas, kurios 
dažnai keisdavosi. Tai vis buvo 
klebono „giminaitės", nors visi 
žinojo, kad tai buvo žydaitės. 

Tas kilnios dvasios kunigas 
mirė Vokietijoje. 

E l e n a Majausk ienė 
Chicago, IL 

SKELBIMAI 
SIŪLO DARBA NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patir t imi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel. 847-980-7887. 

SPA CONSTANTINE NOVV 
HIRING 

Massage therapists and nail techs. 
Mušt be certified massage therapist 

nail tech. Mušt have Illinois statė 
license. 

Ptease call 708-945-8051, fax 
resume to 630-969-5333 

Laikinai reikalingas stiprus 
vyras lauko, kiemo, dažymo 

darbams . 
Tel. 312-805-4851. 

GREIT PARDUODA 
m 

~~rjy ... Landmark 
l ^ * " * 1 properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
MobH 773-590-0205 
Pager 630-3144330 

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

PASLAUGOS 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
l-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607; 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 
(67 & Whipple apyl.) 

$415 į mėn. (ir daugiau) + 
„security". 

TeL 7734344543. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU,, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off Mgr Auksė S. Kane. 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienc 
kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St , 

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

STASYS CONSTRUCTION 

Prie Kedzie A ve. ir 66 Str. 
išnuomojamas gražus 

2 kambarių su virtuve butas . 
Kaina $420. 

TeL 708-425-7160. 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas: priestatai: 
keramikos plytelės: „sidings", 

..soffits"". ,,decks'\ ..gutters'".plokšti 
ir „shingle" stogat; cementas. 

dažvmas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912 

Jūsų dovanos gimines ir artimuosius 
Lietuvoje pasieks Šv. Kalėdoms, jeigu 
kreipsitės iki Lapkričio mėn. 1 dienos. 

2719 W. 71 st Str. CHICAGO, IL 60629, tel: 773^*34-7919 
8801 S. 78 Th Ave BRJDGEV!EW, IL 60455, tel: 708-599-9680 

M ū s ų a t s t o v a i : 
B rSTV^O c o f f e e a n d d e l i 

238 Main Str. LEMONT, IL 60439, tel: 630-257-3300 
K A L Y N A c o r p . 

338 S. Rohlwing Road PALATINE, IL 60067, tel: 847-776-7766 
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EUROPA 

VATIKANAS 
Ką tik pasirodęs vadovas, 

skirtas Katalikų Bažnyčios so
cialiniam mokymui, gali pada
ryti poveikį JAV rinkėjams ka
talikams, kurie ketina balsuoti 
per prezidento rinkimus už De
mokratų partijos kandidatą 
John Kerry. Katalikai neturi pa
teisinti arba netiesiogiai daly
vauti dalykuose, kurie priešta
rauja Dievo įsakymams, sako
ma pirmajame istorijoje sociali
nio Bažnyčios mokymo vadove. 
Protestantas George W. Bush 
pritaria raginimui beveik visiš
kai uždrausti abortus, o ape
liuodamas į konservatorių bal
sus kataliku save vadinantis 
John Kerry siūlo laisvą pasirin
kimą šiuo klausimu. Katalikų 
Bažnyčia, teigianti, kad vaiko 
gyvybė motinos įsčiose praside
da nuo apvaisinimo, laiko abor
tą labai sunkiu nusikaltimu. 

STRASBOURG 
Paskirtasis Europos Komi

sijos pirmininkas Jose Manuel 
Barroso, siekdamas užsitikrinti 
paramą savo naujajai Komisi
jai, antradienį Europos Parla
mentui pasiūlė naujų nuolaidų 
dėl pilietinių laisvių ir kovos su 
diskriminacija. J. M. Barroso 
pažadėjo įsteigti pagrindinių 
teisių agentūrą, kuri kovotų su 
visomis diskriminacijos apraiš
komis ir pasiūlytų naujus Euro
pos Sąjungos įstatymus, drau
džiančius diskriminaciją dėl ly
ties a r seksualinės orientacijos. 
Tačiau J. M. Barroso atmetė rei
kalavimus performuoti savo ko
mandą ir iš teisingumo komisa
ro posto pašalinti konservatyvių 
katalikiškų pažiūrų italą Rocco 
Buttiglione. 

ROMA 
Italijos premjero Silvio Ber-

lusconi centro dešiniųjų koalici
ja skaudžiai pralaimėjo rinki
mus į septynias laisvas vietas 
parlamente, kurie vyko jo pa
grindiniam priešininkui, Euro
pos Komisijos pirmininkui Ro
mano Prodi, grįžtant į šalies po

litiką. Centro kairiųjų opozicija 
pirmadienį šešiuose regionuose 
laimėjo visas vietas, tarp jų — ir 
postą, kurį paliko S. Berlusconi 
sąjungininkas Umberto Bossi ir 
dėl kurio buvo varžomasi val
dančiosios koalicijos tvirtove 
laikomame Milane. 

MINSKAS 
Minsko teismas, išnagrinė

jęs šalies sostinėje pirmadienį 
vykusios Baltarusijos opozicijos 
akcijos dalyvių bylas dėl mitin
gų organizavimo taisyklių pa
žeidimo, nuteisė šešis šios akci
jos dalyvius. Žinomas Baltarusi
jos opozicionierius Viačeslav 
Sivčik buvo nuteistas 15 parų, o 
neužregistruotos dešiniųjų radi
kalų Baltarusijos laisvės parti
jos vadovas Sergej Vysockij — 3 
paroms administracinio arešto. 
Dar viena opozicijos aktyvistė 
gavo 10 parų arešto. 

BUKAREŠTAS 
Buvęs Rumunijos karalius 

Michail gaus 30 mln. eurų už 
nekilnojamąjį turtą, kurį norėjo 
susigrąžinti Rumunijoje, tačiau 
atsisakė mainais į kompensaci
ją. Praėjusią savaitę Rumunijos 
vyriausybė sutiko išmokėti 
kompensaciją, kad su buvusiu 
monarchu užbaigtų nesutari
mus dėl turto. Michail buvo pri
verstas atsisakyti sosto 1947 
m., kai Rumunijoje į valdžią 
atėjo komunistai. Pagal susita
rimą Michail vyriausioji duktė 
Margarita ir jos vyras princas 
Radus Dūda galės visą likusį 
gyvenimą naudotis Elžbietos 
rūmais, kuriuose Michail ir bu
vo priverstas atsisakyti sosto. 

priminė įtakingą Aukščiausiojo 
Teismo vaidmenį politikos srity
je. 2000-aisiais šis teismas nu
lėmė ginčytų šalies prezidento 
rinkimų baigtį, kuri buvo pa
lanki dabartiniam JAV vadovui 
George W. Bush. Naujasis prezi
dentas galbūt turės galimybę 
paskirti kelis teisėjus, ir tai ga
lėtų reikšmingai pakeisti libera
lų ir konservatorių jėgų pasi
skirstymą Aukščiausiajame 
Teisme. 

Į AUSTRALIJA 

CANBERRA 
Australijos premjerą John 

Howard karalienės Elizabeth II 
atstovas, Australijos generalgu
bernatorius Michael Jeffery, an
tradienį oficialiai prisaikdino 
ketvirtajai kadencijai. J . Ho-
ward per spalio 9 dienos rinki
mus taip pat užsitikrino geres
nes pozicijas aukštuosiuose par
lamento rūmuose ir galbūt net 
jų kontrolę. Tai pirmas kartas 
nuo 1981-ųjų, kai vyriausybei 
tai pavyksta. Po 13 ekonomikos 
augimo metų pasiektą J . Ho-
vvard pergalę tikriausiai nulė
mė geri ekonomikos rodikliai ir 
jo pažadas nedidinti palūkanų. 

ARTIMIEJI RYTAI 

i 
WASHINGTON, D.C. 
JAV Aukščiausiojo Teismo 

pirmininkui, jo konservatorių 
daugumos vadovui 80 metu Wil-
liam Rehnąuist buvo išoperuo
tas skydliaukės vėžys — ši ope
racija vos aštuonios dienos prieš 
prezidento rinkimus staiga at
kreipė dėmesį į šalies aukščiau
sios instancijos teismą. Praneši
mai apie W. Rehnnąuist ligą 

BAGHDAD 
JAV kariškiai antradienį 

pranešė praėjusią naktį per ant
skrydį Fallujah nukovę Abu 
Musab ai Zarqawi sąjunginin
ką, o Irako vyriausybė tuo tarpu 
aiškinasi, kaip A. M. ai Zarqawi 
grupuotei pavyko nužudyti 49 
neginkluotus armijos karius. 
Vietos gyventojai pasakojo, kad 
per antskrydį buvo sunaikintas 
vienas namas, o dar trys buvo 
apgriauti. Ligoninės darbuoto
jai sake. kad pas juos nebuvo at
vežta jokių nukentėjusių žmo
nių. Daugelis vietos šeimų pa
sitraukė iš Fallujah baiminda
mosi laukiamo JAV puolimo, 
kurio tikslas — prieš sausį nu
matytus rinkimus perduoti 
miesto kontrolę šalies laikinajai 
vvriausvbei. 

„Vaivorykštės" koalicijos apmatai — prie pietų stalo 
Atke l t a iš 1 psl. 
valstybės vaizdą. Pasak minis
tro pirmininko, valstybei reika
lingas tęstinumas, pastovumas, 
tarpusavio supratimas. 

Pasak socialliberalų derybi
ninko Artūro Skardžiaus, j ų 
partija atskiros pozicijos neke
lia ir sako, kad jie yra suformu
lavę bendrąsias nuostatas su 
socialdemokratais ir derybose 
sieks maksimalių rezultatų. 

Nors apie galimą koaliciją 
su Darbo partija dar nekalba
ma, tačiau kai kurie centro deši
niųjų atstovai mano, kad dabar
tinė valdančioji dauguma pasi
rinks politikos naujokus. 

Pirmadienio vakarą posė
džiavusi Liberalų ir centro są
jungos valdyba nusprendė, jog 
bendro derybinio susivienijimo 
su konservatoriais nesudarys, 
tačiau kai kuriuos klausimus i r 
derybines pozicijas derins su ki
tomis partijomis ir pirmiausia 
su konservatoriais. 

Konservatoriai anksčiau 
buvo pateikę siūlymą liberal-
centristams sudaryti bendrą de
šiniųjų derybinį susivienijimą. 

kuris, jų nuomone, galėtų būti 
svaresnė jėga derybose su so
cialdemokratų ir socialliberalų 
susivienijimu. 

Pasak Liberalų ir centro są
jungos pirmininko Artūro Zuo-
ko. pirmiausia bus siekiama su
derinti partijų programinius 
tikslus, o po to bus kalbama 
apie konkrečias vietas vykdo
mojoje valdžioje. 

„Kalbant apie Vyriausybės 
sudarymą, mes keliame vieną 
pagrindinių kriterijų — turi ga
lioti matematinis pasiskirstymo 
principas atsižvelgiant į partijų 
gautų mandatų skaičių. Tačiau 
įvertinant ir tai. kad atsakingas 
asmuo, kuris prisiimtų atsako
mybę ir imtųsi vadovauti Vy
riausybei, t.y. premjeras, turi 
turėti lemiamą balsą", sakė A. 
Zuokas. 

A. Zuokas teigė, jog liberal-
centristai nekelia premjero 
klausimo. Paklaustas, ką ma
nąs apie socialdemokratų ir so
cialliberalų keliamą sąlygą — 
turėti premjerą ir septynis mi
nistrus Vyriausybėje, A. Zuokas 
teigė, jog ..tai yra visiškai priim-

Verslininkams siūloma perkelti gamybą į Kiniją 

tina pozicija". 
Tačiau A. Zuokas pridūrė, 

jog susitarus, kad premjero bal
sas yra lemiamas, septynių mi
nistrų postų nebūtina turėti sie
kiant balsų persvaros Vyriausy
bėje. 

Liberalcentristų vadovas 
dar kartą kritikavo kai kurių 
partijų vadovų ..perdėm katego
riškas keliamas išankstines są
lygas", tačiau ką turįs omenyje 
A. Zuokas nekonkretizavo. 

Konservatorių partijos pir
mininkas Andrius Kubilius pa
neigė, esą kaip tik konservato
riai kelia tokias kategoriškas 
sąlygas ir reikalauja, jog prem
jero postas tektų jiems. 

..Jokių kategoriškų ar iš
ankstinių sąlygų mes nekelia
me", patikino A. Kubilius. 

Pirmadienį interviu LNK 
televizijai vertindamas rinkimų 
rezultatus, prezidentas Valdas 
Adamkus pažymėjo, jog didžiau
sią laimėjimą šiuose rinkimuose 
pasiekė Tėvynės sąjunga, kuri 
šiame Seime turėjusi nežymią 
dalį balsų, naujajame Seime iš
kovojo 25 mandatus. 

Mūsų, antrosios išeivijos 
kartos gretos gan sparčiai retė
ja. Todėl, suskambėjus telefono 
skambučiui ir pakėlus jo ragelį, 
labai dažnai išgirsti — iškelia
vo... Panašiai , telefonui su
skambėjus buvo išgirsta, jog 
rugsėjo 28 d., ilgą laiką ligos 
išvarginta, nustojo plakti, 
Richmond Hill, NY, gyvenusios, 
Aldonos Dubauskai tės-Kati-
nienės širdis. 

Aldona gimė 1932 m. ge
gužės 1 d. Jonavoje. Kaip ir visi 
kiti , taip ir ji , dėl Antrojo 
pasaulinio karo tolinantis nuo 
raudonojo siaubo, kartu su savo 
tėvais pasitraukusi į Vokietiją 
ir apsigyvenusi Hanau lietuvių 
stovykloje, mokėsi gimnazijoje. 
Į JAV atvyko 1949 m. gruodžio 
27 d. Ištekėjusi už Vito Katino, 
išaugino gausią (3 dukteris ir 2 
sūnus) šeimą. Įsijungusi į lietu
višką judėjimą, plačiai veikė 
skautų eilėse, šoko Jadvygos 
Matulaitienės tautinių šokių 
ansamblyje „Tryptinis". Tautos 
fonde ištarnavo daugiau kaip 
20 metų. Nuo 1977 iki 1990 m. 
ejo TF (Tautos fondo) finansų 
sekretorės pareigas. Vėliau 
Aldona dirbo TF raštinėje, bu
vo valdybos vicepirmininkė ir 
sekretorė. 1998 m. TF metinio 
susirinkimo metu, už pasiauko
jimą organizacijos reikalams, 
buvo išrinkta TF Garbės nare. 

Verta pastebėti, kad TF 
raštinė net 12 metų, dovanai 
įsikūrusi, veikė V. ir A. Katinų 
bute. Iš viso per tą laiką TF 
^nuoma" kainavo tik 70 dolerių, 

Vilnius, spalio 26 d. (ELTA) 
— Siekdami neprarasti konku
rencingumo, Lietuvos versli
ninkai turėtų apsvarstyti ir ga
mybos perkėlimo į Kiniją gali
mybes. 

Tai antradienį surengtoje 
spaudos konferencijoje pareiškė 
sąjungos ..Tarptautiniai preky
bos rūmai Lietuva" („ICC Lietu
va") prezidentas Algimantas 
Akstinas. „ICC Lietuva" šių me
tų spalio 12-20 dienomis suor
ganizavo Lietuvos verslininkų 

vizitą Kinijoje. 
„Dabar mes nepajėgūs kon

kuruoti nė su vienu produktu, 
gaminamu Kinijoje. Neišnaudo
dami Kinijos augimo galimybių, 
ateityje turėsime problemų", 
tvirtino A. Akstinas. 

Jo teigimu, maždaug 1.3 
mlrd. gyventojų turinti Kinija 
šiuo metu pasaulyje ryškėja 
kaip gerai prisitaikiusi verslo 
plėtrai bei atvira investicijoms 
šalis, todėl šioje rinkoje turėtų 
ką veikti visi Lietuvos verslo 

sektoriai. 
Pasak A. Akstino, išnaudo

dama savo geografinę padėtį ir 
jūrinį transportą, Lietuva galė
tų užsiimti Kinijos prekių tran
zitu į kitas šalis. 

Vizito metu aplankyta di
džiausia šios šalies eksportuo
tojų paroda „Chinese Export 
Commodities Fair". Taip pat bu
vo siekiama susipažinti su esa
ma verslo Kinijoje aplinka, už
megzti ryšius su Kinijos valsty
binėmis institucijomis. 

nes (saugumo sumetimais) į 
raštinės kambario langą reikėjo 
įdėti apsaugines groteles. 

Su ramaus ir švelnaus 
būdo, pasižymėjusia draugišku
mu bei pareigingumu, a.a. 
Aldona Katiniene atsisveiki
nant, laidotuvių namuose rug
sėjo 29 d., šalia artimųjų, daly
vavo gausus būrys (apie 150) 
draugų, pažįstamų ir ją ger
busių žmonių. 

Kun. Vytautui Volertui su
kalbėjus atit inkamas maldas, 
su Aldona atsisveikino TF 
valdybos pirmininkė dr. Giedrė 
Kumpikaitė, LB NY apygardos 
pirmininkė Ramutė Žukaitė, o 
skaučių židiniečių vardu — 
Vida Jankauskienė. 

Ypač jautriai atsisveikino 
skautės sesės židinietės. Jų 
gražus būrys su rožėmis ran
kose, susirinkusios ir sustoju
sios šalia karsto gieda: ...„Lyg 
lakios žiežirbos laužų, sugrįž
tam pas Tave nūnai..." Giesmei 
nutilus, viena po kitos, pri
artėjusios prie karsto, rožes 
sudeda prie Aldonos rankų. 

Rytojaus rytą, Viešpaties 
Atsimainymo parapijos baž
nyčioje Maspeth, NY, šv. Mišių 
auką, kartu su vysk. Paulium 
Baltakiu, aukojo ir pamokslą 
pasakė kun. V. Volertas. Var
gonavo ir giedojo Virginijus 
Barkauskas. Mišias užbaigus, 
savo atsisveikinimo žodį tar
damas, vysk. Paulius Baltakis 
kalbėjo: „Mirusios Aldonos 
Katinienės pasiges jos šeima, 
pasiges skautai , TF ir visa 
lietuviška bendruomenė". 

Taip, pasiges Aldonos ne
tekties skausmą išgyvendama 
motina Petrė Dubauskienė, vy
ras Vitas, dukros: Vilija, Audro
nė, Gailė, sūnūs: Kęstutis ir 
Romas, šeši anūkai-ės, pasiges 
lietuvių visuomenė. 

Aldona Katiniene buvo 
palydėta ir palaidota Cypress 
Hills kapinėse, Brooklyn, NY, 
kuriose jau ilsisi didokas lietu
vių skaičius. 

Tikime, kad Galybių Val
dovas, į savo viešpatiją pasi
šaukęs Aldoną Katiniene, 
apdovanos ją gausiomis, savo 
dieviškosios meilės malonėmis. 

P. Palys 

AUKOJIMO PRASMES 
BEIEŠKANT 

„Amerikos lietuvio" 2004. 
09.25 laidoje, skaitytojų laiškų 
skyriuje, Modestas Baranaus
kas palygina aukojimo prasmę 
atstatomiems Valdovų rūmams 
su aukojimo prasme sergan
čiam žmogui, konkrečiai minė
damas nepagydomą ligą — 
vėžiu sergančią 3 metų Rugilę. 
Nepagydomą ir jau pas ange
liukus, kaip sako redakcijos 
prierašas. 

Aukojimo prasmę parodo 
pats gyvenimas jo skirtingais 
laikotarpiais. Aukojimo prasmę 
skirtingai supranta pavienis 
žmogus, šeima, tauta, valstybė, 
jos valdovas ar vadovas. Auko
jimo prasmę savaip pristato 
įvairios religijos, kurių bendri
jos, vadovybės ir maldos namai, 
ne vien tik Amerikoje, išsilaiko 
tik iš aukų. 

Stambios filantropų aukos 
pastato ir padeda išlaikyti uni
versitetus, ligonines, muziejus, 
operas ir įvairius visuomeninės 
paskirties rūmus. Visi jie stato
mi, išlaikomi ir valstybių lė
šomis, piliečių mokamais mo
kesčiais, prisidedant pavie
niams asmenims ar organizaci
joms. Tomis pat lėšomis išlaiko
mos ir ligonines, kuriose gydo
mi beviltiški ligonys, tokie, kaip 
Rugilė. 

Gyvenimas susideda iš 
pilkų šiokiadienių ir iš žibančių 
švenčių. Aukų reikia ir vie
niems, ir antriems. 

Ne vien duona žmogus 
gyvas. Vargšams ar našlaičiams 
reikia ir žibančių švenčių, ir tų 

Valdovų rūmų, kurie rodytų 
tautos istoriją, jos ilgalaikį vals
tybingumą, gal pačių retkar-
tėmis lankomų, bet nuolat ro
domų svečiams iš plataus pa
saulio — turistams, kurių bus 
vis daugiau ir daugiau Lietuvai 
esant ES nare. 

Kai mes su turist inėmis 
grupėmis keliaujam Europoje, 
prancūzai mums rodo Versalio 
rūmus, italai — Koliziejų, vo
kiečiai — Bavarijos karalių 
pilis, jų rūmus. Jei nuklysime į 
Egiptą, mus pasitiks faraonų 
piramidės, kurių lankytojai — 
turistai palieka milijonus dole
rių valstybei, jos žmonių 
gerovei. 

Vilniuje turistus pasitinka 
puošnios bažnyčios ir Gedimino 
pilies bokštas. Ar daug jos kalba 
apie lietuvių tautos praeitį9 

Apie valstybingumą nuo kara
liaus Mindaugo laikų? Dar ne
seniai Lietuva įvedė Mindaugo 
karūnavimo dieną — Lietuvos 
valstybės šventę. Neseniai pra
dėjo ir Valdovų rūmų atstatymą 
valstybės ir jos piliečių lėšomis. 
Ar mums išeivijoje prie to 
prisidėti nereikia? Prisidėti 
reikia, jei save laikome lietu
viais, jei vis kartojame, kad 
esame lietuvių tautos dalis. 
Todėl ir buvo prie JAV Lietuvių 
Bendruomenės įkurtas Valdovų 
rūmų paramos komitetas JAV. 
Todėl šis komitetas ir kviečia 
visus Amerikos lietuvius 
aukomis prisidėti prie valdovų 
rūmų atstatymo. Juo didesnis 
bus Amerikos lietuvių įnašas į 

Mielai draugei 
A f A 

MONIKAI KRUTULIENEI 

mirus, mūsų nuoširdžiausia užuojauta dukrai 
REGINAI ŠAULIENEI su šeima, seserėčiai LO
RETAI LUBINSKAS ir šeimai, sūnėnams LEO
NUI ir GEDIMINUI GRIŠMANAUSKAMS. 

Sofija ir Stasys N arkai 

Mokslo metų draugui ir ilgų metų bičiuliui 

A t A 
dr. VYTAUTUI MAJAUSKUI 

mirus, su liūdesiu užjaučiame mylimą žmoną 
dr. VANDĄ ir visą šeimą. 

Onutė ir Zigmas Umbražūnai 

PADĖKA 
A f A 

ANTANINA RE JERIENĖ 
Mūsų mylima motina mirė 2004 m. rugsėjo 30 d. 
Ačiū visiems, dalyvavusiems laidotuvėse. 
Širdingai dėkojame mūsų mylimiems giminaičiams ir 

mieliems draugams už gėles, už aukas, už išreikštas 
užuojautas. 

Dėkojam visiems už Jūsų gerumą ir pagalbą mūsų 
skaudaus liūdesio dienose. 

Su gi l ia p a d ė k a l i ūd in t i š e ima 

V P A D Ė K A M! 

St 

AtA VALENTINO VARNO 
gyvenimo ir darbų atminimui 

šeima prašė aukoti 
Tėvų Jėzuitų Gimnazijoms Lietuvoje 

"Jesuit Fathers-Baltic Project" nuoširdžiai dėkoja 
velionio šeimai, artimiesiems ir visiems jj prisiminusiems. 

Valentino Varno atminimą aukomis pagerbė: 
Vincentas ir Dalia Anelauskai Los Angeles, CA, Nida Brin-
kis, VVest Covina, CA, Raimundas Čiurlionis, Lagūna Ni-
guel, CA, Bronė Dzenkaitienė, Giendale, CA, V. ir S. Fle-
dzinskai, Camarillo, CA, Paul ir Dalia Jasiukoniai, Los An
geles, CA, Valeria Kazlauskas ir Birutė Vitėnas, Los An
geles, CA, Aleksas ir Laima Kulniai, Seal Beach, CA, Gedi
minas ir Jina Leškiai, VVest Hills, CA, Emilia Mikalonis, 
Los Angeles, CA, Kęstutis ir Milda Mikėnai, Los Angeles, 
CA, Juozas ir Genutė Narkevičiai, Los Angeles, CA, Ona 
Norkus, Los Angeles, CA, Janina Radvenis, Los Angeles, 
CA, Juozas Raibys, Oak Park, CA, Angelė Raulinaitienė, 
Burbank, CA, Mintautas ir Dalia Sodeikos, Torrance, CA, 
LStadalninkas, Los Angeles, CA, Maria Sušinskienė, Los 
Angeles, C A, Romualdas Svainauskas, Studio City, C A, An
gelė ir Vytautas Vaicekauskai, Los Angeles, CA, Andrius 
ir Diane Varnas, Redondo Beach, CA, Bronė Venckienė, Los 
Angeles, CA, Jonas Vidžiūnas, Valencia, CA, Lionė Vili
mienė, Hesperia, CA, Eugenijus ir Irena Vilkai, Valencia, 
CA, Zigmas ir Birutė Viskantos, Rancho Palos Verdes, CA, 
Algimantas ir Audronė Žemaitaičiai, Santa Monica, CA 

Aukos yra skirtos mokinių švietimu! ir svarbiems gimnazijų 
jauirmo projektams. 

"Lithuanian Jesuit Fathers-Baltic Project" 
i2690 Archer Ave.. Lemom. IL 60439 n 

j PRENUMERUOKITE „ D R A U G Ą " j Metams JAV — 100 dol 
Metams t ik šeštadienio 

laida 6 0 dol . 
Metams tik „Bičiulystės" 

laida 4 0 dol . 

Valdovų rūmų atstatymą, tuo 
daugiau mes paremsime 
Lietuvos valstybingumo sutvir
tinimą ir mūsų istorinio paveldo 
išlaikymą mūsų jaunesnėje kar
toje. 

Valdovų rūmų statytojus 
(su 350 dol ir daugiau) ir 

rėmėjus su mažesnėmis 
aukomis prašome čekius rašyt;. 
Lith. Amer. Comm. Valdovų 
rūmai ir siųsti adresu: Valdovų 
rūmai. 5600 So. Claremont 
Ave.. Chicago. IL 60636-1039 

Valdovų r ū m ų p a r a m o s 
k o m i t e t a s JAV 



DRAUGAS, 2004 m. spalio 27 d., t reč iad ienis 

Čikagoje ir apylinkėse 
MELANCHOLIŠKAS VIENIŠUMAS GEORGE GERSHVVIN KŪRYBOJE 

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ LIUTE
RONŲ Tėviškės parapijoje, 
esančioje 6641 S. Troy St., 
Chicago, IL, sekmadienį, spalio 
31 d. 10 v.r. vyks pamaldos 
lietuvių ir anglų kalbomis, 
kuriose bus minima Reformaci
jos šventė. Pamokslą sakys 
parapijos klebonas kunigas 
Jonas Liorančas. 12 v., po pa
maldų, minėjimui skirtą žodį 
sakys kun. diak. Erika Dilytė 
Brooks. Parapijos Moterų drau
gija ruošia cepelinų pietus. 
Parapijos tel. 773-471-1599. 
Tėviškės parapija visus nuo
širdžiai kviečia dalyvauti. 

SPALIO 30 D., ŠEŠTADIENIO 
naktį įsigalioja žiemos laikas -
laikrodžius reikia atsukti 1 vai. 
atgal. Visi sekmadienio rengi
niai, taip pat ir Premijų šventė, 
bus rengiami nauju laiku. 

ALDONA KAMINSKIENĖ grįžta į 
Dr. Sidrio optiką trečiadienį, 
spalio 27 d. Dėl informacijos 
skambinkite telefonu 208-636-
6622. 

KUNIGAS JONAS KUZINSKAS, 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinių 
direktorius, spalio 31 d., sekma
dienį, 12 v. atliks religines 
apeigas prie Steigėjų paminklo 
Vėlinių iškilmėse. Tradicinėse 
apeigose gyvųjų ir mirusiųjų 
dvasinėje jungtyje dalyvauja 
šauliai ir ramovėnai rikiuotėje, 
kapų savininkai ir žmonės, 
branginantys šias kapines, 
ištisą šimtmetį glaudžiančias 
didelę tautos dalį amžinojo poil
sio ramybėje. 

MAŽOSIOS LIETUVOS LIETU
VIŲ draugijos narių susirinki
mas vyks sekmadienį, lapkričio 
7 d., 12:30 v.p.p. Tėviškės 
bažnyčios salėje, 6641 S. Troy 
Ave., Chicago. Visi nariai ir jų 
bičiuliai kviečiami dalyvauti. 
Programoje: valdybos praneši
mai, dabartinių reikalų tvarky
mas, bendri pietūs, prof. 
Giedriaus Subačiaus paskaita 
„100-osios spaudos lotyniškais 
rašmenimis atgavimo metinės" 
ir valdybos siūlomų renginių 
aptarimas. 

ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS 
kuopa nr. 3 šaukia narių su
sirinkimą, kuris įvyks lapkričio 
6 dieną, šeštadienį, 3 v.p.p., Šv. 
Mergelės Marijos gimimo para
pijos salėje. 

PUOSELĖDAMA LIETUVIŲ 
KULTŪRĄ bei tradicijas, JAV 
lietuvių bendruomenės Kul
tūros taryba ir šiemet apdo
vanojo tuos, kurie uoliai prisi
deda prie lietuvybės klestėjimo. 
Tarp premijuotųjų - ir ..Dai
navos" ansamblis. Jam atiteko 
muzikinė premija, kurios at
siimti ansambliečiai sugužės -
žinoma ' - su daina. Premijų 
šventė įvyks sekmadienį, spalio 
31 d., 12:30 v.p.p. PLC, 
Lemonte, Lietuvių fondo salėje. 
Šventei „Dainava" ruošia trum
pą muzikinę programą iš 
tradicinio bei Dainų šventės 
repertuaro. Atvykusiųjų laukia 
ir šventiniai pietūs, į kuriuos 
galite užsiregistruoti jau dabar 
tel. 630-243-6302. 

POEZIJOS VAKARAS „Pavasaris 
rudenį", skirtas laureatei poetei 
Eglei Juodvalkei, įvyks 2004 m 
lapkričio 12 dieną, penktadieni. 
7 v.p p. Jaunimo centro Čiur
lionio galerijoje. Vakarą rengia 
Lietuvių rašytojų draugija. 

LAPKRIČIO 1-ĄJĄ, PIRMADIENĮ. 
7 v.v. visus kviečiame į šv. 
Mišias Švč. Mergelės Marijos 
gimimo bažnyčioje. Ypač kvie
čiame tuos, kurie negali 
aplankyti savo artimųjų kapų. 
Uždegsime žvakelę, maldose 
prisiminsime savo brangiuo

sius, besiilsinčius amžinybėje, 
mintimis ir širdimi būsime ten, 
kur dega tūkstančiai Viešpaties 
altoriaus žiburėlių, kur pr ie 
mažyčio žemės kauburėl io 
susirenka visa šeima. Tą 
vakarą du skirtingi pasauliai, 
gyvųjų ir mirusiųjų, t a m p a 
tokie artimi. Nepamirškime tų. 
kurie mums žemėje buvo tokie' 
brangūs. 

PROF. VYTAUTAS LANDSBER
GIS su žmona Gražina atskris į 
Lietuvių fondo rengiamą 
rudens pokylį, įvyksiantį lap
kričio 6 d. PLC, Lemonte. Čia 
šiam žymiam svečiui bus į teikta 
Lietuvių fondo dr. A. Razmos 
vardo visuomeninė premija - 25 
tūkstančiai dolerių. Kaip 
žinome, prof. V. Landsbergis 
dabar yra Europos Sąjungos 
parlamento narys. 

SPALIO 31 D., SEKMADIENĮ, 
Jaunimo centro moterų klubo 
narės maloniai kviečia visus į 
Jaunimo centro kavinę, kurioje 
nuo 8 v.r. galėsite pasivaišinti 
mieliniais blynais su obuolių 
koše. Savo apsilankymu parem-
site Jaunimo centrą. 

ČIKAGOS LITUANISTINEI MO
KYKLAI reikalingi istorijos 
mokytojai. Skambinti tel. 630-
832-6331. 

LIETUVIŲ DAILĖS MUZIEJUJE 
PLC žemutiniame aukš t e , 
Lemonte, lapkričio 11 d. 7 v.v., 
ketvirtadienį labdaringai kon
certuos Vilniaus styginių kvar
tetas. Visus maloniai kviečia 
Lietuvos vaikų globos būrelis 
„Saulutė". 

MARIA VIDURINĖJE MOKYK
LOJE, esančioje 6727 S. Califor-
nia Ave., vyks pirmosios atviru 
durų dienos „Kelias į sėkmę" 6. 
7 ir 8 klasių moksleiviams ir jų 
tėveliams sekmadienį, lapkričio 
14 d. nuo 12 ik 3 v.p.p. Šis 
renginys skirtas susipažinti su 
Maria vidurinę mokyklą bai
gusiųjų abiturientų ir dar be
simokančiųjų šioje mokykloje 
savo ateit ies kūrimu. Apsi
lankiusieji galės dalyvauti to
kiuose užsiėmimuose kaip poe
zijos rašymas, drabužių siuvi
mas, matematikos mokymas, 
meno pristatymas ir kt. J ie taip 
pat galės pasidžiaugti 3 v.p.p 
prasidėsiančiu Maria rudens 
miuziklu ..School House Rock 
Live". 

IŠĖJO NAUJAS rugsėjo - spalio 
mėnesio „Skautų aido" nu
meris. Šiame leidime savo pa
mąstymus apie vienumą ir vie
nišumą rašo Nijolė Užubalienė. 
kviečiama prisiminti skau tų 
organizacijos karius, jų darbu?, 
kančias ir žūtį už Nepriklau
somą Lietuvą. Daug rašomo 
apie vasarą vykusias Detroito ir 
Clevelando tuntų skautų sto
vyklas „Dainavos" stovyklavi 
etėje, Toronto Bay Init iat ive 
organizuotą iškylą po Tor»ntf 
uostą ir aplinkines salas be: 
Lietuvių skautų brolijos Ąžuolo 
ir Skaučių seserijos Gintaro 
vadovių ir vadovų kursus -
stovyklas Rako stovyklavietėje, 
Custer, MI, ir skautų stovyklas 
bei veiklą Lietuvoje. 

SKAUTŲA/DA. 

Legendinis amerikiečių kompozito
rius George Gershvvin. 

Koncerte „George Gersh
vvin Alone" Hershey 
Felder sukurtas nuosta

bus George Gershvvin portretas 
iškristalizuoja šio t rumpai 
gyvenusio kompozitoriaus ir jo 
nepamirštamos muzikos esmę. 

Aktorius, da in in inkas ir 
pianistas, rašytojas ir atlikėjas 
Felder atskleidžia Gershvvin 
asmenybės ir jo kūrybos sąsa
jas : ambicingumą, aistrą, ža
vesį ir žaismingumą, prisotintą 
melancholinio vienišumo, kuris 
kompozicijoms „The Man I 
Love", „But Not for Me", „An 
American in Paris" ir „Porgy 
and Bess" suteikia emocinės 
gelmės. Kaip ir Gershvvin muzi
ka, Felder atlikimas efektyviai 
der ina džiaugsmą ir patosą, 
pradedant giliai įsirėžiančiomis 
arijos „I Love You, Porgy" pir
mosiomis natomis, ir baigiant 

pompastiška kulminacija „Rhap-
sody in Blue", 

Sėdėdamas prie pianino, 
virš kurio kabantis veidrodis 
atspindi jo rankas, Felder, 
kur is neįtikėtinai panašus į 
Gershvvin, demonstruoja gud
rybes ir technikas, kuriomis 
kompozitorius t rumpas, pap
ras tas melodijas išvystė į 
visame pasaulyje išgarsėjusias 
dainas ir sudėtingas kompozici
jas . Jose Gershvvin drąsiai ištir
pdė Afrikos amerikiečių, Rusi
jos žydų, kubiečių ir Prancūzų 
impresionistų menines išraiš
kas. 

„George Gershvvin Alone" 
iškilmingai pamini Gershvvin 
gyvenimą, bet kartu nepamirš
ta ir jo tragedijos: Gershvvin 
meilės moteriai, kuri nesutiko 
būti antrąja jo meile, nes pir
moji buvo muzika; trumparegių 
klasikinės muzikos kritikų ir 
antisemitizmo fanatikų nuola
tinio jo muzikos niekinimo; 
smegenų auglio, kuris tapo jo 
mirties priežastimi jam esant 
38 metų, ir paliko pasaulį be 
vieno žymiausių visų laikų 
kompozitorių. 

Hershey Felder, kuris pats 
vienas šiame pasaulinio garso 
monospektaklyje atlieka Geor
ge Gershvvin vaidmenį, dainuo
ja ir groja pianinu, yra vaidinęs 
ir koncertavęs garsiausiose 
Amerikos ir Europos teatro 
scenose, taip pat Izraelyje. J is 
vaidino tokiuose spektakliuose 

Koncer to „George Gershvvin Alone" m e t u . 

dienos: trečiadieniais nuo 2v.p.p. George Theatre Center, 1641 N. 
ir 8 v.v., ketvirtadieniais - penk- Halsted. Informacija telefonu 
tadieniais nuo 8 v.v., šeštadie- 312-988-9000. 
niais nuo 2 v.p.p. ir 8 v.v. ir sek
madieniais nuo 3 v.p.p, Royal Mon ika B o n č k u t ė 

H e r s h e v F e l d e r 

kaip „Stempenyu", „Smuiki
ninkas ant stogo", „Gigi", 
..Belaukiant Godo", „Mak
betas", „Sotoba Komache", 
„Melagystės, kurias sakė man 
tėvas", „Charlie ir šokolado 
fabrikas", „Svarbu būti sąži
ningu", „Schlemiel", „Karalius 
i ras" . 

Nesenai Felder tapo Har-
vard University Muzikos 
departamento vizituojančiu 
mokslininku. Jis rašė muziką 
ne tik koncertams „George 
Gershvvin Alone", vykusiems 
Los Angeles, Florida, Nevv 
York, Boston ir pagaliau Chi
cago, bet ir operetiniam miu
ziklui „Pasaka", Nevv York, 
1995; „Adomo obuolys - Ievos 
desertas" (pasakojimas apie 
Weight Watchers), Nevv Jersey, 
1996; operai „Nojaus arka", Los 
Angeles, 1998, Toronto, 2001; 
„Dainuok! Muzikinė kelionė", 
Los Angeles, 1998; „Iš Brod
vėjaus", Los Angeles, Florida, 
Nevv York, Boston, 2001-2002; 
ir koncertui pianinui „Aliyah". 
Felder dirigavo „La Boheme", 
„Falstaff, „Turandot", „Tosca" 
ir Harold Prince Musical 
Theatre „Meistras ir Marga
rita". Jis taip pat yra įrašęs 
albumą „Jidiš teatro meilės 
dainos - Abraham Ellstein 
muzika". 

Felder dalyvavo ne vienoje 
specialioje laidoje CBS, NBC, 
PBC, BRAVO, CBC ir CTV tele
vizijose. Jis yra Eighty-Eight 
Entertainment, LLC preziden
tas ir nesenai buvo paskirtas 
naujo Menų ir kultūros centro 
Bostone meno patarėju. Nau
jausias jo kuriamas projektas 
yra apie romantiką 1846 metų 
Paryžiuje pianisto kompozito
riaus Frederic Chopin, jo 
mylimo rašytojo George Sand ir 
jų draugo, žymaus dailininko, 
Eugene Delacroix akimis. 

„George Gershvvin Alone" -
tai pirmoji muzikinė-teatrinė 
Hershey Felder „fantazija". Jis 
praleido 2 metus bendrau
damas su Gershvvin šeimos 
nariais, biografais, ir jo dar 
gyvais artimais draugais, 
rausėsi jo paliktuose asmeni
niuose daiktuose, rankraščiuo
se, laiškuose. Felder buvo pir
masis aktorius muzikas, didžio
joje teatro scenoje vaidinantis 
legendinį Amerikos kompozi
torių George Gershvvin. 

Koncertai „George Gersh- Hershey Felder naujame projekte įkūnija prancūzų kompozitorių pianistą 
vvin Alone" vyks iki lapkričio 21 Frederic Chopin. 

Archyvų žinios Nr.23 (2004 m. spalio mėn.) 
Šio mėnesio „Archyvų ži

niose" nusprendėme parašyti ne 
apie archyvus, ne apie proble
mas ar rūpesčius, ir net ne apie 
archyvų svečius. Šiame nume
ryje — šiek tiek apie žmones, 
kurie susiję su archyvais, su 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centru. 

Prof. dr. J o n a s A n t a n a s 
R a č k a u s k a s — LTSC valdybos 
p i rmininkas (g. 1942.01.20 
Švėkšnoje, Tauragės aps.), pe
dagogas, visuomenės veikėjas. 
1977 m. tapo humani tar in ių 
mokslų daktaru. LKMA narys. 
Vilniaus pedagoginio univer
siteto (1995 m.) ir Šiaulių uni
versiteto garbės daktaras <2004 
m.). Tėvų atvežtas į JAV. 
Čikagoje baigė vidurinį mokslą 
ir 1960 m. įstojo į De Paul uni

versitetą. Studijas baigė 1964 
m. pedagogikos ir psichologijos 
bakalauro, 1968 m. mokyklų 
administravimo magistro laips
niu. 1968 m. baigė Pedagoginį 
lituanistikos institutą. Otavos 
universitete (Kanada) apgynė 
pedagogikos doktoratą, išnag
rinėjęs Edukacinės komisijos 
veiklą Lietuvoje 1773—1794 m., 
1963—1967 m. dirbo De Paul 
universi tete. 1966—1968 m. 
ta rnavo JAV kariuomenėje, 
baigė US Army Intelligence 
School, Command and General 
Staff College. Buvo generalinio 
štabo majoras. Čikagos valsty
biniame universitete dėstė pe
dagogikos dalykus 32 metus. 
Nuo 1979 m. Pedagoginio litu
anist ikos insti tuto rektorius. 
Pedagoginiais klausimais pas

kelbė straipsnių JAV ir 
Kanados moksliniuose žurna
luose, parengė mokymo priemo
nių, daug jų redagavo. Žurnalo 
„Lituanus" redaktorius (1971— 
1978 m.), „Challenge: Monthly 
Commentary on Issues in 
Education" redaktoriaus pava
duotojas, „Lithuanian Histori-
cal Revievv" redakcijos narys 
(nuo 1971 m.). Parengė knygas: 
„Aleksandras Stulginskis: Atsi
minimai" (1980 m.), „Amerikos 
lietuvių tarybos kūrimosi 
1939—1941 metais atspindžiai 
dokumentuose ir spaudoje" (su 
J. Skiriumi, 1998 m.) ir kt. 
Aktyviai dalyvauja lietuviškoje 
visuomeninėje veikloje. Moky
damasis veikė Ateitininkų 
sąjungoje. Nuo 1971 m. Lie
tuvių istorijos draugijos vice-
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Valandos pagal susitarimą 

pirmininkas. 1976—1988 m. LF 
direktorių tarybos sekretorius. 
Nuo 1978 m. Lituanistikos 
instituto istorikų sekcijos 
pirmininkas. 1979—1988 m. 
Jaunimo centro direktorių tary
bos pirmininkas. Su istoriku J. 
Dainausku, rašytoju C. Grin-
cevičiumi. B. Kvikliu i rk t . 1981 
m. įsteigė Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centrą ir jam va
dovauja. 1985—1997 m. JAV 
LB Krašto valdybos narys. 1993 
m. su Mokslo ir enciklopedijų 
leidyklos direktoriumi Z. Po
ciumi iškėlė sumanymą pareng
ti žinyną JAV lietuviai, organi
zavo lėšų telkimą. 1996—2000 
m. ALTo pirmininkas. Apdova
notas Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio Gedimino IV laipsnio 
ordinu (1996 m.). Lietuvos mok
slo ir enciklopedijų leidybos 
inst i tutas 2004 m. išleido 
Vilniaus pedagoginio univer
siteto Edukologijos katedros 
docento Jono Dautaro knygą 
„Prof. dr. Jonas Račkauskas: 
pedagoginė, mokslinė ir visuo
meninė veikla". 

Priklauso Lietuvos sraigių 
augintojų draugijai ir Amerikos 
orchidėjų augintojų sąjungai 
Augina rusų mėlynąjį katiną. 

Robe r t a s Vitas — LTSC 
„Finansų ministras" — gimė 
1962 m. rugsėjo 12 d. Čikagoje 
1981 m. baigė Pedagoginį litua
nistikos institutą. Politinius 
mokslus studijavo Loyola uni
versitete. 1986 m apgynė ma
gistro tezę „Civil-Military Rela-

tions in Lithuania under 
President Antanas Smetona 
1926—1940". 1989 m. apgynė 
daktaro disertaciją tema „US 
Nonrecognition of Soviet Ocu-
pation of Lithuania". JAV armi
jos atsargos karininkas. 1991— 
1999 m. buvo „Lituanus" žurna
lo redaktorių kolegijos narys. 
Dalyvavo ir pirmininkavo 
įvairiose baltistikos konferenci
jose bei seminaruose. Buvo 
skautų organizacijos „Lituani-
cos" skautų Čikagoje tun-
tininkas. 

Dr. R. Vitas yra parašęs 
knygas „U.S. National Security 
Policy and Strategy: Documents 
and Policy Proposals" 2 t., bend
raautoriai S. C Sarkesian ir J. 
A. Williams), „The United 
States and Lithuania: the 
Simson Doctrine of Nonrecogni
tion" ir „U.S. National Security 
Strategy: Nevv Chalenges and 
Opportunities" Be to, jis yra 
paskelbęs daugybę straipsnių 
Amerikos ir lietuviškoje spau
doje politiniais ir kariuomenės 
klausimais. 

Dr R. Vitas jau daugiau 
kaip 25-er ius metus dirba 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centre, yra jo vykdantysis vice
pirmininkas ir kruopščiai 
tvarko LTSC finansinius rei
kalus. 

Su žmona Gaile (Antanai
tyte) augina du sūnus — Paulių 
ir Andrių. Laisvalaikiu įdėmiai 
seka TV žvaigždžių gyvenimą ir 
veiklą 
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