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•Lietuvių telkiniuose.
Rochesterio lietuvių va-
sara jau pasibaigė.
Šiluvos koplyčioje
Washington, DC pagerbta
Švč. Mergelė Marija (p. 2,
5, 9)
•Nesutinku: Rinkimai
buvo geresni, negu atro-
dė (p. 3)
•,,Draugo” lietuviukai (p.
4)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Mūsų stalui. Kaip valgo-
me, taip gyvename (p. 8)

Premjerû susitikime – dèmesys
energetikai ir finansams

Užsienio lietuvi¨ balsai perskirstè mandatus

Vilnius, spalio 15 d. (BNS) – Pir-
madienio vakarą sulaikytas 28 metų
lietuvis Tomas Leiskūnas, dar žino-
mas Elidijaus Pocevičiaus vardu. Tai
patvirtino Čikagos padalinio FTB va-
dovas Robert Grant.

Lietuvis kaltinamas apgaulės bū-
du paėmęs 3,7 mln. dol. vertės pas-
kolų ir nemokėjęs mėnesinių įmokų.
Manoma, kad laisvėje yra daugiau su
šia byla susijusių bendrininkų. Taip
pat įtariama, kad su T. Leiskūnu sie-
jami asmenys galėjo įvykdyti ir dau-
giau panašaus pobūdžio nusikaltimų.
Kol kas niekam kitam kaltinimai nė-
ra pareikšti.

Pasak R. Grant, T. Leiskūnas yra
pirmas lietuvis Čikagoje, sulaikytas
už sukčiavimą stambiu mastu nekil-
nojamojo turto paskolų srityje.

T. Leiskūnas kaltinamas paraiš-
kose paskoloms gauti nurodęs ne-
sančią darbovietę ir kelis kartus di-
desnį nei tikras atlyginimą. Įtariama-
sis teigė esąs įmonės ,,Tom's Hard-
wood Flooring” vadovas, per mėnesį
uždirbantis per 16 tūkst. dol. Tikros
mėnesinės lietuvio pajamos neviršijo
2 tūkst. dol.

Manoma, kad iš viso T. Leiskū-
nas apgaulės būdu iš skirtingų fi-
nansinių įstaigų gavo mažiausiai 6
paskolas. Kiekvienam kreditoriui lie-
tuvis tvirtino būste, kurio įsigijimui
imama paskola, gyvensiąs pats. Iš tie-
sų sukčiavimu įtariamas tautietis gy-
veno visai kitu adresu.

Nusikaltimas, kuriuo įtariamas
JAV lietuvis, priskiriamas prie sun-
kių, už jį gresia 30 metų kalėjimo.

Vilnius, spalio 15 d. (BNS) – Už-
sienyje balsavusių rinkėjų balsai per-
skirstė mandatus – vieną pridėjo kon-
servatoriams, tačiau atėmė iš social-
demokratų.

Susumavus daugumos užsienyje
balsavusių Lietuvos piliečių balsus,
daugiausia balsų surinko Tėvynės są-
junga-Lietuvos krikščionys demok-

ratai. Antras pagal pasitikėjimą tarp
išeivijos yra Liberalų sąjūdis. Truputį
mažiau už liberalus balsų gavo Lie-
tuvos socialdemokratų partija.

Vyriausioji rinkimų komisija
(VRK) paskelbė, kad šiuose Seimo
rinkimuose paštu, diplomatinėse ats-
tovybėse ir generaliniuose konsula-
tuose balsavo 7,252 žmonės iš užsi-

registravusių 12,342. Tai reiškia, kad
išeiviai balsavo kur kas aktyviau nei
Lietuvoje gyvenantys rinkėjai – jų
aktyvumas siekė 58,76 proc.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikš-
čionių demokratų narė I. Degutienė
užsienyje surinko 39,24 proc. balsų ir
stipriai atsiplėšė nuo antroje vietoje li-
kusios J. Vidugirienės.

FTB sulaikè
sukçiavimu
îtariamâ lietuvî

Vilnius/Briuselis, spalio 15 d.
(ELTA) – Lietuvos Vyriausybės va-
dovas Gediminas Kirkilas pabrėžė,
kad Baltijos energetinių jungčių pla-
nas, remiamas Europos Komisijos
(EK), yra geras ir laiku priimtas
sprendimas, didinantis Lietuvos
energetinį saugumą.

G. Kirkilas Šiaurės ir Baltijos ša-
lių (NB6) ministrų pirmininkų susi-
tikime Briuselyje padėkojo Šiaurės ir
Baltijos šalių Vyriausybių vadovams,
taip pat EK pirmininkui už pareikštą
paramą sprendžiant Lietuvos ir viso
Baltijos regiono energetinio saugumo
klausimus.

Pasak Lietuvos Vyriausybės va-
dovo, Lietuva prašo Europos Sąjun-
gos (ES) supratimo tam, kad po Igna-
linos atominės jėgainės uždarymo su-
sidarys kritinis laikotarpis, kurio me-
tu įgyvendintintų projektų dar ne-
bus. Priklausomybė nuo elektros iš-
teklių importo iš vienintelio šaltinio
ir su tuo susijusi politinė ir ekonomi-
nė rizika nėra priimtina Lietuvai.

Šiaurės ir Baltijos šalių ministrų

pirmininkų susitikime buvo svarsto-
mos Europos Vadovų Tarybos temos:
tarptautinės finansų krizės apraiš-
kos, energetika, klimato kaita, ES ir
Rusijos santykiai, finansinė padėtis
Islandijoje.

G. Kirkilas pasveikino ES pirmi-
ninkaujančios Prancūzijos pastangas

kartu spręsti finansinės krizės prob-
lemas ir pareiškė tikįs, kad toks tar-
pusavio palaikymas išliks spren-
džiant ir energetinio saugumo klau-
simus.

EK pirmininkas Jose Manuel
Barroso siūlo rengti Baltijos šalių
energetinių Nukelta į 6 psl.

Eurokomisarè vèl
negailèjo kritikos valdñiai

Premjeras G. Kirkilas įteikė Europos Komisijos pirmininkui Lietuvos pasiūlymus
dėl energetinio saugumo. ELTOS nuotr.

Vilnius, spalio 15 d. (Alfa.lt) –
Lietuvoje lankosi už Europos Sąjun-
gos (ES) finansinį programavimą ir
biudžetą atsakinga Europos Komisi-

jos narė Dalia Grybauskaitė. ES ko-
misarė trečiadienį skaitė įžanginį
pranešimą ,,Ekonominis pasirinki-
mas 2009 m.: mąstymo pertvarka
arba ūkio sąstingis” dienraščio ,,Vers-
lo žinios” konferencijoje.

Pasak jos, pasaulis tik pradeda
apčiuopti ekonominę duobę, prie ku-
rios artėja. Tačiau, įvairių specialistų
vertinimu, pasaulio neištiks tokia
krizė, kokia nusiaubė ekonomikas
per Didžiąją depresiją 1929–1933 m.

Lietuvos komisarės vertinimu,
laukia dveji treji sunkmečio metai.
Nors Finansų ministerija nurėžė
BVP numatomą augimą 3 procenti-
niais punktais ir spėja, kad Bendrasis
vidaus produktas (BVP) kitąmet augs
1,5 proc., D. Grybauskaitės perduotas
Tarptautinio valiutos fondo (TVF) spė-
jimas dar liūdnesnis: Lietuvos ekono-
mikos augimas tesieks 0,7 proc.

,,Galime kaltinti tik patys save,
kad negalėjome prispausti politikų,
pareikalauti atsakomybės, leidome
jiems Nukelta į 6 psl.

,,Lietuva leidžiasi staigiai, kietai ir
skausmingai”, – pareiškė D. Grybaus-
kaitė. ELTOS nuotr.
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LIETUVIÛ TELKINIAI
ROCHESTER, NY

ILONA BAÇKUVIENÈ

Prasidėjo ruduo. Visus kankina
klausimas, ar dar ilgai išsilaikys va-
sariški orai. Su kiekviena diena sau-
lės šypsnys vis vėsesnis, bet saulėtų
dienų laukiame labiau nei vidur-
vasarį. Neišsiskleidę sodo žiedų pum-
purai prašo pratęsti vasarą, atrodo,
jog žydėtų dar ne vieną mėnesį. Tik
nuo šakų svyrantys vaisiai primena –
vis dėlto ruduo...

Dažnai rudenį gyvename vasa-
riškais prisiminimais, o Rochesterio
Lietuvių Bendruomenė šiuo klau-
simu tikrai turi ką prisiminti. Bir-
želio 21-ą dieną lietuvių organizacija
,,Baltų vaikai’’, kurios įkvėpėjas yra
Lietuvos Respublikos Garbės kon-
sulas Rochesteryje Rimas Chesonis,
sukvietė visus rochesteriečius į il-
giausios dienos ir trumpiausios nak-
ties – Joninių šventę. Šiais metais
šventė vyko nuostabioje Jean ir
Andriaus Naujokų sodyboje Webster,
NY. Svečių sugužėjo beveik 100, ne
tik iš Rochesterio, bet ir iš apylinkių
bei Kanados.

Pagal Joninių tradiciją, kiekvie-
nas šventės dalyvis turėjo praeiti
vainikais apipintus vartus ir būti
nupraustas Rasos vandeniu. Skam-
bėjo lietuviškos dainos, lydimos Ja-
ninos Jakubauskienės akordeono,
sukosi rateliai. Šventę vedė nenuils-
tančios vedėjos Regina Juodeikienė ir
Virginija Mockevičienė, kurios ir
pakvietė visus prie gėrybėmis nuklo-
to stalo. Gerai pasistiprinę, svečiai
toliau traukė skambias dainas, o vė-
liau šaunieji kepėjai visus vaišino
nuostabaus skonio šašlykais.

Prisivaišinę iki soties, visi sugu-
žėjo prie laužo. Ąžuolų vainikais buvo
padabinti šventės kaltininkai – Jonai
ir Janinos. Vyko gausybė žaidimų,
konkursų, atrakcionų. Vidurnaktį
visi patraukė ieškoti paparčio žiedo,
kurį rado Janina Jakubauskienė.
Šventė tęsėsi iki pat paryčių su
linksmomis dainomis ir nuostabia
nuotaika. Kai Rochesterio lietuviai
šventė Jonines, mes tikime, kad
Lietuva jautė ir girdėjo, kaip mes iš-
liejame jai savo dainas ir meilę, būda-

mi taip toli nuo savo gimtųjų namų.
•••

Šiais metais ,,Baltų vaikai” suor-
ganizavo ir labdaringus pietus Tėvo
dienai. Surinktos lėšos buvo skiria-
mos Šv. Jurgio parapijos 100 metų
jubiliejui, kuris buvo švenčiamas
spalio 11–12 dienomis. Dar keletas
labdaringų pietų buvo suorganizuota
kiek vėliau, kurių lėšos bus skirtos
kauniškiui, Lietuvos jaunimo futbolo
rinktinės nariui, sergančiam cukri-
niu diabetu Mariui Miškiniui; taip
pat buvusiam rochesteriečiui, krepši-
ninkui Mindaugui Borutai, kuris sir-
go vėžiu, bet dar tebesigydo Lietuvo-
je.

Manome, kad ,,Baltų vaikai” ir
toliau aktyviai dalyvaus visuomeni-
niame Rochesterio gyvenime ir visus
džiugins ne tik savo renginiais, bet ir
sugebėjimu užjausti, padėti, dalintis.
,,Niekada neužmirškime, kad įmes-
dami į pasaulio iždą nors mažiausio
gėrio dalelę, mes jau geriname pa-
saulį’’ (Marija Pečkauskaitė).

Rochesterio lietuvių
vasara jau pasibaigė

Labdaringi pietūs (iš kairės): Ilona Bačkuvienė, Ieva Bačkutė, Virginija
Mockevičius, Janina Jakubauskienė, Irmunda Bergoltz, Regina Juodeikie-
nė, Gediminas Bačkus, Gediminas Juodeikis ir Reda B. Juodeikis. Visi pri-
klauso ,,Baltų Vaikams”.

,,Baltų vaikai” narė Janina Jaku-
bauskienė ir Nijolė Draugelis.

,,Baltų vaikų” atstovės ir Joninių
vedėjos (iškairės): Regina Juodei-
kienė ir Virginija Mockevičius.

Iš kairės: Ieva Mališauskas, Gražina Kavaliūnas ir Raimondas Obalis.
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NESUTINKU: RINKIMAI BUVO
GERESNI, NEGU ATRODĖ

KÊSTUTIS GIRNIUS

Be abejo tie, kurie tikėjosi, kad
dieną po rinkimų jis pabus kitoje
Lietuvoje, nusivylė. Tačiau raciona-
liau nusiteikę turi pagrindo būti pa-
tenkinti. Nors nė viena partija ne-
pasiekė aiškios pergalės, ir neat-
mestina galimybė, kad į valdžią grįš
dar viena socialdemokratų vadovau-
jama neveiksminga vyriausybė, būta
teigiamų poslinkių. Bene pagrindinis
– asmeninių partijų susilpnėjimas,
nepaisant to, kad gal naujoje val-
dančioje koalicijoje dalyvaus Valins-
ko, Pakso ir Uspaskicho partijos.

Penkių procentų barjero neįveikė
nei Artūro Paulausko Naujoji Sąjun-
ga, nei Kazimiros Prunskienės Vals-
tiečių liaudininkų sąjunga. Dviejų
merdinčių partijų pasitraukimas iš
politinės scenos yra sveikintinas reiš-
kinys. Ne mažiau svarbu tai, kad jos
nebeatsigaus. Abi partijos save laikė
kairiosiomis, ne kartą dalyvavo koali-
cinėse vyriausybėse. Bet nė viena ne-
turėjo aiškios programos, o pastaruo-
ju metu išsigimė, tapdamos savo va-
dovų politinių ambicijų tenkinimo
įrankiais. Rinkėjai suprato, kad jau
laikas jas laidoti. Prunskienė dar gali
būti iškrinkta vienmandatėje apygar-
doje, bet Paulauskas, kurį 1997–1998
m. prezidentų rinkimuose palaikė
beveik pusė visų balsavusiųjų, surin-
ko mažiau negu 10 proc. balsų Fabijo-
niškių rinkimų apygardoje. Liūdnas
buvusio Seimo pirmininko galas.
Naujoji sąjunga buvo pirmoji „as-
meninė” politinė partija, dramatiškai
užkariavusi rinkėjų palankumą. Per
2000 m. Seimo rinkimus ji laimėjo
beveik 20 proc. balsų ir su kitomis
„naujosios politikos” partijomis perė-
mė valdžią. Jos įtaka nuosekliai smu-
ko, o šįmet partija tiesiog žlugo.

Keli pavyzdžiai nesudaro pagrin-
do platiems apibendrinimams, bet
atrodo, kad asmeninių politinių par-
tijų gyvavimo trukmė yra aštuoneri
metai, arba trys parlamento rinki-
mai. Pirmuose rinkimuose pergalin-
gai įsiveržiama į didžiąją politiką,
antruose smarkiai smunka partijos
populiarumas, po trečių rašomas
politinis nekrologas.

Šiuo keliu tvirtai žengia Darbo
partija. 2004 m. Seimo rinkimuose ji
surinko 28 proc., gerokai daugiau
negu bet kuri kita partija. Šįmet ją
palaikė tik 9 proc., taigi tris kartus
mažiau negu prieš ketverius metus.
Ne tiek stebina rinkėjų nusigręžimas
nuo darbiečių, kiek tai, kad darbie-
čiai dar turi rėmėjų. Partija vis dėlto
ypatinga, net Lietuvos sąlygomis. Ji
pasirodė nepajėgi valdyti, beveik pusė
jos deputatų perbėgo į kitas frakcijas,
partijos vadovams iškelta baudžiamo-
ji byla, o pats Uspaskichas kurį laiką
slapstėsi Rusijoje neva nuo politinio
persekiojimo. Kantrūs Lietuvos rin-
kėjai, bet po ketverių metų Darbo
partija sulauks Naujosios sąjungos
likimo.

Per anksti kalbėti apie partijos
Tvarka ir teisingumas galą, bet apie
galo pradžią kalbėti jau laikas.
Partijos vadovas Rolandas Paksas
bravūriškai teigė, kad partija laimės
50 mandatų, nors vargu ar pats tuo
tikėjo. Surinktas balsų skaičius –
12,69 proc. – turėjo smarkiai nuvilti.
Itin skaudūs Vilniaus rezultatai.
Pernai per savivaldybių rinkimus
„tvarkiečiai” gavo beveik 24 proc.
balsų, šįmet tik 12 proc., tad rėmėjų

skaičius beveik perpus sumažėjo.
Perspektyvos negali džiuginti. Paaiš-
kėjo, kad tvarkos sergėtojai yra tiek
pat korumpuoti, kiek jų oponentai.
Partija neturi iškilių politikų, kurie
savo darbais galėtų pritraukti rinkė-
jus, o pats Paksas pasmerktas likti po-
litinėje dykumoje be pareigų, vadina-
si, ir be tribūnos. Praėjo tik ketveri
metai po „Piloto” nušalinimo. Dar po
ketverių net ir uoliausi šalininkai su-
pras, kad balsas už tvarkiečius tolygus
biuletenio gadinimui. Tokiu atveju ge-
riau sėdėti namie ir išvis nebalsuoti.

Išimtį lyg sudaro Valinsko vado-
vaujamos Tautos prisikėlimo partijos
proveržis į politikos viršūnes. Tik kon-
servatoriai surinko daugiau balsų.
„Šoumenų” pergalė papiktino dauge-
lį. Klausiama, kaip žmonės galėjo
atiduoti balsus politinių analfabetų
būriui, kurį ko gero valdo „Maxima”
arba socdemai, arba ir vieni, ir kiti.

Bet rinkėjų nuostatų tiksliai
neatspindi daugiamandatėse apygar-
dose laimėti laurai. Rinkėjų laikysena
buvo beveik šizofreniška. Vienman-
datėse nė vienas „šoumentas” nelai-
mėjo aiškaus piliečių pritarimo. Pas-
valio–Panevėžio apygardoje konser-
vatorius Antanas Matulas lengvai ap-
lenkė patį Valinską, surinkęs 45,96
proc. balsų, kai Valinskas gavo tik
28,01 proc. Yra nemaža galimybė,
kad nė vienas Tautos prisikėlimo
kandidatas nelaimės vienmandatėse
apygardose. Valinsko partijai balsą
atidavusių rinkėjų rankos sudrebėjo,
kai reikėjo balsuoti už konkrečius as-
menis. Jų netinkamumas buvo per-
dėm akivaizdus.

Suprantu, kad mano aiškinimai
apie asmeninių partijų saulėlydį gali
būti skeptiškai priimti. Valinsko,
Pakso ir Uspaskicho partijas palaikė
36,78 proc. rinkėjų. Pridėjus Paulaus-
ko ir Prunskienės partijų surinktus
balsus, procentas pasiekia 44,16. Jei
tai žlugimas, galima klausti, kas yra
pergalė. Lieku įsitikinęs, kad populiz-
mo banga pasiekė savo apoteozę
2000–2004 m. ir kad reikės dar ket-
verių metų, kol ji galutinai atslūgs.
Valinsko partijos sėkmė yra išskir-
tinė. Tokio tipo „šou” yra vienkarti-
nis, ką suprato patys rinkėjai, atsi-
sakydami balsuoti už pavienius parti-
jos kandidatus.

Rinkėjų aktyvumas, tiksliau ta-
riant, jų apatija gerokai nuvylė. Šį-
met, skirtingai negu 2004 m., Lietu-
vos laukia daug išbandymų. Bet bal-
savusiųjų procentas vos padidėjo. Net
artėjanti ūkio krizė jų neišjudino.
Šitoks nusišalinimas nuo politino
proceso nieko gero nežada. Vienin-
telis teigiamas rinkėjų apatijos vai-
sius – referendumo dėl atominės
pratęsimo žlugimas. Jei referendu-
mas būtų įvykęs, valdžia būtų mėgi-
nusi suversti kaltę už visas ener-
getikos bėdas „piktiesiems” Briuselio
biurokratams, kurie esą nepaiso Lie-
tuvos žmonių valios, ir toliau vaiz-
duotųsi nepailstamai kovojantys už
šalies gerovę. Atsakomybė už tra-
gišką energetikos padėtį tenka socde-
mams ir prezidentui, kurie šį dešimt-
metį valdė šalį ir nesiėmė konkrečių
žingsnių Lietuvos energetikos prik-
lausomumui mažinti. Referendumo
rengimas rodo, kad premjeras Gedi-
minas Kirkilas moka parengti puikų
„šou”, kuriuo nukreipiamas dėmesys
nuo tikrųjų problemų. Ponas Valins-
kas galėtų pasimokyti.

Alfa.lt
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Kitoks žvilgsnis į
1938 metų Muencheno

paktą
ALEKSAS VITKUS

Prieš daug metų skaičiau 1979 m. išleistą Telford Taylor monumen-
talų daugiau nei tūkstančio puslapių veikalą „Munich – The Price
of Peace” ir buvau ne tik nustebintas autoriaus, advokato, rašyto-

jo ir JAV kariuomenės saugumo agento kruopštumo taip detaliai jam
aprašant tuos istorinius įvykius, bet ir jo palengva išryškėjusia nuomone,
kad pagrindinis knygos veikėjas tuometinis Anglijos premjeras Neville
Chamberlaine, autoriaus nuomone, tapo paniekinimo vertu „appease-
ment” sinonimu.

Rugsėjo 30 d. sukako 70 metų nuo to, kaip daugelis jį vadino, Čekos-
lovakijos išdavimo Hitlerio Vokietijai. Tik ką perskaičiau žinomo komen-
tatoriaus ir daugelio knygų autoriaus Patrick J. Buchanan mintis apie tą
pačią 1938 metų čekoslovakų tautos tragediją. Pastebėjau, kad po 70 metų
su nauja politine patirtimi Buchanan žvelgia į ją gerokai kitaip, nei iki šiol
vyravusios nuomonės. Todėl gal apsimokėtų ir „Draugo” skaitytojams tą
seną Muencheno istoriją kritiškai peržiūrėti. Toliau pateikiu Buchanan
mintis, su retais intarpais iš mano pusės.

Muencheno nelemtis iš tikrųjų prasidėjo jau pasirašant Versailles tai-
kos sutartį, tuojau pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, pareikalavu-
siam 700,000 anglų ir 1,3 mln. prancūzų karių gyvybių. Tiesa, nors gar-
sieji Amerikos prezidento Woodrow Wilson 14 punktų užtikrino tautų ap-
sisprendimo teisę, 3,5 mln. vokiečių liko naujai sukurtos Čekoslovakijos
valstybės valdžioje. Pirmasis naujos valstybės prezidentas Tomas G. Ma-
saryk (1850–1857) vokiečius laikė „antros klasės” piliečiais, nors buvo ža-
dėjęs kraštą tvarkyti panašiai, kaip daugiatautę Šveicariją.

Kai Vokietijoje valdžią perėmė Hitleris, jis netrukus sulaužė Versail-
les sutartį, 1935 m. plebiscitu atgavo Saaro kraštą. 1938 m. užėmė Austri-
ją. Anglija, nors ir buvo jau po truputį ekonomiškai atsigaunanti, pasau-
linės krizės giliai paveikta, vis dar nebuvo pajėgi Hitleriui pasipriešinti. Ji
net jau buvo panaikinusi karinę prievolę. Jos buvę Pirmojo pasaulinio ka-
ro sąjungininkai – Italija ir Japonija – rėmė Vokietiją. Rusija tapo bolševi-
kų kraštu. Kanada, Australija, N. Zelandija ir Pietų Afrika nerodė jokio
entuziazmo kariauti dėl Čekoslovakijos „teisių” ir toliau valdyti Sudetus.
Net JAV prezidentas F. D. Roosevelt buvo pareiškęs, kad „klysta tie, kurie
galvoja, jog kilus karui Europoje, jie gaus iš mūsų pagalbos”. Amerikos vy-
riausybė žadėjo laikytis griežto neutralumo.

Naujasis premjeras Chamberlaine (1937–1940) tai suprato ir bet ko-
kia kaina stengėsi išvengti karo. Prancūzija buvo pasirašiusi pagalbos su-
tartį su Čekoslovakija ir, jeigu vokiečiai ją pultų. Prancūzija turėtų ją gel-
bėti. Anglai bijojo, kad tokiu atveju taip, kaip atsitiko 1914 m., į karą bū-
tų įtraukta ir nepasirengusi kariauti Anglija.

Todėl kai Hitleris viešai pareiškė, kad išsprendus Sudetų krašto klau-
simą, jie jokių teritorinių reikalavimų Europoje daugiau neturės, Cham-
berlaine pasiryžo derėtis su Vokietijos kancleriu. Vyko sunkios derybos,
Hitleris grasino žygiuoti į Čekoslovakiją, Chamberlaine paskelbė dalinę
mobilizaciją, ir Hitleris sutiko sustabdyti savo kariuomenę. Pagaliau, tre-
čią kartą susitikęs su Hitleriu, Chamberlaine sutiko, čekų net nepasiklau-
sęs, atiduoti Sudetus vokiečiams.

1938 m. rugsėjo 30 d. Neville Chamberlaine atvyko į Hitlerio reziden-
ciją Miunchene, gavo jo parašą ant vienintelio lapo ir tuojau išskrido atgal
į Londoną. Prisistatęs Anglijos karaliui George VI, jis išėjo į balkoną pasi-
rodyti miniai. Mosikuodamas tuo lapu, jis šaukė: „Aš atnešiau pasauliui
taiką.” Bet už kokią kainą? Siekiant išvengti karo, Anglija ir Prancūzija
atidavė Hitleriui čekų valdomą, beveik penkių milijonų gyventojų Sude-
tų kraštą.

Ar tai ne gėdinga Anglijos išdavystė? O kaip Amerika? Ji nėjo ginti če-
kų 1938 m., lenkų – 1939 m., prancūzų – 1940 m., vengrų – 1956 m. Pra-
ėjusį mėnesį Putin rusai įžygiavo į Abchaziją ir Pietų Osetiją, „Sudetų”
kraštus Gruzijoje. Ar mes paskelbėme karą? Jei daugiausia rusų apgyven-
toje rytų Ukrainoje arba Kryme kiltų neramumai, ar mes eitume į karą,
norėdami išlaikyti tuos milijonus rusų ukrainiečių valdžioje? Jei ne, tai
kodėl mes taip smerkiame Chamberlaine?

Chamberlaine didžiausia klaida buvo ne Muencheno pakto pasirašy-
mas, bet tai, kad jis pasitikėjo Hitlerio žodžiu taip, kaip Anglijos vyriau-
sybę iš Chamberlaine rankų 1940 metų ankstyvą vasarą perėmęs jo didy-
sis varžovas Winston Churchill pasitikėjo Josifu Stalinu Maskvoje, Te-
herane ir Jaltoje.

Kaip vargšas Chamberlaine nesistengė karo išvengti, jam tai nepavy-
ko. Praėjus vos tik pusei metų, Hitlerio įsakymu vokiečių kariuomenė be pa-
sipriešinimo užėmė likusią Čekoslovakijos dalį, Bohemijos ir Moravijos sri-
tis, tuo tarpu kai Slovakija buvo paskelbta „nepriklausoma”. Pats rytinis
krašto kampukas – Rutenija, Hitleriui sutikus, buvo perleistas Vengrijos
diktatoriui Miklos Horthy. Paskutinis Čekoslovakijos prezidentas, suse-
nęs Emil Hacha (1872–1945) buvo beveik prievarta priverstas pasirašyti
sutikimą, kad valstybės likučiai bus įjungti į „Didįjį Reichą” kaip Bohe-
mijos ir Moravijos sričių protektoratas. Dar pusė metų ir įsidrąsinęs Hit-
leris užpuolė Lenkiją (1939.09.01), taip pradėdamas Antrąjį pasaulinį karą.

Muencheno paktu 1938 m. rugsėjo mėnesį prasidėjęs Čekoslovakijos,
tuometinei Lietuvai tokios draugiškos valstybės, žlugimas ir išnykimas iš
Europos žemėlapio baigėsi 1939 m. kovo mėnesį. Mes, lietuviai, prisime-
name, kad po to, nepraėjus nei savaitei, Hitleris atplėšė iš Lietuvos ir
Klaipėdos kraštą. Netrukus ir Lietuva susilaukė Čekoslovakijos likimo.



4 DRAUGAS, 2008 m. spalio 16 d., ketvirtadienis

Redaktorè Laima Apanaviçienè
laimaa@hotmail.com

llll iiiieeeettttuuuuvvvviiiiuuuukkkkaaaaiiiiDDDDRRRRAAAAUUUUGGGGOOOO””””””””

Nacionalinis vaikų piešinių konkursas primena 
lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno žygdarbį

Baigėsi pusę metų trukęs Nacio -
nalinis vaikų piešinių konkursas
„Pri siminus lakūnų S. Dariaus ir S.
Girėno skrydį per Atlantą prieš 75
metus”, globojamas LR Seimo pir -
mininko pavaduotojo Alfredo Peke -
liū no. Į žurnalo „Aviacijos pasaulis”
redakciją plaukė vaikų piešiniai iš vi -
sos Lietuvos. Ypač aktyvūs buvo jau-
nieji dailininkai iš didvyrių tėviš kių
bei tų apskričių, kuriose yra stip rūs
aviacijos židiniai – aerodromai. Pir -
mieji piešinukai atkeliavo iš Akme -
nės savivaldybės Vaikų globos namų.
Daugiausiai piešinių siuntė Šilalės,
Pa nevėžio krašto bei Ignalinos moks -
leiviai.

Vertinimo komisija iš beveik 400
atrinko 75 geriausius darbelius, o 58
iš jų tapo kilnojama paroda, kuri spa -
lio 6 d. atidaryta LR Seime – čia atei -
tyje tikriausiai darbuosis šių darbų
už augę autoriai, šiandien neįtikėtinai
spalvingais potėpiais perteikę jaudi-
nantį lakūnų žygdarbio apmąstymą,
išgyvenimą. Paroda vėliau keliaus į
Tarptautinio Vilniaus oro uosto,
Avia  cijos muziejaus erdves, o paskui
bus padovanota dalimis rėmėjams bei
vaikų globos namams. Parodos metu
buvo pristatytas 25,000 tiražu išleis-
tas gofruotas atvirukas-suvenyras,

vienoje pusėje – istoriniai kadrai apie
S. Dariaus ir S. Girėno skrydį, kitoje
– geriausi konkurso vaikų piešiniai.
Sei me paroda veikė iki spalio 13 die -
nos.  

Parodoje vaikams apie aviaciją
pa sakojo Civilinės aviacijos adminis-
tracijos direktorius Kęstutis Auryla,
apie vaikų sklandymą – Lietuvos B.

Aušrinės Pudževytės, 10 metų  (III vieta) piešinys.

Živilė Urbonaitė,  13 metų, (II vieta).

Nuo ,,Lituanica” transatlantinio skrydžio mus skiria 75 metai. Skrydis į
Lietuvą liko nebaigtas. Trenksmas,  nuaidėjęs Soldino apylinkių girioje 1933-
iųjų metų liepos 17-osios naktį, žaibo greitumu aplėkė visą pasaulį.  Žmonija
nusilenkė dviejų lietuvių dvasios heroizmui. ,,Lituanicos” skrydis, trukęs 37
val. 11 min., Lietuvai reikšmingesnis už kelis istorijos dešimtmečius. Jų di-
dingas žygis, jų testamento ,,Mes skrisime į Lietuvą!” žodžiai, pasiryžimo ug-
nimi  uždegė visą jaunąją Lietuvą.

Nugalėję Atlanto vandenyną, Darius ir Girėnas pasauliui įrodė, kad ma-
žos tautos žmonės gali atlikti milžiniškus žygius. ,,Lituanicos” didvyriai lai-
mėjo daug daugiau negu jie buvo užsibrėžę, nes šis skrydis įkvepia kiekvieną
iš mūsų įveikti savus vandenynus...

Sunku net išvardyti visus atminimo ženklus, skirtus šiems Lietuvą išgar-
sinusiems lakūnams: miestų gatvių, kalnų viršukalnių pavadinimus, aviaci-
jos renginius ir varžybas, jų garbei sukurtus paveikslus, pašto ženklus, meda-
lius, dainas...

Bendra aistra aviacijai juos suvedė jau Amerikoje, į kurią Steponas Da-
rius su savo artimaisiais išvyko, kai jam buvo vienuolika metų, o Stasys
Girėnas – šiek tiek vyresnis.

Siūlome savo skaitytojams pasakojimą apie Lietuvoje vykusį vaikų pieši-
nių konkursą, skirtą Dariaus ir Girėno sukakčiai pažymėti. Apie jį mums pa-
pasakojo žurnalo „Aviacijos pasaulis” vyr. redaktorė Vilma Jankienė. Ji ir su-
organizavo šį konkursą-parodą.

Redaktorė

Oš kinio vaikų aviacijos mokyklos di -
rektorius Juozas Rimkevičius, apie
se  niausią Lietuvos aerodromą Kau -
ne, kuriame prieš 75 metus tauta lau -
kė parskrendančių lakūnų – Kau no
aero klubo viršininkas Algimantas
Žentelis, apie jauniausią Lietuvos
aerodromą – Ignalinos aerodromo
direktorius Rimvydas Maciulevičius.
Apie įgyvendintą svajonę tapti karo
la kūnu mintimis pasidalijo Generolo
Jo no Žemaičio Lietuvos karo aka -
demijos viršininkas brigados genero-
las Edvardas Mažeikis. A. Pekeliūnas
vaikams perskaitė įsimintinas S. Da -
riaus ir S. Girėno skridimo testamen-
to eilutes. Prizus nominantams ir
konkurso laurea tams įtei kė LR Sei -
mo pirmininko pavaduotojas A. Pe ke -
liūnas, LR Susi siekimo viceministras
Česlovas Šikš nelis, Lietuvos Sor op -
timisčių sąjungos prezidentė Danutė
Speičienė, žur nalo „Aviacijos pasau -
lis” vyr. re daktorė Vilma Jankienė.
Pirmąją ir antrąją vietas laimėjo
ignalinietės Edita Alkimavičiūtė (17
m.) ir Živilė Urbonaitė (13 m.), o
trečiąją vietą – mažoji dailininkė
Aušrinė Pudževytė (10 m.) iš Šilalės. 

Nominacijos: geriausias portre-
tas – Ingrida Steponianaitė (Ignali -
na), linksmiausias orasraigtis – Juta

Juškaitė (Šeduva), ekologiškiausias
piešinys – Roberta Vladickaitė (Kal -
tinėnai), meniškiausias piešinys –
Laima Donylaitė (Kaltinėnai), patrio -
tiškiausias piešinys – Laura Raudo -
niū tė (Panevėžio r.), dekoratyviausi
piešiniai – Agnė Akaitė (Obelynas),
Greta Gaudutytė (Agluonėnai), ge -
riausios nuotaikos piešiniai – Jovita
Čer kauskaitė (Kaltinėnai), Simona
Lidžiūtė (Šilalė), Aurelija Vaitkutė
(Panevėžio r.), gražiausias dangus –
Roberta Duonaitė (Šiūpariai), įdo -
mios technikos piešiniai – Ramunė
Bru žaitė (Lapiai), Inga Grigalytė (Ši -
lalė), Karolis Eitutis (Kaltinėnai),
Gin tarė Kaulakytė (Šiūpariai), ge -
riausiai atskleidė norą skraidyti – Al -
bertas Maciulevičius (Vilnius), tech-
niškiausi piešiniai – Robertas Kaz -
lauskas (Vilnius), gražiausia aviacinė
mintis – Karilė Mozerytė. Specialūs
prizai jauniesiems dailininkams – Ka -
milei Lakutijevskytei (Vilnius), Ed ga -
rui Šteinai (Akmenė), Simonui Gra -
biui (Lietuvos B.Oškinio vaikų aviaci-
jos mokykla).

Vilma Jankienė
konkurso-parodos organizatorė

žurnalo „Aviacijos pasaulis”
vyr. redaktorė

Konkurso I vietos laimėtojai Editai Alkimavičiūtei prizą įtei kia LR Sei mo pirmininko pavaduotojas A. Pe ke liūnas ir
žur nalo „Aviacijos pasau lis” vyr. re daktorė Vilma Jankienė. Dešinėje Editos piešinys laimėjęs I vietą.
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Amerika yra laisvės ir toleranci-
jos valstybė. Man susirūpinimą kelia
,,Drauge” išspausdinti pora Alekso
Vitkaus vedamųjų (2008 m. rugsėjo
18 d. ir rugsėjo 26 straipsniai), kurie
tiesiog nuvylė savo tendencingai
rasistinėmis pažiūromis. Nenoriu
kartoti tų pažiūrų, ar tai būtų Pat-
rick Buchanan ar gerb. A. Vitkaus
nuomonė, jog ,,niekas pasaulyje juo-
dosios rasės žmonėms nėra padaręs
tiek gero, kaip Amerikos baltieji.”

Senatorius Barack Obama sava-
rankiškai išsimokslino, sąžiningai
dirbdamas pasiekė viską, ką ryžosi
pasiekti. Kokia laimė, kad turime to-
kią asmenybę kaip Obama Čikagos
pietinėje dalyje, kad jis susilaukė
daugelio amerikiečių pagarbos ir
duoda vilčių sugrąžinant Amerikai
prarastą pasitikėjimą pasaulyje.
Tokie žmonės, kurie vis dar žiūri į

žmogaus rasę, stereotipiškai skirsty-
dami tautas, turėtų pasimokyti, kad
rasė nėra ir neturėtų būti klausimas. 

Respublikonai, kurie nuvarė JAV
į tokią ekonominę krizę ir bedugnę,
kurios iki šiol nebuvome matę, viso-
kiais būdais stengiasi kurti gandus ir
melą apie sen. Obama. Vieni sako,
kad demokratai susilpnins JAV kraš-
to apsaugą. Debatuose su sen. John
McCain ir laiške-sveikinime JAV
Lietuvių Bendruomenės XVIII tary-
bos pirmininkei D. Navickienei, B.
Obama pakartojo JAV įsipareigojimą
ginti Lietuvą ir NATO valstybes, kai
tokia pagalba bus  reikalinga. Kiti
sukūrė melą, kad neva Barack Oba-
ma yra musulmonas. Netikėkime
baimės ir netiesos skleidėjais, kurie
nori rinkimus pasukti savo naudai.

Gediminas Indreika
Addison, IL

A. VITKAUS VEDAMIEJI

Lietuvoje šiandien galima išgirsti
įvairių pasisakymų dėl pilietybės, ku-
rie gali turėti nevienodos įtakos žmo-
nių pažiūroms. Tai leidžia priminti
keletą, mano nuomone, svarbių prin-
cipų.

Okupacijos sąlygomis ne vienam
teko imtis veiksmų, kurių jis ar ji Lie-
tuvai likus nepriklausomai niekad
nebūtų daręs. Lietuvai vėl tapus ne-
priklausoma būtų natūralu, kad val-
stybė leistų atkurti pirmykštį teisinį
statusą. Paimkime pavyzdį: Asmuo
pasitraukia, „pabėga” iš Lietuvos į
kitą valstybę, ten, siekdamas gauti
tarnybą, priima  to krašto pilietybę ir
tapdamas piliečiu pasirašo pareiški-
mą, kad atsisako iki šiol turėtos pi-
lietybės. Ar Lietuvos valstybė į tai
turi žiūrėti kaip į Lietuvos pilietybės
nustojimą? Turbūt ne. Tas pat galio-
ja ir vadinamoms repatriacijoms,
pvz., 1940–1941 metais į Vokietiją.
Daug kas naudojosi repatriacija, kaip
galimybe ištrūkti iš Sovietų Sąjun-
gos. Nors vokiškumas kartais būdavo
labai abejotinas, nes ne vienas vos po-
rą žodžių vokiškai su regzdavo. Vokie-
tija čia nesismulkindavo.

Labai abejotinos vertės ir Lietu -
vai tikrai jokios garbės nedarantis
reiškinys yra nacionalizuoto turto
grąžinimo susiejimas su pilietybe.

Juk tai niekas kitas, kaip noras įtei-
sinti sovietinius nusavinimus, kad
nusavintas turtas liktų valstybei!
Tada gal iš viso nereikėjo atsisakyti
sovietų sistemos... Dar šiandien, no-
rint atgauti nusavintą turtą, reikia
būti Lietuvos piliečiu.

Kai kas kelia mintį, kad, pvz.,
buvę Lietuvos piliečiai žydai ir jų
palikuonys dėl to nori atgauti Lie-
tuvos pilietybę, kad galėtų atgauti sa-
vo turtą. Galbūt. Bet kurioje norma-
lioje demokratinėje valstybėje reikia
įrodyti priežastį įgyvendinant savo
teises.

Rodos, viskas taip aišku. Bet di-
delė dalis visuomenės to nesupranta.
Valstybė nustosianti turto... Ką tai
reiškia? Ar Lietuva yra teisinė valsty-
bė, ar ne? Ir kodėl kalbama apie žy-
dus? Mes, rodos, anksčiau didžiavo-
mės, kad Lietuvoje visais laikais tau-
tinės mažumos turėjo tas pačias tei-
ses kaip lietuviai. Kas šiandien kiek-
vienoje normalioje demokratinėje
valstybėje yra savaime suprantama.
Su šitokia visuomene ir garbingiau-
sios valdžios asmenybės gali turėti, ir,
deja, tikriausiai turės didelių sunku-
mų.

Dr. Jonas Norkaitis
Bad Mergentheim, Vokietija

KELETAS MINÇIÛ DÈL PILIETYBÈS KLAUSIMO

Algirdas  Venckus „Drauge” spa-
lio 3 d. rašė: „Mačiau, kai Palangos
autobusų stotyje dr. Jonas  Basana-
vičius bandė kreiptis į vokiečio kario
sąžinę ir gelbėti nelaiminguosius.
Gerai, kad viena moterėlė jį iš sakyk-
los ištraukė, o šiaip būtų atsidūręs už
Birutės kalno! Kiek žinau, dr. Jonas
Basanavičius gimė 1851 m. lapkričio
23 dieną, mirė 1927 metų vasario 16
d. Vilniuje. Kiek A. Venckui tada ga-
lėjo būti metų? Bandykime apskai-
čiuoti...

A. Venckus barė mane už  Salo-
mėją Nėrį, kad ji „vežė” Stalino saulę
iš Maskvos. Čia rašau ne dėl to, kada
ir kodėl tai įvyko, bet tik noriu pri-
minti, jog tą „saulę” vežiojo ne tik  S.
Nėris, bet ir kiti, – kaip Cvirka, Krė-
vė, etc. Garbino  Staliną ir Mykolai-
tis-Putinas, Lietuvos TSR valstybi-

nės premijos laureatas (1958 m.),
taip rašydamas septyniasdešimto-
sioms Didžiojo Stalino gimimo me-
tinėms 1949 m.: „Nėr kito vardo,/
Kur labiau žavėtų/ Šviesiom viltim
suvienijęs visus,/ Kurs taip skambėtų
dainose poetų,/ Kaip vardas Stalino
šviesus...”

Tačiau niekas Mykolaičiui-Puti-
nui neprikaišioja: gerbėme jį kaip
šviesų rašytoją ir mūsų universiteto
Vilniuje žymų kūrėją, dėstytoją...

O aš vis gaunu pylos už S. Nėrį.
Kai paklausiau kartą, kuris iš tų ma-
no kritikų galėtų paminėti nors vieną
asmenį, kurį S. Nėris išdavė, – tai nu-
tilo... Laukiau, o nieko neatsakė...

S. Nėris suklydo, atsiprašė ir mi-
rė susitaikiusi su savo sąžine ir  Dievu.

Julija Gylienė
Lemont, IL

JI MIRÈ SUSITAIKIUSI SU SAVO SÂŽINE IR DIEVU

WASHINGTON,DC

Šiluvos koplyčioje pagerbta 
Švč. Mergelė Marija

ELVYRA VODOPALIENÈ

Rugsėjo 21 d. sekmadienį, Wa-
shington, DC, Baltimorės ir apylinkių
lietuviai rinkosi į didingą Marijos
garbei pastatytą šventovę – The
Basillica of the National Shrine of the
Immaculate Conception, Washing-
ton, DC išklausyti šv. Mišių švenčiant
Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo
Šiluvoje 400 m. sukaktį. Šioje Ame-
rikos katalikų tautinėje Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo šventovėje yra ir
visiems lietuviams brangi ir reikš-
minga Šiluvos Marijos koplyčia, ku-
rioje Washingtono Lietuvių misijos
kapelionas kun. Arvydas Žygas at-
laikė šv. Mišias. Šios šv. Mišios buvo
aukojamos meldžiant Švč.  Mergelės
Marijos užtarimo, prašant pas Vieš-
patį palaimos Lietuvai ir jos žmo-
nėms. 

Tai jau antrasis Marijos pager-
bimas Washingtone. Pirmasis Šiluvos
Švč. Mergelės Marijos pagerbimas
Washingtono Lietuvių misijoje įvyko
Epiphany bažnyčioje, Georgetown,
DC, birželio 29 dieną. Tame pagerbi-

me šv. Mišias laikė svečias kun. Kęs-
tutis Trimakas  kartu su kun. Arvydu
Žygu, o po šv. Mišių buvo išklausyta
kun. Trimako paskaita apie Šiluvos
Marijos apsireiškimą Šiluvoje prieš
400 metų. Šis antrasis pagerbimas
įvyko pačioje Šiluvos koplyčioje, kuri
prieš dvejus metus – 2006 m. iškil-
mingai atšventė 40-ties metų jubilie-
jų.

Ši nepaprastai įspūdinga Šiluvos
koplyčia  yra įrengta Bazilikos viršu-
tinėje dalyje, dešinėje pusėje. Bazilika
yra nuolatos lankoma maldininkų ir
turistų. Tad ir lietuvių Šiluvos koply-
čia susilaukia lankytojų, kurie gali
grožėtis ne tik didinga Šiluvos Mari-
jos skulptūra, sukurta skulptoriaus V.
Kašubos, bet ir dailininkų V. Jonyno
ir A. Elskaus Šv. Marijos sukurtais
paveikslais bei tautiniais motyvais
stilizuotais kryžiais, puošiančiais al-
torių. Gaila, kad šiais metais šven-
čiant 400 metų Šiluvos Švč. Mergelės
Marijos sukaktį nebuvo imtasi inicia-
tyvos suorganizuoti didesnio pobū-
džio iškilmių šioje Šiluvos koplyčioje.
Nė iš vienos lietuvių kolonijos neat-
vyko maldininkai, išskyrus kun. Pet-
ro Burkausko šv. Andrejaus ir šv. Ka-
zimiero parapijų klebono suorgani-
zuota maldininkų grupė iš Phila-
delphios. Kun. Burkauskas jau dau-
gelį metų organizuoja maldininkų
keliones į šią lietuvių Šiluvos Švč.
Marijos koplyčią.

Sugrįžtant į praeitį, buvo įdomu
perskaityti vyskupo Brizgio straipsnį
,,Drauge” (1986 m.) ,,Prisimenant
Lietuvių koplyčią Washingtone”. 

,,Šeštadienio pavakare, asistuo-
jant kun. A. Zakarauskui ir kun. J.
Malinauskui, dalyvaujant gausiai
lietuviams, vysk. V. Brizgys konsekra-
vo koplyčios altorių ir laikė pirmąsias
Mišias. Sekmadienį, rugsėjo 4 d.,
1966 m iškilmėse dalyvavo New Yor-
ko kardinolas Fr. Spellman, Balti-
morės kardinolas L. Shehan, arkivys-
kupai – vėliau kardinolai Washingto-
no P. O’Boyle, Chicagos J. P. Cody,
Philadelphijos J. Krol. Iškilmių pro-
cesija buvo pradėta labai tiksliu
laiku. Koplyčią laimino Washingtono
arkiv. P. O’Boyle. Šventovė buvo per-
pildyta dalyviais. Lietuvių chorai bu-
vo paskirstyti taip, kad galėtų va-
dovauti visos minios bendriems gie-
dojimams. ’Dainavos’ choras savo gie-
dojimu gerai pripildė šventovę. Prie
didžiojo altoriaus Mišias laikė vysk.
Brizgys, asistuojamas lietuvių kuni-
gų. Svečiams kardinolams ir vysku-
pams asistavo lietuviai prelatai ir
monsignorai. Pamokslą lietuviškai ir
angliškai sakė         Nukelta į 9 psl.

Penki Marijos vitražai Šiluvos koplyčioje.  Broniaus Čikoto nuotr.

Šv. Mišios Šiluvos  koplyčioje.
Broniaus Čikoto nuotr.
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Dèmesys energetikai ir finansams

Vilnius, spalio 15 d. (Balsas.lt) –
Eidama 63-uosius metus po sunkios
ligos mirė humanitarinių mokslų
daktarė Leonarda Jekentaitė-Kuz-
mickienė.

Velionė 11 metų buvo Lietuvos
televizijos diktorė, Lietuvos Naciona-
linės UNESCO komisijos generalinė
sekretorė (2001 m.) ir Vilniaus uni-
versiteto Filosofijos fakulteto docentė.

L. Jekentaitė gimė 1946 m. Vil-
niuje. 1969 m. ji baigė Vilniaus uni-
versiteto Gamtos fakulteto biofizi-
kos specialybę. 1977 m. apsigynė fi-
losofijos daktaro disertaciją „Žmo-
gaus problema amerikiečių neofroi-
dizme”. Išleido monografiją „Froi-
dizmas ir humanistinė psichoanali-
zė”, vadovėlius „Etika”, „Žmogus
tarp žmonių”.  

L. Jekentaitė dalyvavo tarptau-
tiniame judėjime „Filosofija su vai-

kais”. Paskelbė daug straipsnių eti-
kos, estetikos, filosofinės antropo-
logijos, feminizmo ir kt. klausimais.
Yra išvertusi pirmąsias mokomąsias
knygas iš anglų kalbos.  

Eurokomisarè vèl negailèjo 
kritikos valdñiai

Vilnius, spalio 15 d. (ELTA) –
Seimas skubos tvarka pritarė siūly-
mui indėlių draudimo sumą viene-
riems metams padidinti iki 100 tūkst.
eurų atitinkančios sumos litais, tai
yra 345 tūkst. litų. Nuostata galios
nuo š. m. lapkričio 1 d. iki 2009 m.
spalio 31 d.

Šiuo metu Lietuvoje draudžiama
22 tūkst. eurų suma – 3 tūkst. eurų
100 proc., likusi indėlio dalis – 90
proc.

Pasak finansų ministro Rimanto
Šadžiaus, siekiant sumažinti galimy-
bę ekonominės krizės padariniams iš-

plisti ir Lietuvoje, būtina stiprinti pa-
sitikėjimą Lietuvos finansų sektoriu-
mi. Viena iš priemonių šiam tikslui
pasiekti – indėlių draudimo sistemos
stiprinimas. Finansų ministro teigi-
mu, Lietuvos bankuose piliečiai laiko
apie 24 mlrd. litų indėlių.

Panašių priemonių jau ėmėsi ar-
ba paskelbė apie ketinimus imtis kai
kurios Europos Sąjungos (ES) šalys.
Spalio 7 d. vykusio ES Ekonomikos ir
finansų ministrų tarybos (ECOFIN)
susitikimo metu buvo sutarta, kad vi-
sos šalys narės padidins indėlių drau-
dimo sumą.

A. a. Leonarda Jekentaitė-
Kuzmickienė.

A. Siauruseviçius atsipirko 
griežtu papeikimu

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Mirè filosofè L. Jekentaitè-
Kuzmickienè�

Atkelta iš 1 psl.                  melu-
oti ir neigti iki šiol. Atsakomybe
reikės pasidalyti visiems”, – ver-
slininkams kalbėjo D. Grybauskaitė.
Eurokomi-sarė mano, kad kitų metų
valdžios sektoriaus deficitas gali
peržengti ES įstaigų neleidžiamą 3
proc. BVP ribą. 

„Dabartinė vyriausybė įeis į isto-
riją kaip sugebėjusi nuslėpti nuo Lie-
tuvos piliečių tiesą apie tikrą ekono-
minę padėtį”, – be užuolankų kalbėjo
eurokomisarė Dalia Grybauskaitė. –
Bet kuri valstybė turi žinoti tiesą.
Lietuvos valdžia tiesą neigė, slėpė
faktus.” 

Finansų specialistė apie Lietuvą,
o ir visą pasaulį ištikusią krizę kal-
bėjo be užuolankų. Pasak jos, Lietuva
Europos Sąjungos (ES) akimis tampa
išskirtine valstybe, nes, užuot ban-
džiusi pasinaudoti Europos Komisijos
(EK) dar pavasarį pateiktais pasiūly-
mais, ji elgėsi atvirkščiai ir skatino
infliaciją. Ilgą laiką lietuvaičiai buvo
raminami, nuo jų buvo slepiama
tikra ekonominė ir finansinė padėtis.
Vyriausybė numojo ranka į reikšmin-
gus procesus ir postringavo apie tai,
jog Lietuva yra maža šalis ir mūsų
niekas negali paveikti. O pasitikėji-
mas, anot europarlamentarės, yra la-
bai ,,svarbus ekonominis faktorius.”

Dar pernai dalyvaudama pana-
šioje konferencijoje ji kalbėjo apie
puotą maro metu, besaikį, nepama-
tuotą skolinimąsi. Dabar pildosi pa-
tys juodžiausi spėjimai – infliacija
dviženklė, iššvaistytas šalies iždas,
specialistų nuomone, biudžeto defici-
tas kitąmet bus viršytas 3 proc. 

„Didžiausios vyriausybių klaidos
yra delsimas, sunkios padėties neigi-
mas. Tai klaida, kuri stumia šalis į

duobę. Nenoriu minėti konkrečių ša-
lių, bet jūs žinote, apie ką kalbu”, –
atviravo europarlamentarė. Pasak
jos, tokioje padėtyje ES mažai kuo
gali padėti. „Problemos – visuotinės,
o atsakomybė – nacionalinė”, – sakė
D. Grybauskaitė.

Europarlamentarės nuomone,
kai kurios valstybės suteikė per dide-
les garantijas indėliams. „Mes žino-
me, kas dėjosi su santaupų grąžinimu
Lietuvoje. Viskas nusitęsė 17 metų ir
baigėsi 6 tūkst. litų”, – lietuvišką
santaupų grąžinimo istoriją prisimi-
nė europarlamentarė.

„Mes esame siaubingoje pasaulio
finansinėje krizėje. Pasaulis susidūrė
su trimis problemomis – tarpbankine
finansine suirute, energetikos proble-
momis ir maisto kainomis. Galbūt ši
krizė ir nebus tokia gili, kaip buvo Di-
džiosios depresijos metais, bet nuos-
mukis bus ilgas”, – neslėpė D. Gry-
bauskaitė.

Pasak eurokomisarės, Lietuvos
vyriausybė tylėjo ir tokiu būdu rodė,
jog problemos nebus išspręstos, o ki-
tose ES šalyse jau buvo imtasi jas
spręsti, krizei ruoštasi. „Mes jau įei-
name ne į klasikinę U raidės krizę,
bet klimstame į krizę, kurią galima
pavaizduoti L raide. Nusileidę į dug-
ną kapanotis galime labai ilgai”, – sa-
kė už ES biudžeto ir finansų politiką
atsakinga europarlamentarė.

Eurokomisarės įsitikinimu, to-
kioms vyriausybėms kaip Lietuvos
teks vis brangiau skolintis ir todėl di-
džioji dalis BVP atiteks skolų apmo-
kėjimui. D. Grybauskaitės nuomone,
iki to prieita dėl pačių politikų kaltės.
Niekas nekreipė į EK patarimus siek-
ti biudžeto balanso, riboti išlaidų
augimą, kaupti nenumatytąsias paja-

Vilnius, spalio 15 d. (ELTA) –
Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) ta-
ryba visuomeninio transliuotojo ge-
neraliniam direktoriui Audriui Siau-
rusevičiui nusprendė skirti griežtą
papeikimą ir palikti jį vadovo kėdėje.

Tarybos posėdyje buvo svarsto-
mas A. Siaurusevičiaus elgesys, kai
porinkiminę naktį Socialdemokratų
partijos štabe jis, kaip įtariama, buvo
užkluptas neblaivus, o vėliau slėpėsi
nuo žurnalistų elektros skydinėje.
LRT vadovas įsivėlė į konfliktą su jį
fotografavusiu ,,Respublikos” žurna-
listu.

Rinkimų naktį įvykyje dalyvavę
žurnalistai LRT tarybos prašė išklau-
syti ir jų nuomonę, bet taryba į pra-
šymą neatsižvelgė.

Pasak LRT tarybos pirmininko
Gedimino Ilgūno, pasiūlymų dėl tary-
bos sprendimo buvo įvairių. A. Siau-
rusevičius teigiamai vertino tarybos
sprendimą. Jis taip pat neatmetė ga-
limybės teistis su jį esą sužalojusiais
ir apdaužusiais žurnalistais, nors pri-
pažino, kad toks sprendimas dar gali
keistis.

Tuo tarpu G. Ilgūno teigimu, jei-
gu bus nuspręsta A. Siaurusevičių
bausti administracine tvarka, LRT
taryba jo likimą vadovo pareigose
svarstys iš naujo. 

Punskas/Vilnius, spalio 15 d. (ELTA) – Naujajame lietuvių liaudies kul-
tūros centre Punske prasidėjo tradiciniai etnografijos renginiai – rudens
vakaronės.  Kultūros centro medinis pastatas pastatytas XIX a. architektūros
stiliumi. Čia savo namus surado iki šiol labai aktyviai Punske veikiantys etno-
grafiniai ansambliai.  Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Îsilaužta î Lietuvos ambasadâ�

Atkelta iš 1 psl.
jungčių planą ir jam skirti papildomą
finan-savimą. Toks pasiūlymas
pateiktas per Baltijos šalių, Lenkijos,
Suomijos, Danijos premjerų ir Švedi-
jos užsienio reikalų ministrų bei J. M.
Barroso va-karienę Briuselyje.
Dalyvavę premje-rai pritarė tokio
plano rengimui, ku-riam vadovaus
EK.

Ministras pirmininkas G. Kirki-
las pareiškė, kad Baltijos šalių ener-
getinių jungčių plano sudarymas ir
įgyvendinimas padarytų Lietuvos-

Lenkijos ir Lietuvos-Švedijos elektros
tiltus visos ES atsakomybe, o tai pas-
partintų projektų vykdymą ir padėtų
juos geriau finansuoti.

Tačiau nepaisant tokio plano pa-
rengimo ir vykdymo, Lietuva ir toliau
laikosi savo nuostatos, kad 2010–
2012 m. laikotarpis – kritinis, nes nė-
ra trumpalaikių priemonių, kurios
galėtų išspręsti Lietuvos energetinio
saugumo problemas. Todėl G. Kirki-
las pakartojo Lietuvos nuostatą dėl
Ignalinos atominės elektrinės stabdy-
mo laiko svarstymo.

A. Siaurusevičius gailisi ir atsiprašinė-
ja dėl savo veiksmų.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, spalio 15 d. (Lietu-
viams.com) – Naktį iš šeštadienio į
sekmadienį buvo įsilaužta į Lietuvos
ambasadą Belgijoje.

Tai patvirtino Užsienio reikalų
ministerijos Informacijos ir viešųjų
ryšių departamento direktorė Violeta
Gaižauskaitė. „Šiuo metu vyksta ty-
rimas. Kol jis vyksta, daugiau neko-

mentuojame”, – sakė V. Gaižauskaitė.
Vyriausiosios rinkimų komisijos

pirmininkas Zenonas Vaigauskas sa-
kė, kad buvo išlaužtas ambasados sei-
fas, tačiau rinkimų organizavimui
reikalingi dokumentai buvo saugomi
kitame, todėl balsavimas ambasados
patalpose vyko sėkmingai. 

Padidinta indèliû� draudimo suma 
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terburg Pulkov oro uoste, pranešė
agentūra ,,Interfax”. Lėktuvą mėgi-
no užgrobti neblaivus vyras, bet jį su-
laikė kiti lėktuvo keleiviai. Triukš-
madarys atskrido kartu su kitais ke-
leiviais, jis perduotas teisėsaugos pa-
reigūnams.

DUBAJUS
Jungtiniai Arabų Emiratai (JAE)

tapo pirmąja arabų valstybe, pripa-
žinusia Kosovo nepriklausomybę.
,,JAE remia tautų apsisprendimo tei-
sę, todėl JAE paskelbė pripažįstantys
Kosovo nepriklausomybę”, – skel-
biama išplatintame šalies Užsienio
reikalų ministerijos pranešime. Pra-
ėjusią savaitę Kosovo nepriklauso-
mybę pripažino Portugalija. Iki tol
Kosovą jau buvo pripažinusios apie
50 pasaulio valstybių.

BOSASAS
Somalio saugumo pajėgos išva-

davo Panamai priklausantį laivą
,,The Wail” iš piratų, o prieš 2 dienas
per susišaudymą jie nukovė vieną iš
pagrobėjų, pranešė pareigūnai. So-
malio piratai šiais metais jau pagrobė
daugiau kaip 30 laivų ir už tai gavo
išpirkos nuo 18 iki 30 mln. JAV dol.
Dėl šių įvykių plaukiojimas prie Af-
rikos rago tapo pavojingiausiu pa-
saulyje. Pastaruoju metu tebevyksta
derybos dėl pagrobto Ukrainos pre-
kybinio laivo, kuris plukdė 33 tankus
ir kitokią ginkluotę.

WASHINGTON, DC
JAV regioniniai bankai nenori

priimti paramos iš vyriausybės. Ban-
kininkai teigia, kad gelbėti finansi-
nes įstaigas nuo jų pačių klaidų – ne-
sąžininga. Bet vyriausybė pasiren-
gusi remti bankus nekreipdama dė-
mesio į jų norus. Neseniai JAV fi-
nansų ministerija pristatė paramos
planą finansinėms įstaigoms. Minis-
terija nusprendė išpirkti kredito or-
ganizacijų akcijas už 250 mlrd. dol.
Pusė šios sumos bus išleista per arti-
miausias dienas 9 didžiausių šalies
bankų akcijoms pirkti.

BRIUSELIS
Ukrainos ministrė pirmininkė

Julija Tymošenko ir Europos Sąjun-
gos (ES) užsienio politikos vadovas
Javier Solana apsvarstė klausimus,
kaip užtikrinti politinį stabilumą Eu-
ropoje, taip pat – pasaulinės finansų
krizės problemas. J. Tymošenko pa-
žymėjo, kad J. Solana ,,tiksliai ir iš-
samiai žino, kokia yra padėtis Uk-
rainoje”. Ukrainos premjerė taip pat
pažymėjo, jog sugrįžusi ketina su-
rengti pasitarimus su Ukrainos pre-
zidentu Viktor Juščenko, parlamento
frakcijų vadovais, kad ,,būtų prisiim-
ta bendra atsakomybė” už veiksmus,
užkertančius kelią finansų krizei.

KIJEVAS
Ukrainos nacionalistai Kijeve su-

rengė mitingą paremti prieš Sovietų
valdžią kovojusios Ukrainos sukilėlių
armijos (USA) pripažinimą valstybės
mastu, o tuo pačiu metu susirinkę
kairiųjų protestuotojai kaltino na-
cionalistus bendradarbiavimu su na-
ciais. Daugiau kaip 400 nacionalistų
susirinko Kijevo centre esančiame
parke pareikalauti, kad Ukrainos su-
kilėlių armijos (USA) nariai būtų pri-
pažinti laisvės kovotojais. 

TBILISIS
Rusija vis pažeidinėja Gruzijos

oro erdvę, pareiškė Gruzijos parla-
mento pirmininkas David Bakradzė.
,,Rusijos karo lėktuvai vis įsibrauna į
Gruzijos oro erdvę, ir tai atvira Ru-
sijos politika: ji tęsia agresyvią
politiką prieš Gruziją”, – sakė žurna-
listams D. Bakradzė. Pasak jo, kai ES
vertina, ar išvesta Rusijos kariuome-
nė iš Gruzijos teritorijos, ,,Rusijos
veiksmai rodo, kad ji nori tęsti karinį
spaudimą Gruzijai”. Rusijos valdžia
jau pažymėjo, jog tokie Tbilisio pa-
reiškimai neturi jokio pagrindo.

SANKT PETERBURG
Aviacijos bendrovės ,,Turkish

Airlines” lėktuvas nutūpė Sankt Pe-

JAV

ARTIMIEJI RYTAI

RUSIJA

Kanados premjeras paskelb∂
pergalê rinkimuose

Damaskas, spalio 15 d. (AFP/
BNS) – Libanas ir Sirija oficialiai už-
mezgė diplomatinius ryšius, kurių
nepalaikė nuo pat nepriklausomybės
paskelbimo prieš 60 metų, pranešė
oficialioji naujienų agentūra SANA.

Sirijos užsienio reikalų ministras
Walid Muallem ir Libano užsienio
reikalų ministras Fawzi Salloukh pa-
sirašė bendrą pareiškimą, kuriuo
skelbiama apie užmezgamus Sirijos ir
Libano diplomatinius santykius.

Toks žingsnis buvo žengtas kitą
dieną po to, kai Sirijos prezidentas
Bashar al Assad  išleido įsaką už-
megzti santykius su Libanu, kurio
politikoje Damaskas  vadovavo dau-
giau kaip tris dešimtmečius iki 2005
m., kai buvo priverstas išvesti savo

pajėgas.
Liepą Paryžiuje B. al Assad ir Li-

bano prezidentas Michel Sleiman pa-
žadėjo, kad jų valstybės užmegs san-
tykius, o rugpjūtį Damaskas ir Bei-
rutas paskelbė, kad galvoja tuos pa-
žadus įvykdyti.

,,Daroma pažanga dėl dvišalių
Libano ir Sirijos santykių. Tai istori-
nis žingsnis į priekį Libano neprik-
lausomybės ir laisvo sprendimų priė-
mimo patvirtinimo ir įtvirtinimo ke-
lyje”, – sakoma libaniečių premjero
Fuad Sinior pareiškime.

Premjeras išreiškė viltį, kad šis
žingsnis yra ,,įžanga naujam santy-
kių puslapiui, kuris bus naudingas ir
Libanui, ir Sirijai, pasimokius iš pra-
eities”.

1990 m. baigėsi 15 metų trukęs
Libano pilietinis karas, o nuo 1991 m.
Damaską ir Beirutą siejo sutartis dėl
draugystės ir bendradarbiavimo po-
litiniais, ekonominiais ir saugumo
klausimais. Sirijai priešiška stovykla,
kuri sudaro daugumą Libano parla-
mente, jau seniai kritikavo tą sutartį
ir teigė, kad ja Damasko naudai au-
kojami Beiruto interesai.

2005 m. Sirija savo pajėgas iš Li-
bano išvedė pasidavusi spaudimui,
kurį pajuto po to, kai Beirute per
bombos sprogimą žuvo buvęs prem-
jeras Rafiq Hariri. Damaskas kate-
goriškai neigia, kad yra susijęs su tuo
nužudymu.

Daroma pažanga dėl dvišalių Libano ir
Sirijos santykių. SCANPIX nuotr. 

AFRIKA

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Libanas ir Sirija užmezgè�
diplomatinius ryšius

EUROPA

Otava, spalio 15 d. (,,Reu-
ters”/BNS) – Kanados premjeras
Stephen Harper paskelbė pergalę rin-
kimuose, per kuriuos konservatorių
padėtis valdžioje gerokai sustiprėjo.

,,Kanadiečiai balsavo, pateikė sa-
vo sprendimą ir nubrėžė mūsų šaliai
kelią į priekį”, – sakė jis džiūgaujan-
čių šalininkų miniai savo gimtajame
Kalgario mieste Albertos provincijoje.

Konservatoriai, kurie 2006 m.
buvo gavę 36,3 proc. balsų, antradie-
nį gavo 37 proc. balsų, tačiau kairiųjų
stovykloje balsai dabar labai išsiskirs-
tė, tad konservatorių padėtis yra ge-
rokai stipresnė.

Tuo tarpu opozicinės Liberalų
partijos vadovas Stephane Dion pri-
pažino pralaimėjimą antradienio vi-
suotiniuose rinkimuose, ir pasigirdo
spėlionių, kad jis netrukus neteks sa-
vo pareigų. Liberalai pasirodė pras-
čiausiai nuo 1984 m., bet S. Dion sa-

kė, jog atsistatydinti negalvoja.
,,Kanadiečiai prašo manęs būti

opozicijos vadovu, ir aš tą atsakomy-
bę priimu kaip garbę”, – per šalinin-
kų mitingą Monrealyje sakė jis.

Nors liberalai lieka didžiausia
opozicine partija, dalis jos turėtų vie-
tų atiteko konservatoriams ir kairio-
sios pakraipos Naujajai demokratų
partijai.

,,Kanadiečiai prašo manęs puo-
selėti liberalų vertybes drauge su ko-
manda, kuri yra ne tokia didelė, bet
užgrūdinta ir ryžtinga”, – prancūziš-
kai sakė S. Dion. Pasak jo, jis atsa-
kingai dirbs, kad užtikrintų parla-
mento darbą ekonominės krizės me-
tu. 53 metų S. Dion rinkimuose pir-
mą kartą dalyvavo kaip liberalų
vadovas. Buvęs aplinkos ministras
buvo nepriklausomas kandidatas, ku-
ris 2006 m. per suvažiavimą įveikė 2
varžovus.

Po rinkimų Kanadoje konservatorių padėtis valdžioje gerokai sustiprėjo.                                                                                                    
SCANPIX nuotr. 
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Skelbimai

,,DRAUGAS” informuoja, ,,DRAUGAS” formuoja;
,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis! 
,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas!
Prenumeruokime ir skaitykime ,,DRAUGÅ! 

www.draugas.org

Mūsų stalui

Kaip valgome, taip
gyvename

Neužtenka vien sveikai virti,
naudotis sveikais receptais, bet taip
pat reikia kreipti dėmesį ir kaip mes
tą sveiką maistą pateikiame savo kū-
nui, kokiais kiekiais ir kokia tvarka.
Tvarkome namus, tvarkome aplinką,
taip pat turime tvarkingai elgtis ir su
maistu: stebėti, ką valgome, kiek val-
gome ir kaip valgome. Dievas sukūrė
mūsų kūną taip tobulai, kad reikia
tik įsivaizduoti ir pamatyti, kad
mūsų kūne visi organai išdėstyti
nuoseklia tvarka ir kaip jie vienas
nuo kito priklausydami veikia. 

Tai gyvoji laboratorija. Su burna
pradedame valgyti, dantys kramto
maistą, kuris eina į skrandį. Ten jis
apdorojamas, atliekos išmetamos į
žarnas, kraujas, pasotintas suvirškin-
to maisto, keliauja per visą organiz-
mą. Kepenys dirba dieną naktį, filt-
ruoja, švarina nuo toksinų ir t.t. Tad
mes privalome nuolatos stebėti tą
mūsų organų veiklą, jausti bet kokius
pokyčius. O jų būna visokių – sveikų
ir nesveikų. Pvz., jei teisinga linkme
pakeitėme savo mitybą, pirmomis
dienomis ypač skrandis ims ,,purkš-
tauti”. Tada pajusime lyg ir skran-
džio skausmus. Žmonės dažnai sako,
kad negali to ir to valgyti, nes jiems
,,rėmuo” skauda ar jis ar ji yra aler-
giška(s) tam. Tačiau jei žinome, kad
tai yra sveikas ir vertingas maistas,
valgykime jį ir toliau. Skrandis su tuo
apsipras ir nieko daugiau nejusime.
Pvz., kas nevalgo česnakų ir staiga
nutarė juos valgyti, tai pradžioje pa-
jus tokį blogumą, net pykinimą, bet
tas neturi išgąsdinti, tai normalus
procesas. Kitas, nepratęs prie aštrių
patiekalų, staiga suvalgęs aštresnį
maistą pajaučia skrandyje lyg sopu-
lius; taip skrandis pradėjo ,,naujo”
produkto apdorojimą ir čia nieko blo-
go. O visi pipirai, kartesnės daržovės
turi daug daugiau vitaminų, įvairių
mineralų, net ir liaudyje sakoma:
kartų nuryk, o saldų išspjauk. Gam-
tos dėsniai byloja, kad gyvame orga-
nizme, kaip bet kurioje kitoje ener-
getinėje sistemoje, be paliovos vyksta
energijos apykaita: viena įeina, kita
išsiskiria. Valgydami mes pakrauna-
me organizmą, o organai apdoroja ir
atliekas išmeta. Maistas – tai (kaip
šviesa, oras, vanduo) priimamoji ener-
gija, o gyvybės apraiškos (šiluma,
kvėpavimas, judėjimas, mintys, iš-
skyros, pvz., angliarūgštė, šlapimas,
prakaitas ir kt.) –  šalinimo energija.
Norime būti sveiki? Vadinasi, tarp šių
dviejų energijų – tarp maisto ir šalini-
mo – turime išlaikyti pusiausvyrą.
Gražiai dr. Mehmet Oz palygina žmo-
gaus kūną su namu. Pagal jį, žarny-
nas yra kanalizacijos vamzdžiai, į ku-
riuos mes be jokio gailesčio metame
visokias šiukšles. Po kurio laiko na-
mo vamzdžiai užsikemša ir yra rei-
kalingi išvalymo; taip ir žarnyne
maistas stovi aplipęs prie sienelių,
pro jas sunkiai praeina iš skrandžio
atėjęs suvirškintas maistas. 

Valgome skubėdami, gerai nesu-
kramtę maisto ryjame ir tą mūsų ne-

atliktą darbą verčiame skrandžiui at-
likti. Taip skrandyje ir žarnyne liku-
sios maisto atliekos pūva, atsiranda
dujos, užterštas kraujas cirkuliuoja
po visą organizmą, palikdamas nuo-
sėdas ant kepenų, inkstų, tulžies ir
kt. organų. Visos šios nuosėdos kau-
piasi apie organus ir taip susidaro
akmenys. Tad yra būtinas organizmo
valymas. Tačiau apie tai  čia  daug
nekalbėsiu,  tai galima bus padaryti
,,Sveikatos” skyriuje.

•••
Vos tik prabudus lovoje pirmiau-

sia apie 100 kartų įtraukime ir išpūs-
kime pilvą. Taip darydami padedame
vakarykštės dienos maisto atliekas
sustumti į krūvą. Vakar dieną mes
valgėme įvairiu laiku, įvairiais kie-
kiais, tad ir maisto atliekos žarnyre
kaupiasi dalimis. Atsikėlę pirmiausia
išgerkime vienu mauku būtinai šilto,
kūno temperatūros apie ½ lt van-
dens, kad jis padėtų išplauti skran-
dį, žarnas. Dar išgerkime valgomą
šaukštą žuvų taukų, kurie papildo
organizmą vitaminu D, valo žarnyną,
stiprina kraują, dėl to neturėsime są-
narių skausmų. Patikėkite – jie tikrai
nėra bjaurūs, reikia tik nugalėti savo
užsispyrimą ir paragauti. Pamatysi-
me, kaip klaidingai galvojome. Dr. M.
Oz net Ophra privertė žuvų taukų iš-
gerti per jos programą. Ji pradžioje
išsišiepusi tik ragavo, o paskui viską
vienu mauku išgėrė ir nustebo, kad
taukai net malonūs. Nereikia iš ryto
atsikėlus tuoj pat griebtis pusryčių.
Kitas dalykas, aišku, dirbantiesiems.
Tik tokie turėtų pusryčiams skirti
laiko ir iš vakaro pasiruošti rūbus,
susidėti popierius, knygas būsimai
dienai, kad neskubant galėtų paval-
gyti. Labai nesveika pradėti dieną įsi-
audrinus, skubant, bėgant. O kas ne-
dirba, tai gali pirmiausia pasimankš-
tinti, bent kiek išjudinti raumenis,
sąnarius, o po to skirti laiko pasi-
vaikščiojimui gryname ore. Grynas
oras, kaip ir maistas, reikalingas
mums. Kasdieninis pasivaikščiojimas
puikiai veikia širdies raumenį ir
kraujotakos sistemą. Tad svarbiausia
leiskime organizmui po vakarykštės
dienos išsikrauti, o po to sėskime ra-
miai prie pusryčių.

Pietus reikėtų valgyti stiprius ir
sočius, o vakarienei suvalgyti ką nors
lengvo. Nesveikiausia yra, kai valgo-
me padrikai. Šeimininkė, ruošdama
maistą, vis ką nors paragauja, tad
atėjus pietums ji jau neturės noro
valgyti, bus jau ,,prisiragavusi”, ta-
čiau tuoj po pietų ji jausis alkana, tad
vėl griebs ką nors valgyti. Toks nera-
cionalus valgymas tik svorį augina.
Reikia nusistatyti griežtas valgymo
valandas. Tarp jų valgyti vaisius,
daržoves, o suvalgius vakare – du tris
obuolius. Kitą rytą pajusime, kaip jie
padeda žarnynui išsikrauti.

Švariname ir tvarkome namus,
taip pat švarinkime ir tvarkingai pa-
laikykime savo kūną, tik tada būsime
sveiki.

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

IŠNUOMOJA PARDUODA

Troškinta triušiena 
su grybais

Apie 2 sv. triušis, 
4 šaukštai miltų, 
½ šaukštelio druskos, karčiųjų

pipirų, 
3 šaukštai aliejaus, 
1 didelis svogūnas, 
2 česnako skiltelės, 
1 puodukas balto sauso vyno, 
1 puodukas vandens, 
1 kubelis vištienos sultinio, 
puodelis šviežių grybų, 
lauro lapas, 1 šaukštelis sutrintų

čiobrelių arba keletas šviežių čiobrelio
šakelių.

Triušieną nuskalauti, nusausin-
ti ir supjaustyti gabalais. Miltus su-
maišyti su druska ir pipirais. Kiek-
vieną pavolioti paruoštuose miltuose
ir apkepinti iš visų pusių aliejuje.
Sudėti svogūnus ir česnakus, truputį
pakepinti maišant. Į kaistuvą supilti
vandenyje ištirpintą sultinio kubelį,
vyną, sudėti čiobrelius ir viską pa-
lengva kaitinti, kol užvirs. Tada su-
dėti apkeptus triušienos gabalus.
Sumažinti ugnį, uždengti ir troškinti
apie valandą. Kartas nuo karto pa-
maišyti. Galiausiai sudėti grybus ir
dar kiek patroškinti. 

Triušienos kepsnys

Vienas triušis su kaulu, 
aliejaus kepimui, 
1 didelis svogūnas, 
puodelis ankštinių pipirų, 
šaukštas sviesto, 
kelios skiltelės česnako, 
keli švieži pomidorai, 
puodelis raudonojo vyno, 
2 puodeliai jautienos sultinio.

Triušį sukapojame gabalais ir  4
val. marinuojame vyne su svogūnais
ir ankštiniais pipirais.  Išėmę iš ma-
rinato mėsą apkepiname, dedame į
puodą ir 30 min. troškiname, įpylę
jautienos sultinio. Į puodą su troškin-
ta mėsa įdedame pakepintą svogūną,
pipirus, dalį šviežių pomidorų, česna-
kus ir dar 10 min. patroškiname. Val-
gome užpylę padažu, kuriame troški-
nosi. Prie šio patiekalo tinka bulvės,
ryžiai.

Troškinta triušiena

Vienas triušis, 
1 šaukštas aliejaus, 
sviesto, 
miltų, 
1 morka, 
petražolių kelios šakelės, 
1 svogūnas, 
pusė puodelio grietinės ar grieti-

nėlės, 
maltų pipirų, druskos.
Nuplautą, nusausintą triušį su-

kapojame gabalais, pasūdome, pa-
barstome pipirais. Tada gabalus pa-
voliojame miltuose ir apkepiname
aliejuje su sviestu. Gabalus sudedame
į puodą, pabarstome susmulkintomis
ir aliejuje apkepintomis morkomis,
svogūnais ir česnakais. Įdedame pet-
ražoles. Viską užpilame karštu van-
deniu ar sultiniu, uždengiame ir
troškiname, kol mėsa suminkštės. Į
pabaigą supilame grietinę ar grieti-
nėlę. Įberiame truputį citrininės
druskos ar ,,Lemon pepper”, pagal
skonį. Valgome su virtomis karštomis
bulvėmis.

Paruošė 
Nijolė Nausėdienė

El-paštas: nausediene@aol.com

Išnuomojamas 4 kamb. butas
su baldais. Kedzie ir 66 Pl. 

Naujesniame name.
Tel. 708-656-6599

Plainfield rajone nuomojamas
arba parduodamas „duplex” ($1,200

arba $164,900). Du mieg. 11/2
vonios, 1 automobilio garažas. Rami
vieta, geras susisiekimas, I–55, I–80,

arti parduotuvės. 
Tel. 815-919-7188.

Triušienos patiekalai
Pabaigai pateiksiu kelis triušienos mėsos patiekalus. Triušiena yra svei-

ka, be riebalų mėsa, lengvai virškinama. 
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Atkelta iš 5 psl.   prel. L. Mendelis,
dosniausias koplyčios rėmėjas. Visos
iškilmės ir pamaldos vyko taip, kad
po jų arkivyskupas P. O’Boyle ir
monsg. Th. Grady pasakė kompli-
mentą, kad toje šventovėje tolygių iš-
kilmių dar nebuvę”.

Tame pačiame straipsnyje vysk.
Brizgys pamini ir šių iškilmių organi-
zacinį komitetą teigdamas, kad ,,Ne-
užmirštamą įspūdį paliko Washingto-
no lietuviai. Jų čia buvo nedaug, bet
jie visi susibūrė nepaprastu entuziaz-
mu šventės ruošimui. Iš jų čia buvo
suorganizuotas šventės iškilmių ko-
mitetas su pirmininku prof. A. Va-
saičiu, vicepirmininku dr. D. Krivic-
ku, kun. K. Pugevičium iš Baltimo-
rės”.

Šiais metais minint 400 m. Šilu-
vos Švč. Mergelės Marijos šventę,
nors ir be oficialaus komiteto, šios
šventės darbus nepaprastai gražiai
atliko LB Kultūros tarybos pirminin-
kė Dalė Lukienė, Washingtono LB
pirmininkė Danelė Vidutienė, Wa-
shingtono lietuvių Misijos valdybos
narė Sigita Naujokaitienė ir Audronė
Pakštienė. Šv. Mišias Šiluvos koply-
čioje užsakė lietuvių Misijos vadovas
Kęstutis Čižiūnas. O Washingtono
lietuvių misijos kapelioną kun. Arvy-
dą Žygą iš oro uosto, kaip kiekvieną
kartą, kai jis atskrenda iš Putnam,
CON., paėmė Genė ir Kazys Vasaičiai.

Šv. Mišios prasidėjo pusę trijų po-
piet. Prisirinko pilna koplyčia maldi-
ninkų. Matėsi atvykusių ir iš Balti-
morės. Buvo miela matyti kun.  Žygą
su energija, šypsena ir pamaldumu
ateinant į šią Šiluvos Švč. Mergelės
Marijos koplyčią ir paskui – laikant
šv. Mišias. 

Pamokslo metu kun. Žygas džiau-
gėsi, kad 400 m. sukakties proga šv.
Mišias gali atlaikyti šioje Šiluvos
Mergelės Marijos garbei pastatytoje
koplyčioje. Šios šventos Mišios, kur
nuo gėlėmis papuošto altoriaus žvel-
gė Šiluvos Mergelė Marija, kur kun.
Žygo palaiminimas ir giesmė ,,Marija,
Marija” palydima Deana Howes švel-
naus balso  buvo nuostabus ir neišdil-
domas šios šventės momentas.

Po šv. Mišių visi maldininkai rin-
kosi į gretimą Amerikos katalikų uni-
versiteto pastatą pamatyti  filmo
,,The Way to Šiluva” ir pabendrauti
prie vaišių stalo. Šiluvos Marijos pa-
veikslas, apsuptas gėlių, puošė šią
priėmimo salę. Vaišes rūpestingai
tvarkė A. Pakštienė ir Janina Čiko-
tienė su padėjėjomis. Sigita Naujokai-

tienė pradėjo popietės programą
padėkodama visiems susirinkusiems
ir pakvietė LB Kultūros tarybos pir-
mininkę D. Lukienę supažindinti su
filmu. Lukienė pirmiausia supažindi-
no visus su priekyje salės stovinčiu
įspūdingu plakatu. Šis didžiulis spal-
votas plakatas išryškino atskirų vie-
tovių Žemaitijos, Trakų, Pivašiūnų,
Pažaislio, Šiluvos, Aušros Vartų, Žo-
lynų ir Krekenavos Švč. Mergelės
Marijos portretus. Šis nuostabus pla-
katas buvo sukurtas architekto Rimo
Muloko Los Angeles Šiluvos šventei,
po to keliavo į Čikagą ir į Washing-
toną. Siekiant pabrėžti šio plakato
grožį jam specialiai rėmus padarė
Algis Lukas. Toliau Lukienė supažin-
dino visus ir su filmu, teigdama, kad
šis filmas yra anglų kalba, jį išvertė
Kęstutis Čižiūnas, o įkalbėjo mons.
Gintaras Grušas. Filmas buvo tikrai
labai geras, įdomus ir informatyvus.
Būtų puiku, kad  jis keliautų ne tik
per lietuvių kolonijas, bet ir per ar-
merikiečių katalikų parapijas. Po
filmo tarti žodį buvo pakviestas LR
ambasadorius Audrius Brūzga. Am-
basadorius su įsijautimu prisiminė,
kad ir jis tais keliais, kuriais mal-
dininkai Lietuvoje ėjo į Šiluvą vaikš-
čiojo. Atrodo, kad ir mes per šią di-
dingą šventę visi keliavome kartu į
Šiluvą pagarbinti Švč. Mergelę Ma-
riją.

Šiluvos koplyčioje pagerbta 
Švč. Mergelė Marija

Šv. Mišių dalyviai Šiluvos koplyčioje. Broniaus Čikoto nuotr.

Kun. Arvydui Žygui laikant šv. Mišias patarnauja Kęstutis Čižiūnas.
Elvyros Vodopalienės nuotr.

Žinom apie grėsmę 
LIETUVAI
kylančią iš Rusijos,

todėl mums svarbu, ką prie Amerikos vairo 
nori matyti tie, kurie gerai pažįsta Rusijos 
istoriją bei jos vadų psichologiją ir siekius. 

Rusijos žinovas Zbigniew Brzezinski, kurio
Rusijos grėsmės supratimu neabejojam, 
stipriai pasisako už Barack Obama. 

Todėl žemiau pasirašiusieji balsuosime už 
Barack Obama ir kviečiame už Obama 
balsuoti ir Jus. 

Arvydas Barzdukas, Falls Church, VA
Rimas Česonis, Webster, NY,
Rimas Domanskis Esq., Western Springs, IL 
Jūratė Krokytė Stirbienė, Philadelphia, PA
Rimvydas Mikšys, Seattle, WA 
Elona Vaišnienė, Ph.D., North Haven, CT
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Grožinės literatūros konkursas
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, Lietuvos vardo pirmą kartą

Kvedlinburg analuose 1009 metais paminėjimo proga ir 
tūkstantmečio jubiliejui pagerbti, skelbia romano konkursą

Skiriamos  trys premijos:
I – 5,000 dol.

II – 3,000 dol.
III – 2,000 dol.

Tema kūrėjams: ,,Lietuvai – tūkstantis metų!” (Mes didžiuojamės tūks-
tančio metų istorija ir šimtmečiais kurta tautine kultūra)

Laikas: Paskutinė kūrinio išsiuntimo data oro paštu – 2009 m. birželio
30 d. Prašome nelaukti ir kūrinius siųsti anksčiau.

Kūrinius siųsti: ALTS, Konkursui
2711 West 71 st Street
Chicago, IL 60629
USA

Teksto paruošimas: Konkursui siunčiamas kūrinys turi būti ne ma-
žiau 200 puslapių, parašytas spausdinimo mašinėle arba kompiuteriu, pa-
sirašytas slapyvardžiu. Slapyvardis turi būti užrašytas ant atskiro užklijuoto
voko, į kurį reikia įdėti savo kortelę su vardu, pavarde, adresu, telefonu ir
fakso numeriu. Tik laimėjusio rašytojo vokas bus atidarytas. Nepremijuoti
kūriniai negrąžinami.

Vertinimo komisija: Danutė Bindokienė
dr. Jonas Jasaitis
Petras Palilionis
Stasė Petersonienė
Vytautas Volertas

Premijų įteikimas: Lietuvių literatūros šventėje, Čikagoje, JAV, Kovo
11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventės metu

Tel. pasiteiravimui: 773-776-3399 (,,Dirvos” redakcija). Fax.: 773-776-
7059.

Gražus jubiliejinis vakaras
EDVARDAS ÕULAITIS

Nors Vaclovas Juodpusis yra
gimęs 1938 m. kovo 28 d., jo 70-me -
čiui skirtas vakaras įvyko spalio 28 d.
Vilniaus Rotušėje. Pagerbti jubiliato
susirinko visas būrys muzikų, kul -
tūros darbuotojų. Programą vedė šio
renginio sumanytojas prof. Rimvydas
D. Žigaitis, kuris muzikologui skyrė
daug gražių žodžių. Šventėje kalbėjo
ir kiti muzikos žinovai, pabrėždami
sukaktuvininko nuopelnus puoselė-
jant ir populiarinant lietuvišką mu -
ziką.

„Man svarbiausi yra lietuvių mu -
zikos atlikėjai. Į jų darbus žvelgiu su
didžiule meile”,  – kalbėjo jubiliatas.

Muzikinėje minėjimo dalyje pasi -
ro dė nemažai žymių atlikėjų, tarp ku -
rių buvo profesorius Virgilijus No -
reika, Lietuvos operos viltimi vadina-
ma solistė Jovita Vaškevičiūtė, pia -
nistas Aleksandras Vizbaras, liaudies
instrumentų ansamblis „Vaivora”
(vadovė prof. Lina Naikelienė) ir kiti.
Klausytojus labiausiai sudomino
scenos veterano V. Noreikos pasirody-
mas – be rimtų arijų, jis atliko ir
links mų kūrinių.

V. Juodpusis, be kitų pareigų,
Sta sio Vainiūno namuose (A. Goš -
tauto g. 2–41) trečiadieniais (nuo
rug sėjo iki gegužės mėn.) veda mu -
zikos ir poezijos vakarus. Tie, kurie
rengiasi svečiuotis Vilniuje, turėtų
nepraleisti progos juose apsilankyti.

Šio sukaktuvininko visus darbus

išvardinti būtų nelengva: jis Lietuvos
Respublikos kultūros ministerijos
vyriausias specialistas muzikai, Lie -
tuvos muzikų draugijos tarybos na -
rys, žurnalo ,,Muzikos barai” atnau-
jintojas ir ilgametis redaktorius,
,,Mu zikos kalendorių” (jau greitai
bus išleistas dvidešimtasis) sudaryto-
jas ir redaktorius. Už muzikologinius
darbus solenizantas apdovanotas
Vlado Jakubėno premija (1993 m) ir
t.t.

Vilnietis muzikologas Vaclovas
Juodpusis kopijuoja retus muziki-
nius kūrinius.

Edvardo Šulaičio nuotr.

Pirmą kartą gastrolių į JAV
atvykstantis choras „Pro musica”
(meno vadovė ir vyriausioji dirigentė
Rasa Gelgotienė, dirigentas Gedimi -
nas Gelgotas, chormeisterė Raminta
Gocentienė) klausytojams pristatys
kūrinius iš per ketverius choro veik-
los metus sukaupto repertuaro: lietu-
vių bei Šiaurės Europos šalių kompo -
zi torių chorinę klasiką, šiuolaikinių
autorių kūrinius.

Tarptautinį pripažinimą pelnęs
choras „Pro musica” susikūrė 2004
metais. Kolektyvas jau koncertavo
Ispanijoje, Italijoje, Rusijoje, Ukrai -
noje, Kuboje, Meksikoje, Gruzijoje.
„Pro musica” pristatė renesanso ir
baroko, ispaniškos ir amerikiečių
muzikos, Lotynų Amerikos, Šiaurės
Europos šalių kompozitorių muzikos
programas. 

Choras išleido dvi kompaktines
plokšteles, kuriose pristatoma Šiau-
rės ir Baltijos jūros šalių chorinė mu -
zika bei argentiniečių kompozito -
riaus Ariel Ramirez kūrinys „Misa
Criolla”. Per kelerius veiklos metus
choras įvertintas įvairiais apdovanji-
mais – Ispanijoje tarptautiniame
konkurse iškovojo trečiąją vietą už
kon kurso privalomąją programą, taip
pat 2005 m. choro „Pro musica” veik-
la Lietuvoje įvertinta „Aukso paukš-
tės” nominacija „Naujai suspindusios
žvaigždės” kategorijoje. Šis įvertini-
mas skiriamas jaunam chorui, per
trumpą laiką pasiekusiam įspūdingų
rezultatų. 

Klausytojams Amerikoje cho  ro

paruoštoje programoje skambės: J.
Nau jalio „In monte Olivetti” – M. K.
Čiur lionio „Kyrie” ir „Sanctus”, S.
Rach maninoff „Bogoro dice”, J. Ta-
mu lio nio harmonizuota lie tuvių liau-
dies dai na „Aik, aželi, undenia”, J.
Falik „Nepažįstamoji”, Z. Bruzaitės
„Užtek ė jo saulelė”, U. Sy sask „Ave
Maria”, G. Gelgoto „So dauto”, J. Gu -
davičiaus „Kur giria žaliuoja” ir kiti
kū riniai.

Visus chorinės muzikos mylėto-
jus kviečiame lapkričio 2 dieną, sek -
ma die nį, 1:30 val. p. p. į Švč. Merge -
lės Marijos Apreiškimo parapijos salę
(Annunciation), 259 North 5th St.
(North 5 ir  Havemeyer St., Prie Met -
ropolitan Ave.),  Brooklyn, NY 11211,
pasiklausyti šio choro atliekamų
kūrinių.

Įėjimo auka – 15 dol. Po šv. Mi -
šių, prieš koncertą bus galima pasi-
vaišinti šiltais užkandžiais. Po kon-
certo – kava ir pabendravimas su
choro dalyviais. 

Daugiau informacijos:
www.promusica.lt 

Lietuvių bei Šiaurės Europos
kompozitorių klasiką 

atliks choras ,,Pro musica”Mes visi gerai žinome, kad masa -
žai ir kiti ,,spa” malonumai atgaivina
kū ną, pakelia nuotaiką, ir palaiko
svei katą. Kadangi spalio mėnesį viso
pa saulio dėmesys nukreiptas į krū -
ties vėžį, Lithuanian Mercy Lift
(LML) kartu su ,,Re vive Spa” ruošia
labdaringą ,,Spa dieną”, siekiant pa -
remti kasme tinę organizacijos prog -
ramą, skir tą Lietu vos moterų vėžio
diagnostikos ty rimams. Nuo 2003 m.,
padedant LML, Lietuvos moterims
ne mokamai atlikta per 7,000 mamog -
ramų.  Visi atvykę į ,,Spa dieną” galės
pasidaryti veido ir kūno masažą, pe -
dikiūrą, manikiūrą, pasimėgauti atsi-
palaidavimo procedūromis ir net pa-
ragauti naujų vynų! 

Patyrusios spe  cialistės dirbs
savanoriškai.  Pro cedūrų kaina  – ne -
didelė. Pvz., pusvalandžio manikiū -
ras tiktai 25 dol., masažas tik 40 dol.
Kitas paslaugas ,,Revive Spa” atliks
susitarus. Šaunu, kad savi nin kė ir
bendradarbės rūpinasi gim to jo kraš-
to moterimis. Visas pelnas bus skir-
tas padėti Lietuvos mote rims.

Kviečame visus, tiek vyrus, tiek
moteris, atsigaivinti ir tuo pačiu pa -
remti šią programą. Renginys vyks
sek madienį, spalio 19 d., nuo 10 val.
r. iki 5 val. p. p. Gi tanos Puskunigies
salone ,,Revive Spa”, 225 N. Whit -
taker Rd.,  New Buffalo miesto cen-
tre, Michigan.  Užsisakyti procedūras
galite telefonu 269-469-9111 arba  el.
paštu: therevivespa@hotmail.com.
Papildoma in for macija:  www.there-
vivespa.com.  ir www.Lithuanian mer -
cy lift. org. Pastarajame tinklalapio
pus lapyje rasite žemėlapį, kur paro-
doma, kaip plačiai po Lietuvą pas -
klidusi LML programa, padedanti
Lietuvos mote rims. O gal ši progama
palietė Jūsų gimtąsiais vietas?

Kodėl LML rūpinasi krūties vė -
žio diagnostika? Jungtinėse Ameri -
kos Valstijose moterims, sulauku-
sioms 40 metų amžiaus, yra atlieka -
mos kasmetinės mamogramos. Deja,
Lie tu voje daugeliui moterų per visą
gyvenimą mamografinis tyrimas,
kuris leidžia įtarti vėžį ar ikivėžinius
pakitimus, nėra atliktas nė karto. Kai
2003 metais LML pradėjo organi zuo -
ti vėžio tyrimo programą, Lietu voje
mamogra finis ištyrimas ne buvo pri-
valomas.  LML, padedant vietinėms
savivaldybėms, pradėjo mamogra -
finio tyrimo programą kaip pagalbą
moterims, ypač gyvenančioms kaime.
Moterims buvo sudaroma galimybė
nemokamai nuvykti į onkologijos
centrus, esan čius Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje, Pa ne vėžyje ir Šiauliuose.  

Svarbi pažanga įvyko 2007 me -
tais, kai Lietuvos sveikatos ministeri -
ja 49–60 metų amžiaus Lietuvos
moterims mamografinius tyrimus –
krūties peršvietimą rentgeno spindu-
liais – pradėjo atlikti nemokamai.
Kadangi moterims, gyvenančioms
pro vincijos miesteliuose ir kaimuose
sunku atvažiuoti į mamografijos cen -
t rus, LML programa dar labai rei -
kalinga ir yra labai vertinama.  LML
tęsė šią programą 2007 ir 2008 me -
tais, o Jūsų geranoriškos paramos dė -
ka pasiryžusi tyrimus tęsti ir 2009
metais.  

Daugiau informacijos apie LML
ma mogramų programą bei kitas hu -
ma nitarines programas – tuberku lio -
zės gydymą, paramą sergantiems au -
tiz mu bei diabetu, savi žudybės pre-
venciją bei kitus LML darbus – galite
rasti tinklalapyje:

www.lithuanianmercylift.org.

LML info 

Atsigaivinkite ,,Spa dienoje”   

Alfonsas Baliūnas, gyvenantis Cleveland, OH, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė  50 dol. auką. Labai dėkojame.
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A. A. ALFONSAS DZIKAS
2008 m. spalio 12 d. netekome

vieno iš ,,Draugo” bendradarbių, JAV
LB tarybos nario, JAV LB Hartford
apylinkės veikėjo, Hartford apylinkės
lietuviškos radijo valandėlės ,,Tėvy-
nės garasai” vedėjo, Šv. Trejybės pa-
rapijos nario Alfonso Sauliaus Dziko.

A. Dzikas gimė Teklės ir Stasio
Dzikų šeimoje 1938 m. rugpjūčio 2 d.
Kaune. 1949 m. kovo mėn. su tėvais
atvyko į Ameriką, apsigyveno Eliza-
beth, NJ. 1957 m. persikėlė gyventi į
Brooklyn, NY, o po poros metų į
Woodhaven, NY. Lankė Brooklyn
Polytechnic Institute, kur 1960 m.
apsigynė Bachelor of Science Mecha-
nical Engineering (BSME). Studijuo-
damas dalyvavo ROTC, baigęs studi-
jas gavo ir JAV kariuomenės antrojo
leitenanto laipsnį. Studijuodamas ak-
tyviai veikė Studentų sąjungoje ir
ateitininkuose. A. Dzikas dvejus me-
tus tarnavo Amerikos kariuomenėje
įsigydamas I leitenanto laipsnį, būda-
mas atsargoje pakilo iki kapitono
laipsnio. 1961 m. vedė Dalią Minkū-
naitę. 1962 m. prieš pat Kalėdas su
žmona persikėlė gyventi į Hartfordo
apylinkę. Apsigyveno East Hartforde,
o nuo 1968 m. gyveno West Hartforde.

1963 metais atnaujino pažintį su
Algimantu Dragunevičium, ,,Tėvynės
garsų” vedėju (kartu gyveno Hanau,
Vokietijoje stovykloje). Susidomėjo
lietuviška radijo valandėle ir buvo
pakviestas dirbti jos pranešėju.  1963
m. rudenį Hartfordo apylinkės lietu-
viai pirmą kartą išgirdo Alfonso balsą
radijo bangomis. 1988 m. A. Dragu-
nevičiaus sveikatai susilpnėjus, jis
perėmė ,,Tėvynės garsų” vadovavi-
mą. 2003 m. už vadovavimą radijo va-
landėlei A. Dzikui buvo suteikta JAV
LB premija. 2007 m. ,,Tėvynės gar-
sai” atšventė 50-metį.  

A. Dzikas vis norėjo paįvairinti
vedamas radijo programas. Įrašinė-
davo įvairius lietuviškus renginius,
vykstančius Connecticut valstijoje,
vis ieškodavo lietuviškos muzikos,
paskutiniu metu iš Lietuvos grįždavo
su keliais tuzinais kompaktinių
plokštelių.

A. Dzikas buvo ilgametis Šv. Tre-
jybės bažnyčios Hartforde narys. 25
metus išbuvo skaitytoju lietuviškose
Mišiose. Priklausė Hartfordo Šventos
Trejybės parapijos chorui. Buvo ilga-
metis parapijos komiteto (Church
Council) narys. Nuo pat Šv. Trejybės
parapijos įsteigimo 1965 m. su šeima
dalyvavo Kavutės klubo veikloje po
lietuviškų Mišių.

1968 m. A. Dzikas buvo išrinktas
į JAV LB Hartfordo apylinkės valdy-
bą. Ten ėjo įvairias pareigas: pirmi-
ninko, vicepirmininko, sekretoriaus.
Buvo atstovu į Hartfordo Mayor‘s All
American Council. 6-ias kadencijas
išbuvo JAV Lietuvių Bendruomenės
Tarybos nariu. Vienai kadencijai bu-
vo išrinktas JAV LB Prezidiumo vice-
pirmininku. 2004-2007 metais ėjo
Krašto valdybos vykdomojo vicepir-

mininko pareigas. A. Dzikas už savo
veiklą ir indėlį į JAV LB veiklą buvo
apdovanotas JAV LB Krašto valdybos
žymeniu.

Atsinaujinus Hartfordo Lietuvos
Vyčių 6-tai kuopai, tapo jos nariu.
Kelis kartus šioje organizacijoje ėjo
vicepirmininko pareigas.

36 metus buvo žmonos Dalios va-
dovaujamos šokių grupės ,,Berželis”
muzikos technikas, fotografas ir rė-
mėjas. 

Porą metų A. Dzikas mokytojavo
Hartfordo „Švyturio” lituanistinėje
mokykloje. Priklausė Hartfordo Lie-
tuvių klubui – buvo klubo narys ir
daugybę metų Klubo direktorius.
Nuo studentavimo dienų priklausė
ateitininkams. Praeitas 4 vasaras or-
ganizavo vakarines programas Ateiti-
ninkų polsio savaitei pranciškonų
vienuolyno Kennebunkport Svečių
namuose. 

Su žmona Dalia užaugino sūnų
Saulių Aleksandrą ir dukrą Rimą
Teresę. Vaikai sukūrė gražias šeimas:
Saulius vedė Ireną Skorupski, o Rima
ištekėjo už John Gallagher. Didžiau-
sią džiaugsmą suteikė keturios anū-
kės: Danielle ir Sara Gallagher ir
Anastasia ir Sophia Dzikaitės.

Atostogaujant Kennebunkporte
„Nesi” (taip anūkės vadino Alfonsą) se-
nelis su jomis keldavosi saulei tekant
ir eidavo prie jūros pasivaikščioti.

Fotoaparatas ir Alfonsas buvo
neišskiriami. Būdamas jaunesnis
mėgo sportuoti: tenisą, golfą, slidi-
nėjo. Mėgo stebėti sporto varžybas:
mėgiamiausios beisbolo komandos
Bostono ,,Red Sox”, krepšinį –
UCONN Huskies (University of Con-
necticut). Per olimpiadą palaikė Lie-
tuvos krepšininkus. Mėgo keliauti.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę
joje lankėsi 5 kartus. Apkeliavo rytinį
ir vakarinį JAV pakraščius. Mėgo
ekskursijas laivu į Karibų salas ir
Aliaską. Praeitame dešimtmetyje bu-
vo nuvykęs į Vokietiją, Austriją, Ita-
liją ir Egiptą.

A. Dzikas palaidotas Cedar Hill
kapinėse, Hartford, CT. 

,,Draugo” informacija

Alfonsas Saulius Dzikas

A † A
ONA OVERLINGIENĖ

Mirė 2008 m. spalio 13 d.
Nuliūdę liko: duktė Donna ir vyras Petras Babarskis, duktė

Monica ir vyras Saulius B. Balsys; anūkai Kęstutis su žmona Erin
Babarskis, Algis  Babarskis,  Andrius ir Tomas Balsys.

A. a. Ona buvo žmona a. a. Vlado Overlingo.
Velionė bus pašarvota penktadienį, spalio 17 d. nuo 3 v. p. p. iki

9 v. v. Lack  &  Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd. (8000
W.), Hickory Hills, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 18 d. Iš laidojimo namų 10
val. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčią, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po
Mišių a. a. Ona bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotu-
vėse.

Nuliūdusi šeima ir artimieji

Laidot. direkt. Lack & Sons FH.  Tel. 708-430-5700

A † A
PHILOMENE M.

VILUTIS
(ADOMAITIS)

Mirė 2008 m. spalio 13 d. savo namuose, apsupta artimųjų,
sulaukusi 86 metų.

Nuliūdę liko: vaikai James (JoAnn), gyvenantys Frankfort,
Anne (Bill) Fleming, gyvenantys Fresno, CA, John (Norma),
gyvenantys Frankfort ir Marilyn (Theodore) Bellos, gyvenantys
Crest Hill; anūkai Gint, Art, Matt ir Luke Vilutis, Steven ir
Jonathon Fleming, Mary; Emily ir Anthony Bellos, daug sūnėnų
ir dukterėčių.

A. a. Philomene buvo žmona a. a. Matt, mirusio 2002 m.,
sesuo a. a. Vincenta Matul ir a.a. Aldona Janulis, duktė a. a.
Elizabeth ir a. a. John Adomaitis.

Velionė pašarvota ketvirtadienį, spalio 16 d. nuo 3 v. p. p. iki
9 v. v. Brady-Gill laidojimo namuose, 16600 S. Oak Park Ave.,
Tinley Park, IL.

Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 17 d. Iš laidojimo namų
9:15 val. ryto velionė bus atlydėta į St. Anthony bažnyčią, kurio-
je 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a.a.
Philomene bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Šeima nuoširdžiai dėkoja visiems artimiesiems, draugams, jų
šeimoms, Joliet Area Community Hospice, kurie daug metų
padėjo jų mamytei.

Vietoj gėlių prašome aukoti Mercy Home for Boys & Girls
(1140 W. Jackson Blvd., Chicago, IL 60607 arba Lithuanian
Children’s Relief Fund (1145 Hancock St. Unit C, Quincy, MA
02169.

Laidot. direkt.  Brady-Gill FH. Tel. 708-614-9900

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

GRAŽINA ŽYGAITĖ
SAKEVIČIENĖ

2008 m. spalio 16 d. sueina penkeri metai, kai mūsų mylima
mamytė užbaigė savo žemės kelionę ir iškeliavo  Amžinybėn.

Lai gailestingas Dievas suteikia jai Amžiną ramybę, o šviesūs
prisiminimai telieka su mumis visada.

Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienį, spalio 19 d. 10:30 val.
ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisim-
inti  Gražiną savo maldose.

Nuliūdę duktė Vida, sūnūs Kęstutis ir  Audrius

Aktyviam Lietuvių Bendruomenės nariui
A † A

ALFONSUI DZIKUI

amžinybėn iškeliavus, skausmo valandoje jo žmonai –
tautinių šokių mokytojai DALIAI ir šeimai bei arti-
miesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

JAV LB Krašto valdyba
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Valentina Brazis, gyvenanti Indian Head Park, IL, skaitys
„Draugą” dar vienerius metus. Džiaugiamės tuo bei nuoširdžiai dėkojame
už atsiųstą 50 dol. auką. 

�Spalio 17 d. 7:30 val. v.  Čiurlio-
nio galerijoje Jaunimo centre vyks
Algi manto Kezio retrospektyvinės
parodos, skirtos fotomenininko 80-
mečiui pami nėti, atidarymas. Atida-
ryme dalyvaus Stasys Goštautas ir
ansamblis ,,So džius”. Kviečiame vi-
sus dalyvauti. Tel. pasiteiravimui:
708-296-3192 (Laima Apa navičienė).

�Spalio 18 d., šeštadienį, JAV
LB Waukegan/Lake County apylinkė
ruo  šia ,,Epikūro malonumų” puotą
graikų restorane ,,Opa”, 950 Lake -
view Parkway, Vernon Hills, IL. Pra -
džia: 7 val. v. Gros egzotiškieji Ar vy-
das ir Virgis iš „Cigarų”. Bi lie tus
ga lite užsisakyti tel.: 847-623-7927
(Ele  na Skališienė). 

�Salio 19 d., sekmadienį, 12 val.
p. p. Jaunimo centre įvyks Aukštaičių
– panevėžiečių klubo metinis susi-
rinkimas. 10 val. r. Tėvų jėzuitų kop-
lyčioje bus aukojamos šv. Mišios už
mirusius klubo narius. Tel. pasitei-
ravimui: 708-296-1577.

�Socialinių reikalų skyrius Le-
monte kviečia spalio mėn. pasižiūrėti
lietuviškų filmų. Spalio 22 d. ,,Dot -
nuva” (2-a dalis) ir spalio 29 d. ,,Luk -
šiai”. Maloniai kvie čiame. Pradžia – 2
val. p. p.

�Šių metų spalio 24 d., penkta -
dienį, 7 val. v. Balzeko Lietuvių kul -
tūros muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629 atidaroma meni -
ninkės Laisvydės Šalčiūtės paroda
„Nudes. Smiling” („Nuogos. Besi šyp -
sančios”). Telefonas pasiteiravi mui:
773-582-6500.

�Komitetas, vadovaujamas Vi -
dos Kosmonienės kviečia visus 2008
lapkričio 9 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. atvykti į kasmetinę madų paro-
dą Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Bilietus užsisakyti galite tel.: 630-
852-3204 (Daina Siliūnienė); 630-
257-0153 (Žibutė Pranckevičienė).

�Mieli Lietuvių operos rėmėjai! 
2008 m. lapkričio 15 d. ruošiamas lė -

šų telkimo vajaus pokylis, kuris įvyks
Jaunimo centro didžiojoje salėje,
5620 S. Claremont Ave., Chicago.
Meninę programą atliks Lietuvių
ope ros so listai ir choras. Kokteiliai –
6:30 val. v., programa – 7:30 val. v.,
vakarienė – 8 val. v. Bilietus įsigyti
galite tel. 773-501-6573 (E. Abli n -
gytė); telefonais 630-257-6481 ir 630-
247-4422 (V. Savrimienė) arba ,,At-
lan tic Express” (šalia ,,Seklyčios”)
tel. 773-434-7919.

�Artėja dienraščio ,,Draugas”
šimtmetis. Šiai datai paminėti bus
išleistas  gausiai nuotraukomis ilius-
truotas leidinys. Norintys užsisakyti
šią knygą čekį (35 dol.) prašome
rašyti ,,Draugo” vardu ir siųsti ad-
ministracijai adresu: 4545 W. 63rd
St., Chicago, IL 60629, pažymint
,,Prenumerata knygai”. Vėliau lei-
dinys bus brangesnis. Laukiame
aukų leidiniui paremti.

�Spalio 29 d., trečiadienį, 6:30
val. v. Susivienijimas Lietuvių Ame ri -
koje (Lithuanian Alliance of Ame ri -
ca), 307 West 30th Street, New York,
NY 10001, rengia susitikimą su rūbų
modeliuotoja Vida Leonavičiūte-In -
sodiene. Įėjimas – auka.  Tel. pasi tei -
ra vimui: 212-563-2210.

�Lapkričio 2 d., sekmadienį,
1:30 val. p. p. Švč. Mergelės Apsi-
reiškimo parapijoje, 259 North Fifth
Street, Brooklyn, NY 11211, vyks
Vilniaus universiteto  mišraus choro
,,Pro musica” koncertas. Koncerte
skambės lietuvių bei Šiaurės Europos
kompozitorių klasikiniai kūriniai.
Įėjimas – 15 dol.

�Lapkričio 23 d., sekmadienį, 4
val. p. p. Švč. Mergelės Apsireiškimo
parapijoje, 259 North Fifth Street,
Brooklyn, NY 11211, aktorės Dalios
Michelevičiūtės kūrybos popietė. Įėji-
mas 10 dol.

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

JAV LB Kultūros taryba kviečia
lietuvių visuomenę siūlyti kandida-
tus 2008 metų kultūros  premijoms
gauti. Kandidatus komisijoms
siūlyti iki š. m. spalio 30 d. Pre-
mijos – po 1,000 dol. Šiais metais pre-
mijų rėmėjas yra JAV LB Krašto val-
dyba.

Dailės premija –  skiriama JAV
lietuviams dailininkams, kurie daly-
vauja kultūrinėje veikloje. Dailės pre-
mija apima visas meno šakas – tapy-
bą, grafiką, skulptūrą, fotografiją,
keramiką ir tekstilę-audinius. Komi -
sijos pirmininkė Laima Apana vičie-
nė, Čiurlionio galerijos direkto rė. Ad -
resas: Laima Apanavičienė, 5620 S.
Claremont Ave., Chicago, IL 60636

Teatro premija skiriama JAV
lietuviams teatralams, kurie dalyvau-

ja kultūrinėje veikloje. Apima teatro
vienetus, režisierius bei ilgamečius ir
nusipelniusius teatro darbuotojus.
Ko misijos pirmininkė yra Laima Ši -
leikytė-Hood. Adresas: Laima Šilei -
kytė-Hood, 40 Fifth Ave., New York,
NY 10011.

Spaudos darbuotojo – ben-
dradarbio premija skiriama tiems,
kurie dalyvauja JAV lietuviškoje
spau doje. Ypatingas dėmesys skiria-
mas tautiškumo, bendruomenišku-
mo, lietuvių telkinių veiklos, Lietu -
vos valstybingumo temoms. Apima
žurnalistus, spaudos darbuotojus
(korespondentus) bei redaktorius.
Spaudos darbuotojo komisijos pir mi -
ninkas – Edvardas Šulaitis. Adresas:
Edvardas Šulaitis, 1330 S. 51st Ave.,
Cicero, IL 60804.

Siūlykite kandidatus 2008 metų 
Kultūros  premijoms gauti

XIV PASAULIO LIETUVIŲ MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMUI (PLMKS) ARTĖJANT

(Ne tik protų nutekėjimas, bet ir grįžimas?) 
Po nepriklausomybės atkūrimo

at sivėrus keliams į užsienius, iš Lie -
tuvos išvyko tūkstančiai tūkstančių
žmonių ieškoti geresnio gyvenimo,
dar bo, arba net nuotykių. Tarp iš -
vykusių buvo daug jaunų, pajėgių,
išsimokslinusių tautiečių, savo talen-
tus bei jėgas atiduodančių ne tėvynei,
kuri juos užaugino, davė mokslą, bet
sve timoms šalims. Tiek Lietuvoje,
tiek čia, Amerikoje, ši nuostolinga
emi gracija pradėta vadinti ,,protų
nutekėjimu”. Jau XII Pasaulio lietu-
vių mokslo ir kūrybos simpoziume,
vykusiame 2003 m. Pasaulio lietuvių
centre Lemont, IL,  tema apie ,,protų
nutekėjimą” buvo plačiai diskutuota
ir nagrinėta plenarinėje sesijoje. Nors
buvo daug patarimų ir siūlymų, kaip
tą problemą išspręsti, bet veiksmin-
giausios priemonės  nesurasta.

Šiame XIV PLMKS, kuris vyks
Pa dėkos dienos savaitgalį (lapkričio
26–30 d.) Pasaulio lietuvių centre,
vie na plenarinė sesija taip pat skirta
,,protų nutekėjimo” temai, tačiau ji
suderinta ir su ,,protų sugrąžinimu”.
Sesijoje bus diskutuojama apie emi-
gracijos iš Lietuvos problemas ir pri -
va lumus, apie Lietuvos pastangas ar
jų silpnumą, stengiantis sukurti ge -
ras gyvenimo sąlygas namuose ir pri-

traukti išvykusius emigrantus. Bus
pristatyta vyriausybinių organizaci-
jų, pvz., Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento prie LR Vyriausybės,
Lietuvių grįžimo į tėvynę centro, bet
ir  nevyriausybinių, pilietinių ini cia -
ty vų tokių, kaip Lietuvių gyvenusių
Amerikoje visuomeninė organizacija,
veikla. Sesiją suorganizavo ir jai va -
dovaus dr. Daumantas Matulis – vie -
nas iš jaunųjų mokslininkų, baigusių
mokslus Amerikoje ir grįžusių dirbti į
Lietuvą. Jis, gyvendamas JAV, buvo
ypač veiklus Lietuvių Bendruomenės
Philadelphia, PA, narys, todėl gerai
pa žįsta užsienio lietuvių gyvenimą ir
taip pat naujųjų imigrantų, neseniai į
JAV atvykusių iš tėvynės, problemas.
Kadangi jis grįžo atgal į Lietuvą, be
abejo, gerai pažįsta įsijungimo į vieti -
nę mokslininkų visuomenę rei kalus.

Verta pažymėti, kad šioje sesijoje
jau bus kalbama ne vien apie prara di -
mą, kai jauni, mokslus baigę lietuviai
išvyksta į užsienius, bet ir apie jų su -
grąžinimą (ar sugrįžimą) tėvynėn.
Tai turėtų ypač sudominti lietuvių vi -
suomenę ir skatinti ją gausiai sesijoje
dalyvauti.

XIV PLMKS 
informacija

,,Draugo” 99-ųjų metų sukakties pokylis 
spalio 25 d., šeštadienį, Willowbrook pokylių salėje 

Pokylyje dalyvaus garbės svečias 
Kauno metropolitas arki vys kupas 

Sigitas Tamkevičius. 

Meninę programą atliks pianistė 
dr. Frances Covalevsky 

ir tautinių šokių grupė ,,Suktinis”. 
Vadovai – Salomėja ir Vidmantas Strižigauskai

6 val. v. – kokteiliai
7 val. v. – vakarienė

Bilietus į pokylį galima įsigyti ,,Draugo” adminis-
tracijoje, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL 60629. 

Tel.: 773-585-9500.
Dr. Frances
Covalevsky 

Vaikų globos būrelio ,,Saulutė” spalio 5 d. organizuotame susitikime su LR
generaline konsule Čikagoje Skaiste Aniuliene dalyvavo nemažai svečių.
Nuotraukoje: į susitikimą atvyko Aldona Stulginskaitė-Juozevičienė
(kairėje) su dukra Ramune Račkauskiene.        Laimos Apanavičienės nuotr.

Pirksiu Jono Rimšos, Vik toro
Vizgirdos, Prano Dom šai čio,
Adomo Galdi ko, Kazi miero
Žoromskio tapybos dar bus. 

Tel.: 708-349-0348

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......


