
sulaikytasis paleistas. Rusijos žinias-
klaida praneša, kad M. Golovatov jau
grįžo į Rusiją. Neatmetama galimy-
bė, kad įtariamajam išvykus į Rusiją,
ir šios bylos nagrinėjimą teks orga-
nizuoti jam nedalyvaujant. 

Austrijos teisingumo ministeri-
jos pareigūnai įtariamojo Sausio 13-
osios žudynių byloje paleidimą aiški-
na tuo, esą nebuvo laiku gauta pa-
kankamai informacijos, ir per laiką

pasikeitusiomis teisės normomis.
Tuo tarpu Lietuvos generalinis pro-
kuroras Darius Valys mano, kad Lie-
tuva atliko veiksmus, numatytus
tarptautinėse sutartyse dėl suimtojo
išdavimo. Austrai kreipėsi į Lietuvos
pareigūnus, prašydami išversti Euro-
pos suėmimo įsaką į vokiečių kalbą
ir sukonkretinti įtarimo turinį. Tai
buvo padaryta.

Lietuvės kūrinys Japonijoje įvertintas pirma vieta
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Marijampolė (ELTA) – Lietuvos
vyskupai nutarė 2012 metus Lietu-
voje paskelbti Palaimintojo Jurgio
Matulaičio metais. 2012 m. sukaks 25
metai nuo arkivyskupo J. Matulaičio
paskelbimo Palaimintuoju.

Marijampolėje, Šv. Arkangelo
Mykolo mažojoje bazilikoje, kurioje
ilsisi Palaimintojo Jurgio Matulaičio
palaikai, užbaigę Palaimintajam
skirtą maldų aštuondienį ir atlaidus,
Lietuvos ganytojai ragina per 2012 m.
giliau pažinti Pal. Jurgio Matulaičio,
Vilniaus vyskupo bei Lietuvos Apaš-
tališkojo Vizitatoriaus asmenybę, jo

nuveiktus darbus. Juose ypatingai
atsispindi katalikiškojo socialinio
mokymo sklaida Lietuvoje, atnaujin-
ta marijonų vienuolija ir įsteigtos
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra-
sidėjimo Vargdienių seserų bei Jė-
zaus Eucharistijoje Tarnaičių seserų
kongregacijos. 

Tikintieji raginami rengti pili-
grimystės žygius prie Palaimintojo
kapo Marijampolėje ir vienytis į tau-
tos bendrą maldos sąjūdį prašant
Dievo malonės Palaimintajam arki-
vyskupui Jurgiui Matulaičiui suteik-
ti Šventojo garbę. 

J. Matulaičio (1871–1927) beati-
fikacijos byla pradėta Romoje 1953 m.
Per 25 metus buvo gauta apie 900 at-
siliepimų bei padėkų už gautąsias
malones dvasiai ir kūnui, daugiausia
– už pagijimus iš įvairių ligų. 1982 m.
popiežius Jonas Paulius II suteikė
Jurgiui Matulaičiui ,,Dievo garbingo-
jo tarno” vardą. Patikrinus Šventa-
jam Sostui pateiktas žinias apie ste-
buklingąsias malones, arkivyskupas
J. Matulaitis 1987 m. paskelbtas pa-
laimintuoju. Beatifikacija vyko Ro-
moje iškilmingai švenčiant Lietuvos
krikšto 600-ąsias metines. 

Vilnius (ELTA) – Daiktų kūrėja
Eglė Ugintaitė, už savo kūrinį lai-
mėjusi pirmąją vietą Japonijoje vy-
kusiame konkurse ,,Fujitsu Design
Award 2011”, buvo pagerbta Vyriau-
sybės rūmuose. ,,Laimėti pasaulines
krepšinio varžybas jau mokame, o
pergalės šiuolaikinio dizaino srityje
yra kažkas naujo”, – sveikindamas E.
Ugintaitę kalbėjo ministras pirmi-
ninkas Andrius Kubilius. 

Konkurse, kurį organizavo kom-
piuterinės technikos bendrovė ,,Fu-
jitsu”, E. Ugintaitės darbas pelnė
garbingiausią Didįjį apdovanojimą
(Grand prix). Tokijuje vykusio kon-
kurso nugalėtoja lietuvaitė atrinkta
iš 3,354 kūrėjų iš viso pasaulio.

Apdovanojimą pelnęs darbas ,,The
Aid” (liet. k. padėjėjas) – tai daugia-
funkcinis prietaisas senyvo amžiaus

žmonėms. Prietaisas padeda nesun-
kiai susigaudyti erdvėje, nuolat ma-
tuoja pagrindinius sveikatos būklės
rodiklius nuo riešo kraujagyslių pa-
viršiaus, o pasijutus nekaip leidžia
vieno mygtuko paspaudimu išsikvies-
ti greitąją pagalbą (duomenys su var-
totojo buvimo vieta bei naujausiais
sveikatos duomenimis siunčiami tie-
siai į pagalbos centrą). Taip pat ,,The
Aid” teikia ir paprasčiausią fizinę
pagalbą kaip atrama.

Premjeras kartu su kultūros mi-
nistru Arūnu Gelūnu ir konkurso lai-
mėtoja aptarė galimybes įgyvendinti
jos projektą-nugalėtoją Lietuvoje,
taip pat būdus aktyviau plėtoti šiuo-
laikinį dizainą kaip perspektyvią
aukštųjų technologijų ekonomikos
sritį.

Lietuva Austrijai įteikė notą 

2012-ieji paskelbti Palaimintojo Jurgio Matulaičio metais

Dizainerė Eglė Ugintaitė. 
ELTA nuotr.

Prie Austrijos ambasados Vilniuje surengtas piketas dėl M. Golovatov paleidimo. 
ELTA nuotr.

Vilnius (URM info, ELTA) –
Lietuvos užsienio reikalų vicemi-
nistrė Asta Skaisgirytė Liauškienė
liepos 18 d. įteikė notą Austrijos lai-
kinajam reikalų patikėtiniui Josef
Sigmund, kurioje Austrijos prašoma
paaiškinti, kodėl taip skubiai Aust-
rija nusprendė paleisti pagal Euro-
pos suėmimo įsaką sulaikytą įtaria-
mąjį Sausio 13-sios žudynių byloje
Michail Golovatov. Notoje reiškia-
mas nusivylimas šiuo Austrijos
žingsniu ir pabrėžiama, kad Europos
suėmimo įsakas yra Europos Sąjun-
gos teisminės institucijos sprendi-
mas, kuriuo kita ES valstybė narė
įpareigojama suimti ir perduoti šia-
me sprendime nurodytą asmenį. 

Lietuva nuo liepos 18 d. atšaukia
pasitarimams į Vilnių ambasadorių
Austrijoje Giedrių Puodžiūną. Klau-
simą Lietuva artimiausiu metu kels
visais ES institucijose.

Liepos 15 d. Lietuvos pareigū-
nams buvo pranešta, kad liepos 14 d.
Austrijoje pagal 2010 m. spalio 18 d.
išduotą Europos suėmimo įsaką bu-
vo suimtas įtariamasis Sausio 13-
osios byloje Rusijos pilietis M. Golo-
vatov. Naktį iš liepos 15 d. į liepos 16
d. Lietuva jau gavo patvirtinimą, kad
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,,Kodėl�M.�Golovatov�asmuo�toks
reikšmingas�Lietuvai?”�–�naiviai�skam-
ba�Austrijos�dienraščio�„Der�Standard“
klausimas� Lietuvos� politologui� Vladi-
mirui�Laučiui,�kuris�liepos�17�d.�,,Delfi.lt”
pakomentavo� tarp� Austrijos� ir� Lietu-
vos� bręstantį� diplomatinį� skandalą,
sukeltą�Austrijos�teisėsaugos�sprendi-
mo�paleisti�vieną�iš�1991�m.�sausio�13
d.� įvykių� kaltininkų� M.� Golovatov.
Nuostabą�dėl�Lietuvos�reakcijos�į�Aust-
rijos�poelgį� –� liepos�18�dieną�Lietuva
Austrijai� įteikė�notą�–�išsakė�ir�Rusijos
specialiųjų� pajėgų� grupės� „A“� (Alfa)
veteranai.� Jų�nuomone,�kaip�Lietuvos
atstovai�drįsta�protestuoti�prieš�Aust-
rijos�sprendimą�paleisti� jų�kolegą,� įta-
riamą�Sausio�13-osios�byloje.� ,,Aš�bu-
vau�ten�tąkart,�kai�Rusijos�kareiviai�šau-
dė� į� žmonių� minią� prie� Televizijos
bokšto,�–�ramiai�atsako�V.�Laučius�ir�tę-
sia,� –� tada� keturiolika� žmonių� buvo
nužudyta,� daugybė� sužeistų.�Man� at-
rodo� labai� keista,� kad� jiems� įsakinėję
vadai� lieka�nenubausti.”�Tokio�papras-
to� atsakymo,� rodos,� turėtų� užtekti
(bent�pradžiai)�atsakant�tiek�į�Austrijos
dienraščio�klausimą,�tiek�į�arogantišką
buvusių�,,Alfa”�narių�pareiškimą.

Vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė
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Redakcijos žodis TEMA: ŽINIASKLAIDA

Liepos 10 d. išėjo paskutinė
britų bulvarinio savait-
raščio „News of  the World”

laida. Kodėl tai svarbu, net ir Lie -
tuvai, ir kokius komentarus viso
pa saulio spaudoje tai sukėlė, –
keli pa stebėjimai.

Pasak Stokholmo dienraščio
„Svens ka Dagbladet”, „nustojusio ei ti britiško laikraščio
verslo sumanymas buvo patarnauti pačioms žemiau -
sioms, nešvariausioms žmonių ais troms. Pasveikimo žen-
klas tas, kad britai to atsivalgė. Paskutinėmis sa vaitėmis
girdėjosi daug raginimų skelb ti skaitytojų boikotą. Dau-
gelis re klamų užsakovų pasitraukė. Sa vait raščiai kaip
‘News of  the World’ nė ra demokratijos gynėjai. Tai šlykš -
čiau si spaudos laisvės priešai”.

Ne ką švelniau už Stokholmo laik raštį pasisakė
Barselonos dienraš tis „Periodico de Catalunya”. Jo nuo -
mone, „tokie dalykai, kuriais mėg davo užsiiminėti šis
bulvarinis savaitraštis, neturi nieko bendro su tei se į
informaciją ar nuomonių lais ve – demokratinės vi-
suomenės rams čiais. Greičiau jau tai buvo visiška ne -
pagarba žmogaus orumui, kuri ten kindavo žemiausius
instinktus. Pa prastai nėra gera naujiena, kai iš kios kų
dingsta laikraštis, tačiau ‘News of  the World’ atveju taip
yra”.

Stambulo dienraštis „Sabah” vis dėl to priminė, jog
„per šio laikraščio 168 metų istoriją būta ir daug geros
žur nalistikos pavyzdžių. Juk šis sa vait raštis atskleidė
John Profum skan dalą, atskleidė, kaip iš buvusio Di džio-
sios Britanijos gynybos minis tro nesantuokinio romano
išsirutu lio jo šnipinėjimas Sovietų Sąjungos nau dai.
Užtat ligi tol gerbiamas politi kas turėjo atsistatydinti.
Tačiau sa vait raštį perėmus Rupert Murdoch, jis siejamas
ne su gera žurnalistika, bet su skandalais ir triukšmu. Sa -
vait raš tis reikalavo, kad jo skaitytojai jam praneštų vai-
kų tvirkintojų ir šiaip nusikaltėlių pavardes. O paskuti -
nio skandalo, slapto pokalbių klau sy mosi, jau buvo per
daug. ‘News of  the World’ iš pasisekusio savaitraščio vir -
to gėdos, skandalų ir reketavimo pa minklu. Ačiū Dievui,
kad Turkijoje to kių laikraščių nėra, – atsiduso Stam bulo
dienraštis.    

Amerikos sostinės dienraščio „The Washington Post”
nuomone, „laik raščio uždarymu R. Murdoch tik mė gina
savo koncerną apsaugoti nuo di džiausių nuostolių. Jeigu
jam būtų bu vę svarbūs žurnalistinės etikos rei ka lavimai,
jis būtų atleidęs savo vie ti nin kę Londone Rebekah
Brooks, kuri per pasiklausymo skandalą buvo sa vait raš-
čio vyriausioji redaktorė”.

Maskvos oficialusis dienraštis „Ro ssis kaja Gazeta”
irgi laikosi nuo mo nės, kad „uždarydamas laikraštį R.
Murdoch nukreipia dėmesį nuo sa vo sūnaus James Mur-
doch, firmos ‘News Corporation’ Europos ir Azijos pa -
dalinių viršininko, atsakomybės. Ta čiau visi žino, kad
vieno akmens nu riedėjimas kalnuose gali sukelti di džiu-
les lavinas. Populiariausio sa vait raščio Didžiojoje Brita-
nijoje galas gali reikšti visos ligšiolinės bri tų žurnalis-
tikos istorijos pabaigą. Vie toj jos galėtų prasidėti visai
nauja epo cha”, – spėliojo Rusijos valdžios or ganas.  

Nebulvarinis Londono dienraštis „Times” rašė, jog
„lieka daug neatsa ky tų klausimų. Jie susiję su aplaidžiai

atliekamais policijos tyrimais ir
mokėjimais policijai. Vienas sa -
vait raštis dėl didžiulio skandalo
už da rytas, tačiau skandalas lie-
ka”.

Wellington Naujojoje Zelan-
dijoje laikraštis „Dominion Post”
rašė, jog „po kiekvieno didelio

skandalo būna re akcija. Šiuo atveju, tai reikalavimas
griežčiau kontroliuoti britiškąją ži niasklaidos aplinką. Ir
išties tokiems dalykams, kurie vyko laikraštyje ‘News of
the World’, negalima leis ti pasikartoti. Didžiosios Bri ta -
ni jos spauda nūnai turi įgyvendinti kuo įmanoma tikres-
nį savireguliavimo būdą – kitaip tolesnė skandalo au ka
bus spaudos laisvė”.

Taip teigė Naujosios Zelandijos dien raštis, o Kopen-
hagos dienraštis „Po litiken” įspėjo, jog „vienam skanda-
lingam leidiniui užsidarius, į jo vie tą rytoj gali stoti kitas,
kuriam ly giai tiek pat trūksta žurnalistinės eti kos. Net
jeigu R. Murdoch imperija ry toj subyrėtų, užporyt iš
pelenų iškil tų nauja tokia. Kol yra žmonių, ku rie moka
pinigus už tai, kad galėtų sa vo nosį kaip galima giliau
įbesti į neš varius žmonių apatinius ir į žmo giš kąją tra-
gediją, tol bus žmonių, ku rie uždarbiauja savo rašiniais ir
pa sa kojimais, peržengdami bet kokias mo ralines ribas”, –
teigė gerą pres ti žą turintis Danijos laikraštis.

Pasak Hamburgo dienraščio „Han delsblatt”, „dar vi-
sai neseniai dien raščio ‘Guardian’ vedami laik raš čiai
stojo į kovą prieš R. Murdoch ir jo ‘News of  the World’
vykdomus pa siklausymus. Dabar jie suglaudė gre tas ir
atsistojo petys į petį dėl to, kad prasidėjo diskusijos apie
tai, ko kį korsetą laikraščiams pritaikyti. Po litikams,
kurie dešimtmečius ma nė turintys šokti pagal R. Mur-
doch dū delę, dabar atėjo keršto valanda”.

Vokietijos kairiųjų dienraštis „Frank furter Rund-
schau” rašė, jog su R. Murdoch žiniasklaidos imperija su -
sijęs ir dabartinis šalies premjeras Da vid Cameron.
„Kaip stipriai skanda las pakenks jo įvaizdžiui, priklau -
sys nuo tyrimo rezultatų. Policija tik da bar iš naujo tiria
bylą, kurios de ta lės dvokia iki dangaus”.

Su kiekvienu nauju įkalčiu vi suo menė vis iš naujo
savęs klaus, kaip tai galėjo atsitikti, kad vienas iš bu -
vusiųjų savaitraščio „News of  the World” vyriausiųjų re-
daktorių tapo mi nistro pirmininko komunikacijos di -
rektoriumi ir taip pateko į politinės ga lios centrą. D. Ca-
meron kompromituo tas, nors jo buvęs žiniasklaidos stra -
tegas ir neigia dalyvavęs bet kokiuo se nešvariuose darbe-
liuose”, – ra šė vienas iš Frankfurto laikraščių.  

Taigi kova už garbingą žinia s klai dą prasidėjo, vieni
žmonės tokios no ri, nors kiti pasitenkina prasta spau da –
tai matyti ir Lietuvoje. Ir kol mū sų šalyje nereikalausime
iš kitų ir sa vęs pačių laikytis aukštų reikalavi mų, tol
mūsų valdžioje ir mūsų laik raš čiuose vyraus klaidinga
informacija ir blogas skonis.  

Lrt.lt

Mykolas Drunga – JAV lietuvių ir Lietuvos žurnalis-
tas, visuomenės veikėjas. Nuo 2004 m. gyvena ir dirba Lie-
tuvoje, yra Lietuvos išeivijos studijų centro, Lietuvos radijo
bendradarbis.

Prasidėjo kova už
garbingą žiniasklaidą

MYKOLAS DRUNGA

LAIŠKAI 

KOmISIjOS PRIImtA 
REzOLIuCIjA nEAtSPInDI

LIEtuvOS žmOnIų
nuOmOnėS

Perskaičius Liūdos Rugienienės
straips nį ,,Lietuvos krašto apsaugai
reikia skirti daugiau lėšų” (,,Drau-
gas”, 2011 m. liepos 2 d.) galima pa sa -
kyti tik tiek, kad LR Seimo ir PLB
komisijos priimta rezoliucija tikrai
neatspindi Lietuvos žmonių nuo mo -
nės. Ar Lietuvos žmonės prisiėmė
kažkokius įsipareigojimus NATO, ar
Lietuvos žmonės nori dalyvauti JAV
avantiūrose Irake, Afganistane ir dar
kur nors ateityje? Kokia be bū tų Lie -
tuvos kariuomenė, Lietuvos ji ne iš -
gel bės. O jei, neduok Dieve, įvyktų
gin kluotas konfliktas tarp Rusijos ir

JAV, Lietuvos niekas neišgelbėtų. To-
dėl Lietuvai nereikia skirti daugiau
lė šų krašto apsaugai, bet reikia iš-
min tingos užsienio politikos, kuri
atitiktų ne JAV ir Lietuvos valdan-
čiųjų, o JAV ir Lietuvos  daugumos
žmonių interesus. 

Geras pavyzdys  – Suomija. 1939
metais ji kariavo su stalinistine Ru-
sija, atstovėjo už savo nepriklauso -
my bę. Atrodo, galėjo amžinai jausti
neapykantą Rusijai, vis dėlto Šaltojo
karo metu vedė išmintingą politiką ir
neerzino savo didžiosios kaimynės, o
ieškojo sąlyčio taškų, išliko neprik-
lausoma, nestojo į NATO. Prekiavo su
TSRS, gaudavo visas strategines ža-
liavas daug geresnėmis sąlygomis.
Suomijos žmonės gyveno labai gerai,
o Suomijos vyriausybė dirbo savo
tautos interesams. O jei Suomijos

prezidentu būtų buvęs, pavyzdžiui,
Valdas Adam kus? Ar Suomija būtų
pasiekusi tokį gerovės lygį? Galvoju,
kad ne. Dabar Lietuva moka už dujas
brangiausiai, o ar gali būti kitaip?
Valdan tie siems, seimūnams tai ne
problema, jiems pinigų užtenka, o į
tautą jiems – nusispjauti.

Prisiminkime 1991 metus. Tada
didžioji dauguma lietuvių net nesusi-
mąstydama apie galimas pasekmes
būtų stojusi ginti savo mylimą Tėvy -
nę Lietuvą. Ir tai buvo žmonės, kurių
dauguma išaugo prie sovietų, ir, kaip
nekeista, išaugo tikrais patriotais. O
dabartinė karta, išaugusi jau po 1990
metų, ar stotų vieningai ginti dabar-
tinę Lietuvos valdžią? Manau, tikrai
ne. 

Gediminas Kairys 
Mokena,�IL
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,,Tarsi saldainiuką prieš miegą
vakar prie kompiuterio ekrano prari-
jau Tavo labai šiltą pokalbį su Algi-
mantu Gečiu”, – rašo vienas uo lus
,,Draugo” skaitytojas ir bendra dar -
bis. Toliau savo laiške jis išdėstė pa-
siūlymą būsimai temai. ,,Kadangi
mėgsti statistiką, galbūt norėtum pa-
rašyti straips nį, kiek pinigų ‘Draugo’
leidėjai sutaupytų kasmet, jeigu at-
sisa ky tų savo pastato 63-čioje gatvė-
je?” Jis taip pat priminė, kad virtu-
alios erdvės laikais viską sėkmingai
galima da ryti iš namų, taip sutau-
pant dide lius pinigus. O sutaupytų
pinigų dalį būtų galima paskirti
vienai papildomai, normaliai apmo-
kamai redaktorei ar redaktoriui.
,,Koks bebūtų tas mūsų tridienis, bet
neįmanoma leisti laikraštį tik su tri-
jų žmonių komanda”, – įsitikinęs
jis. 

Ačiū gerbiamam kolegai už pa -
glos tymą ir naujos temos pasiūlymą.
Siū lomo žurnalistinio tyrinėjimo ne -
pra dėjau, bet pradžiai – šiek tiek įdo -
mių skaičių. Krašto įstatymai reika -
lau ja, kad asmenys ir įmonės kasmet
užpildytų pajamų bei mokesčių pra -
ne šimus ir juos pasiųstu Internal Re -
ve nue Service (IRS) įstaigai. ,,Drau -
gą” leidžianti Lietuvių katalikų spau-
dos draugija (LKSD), pelno nesie -
kian ti organizacija, to reikalavimo
ir gi yra saistoma. Pats vėliausias
Draugijos pra ne šimas, naudojant 990
formą, apėmė 2009 metus, pasirašytas
jos pirmininko Sauliaus Kuprio 2010
lapkričio 12 d. Formos vir šuje, deši-
nėje pusėje, rašoma, kad šis praneši-
mas yra atviras vi suo me nei. Būda-
mas tos visuomenės dalis, noriu pasi-
dalinti bent dalimi informacijos, kuri

buvo pranešta IRS.
LKSD vadovauja Direktorių tary-

ba. Tarybos sudėtis nesikeičia, o na-
rių skaičius mažėja. 2007 m. taryboje
buvo 19 direktorių. 2008 m. iš Di rek-
torių tarybos išėjo Arvydas Ta mu lis
ir kun. Bonifacas Vaišnora, MIC. Iš
likusių 17 dvi yra moterys. Iš vyrų
devyni yra marijonai. 2009 m. sąraše
nebėra pasauliečio Algio Kaz lausko.
Taigi tų metų pabaigoje taryboje
buvo 16 asmenų.

2009 metais pajamų turėta
811,769 dol. Metais anksčiau jų buvo
858,143 dol., o 2007 m. – 853,960 dol.
Įdomumo dėlei turiu ankstyvesnių
metų paja mų duomenis: 2006 m. jų
turėta 1,074,837 dol., 2005 m. –
1,332,488 dol. Matyti, kad per pasku-
tinius penkerius metus pajamos ma -
žė ja.

Turiu tik 2007, 2008 ir 2009 metų
išlaidų duomenis. Pamečiui jos buvo:
830,511 dol., 870,152 dol. ir 822,826 dol.
Iš šių trejų metų 2009 m. išlaidos yra
mažiausios. Algoms 2007 m. išmokėta
391,383 dol., o 2009 m. – 331,450 dol.
2008 m. pranešimui IRS naudojasi
990-EZ forma, kuri yra sutrumpinta
ir joje nėra informacijos apie išmokė-
tas algas. Išlaidos patalpoms 2007 m.
siekė 59,698 dol. 2009 metais jos su ma -
žėjo iki 50,937 dol. Čia galima prisi-

min ti skaitytojo siūlymą sutaupytą
nuomą panaudoti dar vienam redak-
toriui/ei.

Įdomu buvo geriau susipažinti su
2009 m. pajamų šaltiniais. Laikraš čio
prenumerata ir pavienių numerių
pardavimas atnešė 372,004 dol., tai su -
daro 46 proc. visų tų metų pajamų.
Vadinasi, likusieji 54 proc. pajamų
atė jo iš kitų šaltinių. Tai: kalendo-
rius ir kalėdiniai sveikinimai (37,337
dol.), reklama ,,Drauge” (90,725 dol.),
paja mos iš pašto stotelės (10,000 dol.),
atspaus dinti leidiniai (7,847 dol.).
Likę 32,191 dol. gauti iš kitų šaltinių:
69,796 dol. gauti iš renginių lėšoms
surinkti, o 191,869 dol. gauta iš aukų,
dovanų bei kitokios paramos šal-
tinių. Tad 2009 m. turėta 811,769 dol.
pajamų.

Verskime kitą 990 formos pus-
lapį, kur randame 2009 m. išlaidas.
52,925 dol. išleista išmokoms na-
riams (,,Benefits paid to or for mem-
bers”). Jau anksčiau minėtoms dar-
buotojų algoms išleista 331,450 dol.
Pastarųjų mokesčiams išleista 38,962
dol. ,,Ne darbuotojų” grupėje pažy -
mė ta 2,155 dol. sąskaitybai ir 44,025
dol. kitoms ,,ne darbuotojų” išlai -
doms. Būta ir daugiau išlaidų. Raš ti -
nės išlaidoms sumokėta 3,123 dol.,
patalpoms – 50,937 dol., informacijos

technologijai – 3,992 dol., kelionėms –
3,410 dol., procentai už paskolas –
4,987 dol., draudimui – 1,700 dol., kny -
gy nėlio inventoriui – 6,820 dol.,
laikraščio spausdinimui – 204,583
dol., specialiems įvykiams ir rekla-
mai – 62,283 dol., visoms kitoms iš-
laidoms dar – 11,473 dol. Sudėjus vi-
sas išlaidas susidaro 822,826 dol. su-
ma.

990 formos už 2009 metus gale pa -
tei kiama paskutinių penkerių metų
parama, gauta iš dovanų, aukų bei
stipendijų. 2005 m. susilaukta 373,185
dol, 2006 m. – 212,208 dol., 2007 m.
atkeliavo 201,636 dol., 2008 m. –
219,239 dol., o 2009 m. – 261,665 dol.
Nors tiesiogiai nesakoma, reikia ma-
nyti, jog į šią sumą įskaityta Draugo
fondo pa rama. Likusios sumos, vėl
spėju, yra daugiausia pačių prenu-
meratorių aukos ,,Draugo” leidybai
paremti.

Nežinau, kiek prisidėjau prie ko-
legos prašymo patenkinimo, tačiau
kilo kita mintis. JAV Pašto tarnyba
reikalauja, kad metinis pranešimas
apie leidinio tiražą būtų ne tik tarny-
bai praneštas, bet ir išspausdintas
pačiame leidinyje. Nors nereikalau-
jama, kad IRS 990 forma būtų iš-
spausdinta leidinyje ar organizacijos
ži nia raš tyje, visuomenei ji yra pri-
einama internete. Siekiant paskatin-
ti susižinojimą ir skaitytojų bei rė-
mėjų informavimą, būtų gerai tuos
pranešimus pa viešinti pačiame
,,Drauge”. Svies tu košės nepagadin-
tume.

Prierašas. ,,Benefits paid to or for
members” yra mokestis už ,,Draugo”
darbuotojų sveikatos draudimą.

I
Anądien aplankiau bičiulį, gyve-

nantį Vilkijoje. Šnekučiuo da mie si
blūdinėjome Nemuno šlaitais, kol pa-
sigirdo ilgai ir nuobodžiai dau žomų
langų garsas. 

– Kas tai? – paklausiau. 
– Gauja, – rankomis skėstelėjo bi -

čiu lis. – Kiekvieną vakarą jie renkasi
čia, prie buvusio Politechnikumo.
Prisiuosto kvaišalų, o tada prasideda
daužymai bei praeivių užpuldinėji-
mai. Visi kaimynai po šeštos valan-
dos bijo į gatvę išeiti. 

– O policija?
– Buvo atvažiavę, bet vieną po-

lici nin ką taip stipriai sužalojo, kad
daugiau čia jie nebesikiša. Miestelio
valdžia irgi krūmuosna sulindus. 

Vaikščiojome toliau, o bičiulis
vis porino apie šį ypatingai greitai
plintantį mažųjų miestelių marą. Į
jaunų jų narkomanų gretas įtraukia-
mi jau dvylikamečiai – suvartoję
dozę kitą jie nieko nebebijo, puldinė-
ja praei vius, tyčiojasi. Klasėse egzis-
tuoja vi siems gerai žinomi pardavė-
jai, kurie ir aprūpina klasiokus. 

– Neseniai viena tokia klasė lai -
mė jo nerūkančios klasės konkursą, –
liūdnai šypteli draugas. – Jie nerūko,
o uosto... 

II
Išvažiavęs iš Vilkijos vis dėliojau

apokaliptinį Lietuvos ateities pasjan-
są – ar įmanoma šią padėtį kaip nors
išspręsti, ar jau reikia pasiduoti? Ar
įmanoma išspręsti marą?

Prisiminiau Viliaus Orvydo so-
dyboje iškaltą šūkį „Nugalėk blogį
gerumu” ir pabandžiau įsivaizduoti,
kaip tie paklaikę vaikinukai galėtų
būti nu ga limi gerumu? Nebent būtu-
mei koks šventasis ar palaimintasis
eg zor cistas, gal ir pavyktų. (O gal Vil -
ki jos klebonui iš tiesų derėtų paban -
dyti, pvz., vaikščioti kiekvieną vaka -

rą su giesmėmis aplink Politech ni ku -
mą ir krapinti?) 

Prisiminiau prieš keletą metų
girdėtą istoriją, kaip buvo išvalytas
panašus narkotikų prekybos kvarta-
las Londone – ten gatvėse Muzikos
akademijos studentai naktimis pra -
dė jo groti klasiką. Vibracijos – klas i -
kos ir narkomanijos – itin neatitiko ir
narkotikų prekeiviai išsinešdino,
neapsikentę šio košmaro. Tai buvo
pa da ryta, jei neklystu, tuometinio
Lon dono mero pastangomis. Jis nak-
tiniams koncertuotojams net ir sti -
pen diją mokėjo – ir tai buvę pigiau,
nei samdyti policiją. 

Panašios praktikos būta ir Lie tu -
voje. Buvęs Kaltinėnų klebonas Pet-
ras Linkevičius bemaž visą miestelį
buvo radiofonizavęs, gatvėse tyliai
skambėdavusi graži, harmoninga
muzika ir... kriminalinė Kaltinėnų
padėtis buvo išspręsta. Jos tiesiog
nebuvo. (Paskui kleboną Petrą išgrū-
do kitur, bet tai jau visai kita tema.)

Bičiulio nuomonė apie Vilkijos
padėtį buvo gerokai griežtesnė – jam
atrodo, kad be itin griežtos rankos
nie ko nebus. Nors ir tai, anot jo, jau
per vėlu...

III
Galima filosofuoti, dūsauti, kad

šie stikliniaakiai vaikai – niekuo dė-
ti, tai prarastoji karta, kadangi jų
tėvai darboholikai, alkoholikai arba
kur nors airijose... Bet juk tie vaikai
– mūsų nacionalinis genofondas; jie –

egocentriškų, tarpusavio riete nose
„kaifuojančių” politikų ir at bu kusios
visuomenės aukos. Jie – palikuonys
Lietuvos, kurią išniekino žiniasklai-
da ir nustekeno prezidentės nemėgs -
tami oligarchai. Bet kas iš to? 

Turbūt vienintelis kelias – įsi -
drą sinusi bendruomenė, kuri ima
nebebijoti, apsiginkluoja ir ima ginti
savo miestelį, savo valstybę – kaip se -
no vėje nuo kryžiuočių, taip dabar
nuo savų. 

Prieš keletą metų per Rusijos TV
buvo parodytas reportažas apie tė -
vus, kurie, matydami, kaip prie jų
vaikų mokyklos tiesiog iš džipo kas-
dien pardavinėjami narkotikai, o
milicija tų prekeivių „niekaip negali
pagauti”, sykį ėmė ir neapsikentė.
Tarp neapsikentusių buvo keli Afga -
nistano karo veteranai, tad džipas
netrukus išlėkė į orą su visais nar ko -
tikų prekeiviais. Įvyko teismas ir...
tėvus, gynusius savo vaikus, pasodi-
no ilgiems metams. Paskui kažkaip
juos lyg ir išteisino. Panašus atvejis
Lietuvoje buvo garsiai nuskambėjusi
„Svainijos” byla. 

P. S. Perskaičiau, ką parašęs, ir
supratau, kad visa tai – dūmai. Dū-
mai, Fedia, dūmai... O nuo dūmų
niekas nesikei čia, nebent gaisrinę
kas iškviestų. Nes dūmai praneša
apie būsimą didelį gaisrą.

Vytautas V. Landsbergis – akto-
rius, režisierius ir knygų autorius,
,,Draugo” bendradarbis.

Ką IRS žino apie 
,,Draugo” leidybą?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Pusdalyvis? 
O gal padalyvis?

Labai mažai žmonių moka tai -
syklingai vartoti pusdalyvį ir pada-
lyvius. Klaidų daro net ir prityrę
žurna listai bei rašytojai. Taip yra dėl
to, kadangi lietuvių kalbos pusda-
lyvis (skaitydamas, – ama, – ami, –
amos) ir esamojo laiko padalyvis
(skaitant) turi labai artimą reikšmę.

Čia pat noriu priminti, kad lietu-
vių kalboje yra tik vienas pusda-
lyvis, bet net keturi padalyviai (skai-
tant, skai čius, skaitydavus, skaity-
siant). Bet daugiausia klaidelių daro-
ma vartojant pusdalyvį (-damas) ir
esa mojo laiko padalyvį (-ant). Čia
pateiksiu tik du klaidų pa vyzdžius,
nors jų ir „Drauge” pasi taiko ne-
mažai.

Vienas senas ir patyręs „Drau-
go” bendradarbis rašo: „Važiuojant
trau kiniu, aš mačiau daug tuščių
namų.” Čia padalyvis važiuojant var-
tojamas netaisyklingai, turi būti pus-
dalyvis: „Važiuodamas traukiniu, aš
mačiau...” Kitas bendradarbis rašo:
„Rašant tą knygą, autorius pasinau-
dojo kitų tyrimais”. Čia turi būti:
„Rašydamas tą kny gą” ir t. t.

Taisyklė yra tokia: Jeigu veikė-
jai (veiksniai) yra tie patys, varto-
jame pusdalyvį (-damas); jeigu veikė-
jai (veiksniai) yra ne tie patys, varto-
jame padalyvį (-ant). Pavyzdžiui,
Miegodamas Jonelis garsiai knarkė
(Jonelis miegojo, ir Jonelis knarkė);
Joneliui miegant, Onutė išėjo namo
(Jonelis miegojo, Onutė išėjo).

Dar kartą: tas pat veikėjas – pus-
dalyvis (-damas), kitokie veikėjai –
padalyvis (-ant).

Gauja
VYTAUTAS V. LANDSBERGIS ANTANAS KLIMAS



Birželio mėnesį vyko naujos LB
Philadelphia val dybos rinkimai. Iš-
rinktas naujas pir mininkas Marius
Vilemaitis yra ne seniai atvažiavęs iš
Lietuvos.

Vyko 70 metų lietuvių ištrėmimo
į Sibirą minėjimas, kurį ve dė Jonas
Dunčia, buvo parodytas Gied  rės
Beinoriūtės filmas ,,Senelis ir bobu-
tė”. Filmas 2007 metais lai mė jo pir-
mą vietą kino festivalyje ,,Stu pieny”
Kijeve, Ukrainoje. Filmas taip pat bu-
vo parodytas Lietuvos Seime.

Philadelphia lietuvių minėjime
da lyvavo Lietuvos kariuomenės ser -
žantas, majoras Gediminas Indra-
šius, Lietuvos ,,Green Beret” narys.

Ge diminas  praleido 14 mėnesių JAV
seržantų majorų akademijoje El Pa-
so, Texas. Grįždamas atgal į Lietu vą,
pakeliui vieną savaitę praleido Pen-
nsylvania Nacionalinės gvardijos
bazėje. Į mūsų minėjimą jį atvežė PA
gvardijos pareigūnas seržantas Matt
Gia cobbi.

Minėjimo metu Gediminas trum-
pai papasakojo  apie savo tėvelių
ištrėmimą į Sibirą. 

Vyko ,,Amber Roots” (,,Gintaro
šak nų”) susirinkimas. Šiai organi-
zacijai priklauso senos kartos lietu-
viai, daugumos jų tėvų yra gimę
Amerikoje. Susirinkime Joyce Lukas
pristatė Rū tos Šepetys knygą ,,Bet-
ween Shades of  Gray”. Po prista tymo
vyko įdo mios diskusijos.
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Seržantas majoras Gediminas Indrašius (penktas iš kairės) ir PA Nacio nalinės  gvardijos
pareigūnas seržantas majoras Matt Giacobbi su Phila delphia lietuviais po Gedulo ir vil-
ties dienos minėjimo.

Philadelphia,�PA

Birželio mėnesio renginiai 
RIMAS GEDEIKA

Speciali stipendija VDU
Literatūros arba istorijos mokslų

studentui

Kultūros būrelio narė Jadvyga
Giedraitienė prie bendram fondui
paaukotų 100 dol. papildomai pa -
aukojo dar 600 dol., taip vienam stu-
dentui su teikdama mėnesinę 60 dol.
stipendiją per visus mokslo metus.
Mokslo metų pradžioje bus parinktas
vienas studentas arba studentė ir
jam/jai kas mėnesį išmokama 60 dol. 

Nuo pat pra džios daugelį metų
Kultūros būrelio rengiamo Vytauto
Didžiojo universiteto studentų šalpos
va jaus pirmą kartą gauta tokia di -
delė auka, įgalinanti suteikti tokią
rei kalingą mėnesinę paramą parink-
tam studentui. Nuoširdžiai dėkojame
Giedraitienei už dosnią auką.

Įdomus koncertas 
Lietuvių klube

Birželio 4 d., šeštadienį, mūsų
klu bo salėje įvyko St. Petersburg
operos ruošiamas ,,Emerging Artists
Spectacular’’ koncertas, kurio prog-
ra moje pamatėme inscenizuotas iš-
traukas iš operos ,,La Boheme’’ 1-o
akto ir operos ,,Madama Butterfly’’ 2-
o ir 3-čio akto. Mūsų nedidelėje sce-
noje puikią režisūrą, scenovaizdį ir
vo kalinę dalį paruošė JAV (,,Metro-
po litan’’), Kanados, Europos ir Pietų
Amerikos scenose žinoma solistė
Stella Zambalis, kuri šiuo metu veda
SPO vokalinę programą ,,Emerging
Artists’’. Pianinu solistams akom-
panavo Constatine Grame ir Joshua
Quinn. Visą koncerto programą vedė
SPO dirigentas Mark Sforzzini, įdo-
miai pristatydamas kiekvieną atlie -
ka mą operų ištrauką.

Scenoje pasirodę dainininkai
puikiais balsais ir vaidyba sužavėjo
žiūrovus, kurių susirinko per 130
žmonių, iš jų apie 40 – Klubo nariai.
Amerikiečiai, kurie apsilankė klube
pirmą kartą, gyrė mūsų salę. Žiūro -
vai, išeidami iš koncerto, dėkojo už
puikų renginį.

Klube paminėta Gedulo 
ir vilties diena

Birželio 12 d., sekmadienio, po -
pie  tėje buvo paminėtas 1941 metais
bir želio 14 d. sovietų pradėtas vyk -
dyti masinis lietuvių išvežimas į Si -
birą. Lietuvių klubo pirmininkė Vi-
da Meiluvienė pakvietė Klubo Kul-
tūros būrelio pirmininkę Angelę
Karnienę paskaitai apie šias žiaurias
ir tragiš kas mūsų tautai dienas. 

Paskaiti nin kė sakė, kad nedaug
yra Lietuvoje šeimų, kurią būtų
apėjęs žiaurios okupacijos, karo ir
pokario laikotar pis. Istoriniuose
lūžiuose nėra laimė jusių ir pralaimė-
jusių, yra tik sulau žyti likimai, su-
griauti gyvenimai, skaudžios netek-
tys, ką mes, visi tų dienų gyvi liu-
dininkai ir ne savo pa sirinkimu at-
sidūrę išeivijoje, patyrė me ir išgyve-
name iki šios dienos. Okupantas
sunaikinti parinko pajėgiausią ir
brangiausią tautos dalį – valstybi-
ninkus, mokytojus, kariš kius, ūki-
ninkus, valdininkus, tarnautojus. Nė
viena profesija nebuvo aplenkta.
Tomis dienomis okupantas, pradėjęs

trėmimus, pasėjo Lietuvoje baimę,
kuri dešimtmečiais persekiojo visus
Lietuvos gyventojus.

Baigdama paskaitininkė sakė,
kad sunku būtų rasti Lietuvoje mies -
tą ar miestelį, kuris nesiruoštų pa -
minėti šių tragiškų dienų. Nepai-
sant, okupanto teroro, nutautinimo,
nupi lietinimo laikais išaugo trys
kartos, o 1941 metais okupanto pa-
skleista bai mė nesugebėjo išbraukti
iš atminties tautai padarytų skriau-
dų ir pagarbiai, prasmingai ir plačiai
prisimena mos dienos.

Klubo pirmininkės kvietimu da -
lyviai atsistojimu pagerbė mirusius
ir išvežtuosius.

Pasveikinti tėveliai

Birželio 19 d. – Tėvo dieną – buvo
pasveikinti į Klubą pietums atvyks -
tantys svečiai tėveliai. Prie įėjimo
paruošto stalo Klubo direktorė Elena
Radvilienė pasitiko ir sveikino tėvus,
kurie buvo apdovanoti alumi ir gar -
džiais užkandžiais.

Paparčio žiedas Klube

Birželio 24 d., penktadienį, atvy -
kusius svečius į Klubo valdybos su -
rengtą Joninių šventę pasitiko mu-
zikos garsai, dide liame ekrane ant
scenos besikeičian tys vaizdai ir sie-
nas ir lubas raižantys margų šviesų
spinduliai. Visa tai – Gedimi no L.
Bulvi nių dešrų, cepelinų bei kitokių
ska nu mynų kvapai sklido iš Angelės
S. virtuvės, o Elytės ir Zigmo pri-
žiūrimame bare putojo lietuviškas
alus.

Lietuvių klubo pirmininkė Vida
Meiluvienė pasveikino visus susirin -
kusius, o ,,Bangos’’ pirmininkė Ra -
mutė Krikščikienė priminė Joninių
tradicijas.

Tai pirmasis toks pobūvis, su -
traukęs didelį būrį dalyvių – tris kar-
tas. Seneliai, tėveliai ir vaikeliai –
visi linksminosi kartu. Salėje buvo
matyti ir didelis skaičius pirmą kar -
tą apsilankiusių svečių. Šokių muzi -
kai užgrojus, linksmintasi veik iki
,,gaidgystės’’!

Paparčio žiedas? O, taip, jį rado
,,Lietuvių žinių’’ redaktorius Albi-
nas Karnius. Nepatvirtinti gandai
sklando, kad jam tą žiedą padėjo su-
rasti geri santykiai su Klubo vado-
vybe!

Susirinkusieji džiaugėsi puikiu
renginiu ir ragino valdybą daugiau
tokių pabendravimų surengti.

Naujas Klubo narys

Gegužės mėnesio Klubo valdybos
posėdyje į aktyviuosius Klubo narius
buvo priimtas Donald Selenis. Svei-
ki name naująjį narį!

Onos ir Petro Rasimų 
sukaktis

Birželio mėn. 26 d., sekmadienio,
popietėje buvo pasveikinti Stasė ir
Petras Rasimai jų vedybų 60 metų
sukakties proga. Klubo pirmininkė
apjuosė juos gražia lietuviška juosta
ir pakvietė dalyvius sugiedoti ,,Il -
giau sių metų’’.             

Nukelta į 5 psl.

St.�Petersburg,�FL

Naujienos, renginiai

,,Amber Roots” susirinkime Rūtos Šepetys kny gą ,,Between Shades of Gray” pristato
Joyce Lukas.                                                                                        Rimo Gedeikos nuotraukos

Philadelphia LB apylinkės naujai išrinktas
pirmininkas Marius Vi lemaitis.

Seržantas majoras Gediminas Indrašius.
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Liepos mėnesį Lietuvoje lankosi
Lemont gyvenantys Ritonė ir
Teo do ras Rudaičiai. Šis apsi-

lankymas R. Ru daitienei, „Draugo”
bendradarbei, yra ypatingas – į savo
gimtąją Ma ri jam polę ji sugrįžo po 18
metų pertraukos.

„Pastarąjį kartą gimtajame mies-
 te lankiausi 1993 metais kartu su
Jung tinių Amerikos Valstijų peda-
gogų delegacija, kai Lietuvoje kas-
met buvo rengiami A.P.P.L.E. („Ame-
rikos pedagogų talka Lietuvos švie-
timui”) kursai – mūsų pedagogai da-
lijosi pa tir timi su lietuviais, buvo
rengiami seminarai, susitikimai.
Tada Mari jam polės švietimo centre
lankiausi kelias vasaras iš eilės, pa-
žinau puikius Sūduvos krašto moky-
tojus, užsi mez gė šilti santykiai, ku-
rie iki šiol nenutrūko”, – pasakojo R.
Rudai tie nė.

Kursai baigėsi, ir prireikė net aš -
tuo niolikos metų, kol R. Rudaitienė
vėl atvažiavo į Marijampolę. Lie tu vo -
je ji pastaraisiais metais lankėsi ne
kar tą, bet Sūduvos sostinėje jau nėra
jokių jos giminaičių, tik senosiose
mies to kapinėse ilsisi motinos tėvai.
Šį syk kartu su vyru inžinieriumi
Teodoru, kuris į Marijampolę buvo
atvykęs ir pernai, R. Rudaitienė nu -
ta rė pasilikti šiame mieste kelias die-
nas, pabendrauti su vietos pedagoge
Petronėle Paškauskiene, su kuria
daug bendradarbiavo A.P.P.L.E. kur -
sų metu.

„Per tuos metus, kol čia nebu-
vau, miestas labai pasikeitė. Vos
begalėjau atpažinti atnaujintą senąją
Rygiš kių Jono gimnaziją, labai graži

centri nė miesto aikštė, kurią papuo-
šė iš ki lus paminklas Lietuvos 1000-
me čiui, kalbai ir tautai paminėti. Ap -
skri  tai dabar visa Marijampolė ir to -
liau restauruojama, atnaujinami Po-
e zi jos ir Vytauto parkai, pagrindi nių
gat vių danga iš asfalto keičiama į
trin keles. Mano gimtasis miestas iš -
ties gražėja”, – džiaugėsi ji.

Viešnia iš Lemont aplankė ir dar
išlikusį jos gimtąjį namą, kur nuo
gimimo iki 1941 metų, kai jai teko pa -
lik ti Marijampolę, gyveno šešerius
me tus. Prisiminimuose išlikęs kie -
mas, takas link namo, dar viena kita
detalė. Tuomet R. Rudaitienės mama
dirbo seniausiame Lietuvoje ir šie -
met mininčiame 80-ąsias veiklos me -
ti nes Marijampolės cukraus fabrike
sekretore, jos tėvas buvo žemės ūkio
tvar kytojas, dirbo su matininkais.
Pri siminimuose išlikusi ne viena
gat vė, pastatai, tačiau miestas per
tiek me tų išties gerokai pasikeitė.

Ilgametė skautininkė R. Rudai -
tie nė džiaugėsi, kad į Sūduvos sos-
tinę ji pataikė atvykti tuo metu, kai
čia vy ko Palaimintojo arkivyskupo
Jur gio Matulaičio atlaidai – minima
jo bea ti fikacija 1987 metų liepą, taip
pat 140-osios Palaimintojo gimimo
meti nės ir 120 metų nuo tada, kai po-
pie žius Leonas XIII išleido encikliką
„Rerum Novarum”, davusią pradžią
krikščioniškai demokratijai Vakarų
Europoje.

Tikra atgaiva svečiams buvo ap -
si lankyti netoli nuo Marijampolės,
Lū ginės kaime esančioje Palai min to -
jo gimtinėje – pastatų ten jau nėra iš -
li kę, bet toje vietoje pastatyta koply -
čia, o jos viduje – nuotraukos iš pa lai -
min tojo J. Matulaičio apsilankymo

R. Rudaitienė: „Gera sugrįžti į vis gražėjančią gimtinę“
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Naujienos, renginiai

Sūduvos krašte Rudaičiai spėjo daug ką pamatyti.

Atkelta iš 4 psl. P. Rasimas buvo
ilgametis klubo choro, vyrų dainos
vieneto narys, abu Rasimai yra daug
prisidėję prie Klubo gyvavimo ir
dabar yra nuo latiniai Klubo renginių
lankytojai.

Gotceitų auksinis jubiliejus

Birželio mėn. 25 d., šeštadienį,
ap supti didelės ir gražios šeimos bei
būrio draugų, Dalė ir Švitrius
Gotceitai Lietuvių klube atšventė

auksinį jubiliejų. Iškilmingos puotos
programą vedė Dalės brolis ir duk-
relė. Pasitelkus skaidres, susi rinku-
sieji buvo supažindinti su Gotceitų
šeimos istorijos svarbiausiais įvy-
kiais. Nuskambėjo svečių dainuoja-
ma ,,Ilgiausių metų’’ ir ,,Karti, karti
degtinė karti’’.

Lietuvių klubo valdyba ir nariai
sveikina abi sukaktuvininkų poras ir
linki joms dar daug džiaugsmingų ir
sveikatos kupinų dienų!

,,Lietuvių žinios’’, nr. 420

Či kagoje 1926 metų vasarą, kai jis ap -
lankė net 92 iš tuo metu veikusių 120
lietuviškų parapijų ir pašventino šv.
Antano bažnyčią Cicero mieste. Čia
svečiai sutiko jaunimo piligrimų
gru pę, kurie pėsčiomis atėjo 8 kilo-
met rus iš Marijampolės bazilikos į
Lū gi nę, čia klausėsi paskaitos apie
Palai mi ntojo darbus ir asmenybę,
meldėsi ir dalyvavo adoracijoje. Sve-
čiai dalyvavo ir sekmadienio šv. Mi-
šiose Mari jam polės bazilikoje, kur
buvo šventinamos votos.

„Mums dalyvavimas Palaimin to -
jo minėjimo renginiuose labai svar-
bus ir todėl, kad priklausome J. Ma-
tu lai čio misijai Lemont. Smagu ma-
tyti, kad Mišiose ir kituose rengi-
niuose da lyvauja daug gražaus jauni-
mo iš vi sos Lietuvos”, – sakė R. Ru-
daitienė.

Viešnagės Sūduvos krašte metu
Ru daičiai aplankė Paežerių dvarą
Vilkaviškio rajone ir apžiūrėjo ten
įreng tą jų geros pažįstamos daili nin -
kės Magdalenos Stankūnės-Stan kū -
nie nės parodą, dalyvavo Vilkaviškio
mies to šventėje. 

Jau praėjusiais metais Rudaičiai

perdavė Marijampolės P. Kriaučiūno
bibliotekai dvi siuntas knygų, taip
pat auką minėto paminklo statybai.
Šį kart R. Rudaitienė nusprendė Ma-
ri jam polės „Piko valandos” leidyklo-
je išleisti savo knygą su kelionių po
įvai rias šalis įspūdžiais. Ji kartu su
vyru yra aplankiusi apie 70 pasaulio
šalių, ir įdomiausios kelionių aki -
mir kos sugulė į knygą „Iš kelionių
užra šų”, kuri dar šiemet išvys dienos
švie są. Šią knygą ji nutarė skirti ir
pa dovanoti Lietuvos jaunimui, kvies-
dama jį kuo daugiau keliauti, pažinti
kitus kraštus ir vėl sugrįžti gyventi
ir dirbti į gimtinę.

„Išties teko pamatyti daugybę
įvairių šalių, patirti nemažai egzo tiš -
kų įspūdžių. Negaliu pamiršti Tibeto
ir jo žmonių, įspūdinga buvo kelionė
į Afriką, nepamirštama Kinija, Čilė
ar Galapagų salos. Tačiau visada,
kur tik bebuvome, nuolat prisimin-
davau Lietuvą. Ir po visų labai toli-
mų kraš tų norėjosi grįžti prie tėviš-
kės upelio, prisiskinti prie jo augan-
čių katpėdė lių, nes tik čia toks aukš-
tas dangus ir taip lengva kvėpuoti”, –
pasakojo R. Ru daitienė. 

R. Rudaitienė susitiko su Mari jam polės pedagoge P. Paškauskiene.  
A. Vaškevičiaus nuotr.
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Lietuvos Kultūros bei Švietimo
ir mokslo ministerijos skelbia antrą -
jį konkursą dokumentiniam filmui
arba serialui apie Lietuvos istoriją,
kultūrą, lietuvišką tapatybę sukurti.
Antrasis filmas bus skirtas Jono
Radvano herojiniam epui „Radvi -
liada”.

„Šis kūrinys turės būti atspirties
taškas kūrėjams”, – sakė Kultūros
mi nisterijos Profesionalaus meno
skyriaus vyriausioji specialistė Ele -
na Keidošiūtė.

Konkurso sąlygose nurodyta,
kad filmo kūrėjai turės aktualizuoti
vieną reikšmingiausių XVI amžiaus
Lietuvos lotyniškosios literatūros
veikalų.

J.  Radvanas herojinį epą „Radvi -
liada” sukūrė 1592 metais. Knygos
autorius buvo susijęs su Vilniaus vai -
vados ir LDK didžiojo etmono Kris -
tupo Radvilos Perkūno dvaru. Hegza -
metru parašytoji ,,Radviliada” XVI a.
buvo stambiausias lotyniškas eiliuo-
tas kūrinys, pasirodęs Lietuvoje. He -
rojinėje poemoje aprašyti M. Radvi -
los Rudojo gyvenimas ir žygiai kėlė,
žadino valstybinį visuomenės patrio-
tiz mą bei LDK savarankiškumo idė-
jas.

Paraiškas dalyvauti konkurse
galima teikti iki šių metų gruodžio 20
dienos.

Filmo kūrimą po pusę milijono
finansuos abi ministerijos, dar ma -
žiausiai 20 proc. šios sumos įsipa rei -
goja skirti kūrėjai.

Sausį Kultūros bei Švietimo ir
mokslo ministerijos buvo paskelbu-
sios konkursą sukurti televizinį do -
kumentikos filmą arba serialą, skirtą
Nobelio premijos laureatui Česlovui
Milošui. Anot E. Keidošiūtės, jį tiki-
masi baigti šių metų pabaigoje.

Kultūros bei švietimo ir mokslo
ministrai praėjusių metų pabaigoje
pasirašė susitarimą dėl televizijos
filmų ar serialų aktualiomis Lietu -
vos istorijos ir kultūros temomis kū -
rimo.

Per ateinančius trejus metus mi -
nisterijos įsipareigojo skirti po pusę
milijono litų dokumentiniams fil-
mams arba serialams apie Lietuvos
istoriją, kultūrą sukurti.

Kasmet planuojama paremti po
vieną pilnametražį televizinį kūry-
binės dokumentikos filmą arba 3–5
serijų televizinį kūrybinės dokumen-
tikos filmą apie iškilią Lietuvos
kultūros asmenybę, kultūros, istori-
jos įvykį ar reiškinį.

Švietimo ir mokslo ministro
Gintaro Steponavičiaus bei kultūros
mi nistro Arūno Gelūno sutarimu
patvirtinta ir šio projekto finansavi-
mo tvarka 2011–2013 metams. Pagal
ją, ministerijos numato apmokėti ne
mažiau kaip 20 proc. projekto lėšų.

BNS   

Ieškomas režisierius filmui 
pagal herojinį epą „Radviliada”

Sekmadienį, liepos 17 d., lietuviai paminėjo lietuvių Stepono Da-
riaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 78-ąsias metines. Nedi-
delė grupė žmonių nepabūgo karščio ir susirinko prie paminklo
atiduoti pagarbą, padėti gėlių didvyriams. Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos bažnyčioje buvo auko ja mos šv. Mi šios už did-
vyrius Darių ir Girėną. Po Mi šių parapijos salėje vyko šventės
atidarymas, pietūs, meninė programa.     Manto Ivanausko nuotr.

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Dvylikoje Lietuvos miestų jau
nuo gegužės pradžios rodomi senieji
lietuviški reklaminiai plakatai. Tai
unikalus projektas, nes plakatus ga-
lima apžiūrėti miestų autobusų stote -
lėse, jie kas savaitę vis atnaujinami.

Meninio plakato pradininkas –
prancūzų dailininkas Jules Cheret
(1836–1932), tokį plakatą įteisinęs XIX
amžiaus pabaigoje. Lietuvoje plaka -
tai kurti taip pat nuo XIX amžiaus
pabaigos, o šioje neįprastoje parodoje
galima pamatyti 1900–1940 metais su -
kur tus geriausius reklaminius pla -
katus.

Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Pane -

vėžio, Utenos, Alytaus, Kėdainių ir
kitų miestų gyventojai, laukdami au -
tobuso stotelėse, gali susipažinti su
įdomia, bet iki šiol mažai žinoma Lie -
tuvos istorijos dalimi. Rinktiniuo se
„Outdoor museum” pavadinto pro-
jekto plakatuose vyrauja patriotinės
ir socialinės reklamos temos – tautiš -
kumo puoselėjimas, aplinkos priežiū -
ra ir tvarkymas, saikingas alkoholio
vartojimas, ūkininkavimas ir kitos.
Ski riama dėmesio ir svarbių sporto
ren ginių, pavyzdžiui, Pirmosios lie -
tu viškos olimpiados 1938 metais re -
kla mai.

Projekto rengėjai įsitikinę, kad
plakatuose perteikiamos temos yra
įdomios ir šių dienų žmogui, nors kai
kuriems plakatams jau daugiau kaip
100 metų. Žiūrint į šiuos plakatus,
galima pajusti, kuo gyveno, kas buvo
svarbu tėvams, seneliams ir prose-
neliams.

Reklaminiai projektai Lietuvos
miestuose rodomi bendradarbiau-
jant su Šiaulių „Aušros” ir Kauno
Na cio naliniu M. K. Čiurlionio dailės
mu zie jais – rodomos būtent šiuose
mu  zie juose saugomų senųjų plakatų
skaitmeninės nuotraukos. Planuoja -
ma į skaitmeninį formatą pervesti ir
kituose šalies muziejuose saugomus
senuosius plakatus bei juos taip pat
iškabinti stotelėse. 

Ši originali paroda po atviru
dan   gumi Lietuvos miestuose bus ro -
doma iki rudens. Plakatus galima pa -
matyti ir specialiai sukurtoje in ter -
neto svetainėje www.outdoormu-
seum.lt

Lietuvos miestuose – muziejai po
atviru dangumi

Pirmajai lietuviškai tautinei olimpiadai skirtas plakatas.
Algio Vaškevičiaus nuotraukos

Socialinis plakatas apie švaros svarbą.

Pagerbtas S. Dariaus ir S. Girėno atminimas

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629) vyksta renginiai, skirti Sibiro tremčių 70-mečio paminėjimui. Šiuo
metu čia vyksta net trys parodos – vaikų piešinių paroda ,,Hope and Spirit”,
archyvinė fotonuotraukų ir laiškų paroda bei Genocido centro Lietuvoje
paruoštos parodos ,,Smurto kronika” dalis. 

Kas savaitę muziejuje rodomi filmai, vyksta susitikimai. Tad kviečiame
apsilankyti.

Tel. pasiteiravimui 773-582-6500.

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus info

Renginiai, skirti Sibiro tremčių 
70-mečio paminėjimui
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LIETUVOS IR PASAULIO NAUJIENOS

Redaktorė�Loreta Timukienė • El.�paštas:�loretatim@gmail.com

Kiniją supykdė B. Obama susitikimas su Dalai Lama

L. Donskiui – Bradford University 
garbės daktaro regalijos 

JAV nemokumo grėsmė kaitina finansų rinkas

Vilnius (BNS) – Per sprogimą
Anglijos rytuose Boston mieste pra-
moniniame rajone visi penki žuvu-
sieji buvo Lietuvos piliečiai, pranešė
Didžiosios Britanijos nacionalinis
transliuotojas BBC. Anot jo, žuvu-
siųjų asmenybes nustatė policija.

Per nelaimingą atsitikimą žuvo
39 metų Vaidas Krupenkinas, 32 me-
tų Laimutis Šimkus, 26 metų Ovidi-
jus Mejeris, 24 Ričardas Gečas ir 18
metų Erlandas Dužinskas. Anot poli-
cijos atstovų, susisiekti su žuvusiųjų

artimaisiais padėjo Lietuvos ambasa-
da Londone.Vienas likęs gyvas vyras
yra sunkios būklės. Jam apdegė maž-
daug 75 proc. kūno, jis operuotas.

Policijos pareigūnai tvirtina su-
rinkę įrodymų, kad lietuviai pastate,
kur įvyko sprogimas, užsiėmė nele-
galia veikla – gamino naminukę.
Sprogimas įvyko liepos 13 d. Lincoln-
shire grafystėje įsikūrusiame Bos-
ton mieste gyvena 30,000 gyventojų,
iš jų ketvirtadalį sudaro emigrantai iš
Rytų Europos, Portugalijos ir Indijos.

Washington, DC (BNS) – Kiniją
supykdė liepos 16 d. įvykęs JAV pre-
zidento Barack Obama susitikimas su
Tibeto dvasiniu vadovu Dalai Lama.

B. Obama Baltuosiuose rūmuose
susitiko su Dalai Lama. Susitikimo
metu B. Obama sakė, kad JAV nepri-
taria Tibeto nepriklausomybei ir pa-
brėžė dialogo tarp Kinijos valdžios ir
Tibeto atstovų svarbą. B. Obama taip
pat gyrė Dalai Lamos pasišventimą
nenaudoti smurto derantis su Kinija
bei jo pastangas megzti dialogą su
Kinijos valdžia.

Baltųjų rūmų teigimu, susitiki-

mo metu Dalai Lama sakė, kad nesie-
kia Tibeto nepriklausomybės, ir tiki-
si, jog ,,dialogas tarp jo atstovų ir Ki-
nijos vyriausybės greitai atsinau-
jins”. Kinijos užsienio reikalų minis-
terija ragino B. Obama atšaukti šį
susitikimą. ,,Toks poelgis yra kišima-
sis į Kinijos vidaus reikalus, jis įžei-
dė Kinijos žmonės ir pakenkė Kini-
jos ir Amerikos santykiams”, – tei-
giama po susitikimo paskelbtame Ki-
nijos užsienio ministerijos pareiški-
me. Baltieji rūmai į Kinijos kritiką
neatsakė.

New York (vz.lt) – Galimas di-
džiausios pasaulio ekonomikos –
Jungtinių Valstijų – nemokumas to-
liau sėja nerimą finansų rinkose.
Aukso kaina pasiekė naujas aukštu-
mas New York ir Londone, iki naujo
visų laikų rekordo pašoko ir Šveica-
rijos frankas, tapęs labiausiai perver-
tinta valiuta pasaulyje. Kai kurie
žinovai teigia, kad netrukus frankas
gali kainuoti tiek, kiek ir euras. 

Nerimo finansų rinkoms įliejo
JAV prezidentas Barack Obama, pa-
reiškęs, kad valdžia „baigia išnau-
doti” laiką, bandydama susitarti dėl
fiskalinio deficito mažinimo.  JAV
valdžios atstovams reikia kuo sku-
biau susitarti dėl skolų mažinimo ir
padidinti 14,3 trln. JAV dol. šalies
skolinimosi ribą. Tai padaryti būtina
iki rugpjūčio 2 d., antraip šalis laiki-
nai gali tapti nemokia.

Larry Summers, buvęs JAV iždo
sekretorius, pareiškė, kad laikinas
Jungtinių Valstijų nemokumas su-
keltų sumaištį finansų rinkose ir il-
gam laikui įneštų į jas neapibrėžtu-
mo. Dėl galimo JAV vertinimų suma-
žinimo jau įspėjo dvi vertinimo agen-
tūros. Šiuo metu visos pagrindinės

agentūros JAV yra suteikusios aukš-
čiausius įmanomus vertinimus.

Privesti JAV iki bankroto nėra
labai paprasta, ir vis dėlto daugelis
amerikiečių sako, kad jie nori būtent
to. Jų manymu, jau metas, kad Sena-
te atsirastų ir pradėtų vadovauti ša-
liai šiek tiek šaltesnio proto žmonės.
Iždo sekretorius Timothy F. Geithner
sakosi turįs kelias priemones padė-
čiai taisyti. Iždas dar galėtų leisti
dirbti vyriausybei porą mėnesių –
skolindamasis pinigų, pavyzdžiui, iš
Viešosios tarnybos pensijų ir neįga-
liųjų fondo (Civil Service Retirement
and Disability Fund),  užuot skolinę-
sis iš privačių investuotojų.  Tačiau
2011 m. rugpjūčio pradžioje iždas at-
rodys kaip sąskaitų apsiaustas namų
savininkas, svarstantis, kurias iš jų
apmokėti, o kurias įkišti atgal į stal-
čių. 

„Gąsdinimai nepakelti skolos
viršutinės ribos nėra vien tiktai žai-
dimas su ugnimi, – sako Robert A.
Bruska, New York konsultacijų bend-
rovės „Fact and Opinion Economics”
vyriausiasi ekonomistas, – tai žaidi-
mas su ugnimi dinamito fabrike.”

Visi žuvusieji Boston mieste – lietuviai

JAV raginama atšaukti šaltojo karo įstatymą

Vilnius (DELFI.lt) – Politikui,
aktyviam visuomenės veikėjui, aka-
demikui, prof. Leonidui Donskiui su-
teiktas Bradford University garbės
daktaro vardas. Garbės daktaro re-
galijos prof. L. Donskiui įteiktos už jo
filosofinį, politikos apžvalgininko ir
istoriko darbą. Prof. L. Donskis – Le-
verhulme tresto vizituojantis tyrinė-
tojas Bradford University Europos
studijų katedroje, puoselėjantis mok-
slines vertybes leidiniuose ir žinia-
sklaidoje. 

Filosofas, politikos teoretikas ir
komentatorius, idėjų istorikas ir so-
cialinis analitikas, žmogaus teisių ir
pilietinių laisvių gynėjas, aktyvus vi-
suomenės veikėjas L. Donskis 2004
m. už tolerancijos sklaidą ir lygių ga-
limybių propagavimą Europos Komi-

sijos buvo apdovanotas Įvairovės am-
basadoriaus Lietuvoje vardu, 2008 m.
– Nyderlandų karalystės Oraniečių-
Nasau ordino komandoro kryžiumi. 

Viešasis intelektualas, dirbęs
JAV, Didžiosios Britanijos, Švedijos,
Suomijos, Estijos ir Vengrijos univer-
sitetuose bei pažangiausių tyrimų
centruose, yra daugiau kaip 20 knygų
ir daugiau kaip 500 straipsnių Lietu-
vos bei užsienio plačiajai ir akademi-
nei spaudai autorius.  Amsterdamo
ir New York akademinėje leidykloje
„Rodopi” įkūrė ir redaguoja vienin-
telę Europoje ir pasaulyje akademinę
knygų seriją iš Baltijos studijų ,,On
the Boundary of  Two Worlds”, taip
pat redaguoja didžiausią pasaulyje fi-
losofijos knygų seriją „VIBS–Value
Inquiry Book Series”. 

Maskva (ELTA) – Maskva sukri-
tikavo Washington dėl galiojančio
šaltojo karo laikotarpio pavergtų val-
stybių įstatymo, kuris buvo priimtas
tam, kad visuomenė plačiau žinotų
apie ,Rusijos komunizmo imperialis-
tinę ir agresyvią politiką”. 

,,Seniai aišku, kad įstatymo nuo-
statos neatitinka šių dienų tikro-
vės”, – pabrėžiama Rusijos užsienio
reika-lų ministerijos interneto sve-
tainėje. Pasak ministerijos, doku-
mentas prieštarauja Rusijos ir JAV
santykių ,,teigiamoms nuostatoms”. 

1959 m. JAV prezidento Dwight
Eisenhower pasirašytame įstatyme
teigiama, kad ,,po 1918 m. Rusijos ko-
munizmo imperialistinė ir agresyvi

politika sukūrė didelę imperiją, kuri
kelia tiesioginę grėsmę Jungtinių
Valstijų saugumui ir visoms lais-
voms pasaulio tautoms”. Pagal įsta-
tymą, kiekvienas JAV prezidentas iki
Barack Obama paskelbdavo trečią
liepos savaitę Pavergtųjų tautų sa-
vaite. Šią savaitę B. Obama turėtų ją
paskelbti jau trečią kartą. Nors anks-
tesniuose dviejuose B. Obama pareiš-
kimuose nebuvo išskiriama nė viena
valstybė, o metiniuose JAV preziden-
to pareiškimuose jau seniai minimos
kitos valstybės kaip vykdančios ag-
resyvią politiką, pats įstatymas išlie-
ka ,,antirusišku”, teigiama ministe-
rijos pareiškime.

Paduja (ELTA) – Italijoje vyku-
sių 25-ųjų lengvosios atletikos varžy-
bų ,,Meeting Citta di Padova” vyrų
disko metimo rungtį laimėjo dukart
olimpinis čempionas Virgilijus Alek-
na. 39-erių metų lietuvis sėkmingiau-
siu, ketvirtuoju, bandymu diską nu-
sviedė 67 5 cm. V. Alekna pirmuoju
bandymu diską numetė 65 m 7 cm,
antruoju – 66 m 88 cm, penktuoju – 66
m 86 cm, šeštuoju – 66 m 82 cm, o
trečiasis lietuvio mėginimas nebuvo
įskaitytas. Antrą vietą užėmė estas
Mart Israel – 65 m 35 cm. Trečias bu-
vo iranietis Mohammad Samimi – 63
m 71 cm. Varžybose dalyvavo devyni
disko metikai.

Sacramento (lrytas.lt) – Lietu-
vos tenisininkas Laurynas Grigelis

džiaugėsi pergale California valstijo-
je (JAV) vykusiame Teniso profesio-
nalų asociacijos (ATP) serijos „Chal-
lenger Tour” turnyre „The Comerica
Bank Challenger”, kurio laimėjimų
fondą sudarė 100,000 JAV dol. Tai di-
džiausias 19-mečio lietuvio pasieki-
mas per visą karjerą.  L. Grigelis tur-
nyro finale nugalėjo 239-ąją pasaulio
raketę 25-erių metų serbą Ilja Božol-
jac.  Lietuvos tenisininkui už pergalę
atiteko 100 ATP vertinimo taškų ir
14,400 JAV dol. premija. Pakeliui į fi-
nalą L. Grigelis įveikė Pietų Korėjos,
Taivano, Australijos ir Rusijos tenisi-
ninkus. L.Grigelis po pergalės turny-
re JAV ATP vertinimų lentelėje šok-
telėjo į viršų per 133 vietas – iš 373-
iosios vietos į 240-ąją. 

Teroristai planavo išpuolį Maskvoje 

Maskva (BNS) – Rusijos saugu-
mo aukščiausias pareigūnas prane-
šė, kad sulaikyti keturi vyrai iš nera-
maus Šiaurės Kaukazo regiono, ta-
riamai planavę ,,didelį terorizmo iš-
puolį” Maskvoje arba netoli jos.

Anot Federalinės saugumo tar-
nybos vadovo Aleksandr Bortnikov,
įtariamieji planavo išpuolius vietose,
kur lankosi daug žmonių. Saugumo

pareigūnai konfiskavo savadarbius
sprogmenis, kitus ginklus ir žemėla-
pį su įtariamo išpuolio planu.

Rusijos valdžia dažnai praneša,
kad išvengė kovotojų išpuolių Šiau-
rės Kaukaze, kur šalis kovoja su isla-
mistais sukilėliais. Pranešimai, kad
išvengta didelio masto teroro išpuo-
lių Maskvoje, yra retesni.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos kariuomenės kariai ir istorinių klubų nariai savait-
galį ,,kovėsi” Žalgirio mūšyje – atstovavo Lietuvai Lenkijoje Griunvaldo lauke
vykusiame tariamame Žalgirio mūšyje. Liepos 15–16 d. Lietuvos kariuomenės
Garbės sargybos kuopos kariai, vilkintys XIV a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
karių uniformas, kartu su riteriais iš Trakų pilies brolijos ,,Viduramžių pasiunti-
niai” ir kitų istorinių klubų tariamame mūšyje kovėsi jungtinės kariuomenės greto-
se kaip LDK kariai. Šiemet pirmą kartą mūšyje lietuvių gretose buvo ir viduramžių
lankininkų, kuriuos siunčia istorinis klubas ,,Strėlė”.                         ELTA nuotr.

SPORTAS
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Kviečiai ir raugės

Jėzus pateikė minioms palygini-
mą: „Su Dangaus Karalyste yra
kaip su žmogumi, kuris pasėjo

savo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms
bemiegant, atėjo jo priešas, pasėjo
kviečiuose raugių ir nuėjo sau. Kai
želmuo paūgėjo ir išplaukėjo, pasi-
rodė ir raugės. Šeimininko tarnai
atėjo ir klausė: ‘Šeimininke, argi ne
gerą sėklą pasėjai savo lauke? Iš
kurgi atsirado raugių?’ Jis atsakė:
‘Tai padarė mano priešas.’ Tarnai
pasisiūlė: ‘Jei nori, mes eisime ir jas
išravėsime.’ Jis atsakė: ‘Ne, kad kar-
tais, ravėdami rauges, neišrautumėte
su jomis ir kviečių. Palikite abejus
augti iki pjūties. Pjūties metu aš
pasakysiu pjovėjams: ‘Pirmiau išrin-
kite rauges ir suriškite į pėdelius
sudeginti, o kviečius sukraukite į
mano kluoną’.”

Paleidęs minias, Jėzus keliavo
namo. Prie jo priėjo mokiniai ir pra-
šė: „Išaiškink mums palyginimą apie
rauges dirvoje.” Jis atsiliepė: „Sė-
jantysis gerą sėklą yra Žmogaus
Sūnus. Dirva – tai pasaulis. Gera
sėkla – Karalystės vaikai, o raugės –
piktojo vaikai. Jas pasėjęs priešas –
velnias. Pjūtis – tai pasaulio pabaiga,
o pjovėjai – angelai. Taigi kaip su-
renkamos ir sudeginamos raugės,
taip bus ir pasaulio pabaigoje. Žmo-
gaus Sūnus išsiųs savo angelus, tie
išrankios iš jo Karalystės visus pa-
piktintojus bei nedorėlius ir įmes
juos į žioruojančią krosnį. Ten bus
verksmas ir dantų griežimas. Tuo-
met teisieji spindės kaip saulė savo
Tėvo Karalystėje. Kas turi ausis,
teklauso!” (Mt 13, 24–30. 36–43)

Pavasarį rauges, tam tikros
rūšies piktžoles, sunku atskirti nuo
kviečių ar miežių, tačiau per pjūtį tai
padaryti lengviau, nes jos trumpes-
nės, menkesnės, be varpų. Kviečiai ir
raugės, gėris ir blogis auga kartu
taip susipynę, kad žmogui sunku
juos atskirti – tik laikui atėjus Vieš-
pats galės tai padaryti. Visais laikas
buvo ir bus norinčių juos atskirti,
kad būtų įvykdytas teisingumas, bet
Jėzus kviečia kantriai laukti ir
mokytis pakantumo iš Dievo, kuris
nusidėjėliui iki paskutinės akimir-
kos palieka galimybę atsiversti (Lk
23, 39–43). Žinoma, yra abejingumui
tapatus pakantumas, tačiau šiame
palyginime kalbama apie pakan-
tumą, kylantį iš meilės.

Šis palyginimas senovėje buvo
didelių diskusijų objektas. Pavyz-
džiui, donatistai, IV–V a. po Kr. iški-
lęs Bažnyčioje gnostinis sąjūdis,
gana paprastu būdu aiškino: vienoje
pusėje Bažnyčia (ypač jų, donatistų,
bažnyčia!), sudaryta visa tik iš to-
bulųjų, o kitoje pusėje – pasaulis, pil-
nas piktojo vaikų, be vilties atsivers-
ti. Jiems pasipriešino šv. Augustinas
(† 430): ne tik pasaulis, bet ir Baž-
nyčia yra tas laukas, kur šalia vienas
kito gyvena šventieji bei nusidėjėliai
ir kur galima augti bei atsiversti. 

Papiktinimai, pasitaikantys Baž-
nyčioje, mus turi, be abejo, liūdinti,
tačiau nestebinti. Bažnyčia sudaryta
iš žmonių, vadinasi, ne vien tik iš
šventų. Juk, pagaliau, kiekviename
iš mūsų irgi randasi piktžolių, ne tik
pasaulyje, bet ir Bažnyčioje. Tai mus

turėtų paskatinti ne taip drąsiai ir
ryžtingai rodyti pirštu į kitą. Eraz-
mas Roterdamietis († 1536), kuriam
Martynas Liuteris († 1546) priekaiš-
tavo dėl pasilikimo Katalikų Bažny-
čioje, atsakė: „Pakenčiu šią Bažny-
čią, vildamasis, kad ji taps geresnė,
nes ir ji yra priversta pakęsti mane,
laukdama, kol aš tapsiu geresniu.”
Išties, jei žmonės apsispręstų gyventi
pagal Evangeliją visose gyvenimo
srityse, pasaulio veidas būtų kitoks.
Be to, mes niekuomet nesužinotume,
koks būtų pasaulis be krikščionybės.
Jei galingas Evangelijos pašaukimas
mylėti nebūtų patraukęs daugybės
žmonių griauti neapykantos, baimės,
savanaudiškumo sienas, galima tik
įsivaizduoti, kaip šiandien atrodytų
žmonija, jei tokia iš viso būtų.

Palyginimas apie kviečius ir
rauges pateikia dar vieną atsakymą:
blogis nėra vien tik nukrypimas,
kylantis iš blogos žmogaus valios.
Blogis egzistavo dar prieš žmogų ir
anapus žmogaus. Sekant palyginimo
žodžiais, kaltininkas yra žmogaus
priešas – sukilęs angelas, Dievo kūri-
nys, kuris savo laisvu apsisprendimu
meilę pavertė į neapykantą. Jėzus
šėtoną įvardija kaip raugių sėjėją,
kaip blogio šaltinį. Prisikėlimo dėka
blogis jau yra nugalėtas savo esmėje,
tačiau, Dievui leidus, lieka šio blogio
pasekmės. Viešpats mano, kad kvie-
čio grūdas yra pakankamai stiprus,
todėl raugės jo neužgoš. Mumyse glū-
di gyvenimo jėga, kad sugebėtume
nepasiduoti neramumų kurstytojui,
todėl kiekvienas iš mūsų esame atsa-
kingi už savo pasirinkimus.

Kaip žinia, pasirinkimai vyksta
žmogaus širdyje. Išties, mus aplanko
daugybė įkvėpimų: tie, kurie ateina
iš Dievo, yra gera sėkla, o pikti įkvė-
pimai – piktžolės, raugės. Mūsų lais-
vu pritarimu ir vieni, ir kiti gali
įleisti šaknis mūsų širdies dirvoje.
Kartais nėra lengva atpažinti, kokia
mintis yra bloga, o kokia mintis mus
veda į gėrį. Kaip atskirti? Bažnyčios
tėvai kalba apie „dvasių skyrimą”,
pabrėždami, kad žmogus gali būti
įtakojamas ir antgamtinės tikrovės,
kuri yra anapus regimo pasaulio. 

Šv. Evagrijus Pontietis († 400) iš-
vardija aštuonias piktas mintis, ku-
rios paskui taps Bažnyčios tradicijo-
je septyniomis didžiosiomis ydomis:
puikybė, gobšumas, gašlumas, rūstu-
mas, pavydas, rajumas ir tingumas.
Tėvų tikslas yra išmokinti žmogų
atskirti gėrį nuo blogio ir suvokti, iš
kur mintys kyla. Blogos mintys, sako
Bažnyčios tėvai, ateina staigiai ir
būtent tada, kai esame labiausiai
pažeidžiami. Reikia visada budėti.
Priešingybė dvasiniam budrumui
yra aplaidumas viskam, kas subjau-
roja mūsų širdį. Bažnyčios tėvų pa-
mokymus metaforine prasme reikė-
tų išsiaiškinti taip: prie mūsų širdies
durų turime pastatyti angelą su
kalaviju rankoje, t. y. budėjimo ir dė-
mesingumo dorybę, kuri klaustų
kiekvienos minties, norinčios įženg-
ti: „Ar tu iš mūsiškių, ar iš priešų?”
(Joz 5, 13). 

Delfi.lt

Brolis Ramūnas Mizgiris, OFM –
Kryžių kalno vienuolyno brolis pran-
ciškonas.

Br. RAMŪNAS MIZGIRIS, OFM
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Karališku laivu
Viduržemio jūra!

StASė E. SEmėnIEnė
Nr. 7

O restorano vi duje su pasigar-
džiavimu ją kram tėme.

Pagaliau Londone, Anglijos kara-
lystės sostinėje, anais laikais buvo
„mada” gatvėje nusipirkti ten pat
keptą bei parduodamą „fish and
chips”. Būdavo, vikrus pardavėjas,
paėmęs laikraščio lapą, susukdavo jį
į  talpios tūtos pavidalą, sumesdavo
jon keptą žuvį ir keptas bulves, ir oi,
brolau, pirkėjas laižydavo taukuotus
pirštus. Tai bent skanumėlis jam
būdavo!

Keičiasi laikai, su jais keičiasi ir
papročiai – viskas šioje pilkoje žemė-
je keičiasi... Dabar šis nepamaino-
mas, visų mėgstamas „skanėstas”
dar tebekaraliauja karališ kose Lon -
dono gatvėse, tiktai jo išvaizda
pasikeitusi, apdailinta. Šiuo metu
(ačiū, Dievui) dingo žmogaus sveika -
tai kenksmingi laikraščio lapai,
vietoj jų naudojamas baltas popie -
rius. Tas skanėstas įgavo ir naują
pavadinimą, šiuolaikinis jo vardas
yra „bap”. Neklauskite, ką jis reiš-
kia, nes, deja, ir mes nesužinojo me.

Pramoga karalienės salėje

Prabangiai įruoštas didingas 14-
os aukštų karališkas laivas „Queen
Mary 2” kasmet nuo pat savo plau-
kiojimo pradžios 2004 metais „Travel
Weekley” skaitytojų išrenkamas
„Best Luxury Cruise Ship”, o „Cu na-
rd” vadovybė nuo savęs dar prideda,
jog  laivas  yra pasakiškiausias le-
gendinis laivas. Prieš pustuzi nį metų
vos tik naujai pastatytas laivas
„Queen Mary 2” karaliavo vande-
nyse, nešiodamas ilgiausio, pla  čiau -
sio bei aukš čiausio keleivinio laivo
karūną.

Ir šiandien, tarp penkiolikos pui-
kių restoranų bei barų, pokylio salės,
teatro ir aibės visokiausių kitokių
prašmatnumų, viena įspūdingiausių
salių yra „Queen’s Room”. Kiekvieną
dieną laikrodžio tikslumu pusę ketu -
rių po pietų durų atidarant laukia it į
atlaidus apsirengę ,,maldininkai”,
kantriai stovintis svečių iš įvairiau -
sių šalių spiečius. Iš kur ta tokia
aistringa trauka?! Nagi, kaip galima
praleisti tradiciškiausią anglišką
arbatėlę? O jau įėjus į šią erdvią
puoš nią salę, žiūrovai iš nustebimo
net alsavimą pagreitina... Nenusteb -
tu me, jei pati Didžiosios Britanijos
kara lie nė Elizabeth II čia jaustųsi lyg
namie!

Pati salė leidžiasi palaipsniui že-
myn ligi pat šokių aikštelės. Didžiu-
liai krištolo sietynai visą didelę salę
apšviečia. Sienos nukabinėtos kara-
liškos šeimos narių portretais, pa-
veikslais. Didžiulis karaliaus George
V ir jo žmonos karalienės Mary (pa -
 gal ją laivas ir pavadintas) spalvotas

paveikslas. Karalienės Elizabeth
(mo tinos)  didokas portretas su jos
nuolatine nedirbtina šypsena puošia
kam  pinę plačią sieną. Pačios kara-
lienės Elizabeth II su  vyru princu
Phi lip por t retas salės svarbiausioje
vie toje žavi jų šviečiančia puikia
nuotaika. Salę praturtina statulų,
skulptū rų, biustų gausumas. Prie-
kyje, ant pjedestalo, – karaliaus Geor-
ge V biustas, o netoliese nuo jo – ir jo
žmonos Mary biustas.

Apskriti, nedidoki staliukai, ap-
supti dailių minkštasuolių, minkštų
krėslų. Vaje, tik jau pati programa di-
džiai nustebino. Vietoj laukto tra -
dicinio tokios arbatėlės svečių links -
minimo, muzikos, išvydome visai ką
kita. Paprastai žinomose vietose ang-
liškoji programa „High Tea” vedama
panašiai. Čia gi visiškai skyrėsi. Pa-
vyzdžiui, Čikagoje Gold Coast apy-
linkėje esančiame puošniame „Dra -
ke” viešbutyje, New York buvusiame
iškiliame viešbutyje  „Plaza”  (tada
milijardieriaus Donald Trump nuo -
savybė, žmonos Ivana tvarkomas) ir
Londono prestižiniame viešbutyje
„Ritz”, vi sur angliškos arbatėlės bū -
davo rengiamos kambariuose, „Palm
Court” vadinamuose. Ir visur kaip
ko  kia „iškaba” prie durų stovėdavo
gyva didžiulė palmė. Visuose mini-
muose viešbučiuose jaunos muzikės
arfos stygomis linksmino svečius. O
čia gi – „Karalienės kambaryje” pir -
mą dieną penkių asmenų orkestras
smagiai skleidė šokių muziką. Dau -
guma susirinkusiųjų pasipylė po
parketo aikštelę ir dar smagiau iš-
raitė lėtąjį fokstrotą, po to „cha-cha”,
sam bą, rumbą, visados visų aist-
ringai mėgstamą svajingąjį valsą.
Atrodė, lyg šokantieji buvo pasiruošę
šiai pramogai, nes buvo elegantiškai
ap si rėdę pokylio rūbais, kai tuo tar-
pu tarp lankytojų matėsi šen ten ir
vyrų su trumpomis kelnėmis.

Antrą dieną vaizdas pasikeitė.
Šokių aikštelę užpildė keturios jau -
nos moterys – styginis kvartetas, pa-
teikęs aukšto lygio vienos valandos
koncertą. Ir tiktai trečią dieną išgir-
dome tradicinę švelnią arfos muziką.
Ak, o ketvirtą dieną ir vėl orkestras
tenkino  šokančiųjų norus...

Patiekalais buvo labai griežtai
prisilaikyta angliškos tradicijos: ma-
žyčiai, skanūs sumuštinėliai su agur-
kais, rūkyta lašiša, salami bei dar
kuo kitu; angliški „scones” (bandelė
su uogiene ir plakta grietinėle), pyra-
gaičiai, tortai. Padavėjai baltomis
pirštinėmis tik nešė padėklą po pa -
dėklo įvairiausių skanėstų...

Šalimais sėdinti šneki anglė, var-
du Olive, „praturtino” mus paskuti-
nėmis Londono „chit-chat” naujie-
nomis. Pasak malonios britės, jos ve-
lionis žaidė polo su pačiu sosto įpė-
diniu princu Charles. O princas Wil-
liam, Charles ir velionės, „žmonių
prin cesės”, anot jai nukalto anuomet
premjero Tony Blair naujo „titulo”,
Diana, vyriausias sūnus, antras iš ei -
lės sosto įpėdinis, dabar 28 m., šiuo
metu rimtai draugauja su jaunuole
Kate, ir anglai išsiilgę tikisi jų greito
susižiedavimo. Nagi, dabar jos „pra-
našystė” jau išsipildė!

Bus daugiau.
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Alergija – šio amžiaus rykštė

Mokslininkai alergiją vadina
šio amžiaus rykšte, nes ji
laikoma viena iš sparčiau-

siai plintančių ligų, ir sergančiųjų
jomis skaičius nuolat didėja. Medici-
nos specialistai įspėja, kad 2015 m.
alergija Europoje išplis kaip epide-
mija. Alergologams ir imuno lo gams
sunku paaiškinti, dėl kokių prie -
žasčių alergijų banga taip sparčiai
kyla ir tampa rimta sveikatos proble-
ma. Polinkis sirgti alerginėmis ligo -
mis priklauso nuo paveldimumo,
aplinkos taršos, alergenų gausos. Di -
de lę įtaką turi vaistų vartojimas,
slopinantis imuninę sistemą.

Kas yra alergija?

Alergija – nenormali žmogaus
imu ninės sistemos reakcija į medžia-
gas ar veiksnius, kurie paprastai ge -
rai toleruojami ir laikomi nepavojin-
gais žmogaus sveikatai. Laikotarpis
tarp alergeno patekimo į organizmą
ir antikūnių pasigaminimo vadina-
mas įsijautrinimo laikotarpiu. Kai
orga nizme susidaro pakankamas
kie kis antikūnių, o į organizmą pa-
tenka tas pats alergenas, įvyksta
alerginė reakcija.

Pažeistas imunitetas agresyviai
reaguoja į „nekaltas” medžiagas, su -
kel damas uždegimines reakcijas ir
kartu pažeisdamas aplinkinius au di -
nius. Imuniteto susilpnėjimą išpro-
vokuoja mūsų gyvenimo būdas: kon-
servantai maiste, taip vadinamas
„greitas maistas”, ankstyvas kūdikių
mai tinimas dirbtiniais mišiniais,
rūkymas, cheminiai vaistai, stresai
ir t. t. Kiekvienas alergijos atvejis
indi vidualus. Pirmieji alergijos požy -
miai dažniausiai atsiranda jau anks -
tyvoje vaikystėje. Vieniems ji pirmą
kartą prasideda po skiepų, kitiems –
suvalgius tam tikro maisto, pavarto-
jus antibiotikų, dar kitiems po iš gy -
ventų stresų ir pan. Alergiją gali
sukelti žiedadulkės, įvairūs pramo -
nės gaminiai, plaukų dažai, blaks tie -
nų tušas, dantų pastos, plovikliai,
maistas ir kt.

Kas sukelia alergijos atsiradimą?

Kai organizmo šalinimo siste-
mos (kepenys, inkstai, virškinimo
traktas) yra perkrautos, organizmas
pra de da toksinus šalinti per odą
(atopinis dermatitas, alerginis der-
matitas, kontaktinis dermatitas ir
kt.) arba per kvėpavimo takų gleivinę
(alerginis rinitas, bronchinė astma).
Visų alerginių reakcijų atsiradimo
atvejų priežastis yra ta pati – nusil-
pusi imu ninė sistema ir užterštas
organizmas.

Alerginė sloga yra vienas iš aler -
ginės ligos pasireiškimų. Ji dar vadi-
nama sezonine sloga, šienlige (poli-
noze). Sezoninės alerginės slogos
sukėlėjai yra varpinių žolių, pikt žo -
lių, gėlių, medžių žiedadulkės, kurių
esti ore, kai žydi vienos arba kitos rū -
šies augalas ar medis. Sezoninė aler -
gi nė sloga dažniausiai atsiranda stai -
ga, alergiško žmogaus aplinkoje
atsiradus žiedadulkių, į kurias orga-
nizmas reaguoja alergija. Organiz-
mas žie dadulkėms įsijautrina po
truputį, turintys polinkį sirgti aler-
ginėmis ligomis alergine sloga suser-

ga po kelių žydėjimo sezonų. Ne kiek-
viena žiedadulkė sukelia alerginę
slogą, pvz., pušų žiedadulkės yra
stambios, akimi matomos ir dėl to
dažniausiai nepavojingos. Mikrosko-
pinio dydžio, akimi nematomos žie-
dadulkės yra daug pavojingesnės už
stambiąsias. Žiedadulkes nuo vieno
žydinčio augalo ant kito perneša ne
tik vėjas, bet ir įvairūs vabalai, bitės.
Todėl, kai žydi augalai, kurių žieda-
dulkėms yra aler giškas šeimos na-
rys, negalima į na mus nešti jokių žy-
dinčių augalų. Sau są vėjuotą dieną
žiedadulkių ore yra daug daugiau nei
tuomet, kai nepučia vėjas ar lyja, nes
lietaus lašeliai jas „nuplauna”. Di-
džiausias žiedadulkių kiekis ore yra
nuo 10–11 val. ryto iki 8 val. vakaro.
Yra suaugusiųjų ir vai kų, kurie aler-
giški ne tik žieda dul kėms , bet ir me-
džių bei įvairių stipriai kvepiančių
gėlių žiedų kvapams, pvz., alyvų,
ievų, jazminų, bijūnų ir kt. Kuo dau-
giau žiedadulkių, tuo ryš kes ni ir
sunkesni ligos požymiai.

Neretai kartu su alergija žieda -
dul kėms pasitaiko ir buitinė alergija.
Tuomet alergine sloga sergama visus
metus – nepriklausomai nuo sezono.
Sergantiems polinoze dažnai pažei-
džia mos galvos kraujagyslės ir klau-
sos nervas, tada žydėjimo sezono me -
tu vargina stiprūs galvos skausmai ir
sutrinka pusiausvyra. Žiedadulkės
ga li sukelti ir epilepsiją.

Ligos eiga gali būti lengva, vidu-
tinio sunkumo ir sunki. Ligos požy -
mių yra daug ir įvairių.

Būdingi požymiai: dažnas čiau -
du lys, niežti nosį, niežti vokus, akys
parausta, peršti, ašaroja, bijo švie-
sos, nosies gleivinė išskiria gausias,

vandeningas išskyras, „užgula” nosį,
pa tinsta jos gleivinė, dėl to pasidaro
sun kiau kvėpuoti, gali pakilti tempe -
ratūra, skaudėti galvą, niežtėti gerk-
lę, gomurį, pati grėsmingiausia reak-
cija – anafilaksinis šokas, kuris daž-
niausiai pasireiškia įvairiais virški-
namojo trakto, kvėpavimo sistemos
arba odos ligų požymiais.

Kokie alergijos maistui požy miai?

Alergija maistui gali pažeisti
daugelį organizmo sistemų: virškini-
mo organus, odą, plaučius ir kt.
Mais to alergenui patekus į žmogaus
organizmą dažniausiai reakcija pra-
sideda virškinamojo trakto veiklos
sutrikimais.

Virškinimo traktas. Alergijos
požymiai – burnos alerginis sindro-
mas, atsiranda lūpų, gomurio, bur -
nos gleivinės niežulys, perštėjimas,
tinimas ir paraudimas, kūdikių pilvo

SVEIKATA

VIDA DUBINSKIENĖ

dieg liai, pykinimas, vėmimas, vidu -
ria vimas, pilvo skausmai.

Kvėpavimo sistema. Alergijos
po žy miai – alerginis rinitas, gerklų
ede ma, alerginė astma.

Oda. Alergijos požymiai – pasi -
kar tojantys bėrimai. Ir toliau varto-
jant alergiją sukėlusį produktą, bėri-
mai plečiasi, stiprėja niežulys, odos
plotai pradeda šlapiuoti, gali sutrikti
miegas. Vaikus dažniau kamuoja ato -
pinis dermatitas, nepraeinantys odos
bėrimai.

Alerginės reakcijos į maistą pa -
pras tai prasideda po kelių minučių

ar valandų, bet labai įsijautrinu -
siems žmonėms, net ir liečiant ar už-
uodžiant tokį maistą, gali kilti aler -
ginė reakcija. Pati grėsmingiausia
reakcija – tai anafilaksinis šokas.

Apsisaugojimas

Sezono metu, kai žydi augalai,
ku rių žiedadulkėms ar kvapams
esate alergiški, venkite sąlyčio su
žydinčiomis tuopomis, vinkšnomis.
Kai žydi medžiai, žolės, piktžolės, gė -
lės, kurių žiedadulkės yra alerginės
slogos priežastis, venkite žydinčių
pie vų, visų žydinčių javų, vejų, nep-
jaukite žolės, nevartykite šieno, ant
jo nemiegokite ir pan. Ypač saulėtą,
vėjuotą dieną dera pabūti namuose.

Būdami namuose uždarykite
langus. Nebūkite kaime, gamtoje, kai
žy di alergiškam suaugusiajam ar
vai kui kenkiantys augalai, venkite
kontakto su alergiją sukeliančiomis

žie da dulkėmis. Išmokite atskirti
auga lus, kurių žiedadulkėms suau-
gęs ar vaikas alergiškas.

Važiuodami automobiliu neati -
da rykite langų.

Atostogaukite vietovėse, kur yra
mažiau žiedadulkių, pvz., prie jūros,
kalnuose, spygliuočių miškuose.

Sugrįžę iš lauko visiems šeimos
nariams patariama pasikeisti viršu-
tinius rūbus, nusiauti batus, praplau-
ti akis, nosį ir plaukus vandeniu, t. y.
pašalinti prilipusias žiedadulkes.

Neįleiskite į namus naminių gy -
vū nų (kačių, šunų), kurie visuomet
su kailiu atneša daug žiedadulkių.

Venkite uodų, bičių, širšių, vaps -
vų įgėlimų. Nevartokite medaus, nes
jame iki 10 proc. yra įvairių žie da -
dulkių. Nenaudokite vaistažolių kre -
mų.

Nelaikykite kambaryje žydinčių
gėlių, ypač palergonijų, raktažolių. Na-
muose dulkes valykite kasdien drėg -
nu audiniu. Nustatyti, kokie produk-
tai sukelia alerginius požymius, ir at-
sisakykite jų savo maiste. Pats svar-
biausias būdas apsisaugoti yra mais-
to, sukeliančio alergiją, vengimas.

Ligos profilaktikai labai svarbu
išgydyti lėtinius infekcinius židi-
nius, gydyti dantis, nes mikrobiniai
alergenai įjautrina organizmą ir jis
tam pa laidesnis žiedadulkėms. Ser-
gantįjį polinoze gydyti reikia pradėti
kuo anks čiau.

Anksti nustačius ligą, vengiant
sąlyčio su žiedadulkėmis, kurioms
žmogus alergiškas, tinkamai gydant,
laikantis teisingo dienos režimo, tin-
kamos mitybos, vengiant alergiškos
buitinės aplinkos galima apsisaugoti
nuo alerginių ligų, nebijoti pavasario
vėjelio dvelksmo, džiaugtis bun-
dančia ir žydinčia gamta.

Informaciją apie maisto produk-
tus, galinčius sukelti alergiją, rasite
internetiniame puslapyje www.
foodallergens.info

Delfi.lt

SPA Constantine grožio salonui
reikalingi terapistai, estetikos ir

manikiūro specialistai.
Tel.: 708-805-2696, Penny
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Su�,,Klasika”�–�į�pirmąją�Lietuvos�sostinę

Kelionė su senovinės technikos
klu bu „Klasika” į pirmąją
Lietuvos sostinę Kernavę pra-

sideda gerokai anksčiau, nei ateina
kelionės diena. Iš JAV atostogų grį-
žęs ir, kaip įprasta, klubui didžiąją
dalį atostogų Lie tu vo je skiriantis
„Klasikos” prezidentas Egi dijus Ei-
noris pasiūlo: surenkime se no sios
technikos fotografijų kon kur są. Jo
laimėtojo lauks netradicinis apdo-
vanojimas: su klubu keliauti į Ker-
navę, į tradicines gyvosios ar che o -
logijos dienas, kurių metu Biržų
„Klasika” rengs senovinės technikos
paradą ir parodą Širvintose ir Ker na -
vė je.

Pradžia paryčiais

Į Kernavę „Biržiečių žodis” ke-
liau ja kartu su „Klasika” ir fotografi-
jų konkurso laimėtoja Jurgita Če po -
nie ne bei jos šeima. Išsiruošiame
šešta dienio paryčiais – laukia ilgas
kelias. Prie Pabiržės renkasi būsimi
žygio dalyviai. Net penkis rodinius
būsimai parodai ir paradui ant prie-
kabų sukrauna Dalius Linkevičius:
biržiečiams jau matytą gaisrinę
„Mer cedes Benz” (1941 metų), 1973
metais VDR pagamintą mažylį plast-
masiniu kėbulu „Traband”, du moto-
ciklus ir 1929 metų amerikietišką
sva jonę „Oldsmobile”, išblizgintą, at -
gai vintą ir tik šiais metais pra de dan -
čią savo kelionę po parodas ir para -
dus. Iš Pabiržės savais ratais pajuda
paradų pradininko Aloyzo Vasyliaus
prancūziško mėlynumo „Volga”, An -
ta no Valecko „Dodge Monaco”, Vir gi -
ni jaus Kučinsko „Cadillac Eldora-
do”.

Pakeliui prie mūsų prisijungia
panevėžiečio vairuojamas juodas
„Mer cedes”, o su kitais automobi-
liais susitiksime Širvintų rajone.
Tiesa, prieš Širvintas automobilių
stovėjimo aikštelėje pasisveikiname
su bū si mais parado dalyviais latviais
– jie į paradą susiruošė iš vakaro, tad
aikš te lėje dar tebestovi jų palapinės
ir tech nika. Latviai dalyvauti Kerna-
vės renginyje vyksta biržiečių pa-
kviesti.

Blizginimas

Pirmas ilgesnis stabtelėjimas –
Šir vintų kelių tarnybos įmonėje. Čia
nuo priekabų nuvažiuoja ar beveik
nu nešama technika. Biržietis Lion gi -
nas Velička parodoje pirmą kartą da -
ly vausiantį sutvarkytą ir išblizgintą
1960 metų IŽ-56 kelia iš nuosavo auto-
mobilio priekabos ir kartu su žmona
Dale skudurėliais blizgina. Jis sako
da bar turįs du parodoms paruoštus
senovinius motociklus. Su ,,IŽ-49”
jau dalyvavo ne viename parade, į
Ker na vę važiuos ką tik paties restau-
ruotu ,,Ižu”.

Prie ir taip blizgančio „Oldsmo -
bi le” su skudurėliais triūsia visa Lin -
ke vičių šeima: Dalius, žmona Nerin -
ga, dukros Eglė ir Eivilė. „Jei nerei -
kė tų važiuoti žvyrkeliu”, – atsidūsta
Ne ringa. Specialiai paradui pasida-
riu si šukuoseną, pasipuošusi skrybė -
laite su tinkleliu. Tik suknelės pagal
1929 metų ponių madas dar nespėjusi
pasisiūti. Apie ,,Volgą” striksi mis
„Kla sika” – Smiltė, klubo prezidento
krikštaduktė. Beje, Smiltės būsimuo-
sius tėvelius į santuoką vežė Egidijus
su ta pačia „Volga”, su kuria šian-
dien į paradą važiuoja jau ūgtelėjusi
Smil tė ir jos mama Nida bei tėtis
Vytautas Alonderiai.

Paradas į Širvintas

Į paradą Širvintų gatvėmis ri-
kiuo jasi motociklininkai, prižiūrėti
ei se ną pasirengęs vabalninkietis Vol -
di maras Vidugiris: jis atvyksta mili-
cijos motociklu ir milicininko unifor-
ma. Vėliau retro milicininkas juok-
sis: gražu matyti vyresnių žmonių re -
ak ciją, pamačius jo motociklą ir patį
vai ruotoją, matyt, neįmanoma iš vy -
res niųjų atminties ištrinti to vaizdo.
Jaunesni vairuotojai į milicininką ir
greta jo stovintį policijos automobilį
reaguoja šypsena – jiems tai tik eg zo -
ti ka. Tačiau V. Vidugiris bando tvar -
ky ti paradą, stabtelėdamas kryž ke lė -
se. Vėliau E. Einoris pridurs: ačiū
Šir vintų rajono policijos komisariato
pareigūnams, kurie labai daug pa dė -
jo parado ir parodos organizatoriams
ir užtikrino tvarkingą judėjimą gat -
vė mis ir keliais.

Pirmoji paroda

Širvintų aikštėje valandai susto-
ję senosios technikos parado dalyviai
smalsių širvintiškių sulaukia nema -
žai, tačiau, pripratę prie išskirtinio
dė mesio kituose miestuose, dalyviai
kiek nusivilia: lyg ir per mažai žiū ro -
vų. „Klasikos” pagalbininkės regis -
truo ja visus dalyvius, užregistruoja
71 transporto priemonę.

Pagal grafiką metas judėti į Ker -
na vę. Paradą pradeda motociklinin -
kai, o „De Soto” pajuda po jų. Už mū -
sų – dar vienas S. Zajarskui priklau-
santis automobilis – „Ford T”, kurį
vai ruoja tikras automobilių istorijos
žinovas Gvidonas Čepulionis. ,,Ford
T”, turintis dvi pavaras ir trečią
atbulinę, 20 arklio jėgų, gali važiuoti
20 km per valandą greičiu (į kalnelį –
dar lėčiau), kitaip pradeda kaisti va -
rik lis. Priekyje važiuojantys seno vi -
niai motociklai turi važiuoti kur kas
didesniu greičiu, nes jų varikliai au -
ši nami oru ir greit kaista, tad ,,Ford”
greitis jiems netinkamas. 23 km į
Ker navę važiuojame įdomia kolona:
prie kyje – vis turintys skubėti ir sus-
toti motociklai, iš paskos – „Ford T”

JANINA BAGDONIENĖ

Senovinės technikos parodą aplankė šimtai žmonių.

Prieš trejus metus Biržuose įsikūręs Senovinės technikos klubas ,,Klasika”, vadovaujamas čikagiečio Egidijaus Einorio, savo rengi-
niais jau spėjo pagarsėti visoje Lietuvoje.                                                                      Janinos Bagdonienės ir www.klasika.us nuotraukos
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pa lankiu greičiu judantys automobi-
liai.

Praeiviai, Širvintų ir Musninkų
miestelio gyventojai paradą sutinka
su šypsenomis, nuostaba. Atsakome į
draugiškus mojavimus.

Kernavė

Pagaliau – Kernavė. Visi automo-
biliai ją pasiekia, tik motociklų
vairuotojai turi šiek tiek bėdų. Klubo
prezidentas Egidijus dar kartą ri-
kiuoja visus automobilius – viskas
pa gal planą, grafiką ir pan.

Ir lieka beveik 5 valandos paro-
dai Kernavėje. „Klasikos” klubo na -
rių paruošta reklama apie parodą
skel bia visuose Kernavės kampeliuo -
se. Žiūrovų daug. Klausimų – dar
dau giau. Karštą popietę skrybėlėtos
automobilių ponios kantriai laikosi
savo įvaizdžio: dailių kostiumėlių,
skry bėlaičių ir aukštakulnių. Ne vel-
tui: žiūrovai įvertina ir automobi-
lius, ir jų savininkų pastangas dova-
noti įspū dingą reginį.

Vakaras Valiukiškiuose

O atėjus nustatytai valandai,
kolona tvarkingai atsisveikina su
Ker nave ir pasuka link kaimo sody-
bos Valiukiškių kaime, kur vyksta
tra dicinis vakaras: su apdovanoji-
mais, klasikine muzika (dainuoja
Klai pėdos muzikinio teatro solistai),
roko grupės koncertu, diskoteka, žai -
di mais vaikams (juk ,,Klasika” į vi -
sus renginius vyksta šeimomis), kon -
kur sais. Su šašlykais, keptomis deš -
re lėmis, alumi, gira ir ilgais pokal-
biais apie „Klasiką”, jos planus, apie
dienos įspūdžius.

Tik išsekus vakario darbotvar-
kei gali atsipalaiduoti ir prezidentas
Egi di jus, ir jo pavaduotojas Voldema-
ras Aiš poras. Vėliau vyrai papasa-
kos, kad paradui rengėsi nuo žiemos,
o pas kutinėmis savaitėmis darbo
buvo itin daug. Organizacinių smulk-
menų – taip pat. Pasvalietis  Sigitas
tvir tina: daugelyje panašių renginių
yra dalyvavęs, bet taip, kaip viską or -
ga nizuoja biržiečiai, sugeba retas.

Tik primygtinai klausinėjami or -
ga nizatoriai ir jų pagalbininkai pri-
sipažįsta, kad surengti tokį renginį
kainuoja ne vieną atostogų dieną, o
apie pinigus kalbėti net nesinori.
Tech nika – brangi, detalės – retos,
ben zino seni automobiliai paprastai
„val go” gausiai. Tad be rėmėjų para -
mos klubui būtų sunku. Pirmiausia
klu bą remia jo nariai. Šio renginio
rė mėjai buvo aludariai: „Biržų alus”,
„Rin kuškiai”, „Agaras”, „Ponoras”,
„Biržų duona”, „Litagra” ir keletas
nenorėjusių prisistatyti rėmėjų.

Rytas su primusu

Po smagaus vakaro palapinėse
bun da ,,Klasikos” renginio dalyviai,
sve čiai. Visi laukia sodybos šeimi -
nin ko žadėtos sriubos. Aloyzas šalia
savo ,,Volgos” padeda tikrą primusą,
už kai čia metalinį arbatinuką ir
pasiūlo: gal kavos, gal arbatos? Su jo
,,Vol ga” keliauja visa kelionių ,,amu-
nicija”: patalynė, vandens talpa, in-
dai ir pan. ,,Dar planuoju vežiojamąjį
dušą pa sidaryti”, – juokiasi  Aloyzas
ir paaiškina, kaip tas dušas bus pa da -
ry tas.

Sriuba – žuvienė – kiek vėluoja,
bet jos kantriai laukia visi. Ir pa-
kvies ti prie katilų tuoj stoja į eilę.

Namo

Iš Kernavės į Biržus važiuojame
su Antano Valecko „Dodge Monaco”.
Svar biausia plačiu – 2,15 cm – auto-
mo biliu saugiai išvažiuoti siauru
miško keliuku ir nesutikti kito
automo bilio. Pasiseka. Automobilio
savi nin kas pasakoja, savo „Dodge”
sura dęs JAV, teisingiau, kažką pana-
šaus į dabartinį automobilį. Daug
laiko, darbo ir pinigų teko įdėti, kad
automobilis suspindėtų aukso spalva
– taip, kaip turėjo spindėti šis auto-
mobilis dar ne itin senais jo paga-
minimo metais – 1975. Antanas kalba
ir apie artimiausius „Klasikos” pla-
nus: gal būt surengs paradą Biržų
miesto šventėje, rugpjūčio pabaigoje
tikrai dalyvaus senovinės technikos
klubo parade ir parodoje Jūrmaloje,
rugsė jo pradžioje – Panevėžio miesto
šventėje.

Iki susitikimų, ,,Klasika”!

Klubo prezidentas Egidijus Einoris (d.)
džiaugėsi Širvintų policininkų pagalba.

A † A
GENOVAITĖ MUSONIENĖ

Mirė 2011 m. liepos 16 d. Oak Lawn, IL.
Gimė Valiuose, augo Kudirkos Naumiestyje, Lietuvoje.
Giliai nuliūdę liko: dukros Regina Connolly, Vita Aukštuo-

lienė su vyru Rimantu, Dalia Goodman su vyru Dale, Rūta Bra-
žiūnie nė; anūkai Raimondas ir Paulius Bagdonas su žmona
Nancy anne; Kęstutis su sužadėtine Kelli, Algirdas su žmona
Katrina, Li na ir Vytautas Aukštuoliai; Danielius ir Julija
Goodman; pro anū kai Charles ir Joseph Bagdonas.

A. a. Genovaitė pašarvota antradienį, liepos 19 d. nuo 3 val. p.
p. iki 9 val. v., Andrew McGann Funeral Home, 10727 S. Pulaski
Rd., Chicago, IL.

Trečiadienį, liepos 20 d., iš laidojimo namų, 9:30 val. ryto
velio nė bus atlydėta į St. Catherine of  Alexandria Church, 10621
S. Ked  vale Ave., Oak Lawn, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv.
Mi  šios. Po Mišių a. a. Genovaitė bus palaidota Šv. Kazimiero
lietuvių kapi nė se.

Vietoj gėlių prašome aukoti ,,Saulutei” arba ,,Camp Dainava
Foundation”.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

A † A
JOLANDAI KERELIENEI

staiga mirus, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui AL -
FONSUI, dukterims dr. VILIJAI ir SVAJONEI, taip
pat visiems artimiesiems.

Beverly Shores Lietuvių klubas

Mielai draugei

A † A
ELENAI ROŽĖNIENEI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiu nuoširdžią užuojautą
dukrai dr. DANUTEI, jos vyrui dr. JOHN TROTTER
su šei ma, anūkei ALIAI, visiems anūkams bei ki-
tiems gi minėms ir artimiesiems.

Kartu liūdžiu
Jaunutis Puodžiūnas

A † A
JOLANDAI KERELIENEI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą vy -
rui ALFONSUI, dukterims SVAJONEI ir VILIJAI KE -
RELIS, kitiems giminaičiams ir artimiesiems.

Pasaulio lietuvių centras

Visos mūsų maldos kasdieninės:
– Viešpatie, duok tėviškės dangaus...
Tik tenai pailsusios krūtinės
Po visų kelionių atsigaus.

B. Brazdžionis

A † A
Brangios MAMYTĖS

netekus, nuoširdžiai užjaučiame Maironio lituanisti -
nės mokyklos direktorę SVAJONĘ KERELYTĘ ir jos
šeimą. 

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sun kią
ne  tekties valandą.

Maironio lituanistinės mokyklos pedagogai, 
administracija, tėvų komitetas
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ČIKAGOJE 
IR

APyLINKĖSE

� Socialinių reikalų skyrius Le monte
maloniai kviečia liepos 20 d., trečiadie -
nį, 1 val. p. p. atvykti į filmų popietę.
Bus ro  domas doku men tinis fil mas ,,Ku -
dirkos Naumiestis” iš ciklo ,,Mūsų mies -
teliai”. 1934 m. šis Suvalkijos miestas
pavadintas Kudirkos Naumiesčiu, rašy-
tojo ir Lietuvos himno autoriaus V. Ku-
dirkos garbei. Filmai ro domi PLC skai -
 tykloje, šalia Bo čių menės.

� Rugpjūčio 20 d., šeštadienį, nuo 1val.
p. p. iki 11 val. v. Vokiečių kultū ros cen -
t re (259 W. Grand Ave., Lake Vi l la, IL
60046) Čikagos apylinkės šiauriečių
bendruomenė ir restoranas ,,Ku ni gaik š -
čių užeiga” ruošia šauniausias va saros
palydas visoje Čikagoje! Dau giau infor-
macijos paskelbsime vėliau. Norinčius
pre kiauti šventėje, pareklamuoti savo
vers lą ar dalyvauti meninėje bei sporto
programoje prašome kreiptis tel. 847-
668-1731 arba el. paštu remygusei ma -
@ hotmail.com (Beata Ivanaus kie nė)
arba tel. 847-855-5294 (Algis B.).

� Amerikos lietuvių Tautinė sąjunga po
šv. Mišių Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijoje sekmadienį, rugpjūčio 21 d.,
kvie čia į gegužinę Ateitininkų ąžuolyne
(1380 Castlewood Dr., Lemont, IL).
Pra džia 12 val. p. p. Jūsų lauks skanus
maistas, gera muzika, puiki nuotaika. 

� Lietuvių Operos valdyba praneša, jog
JAV Imigracijos departamentas pagaliau
suteikė vizas į Franz Lehar operetės
,,Grafas Liuksemburgas” pastatymą iš
Lietuvos  atvykstantiems atlikėjams.
Spektaklis įvyks š. m. rugpjūčio 28 d.,
sekmadienį, 3 val. p. p. Morton High
School Auditorium (2423 S. Austin
Blvd., Cicero, IL 60804). Maloniai kvie-
čiame visus į 55-tąjį jubiliejinį Operos
sezoną! Tel. pasiteiravimui 630-833-
1893 (prašome palikti žinutę).

� Skaniausi – tai Jaunimo centro Mo te -
rų klubo kepti blynai. Kviečiame į se zo -
no atidarymą š. m. rugsėjo 25 d. 10:30

val. r. šv. Mišios Tėvų jėzuitų koplyčioje.
Po Mišių visus kviečiame į kavinę, kur
moterys vaišins mieliniais blynais su
obuoliene, kava ir pyragais.

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje vaikai ir jaunuoliai bus ruošiami
Sakramentų priėmimui. Registracija –
baž nyčios raštinėje. Registruojantis pra -
šoma turėti vaiko Krikšto dokumentą, o
priėmusius Pirmąją Komuniją – šio
Sakramento dokumentą. Daugiau infor-
macijos tel. 773-776-4600.

� Čikagos lituanistinei mokyklai, įsikū -
rusiai Jaunimo centre (5620 S. Clare -
mont Ave., Chicago, IL 60636), reika-
lin gi lietuvių literatūros ir ikimokyklinio
auk  lėjimo mokytojai. Kreiptis į mokyk-
los direktorę Jūratę Dovilienę tel. 630-
805-4036 arba el. paštu

jurate124@yahoo.com 

� Liepos 24 d. kviečiame atvykti į kas -
me ti nę susitikimo šventę seselių so dy -
bo je (600 Liberty Highway Put nam, CT
06260) Šv. Mišios – 11 val. r. Po Mi-
šių – bendravimas su pažįstamais ir gi-
minėmis, įvai rios pramogos. 3 val. p. p.
Nerin gos stovyklautojų pasiro dy  mas. 

�  Š. m. rugpjūčio 13 d., šeštadienį, 1
val. p. p. Beverly Shores lietuvių klubas
ruošia tradicinę metinę gegužinę. Jūsų
laukia ska nus maistas, lietuviškas alus,
gera muzika, šokiai, loterija ir puikus
oras. Kviečiame ap  linkinių ir tolimesnių
apylinkių lietuvius gausiai dalyvauti. Ge-
gužinė vyks  Beverly Sho res ,,Lituanica”
parke (E.  Ripplewater Ave.).

� 97-osios Pennsylvania Lietuvių die-
nos ,,Angliakasių Lietuva” vyks rug-
pjūčio 13–14 dienomis  Schuilkill Mall,
Frackville, PA. Rengėjai – Lietuvos Vyčių
144 kuo pa.

� Kviečiame visus kūrybinės dvasios
žmo   nes rugpjūčio 14–21 dienomis atvykti
į Neringos stovykloje (47 Neringa Rd.,
Brattleboro, VT 05301) vyksiančias ,,Me -
no 8 Die nas”. Daugiau informacijos su teiks
stovyklos rengėjos – Danguolė Kuo lienė
(dan guole@kuolas.com arba tel. 781-
383-6081), Janė Venckutė Žirlienė (jane.
mentorco@gmail.com), Reda Li man tienė
(redavl@msn.com) ir Liuda Žiau grienė
(liuda@broad.mit.edu).

IŠ ARTI IR TOLI...

Liepos 22 d., penktadienį, 7 val. v. Lie tuvių dailės muziejuje, 
Pasaulio lietuvių centre (14911 127th St., Lemont, IL 60439) 

vyks Silvijos Aniulienės tapybos darbų pristatymas

Dalyvaus dailininkė, JAV LB Atlanta apylinkės pirmininkė S. Aniulienė. 

Organizuoja JAV LB Lemonto apylinkė

Generalinė garbės konsulė Cleveland Ingrida Bublienė lankėsi Panevėžio savi-
valdybėje bei susitiko su Panevėžio Rotary klubo ,,Nevėžis” nariais. Šiam klubui I.
Bublienė nuo Cleveland Rotary klubo įteikė 1,000 dol.   mieste steigiamam jauni-
mo pilietiškumo ugdymo centrui, kuris veiks prie ,,Saulėtekio” vidurinės mokyklos
Panevėžyje. Panevėžio Rotary klubas ,,Nevėžis”  yra susigiminiavęs su Cleveland
Rotary klubu, kuriam priklauso ir gerb. konsulė I. Bublienė. 

Įteikiant čekį prie ,,Saulėtekio” mokyklos (iš kairės): rotarietis Juozas Bečelis,
Rotary klubo ,,Nevėžis” pirmininkas Algirdas Sabalys, LR garbės generalinė kon-
sulė Ingrida Bublienė ir ,,Saulėtekio” vidurinės mokyklos direktorius rotarietis
Algirdas Gedeikis.                                            Panevėžio savivaldybės archyvo nuotr.

Spaudos apžvalga

,,Ateitis”
Pagaliau mūsų redakciją pa -

siekė penktasis ,,Ateities” žurnalo
nu meris. Viršelyje – besišypsantis  a.
a. dr. kun. Arvydas Žygas. Redakcijos
žodyje rašoma: ,,Iš visų pasakojimų,
legendomis apipintų istorijų būtent
taip jį ir įsivaizdavau – taip kaip šia -
me viršelyje. Su šypsena, kuria dova -
noja džiaugsmą, meilę, šilumą ki -
tam. Bet ne sau. Atsisveikiname su
pirmuoju Lietuvos ateitininkų vadu
a. a. dr. Arvydu Žygu, o prisimini-
mais apie šį neeilinį ateitininką dali-
jasi jo bendražygiai, draugai, ‘auklė-
tiniai’”.

Skyriuje ,,Atgal į ateitį” rasite
kun. A. Žygo straipsnį ,,Ateitinin kai
= elitas?”, rašytą prieš dvidešimt
metų. Tada rašyti Arvydo žodžiai tin -
ka ir mums, likusiems gyventi be jo:
,,mes toliau gyvensime leisdami, kad
brangus mokytojas gyventų mumy -
se”.

Be atsiminimų apie a. a. A. Žygą
skaitytojai galės pasidžiaugti ,,į šim-
tametės ‘Ateities’ glėbį įpuolusia”
nauja rubrika LUX, kurioje nuo šiol
svečiuosis internetinio dienraščio
Ber nardinai.lt skyrius ,,LUX/jau-
niems”.

,,Ateityje” pagerbta ir gražų ju -
bi liejų atšventusi Julija Švabaitė-
Gylienė. Jos kūrybos kelią nužvelgia
Aldona Žemaitytė, spausdinami či -
ka gietės poetės eilėraščiai.

Kelionių mėgėjai su malonumu
perskaitys Kristinos Požėlaitės įspū -
džius iš Bali salos. Tad malonaus
pasiskaitymo.

Paruošė L. A.

Spalio 30 d., sekmadienį, ,,Royalty West Banquet” 
(8675 S. Archer Ave., Willow Springs, IL 60480) 

vyks ,,Drau go” pokylis 
Pradžia 1 val. p. p. 

Daugiau informacijos suteiks ,,Draugo” administracija tel. 773-585-9500. 


