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•Telkiniuose. LA Šv. Kazi-
miero lietuvių parapija turi
kleboną (p. 2)
•Prancūzijos valstybiniams
geležinkeliams primenama
nacistinė praeitis (p. 3)
•R. Kriaučiūno skiltis (p. 3)
•97–ajam Lietuvos vyčių su-
važiavimui praėjus (3) (p.4)
•San Francisco salė skam-
bėjo nuo šimtų lietuvių bal-
sų (p. 5)
•Visi kviečiami į bendrą šo-
kio ir darbo ratą (p. 5)
•Mūsų stalui (p. 8)
•Varlė bunkeryje (5) (p. 9)
•Ziono parapija švenčia sa-
vo 100-metį (p. 10)

D. Grybauskaitè pasaulio vadoviû sâraše – ketvirta
New York, rugpjūčio 25 d.

(ELTA) – Lietuvos prezidentė Dalia
Grybauskaitė pasaulio moterų vado-
vių dešimtuke užėmė ketvirtą vietą.
Tokį dešimtuką sudarė Jungtinių
Valstijų žurnalas ,,Time”.

Pirmoje sąrašo vietoje atsidūrė
Australijos vyriausybės vadovė Julia
Gillard, antroje – Islandijos premjerė
Johanna Sigurdardottir, trečioje – Ar-
gentinos prezidentė Cristina Fer-

nandez de Kirchner.
Apie D. Grybauskaitę ,,Time”

rašo, kad Europos žurnalistai ją pra-
minė Geležine ledi dėl jos kalbėsenos
ir turimo juodojo karatė diržo. Taip
pat pateikiama trumpas prezidentės
gyvenimo aprašymas, jos profesiniai
pasiekimai. Prezidento rinkimuose
D. Grybauskaitė sulaukė 68 proc. rin-
kėjų palaikymo – didžiausio kada
nors buvusio Lietuvos prezidento rin-

kimuose.
Lietuvos prezidentė sąraše ap-

lenkė Vokietijos kanclerę Angelą
Merkel, kuri sąraše yra penktoje vie-
toje, Bangladešo premjerę Sheikh
Hasina Wazed, Liberijos prezidentę
Ellen Johnson Sirleaf, Suomijos pre-
zidentę T. Halonen, Trinidado ir To-
bago premjerę Kamla Persad-Bisses-
sar bei Kosta Rikos prezidentę Laura
Chinchilla.

Vilniuje susitiko Lietuvos diplomatiniû
atstovybiû vadovai
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Vilnius, rugpjūčio 25 d. (ELTA)
– Vilniuje vyksta metinis Lietuvos
diplomatinių atstovybių vadovų susi-
tikimas. Prezidentūroje susirinku-
sius diplomatus pasveikinusi prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė kvietė
bendrauti kolegiškai.

,,Bendravimas bent jau Prezi-
dentūroje su manimi turėtų būti kaip
su kolege”, – sakė valstybės vadovė
susirinkusiesiems.

Šiemet metinis Lietuvos diplo-
matinių atstovybių vadovų susitiki-
mas prasidėjo netradiciškai tuo, kad

apsieita be ilgesnių viešų kalbų. Ta-
rusi kelis sakinius prie žurnalistų,
Prezidentė pakvietė ambasadorius
pabendrauti diskusijų forma neste-
bint žiniasklaidai.

Metininiame diplomatinių atsto-
vybių vadovų Nukelta į 6 psl.

Lietuvos diplomatinių atstovybių vadovai – Taikomosios dailės muziejuje. ELTA nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 25 d. (ELTA)
– Prezidentė Dalia Grybauskaitė sa-
ko gavusi Lenkijos prezidento Bro-
nislaw Komorowski patvirtinimą,
kad kol kas apie naftos perdirbimo
bendrovės Mažeikiuose pardavimą
nekalbama. Prezidentė pareiškė, kad
gandus gali skleisti suinteresuotos
pusės, kurios norėtų įmonę ,,Orlen
Lietuva” nusipirkti pigiau. Ji su Len-
kijos prezidentu Nidoje buvo susiti-
kusi praėjusią savaitę.

Prezidentė pabrėžė, kad šiuo me-
tu bendrovės rinkos kaina yra perpus
mažesnė nei ta, kurią sumokėjo Len-
kijos naftos susivienijimas ,,PKN Or-
len”. ,,Nemanyčiau, kad kažkas gal-
vodamas nors kažkiek apie verslą
parduotų 50 proc. pigiau, negu pats
mokėjo”, – sakė prezidentė.

Viešojoje erdvėje apie ,,Orlen
Lietuva” pardavimą dar aktyviau im-
ta svarstyti po to, kai Lenkijos naftos
susivienijimas ,,PKN Orlen” pasam-
dė tarptautinį investicijų banką ,,No-
mura” pateikti išvadas dėl galimo ga-
myklos pardavimo arba kitų spren-
dimo būdų.

Daugumos apžvalgininkų teigi-
mu, galimais ,,Orlen Lietuvos” pir-
kėjais galėtų būti Rusijos naftos
bendrovės. Pasak D. Grybauskaitės,
ekonomiškai ši įmonė nėra strategi-
nė Lietuvai.

Tuo tarpu komentuodamas kal-
bas, kad Lenkijos susivienijimas
,,PKN Orlen” Mažeikių naftos per-
dirbimo gamyklą gali parduoti Rusi-
jos naftos bendrovei, premjeras And-
rius Kubilius to neįvardijo tarp grės-
mių nacionaliniam saugumui.

Lenkija kol kas
neketina parduoti

Mažeiki¨ bendrov∂s

Lietuvos sportininkai Singapùre
iškovojo penkis medalius

Singapūras, rugpjūčio 25 d.
(ELTA) – Lietuvos atstovas Ričardas
Kuncaitis Singapūre vykstančių pir-
mųjų jaunimo (14–18 metų) vasaros
olimpinių žaidynių bokso varžybų
svorio kategorijoje iki 64 kg iškovojo
aukso medalį.

Iš Marijampolės kilęs 17-metis
lietuvis baigiamosiose varžybose 12:6
nugalėjo venesuelietį Samuel Zapata.
R. Kuncaitis pusfinalyje 5:4 įveikė pa-
saulio jaunimo čempioną ukrainietį
Oleg Nekliudov.

Kitas Lietuvos atstovas Evaldas
Petrauskas bokso varžybų svorio ka-
tegorijoje iki 60 kg taip pat iškovojo
aukso medalį. 18-metis lietuvis bai-
giamosiose varžybose 13:4 nugalėjo
australą Brett Mather. Antrajame ir
trečiajame rate mūsų šalies atstovas
pasiuntė australą į nokdauną. Pasau-
lio jaunimo vicečempionas E. Pet-
rauskas pirmojoje kovoje 6:2 nugalė-
jo vokietį Thomas Vahrenholt, o
pusfinalyje 4:3 įveikė pasaulio jauni-
mo čempioną indą Krishan Vikas.

Lietuvos sportininkai Singapūre

jau iškovojo penkis medalius. Aukso
medaliais taip pat pasipuošė irkluo-
tojas Rolandas Maščinskas, o bronzos
apdovanojimus pelnė dziudo imtyni-
ninkė Laura Naginskaitė (63 kg) ir
penkiakovininkas Lukas Kontrima-
vičius (mišrių komandų varžybos).

E. Petrauskas džiaugiasi aukso me-
daliu. A. Pliadžio/LTOK nuotr.
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Nors, pagal statistikos ben-
drovės „Eurostat” duomenis,
Lietuvoje mažiausias atlygini-
mas yra vienas mažiausių tarp
Europos Sąjungos šalių (232
eurai), kita apklausa parodė,
jog lietuviai net ir tokiomis
sąlygomis moka taupyti. Šiemet
,,SIC Gallup Media/TNS” atlikta
apklausa nustatė, jog beveik
pusei Lietuvos gyventojų lieka
pinigų po būtinųjų išlaidų. Pa-
aiškėjo ir dar vienas dalykas.
Susimokėjus už maistą, trans-
portą, komunalinius ir kitus mo-
kesčius lietuvaičiai dažnai pa-
traukia į drabužių parduotuves,
o mieste gyvenantieji neaplen-
kia ir kultūrinių renginių, kny-
gynų ir grožio salonų. Gal todėl
net ir ekonominės krizės metu
Lietuvoje kaip grybai po lietaus
dygsta naujos TV ir žurnalų vir-
šelių žvaigždės, rengiami gro-
žio konkursai, net ir tokie kaip
„Gražiausia biuro moteris”.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Los Angeles Šv. Kazimiero lietuvių
parapija turi kleboną

REGINA GASPARONIENÈ

Tą gražią gegužės mėnesio devin-
tą dieną mūsų parapijos šventovė
buvo perpildyta maldininkų. Pamal-
dos prasidėjo ypatinga procesija, cho-
rui giedant iškilmingą „Ecce Sacer-
dos”. Eisenos priekyje su ganytojo
lazda ėjo vyskupas Edward Clark ir
mūsų kunigas Tomas Karanauskas;
paskui juos – daugybė svečių kunigų
iš kaimyninių parapijų. Juos lydėjo
tautiniais drabužėliais apsirengusių
mažų mergyčių pulkelis. Prieš prasi-
dedant iškilmingai valandai, parapi-
jos vadovė dr. Alma Vilkaitė-Stočkie-
nė, priėjusi prie mikrofono, pasveiki-
no garbingus svečius. Vyskupas Clark
pamaldas pradėjo kalba apie bažny-
čios reikšmę dabartinėje technolo-
ginėje visuomenėje, kurios niekas ne-
bestebina. Jis kaip palyginimą pri-
minė Florencijoje esančią šventovę;
jos išorė išpuošta begalinio skaičiaus
statulomis, ornamentais, kurie blizga
dieną naktį, bet viduje šventovė yra
akmeninė, visai paprasta, kad visas
dėmesys būtų nukreiptas į Viešpaties
altorių. Mes turime bažnyčią, Dievo
namus, kur bendraujame.

Po tokios įžangos vyskupas pris-
tatė bažnyčios darbininkus, patar-
nautojus ir skaitovus: kunigą Oskarą
Volskį, Juozą Pupių, Žydrą van Van-
dersluys, Dalią Ragauskienę, Dalilę
Polikaitienę, Ireną Mažeikienę, Vik-
torą Ralį, Jūratę Venckienę, Dalią

Jasiukonienę, seselę Priscilą de Guz-
man, Boots Buado-Francisco ir Vidal
Aquas (altoriaus puošėją).

Buvo pristatytas parapijos komi-
tetas: Alma Vilkaitė-Stočkienė – ko-
miteto pirmininkė, nariai – Dalia Ja-
siukonienė, Juozas Pupius, Marytė
Šepikaitė, Linas Udrys, Žydra Van-
dersluys, Marytė Newsom, Danutė
Giedraitienė, Vitalija Virbukienė, Jū-
ratė Venckienė, Regina Gasparonie-
nė, taip pat parapijos finansų direkto-
riai: Juozas Pupius, Karis Petrulis,
Stepas Puodžiūnas, Antanas Polikai-
tis, Linas Udrys.

Prasidėjo iškilmingos pamaldos,
kurios baigėsi gražiausia gegužine
giesme „Sveika, Marija”. O kai išėjo-
me iš bažnyčios, antroje pusėje gatvės
stovintys mūsų fotografai Kazys Kaz-
lauskas, Ina ir Mindaugas Petokai
padarė visų parapijiečių bendrą nuo-
trauką. Žmonėms suėjus į salę, buvo
sukalbėta invokacija. Scenoje „Spin-
dulio” šokėjos pasveikino garbingus
svečius „Kepurinės” šokiu. Parapijos
pirmininkė dr. Alma Stočkienė pa-
sveikino naująjį kleboną, priminda-
ma, kad tai labai atsakingos pareigos,
ir su visų parapijiečių geranorišku
darbu ir Apvaizdos pagalba mūsų
parapija turi klestėti. Vyskupui įteikė
knygą „Lithuanian Cultural Heri-
tage”. O naujasis klebonas buvo ap-
rištas tautine juosta su išaustu jo var-
du.

Čia, salėje, sveikinimams vadova-
vo Šv. Kazimiero lituanistinės mo-
kyklos vedėja Marytė Newsom. Naują
kleboną sveikino daugybė organizaci-
jų ir draugijų atstovai: Danguolė
Navickienė – Amerikos LB ir „Vaikų
vilties” vardu, Janina Čekanauskienė
– birutiečių, Dalilė Polikaitienė –
Ateitininkų, Marytė Šepikaitė – Vy-
čių, Algimantas Žemaitaitis – ALT’o
ir Dramos sambūrio, Boots Buado –
filipiniečių, Viktoras Ralys – choro,
Ingrida Jodelienė – Lietuvos Dukte-
rų, Genovaitė Plukienė – radijo, Vidal
Aqua – altorių puošėjas, Ona Katilie-
nė – pensininkų, Aleksas Mickus –
visų vaidintojų ir Dramos sambūrio,
Vincas Bernota – golfo žaidėjų var-
du.

Trumpą kalbą tarė naujasis kle-
bonas Karanauskas, padėkojęs iški-
liems dvasiškiams, parapijiečiams.

Žmonės ilgai šnekučiavosi, vaiši-
nosi skaniais valgiais. Pats vyskupas
Clark ir kaimyninių parapijų kunigai
ilgai iki pat šventės pabaigos pabuvo
su žmonėmis. Taip mes pagerbėme
mūsų mylimo kunigo, dabar jau ofi-
cialiai parapijos klebono Tomo Ka-
ranausko įvesdinimo į šias garbingas
pareigas dieną. Tegul Dievas padeda
klebonui Tomui rūpintis šia parapija
taip, kaip rūpinosi garbingi kunigai-
vadovai: prel. Julius Maciejauskas,
prel. Jonas Kučingis ir dr. Algirdas
Olšauskas.

Akimirkos iš Šv. Kazimiero lietuvių parapijos šventės. Centre: klebonas Tomas Karanauskas aukoja iškilmingas Mišias
su Los Angeles vyskupu Edward Clark. Priekyje: iškilmėse dalyvavę kunigai su vyskupu Edward Clark prie vaišių stalo
(trūksta kun. Oskaro Volskio). Scenoje stovi Los Angeles ,,LB Spindulio” šokėjos (iš k.): Kendra Kiršonytė, Auksė Stoč-
kutė-Norvaišienė, Darija Varnaitė; kitoje pusėje (iš k.): Vilija Dudor, Aušra Venckutė ir Dijana Viskantaitė.

Mindaugo Petoko nuotr.

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA
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Motina Teresa: ,,Šventumas
– tai užduotis kiekvienam!”

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Vasaros pradžioje Katalikų lyga religinėms ir pilietinėms teisėms
prašė New York mieste esančio Empire State Building vadovybę
prisidėti prie Motinos Teresos gimtadienio šimtmečio paminėji-

mo. Ji prašė jos gimtadienį prisimenant pastato bokštus apšviesti mėlyna
ir balta šviesa – spalvomis, kurios yra jos įkurto vienuolyno spalvos. Mo-
tina Teresa pasaulyje išgarsėjo artimo meilės darbuose su vargšais Kalku-
toje ir kitur. Jai buvo suteikta Nobelio taikos premija ir JAV laisvės meda-
lis. Be paaiškinimo iš pastato vadovybės sulaukta neigiamo atsakymo. Ly-
gos pirmininkas labai nustebo, nes, jo žodžiais, tik pernai tas pats Empire
State Building, minint Komunistinės Kinijos 60-ties metų sukaktį, buvo
apšviestas raudonomis bei geltonomis šviesomis. Lygos pirmininkas Bill
Donahue spaudai priminė, kad to krašto vadovo Mao Zedong režimo laiku
komunistai nužudė 77 milijonus žmonių. Kaip ten bebūtų, šis neįvyk-
siantis įvykis jokiu būdu nesumažins Motinos Teresos atneštos šviesos
pasauliui.

Motina Teresa (tikrasis vardas Agnes Gonxha Bojaxhiu) gimė 1910 m.
rugpjūčio 26 d. Skopje, Makedonijoje, mirė 1997 m. rugsėjo 5 d. Kalkuto-
je, Indijoje. Ji gimė pasiturinčioje albanų katalikų šeimoje. Jai būnant
aštuonerių metų, netikėtai mirė tėvas, palikęs šeimą sunkioje materiali-
nėje padėtyje. Pasak jos biografijos, ankstyvaisiais metais ji žavėjosi istori-
jomis apie misionierių gyvenimą. Būdama dvylikos metų ji apsisprendė
tapti vienuole. Sulaukusi 18-kos išvyko į Airiją ir ten įstojo į Loreto seserų
ordiną. To ordino svarbiausia misija – mokymas Bengalijoje ir Indijoje.
1929 m. iš Airijos ji iškeliavo į Durjeeling, Indiją ir čia 1931 m. davė savo
pirmuosius įžadus. Netrukus Motina Teresa buvo išsiųsta į Kalkutą mo-
kytojauti mergaičių mokykloje, kurią lankė pasiturinčių tėvų dukterys.

Nors Motinai Teresai patiko darbas mokykloje, ją vis labiau jaudino
skurdas, supantis ją Kalkutoje. 1946 m. rugsėjo 10 d. važiuojant traukiniu
į Loreto vienuolyną ji pajuto tai, ką vėliau pavadino ,,pašaukimu pašauki-
me”. Ji pajuto, kad turi palikti vienuolyną ir padėti vargšams gyvendama
tarp jų. Popiežius Pijus XII turėjo įsiterpti, kad suteiktų Teresai specialų
leidimą palikti vienuolyną. Savo veiklą su vargšais Motina Teresa pradėjo
1948 m., pakeisdama savo tradicinį Loreto vienuolyno abitą baltos med-
vilnės apdaru, papuoštu mėlynomis juostomis kraštuose.

1950 m. Motina Teresa įkūrė Artimo meilės misionierių kongregaciją,
kuri šiuo metu turi 400 skyrių Europoje bei trečiojo pasaulio šalyse. Pagal
ordino įstatus, jo seserys negali dirbti turtingiesiems ir už pinigus. Jų pa-
reiga rūpintis skurdžiausių Kalkutos rajonų valkataujančiais vaikais, ligo-
niais, mirštančiais, badaujančiais žmonėmis. Vargšai Motiną Teresą va-
dino ,,mirštančiųjų angelu”.

1979 m. jai suteikta Nobelio taikos premija. Ji steigė ir kitas įstaigas
– mokyklas skurstantiems, raupsų gydymo centrus, gimdymo namus,
džiovos kliniką, mirštančiųjų pastoges. 1990 m. jos įsteigtos kongregacijos
vadovybė įpareigojo ją keliauti po pasaulį, skaityti paskaitas. Motina Te-
resa, sulaukusi 87-erių, mirė nuo širdies smūgio. 2003 m. popiežius Jonas
Paulius II paskelbė ją palaimintąja.

Motina Teresa Evangeliją skelbė pirmiausia ne žodžiais, o artimo
meilės darbais, savosios tarnystės pavyzdžio šviesa spinduliuodama Die-
vo buvimą ir į tikėjimą patraukdama tūkstančius žmonių Indijoje bei kito-
se pasaulio šalyse. Maždaug šiais žodžiais Palaimintąją apibūdino Min-
daugas Buika ,,XXI amžiaus” svetainėje. Sektinu pavyzdžiu ją laiko Arti-
mo meilės misionierių kongregacijos narės, kurioms Motina Teresa vado-
vavo beveik iki pat savo mirties. Vienuolija augo, dabar ji apima apie 5,000
seserų bei naujokių. Jos turi apie 700 namų 132 šalyse. ,,Jeigu vargšų bū-
tų mėnulyje, tai ir ten mes nuvyktume”, – viena proga yra pasakiusi Mo-
tina Teresa. Tačiau jos svarbiausias uždavinys buvo rūpintis nepagydo-
mais ligoniais, jų dvasine ramybe ir orumu. Slaugos centruose misionierės
globoja apie 70,000 sunkių ir vienišų ligonių. Kongregacijai priklausan-
čiose auklėjimo įstaigose gyvena ir mokosi apie 100,000 našlaičių. Misio-
nierės po Motinos Teresos mirties atidarė naujus rūpybos centrus Alžyre,
Čade, Džibutyje, Suomijoje, Izraelyje, Kazachstane, Malyje, Naujojoje Ze-
landijoje, Norvegijoje ir Tailande.

Kviečiu susipažinti su Motinos Teresos kasdieninio gyvenimo aštuo-
nių dalių planu. Žmonės dažnai elgiasi neišmintingai, nelogiškai ir ego-
centriškai – vis dėlto atleisk jiems; Jei esi geras, tave gali apkaltinti sa-
vanaudiškumu ir slaptais kėslais, vis dėlto – būk geras; Jei tau seksis ir
įsigysi netikrų draugų ir mirtinų priešų, vis dėlto – tegul tau sekasi; Jei
esi doras ir nuoširdus, žmonės gali tave apgaudinėti, vis dėlto – būk doras
ir nuoširdus; Tai, ką statei metų metus, kažkas gali sugriauti per vieną
naktį, vis dėlto – statyk; Jei surasi ramybę ir laimę, bus žmonių, kurie tau
pavydės, vis dėlto – būk laimingas; Tavo gerus darbus žmonės rytoj tik-
riausiai pamirš, vis dėlto – daryk gerą; Atiduok pasauliui tai, ką turi ge-
riausio, nors jis vis tiek pareikalaus dar daugiau, vis dėlto – atiduok tai,
ką turi geriausio.

Šiuos patarimus Motina Teresa siūlo mums paversti savo gyvenimo
planu. Savo mintis ji apibendrina išties įžvalgia išvada: ,,Matai, galiausiai
viskas yra tarp tavęs ir Dievo ir niekados tarp tavęs ir tų, kurie yra
aplink.” Pagaliau, Motinos Teresos žodžiais, ,,Šventumas – tai ne praban-
ga kai kuriems išrinktiesiems, bet užduotis kiekvienam.”

Romualdas Kriaučiūnas – klinikinis psichologas, 2005 m. gavęs JAV
LB Kultūros tarybos Žurnalistikos premiją už ilgalaikį darbą žiniasklaidoje.

IRENA TUMAVIÇIÙTÈ

2020 metais numatoma pradėti
tiesti greitaeigiams traukiniams skir-
tą geležinkelio liniją, sujungsiančią
Los Angeles ir San Francisco mies-
tus. Ateinančiais metais California
valstija skelbs tarptautinius konkur-
sus – bendra užsakymų vertė sieks 33
milijardus eurų. Viliojančių užsaky-
mų tikisi gauti ir Prancūzijos valsty-
biniai geležinkeliai SNCF.

Pasak populiaraus žurnalo „Fo-
cus”, vienam JAV politikui tokios
viltys nepatinka – California valstijos
senatorius Bob Blumenfield pasiūlė
įstatymo projektą, kuris žinomam
Prancūzijos susivienijimui gali už-
kirsti kelią dalyvauti konkurse.

Apie tai gausu straipsnių vokie-
čių kalba leidžiamuose internetiniuo-
se laikraščiuose ir žurnaluose. Ypač
krinta į akis tokie pavadinimai
„Prancūzijos geležinkeliai turi įver-
tinti žydų deportacijas”, „Spygliuotas
užsakymas”, „Prancūziją užklumpa
praeitis”, „California svarsto stam-
bių įmonių nacistinę praeitį”, „Pran-
cūziją slegia nacistinė praeitis”.

B. Blumenfield pasiūlė įstatymo
projektą, kuriame Prancūzijos gele-
žinkeliai tiesiogiai neminimi, bet aiš-
ku, kad jis skirtas Prancūzijai. Do-
kumente siūloma, kad visos įmonės
ar bendrovės, norinčios dalyvauti
šiame projekte ir gauti užsakymų,
turi atskleisti, kaip Antrojo pasau-
linio karo metais bendradarbiavo su
nacionalsocialistais.

Senatoriaus nuomone, SNCF jau
daug metų atsisako prisiimti atsako-
mybę už savo vaidmenį per Šoa (ofi-
cialiai vartojamas žydų Holokausto
per Antrąjį pasaulinį karą pavadini-
mas). „Dabar ši bendrovė atvyks į
California, sieks gauti dalį didžiausio
užsakymo mūsų valstybės istorijoje.
Manau, jeigu bendrovė nori gauti
mūsų mokesčių mokėtojų pinigų, ji
turi prisiimti atsakomybę už savo
veiksmus praeityje”, – kalbėjo poli-
tikas.

Nacionalsocialistų okupacijos
metais iš Prancūzijos į koncentracijos
stovyklas buvo išvežta daugiau nei
75,000 žmonių. Laikraščio Welt.de
nuomone, tūkstančiai mirdavo kelyje
dėl baisių sąlygų vagonuose. Prieš
dešimt metų SNCF paskelbė studiją
apie savo vaidmenį Antrojo pasauli-
nio karo metais, kurioje buvo pri-
pažinta, kad Prancūzijos valstybiniai
geležinkeliai „teikdavo naciams trau-
kinius ir mašinistus”, bet atsakomy-
bės ji neprisiėmė. Studijoje argumen-
tuojama, jog vokiečių okupacijos me-
tais geležinkelių valdymą buvo pe-
rėmę naciai. Būtent jie versdavo
garvežių mašinistus vežti deportuoja-
mus žmones į koncentracijos stovyk-
las. Minėtame Welt.de straipsnyje ra-
šoma, kad aukų artimieji ir Prancū-
zijos geležinkelių kritikai teigia, jog
Prancūzijos geležinkelių darbuotojai
esą savo noru grūdo žmones į gy-
vulinius vagonus, be to, jie susižėrė
padidintus pervežimo mokesčius.

Straipsniuose pažymima, kad
Prancūzijoje jau vyko teismo procesų,
kuriuose buvo svarstomi žydų vežimo
į koncentracijos stovyklas klausimai.
Pirmą kartą SNCF buvo pripažinti
kaltais 2006 m., bet apeliacinis teis-
mas kaltinimą panaikino. O Valsty-
bės Taryba, aukščiausia Prancūzijos
teisinė institucija, praėjusių metų
pabaigoje pareiškė, jog ji nėra kompe-
tentinga priimti sprendimus šiuo
klausimu.

Jungtinėse Amerikos Valstijose
nemažai išgyvenusiųjų holokaustą
asmenų vienam New York miesto
teismui įteikė skundą, kuriame kalti-
nami Prancūzijos valstybiniai gele-
žinkeliai. Jie reikalauja ne tik atly-
ginimo, bet ir siekia, kad šiai Pran-
cūzijos bendrovei būtų uždrausta
Amerikoje vykdyti pervežimus, o tai
jau du mėnesius North Virginia vals-
tijoje daro bendrovės dukterinė įmo-
nė ,,Keolis”.

Denis Douté, Prancūzijos gele-
žinkelių atstovas Amerikoje, pabrėžė,
jog pervežimą organizuodavo vokie-
čiai. Jie teikdavo vagonus, o prancū-
zai – mašinistus. Mašinistai esą va-
žiavę tik iki sienos, o ne iki koncen-
tracijos stovyklų. Jis priminė, jog yra
sukurta speciali komisija, kuri akty-
viai veikia Prancūzijoje, Izraelyje ir
JAV. „Ši komisija išnagrinėjo maž-
daug 24,000 atvejų (Tiek daug iš
Prancūzijos kilusių konclagerių aukų
praėjus 65 metams po karo! – I. T.) ir
išmokėjo daugiau nei 550 milijonų
dolerių atlyginimo”, – teigė pareigū-
nas. Be to, jis pasidžiaugė, kad Ca-
lifornia siūlomu įstatymu siekiama
skaidrumo, nes toks įstatymas pa-
dėtų pagaliau išsiaiškinti tiesą.

Prancūzijos pareigūno žodžiai
California senatoriui nepadarė jokio
įspūdžio. Jis reikalauja, kad susivie-
nijimas išgyvenusiems deportuotiems
asmenims išmokėtų atlygį. Politikas
pabrėžė, jog didžioji dalis įvairių šalių
bendrovių nepriklausomai nuo savo
vyriausybių veiksmų atsiprašė, įstei-
gė fondus, išmokėjo pinigus aukoms.
O SNCF pati nė piršto nepajudino.

Prancūzijos naujienų žurnalo
„Le Point” nuomone, B. Blumenfield
pasiūlymuose galima įžvelgti protek-
cionizmo: „Būtent dabar, kai, sie-
kiant pradėti greitaeigių traukinių
gamybą, bendradarbiauja Kinija, Ca-
lifornia ir amerikiečių milžinas ‘Ge-
neral Electric’, pareiga prisiminti pa-
sitelkiama galbūt kaip moralinis
alibi.”

P. S. Ar iš šios istorijos negalėtų
pasimokyti Lietuvos politikai, įtrauk-
dami į reikalavimus dėl žalos atlygi-
nimo ir punktą, kad Rusijos geležin-
keliai išmokėtų kompensacijas išgy-
venusiems sovietinius konclagerius ir
tremtį?

Irena Tumavičiūtė – publicistė,
filologė, vertėja, Lietuvai pagražinti
draugijos narė.

PRANCŪZIJOS VALSTYBINIAMS
GELEŽINKELIAMS PRIMENAMA

NACISTINĖ PRAEITIS
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97-tajam Lietuvos vyčių
metiniam suvažiavimui

praėjus
REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ
Garbès narè ir ryšiû su
visuomene komiteto pirmininkè

Mandatų komisija pranešė, kad
šiame posėdyje dalyvavo 58 balsuo-
jantys delegatai: 12 garbės narių, 3
centro valdybos nariai, 8 apygardos
delegatai, 34 delegatai, 1 dvasiškis, 9
svečiai, atstovaujantys 5 rajonams ir
20 kuopoms. Posėdis baigtas malda.

Vakare First Presbyterian Church
of Binghamton vyko vakaras „Muzi-
ka, daina ir poezija”. Lietuvos vyčių
organizacijos nariai džiaugėsi, turė-
dami galimybę paklausyti talentų.
Dainininkė Marytė Bizinkauskaitė (1
kuopos narė, Brockton, MA) nustebi-
no kausytojus savo nuostabiu sop-
rano balsu, atlikusi įvairių stilių ir
autorių dainas. Marytei fortepijonu
akompanavo pianistė Frances Cova-
lesky, kuri vėliau taip pat atliko pro-
gramą.

J. Mankus deklamavo Maironio,
V. M. Putino, A. Baranausko, A.
Strazdo ir S. Gimžausko eiles. Vaka-
ras buvo gražus, laikas prabėgo ne-
pastebimai.

Trečioji suvažiavimo diena

Šeštadienis, rugpjūčio 7 d., prasi-
dėjo su prel. Anderlonio, prel. Šiurio
ir kun. Markaus viešbutyje auko-
tomis šv. Mišiomis už taiką, kles-
tėjimą ir tvirtumą Lietuvoje. Pagrin-
dinis celebrantas buvo prel. Šiurys.

Trečiasis seimo posėdis pradėtas
su dvasios vado prel. Anderlonio
malda.

Kun. Markus buvo pakviestas
pakalbėti apie Šiluvos Mergelės Ma-
rijos padalinio praėjusių metų veiklą.
Jis paragino visus delegatus garsinti
Šiluvos Mergelės Marijos istoriją
draugams, pažįstamiems ir svetim-
taučiams. Kiek ir kaip bus Šiluvos
Mergelės apsireiškimas išgarsintas,
priklausys nuo mūsų visų. Padalinio
tinklalapyje (www.ourladyofsiluva.

com) yra daug istorinės informacijos
apie Šiluvą, ji pateikta lenkų ir
ispanų kalbomis. Kun. Markus ir jo
specialiai sudarytas komitetas turi
paruošęs įvairios spausdintos me-
džiagos apie apsireiškimą. Parduoti
turi įvairių suvenyrų: sidabrinių ir
auksinių medalių, ženkliukų, paveiks-
lų ir kompaktinių plokštelių iš 2008
m. jubiliejinės šventės Čikagoje, IL.

Kun. Markus pasiūlė naudoti Šiluvos
Mergelę Mariją kaip simbolį pasikly-
dusiems žmonėms, ne tik lietuviams,
bet visiems katalikams. Šiuo metu jis
tariasi su Čikagos vyskupija dėl
„come home catholics”, nes Marija,
įstikinęs jis, priklauso visam pasau-
liui. Kun. Markus padėkojo visiems
už paramą jo vadovaujamam padali-
niui.

Centro valdybos ritualų komiteto
pirmininkė Georgiana Macke paskel-
bė 4-tojo laipsnio kandidatus: Lillian
Joseph, Wanda Kruk, Judith Lan-
ders, Leona Sawka (visos iš 6 kuopos,
Hartford, CT), kun. Juozas Jurgelio-
nis (10 kuopa, Athol-Gardner, MA),
Stanley Wasil (27 kuopa, Norwood,
MA), Lawrence Domalakes ir Paul
Domalakes (abu iš 144, Frackville,
PA). Iš šių paminėtų asmenų suva-
žiavime dalyvavo L. Domalakes ir P.
Domalakes. Jie buvo pakelti į ket-
virtąjį laipsnį per suvažiavimo už-
baigimo šv. Mišias. Kiti 6 ketvirtojo
laipsnio kandidatai, negalėję daly-
vauti dėl įvairių priežasčių, bus pa-
gerbti artimiausiu laiku.

Garbės narystės komiteto pirmi-
ninkė, garbės narė Rita Sussko pra-
nešė, kad šiais metais garbės narys-
tės kandidatas yra kun. Antanas
Markus, buvęs Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos klebonas, 16 kuo-
pos vyčių sielovados vadas ir Lietuvos
vyčių organizacijos Šiluvos Mergelės

padalinio pirmininkas. Jam garbės
narystė buvo suteikta suvažiavimo
pokylio metu. Buvo pasiūlyti 2011
metų kandidatai – Vivian Rodgers,
Naujosios Anglijos apygardos pirmi-
ninkė ir 26 kuopos pirmininkė (Wor-
cester, MA), ir Jonas Mankus, Lietu-
vos reikalų pirmininkas ir 72 kuopos
narys. Delegatai vienbalsiai patvirti-
no garbės nario kandidatūras, jiems
garbės narystė bus suteikta per 2011
metų metinį suvažiavimą.

Paulius Vertelka, Amerikos lietu-
vių tarybos (ALT’as) atstovas, per-
skaitė išsamų pranešimą apie ALT’o
istoriją nuo jos įsteigimo 1915 m. iki
šių dienų. ALT’ui priklauso 18 lietu-
viškų organizacijų, tarp jų ir Lietuvos
vyčiai. P. Vertelka padėkojo vyčiams
už ilgametį bendradarbiaivmą ir
finansinę paramą. Jis tikisi, jog šis
gražus bendradarbiavimas tęsis ir
toliau. Pranešėjas taip pat papasako-
jo apie ALT’o pastangas dėl Baltijos
kraštų priėmimo į NATO ir Europos
Sąjungą, dėl bevizinį režimo Lietuvos
piliečiams įvažiuojant į Ameriką įve-
dimą, finansinę paramą „Voice of
America” ir „Radio Free Europe/Ra-
dio Liberty”. Buvo išdalinti informa-
ciniai lankstinukai apie ALT’ą, ryšius
su JBANC ir bendravimą su Latvija
bei Estija. Informaciją apie ALT’ą
galima rasti internete (www.altcen-
ter.org).

Mandatų komisija pranešė, kad

šiame posėdyje dalyvavo 81 balsuo-
jantis delegatas: 38 suvažiavimo dele-
gatai, 8 apygardos delegatai, 12 gar-
bės narių, 2 centro valdybos nariai,
13 svečių, atstovaujantys 5 rajonams
ir 20 kuopoms. Dalyvavo 9 jauni ir
paaugliai vyčiai.

Toliau vyko naujos Centro valdy-
bos rinkimai.

Naują 2010–2011 m. Centro
valdybą sudaro:

Dvasios vadas – garbės narys
prelatas kun. Juozas Anderlonis
(Philadelphia, 3 kuopa);

Pirmininkė – garbės narė Berni-
ce Aviža (Hudson-Mohawk, 136 kuo-
pa);

I vicepirmininkė – Barbara
Miller (Binghamton, 72 kuopa);

II vicepirmininkė – Becky Pataki
(Kearny, 90 kuopa);

III vicepirmininkė (jaunimui) –
Brian Johnson (Pittsburgh, 19 kuo-
pa);

protokolų sekretorius – garbės
narys Robert Martin, Jr. (Chicago, 16
kuopa);

finansų sekretorė – June Grenier
(Hartford, 6 kuopa);

iždininkė – Debbie Martin-
Rudmin (Chicago, 16 kuopa);

iždo patikėtiniai – Dolores Her-
bert (Philadelphia, 3 kuopa) ir Elena
Nakrosis (Kearny, 90 kuopa);

Komisijos:
Lietuvių reikalų – Jonas Mankus

(Binghamton, 72 kuopa);
Lietuvių kultūra/kalba – Julia

Schroder (E. Long Island, 152 kuo-
pa);

Garbės narystė – garbės narė
Rita Sussko (Newark, 29 kuopa);

Ritualų – Georgiana Macke (Le-
mont, 157 kuopa);

Stipendijų – Rita Johnson (Pitts-
burgh, 19 kuopa);

Ryšių su visuomene – garbės
narė Regina Juškaitė-Švobienė (Det-
roit, 102 kuopa);

Archyvų – Frances Burmila
(Brockton, 1 kuopa);

LV fondas – Irene Ožalis (Phi-
ladelphia, 3 kuopa);

Šv. Kazimiero gildija – Mark Bell
(Dayton, 96 kuopa);

Šiluvos Mergelės Marijos fondas
– garbės narys kun. Antanas Markus
(Chicago, 112 kuopa).

Bus daugiau.

IIÕÕ  LLIIEETTUUVVOOSS  VVYYÇÇIIÛÛ
VVEEIIKKLLOOSS

Tęsinys iš rugpjūčio 25 d.

Lietuvos vyčių Centro valdybos pirmininkė, garbės narė Bernice Aviža su jau-
naisiais vyčiais.                                         R. Juškaitės-Švobienės nuotr.

2010–2011 m. Lietuvos vyčių centro valdyba.                                             
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SAN FRANCISCO, CT

Lietuvių tautinių šokių instituto pirmininkė Danguolė Razutytė-Varnienė buvo
nuvykusi į IX Dainų šventę Toronto mieste, Kanadoje. Būdama ten ji spėjo
pamatyti vieną puikų pasirodymą miesto centre. Čia ji susitiko su Kanados
,,Atžalyno” šokėjais ir jų vadove Julia Puodžiukaityte-Jonaitiene. Nuotrau-
koje abi vadovės, apsuptos Toronto ,,Atžalyno” šokėjų tarptautiniame festiva-
lyje. Abi vadovės džiaugiasi, kad jos ir vėl pasimatys Los Angeles tradicinė-
je šventėje ,,Lietuvių dienos” spalio 2–3 d. Į šventę atvyks ir ,,Atžalyno” šo-
kėjai, kurie ne tik parodys savo programą, bet ir bendraus bei šoks kartu su
Los Angeles ,,LB Spindulio” grupės šokėjais.

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii ��

Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Visi kviečiami į bendrą
šokio ir darbo ratą

Atėjo laikas ir vėl pradėti rūpin-
tis būsimos išeivijos šokių šventės
planavimu. Šią savaitę Danguolė
Razutytė-Varnienė, Lietuvių tauti-
nių šokių instituto (LTSI) pirminin-
kė, skrenda į Bostono miestą susitik-
ti su jau veikiančiu Bostono ruošos
komitetu ir JAV LB atstovais. Posėdis
vyks rugpjūčio 28–29 dienomis.

Svarbiausias šio ypatingo susi-
rinkimo tikslas bus pristatyti jau iš-
rinktus XIV  Šokių šventės meno va-
dovus: Vidą Brazaitytę iš Čikagos ir
Romą Jonušonį iš Toronto, susipa-
žinti su Mariaus Žiaugro vadovauja-
mu Šventės ruošos komitetu. 

Visi turės progos kartu apžiūrėti
ir aptarti parinktas kelias sales būsi-
mai šventei. Bus proga pabendrau-
ti, pasidalinti svajonėmis, aptarti me-
ninę programą ir kibti į bendrą dar-
bą. 

Į didelio masto švenčių rengimo
darbą įeina trys labai svarbūs viene-
tai: Lietuvių Bendruomenė (JAV ir
Kanados), Lietuvių tautinių šokių
institutas ir vietinio miesto rengimo
komitetas. Visų jų pastangos, talen-
tai, pasiūlymai ir sumanymai sukurs
švytintį rezultatą, kultūrinį pasidi-
džiavimą. Pasikliaunant technologija,
susikalbėjimas tarp rengėjų, gyve-
nančių toliau vieniems nuo kitų,
lengvai įveikiamas.

Į posėdį žada atvykti JAV LB
Krašto valdybos pirmininkas Vytas

Maciūnas ir Kanados Krašto valdy-
bos pirmininkė Joana Lasienė, jie no-
ri, kad visų lietuviškų miestų ir mies-
telių bendruomenės jau pradėtų gal-
voti apie būsimą šventę. 

LTSI, kurios misija yra įgyven-
dinti tokias šventes, užtikrina, kad
jų šokių mokytojai ir vadovai  yra pa-
siruošę ir jau planuoja šokių kursus
kitai vasarai. Institutas jungia šokių
mokytojus, ansamblio vadovus ir ren-
gėjus. LTSI taip pat yra ta organi-
zacija, kuri atsižvelgdama į  daugelio
metų narių  patirtį ir profesinius su-
gebėjimus parenka šventės meno va-
dovus, šokius,  sudaro programą. To-
limesnis darbas prižiūrimas  vietos
komitetų ir LB.

Esame laimingi, kad jau sureng-
ta 13 švenčių, kad siūlas nenutrūks-
ta. Vadinasi, kažką darome gerai! 

Tad visos trys šakos – LB, LTSI
ir Bostono komitetas – žada šiame
posėdyje pakloti ruošos pamatus, ap-
tarti iškilusius neaiškumus ir užtik-
rinti artėjančios XIV Šokių šventės
sėkmę! 

Pasižymėkite savo kalendoriuo-
se – XIV Lietuvių tautinių šokių
šventė įvyks 2012 m. liepos mėn. Bos-
tone! Kviečiame visus į bendrą šokio
ir darbo ratą!

Danguolė Razutytė-Varnienė
LTSI pirmininkė ir buvusios

XIII Šokių šventės meno vadovė

Buvo malonu skaityti ir... giedoti
Zitos Petkienės Maironio giesmės
„Marija, Marija” (1895) angliškąjį
vertimą, pridėtą prie jos pokalbio su
Nomeda Lukoševičiene „Kai norime
apie savo kultūrą pasakyti daugiau”
(„Draugas”, 2010 m. liepos 8 d.). Iš
tiesų ši giesmė turi šešis posmus. Mes
giedame tik pirmą, antrą ir šeštą.

Vertimas sklandus, dailiai išlai-
kytas ritmas ir rimas, išryškinta gies-
mėje glūdinti mintis, siekta pabrėžti
giedamo garso svarbą. 

Vertimu besigėrint, kilo keletas
minčių. Pirma, įdomu, kad giesmėje
neprašoma panaikinti vergiją, bet tik
ją palengvinti. Ar tai yra lietuviškos
kankiniškos galvosenos pasekmė?
Antra, ar giesmė neskambėtų sklan-
džiau, pakeitus „Lighten our bur-
den” į „Pray, lighten our burden”?
Tada nebūtų prarastas vienas svar-

bus skiemuo, kuriuo remiasi šuolis į
aukščiausią giesmės gaidą. Trečia,
antrame giesmės posme žodis „strug-
gles” yra balsui nepatogus, sprangi-
nantis. Ar negalima būtų jį pakeisti
giesmininkams patogesniu „dark-
ness”? Ketvirta, iš karto po to einan-
ti eilutė „And tears seem drown us”
skamba kiek keistokai. Siūlyčiau
„And sorrows confound us”.

Prašau nesuprasti šių mano min-
čių kaip „kritikos”. Anaiptol! Vertėja
yra jautri giesmės muzikinei tėkmei,
žodžių prasmei ir sugeba tai vaizdžiai
pateikti angliškai. Tokio vertimo jau
seniai reikėjo. Linkiu jai tik sėkmės
šiame nelengvame darbe, kuris apie
mūsų kultūrą pasako ne tik daugiau,
bet ir įdomiau.

Vytautas Matulionis
Cleveland Heights, OH

Salė skambėjo nuo šimtų
lietuviškų balsų

Akordeonistas Martynas Levic-
kis padovanojo San Francisco miestui
savo aistringą grojimo stilių liepos 25
d. koncerte Oyster Point Yacht Club.
Tą dieną jis laimėjo antrąją vietą
akordeonistų konkurse, kuris įvyko
Santa Clara. 

Ne tik 126 vietiniai lietuviai su-
sirinko pasidžiaugti Martyno klasi-
kine akordeono muzika, atėjo ir akor-
deono klubo dalyviai, kurie tuoj pat
nutarė, kad Martynui nėra lygių. Per
pusantros valandos girdėjome įvairių
klasikinių kūrinių, pabaigoje Marty-
nas sutiko pagroti porą lietuviškų
tradicinių liaudies dainų. Koncertas
pasibaigė salei skambant nuo šimtų
lietuvių balsų. Nuoširdžiai dėkojame
San Francisco Lietuvių Bendruome-
nės valdybai už šį nuostabų renginį.
Daugiau apie Martyną ir jo muziką
sužinoti  galima apsilankius interne-
te www.levickis.com 

Parengė  Kristina MattienėMartynas Levickis.

Danguolė Razutytė-Varnienė su JAV LB Krašto valdybos pirmininku Vytu Ma-
ciūnu IX Dainų šventėje Toronto mieste.

Dalis San Francisco Lietuvių Bendruomenės valdybos (iš k. į d.): Algis Rat-
nikas, Kristina Mattienė, Diana Plačiakienė (pirmininkė), Martynas Levickis ir
Monika Rimgailaitė.

TOKIO VERTIMO JAU SENIAI REIKÈJO!



6 DRAUGAS, 2010 m. rugpjūčio 26 d., ketvirtadienis       

Atkelta iš 1 psl.
susitikime dalyvauja 41 ambasados, 8
konsuli-nių įstaigų, 9 atstovybių prie
tarp-tautinių organizacijų,
specialiosios misijos Afganistane
atstovai ir du lai-kinieji reikalų
patikėtiniai.

Prezidentė D. Grybauskaitė me-
tiniame Lietuvos ambasadorių suva-
žiavime apžvelgė šių metų užsienio
politikos įvykius, aptarė pagrindinius
uždavinius ir nubrėžė užsienio poli-
tikos gaires ateinantiems metams.
Pasak valstybės vadovės, nuoseklus
šalies siekių gynimas Europos Sąjun-
goje, NATO darbotvarkės įgyvendini-
mas, aktyvi veikla stiprinant Lietu-
vos teritorinį, energetinį ir technolo-
ginį saugumą, tam išnaudojant visas
tarptautinių organizacijų galimybes,
tarpžemyninio dialogo stiprinimas
bei abipuse pagarba ir nauda grįsti
konstruktyvūs santykiai su kaimy-
nais yra pagrindiniai šalies užsienio
politikos uždaviniai. 

Kalbėdama apie narystę ES, ša-

lies vadovė pabrėžė, kad per metus
pasiekta, jog Lietuvai svarbūs ener-
getikos projektai – Baltijos jungčių
planas, ES finansinės paramos jung-
tims su Lenkija ir Švedija užtikri-
nimas – taptų visos ES tikslais. 

Prezidentės teigimu, artėjant
Lietuvos pirmininkavimui ES ir
ESBO, būtina labai aiškiai nubrėžti
savo svarbiausius tikslus – energeti-
ka, transportas, Baltijos jūros strate-
gija, moksliniai tyrimai ir inovacijos,
Rytų kaimynystės politika. 

„Stiprūs ir konkrečiais darbais
pagrįsti dvišaliai santykiai su Euro-
pos valstybėmis, tarp jų aktyviai plė-
tojant regioninį bendradarbiavimą su
Baltijos ir Šiaurės šalimis – svarbus
Lietuvos užsienio politikos uždavi-
nys. Būtina siekti, kad tokia strate-
ginė partnerystė būtų pripildyta
konkrečių pasiūlymų ir stiprintų
praktinį bendradarbiavimą, o akty-
vūs regioniniai santykiai skatintų
mūsų regiono plėtrą”, – pabrėžė pre-
zidentė D. Grybauskaitė.

Vilnius, rugpjūčio 24 d. (ELTA)
– Apdovanoti iš misijos Afganistane
grįžę Nacionalinio paramos elemento
trečiosios pamainos (NPE-3) kariai.
Jie buvo iškilmingai pagerbti Lietu-
vos kariuomenės Logistikos valdyboje.

Šių metų vasario mėnesį tarnybą
Afganistane pradėjusiai devyniolikos
karių grupei vadovavo Lietuvos ka-
riuomenės Jungtinio štabo Logistikos
valdybos Planavimo skyriaus virši-
ninkas pulkininkas leitenantas Vidas
Eidukas. Kai kuriems kariams tai bu-
vo jau nebe pirma tarnyba toli nuo
Lietuvos.

Kariuomenės vadovybė iškil-
mingai įteikė 11 medalių pirmą kartą
Afganistane tarnavusiems kariams, 6
ženklus už antrą ir 2 už trečią misijas.

NPE-3 vadui pulkininkui leite-
nantui V. Eidukui įteiktas Krašto ap-
saugos medalis ,,Už pasižymėjimą”,

seržantui Audriui Drukneriui įteik-
tas Lietuvos kariuomenės medalis
,,Už pasižymėjimą”. Taip pat buvo
pasveikinta ir krašto apsaugos sis-
temos medaliu civiliams ,,Už nuopel-
nus” apdovanota Specialiosios misi-
jos Afganistane vystymo patarėja
Justina Jakavonytė.

Pagrindinė NPE karių grupė
tarnauja tarptautiniame Kabulo oro
uoste. Pavieniai kariai tarnauja Kan-
daharo oro uoste, o NPE Aprūpinimo
grupė – Lietuvos vadovaujamoje Goro
provincijos atkūrimo grupėje Čagča-
rane.

Šiuo metu Afganistane tarnauja
apie 200 karių. Jie dalyvauja NATO
Tarptautinių saugumo paramos pa-
jėgų Goro provincijos atkūrimo gru-
pės misijoje Čagčarane, NATO ISAF
štabuose Kabule ir Herate, taip pat
NATO misijoje Afganistano pietuose.

Vilnius, rugpjūčio 25 d. (URM info) – Lietuvos ambasados Taline ir Estijos
Lietuvių Bendruomenės atstovai pasitiko tarptautinio estafetinio bėgimo „Bal-
tijos kelias” dalyvius. 22 bėgikai iš Lietuvos nuo rugpjūčio 20 iki 22 dienos
įveikė kelią nuo Vilniaus Katedros aikštės iki Estijos Parlamento rūmų Taline.

URM nuotr.

Apdovanoti iš Afganistano grîžê kariai

Reikjavikas, rugpjūčio 25 d.
(Lietuviams.com) – „Sumardeildin”
(lietuviškai – „Vasaros lyga”) yra
naujas kasmetinis krepšinio turny-
ras, besitęsiantis visą vasarą, kurį
rengia Islandijos krepšinio federacija
KKÍ. Šių metų turnyre dalyvavo 14
komandų, lietuviams šiame turnyre
atstovavo dvi komandos – „Lituani-
ca” ir „Tornado”, kurios buvo suda-
rytos iš Islandijos 2 lygoje rungty-
niaujančios lietuvių krepšinio ko-
mandos „Lituanica” žaidėjų. 

Jau grupės varžybose buvo aiš-
ku, kad abi mūsų komandos yra pa-
siruošusios kovoti dėl apdovanojimų.
A grupėje rungtyniavusi „Tornado”
liko antra, o B grupės vienvalde pir-
maujančia tapo „Lituanica”, laimė-
jusi visus žaistus susitikimus. 

Baigiamosios „Vasaros lygos”
varžybos vyko Reikjaviko Klambra-
tūno parko krepšinio aikštėse. Ši die-
na sutapo su Reikjaviko miesto „Kul-
tūros nakties” švente, todėl atkrin-
tamosios varžybos pritraukė nemažai
žiūrovų, tarp jų ir didelį būrį lietu-
vaičių bei sulaukė vietinės televizijos

ir spaudos dėmesio. 
Po ketvirtfinalio rungtynių pa-

aiškėjo, kad mūsų abiejų komandų
keliai susikirs būtent pusfinalyje. Po
įtemptos bei atkaklios kovos pusfi-
nalyje, kuri be abejonės buvo verta fi-
nalo, rezultatu 21:14 pergalę šventė
„Lituanicos” vaikinai. 

Turnyro pertraukoje vaikinai iš-
mėgino jėgas tolimų metimų kon-
kurse, kuriame nugalėtoju tapo tai-
pogi lietuvis – M. Avlas, atstovavęs
„Lituanicos” šešetukui. 

Turnyro baigiamosiose varžybo-
se susitiko komandos, užėmusios pir-
mąsias vietas grupės varžybose – „Li-
tuanica” ir „Celtics” komandos. Po
įdomios kovos, kuri būdinga gatvės
krepšiniui, pergalę iškovojo lietuviai,
taip ir nepatyrę šiame turnyre pra-
laimėjimo kartėlio. 

Ši pergalė lietuvius gerai nuteikė
prieš artėjantį Islandijos 2 lygos čem-
pionatą, kuriame mūsų tautiečiai
stengsis pasiekti aukštesnio rezultato
nei pernai – praėjusių metų čempio-
nate buvo užimta penktoji vieta. 

Teismas nusprend∂, kad lietuvio darbo 
sâlygos prilygsta vergijai

Lietuviai krepšininkai – Islandijos
krepšinio turnyro nugal∂tojai

Vilniuje susitiko Lietuvos
diplomatiniû� atstovybiû vadovai

Londonas, rugpjūčio 25 d.
(DELFI.lt) – Apstulbę magistratų
teismo nariai pavadino lietuvio imig-
ranto darbo sąlygas „truputį mažiau
nei vergija” po to, kai išgirdo, jog po
72 valandų savaitinio darbo jam lie-
kantis uždarbis – 15 svarų. 

Kazimieras Lemežis buvo atga-
bentas į Jungtinę Karalystę pade-
dant nelegaliam tarpininkui, kuriam
lietuvis privalo mokėti 400 svarų mo-
kestį, rašo vietos laikraštis „The Wis-
bech Standard”.

59 metų amžiaus našlys, kuris ti-
kėjosi surinkti pinigų, kad galėtų pa-
dėti savo studijuojančiai universitete
dukrai, buvo atvežtas į nedidelį mies-
tuką Wisbech. Čia jis verčiamas dirb-
ti nuo dešimties iki dvylikos valandų,
5 arba 6 dienas per savaitę.

Teisme vyriškis pripažino pavo-
gęs maisto prekių už 131 svarą tam,
kad galėtų papildyti savo menką
bulvių ir duonos valgiaraštį. Lietuvis
moka neįvardijamam tarpininkui už
kambarį, kuriuo dalinasi su dar
dviem asmenimis, bei kassavaitinį 35
svarų mokestį už nuvežimą į darbo
vietą. Po šių išlaidų vyrui lieka 15 svarų
mėnesinis uždarbis. 

Teismo magistrato pirmininkas
pareiškė teisiamajam: „Mes esame
apstulbinti. Tai, kaip su jumis elgia-
masi šioje šalyje, yra gėdinga. Kas
nors turi kažką daryti, tai yra negar-
binga padėtis. Jums reikia iškliūti iš
nagų tų žmonių, kurie su jumis taip
elgiasi.” K. Lemežiui skirta 50 svarų
bauda, tačiau ji panaikinta dėl lietu-
vio areštinėje praleisto laiko. 

Prezidentè viešûjû ryšiû žaidimu
vadina siùlymâ dèl bevizio režimo

Nugalėtojai.                                                          Lietuviams.com nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 25 d. (BNS) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė Len-
kijos ir Rusijos garsiai išsakomą siū-
lymą Europos Sąjungoje (ES) siekti
bevizio režimo Kaliningrado sričiai
pavadino nepatikrintu viešųjų ryšių
žaidimu. Šalies vadovė teigė, jog to-
kia idėja prieš metus buvo pasiūlyta
Europos Sąjungos Tarybai, ir pabrė-
žė, kad tuomet ją atmetė svarbiau-
sios Europos šalys. 

,,Nauji siūlymai, kuriuos mes
girdėjome, yra visiškai nederinti
europiniame lygmenyje. Prieš metus
pati Rusija kategoriškai prieštaravo,
kad tai būtų tik Kaliningrado sričiai,
ji norėjo, kad tai būtų visai Rusijai.
Manome, kad čia truputį yra viešųjų
ryšių žaidimo, visiškai nepatikrinto”,
– žurnalistams sakė prezidentė. 

Pasak jos, tai žinodama Lietuva
siūlė pirmiausia pabandyti sušvel-
ninti sienos kirtimo režimą Šengeno
zonos reikalavimų rėmuose – įgyven-
dinant bevizį režimą 30–50 kilo-
metrų siekiančiuose Kaliningrado
srities, Baltarusijos ir Lietuvos pa-
sienio ruožuose. 

,,Jei ES apsispręs, kad Rusija ar
Baltarusija, ar bet kuri kita trečioji
šalis yra pasirengusi beviziam reži-
mui ir yra patikima partnerė tuo at-

žvilgiu, Lietuva jokiu būdu neprieš-
taraus”, – sakė D. Grybauskaitė. 

Neseniai Rusijos ambasadorius
Lietuvoje Vladimir Čchikvadzė pa-
reiškė, kad Maskvą nuvylė Lietuvos
nuostata šiuo metu neremti Maskvos
ir Varšuvos siūlymo įtraukti visą Ka-
liningrado sritį į programą, kuri leis-
tų supaprastintą gyventojų judėjimą
per sieną. Diplomato teigimu, Lietu-
vos remiamas susitarimas pagal da-
bartinę ES tvarką, numatantis judė-
jimą nuo valstybės sienos iki 50 kilo-
metrų, yra diskriminacinis. 

Lenkijos užsienio reikalų minist-
ras Radoslaw Sikorski rugpjūčio
pradžioje pranešė, kad jis su vidaus
reikalų ministru Jerzy Miller laišku
kreipsis į kitas ES šalis, siekdami pa-
ramos planui, jog Lenkijos ir Rusijos
sutarimas dėl pasienio eismo apimtų
visą Kaliningrado sritį. 

Lenkija anksčiau kartu su Rusija
kreipėsi į Europos Komisiją, kad Ka-
liningrado būtų taikoma išimtis. Lie-
tuva kartu su Rusija ir Baltarusija
derėjosi dėl susitarimų, kurie leistų
pasienio gyventojams, gyvenantiems
iki 30 ar 50 kilometrų nuo sienos, ją
kirsti su specialiais ilgalaikiais leidi-
mais nereikalaujant vizų.



DRAUGAS, 2010 m. rugpjūčio 26 d., ketvirtadienis         7

vedev pareiškė padėsiantis roko gru-
pės ,,U2”  vadovui Bono kovoti prieš
ŽIV/AIDS plitimą. D. Medvedev susi-
tiko su Bono prieš grupės koncertą
Maskvoje. Bono aktyviai kovoja su
ŽIV/AIDS plitimu visame pasaulyje.
Jis organizuoja daug labdaringų ren-
ginių, kuriuose dalyvauja kiti ,,U2”
grupės nariai bei įvairios įžymybės.

TEHERANAS
Iranas pranešė, kad sėkmingai

išbandė patobulintą vietos gamybos
artimojo nuotolio sausumos raketą.
Pasak šalies gynybos ministro, tre-
čios kartos raketa ,,Fateh-110”, aprū-
pinta tikslaus taikinio nustatymo
valdymo sistema. Patobulintas rake-
tos variantas gali pasiekti didesniu
atstumu esančius taikinius nei jos
pirmtakės, sakė ministras.

WASHINGTON, DC
Buvusio JAV viceprezidento Dan

Quayle sūnus laimėjo pirminius rin-
kimus Arizona valstijoje ir taps res-
publikonų kandidatu į Kongresą.
Ben Quayle surinko daugiausiai bal-
sų iš dešimties kandidatų, siekiančių
šios valstijos 3-osios apygardos pa-
reigų JAV Atstovų rūmuose. Phoenix
mieste dirbantis 33 metų teisininkas
laimėjo pirminius rinkimus, surinkęs
vos 23 proc. balsų, tačiau jis aplenkė
savo artimiausią varžovą – turtingą
verslininką Steve Moak. 

KAIRAS
Egipto kultūros ministras suim-

tas byloje dėl genialiojo olandų dai-
lininko Vincent van Gogh paveikslo
pagrobimo iš Egipto muziejaus. Moh-
sen Shaalan, Egipto kultūros minis-
terijos vaizduojamųjų menų departa-
mento vadovas, suimtas pagal kalti-
nimą nusikalstamu aplaidumu. Vy-
riausybė pranešė, jog taip pat suimti
kai kurie muziejaus darbuotojai. V.
Van Gogh paveikslas ,,Vaza su gėlė-
mis”, įvertintas 50 mln. dolerių, iš
Mahmoud Khalil muziejaus buvo
pagrobtas rugpjūčio 21 d.

* * *
Egiptas paskelbė vienoje dyku-

mų oazėje atradęs prieš daugiau nei
prieš 3,500 metų gyvavusią pirklių
gyvenvietę, kuri yra tūkstantmečiu
senesnė už kitas, žinomas šiame re-
gione. 

Pasaulio naujienos

LONDONAS
Londono policijos pareigūnai

rugpjūčio 24 d. aptiko nužudyto jau-
no vyro, kuris siejamas su Didžiosios
Britanijos žvalgybos tarnybomis,
kūną. Nužudytasis buvo aptiktas jam
priklausančio buto vonioje centrinėje
Londono dalyje. Policijos pareigūnai
pranešė, kad nužudytojo  trisdešimt-
mečio bute aptiko dokumentus, liudi-
jančius apie tai, kad jis galėjo dirbti
šalies žvalgybos tarnyboms. 

KIŠINIOVAS
Moldovos policija Kišiniove kon-

fiskavo 1,8 kilogramo urano-238. Bu-
vo sulaikyti 3 nusikalstamos grupuo-
tės nariai, tarp jų ir buvę policijos
pareigūnai. Kontrabandininkai taria-
mai bandė parduoti uraną Europos
juodojoje rinkoje. Tokio kiekio urano
vertė yra apie 9 mln. eurų. Specialis-
tai teigė, kad šis uranas netinkamas
branduolinėms bomboms gaminti.

PARYŽIUS
Prancūzijos policija nugriovė dar

dvi nelegalias romų stovyklas. Viena-
me Lilio priemiesčių romams dar leis-
ta susikrauti savo turtą, o tada sto-
vykla sulyginta su žeme. 20 romų su-
laikyti, pusė jų – vaikai. Jie kaltinami
nelegaliai gyvenę miesto teritorijoje.
Marselyje policija iš buvusio chemi-
kalų sandėlio išvarė 40 romų, o pas-
tatą nugriovė. Žmogaus teisių gru-
puotės ir opozicijos politikai kritikuo-
ja tokį griežtą vyriausybės elgesį.

MINSKAS
Baltarusijoje šešios opozicinės

partijos sutarė derinti savo veiklą
prieš prezidento rinkimus. Įstatymai
numato, kad rinkimai šalyje turi
įvykti vėliausiai 2011 m. vasarį. Še-
šios partijos pasirašytu susitarimu
įsipareigoja vykdyti bendrą informa-
cinę ir agitacinę kampaniją, rengti
bendras protesto akcijas bei skirti
stebėtojus. Apie savo dalyvavimą pre-
zidento rinkimuose jau paskelbė 14
opozicijos politikų. 

MASKVA
Rusijos prezidentas Dmitrij Med-

EUROPA

RUSIJA

AFRIKA

Kinijoje sudužo lèktuvas

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

Reuters/Scanpix nuotr.

Washington, DC, rugpjūčio 25
d. (BNS) – Buvęs JAV prezidentas
Jimmy Carter atvyko į Šiaurės Ko-
rėją, pranešė komunistinės šalies val-
stybinė žiniasklaida. Manoma, kad J.
Carter per šį apsilankymą mėgins
susitarti su Šiaurės Korėjos vadovais,
kad būtų paleistas vienas amerikie-
tis, neteisėtai įžengęs į komunistinę
šalį ir nuteistas aštuoneriems me-
tams sunkiųjų darbų. 

Kinijos valstybinė naujienų
agentūra ,,Xinhua” pirmoji paskelbė

apie 86 metų buvusio JAV vadovo at-
vykimą į Pchenjaną, nurodžiusi, kad
jį oro uoste pasitiko Šiaurės Korėjos
branduolinės programos pagrindinis
derybininkas Kim Kye-Gwan. J. Car-
ter su žurnalistais nebendravo, nu-
rodė ,,Xinhua”. Ši viešnagė vyksta
tebetvyrant didelei įtampai tarp Wa-
shington ir Pchenjano.

Pietų Korėjoje anglų kalbos mo-
kytoju dirbęs Aijalon Mahli Gomes,
uolus krikščionis, buvo suimtas sau-
sį, o balandį jam buvo skirta laisvės
atėmimo bausmė ir bauda, kurios
suma atitinka 700,000 (1,9 mln. litų).

J. Carter nebe pirmas buvęs JAV
vadovas, kuris su humanitarine misi-
ja vyksta į Šiaurės Korėją. Praėjusių
metų rugpjūtyje šioje atskirtoje
komunistinėje šalyje apsilankęs Bill
Clinton išprašė Pchenjano paleisti te-
levizijos žurnalistes Laur Ling ir Eun
Lee, kurios taip pat buvo įkalintos
dėl Kinijos sienos kirtimo ir įsibrovi-
mo į Šiaurės Korėją.

J. Carter Pchenjane jau lankėsi
1994 metais, kai Jungtinės Valstijos
buvo priartėjusios prie karo slenksčio
dėl Šiaurės Korėjos vykdomos bran-
duolinės programos. Tada padėjo
sumažinti įtampą per derybas su
tuomečiu komunistinės šalies vadovu
Kim Il Sung.

Buvês JAV prezidentas J. Carter
atvyko î Šiaurès Korèjâ

Jimmy Carter sieks Šiaurės Korėjoje
kalinamo tautiečio paleidimo. 

EPA nuotr.

Beijing, rugpjūčio 25 d. (BNS) –
Kinijos šiaurės rytuose rugpjūčio 24
d. keleivinis lėktuvas neišsilaikė tūpi-
mo take Jičuno oro uoste Heilong-
dziango provincijoje, pranešė nau-
jienų agentūra ,,Xinhua”, remdamasi
vyriausybės ir oro linijų pareigūnais.
Žuvo 42 iš 96 lėktuve buvusių žmo-
nių. 

Valstybinė Kinijos televizija pra-
nešė, kad 49 keleiviai išgelbėti, dau-
gumos būklė stabili. Jičuno meras
sakė, kad trijų sužeistųjų būklė sun-
ki. Anksčiau ,,Xinhua” minėjo, jog į
ligonines paguldyta daugiau kaip 20
nukentėjusiųjų. 

Pasak ,,Xinhua”, prieš valandą iš
Charbino pakilęs ,,Henan Airlines”
priklausantis lėktuvas, nuvažiavęs
nuo tako Jičuno oro uoste, užsidegė. 

Civilinės aviacijos valdybos pra-
nešime nurodoma, kad E-90 tipo lėk-
tuve, kuris patyrė avariją Lindu oro
uoste prie Jičuno, buvo 91 žmogus.
Anksčiau skelbta, jog lėktuvu skrido
96 žmonės. 

Ši lėktuvo avarija Kinijoje yra
didžiausia nuo 2004 metų. Pastarasis
įvykis turėtų taip pat tapti skaudžiu
smūgiu sparčiai augančiai Kinijos

civilinei aviacijai, kuris per kelerius
pastaruosius metus nepatyrė jokių
didesnių sukrėtimų dėl griežtų sau-
gumo taisyklių, geresnio pilotų ir
darbuotojų parengimo, taip pat paly-
ginti naujo lėktuvų parko, kurį su-
daro daugiausiai Vakarų šalyse pa-
gaminti lėktuvai.

Tuo tarpu pranešama, kad rug-
pjūčio 25 d. Kongo Demokratinės
Respublikos (KDR) vakaruose sudu-
žus lėktuvui, žuvo mažiausiai 20
žmonių. 

,,Žuvo 20 žmonių, o vieno išgy-
venusiojo būklė yra labai sunki”, –
sakė pareigūnas, nenorėjęs, kad jo
pavardė būtų skelbiama. 

Kiek anksčiau Jungtinių Tautų
(JT) taikdarių misijos Konge atstovas
Madnodje Mounoubai sakė, kad lėk-
tuvas rėžėsi į namą tūpdamas Ban-
dundu miesto aerodrome. Kaip pra-
nešė vyriausybės pareigūnas, lėktu-
vas priklausė vietos bendrovei ,,Fi-
lair”. 

KDR lėktuvų avarijos yra gana
dažnos. Pagal statistiką, dėl pasenu-
sių priemonių šios Afrikos šalies oro
transportas yra vienas nesaugiausių
pasaulyje.
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SMALIŽIAMS – PATIEKALAI
SU UOGOMIS

Paruošė Nijolė Nausėdienė
El.paštas: nausediene@aol.com

Šeimininkės
patarimai

Ryžių apkepas su mėlynėmis

Reikės: 2 puodukų ryžių košės, 1
puoduko mėlynių, 1 kiaušinio, 1
šaukšto cukraus.

Piene išvirkite ryžių košę, atvė-
sinkite, įmuškite kiaušinį ir viską
kruopščiai išmaišykite. Pusę mišinio
dėkite į keptuvę arba sviestu pateptą
formą, išlyginkite, tada sluoksniais
sudėkite nuplautas uogas, ant jų –
likusį mišinį. Išlyginkite pyrago vir-
šų, patepkite plaktu kiaušiniu ir pa-
barstykite cukrumi. Formą su pyragu
dėkite į įkaitintą orkaitę ir kepkite,
kol parus apkepo viršus.

Sklindžiai su braškėmis

Reikės: 1,5 puodelio miltų, 3
kiaušinių, 1 šaukšto cukraus, žiups-
nelio druskos, 3/4 puoduko pieno, 1-
1,5 puodelio braškių.

Miltus sumaišykite su kiaušinių
tryniais, įberkite cukraus, druskos,
įpilkite pieno, įmaišykite išplaktus
kiaušinių baltymus, į keletą dalių su-
pjaustytas braškes. Sklindžius kep-
kite keptuvėje su aliejumi. Valgykite
karštus su plakta grietinėle ir švie-
žiomis braškėmis.

Riešutiniai varškės blynai

Reikės: 1,5 puodelio varškės,
puodelio pieno, 1 citrinos, 1–2 šaukš-
tų cukraus pudros, puodelio aviečių,
2 kiaušinių, šaukšto krakmolo, 1/2
puodelio maltų riešutų, 3 šaukštų
cukraus, aliejaus, druskos pagal sko-
nį.

Sumaišykite varškę su 2 šaukš-
tais pieno. Citriną nuplaukite, su-
tarkuokite žievelę ir įdėkite į varškę.
Išspauskite citrinos sultis ir sumai-
šykite su varškės mase. Pabarstykite
cukraus pudra. Nuplaukite avietes.
Išplakite baltymus. Užmaišykite teš-
lą iš krakmolo, miltų, riešutų, kiau-
šinių trynių, druskos ir pieno. Į ją
atsargiai įminkykite plaktus balty-
mus. Iš tešlos kepkite svieste mažus
blynelius. Pusę blynelių aptepkite
varške, ant viršaus dėkite aviečių ir
uždenkite likusiais blyneliais.

Spalvotas vaisių kremas

Reikės: 4 puodelių braškių, 4–5
persikų, 5–6 kivi vaisių, 1,5 puoduko

cukraus, braškių ir persikų skiltelių.
Trintuvu atskiruose dubenėliuo-

se sutrinkite braškes, persikus ir ki-
vius. Tyreles paskaninkite po 0,5
puoduko cukraus. Į taureles sluoks-
niais supilkite paruoštas tyreles:
pirma – kivi, paskui – persikų ir braš-
kių. Taures papuoškite braškėmis ir
persikų skiltelėmis.

Želės desertas

Reikės: 3 pakelių braškių želės,
15 prinokusių braškių, 2/3 puodelio
sutirštinto pieno, 2/3 puodelio aguo-
nų, 1,5 puodelio pieno, šaukšto deg-
tinės, romo arba konjako, 1 pakelio
želatinos, 1 pakelio vanilinio cuk-
raus, aliejaus dubenėliams patepti.

Sumaišykite patirštintą pieną su
pienu, aguonomis, vaniliniu cukrumi,
degtine ir išbrinkintą bei ištirpintą
želatiną. Gautą masę supilkite į du-
benėlį ir laikykite 30 min. šaltai. Į
didesnį dubenėlį supilkite paruoštą 1
pakelį braškių želės, sudėkite su-
pjaustytas braškes ir laikykite šaltai,
kad sustingtų. Į dubenėlį su braškių
žele įdėkite sustingusį aguonų bokš-
telį, užpilkite paruoštą ir su braškė-
mis sumaišytą likusią želę. Palikite
vieną valandą sustingti.

Braškių ir varškės 
pyragas

Tešlai reikės: 2 lazdelių sviesto,
1/2 puodelio cukraus, 1 kiaušinio, 1,5
puoduko miltų.

Varškės sluoksniui: puodelio
varškės, 2 puodelių braškių, 2 puo-
delių grietinės, 3 šaukštų želatinos.

Želės sluoksniui: 2 sv. braškių,
1 pakelio braškių želės.

Paruoškite tešlą ir 1 val. laiky-
kite šaltai. Tada iškočiokite lakštą ir
klokite jį į sviestu pateptą kepimo
formą. Ant viršaus uždėkite svies-
tinio popieriaus ir užberkite pupelių,
kad lakštas iškeptų lygus. Kepkite
350 F temperatūros orkaitėje. Varškę
ir braškes pertrinkite per tinklelį ir
sumaišykite su grietine ir ištirpintą
želatiną. Šią masę supilkite ant iš-
kepto ir atvėsinto kepimo formoje
esančio lakšto. Pyragą 1 val. laikykite
šaltai. Tada jo viršų apdėkite braškių
griežinėliais ir užpilkite pradėjusią
stingti braškių žele. Sustingusį py-
ragą išimkite iš formos ir patiekite.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629

Tęsinys iš rugpjūčio 19 d.

Mėlynių pyragas

Tešlai reikės: lazdelės sviesto,
puodelio grietinės, pusės puodelio
cukraus, 1–1,5 puodelio miltų, 1/2 pa-
kelio kepimo miltelių.

Kremui: puodelio natūralaus
arba vanilinio jogurto, pusės puode-
lio grietinės, 1 kiaušinio, 2 šaukštų
rudojo cukraus.

Įdarui: 1 puodelio mėlynių, 2–3
šaukštelių rudojo cukraus.

Ištirpinkite sviestą, sumaišykite
jį su grietine, cukrumi, įdėkite miltų
ir kepimo miltelių. Tešla turi būti
tokia, kad ją būtų galima rankomis
išlyginti formoje. Ant tešlos suberkite
uogas, apibarstykite jas cukrumi.

Pagaminkite kremą: sumaišykite
visas sudedamąsias dalis, suplakite
šakute ir tolygiai paskirstykite gautą
masę ant uogų.

Pyragą kepkite 350–375 F tem-
peratūros orkaitėje apie 30 minučių.

Galite paįvairinti įdarą: išbandykite
smulkiai pjaustytus obuolius, braš-
kes, spanguoles, kriaušes…

Vyšnių gira

Reikės: 40 puodukų vandens, 8
sv vyšnių, 4 sv cukraus, pakelio švie-
žių mielių, pusės puodelio apynių
(hop).

Apynius virinkite vandenyje 15
min., tada perkoškite. Vyšnias sus-
pauskite. Sultis supilkite į šiek tiek
atvėsusį apynių nuovirą. Suberkite
cukrų, sudėkite paruoštas mieles ir
rauginkite apie 24 valandas. Įrūgusią
girą išpilstykite į butelius. Buteliai
turi būti su sandariai uždaromais
kamščiais, kad neišmuštų. Skaniau-
sia ši gira būna trečią dieną. Ji –
rausva, saldžiarūgštė, stipri. Tokiu
pat būdu galima pasigaminti giros ir
iš spanguolių, tik reikės daugiau cuk-
raus.

Saulius Jankauskas, gyvenantis Altamonte Springs, FL, kartu
su metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką.
Esame labai dėkingi.

Algimantas Kelertas, gyvenantis Brookfield, IL, pratęsė „Drau-
go” metinę prenumeratą ir paaukojo 100 dol. auką laikraščiui paremti.
Ačiū, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Dangira ir Ignas Budriai, gyvenantys Lockport, IL, kartu su me-
tinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu paaukojo laikraščiui 50 dol. auką.
Labai ačiū.

Danguolė Ilginytė, gyvenanti Palos Hills, IL, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą bei atsiuntė 50 dol. auką. Labai ačiū, kad mus remia-
te.

Patricia A. Kamar, gyvenanti Palos Heights, IL, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą ir paaukojo dosnią 100 dol. auką. Ačiū, kad mus skai-
tote ir remiate.
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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,,  MMDD
AAKKIIÛÛ��   LLIIGGOOSS  ––  CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

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

EEDDMMUUNNDDAASS  VVIIŽŽIINNAASS,,  MMDD,,  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,,  MMDD
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

Daugelis keliautojų mano, kad
pirkti neapmuitintų prekių parduo-
tuvėse – naudinga, tačiau šį mitą dar
kartą sugriovė neseniai atliktas tyri-
mas.

Mažmeninės prekybos tyrimų
centras Vokietijoje kainas tyrė dešim-
tyje didžiausių Europos oro uostų
įsikūrusias neapmuitintų prekių par-
duotuves, dar žinomų „duty free”
vardu. Vėliau jis šių parduotuvių kai-
nas lygino su įprastinėmis mažme-
ninių prekių parduotuvėmis. Paaiš-
kėjo, jog geriausias kainas siūlo Liono
Saint Exupery ir Paryžiaus Charles
de Gaulle oro uostai. Čia prekių gali-
ma įsigyti net 11,9 ir 11,5 proc. pi-
giau, nei įprastinėse Prancūzijos par-
duotuvėse. Antroje vietoje liko Ber-
lyno Schoenefeld „duty free” parduo-
tuvės – jose galima rasti 4,6 proc. pi-
gesnių prekių. Londono Heathrow
užėmė trečiąją vietą – jis siūlė 3,1
proc. mažesnes kainas nei paprasti
mažmeniniai platintojai.

Paradoksalu, tačiau tyrimo re-
zultatai dar nereiškia, kad pirkti
Prancūzijos neapmuitintų prekių
parduotuvėse apsimoka labiausiai,

nes tyrime prekių krepšelis buvo ly-
gintas su atitinkamos šalies mažme-
nininkų kainomis. Jei krepšelių kai-
nas palygintume tarpusavyje, labiau-
siai pirkti apsimokėtų Romos oro
uoste, o mažiausiai – Londono Heath-
row oro uoste. Maža to, tyrimas at-
skleidė ir kitų detalių: Londono „du-
ty free” parduotuvėse labiausiai kai-
nos „užkeltos” yra prabangos pre-
kėms, drabužiams ir elektronikai, o
Ispanijos oro uostuose – kosmetikai ir
higienos prekėms. Paaiškėjo, jog ne-
apmuitintų prekių parduotuvėse ne-
apsimoka pirkti ir gardėsių (saldai-
nių ir šokolado gaminių): jie čia vidu-
tiniškai 12,4 proc. brangesni, nei per-
kant mieste.

Kelionių specialistų teigimu,
egzistuoja ir kitų pirkimo neapmui-
tintų prekių parduotuvėse trūkumų.
Kainos šiose parduotuvėse, kurios,
kaip žinia, turėtų siūlyti geriausius
sandėrius, dažnai pernelyg išpūstos
tampa dėl didelių oro uosto ploto
nuomos kainų. Todėl siekiantiems
išties sutaupyti geriausia norimų
daiktų tiesiog pasiieškoti internete.

Balsas.lt

Margumynai

Pirkti „duty free“ parduotuvėse 
seniai neapsimoka

XIV

Atsisukęs Adomas išvydo skar-
džio viršūnėje senį, kuris už pavadžio
laikė urzgiantį vilkšunį. Saulė spigi-
no į akis, tad negalėjo gerai įžiūrėti,
kas tai per žmogus.

– Paleis tą savo žvėrį, tai suės nė
nekramtęs, – dingtelėjo berniukui ir
jis tučtuojau sukišo radinius atgal į
žvyrą. Ne visus, tiesą sakant... Žen-
kliuką kišenėje „užmiršo”.

– Ir žemes užlygink! 
Adomas padarė kaip lieptas.
– Jau galiu eit?
– Eik, ir kad daugiau čia nema-

tyčiau... Aiškiai pasakiau?
– Aiškiai.   
Kai parkėblino namo, buvo be-

veik sutemę. Namai tušti, nejau-
kūs, be tetos Aldonos... Pirmąsyk
pasijuto jos pasiilgęs. Į eglę šiąnakt
lipti nebesinorėjo – per šaltos nak-
tys. O vasarą, kai atšils, bus tikrai
smagu. 

Išsikepė bulvių, pavalgė užsiger-
damas rūgpieniu ir atsigulė.  

– Kas tas senis? Gal stribas Be-
nosis? Bet Benosis neturi šuns, – jo
trobą Adomas jau buvo susiradęs. Tai
padaryti nebuvo sunku, mat Adomo
klasėj mokėsi Smauglio anūkė. Pa-
lydėjo sykį ir išsiaiškino, kur tas
„stribokas” gūžtą susisukęs.   

Smauglį „striboku” vadino teta
Aldona. Pavardės dažnai nė neminė-
davo:

– Vėl stribokas už parduotuvės
drybso nusigėręs. Neleidžia sąžinė
ramiai gyvent...

Miegas neėmė, tad Adomas nu-
tarė dar truputį paskaityti.

Spalio mėn. 19 d. Bunkeryje aš
vienas. Vakar visą naktį lijo lietus, ir
aš skaičiau vokišką romaną apie vyrą
ir moterį, kurie buvo artistai, tačiau
savo laimę pagaliau rado pradėję
dirbti žemę. Žemė ir vaikai – aukš-
čiausias tikslas, dėl ko verta gyventi.
Žinoma, tai neturi nieko bendro su
mūsų gyvenimu. Mes visiškai kiti
žmonės. Mes turim tik vieną tikslą,
tik vieną idėją – Laisvą Lietuvą, o
visa kita išnyko. Taip, taip, šeima,
vaikai... Kažin ar bus mums lemta
sukurti šeimas? Aš galvoju apie save.
Man vis dažniau kyla apie tai mintys,
bet... 

Šiąnakt visiškai išsigiedrino.
Pilnatis. Rausvas mėnulis jau ge-
rokai pakilęs. Negaliu nieko dirbti.
Dabar aš pustrečio šimto gyvų ir apie
tūkstančio žuvusių partizanų vadas,
gyvujų ir žuvusiųjų „valdovas”...
Nuo manęs pareis visas apygardos
veikimas, ant manęs guls visa atsa-
komybė.

Spalio mėn. 22 d. Vakar oras lau-
ke buvo bjaurus. Pro bunkerio angą
lašeno lietaus lašai. Girdėjosi, kaip
vėjas medžius purtė. Kad bent radijas
veiktų, bet kaip tyčia neveikia. Pagedo
staiga.   

Šiandien, turbūt, niekas neateis.
Man dažnai pasigirsta, jog kažkas
eina, bet tai tik varlės šlepsi. Vieną
kartą taip smarkiai kažkas viršuj
subildėjo, jog aš net pistoletą buvau
pasiėmęs. Greičiausiai vis varlės.

Aš jaučiu, jog aš savo kraštą
pamilstu vis labiau ir labiau. Jeigu
man šiandien kas pasiūlytų laisvę

Amerikoj, aš neišvažiuočiau. Geriau
žūti čia garbingai kovojant, negu
rankas sudėjus laukti kažko iš kaž-
kur nukrintant. Pagaliau mūsų krau-
jas nenueis veltui. Mes turėsime teisę
visiems žiūrėti tiesiai į akis, nes mes
savo tėvynės neapleidom. Na, ir kas
gi mus nugalės, jei mes mirti nebi-
jom, jeigu mes nugalėjome ir mirtį.

XV

Po poros dienų teta Aldona grįžo
iš laidotuvių. 

– Kaip sekėsi, – paklausė vos
įžengusi į namus, – ką gero nuveikei? 

– Radau miške seną bunkerį. 
– Kurioj vietoj?
– Netoli raisto, ant skardžio... Po

didele pušim.
– Taip... Jie buvo įsikūrę ant

Šalčios kranto. Bet ten viską susprog-
dino, nieko nebeliko...

– Žiūrėk, ką radau, – Adomas
išsitraukė iš kišenės partizanišką
ženkliuką.  – Dar kaulų radau... 

– Neik daugiau ten, –  piktai tarė
teta, – ten prakeikta vieta. Prašau
tavęs...

– O kas ją prakeikė?
– Pakalbėsim kitą sykį... 
– Taip, bet...
– Ką „bet’’?
– Mačiau ten vaiduoklį.
– Vaiduoklį?
– Jis mane išgąsdino... Piktas

senis su šunim. Kaip iš dangaus nu-
krito... 

– Šlubas?
– Nemačiau, jis stovėjo... Žilas, su

barzda.
– Volungevičius tikriausiai. Šlu-

buoja, nes kulką mūšyje į dubenį ga-
vo. Varlė... Ten jo bunkeris.

– Varlė? – Adomas prunkštelėjo.
– Slapyvardis toks... Jis buvo

miško brolis, paskui dvidešimt pen-
kerius metus Sibire atpylė... 

– Teta Aldona, bet jis toks keis-
tas. Nemalonus. 

– Keistokas... Grįžęs iš lagerio su
niekuo nesišneka... Net su manim... 

– Bet su manim šnekėjosi.
– Gal suprato, kad esi Kiaunės

sūnėnas.  
– Kieno?
– Eik miegot neklausinėjęs...
Bet Adomas nemiegojo. Skaitė

iki paryčių: 
Gruodžio mėn. 24 d. Šiandien su

Guoba papuošėm bunkerį. Kalėdoms
ruošiamasi ir po žeme! Ar nekeista?..
Bandžiau klausytis radijo. Berlynas
kalba apie Kalėdas, iš Suomijos vai-
kų valandėlė, o iš Maskvos – skaičiai,
pūdai, soclenktynės... Ir taip per išti-
sus metus – 30 su viršum metų!.. Visą
laiką melas, šlykšti apgavystė. Tave
migdo pasakom apie rojų, laimę,
džiaugsmą, o čia, žemėje, sukūrė tokį
pragarą...

Aš tiesiog negaliu įsivaizduoti,
kam gi pagaliau skiriama bolševikų
spauda. Juk jos niekas neskaito, o jei-
gu ir perskaito, tai vis tiek netiki tuo,
kas ten parašyta. Kokie gi tie žmonės,
kurie gali tokias nesąmones rašyti?
Laikraščiuose – žydinti Lietuva, o iš
tikrųjų – plūstanti kraujuose. Nėra
žodžių visam tam išreikšti. Na, Sta-
linas tikras neraliuotas asilas. 

Bus daugiau.

VARLĖ BUNKERYJE
(vieno berniuko istorija)

Vytautas V. Landsbergis
Nr. 5

Gražina Vitas, gyvenanti  Chicago, IL, užsiprenumeravo „Drau-
gą” dar metams ir parėmė laikraštį 50 dol. auka. Labai ačiū.

Roman ir Donna Vanagūnai, gyvenantys Winfield, IL, pratęsė
„Draugo” metinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui pa-
remti. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Elena ir A. Stephen Aglinskai, gyvenantys Kaneohe, HI, kartu su
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėko-
jame už paramą.

JAV muziejai kovoja dėl kosminio laivo
JAV muziejai kovoja dėl to, kam

atiteks nebenaudojamas kosminis lai-
vas, rašo Dailynews.co.uk.

Ginčai prasidėjo dabar, nors pats
laivas nebenaudojamu taps tik po 12
mėnesių. Garsiausiai savo teises reiš-
kia Texas valstijos atstovai, mat čia,
Houston mieste, yra Lyndon B. John-
son kosminis centras, iš kurio valdo-
mi visi kosminiai skrydžiai.

Nenusileidžia ir Florida, turinti
Kennedy kosminį centrą, bei Califor-
nia, kurios Edwards oro pajėgų bazė-
je neretai baigiasi laivų skrydžiai. Be

to, teises į nebenaudojamą laivą reiš-
kia ir New York, Ohio, Chicago, Ok-
lahoma ir net Alabama muziejai, ži-
nantys, jog toks rodinys pritrauktų
daugybę lankytojų.

Iš viso buvo pastatyti šeši tokie
kosminiai laivai. Iš jų vis dar naudo-
jami trys: „Discovery”, „Atlantis” bei
„Endeavour”. Nustojus juos naudoti,
juos galima bus nusipirkti. Pradinė
kosminio laivo (be variklio) kaina –
28,8 mln. JAV dolerių.

Balsas.lt
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Lankydamasi Čikagoje dailininkė Dovilė Tomkutė užsuko ir į Balzeko lietuvių
kultūros muziejų.                                       Laimos Apanavičienės nuotr.

Ziono parapija švenčia 
savo šimtmetį

Ziono lietuvių evangelikų liu te -
ronų bažnyčia, 9000 Menard Ave.,
Oak Lawn, IL, švenčia savo šimtmetį.
Jubiliejinį minėjimą pradėsime  sek -
ma dienį, spalio 10 d., 10 val. r. pamal-
domis su Šventa komunija. Šventėje
dalyvaus Da niel Gilbert, President of
Northern Illinois District LCMS ir
evangelikų liute ronų vyskupas Min -
daugas Sabutis iš Lietuvos. Pa maldos
vyks trimis kalbomis. 

Po pamaldų vi si kviečiami į šven-
tinius pietus, kurie vyks klubo ,,Cha -
teau Del-Mar”, 8200 West 95th St.,
Hickory Hills, IL 60457 pokylių salė-
je.  

1910 m. gruodžio 4 d. Čikagoje
lietuvių imigrantai įkūrė Ziono lietu-
vių evangelikų liuteronų Nepermai -

nyto Augsburgo Išpažinimo parapijos
bažnyčią. Jos įkūrėjas buvo kunigas
Martynas Keturakaitis,  Jeruzalės
lietuvių bažnyčios (Collinsville, IL)
kunigas.  

Antroji lietuvių imigrantų banga
atkeliavo po Antrojo pasaulinio karo.
Parapija augo. 1950 m. kunigas Jonas
Pauperas pradėjo vokiškas pamaldas.
Vadovaujant kunigui Jonui Juozupai -
čiui nuo 1972 m. pamaldos Ziono
parapijois bažnyčioje kas antrą sek-
madienį vyksta ir anglų kalba. Iki
2003 m. kiekvieną sekmadienį mels-
davomės trimis kalbomis. Mūsų baž -
nyčia buvo vienintelė trikalbė parapi-
ja Čikagos apylinkėse, kurią aptarna-
vo vienas kunigas.  Šiuo metu pamal-
dos vyksta lietuvių ir anglų kalbomis,
o ypatingomis progomis ir vokiečių
kalba. 

Nuoširdžiai kviečiame Jus visus
dalyvauti mūsų šventėje. Savo daly-
vavimu Jūs pagerbsite mūsų bažny -
čią ir jos šimtametę istoriją. Šven-
tinių pietų kaina suaugusiems – 35
dol., vaikams –15 dol. (jei užsakysite
iki  rugsėjo 10 dienos).  Po rugsėjo 10-
tos bilietų kainos bus – 40 dol. suau-
gusiems ir 20 dol. vaikams. 

Bilietus užsisakyti ir daugiau
informacijos gauti galite paskambinę
į bažnyčios raštinę  tel. 708-422-1433.

Nuoširdžiai dėkojame ir linkime
Dievo palaimos Jums visiems.

Jūsų brolis Kristuje,
Kun. dr. Valdas Aušra

Dovilė Tomkutė (g. 1963) parodų
lankytojams pažįstama ir kaip gra -
fikė, ir kaip parodų kuratorė. Nese -
niai čikagiečiai meno mylėtojai taip
pat turėjo progos su ja susipažinti.
Do vilė – parodos ,,Lietuviškas sezo -
nas”, kuri gegužės – liepos mėnesiais
vyko Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
cent re (prieš tai paroda vyko ,,Alex
Gallery”, Washington, DC), kuratorė.

Tačiau D. Tomkutė ne tik parodų
kuratorė. 1987 m. baigusi Lietuvos
valstybinį dailės institutą (dabar Vil -
niaus dailės akademija), ji dalyvavo
daugiau nei 50 estampo ir mažosios
gra fikos parodų Lietuvoje ir užsieny-
je, surengė keletą asmeninių parodų,
iliustravo knygas, dirbo taikomosios
grafikos srityje. Kaip kuratorė, yra
su rengusi ir pristačiusi daugiau nei
300 dailės parodų ir kitų renginių Lie -
tuvos menininkų rūmuose, Nacio na -
liniame muziejuje, Vilniaus rotušėje. 

Šiuo metu ji dirba Lietuvos dai li -
ninkų sąjungos galerijos „Arka” di -
rektore, pastaraisiais metais jos su -
rengtos lietuvių menininkų parodos
buvo rodomos Chicago, New York,
Lon  don, Stambule, Washington, DC,
Lince, Maskvoje ir kt.

O štai dabar su žinomos grafikės,
parodų kuratorės D. Tomkutės kūry-
bą turės progos pažinti meno mylėto-
jai Islandijoje. Šeštadienį, rugpjūčio
28 d., sostinės Reykjavik ,,Šiaurės na -
muose” (,,The Nordic House”, Stur -
lugata 5, 101 Reykjavik) atidaroma
šios lietuvių menininkės grafikos
dar  bų paroda „Dvi realybės pusės”.
D. Tomkutės kūryba Reykjavik „The
Nor dic House” viešės iki rugsėjo 12
die nos. Projektą parėmė Šiaurės ir
Bal tijos šalių mobilumo programa.

D. Tomkutės kūrybinės veiklos
sri tys – piešiniai, estampai, ekslibri-
sai, knygų iliustracijos, skaitmeninė
grafika. Jos darbams būdinga realis -
tinė – romantinė maniera, dėmesys
detalėms, sudėtinga daugiaplanė
kom   pozicija. Autorė yra puiki piešėja,

ji nesiekia dirbtinai būti šiuolaikiška
ar šokiruoti žiūrovą, nepasiduoda po -
puliariai postmodernistinio meno
sro vei. Dovilės darbai įdomūs žiūrėti,
sudėtingi, daugiasluoksniai ir daugia -
prasmiai. Juose nėra agresijos ar pur -
vo, jie estetiški, sustyguoti ir teatra -
liški. Teatras neatsitiktiniai atsispin-
di Dovilės kūryboje: užaugusi žinomų
kino ir teatro aktorių šeimoje (jos tė -
vas – garsus Lietuvos aktorius Vy -
tautas Tomkus), ji iki šiol nėra
abejinga šiai meno sričiai.

Parodoje „The Nordic House”
bus rodomi dvejopo pobūdžio darbai –
skaitmeninė grafika ir piešiniai. Nors
sukurtos visiškai skirtingomis tech-
nikomis, šios „dvi realybės pusės” yra
susietos autorės atvirumo ir nuošir-
dumo, polinkio į simbolistinę filosofi-
ją, pastabumo detalėms bei jautraus
ir atidaus požiūrio į supančią aplinką
ir pasaulį.

Laima Apanavičienė
Pagal lietuvišką spaudą

Islandija susipažįsta 
su lietuvės grafikės darbais

Šventojo Rašto paroda Indijoje
sukėlė didžiulį susidomėjimą

Tarptautinė krikščioniškų knygų
mugė Čenajuje, svarbiame pietryčių
In dijos uostamiestyje, susilaukė ne -
lauktai daug lankytojų. Rugpjūčio
9–11 d. vykusią mugę ypač išgarsino
Biblijai skirta paroda, kurioje buvo
rodomos įvairiausio pavidalo, dydžio
ir svorio Šventojo Rašto knygos, nuo
didžiausios iki mažiausios pasaulyje.
Pagrindinis parodos tikslas – prista -
tyti Biblijos leidybą amžiams bėgant.
Iš viso parodoje pateikta 800 Biblijos
pavyzdžių.

Mugės lankytojus labiausiai do -
mino didžiausių pasaulyje spausdintų
Šventojo Rašto knygų egzemplioriai.
Didžiausia šiuo metu pasaulyje yra
laikoma Indijoje neseniai išleista Bib -
lija tamilų kalba. 3,500 psl. leidinys
sveria 7 kg. Jos sudaryme dalyvavo
per 3,000 žmonių, tarp kurių mini-
mos Bolivudo žvaigždės ir politikai,
įskaitant Indijos finansų ministrą.
Leidinys tamilų kalba parodoje guli
gre ta JAV 1884 m. išleistos kadaise
bu vusios didžiausios pasaulyje Šven-
tojo Rašto knygos. 

Parodoje pristatoma mažiausia
pasaulyje Biblija yra miniatiūrinis,
10 gramų sveriantis leidinys, kurį ga -
lima skaityti, tačiau tik su atitinka-
mai stipriu padidinamuoju stiklu.

Vit rinose be kitų įvairiausio pavidalo
ir išvaizdos leidinių ro domos tokios
„keistenybės”, kaip „ne drėkstanti
Biblija” jūreiviams, ir „nelūžtanti
Biblija”, spausdinta ant plieninių
puslapių.

,,Tarptautinės krikščioniškų kny    -
gų mugės tikslas dvejopas – visuo me -
nei pristatyti krikščionių leidybos
nau joves ir lankytojams, kurių dau-
guma išpažįsta kitas religijas, suteik-
ti progą susipažinti su krikščionybe,
jos istorija, filosofija, literatūra ir
liturgija, – pažymėjo žinių agentūrai
„Asianews” Indijos vyskupų konfe -
rencijos atstovas kun. Babu Joseph
Ka rakombil.

Kunigas sakė, kad knygų mugė
suteikia pagrindą skirtingų kultūrų
ir įsitikinimų žmonėms pralėsti savo
supratimą apie krikščionybę. Pasak
pašnekovo, „žinių turtai, kurių iš pri -
s tatomų Tekstų gali semtis visi vi -
suomenės sektoriai, atskleis jų skai -
tytojams koks svarbus krikščionybės
įnašas į žmonijos gyvenimą”.

Tarptautinė krikščioniškų knygų
mugė rengiama jau penktą kartą Ta -
milnado valstijos sostinėje Čenajuje,
kuris yra ketvirtas pagal dydį Indijos
miestas.

www.radiovaticana.org

Dovilės Tomkutės parodos Islandijoje
plakatas.

Birutė ir Algirdas J. Jakštys, gyvenantys Yorkville, IL, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mo-kesčiu paaukojo laikraščio leidybai
paremti 50 dol. auką. Labai ačiū.
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GINTARAS LUÇINSKAS
Spec. ,,Draugui’’ iš Alytaus

Rugpjūčio 22 d. minėjome Daina-
vos apygardos Dzūkų rinktinės Kęs-
tučio tėvūnijos partizanų Vytauto Sa-
licko-Vyturio (g. 1929 Varduvos k.),
Vytauto Rinkevičiaus-Skydo (g. 1931
Miroslavo mstl.), Antano Matulevi-
čiaus-Jazmino (g. 1927 Vardos k.) ir
Vytauto Miklušio-Granito (g. 1931
Pošnios k.) žūtį.

Saulėtą sekmadienį, šv. Roko at-
laidų dieną, iškilmingo renginio da-
lyviai rinkosi Ūdrijoje prie bažnyčios.
Atvyko Alytaus apskr. A. Juozapavi-
čiaus šaulių rinktinės Alytaus ir Laz-
dijų kuopų šauliai, LLKS Dainavos
apygardos partizanai, Lietuvos poli-
tinių kalinių ir tremtinių bendrijos
Alytaus skyriaus nariai, Lietuvos
politinių kalinių ir tremtinių sąjun-
gos Lazdijų skyriaus nariai, Sausio
13-osios brolijos atstovai, žuvusiųjų
giminės bei kiti svečiai. 

Švč. Jėzaus širdies bažnyčioje
parapijos klebonas Arūnas Simona-
vičius aukojo šv. Mišias, vėliau vyko
procesija aplink bažnyčią.

Po šv. Mišių vykome į partizanų
žūties vietą Jackonių kaime (netoli
buvusios Juozo Mažeikos sodybos),
kur buvo šventinamas paminklinis
atminimo ženklas. Renginio vedan-
čiosios pareigas atliko Ūdrijos pagrin-
dinės mokyklos direktorė Vitalija
Vitkauskienė. Padėtos gėlės ir uždeg-
tos atminimo žvakutės prie kuklaus
paminklo, tylos minute pagerbtas žu-
vusių partizanų atminimas, tylą su-
drebino MPB DK Birutės bataliono
karių pagarbos salvės, gausiai susi-
rinkę renginio dalyviai sugiedojo
Tautos himną. Paminklinį atminimo
ženklą pašventino MPB DK Birutės
bataliono kapelionas kpt. Jonas Ta-
mošiūnas. 

Ūdrijos pagrindinės mokyklos
istorijos vyr. mokytoja Zita Rutkaus-
kienė kalbėjo: „Istorija mena daug
pergalių. Rezistencinė kova – tai tarsi
Žalgirio mūšio pergalė, tik kitame
laike, kitoje vietoje, bet su tuo pačiu
laisvės tikslu. Nuo 1944 m. vasaros
Lietuvoje kilęs galingas pasipriešini-
mo judėjimas – tai tarsi gynimosi,
kovos už Laisvę, už Nepriklausomybę
procesas. Ir nieko negali būti gražiau
už šias didžiąsias vertybes. Prieška-
rio mokykla sugebėjo išugdyti tokį

jaunimą, kuris karo ir pokario oku-
pacijų metais pajėgė organizuotai
pasipriešinti šimteriopai galinges-
niam priešui. Partizanų pastangos
įkvėpė Tautai drąsos ir pasitikėjimo,
kad po daugel metų pažadintų Atgi-
mimo aušrą. Gerbdami žuvusių parti-
zanų atminimą, mes suvokiame, kad
esame, kiekvienas atsakingas už da-
bartį, kurioje esame ir už ateitį, kurią
kuriame. Tegul būna Lietuvoje kuo
daugiau to pojūčio ir suvokimo, kad
niekada nepasikartotų rugpjūčio 23-
osios ar sausio 13-osios įvykiai. Mes
privalome išsaugoti tai, už ką kovojo
mūsų tėvai ir seneliai. Mes turime
eiti jų nutiestu Laisvės keliu, laikytis
papročių ir tradicijų, gerbti savo
palikimą ir išlikti unikalia tauta.”

Bendruomenės „Vidupis” pirmi-
ninkas įteikė padėkos raštus asme-
nims, padėjusiems organizuoti šven-
tę. Žuvusiųjų atminimui Laisvės
kovų dainų ansamblis iš Lazdijų
atliko partizanams skirtas dainas,
žmonės kalbėjosi, dalijosi prisimini-
mais.

* * *
V. Salickas mokėsi Alytaus gim-

nazijoje, tačiau po 1947 m. spalio 11
d., kai Alytuje buvo nušauta NKGB
Alytaus skyriaus agentė T. S., jis pa-
sitraukė pas partizanus, pasirink-
damas slapyvardis Vyturys. 1949 m.
minimas kaip Kęstučio grupės štabo
viršininkas, o nuo 1949 m. rugsėjo 23
d. paskirtai laikinai eiti Kęstučio
tėvūnijos vado pareigas.

1948 m. gegužės mėn. Miroslavo
valsč. likviduotas atsarginių parti-
zanų būrys (keli suimti). A. Matule-
vičius pasislėpė ir įstojo į partizanų
būrį, tapdamas partizanu Jazminu. 

V. Rinkevičius-Skydas partizana-
vo nuo 1947 m.

1950 m. sausio 20 d. Jackonių
kaimo, Juozo Mažeikos (Adolfo Ra-
manausko-Vanago žmonos dėdės) so-
dyboje MGB Krokialaukio valsčiaus
operatyvinė grupė, vadovaujama ltn.
Petro Burinsko, apsupo ir mūšio
metu nukovė minėtus 4 partizanus.
Susišaudymo metu žuvo rusų ka-
reivis Michail Babajev dar vienas bu-
vo sužeistas. Partizanus išdavė MGB
užverbuotas agentas slapyvardis
„Petras” (Antanas P. jau miręs). Par-
tizanų kūnai buvo išniekinti Alytuje,
jų palaidojimo vieta nežinoma.

Paminėtas partizanų atminimas

Renginio dalyvius sveikina bendruomenės „Vidupis” pirmininkas Alfonsas
Vitkauskas.

Ūdrijos kapinėse pagerbiamas 1945 m. žuvusių partizanų atminimas.
G. Lučinsko nuotr.

MPB DK Birutės bataliono kapelionas kpt. Jonas Tamošiūnas šventina pamin-
klinį atminimo ženklą.

„National Geographic” žurnalas
neseniai išrinko geriausius pasaulio
paplūdimių miestus. Sąrašo karalie-
ne tapo baltutėliais paplūdimiais ir

įstabiu architektūros paveldu garsė-
janti Barselona.

Antroje vietoje atsidūrė Cape
Town (Pietų Afrikos Respublika). Šis
miestas gali pasigirti net dviem
dešimtimis paplūdimių, vilų gausa ir
puikiomis banglenčių sporto galimy-
bėmis.

Trečioji vieta atiteko Honolulu
miestui (Hawaii, JAV). Be paplūdi-
mių ir istorinių viešbučių, ši vietovė
garsėja kaimynystėje stūksančiu ug-
nikalniu.

Kitose sąrašo vietose liko Rauba
Capeu, Miami, Rio de Janeiro, Santa
Monica, California, Sydney, Tel Avi-
vas ir Vancouver.

Balsas.lt

Margumynai

„National Geographic“ paskelbė geriausius
pakrančių miestus

Japonų ekonomistai tikino nu-
statę, jog internetu užsisakyti oro li-
nijų bilietus prieš aštuonias savaites
yra pats tinkamiausias laikas. Maža
to, jie išsiaiškino, jog geriausia tai
daryti ne ryte, o pusiaudienį.

Visa ši informacija yra grįsta
neseniai išvesta sudėtinga matema-
tine formule ?A = gUG + min(k – g,
(1 – g)(1 – r)), paskelbta „The Royal
Economic Society” žurnale.

„Tam, kad priverstų klientus
rizikuoti, iš anksto užsakomiems bi-
lietams oro kompanijos taiko dideles
nuolaidas. Iš to išplaukia, kad kuo
labiau artinasi kelionės data, tuo
labiau kainos kyla”, – komentuojama
straipsnyje. „Jei užsisakote oro linijų

bilietus anksčiau kaip aštuonios
savaitės, rizikuojate, jog pasikeis jūsų
asmeniniai planai, jei vėliau – yra
tikimybė, kad permokėsite”, – rašo-
ma toliau.

Pasak mokslininkų, taupantiems
keliautojams užsisakyti bilietus pu-
siaudienį yra geriau, nes rytais kon-
torose bilietus užsisakinėja didelės
reikšmės bilieto kainai neteikiantys
keliautojai verslo klase.

Balsas.lt

Išvesta formulė, 
kada geriausia pirkti skrydžio bilietus

Cape Town.
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�Pasaulio lietuvių centras rengia
Vasaros gegužinę, kuri vyks sekma-
die nį, rugpjūčio 29 d., 12 val. p. p.
Kvie čiame visus dalyvauti šioje šven-
tėje, su sitikti su draugais, skaniai pa-
valgyti, pa sidžiaugti smagia muzika
ir išbandyti laimę loterijoje.

�FSS Čikagos skyriaus 1-oji su ei -
ga įvyks rugsėjo 17 d., penktadienį,
6:30 val. v. Pasaulio lietuvių centro
posėdžių kambaryje. Laukiame gau-
saus narių da lyvavimo. Tel. pasiteira-
vimui 630-257-2558.

��Psichologinės ir dvasinės pagal-
bos draugija kviečia į seminarą ir sa-
vitarpio pagalbos grupes. Grupėse
tęsime seminarus tema ,,Ant skyrybų
slenk s čio”, taip pat sudarysime nau-
jas grupes. Pirmasis seminaras vyks
Jau ni mo centre (5620 S. Claremont
Ave., Chi cago, IL 60636) Jėzuitų bib-
lio te koje rugsėjo 18 d., šeštadienį, 11
val. r. Rugsėjo 23 d. 7 val. v. naujai su-
sida riusią grupę pa k viesime į Ziono
parapiją (9000 S. Menard Ave., Oak
Lawn, IL 60453). Ši grupė semina-
rams rin k sis ketvirtadienio vakarais.
Grupė su sikūrusi Pasaulio lietuvių
centre, 14911 127th St., Lemont, IL
60539) į seminarą rinksis  rugsėjo 25
d. 11 val. r., o pirmasis grupės susi-
tikimas vyks spalio 3 d., sekmadienį,
7 val. v. po Mišių.

�Rugsėjo 19 d., sekmadienį, 10:30
val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misija ketvirtą kartą visus kviečia į
tradicinę Bend ruomenės dieną, kuri
vyks kiemelyje prie misi jos, 14911
127th St., Lemont, IL 60439. Šiemet
kartu pažymėsime ir misijos 20-metį.
Susirinkime visi kartu pasimelsti, pa -
sivaišinti, pabendrauti. Tą dieną bus
atnašaujamos tik vienos šv. Mišios.
Laukiame tarnystės savanorių. Tel.
pasiteiravimui 630-257-5613.

�Poeto, kun. dr. Kęstučio Tri ma -
ko poezijos knygos ,,Jis man dovano-
jo Būtį” sutiktuvės vyks spalio 10 d.,
sekmadienį, 2 val. p. p. Čiurlionio ga -
le rijoje, Jaunimo centre 5620 S. Cla -
remont Ave., Chicago, IL 60636. Ren -
gia Lietuvių rašytojų draugija.

�Jungtinė paroda ,,Lithpex–Pol -
pex 2010” vyks  2010 m. spalio mėn.
15–17 dienomis Balzeko lietuvių kul -
tūros muziejuje, (6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629) Čikagoje, JAV.
Dėl papildomos informacijos prašome
kreiptis į komiteto na rius: Chester
Scha fer tel. 773-545-7007; Vio letą Rut-
kauskienę, el. pašto adre su aviv 2008
@att.net arba tel. 847-244-4943 ir į
Jo ną Variakojį el. pašto adresu varia
kojis@sbcglobal.net arba tel. 773-585
-8649.

��Čikagos lituanistinei mokyklai
reikalingi ikimokyklinio auklėjimo ir
istorijos mokytojai. Šiemet mokykla
ruošiasi atidaryti lietuviškai besi mo -
kančiųjų klasę, kurioje bus mokoma
lie tuvių kalbos. Kreiptis į mokyklos
direktorę Jūratę Dovilienę tel. 630-
805-4036 arba el. paštu jurate124 @
yahoo.com.

��Maironio lituanistinei mokyk-
lai (Lemont) reikalingas dainavimo
mo kytojas. Kreiptis į mokyklos direk-
torę Svajonę Kerelytę tel. 630-240-
3343.

��Kviečiame šį savaitgalį, rug-
pjūčio 27–29 dienomis, atvykti į meno
stovyklos ,,Meno8Dienos” savaitgalį
Ne ringoje. Gal Jums įdomu, gal nie -
kada nebuvote Neringoje ir norėtu -
mėte joje apsilankyti, o gal praeityje
da lyvavote jau ne pirmus metus ruo -
šiamoje meno stovykloje  ir prisime-
nate, kaip smagu buvo. Visus, visus
kviečiame šį savaitgalį praleisti kūry-
bingoje aplinkoje. Šeštadienį vyks
vienos dienos gra fikos, piešimo, foto -
g rafijos kūrybinės dirbtuvės, bus mo -
koma mezgimo, šokti salsa ir t.t. Va -
kare – stovyklautojų kūrybos paroda,
dainos, šokiai ir kitos linksmybės. Sa -
vaitgalio kaina tik 100 dol. (nakvynė,
maistas ir meno pamokos)! Galite at -
vykti penktadienį. Apie atvykimą
pra šome pranešti tel. 802-254-9819
arba el. paštu danguole@kuolas.com.
Daugiau apie Neringos stovyklą Ver -
mont galite sužinoti apsilankę tinkla -
lapyje www.neringa.org.

��Piligriminė kelio nė į Guada lu -
pės Marijos, Šiaurės ir Pietų Ameri -
kos globėjos, šventovę (Mek sika) or -
ganizuojama spalio 6–12 die nomis.
Išsami programa ir registracija tink -
la lapyje www.pilgrimages.com/srig-
ne/. Daugiau informacijos su teiks
seselė Ignė tel. 860-928-7955 ar ba el.
paštu sesigne@gmail.com.

��Kviečiame moksleivius skaityti
internetinį žurnalą, skirtą išeivijos
lietuviams www. laikaivaikams.org.
Žurnalo redaktorė – Mirga Girniu -
vienė. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Bank,

2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

Ieško giminiû

IŠ ARTI IR TOLI...

Esu kaunietė. Niekaip neduoda
ra  mybės noras surasti savo tėvelio gi -
mines.

Bronius Murinas gimė 1906 me -
tais Linkuvoje, vėliau emigravo į JAV.
Jis – mano tėčio Pipiro Vlado,  gimu-
sio 1922 metais, pusbrolis. Kol mano
tėtis buvo gyvas, jie palaikė labai
glaudžius ryšius.

B. Murinas buvo garsus tapyto-
jas. Mane domina mano giminės is -
torija. Mūsų giminė yra labai sena,
tačiau mažai išliko artimųjų, kurių

galėčiau daugiau paklausti apie savo
giminės šaknis. Nemažai giminaičių
yra emigravę į Ameriką.

Mano žiniomis yra gyvi du B.
Mu  rino vaikai,  gyvenantys  Melrose
Park, IL. Žinau, kad vienas jų vardu
Šarūnas, kitas – Teisutis. Tikiuosi
juos surasti. Ką nors žinančius pra -
šau parašyti el. pašto adresu atgailaa
@gmail.com. 

Iš anksto dėkoju. 

Violeta Pipiraitė-Klimaitienė

Marijos Nekalto Prasidėjimo seserys 
kviečia sekmadienį, rugsėjo 12 d., 
atvykti į seselių sodybą Putnam, CT, 
ir sutikti rudenį ramiu pamąstymu  

9:30 val. r. – atvykimas – ramus pabuvimas sodyboje: įkvėpsite ramumo
dvasios, susitelksite, gėrėsitės kalbančia tyla, pasinaudosite galimybe išpa-
žinčiai. 

10:30 val. r. – pasvarstymas/pamąstymas:  Gyvenime kaip kelionėje – vis
pirmyn! 

11:30 val. r. – šv. Mišios  Palaimintojo Jurgio Matulaičio salėje
12:30 val. p. p. – pietūs – (auka 10 dol.) 
1:45 val. p. p. – pasvarstymas/pamąstymas:  Marija – krikščionio gyve -

nime.
Daugiau informacijos gausite 

tel. 860-928-7955 arba el. paštu  sesigne@gmail.com

Mieli Čikagos apskrities lietuvių
parapijų ir katalikiškų organizacijų
darbuotojai ir nariai, Švč. Mergelės
Marijos Gimimo pa rapijoje (Mar que t -
te Park) š. m. rug pjūčio 28 d., šešta-
dienį, kviečiamas bendras Amerikos
lietuvių Ro mos katalikų federacijos
Či kagos apskrities suvažiavimas.

Suvažiavimas prasidės 4 val. p. p.
šv. Mišiomis Švč. Mergelės Marijos
Gi mimo bažnyčioje, 6812 South
Wash tenaw Ave., Chicago, IL 60629.
Po Mi šių, 5 val. p. p. parapijos salėje
vyks suvažiavimo posėdis. Suvažia vi -
mo dienotvarkėje – Čikagos apskri-
ties federacijos ateities per s pektyvos
ap tarimas, naujos val dybos rinkimai. 

Bus proga pabendrauti, išgerti
ka  vos ir pažvelgti į apskrities sielova-
dos ateities planus. 

Klausimus ir siūlymus prašome
iš anksto atsiųsti valdybai, kad būtų
galima juos įt raukti į darbotvarkę
svarstyboms.

Kviečiame kunigus, vienuolijų
at stovus, parapijų, katalikiškų orga -
ni  zacijų atstovus ir visus, ku riems
rūpi lietuviški reikalai,  dalyvauti fe -
de racijos suvažiavime.

Daugiau informacijos galite gauti
el. paštu alkazlauskas@comcas.net
ar ba tel. 708-349-1911.

Apskrities valdyba

Kviečiamas ALRK federacijos suvažiavimas

Nuskambėjo, nuvilnijo
,,Pun s ko die nų – Žolinė
2010” ren gi nių aidai. Bai -
gėsi didžiausios Punsko
šventės, kurios susilaukė di-
džiulio dė mesio ir sėkmės.
Punską aplankė keli tūks-
tančiai žmonių. Per Žolinę
čia suvažiuoja lietuviai iš
visos et nografinės Lietuvos,
iš Laz dijų, Mari jam polės,
Aly taus, Punios, Vilniaus...
Taip buvo ir šį met.

Lenkijos Respublikos
Lietuvių Ben druomenės ren-
ginyje „Pun s  ko dienos – Žo-
linė 2010” da lyvavo ir Pa-
saulio Lietuvių Ben druome-
nės (PLB) pirmi nin kė Regina
Narušienė (nuotr. kai rėje)
bei PLB atstovė Lie tuvoje
Vida Bandis. 

Šiluvos atlaidai 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje 
6812 South Washtenaw Ave.,Chicago, IL 60629

Rugsėjo 5 d., sekmadienis, 10:30 val. r. šv. Mišios – už parapiją, para-
pijos šeimas, geradarius, jaunimą.

Rugsėjo 6 d., pirmadienis, 10 val. r. – už Katalikų Bažnyčią, popiežių,
vyskupus, kunigus, vienuolius ir visus tikinčius.

Rugsėjo 7 d., antradienis, 10 val. r. – už Lietuvą, Lietuvos prezidentę,
Seimo narius, valstybės vadovus ir visus tėvynainius.

Rugsėjo 8 d., trečiadienis, – Švč. Mergelės Marijos  Gimimo šventė –
10 val. r. – už gimdytojus, už mamas, tėvus, močiutes, senelius.

Rugsėjo 9 d., ketvirtadienis, 10 val. r. – už lietuvius išeivijoje, už Či-
ka gos ir jos apylinkėse gyvenančius, ir JAV Lietuvių Bendruomenę.

Rugsėjo 10 d., penktadienis, 10 val. r. – už ligonius ir neįgaliuosius. Šv.
Mišių metu bus teikiamas ligonių patepimo sakramentas.

7 val. v. – šv. Mišios anglų kalba.

Rugsėjo 11 d., šeštadienis, 10 val. r. – už jaunimą, už Čika gos ir jos
apylinkėse gyvenančius išeivijos vaikus, mokinius, studentus.

Rugsėjo 12 d., sekmadienis, 10 val. r. – Šiluvos atlaidai, procesija ir šv.
Mišios. Tautos šventė – melsimės už Čikagos Lietuvių organizacijas, kurios
vie nija tautą. 


