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D. Grybauskaitè siùlo pertvarkyti žvalgybos sistemâ

Valstyb∂ bando gelb∂ti ,,Sodrâ”

Čikaga, rugsėjo 30 d. (,,Draugo”
info) – Kunigas Petras (Peter) Cibuls-
kis mirė šių metų rugsėjo 28 d. Šv.
Juozapo namuose, sulaukęs 85 metų.

Gimė 1924 m. sausio 23 d. Čika-
goje, Peter Matthew ir Stella (Radze-
vičius) Cibulskis šeimoje. Augo Čika-
goje, baigė Our Lady of Vilna mokyk-
lą ir Harrison Technical High School,
tarnavo JAV armijoje Anglijoje. Bai-
gęs tarnybą įstojo į tėvų Marijonų
Nekalto Prasidėjimo Kongregaciją.
Kunigystės pasiruošimą gavo Marijo-
nų seminarijoje, Clarendon Hills, IL.
Vienuoliškus įžadus davė 1947 m. lie-
pos 16 d. Vyskupas McNamara sutei-
kė jam kunigystės šventimus 1953 m.
gegužės 30 d. Šv. Raymond bažnyčio-
je, Joliet, IL.

Kunigas dirbo įvairiose srityse:
Noviciato direktoriaus asistentas,
viršininkas t. Marijonų seminarijoje
Clarendon Hills, IL, savaitgaliais pa-
dėdavo Our Lady of Peace bažnyčioje
Darien, IL, administravo dienraštį
„Draugas”, buvo t. Marijonų namo
Čikagoje iždininkas ir Marijonų na-
mo Kenosha, WI viršininkas. Nuo

1993 m. iki 2007 m. jis buvo klebono
asistentas Šv. Petro katalikų parapi-
jos Kenosha, WI.

Labai mėgo botaniką ir ypač do-
mėjosi laukiniais augalais, sprendė
kryžiažodžius ir fotografavo. Mylėjo
artimuosius ir savo kunigišką pašau-
kimą, atlikdavo daug kunigiškų pa-
tarnavimų t. Marijonų apaštalavimo
darbuose. Po 40 metų kunigystės
pradėjo dirbti jam paskirtoje parapi-
joje. Buvo švelnus ir ypač rūpinosi sa-
vo Šv. Petro bažnyčios parapijiečiais.

Vilnius, rugsėjo 30 d. (ELTA) –
Vyriausybė nutarė šiemet ketvirtą
kartą gelbėti finansinėje duobėje at-
sidūrusią ,,Sodrą” ir paskolinti jai
460 mln. litų. Paskolą ,,Sodra” turėtų
pradėti grąžinti 2017 m.

Rugsėjo pradžioje ,,Sodrai” su-
teikta 300 mln. paskola, balandį –
420 mln., liepą – 715 mln. litų.

Pasak socialinės apsaugos ir

darbo ministro Donato Jankausko,
tai ketvirtoji, viena didžiausių ,,Sod-
rai” suteiktų paskolų. Vyriausybė ir
Finansų ministerija skolina pagal ga-
limybes, dalimis. Ši paskola – ketvir-
tajam ketvirčiui.

Ministras teigė, kad paskola rei-
kalinga tam, kad laiku būtų moka-
mos socialinio draudimo išmokos,
kad būtų galimybė atsiskaityti su

valstybine ligonių kasa, pervedamos
trūkstamos lėšos užimtumo fondui
nedarbo draudimo išmokoms mokėti.
Taip pat lėšos reikalingos ketvirtajam
ketvirčiui pensijų kaupimo fondui.

Ministras D. Jankauskas sakė,
kad ,,Sodra” numato, jog per devynis
šių metų mėnesius deficitas tarp pa-
jamų ir išlaidų sudarys apie 2 mlrd.
litų.

Kardinolas
A. J. Baçkis vèl

gydomas ligoninèje

Mirè kunigas Petras Cibulskis, MIC

Vilnius, rugsėjo 30 d. (BNS) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė su
Seimo Nacionalinio saugumo ir gy-
nybos komiteto nariais aptarė šalies
nacionaliniam saugumui kylančias
problemas. Pasak šalies vadovės, dėl
Valstybės saugumo departamento
(VSD) veiklos iškylantys klausimai
yra ne vieno departamento, o visos
netobulai veikiančios nacionalinės
žvalgybos sistemos problema.

Prezidentės įsitikinimu, reika-
linga neatidėliotina nacionalinės
žvalgybos sistemos pertvarka. Vyk-
dant tokią pertvarką, pasak prezi-
dentės, visos saugumo tarnybos, tarp
jų ir VSD, turi būti depolitizuotos,
aiškiai apibrėžta saugumo tarnybų
veiklos koordinavimo ir kontrolės
tvarka.

Prezidentės siūlymu bus pareng-
ta ir Valstybės gynimo tarybos svars-
tymui pateikta nacionalinės žvalgy-
bos sistemos programa. Prezidentė
pabrėžė, kad šalinant nacionalinės
žvalgybos sistemos trūkumus, ypa-
tingai svarbus bendradarbiavimas su

Vilnius, rugsėjo 30 d. (BNS) –
Vilniaus universiteto ligoninės San-
tariškių klinikose kardinolui Audriui
Juozui Bačkiui atlikta prieširdžių vir-
pėjimą šalinanti procedūra.

Vilniaus kurija pranešė, kad pa-
našią procedūrą šių metų gegužės
pradžioje kardinolui atliko šios meto-
dikos pradininkas profesorius Michel
Haisseguerre Bordo universitetinėje
klinikoje Prancūzijoje.

Tuomet drauge į Bordo stebėti
prancūzų mediko darbo ir pasikeisti
patirtimi buvo nuvykę Santariškių
klinikų specialistai, ne pirmus metus
patys atliekantys tokias procedūras.

,,Jau tuomet aptarta labai tikėti-
na būtinybė atsižvelgiant į paciento
sveikatos būklę procedūrą kartoti Vil-
niuje, nes tik nedaugeliu atvejų pa-
vyksta visus problemas keliančius ži-
dinius pašalinti iš pirmo karto”, – ra-
šoma pranešime.

Jo Eminencija jaučiasi gerai ir
reiškia ypatingą padėką už ilgalaikę
profesionalią globą ir nuoširdų nuo-
latinį rūpestį Vilniaus universiteto li-
goninės Santariškių klinikų medi-
kams, pirmiausia procedūrą atliku-
siems profesoriui Audriui Aidiečiui ir
docentui Germanui Marinskiui bei
gydančiai gydytojai doc. Virginijai
Grabauskienei. Jo Eminencija taip
pat dėkoja visiems jį palaikiusiems
geru žodžiu ir prisiminusiems mal-
doje.

Šių metų sausio mėnesį Vilniuje
kardinolui A. J. Bačkiui buvo įdėtas
širdies stimuliatorius.

A. a. kunigas Petras Cibulskis.
J. Tamulaičio nuotr.
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Seimu.
Su Seimo Nacionalinio saugumo

ir gynybos komitetu taip pat aptarta
būtinybė kaip galima greičiau baigti
du dešimtmečius nebaigiamą liust-

racijos procesą. Šalies vadovė ragina
paskelbti visus su užsienio slaptosio-
mis tarnybomis bendradarbiavusių
asmenų sąrašus.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė priėmė Nacionalinio saugumo ir gynybos ko-
miteto narius. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
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Redakcijos žodis

Rugsėjo mėnesį Lietuva bu-
vo priimta į dar vieną pasaulinę
draugiją – ji tapo 33-ąja šalimi,
kurioje vietine – lietuvių – kalba
bus pradėtas leisti ,,National
Geographic” žurnalas. Beje,
Lietuva yra pirmoji iš trijų Bal-
tijos šalių ir antroji po Slovėni-
jos Rytų Europoje, nuo šiol gam-
ta ir kelionėmis besidominčius
galėsianti pradžiuginti ir lietu-
vių kalba leidžiamu žurnalu.
Vienos iš seniausių nepelno
siekiančių mokslo ir švietimo
organizacijos leidinių ,,National
Geographic” viceprezidentas
Terrence Adamson teigė ,,Baltic
Reports”, jog Lietuva buvo pa-
sirinkta dėl ypač didelio šios
šalies leidėjų noro. Jei ne lei-
dyklos ,,Alma littera” pastan-
gos, nežinia, ar Lietuva būtų ta-
pusi visaverte ,,National Geog-
raphic” nare – sakė Adamson.
Pirmasis lietuviškas ,,National
Geographic. Lietuva” numeris
pasirodys jau šį spalio mėnesį.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Šeštasis „Lithuanian Heritage” koncertas
Nashua, New Hampshire, kur

lietuviškai kalbančių beliko tik kele-
tas asmenų, vis dar puoselėjama lie-
tuviška kultūra. Užsidarius BALF’ui,
mūsų skyriaus valdyba persitvarkė į
„Lithuanian Heritage Concert” ko-
mitetą ir toliau sėkmingai rengia kas-
metinius koncertus, pasikviesdama
įžymius dainininkus iš Lietuvos.

Šiemet gegužės 25 dieną įvyko
mūsų surengtas šeštasis koncertas.
Šio koncerto programą atliko iš Vil-
niaus atvykęs jaunas, talentingas
solistas Deividas Staponkus ir garsi
pianino virtuozė Aušra Motuzienė.
Su baritonu Staponkum penketą
duetų atliko mūsų Naujos Anglijos
(New England) žymi dainininkė-me-
cosopranas Danutė Mileika.

Į šį aukšto lygio koncertą, kuris
vyko vietinės Rivier kolegijos salėje,
suvažiavo žiūrovų iš Boston, Hart-
ford ir kitų miestų iš mūsų valstijos
bei Massachusetts, Connecticut, Rho-
de Island, Vermont ir Maine valstijų.

Koncerto programa buvo įvairi:
populiarios dainos, operų arijos, gar-
sių Lietuvos kompozitorių dainos –
Greig, Noktiurnas fortepijonui C-dur
op. 54 bei Chopin „Valsas fortepi-
jonui” cis-moll op. 64, n. 2, kuriuos
atliko A. Motuzienė. Po šio koncerto į
studentų valgyklos valgomąjį suplau-
kė gausi publika pasižmonėti ir pasi-
vaišinti kolegijos kulinarų paruoštais
skanumynais. Koncertas ir vaišės po
koncerto buvo nemokami. Visas mū-
sų išlaidas padengė Nashua miesto
vieno patrioto lietuvio paliktas fon-
das.

Koncerto dieną prelatas Albertas
Contons (Kontautas) atnašavo šv. Mi-
šias lietuvių kalba, kurios įvyko 1 va-

landą p. p. Rivier kolegijos koplyčioje.
Anksčiau įvykusių penkių kon-

certų atlikėjai: solistai Algirdas Mo-
tuza ir Aušra Motuzienė (2003 m.),
Nelly ir Arvydas Paltinai ir Eugenijus
Ivanauskas (2004 m.), solistė Danutė
Mileika, pianistas Brian Moll ir ,,So-
dauto” tautinių šokių grupė (2005
m.), mecosopranas Judita Leitaitė,
smuikininkė Paulina Daukšytė ir me-
csopranas Danutė Mileika (2006 m.),
sopranas Jūratė Švedaitė, mecosop-
ranas Danutė Mileika ir pianistas

Brian Moll (2007 m.).
Koncerto komiteto nariai, kurie

aukoja savo energiją ir laiką puoselėti
lietuviškas tradicijas ir kultūrą, yra
Margaret ir Roberta Woitkowski ir
Stasys Stončius (šio koncerto pirmi-
ninkai), Gertruda DeCrescenzo, Da-
nielius Zelonis ir Paulina Gailiūnas.
Pirmų penkių koncertų organizato-
rius ir pirmininkas buvo Raimundas
Žičkus, kuris po vienerių metų atos-
togų ir vėl sugrįš į komitetą.

Vietinis korespondentas

Iš kairės į dešinę: koncerto komiteto sekretorė Gertruda DeCrescenzo, pia-
nistė Aušra Motuzienė, baritonas Deividas Staponkus ir mecosopranas Da-
nutė Mileika. Roberta Woitkowski nuotr.

Sezono atidarymo vakaronė
Š. m. rugsėjo 12 d. vyko JAV LB

Pietvakarių Florida apylinkės sezono
atidarymo vakaronė. Bendruomenės
pirmininkė Zita Siderienė šventę ati-
darė pakiliais žodžiais: „Palaimink,
Dieve, mus, Lietuvos vaikus, ir kiek-
vieno mūsų balsą teišgirsta žemė ir
dangus. Palaimink, Dieve, mus Moti-
nos kalba, nes visiems mums vieną
kraują davė Lietuva” – tai Leonido
Abariaus ’Dieve, laimink Lietuvą’
dainos žodžiai, skambėję lietuvių lū-
pose Lietuvoje ar kitoje šalyje, nesvar-
bu, kur juos likimas būtų nubloškęs.
Šiais metais Lietuva savo vardo tūks-
tantmetį paminėjo gražiais rengi-
niais. Jų begalė, tačiau patys įspū-

dingiausi ir paskatinę pasaulį suk-
lusti bei susidomėti šiuo mažu Balti-
jos ‘gintaru’ buvo Tūkstantmečio odi-
sėja ‘Vienas vardas – Lietuva’, kur
laivas ‘Ambersail’ apiplaukė aplink
pasaulį, sukviesdama visus pasaulio
lietuvius po trispalve. Tai Tūkstant-
mečio dainų šventė – ‘Amžių sutar-
tinė’, kurioje dalyvavo apie 40 tūks-
tančių dalyvių, tarp jų ir išeivijos lie-
tuvių kolektyvai iš 15 šalių. Tai Vinco
Kudirkos ‘Tautiška giesmė’, sugiedo-
ta liepos 5-ąją dieną 21 valandą Lie-
tuvos laiku ir vienu metu sujungusi
tūkstančius viso pasaulio lietuvius.”

Siderienė priminė mums, kad
šiais metais Nukelta į 11 psl.Irmanto Stiega nuotr.
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Kur dabar dėtis
Lietuvai?

BRONIUS NAINYS
JAV prezidento Barack Obama numatytos priešraketinės gynybos sis-

temos statybos Čekijoje ir Lenkijoje atšaukimas šiuose kraštuose sukėlė
didelį šurmulį. Ypač Lenkijoje, kur pasipylė pasipiktinusių politikų, ži-
niasklaidos ir organizuotų bei pavienių piliečių gausūs protesto balsai.
Nors vyriausioji vadovybė ir bando tautą raminti, tačiau dauguma visuo-
menės nepasiduoda – išdavystė ir tiek. Ir kaip kitaip ją įtikinsi? Juk tai
esminis pakeitimas prieš beveik ketvirtį šimtmečio Roland Reagan sukur-
tos Washington politikos Rytų Europoje, kurią vykdė jo pasekėjai respub-
likonai tėvas ir sūnus Bush ir tarp jų aštuonerius metus įsiterpęs demok-
ratas Bill Clinton. Šis žymus JAV valstybės vadovas – demokratas – suge-
bėjo ,,nukauti” net Baltijos kraštų įstojimui į NATO aršiai besipriešinusį
Rusijos pirmąjį prezidentą Boris Jelcin, užtikrindamas jiems atvirą kelią į
šią Lietuvos, Latvijos ir Estijos gynybai svarbią karinę organizaciją. O
dabartinis JAV prezidentas šią politiką verčia aukštyn kojom. Pyko lenkai
ir už jo nusiteikimą Lenkijos atžvilgiu minint 70 metų sukaktį nuo hitle-
rinės Vokietijos užpuolimo, minėjime Washington atstovauti paskyrus da-
bar nė kokių pareigų neturintį, prieš Rytų Europos priėmimą į NATO nu-
siteikusį William Perry, kuris vėliau, lenkams stipriai pasipriešinus, buvo
pakeistas Obama patarėju generolu James Jones.

Ir ne tik dėl šio patvarkymo. Juk dar visiškai neseniai buvo paskleista
žinia apie NATO nepajėgumą apginti Baltijos valstybes, jeigu tokio ka-
rinio veiksmo prireiktų šiandien. Planai šiai gynybai bus paruošti tik po
poros metų, pranešė NATO centrinė vadovybė iš Briuselio. Akibrokštas
Lietuvai buvo ir JAV prezidento svečiavimasis Maskvoje, Vilniuje lietu-
viams švenčiant tūkstanties metų nuo Lietuvos vardo paminėjimo sukak-
tį, kai tarp trijų karalių, beje, ir karalienių bei kitų valstybių vadovų, lie-
tuvių laikomam pačiam geriausiam draugui – Washington atstovavo kažin
kelintos eilės pareigūnas. Aišku, jau nebe George Bush (sūnaus) laikai, ir,
ko gero, Amerikos priešas jau nebėra ir Lietuvos priešas. Nors Lietuvos
kariai JAV siekius gina net Afganistane.

O Maskva? Taigi, ką daro Rusijos sostinė? Ji tik džiaugiasi turėtą įta-
kos erdvę atgaunanti ir sustiprinusi melus bando daryti įtaką pasauliui
burnodama, kad Lietuva niekada nebuvo Sovietų Sąjungos okupuota, bet
savanoriškai į komunizmo žiauriai valdomą valstybę įsijungė. Ir kad ne-
buvo jokio partizanų pasipriešinimo okupacijai, bet vyko tik pilietinis ka-
ras. Ir tai bruka įžūliai, meluodama mums patiems mūsų sostinėje. Šiam
melui skleisti rugsėjo 26 d. buvo suruoša speciali konferencija, į kurią
atvykę rusai iš Maskvos, Rusijos ambasados remiami, sukvietė panašius
šio melo puoselėtojus dar ir iš Suomijos, Latvijos, Lenkijos, Belgijos. Siau-
bingai apmaudu buvo šioje konferencijoje matyti ir Lietuvos socialistų bei
,,Fronto” partijų atstovus. Paguoda tik, kad garbingi lietuviai istorikai
atsisakė joje dalyvauti.

Besikeičianti Washington politika Rytų Europos atžvilgiu buvo jau-
čiama ir praėjusią savaitę New York mieste vykusiame Jungtinių Tautų
susirinkime, į kurį buvo suskridusi šimtinė valstybių vadovų, tarp jų – ir
Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ji – naujokė, prezidentė moteris,
vos prieš porą mėnesių į šiuos batelius įšokusi, taigi – savotiška įdomybė,
tačiau net iš šeimininkės Amerikos vadovybės jokio išskirtinio dėmesio
nesulaukė. Grupinė dalyvė, ir tiek. O vis dėlto bent JAV Valstybės sekre-
torė Hillary Clinton, kurios vyras prezidentaudamas ypač rėmė Baltijos
valstybes, o ir ji pati tos aukščiausios JAV kėdės siekusi, galėjo su Lietuvos
prezidente pasimatyti. Nors pusvalandį. Tačiau, deja, to nebuvo. Grybaus-
kaitė buvo pakviesta tik į Hillary Clinton organizuojamą Moterų teisėms
ginti tarptautinį moterų vadovių judėjimo susirinkimą.

Kur tokioje besikeičiančioje politinėje erdvėje Lietuvai dėtis? Ar poli-
tikams tai neturi rūpėti? Net pirmiausia? Juk pasikeitimai – ne mūsų
naudai. O mes? Lyg niekur nieko. Pusmetį Seimo nariai plušo, siekdami
atsikratyti jų pačių išrinkto nevykusio pirmininko, nors jau rinkdami ži-
nojo, kad į tą kėdę sodina vsiškai jai netinkantį televizijos juokdarį. Iš naujo
susigrūmė su nė kokiai valdžiai paklusnumo nepripažįstančiu VSD va-
dovu, kuriam sudrausminti, atrodo, reikės net Valstybės gynybos tarybos
posėdį kviesti. O dabar kurpia kažin kokią apkaltą Seimo narei, nes įkau-
šęs sugyventinis jos automobiliu nuvertė elektros stulpą, ir po to abu me-
lavo. Štai Lietuvos politikų elgesys ir valstybės vadovų užsiėmimas su jais
galinėjantis, dėl kurio ,,pavargusiam” premjerui prireikė sėsti ant dvira-
čio ir važiuoti atostogų. Taip pavyzdingai Lietuva moka tvarkytis. Ar ne
laikas tokiems kvailiojimams padėti tašką ir užsiimti valstybės reikalais?

Nauji vėjai Washington ir dėl to gerokai sustiprėję Maskvoje seni jau
net pirštu duria, ir į abi akis: reikia ir labai greitai. Klausimas kyla tik ką,
čia padėjus tašką, daryti? Pirmiausia vis tiek – valstybės saugumas. Ir
kaip bebūtų, jo atrama yra NATO, o jos kertinis akmuo Washington. Nuo
jų nėra kur suktis. Tad tik čia reikia ieškoti išeities. Tik gal ne vienai
Lietuvai, bet visoms Obama naujos politikos paliestoms valstybėms kartu.
Bent jau toms, kurias karo Irake pradžioje Didžiosios Britanijos premjeras
Tony Blair buvo subūręs į dešimtuką. Ar nevertėtų joms vėl sueiti, sukur-
ti kokį nors bendrą planą, įpiršti jį Washington ir pasiūlyti NATO vadovy-
bei vykdyti? Jeigu ir nebus erdvinės priešraketinės gynybos, tai gal šiuose
kraštuose būtų galima išdėstyti NATO žemės bei oro pajėgas. Sakykim, Lie-
tuvoje šalia jau pagal NATO reikalavimus paruošto bataliono įkurdinti
bent vieną amerikiečių batalioną, remiamą tankų ir atitinkamų lėktuvų. Vis
saugiau, negu dabar tik popierinis penktasis NATO sutarties straipsnis.

Alfa.lt

ABSOLIUTA ANDŽELIKA
LUKAITÈ

Rugsėjo 26 d. buvo minima Euro-
pos kalbų diena, kurios metu Euro-
pos valstybėse vyko renginiai, skirti
išreikšti pagarbą greta valstybinių
egzistuojančioms kitoms kalbos tiek
šalių viduje, tiek jų išorėje. Dienos
sumanymas yra skatinti kalbų moky-
mosi įvairovę ir tuo pačiu jų sklaidą.
Tačiau Europos kalbų dienos išvaka-
rėse pakalbinta kalbininkė, Vytauto
Didžiojo universiteto Kompiuterinės
lingvistikos centro vadovė Rūta Mar-
cinkevičienė pastebi, kad nebūtų ga-
lima teigti, jog šiuo metu Europos
erdvėje lietuvių kalba su kitomis kal-
bomis egzistuoja lygiomis teisėmis.
Bet, anot pašnekovės, padėtį įmano-
ma gerinti. R. Marcinkevičienė pažy-
mi, kad Lietuvoje populiaru mokėti
vieną užsienio kalbą ir ta kalba daž-
niausiai yra anglų. Pašnekovė, rem-
damasi patirtimi, šį reiškinį vertina
neigiamai, nes, anot jos, tai gali būti
pernelyg pavojinga mažai tautai.

– Ar lietuvių kalba turi ateitį
pasaulinėje erdvėje ir jeigu taip,
kokią ją numatote Jūs?

– Kokia bus lietuvių kalbos atei-
tis, priklausys nuo mūsų ir ypač nuo
to, ką šiuo metu sugebėsime padaryti
ir ko nesugebėsime. Turiu galvoje
trečiąjį didįjį slenkstį, kurį turi per-
žengti kalbos, kad išliktų pasaulio
erdvėje. Pirmas slenkstis buvo rašto
atsiradimas (be ženklo išnyko tos kal-
bos, kurios jo neturėjo), antrasis –
spaudos, o trečiasis – kompiuterio
atsiradimas, kuris leis toms kalboms,
kurios sugeba jame būti, gyventi to-
liau. Kitos [kalbos] po truputėlį nu-
nyks ar išnyks.

Iš tiesų svarbu ir gaila, kad daug
apie tai kalbėdami ir mažai ką veik-
dami, mes negalime labai stipriai pa-
keisti dabartinio lietuvių kalbos tech-
nologinio statuso. O tai reikėtų dary-
ti todėl, kad atsiliekame gan smar-
kiai (toks svarus argumentas Lietu-
voje: pažiūrėti į kaimynus ir pasaky-
ti, kaip yra pas juos) nuo tų kalbų,
kurios technologiškai gerai parengtos
kompiuterio bendravimu (kaimynai
latviai jau sugebėjo nuveikti kai ką
daugiau negu mes). Žodžiu, reikia
susitelkti, reikia pasirūpinti, kol dar
nevėlu ir, manau, kad mūsų kalbos
ateitis bus užtikrinta. Bent jau taip
mano David Crystal, kuris buvo
atvažiavęs į Vilnių ir, kalbėdamas
apie kalbos vertę, ramino, kad tos
kalbos, kurios turi valstybinės kalbos
statusą, kurios turi galimybių būti
kompiuterizuotos, išliks.

Viskas prasideda nuo vertybių.
Svarbiausia kalbą mylėti ir ja rūpin-
tis. Jeigu ji mums nebus vertybė,
man atrodo, net ir finansavimas –
šiuo atveju, koks jis bebūtų, – nebus
lemiamas veiksnys: investuok kiek
nori, ir rezultatas vis tiek nebus toks
geras. O kad kalba būtų vertybė,
reikia stengtis mums visiems – jausti
smagumą kalbėti lietuviškai, ypač
tada, kai kurį laiką negali to daryti ir
grįžti iš kur nors, pajunti tą malo-
numą – kalbėti savo gimtąja kalba.

– Ar galima būtų sakyti, kad
skaičiai, kurie rodo, kiek užsie-
niečių atvyksta į Lietuvą studi-

juoti lietuvių kalbos, yra paten-
kinami?

– Aš, tiesą sakant, net ir nežinau,
kokie tie skaičiai, bet kiek pažįstu
žmonių, išmokusių lietuvių kalbą ir
čia gyvenančių, arba gyvenančių sve-
tur ir ją dėstančių, arba ja bendrau-
jančių, tai turbūt svarbiausia net ne
kiekis, o kokybė. Tai, kad žmonės
palaiko lietuvybę, lituanistiką svetur,
tai, kad jie apskritai mokosi tokios
sunkios kalbos. Aš net esu girdėjusi
apie tokį malonų reiškinį kaip lietu-
viškai kalbančių žmonių klubas.
Jeigu jie susitinka kur nors, vadinasi,
jaučia malonumą ir tam tikrą privi-
legiją kalbėtis lietuviškai. Jų tada
niekas aplinkui nesupranta, pavyz-
džiui, konferencijoje. Manau, kad
mes galėtume ir daugiau žmonių iš-
mokyti lietuvių kalbos, bet tam turi
būti labai gera priežastis ir svarbus
motyvas, dėl ko jie tai daro. Motyvai
yra keli: iš meilės, iš noro rasti darbą
arba susikurti gyvenimą čia, Lietu-
voje, arba lietuvių kalbos areale kur
nors kitur. Aišku, dar yra tyrėjai,
lingvistai, kurie tai daro dėl savo
mokslinių paskatų.

– Kokia yra lietuvių kalbos
vieta Europoje? Ar galima saky-
ti, kad lietuvių kalba lygiomis
teisėmis gyvuoja daugiakalbėje
Europos erdvėje?

– Sunku pasakyti. Į kelias hierar-
chines grupes būtų galima suskirstyti
Europos kalbas, bet jeigu padalin-
tumėme į dvi – į didžiąsias ir mažą-
sias, mes patenkame į pastarąją kate-
goriją. Verčiama į lietuvių kalbą ir iš
lietuvių kalbos yra tik ypatingais
atvejais, tada, kai apskritai verčiama
į visas Europos Sąjungos kalbas. Ki-
tais atvejais yra pasitenkinama vadi-
namosiomis darbinėmis kalbomis –
keturiomis, penkiomis, šešiomis.
Kaip kada kokia padėtis būna. Lie-
tuvių kalba negyvuoja lygiomis tei-
sėmis daugiakalbėje Europos erdvėje
taip, kaip negyvuoja ir kitos mažes-
niųjų tautų kalbos, būdamos valsty-
binės.

– Kokie veiksniai šiuo metu
labiausiai apsunkina lietuvių
kalbos sklaidą Europoje?

– Manau, neišvystytos lietuvių
kalbos [kompiuterinės] technologijos.
Nei internetu, nei kitomis moder-
niomis ryšio priemonėmis, lietuvių
kalbos sklaidos kaip ir nėra. Mes la-
bai priklausome nuo bendrųjų tech-
nologijų ir reikia suspėti su jomis
žengti koja kojon.

– Ar populiari ir ar stipri lie-
tuvių kalba greta kitų Europos
šalių kalbų?

– Manau, kad taip, todėl, kad
lietuvių kalba kalbama ir čia, Lie-
tuvoje, ir mūsų emigrantai, sudaran-
tys diasporas kitose šalyse, ja kalba.
Sakoma, lietuvių kaip žvirblių, visur
gali sutikti, ir jie kalba lietuviškai ne
tik patys, bet ir pamoko kitus besi-
dominčius, kurie nėra lietuviai. Nesu
labai pesimistiškai nusiteikusi lietu-
vių kalbos atžvilgiu, tačiau kaip ir
kiekvienas mums brangus dalykas, ji
turi kelti mums rūpestį ir turi būti
sąmoningos pastangos dedamos tam,
kad būtų išlaikyta jos padėtis.

Nukelta į 11 psl.

R. MARCINKEVIČIENĖ:
„TREČIABANGININKŲ”

VAIKAMS REIKĖS ŽODYNŲ



4 DRAUGAS, 2009 m. spalio 1 d., ketvirtadienis

Redaktorè Laima Apanaviçienè
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Šį kartą ,,‘Draugo’ lietuviukai” pasikvietė į svečius internetinį žurnalą ,,Eglutė”. Šį spalvingą leidinuką leidžia JAV LB

Švietimo taryba. Pavartę šio žurnalo puslapius susipažinome su  ,,Ąžuoliuko” lituanistine mokykla iš Floridos.  Kviečiame ir
Jus susipažinti. Čikagos lituanistinės mokyklos mokytoja Audronė Sidaugienė atsiuntė jos vadovaujamų šeštokų vasaros
įspūdžius.                  

Redaktorė 

Paaugę, pailsėję Čikagos lituanistinės mokyklos šeštokai vėl susirinko į litu-
anistinę mokyklą.                                        Audronės Sidaugienės nuotr.

,,Ąžuoliuko” mokykla XII Lietuvių Bendruomenės Teat ro festivalyje Čikagoje.
Laimos Apanavičienės nuotr. 

Aš vasarą ėjau į arklių stovyklą.
Ten mes išmokom arklį aprengti, juos
sutvarkyti. Buvo labai linksma. O
paskutinę dieną savo tėveliams  rei-
kėjo parodyti, kaip mes išmokom joti.
Aš dar važiavau su drauge į Mi či-
ganą. Mes ten maudėmės, važi nė jo-
mis mažais motociklais.

Silvija Kulbokaitė

* * *
Vasara – tai šiltas, linksmas metų

laikas. Mano vasara buvo linksma,
bet kartais ir labai nuobodi. Mes va -
sarą važiavome į Floridą. Kartu va -
žia vo mano brolis, mama, tėtis, mo -
čiu tė, pusseserė. Važiavome ne tik at -
sipalaiduoti, bet ir atstovauti Lietuvą
dziudo turnyre. Mano brolis Mant vy -
das buvo vienintelis iš Lietuvos.
Man tvydas pirmą kovą pralaimėjo,
nes kovojo su juodo diržo savininku,
ir todėl jautėsi labai blogai, net akys
ašarojo. Man jo buvo labai gaila.
Antra kova iš pradžių sekėsi labai
gerai, bet pabaigoje kažkas atsitiko ir
brolis pralaimėjo. Nesisekė Lietuvos
kovotojui, bet nors dalyvavo pasau -
linėse varžybose. Šią dieną prisiminti
su Mantvydu nusipirkome marški nė -
lius. Ant jų parašyta: Lithuania,
Man t vydas Rupšas. Kas pirko marš -
kinėlius matys, kad ir Lietuva yra
tik rai stipri ir visur dalyvauja. Gaila,
kad nelaimėjom, bet buvo smagu.

Miglė Rupšaitė

* * *
Šią vasarą buvo smagu. Kaip vi -

sada užteko pramogų. Lankiau plau -
kimo pamokas. Taip pat prie ežero
bu vau. Su šeima apsilankėme Lietu -
vo je, šventėme senelių auksines ves-
tuves. Tai buvo labai didelė šventė.
Negaliu sulaukti, kada vėl važiuosiu į
Lietuvą.

Kamilė Petraitytė

* * *
Labiausiai man šią vasarą pati -

ko, kad buvau nuskridusi pas močiu -
tę pavasaroti kaime ir prie jūros. Su -
sitikau su draugėmis, bet ypatingai
pa tiko Lietuvos laukai ir laisvė. Ame -
rikoje tokios erdvės ir laisvės nelabai
rasi. Kai grįžau, apsidžiaugiau, kad vėl
pamačiau savo tėtį, mamą ir Pu mą.

Gabija Žemaitytė

* * *
Aš vasarą buvau Lietuvoje. Pir -

mą mėnesį buvau Kaune pas vieną
močiūtę, po to  Druskininkuose – pas
kitą. Į Ameriką grįžau su močiute.
Kartu su ja keliavome į Kaliforniją.
Važiavome 11 dienų, o kai grįžome,
močiūtė išskrido į Lietuvą.

Dorutė Aleksonytė

* * *
Mano vasara buvo smagi. Pir -

miausia aš sugalvojau važiuoti žvejoti
upėje. Sėdome į mašiną ir nudūmėme
į Wiskonsiną. Radome gražią vietą
prie Vilko upės. Man pačiam pirmam
užkibo didelė žuvis, bet kabliukas nu -
trūko ir žuvis nuplaukė. Kitą kartą
nulėkėme į pramogų parką ,,Six
Flags”. Ten mačiau labai daug įdo -
mių supynių, prisisupiau kiek norė-
jau ir išsimaudžiau Vandens parke.

O dar vieną kartą plaukiojau mo -
torine valtimi ežere. Man patiko labai
greitai plaukti. 

Dabar vėl laukiu kitų atostogų.
Linas Labanauskas

* * *
Štai atėjo vasara. Aš jos labai

laukiau, nes galima daryti įvairių
dalykų. Mama mane užrašė į plauki-
mo pamokas. Tai buvo mano trečioji
plaukimo vasara. Plaukti man sekėsi
labai neblogai. Aš pabaigiau penktą
lygį iš septynių. Kiekvieną savaitgalį
važiavome į Indianą prie ežero. O
didžiausia mūsų kelionė buvo į Wis -
consin Dells.

Augustas Tamavičius

* * *
Mano vasara buvo labai smagi.

Žiū rėjau daug televizorių, skaičiau
daug knygų. Vėliau važiavau į Rako
skautų stovyklą. Ten buvo labai  sma-
gu. Mes miegojome palapinėse, kū  -
renom laužą ir darėm visokius kitus
smagius dalykus. Dar mes va žia vo-
me į Kanadą. Ten mes ėjom mau -
dytis, žaidėm su draugais. Jie taip pat
yra lietuviai. Jų vardai – Vaiva, Aidas,
Jūra ir Saulė. Prieš pat mokslo metus
mes buvome ir ,,Six Flags” parke.
Tokia buvo mano va sara.

Rasa Kerelytė

„Ąžuoliuko” lituanistinė mokyk-
la, įsikūrusi Fort Myers (Florida), tu -
ri dvi gimimo datas: 2004-ųjų metų
lapkričio 21-ąją, kai lietuvės mamos,
sumaniusios steigti lituanistinę mo -
kyklą, su vaikais susirinko parke
žais ti lietuviškų žaidimų ir nuo tada
rinkosi kas antrą sekmadienį, ir 2005
metų rugsėjo 3 dieną, kai  mo kykla
buvo atidaryta jau oficialiai.

„Ąžuoliuką” lanko įvairaus am -
žiaus vaikai iš Fort Myers, Cape Co-
ral, Naples miestų ir apylinkių. Į ma-
žųjų „Giliukų” klasę kartais ateina
mažyliai dar neturėdami nė 2-jų me-
tų.  Mokykloje dirba trys mokytojos.
Vaikai suskirstyti į grupes pagal
amžių. Kiekvieną šeštadienį vaikai
ne tik mokomi lietuvių kalbos, litera-
tūros, istorijos, geografijos, bet ir su-
pažindinami su lietuviškais pap ro-

čiais, tradicijomis, mokosi vaidybos
meno, vyksta įvairios šventės.

Visi „Ąžuoliuko” mokyklos mo ki -
niai, neišskiriant nė mažųjų „Gi liu -
kų”, kasmet dalyvauja JAV LB Švie -
timo Tarybos organizuojamame pie -
ši nių bei rašinių konkurse ir yra gavę
nemažai laimėjimų.

Vaikų šnekamąją kalbą, ir ne tik
tai, ypač tobulina dalyvavimas vaidi-
nimuose, kurių kasmet po vieną pris-
tato žiūrovams.

Didžiulis mažyčio mokyklos ko-
lektyvo pasiekimas buvo 2008 m. spa-
lio mėn. dalyvavimas XII LB Teat ro
festivalyje, kur vaikai ir mokytojos
reikliai, bet draugiškai Čikagos pub-
likai suvaidino „Išdykėlį broliuką”,
pagal Anatolijaus Kairio pjesę „Du
broliukai”.

,,Ąžuoliuko” lituanistinė mokykla
Lietuviškas ąžuoliukas

Ąžuoliukas žaliuoja kuklus,
Jis išaugo ne Lietuvos žemėj,
Jaunas stiebas dar liaunas, bet bus
Tvirtu ąžuolu šitoj padangėj.

Ir žaliuos taip, kaip gimtinėj
Ąžuolynai žaliuoja šventi,
Kvies vaikus kas šeštadienį rinktis mokyklon,
Ten lietuvišką žodį skaityti, rašyt ir mylėt.

Tie vaikai – juk taip pat ąžuoliukai,
Tikim – augs jie tvirtais ąžuolais,
Nes visi jie juk myli Tėvynę
Ir lietuviškai kalba gražiai.

Danutė Balčiūnienė
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NuomonėNuomonė

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutam-
pa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius,
ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir tele-
fono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

Valio, Lietuvių Opera!

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

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

STASÈ  E. SEMÈNIENÈ

Kupina džiaugsmo bei pasidi-
džiavimo noriu atverti vienos kultū-
ringos amerikietės, ne lietuvės susi-
žavėjimą Lietuvių Operos pastatyta
Johann Strauss operete „Šikšnospar-
nis”. Jau ilgą laiką ji yra pamėgusi
lietuviškas dainas, tautinius šokius,
žavisi lietuvių tautiniais drabužiais,
kasmet lanko Lietuvių Operos pas-
tatymus.

Šiemet ji labai entuziastingai pa-
sisakė apie „Die Fledermaus”. Anot
jos, „puikus pastatymas, puikūs dai-
nininkai ir artistai. Kaip paprastai,
geros dekoracijos, žavingi drabužiai
bei šukuosenos”.

Net ir provinciją jau pasiekė mū-
siškių operos mylėtojų pasigėrėjimo,
įvertinimo, pasididžiavimo bei džiu-
gesio kupini atsiliepimai. Viena, jau
čia gimusi menininkė netvėrė pasi-
tenkinimu: „Prieš pasikeliant uždan-
gai (gaila, kai kas pasigedo ant už-
dangos tradicinės rūtų šakelės, pasi-
skolintos iš Kauno teatro), buvo pra-
nešta, kad šis pastatymas yra dalis
Lietuvos vardo tūkstantmečio šventi-
mo per šiuos ištisus metus, o mes,
publika, pirmą kartą Lietuvių Operos
istorijoje jausmingai sugiedojome abu
tautos himnus.”

Kitas patenkintas žiūrovas pagy-
rė naują išradimą – labai sveikintiną
priedą – labai aukštai virš scenos ro-
dytas paantraštes anglų kalba. Deja,
minimas pašnekovas pasiguodė, jog
buvo sunku skaityti užrašą ir  stebėti
sceną tuo pačiu metu. O kita žiūrovė
pageidavo, kad būtų išverstos ir dai-
nos (angliškai buvo tik dialogas). Ta-
čiau, kitų teigimu, dialogas buvo la-
bai aiškus, tad net ir silpniau mo-
kantieji lietuvių kalbą galėjo lengvai
suprasti.

Triskart valio Lietuvių Operai!
Dabar gali džiaugtis bemaž visų vien-

balsiai skelbiamu profesionaliu atli-
kimu!

Pasigendam didžiai gerbiamo
kompozitoriaus Vlado Jakubėno, ku-
ris savo puikiomis recenzijomis tuo-
jau paviešindavo lietuvių pasiekimus
meno pasaulyje. Jis ir mirdamas tu-
rėjo kišenėje parašytą straipsnį, bet
dar neišsiųstą (jo laikais elektroninio
pašto dar nebuvo).

Apgailestaujama, jog muzikologė
dr. Loreta Venclauskienė, savo ke-
liom, puikiom recenzijom blykste-
lėjusi ir vėl pradingo. Argi ji negalėtų
savo gabia plunksna pasidžiaugti sa-
viškių sunkaus darbo atliktu, užsitar-
nautu pasisekimu?!

O tie, kurie nematė „Šikšnospar-
nio”, tesigaili praleidę gerą progą da-
lyvauti kultūringame pasilinksmi-
nime, dvasiškai bei fiziškai atsigai-
vinti! Neduoda ramybės ir tie „mūsų
kultūrininkai”, kurie anksčiau lankę
Lietuvių Operos pastatymus vėliau
išdidžiai nusprendė „gana” ir net pa-
veikę savo artimiausius draugus. Ne-
galiu išmesti iš atminties ir kito „kul-
tūrininko”, nors ir patrioto, kuris
narcizistiškai pasipūtęs, savo „prana-
šumu” įsitikinęs, drįsta vadinti šias
lietuvių pastangas „mėgėjiškomis”.
Kur jie dabar? Viliuosi ir „stebuklo” –
negi Lietuvių Fondo vadovybei neat-
sivers akys ar nepašnibždės sąžinė,
jog tai remtinas dalykas?!

O Lietuvių Operos sambūriui,
kurio visa vadovybė yra naujųjų, jau-
nų ateivių rankose, linkėtina, sujun-
gus rankas su operos veteranais (nors
tai ir nėra Baltijos kelias, bet vis tiek
labai reikšmingas lietuvybei), kūry-
bingai, draugiškai darbuotis, sie-
kiant dar aukštesnių laurų. Niekad
nereikia pamiršti seno posakio:
„Nauja šluota gerai šluoja, bet senoji
žino visus kampus.” Bendrom jėgom
užkopsite į meno viršūnę! Teišsipildo
linkėjimo žodžiai! Sėkmės!

AR TIKRAI V. ADAMKUS VERTAS 
DIDELIO PAGERBIMO?

Kaip žinia, spalio mėnesį į JAV
atvažiuoja Valdas Adamkus. Jam,
kaip buvusiam Lietuvos prezidentui,
daug nusipelniusiam Lietuvai, ruo-
šiamas pagerbimo vakaras. 

Labai daug žmonių, ir aš taip
pat, norėtume paklausti: ką V. Adam-
kus padarė gero Lietuvai per savo
prezidentavimo laiką? Vien tai, kad jo
prezidentavimo metu daugybė lietu-
vių neteko pilietybės, pagarbos jam
nepridėjo. Prisimenu, kai vienas ES
komisaras, atvažiavęs į Lietuvą, pa-
sakė: ,,Jokių privilegijų etniniams
lietuviams”, Adamkus tuo ir vado-
vavosi. Tai man primena anuos lai-
kus, kai antrojo partijos sekretoriaus,

atvažiavusio iš Maskvos, žodis buvo
šventas pirmajam sekretoriui – lietu-
viui. O kiek nuostolių Lietuvai atnešė
tas nelaimingas Leo.lt?! Adamkus tai
palaimino. 

V. Adamkaus užsienio politika –
nesantaika tarp kaimynų –  irgi yra
prieš Lietuvos interesus. Na, ir pas-
kutinis jo veto. Ką jis sako? Homo-
seksualistų internacionalas patriukš-
mavo, kad Lietuva nusisuka nuo ES
,,vertybių”, V. Adamkus pakluso
jiems ir, nekreipdamas dėmesio į tau-
tos daugumos nuomonę, progresyvų
įstatymą vetavo. 

Gediminas Kairys
Mokena, IL

Dideli pasikeitimai Cleveland
vyskupijoje

Vyskupas Anthony Pilla, ėjęs vys-
kupo pareigas Cleveland nuo  1980
iki 2006 metų, leido mieste esan-
čioms parapijoms veikti be didelių
nurodymų. Nors miesto katalikų pa-
rapijos vis sunkiau vertėsi, o pašau-
kimų stoka sunkino apaštalavimo
darbus, vyskupas nesiryžo daryti jo-
kių pakeitimų, mažinti parapijų skai-
čių. 2006 metų pavasarį vyskupas
Pilla išėjo į pensiją ir į jo vietą iš Bos-
ton miesto atvyko vyskupas Richard
Lennon. Neilgai laukęs, naujasis vys-
kupas išsamiai ištyrinėjo Cleveland
vyskupijos būklę. Buvo akivaizdu,
kad trys priežastys pastatė vyskupiją
į dabartinę sunkią padėtį:

1. Sumažėjęs tikinčiųjų skai-
čius. Nuo 1950 iki 2006 metų katali-
kų skaičius Clevelando miesto centre
buvo sumažėjęs 60 proc., (nors už-
miestyje patrigubėjo), tačiau parapijų
skaičius nepasikeitė. Per daug para-
pijų, per mažai žmonių.

2. Finansiniai neištekliai.
Vyskupijoje 42 proc. parapijų turėjo
skolų. Prieš metus tik 29 proc. para-
pijų turėjo skolų. Kasmet turimos
skolos didėja.

3. Kunigų trūkumas. 1990 me-
tais Cleveland vykupijoje buvo 427
kunigų. 2006 metais jų buvo tik  – su-
mažėjimas per 39 proc.! Nepakanka
kunigų aptarnauti visas parapijas.

Suprasdamas, kad parapijų skai-
čius turi būti suderintas su egzistuo-
jančia tikrove, vyskupas Lennon pra-
dėjo vykdyti didelius pakeitimus. Jis
sugrupavo parapijas į mažas geogra-
fines grupes (clusters) ir nurodė, kiek
parapijų kiekvienoje grupėje turės
užsidaryti ar susijungti. Dievo Mo-
tinos Nuolatinės Pagalbos (DMNP)
parapija buvo priskirta keturių para-
pijų grupei. Tai grupei buvo liepta
sumažėti iki trijų. Šv. Jurgio parapija
buvo priskirta šešių parapijų grupei,
kuriai liepta sumažėti iki trijų.

Pagal vyskupo nurodymą, para-
pijų skirti atstovai privalėjo kas mė-
nesį posėdžiauti su kitais tos ,,clus-
ter” grupės nariais ir kartu vertinti
savo ir kitų parapijų veiklą, finansus,
parapijiečių skaičių, tarnystę apylin-
kėje ir bendrą parapijų padėtį. Pa-
laipsniui, per dvejus metus, tie tar-

pusavio vertinimai ir diskusijos turė-
jo atstovus privesti prie sunkaus
sprendimo – kurias parapijas uždary-
ti ar sujungti su kitomis, kad paten-
kinti vyskupo nurodymus ir sumažin-
ti parapijų skaičių. 

2008 m. vasaros gale kiekviena
grupė balsų dauguma balsavo, kurias
parapijas savo grupėje sujungti arba
uždaryti. Rugsėjo mėn. visos grupės
oficialiai įdavė vyskupui savo nuos-
prendį. DMNP grupė nubalsavo su-
jungti jų DMNP parapiją su netoliese
esančia St. Jerome amerikiečių para-
pija. Šv. Jurgio grupėje sprendimas
buvo uždaryti parapiją. 

Vyskupo sprendimas, palietęs
lietuviškas parapijas

Gavęs grupių siūlymus, vyskupas
juos vertino. Praėjus šešiems mėne-
siams, 2009 metų kovo 15 dieną, pa-
skelbė savo sprendimą, dėl visų vys-
kupijos bažnyčių: vyskupijoje bus 52
parapijomis mažiau – 29 uždaromos,
41 sujungiamos su viena ar daugiau
parapijų. 

Daugeliu atvejų vyskupas priėmė
grupių siūlymus ir patvirtino jų pačių
padarytus sprendimus dėl parapijų
sujungimo ir uždarymo. Tačiau buvo
ir netikėtumų. Toks netikėtas, palan-
kus sprendimas pasiekė abi Cleve-
land lietuvių parapijas. Šv. Jurgio ir
DMNP parapijos yra maždaug 10
mylių viena nuo kitos; jos priklausė
visai skirtingoms grupėms. Dėl tų
priežasčių niekas nesitikėjo, kad vys-
kupas nuspręs sujungti šv. Jurgio ir
DMNP.  Vyskupas savo laiške rašė:
„The merger of St. George and Our
Lady of Perpetual Help is intended to
unite and strengthen ministry to the
Lithuanian community, while involv-
ing this community in service to the
wider community.” Vyskupas, pagal
jam įteiktus  grupių siūlymus, galėjęs
vienu mostu uždaryti abi lietuvių pa-
rapijas, padarė lietuviams labai pa-
lankų sprendimą, sujungdamas abi
lietuviškas parapijas į vieną, naujai
steigiamą parapiją.

Parapijų susijungimo eiga

Pagal vyskupo nurodymus, para-
pijų susijungimo procesas reikalauja,
kad abi parapijos    Nukelta į 9 psl.

Cleveland lietuviškų
parapijų susijungimas

CLEVELAND, OH

Tęsinys iš rugsėjo 30 d.

Šv. Jurgio bažnyčios didžiojo altoriaus vaizdas šiandien.  
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Kitâmet valdžios algos mažès

Vilnius, rugsėjo 30 d. (ELTA) –
Pagal naują Europos Sąjungos (ES)
programą, pradinių klasių moki-
niams mokyklose bus nemokamai
skiriama vaisių ir daržovių – obuolių,
morkų, sulčių.

Šiemet tam skirta per 1,4 mln.
litų. Iš tos sumos 75 proc. pinigų ski-
ria ES paramos fondai, likusi dalis –
valstybės biudžeto pinigai.

Pasak Žemės ūkio ministerijos,
šia programa norima paskatinti vai-
kus tinkamai maitintis, nes vaikystė-
je įgyti įpročiai dažniausiai išlieka ne-
pakitę. Apskaičiuota, kad ES 22 mln.
vaikų turi antsvorį, iš jų daugiau kaip
5 mln. yra nutukę. Sveika mityba gali

tapti svarbia priemone užtikrinant,
kad mažėtų nutukusių žmonių ir
jiems gresiančių rimtų sveikatos
problemų.

Pasaulio sveikatos organizacijos
siūloma vaisių ir daržovių dienos nor-
ma vienam asmeniui yra 400 gramų.
Lietuvoje ši norma tesiekia 260 gra-
mų. Kadangi mūsų šalyje nebuvo at-
likti tyrimai, kiek vaikai suvalgo vai-
sių ir daržovių, tenka remtis ES fi-
nansuojamo ,,Pro-Children” projek-
to, atlikto keliose ES valstybėse, duo-
menimis – tik 17,6 proc. 11 metų vai-
kų pasiekia siūlomą 400 gramų per
dieną normą. 

Vilnius, rugsėjo 30 d. („Lietuvos
žinios”) – Vyriausybės posėdyje pa-
dėtas taškas Lietuvos instituto isto-
rijoje. Kultūros ministerija įpareigota
priimti sprendimus dėl šios viešosios
įstaigos panaikinimo.

Prieš šešerius metus įkurta vie-
šoji įstaiga Lietuvos institutas (LI) –
organizacija, pristatanti Lietuvą pa-
saulyje. Kaip teigiama kol kas vei-
kiančiame LI tinklalapyje, vykdyda-
mas savo veiklą LI derina Lietuvos
užsienio ir kultūros politikos tikslus.
Ši įstaiga siekė, kad Lietuvos tarp-
tautinis įvaizdis būtų kuriamas pilie-
tiškos Lietuvos tapatybės pagrindu ir
kad pasaulis kuo daugiau sužinotų
apie tūkstantmetes tradicijas puose-
lėjančią valstybę.

Pasak LI direktorės Kristinos
Agintaitės, apie šios įstaigos likimą
jau beveik metus joje dirbantiems
žmonėms niekas nieko neaiškina. Iš
ministerijų steigėjų per visą LI gyva-
vimo laiką negauta nė cento nei dar-
bo užmokesčiui, nei patalpoms sena-
miestyje išlaikyti. Net biuro įranga
įsigyta už giminingo Švedų instituto

100,000 litų auką. 
,,Ir anksčiau lėšų buvo nedaug, o

dabar visai neliko, – kalbėjo K. Agin-
taitė. – Tik gaila pačios idėjos, įdėto
darbo. Šiuo metu neturime jokių ga-
limybių toliau įgyvendinti Lietuvos
įvaizdžio programų.”

Ji gynėsi dažnai primetamo kalti-
nimo, kad viešosios įstaigos, vykdy-
damos plačią ir nelengvai apibrėžia-
mą veiklą, tampa savotiškomis val-
diškų pinigų plovyklomis. 

Kultūros viceministras Liudas
Šukys tvirtino, kad Kultūros minis-
terija nuo ankstyvo pavasario siekė
perimti LI dalininkų teises ir parei-
gas iš kitų steigėjų. 

,,Imtis konkrečių įstaigos per-
tvarkos veiksmų verčia besikaupian-
čios LI skolos, nes finansavimas yra
visiškai menkas, įstaiga vykdo tik ke-
letą projektų. Kitaip sakant, dabar-
tinė padėtis veda įstaigą prie bank-
roto. Gaila, jog imamasi naikinti įs-
taigas vien todėl, kad reikia jas nai-
kinti. Dar labiau gaila, kad įstaigos
pavadinime yra žodis ‘Lietuva’”, – sa-
kė viceministras.

Vilnius, rugsėjo 30 d. (ELTA) –
Lietuva sieks, kad penktajame Wa-
shington sutarties straipsnyje įtvir-
tintas kolektyvinės gynybos princi-
pas būtų taikomas ir kovojant su
naujo tipo grėsmėmis – energetine,
kibernetine.

Tokius siūlymus Lietuva ketina
teiki dar iki kitų metų, kuomet vir-
šūnių susitikime rengiamasi patvir-
tinti naująjį svarbiausias NATO veik-
los gaires apibrėžiantį dokumentą –
strateginę koncepciją. Tai po prezi-
dentės Dalios Grybauskaitės susitiki-
mo su Seimo Užsienio reikalų komi-
teto nariais patvirtino valstybės va-
dovės atstovas spaudai Linas Balsys.

Šiuos siūlymus ketinama aptarti
su spalio pradžioje Lietuvoje viešė-
siančiu naujuoju NATO generaliniu
sekretoriumi Anders Fogh Rasmussen.

Prezidentė D. Grybauskaitė jau
neabejoja, jog Lietuvoje yra tikslinga
statyti naują atominę elektrinę.
Anksčiau tvirtinusi, jog pirma reikia
sulaukti specialistų išvadų, ar yra
tikslinga Lietuvai turėti savo atomi-

nę elektrinę, dabar valstybės vadovė
jau neabejoja ir tvirtina, kad jėgainė
šaliai reikalinga. Tokią nuostatą D.
Grybauskaitė išsakė per susitikimą
su Seimo Užsienio reikalų komiteto
nariais.

Po susitikimo prezidentės atsto-
vas spaudai patikslino, jog specialistų
išvados jau yra gautos ir jose teigia-
ma, kad Lietuvai yra naudinga staty-
ti atominę elektrinę.

,,Tačiau reikia pagalvoti, kaip
statyti, kas ją statys, kas ją valdys”, –
D. Grybauskaitės nuostatą išsakė L.
Balsys.

Apie planus statyti atomines jė-
gaines jau yra paskelbusios Baltaru-
sija ir Rusija, kuri ketina atidaryti
atominę elektrinę Kaliningrado srity-
je, tačiau, prezidentės nuomone, rin-
kos užteks visoms.

Pasak L. Balsio, prezidentė ir Už-
sienio reikalų komiteto nariai sutarė,
jog yra būtina sukurti veikiančią
elektros energijos rinką, kurioje veik-
tų įvairesni tiekėjai.

Vaikai bus skatinami sveikai maitintis

EK patvirtino valstyb∂s pagalbâ�
Lietuvos oro uostams

Vilnius, rugsėjo 30 d. (BNS) –
Parlamentarė Tautos prisikėlimo
partijos (TPP) narė Asta Baukutė ap-
klausta Generalinėje prokuratūroje
Vilniuje.

Ikiteisminį tyrimą dėl galimo
piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi
siekiant turtinės naudos ir neteisėto
elektroninės mokėjimo priemonės bei
jos duomenų panaudojimo atliekantis
prokuroras A. Baukutę apklausė kaip
specializuotą liudytoją.

Tai reiškia, kad pareigūnams
trūksta duomenų, jog būtų pateikti
įtarimai parlamentarei. Dėl to gene-
ralinis prokuroras Algimantas Valan-
tinas iki šiol nesikreipė į Seimą dėl
leidimo parlamentarę patraukti bau-
džiamojon atsakomybėn.

Tyrimas pradėtas gavus buvusios
parlamentarės padėjėjos Viktorijos
Barkauskaitės pareiškimą, esą Seimo
narė fiktyviai buvo įdarbinusi kitą
padėjėją, nemokėjo jam atlyginimo ir
pasisavino jo banko kortelę.

V. Barkauskaitė teigė, kad A.
Baukutė fiktyviai padėjėju buvo įdar-
binusi Joną Stasiukyną. Politikė neva
pareiškė, kad jam į darbą eiti nerei-
kia, vėliau paėmė jo banko kortelę ir
galimai pasisavino pinigus – daugiau
nei tūkstantį litų. Anot V. Barkaus-
kaitės, J. Stasiukynas buvo įdarbin-
tas šių metų kovą, tačiau atleistas jau
po mėnesio – balandį.

Parlamentarė kaltinimus vadina
šmeižtu ir įtaria, kad prie to prisidėjo
politiniai priešininkai. 

Panaikintas Lietuvos institutas

Seimo nar∂ apklausta Generalin∂je prokurat∆roje

Lietuvoje daug∂ja pagyvenusi¨ žmoni¨�

D. Grybauskaitè aptarè kolektyvinès
gynybos principus

Briuselis, rugsėjo 30 d. (ELTA)
– Europos Komisija paskelbė neprieš-
taraujanti, kad trijų mūsų šalies oro
uostų – Vilniaus, Kauno ir Palangos
tarptautinių oro uostų – infrastruk-
tūros plėtrai būtų skirtas valstybės
finansavimas. Taip siekiama page-
rinti oro uostų infrastruktūrą, užtik-
rinant geresnius ryšius bei susisieki-
mą, ir kartu paskatinti socialinę ir
ekonominę Lietuvos raidą.

Pagrindinis projekto tikslas – pa-
gerinti trijų oro uostų materialinę ba-
zę ir užtikrinti, kad jų infrastruktūra

atitiktų augančius poreikius. Infra-
struktūros projektų sąmata – 417
mln. litų, iš kurių patys oro uostai
skirs apytiksliai 53 proc. Likusi dalis
bus finansuojama iš Europos regio-
ninės plėtros fondo, Europos sang-
laudos fondo ir valstybės lėšų.

Komisija nustatė, kad siūlomos
priemonės atitinka Bendrijos valsty-
bės pagalbos taisykles, kadangi šiuo
finansavimu siekiama aiškaus visuo-
tinės svarbos tikslo nepagrįstai neiš-
kreipiant rinkos.

Vilnius, rugsėjo 30 d. (ELTA) –
Statistikos departamentas praneša,
kad Lietuvoje kasmet vis didesnę
gyventojų dalį sudaro pagyvenę, t. y.
60 metų ir vyresni, žmonės. 2008 m.
pradžioje pirmą kartą mūsų šalyje
pagyvenusių žmonių skaičius viršijo
vaikų iki 18 metų amžiaus skaičių.

Pagyvenusių žmonių grupėje
sparčiausiai daugėja 80 metų ir vy-
resnių gyventojų. Pagyvenusių mo-
terų yra 1,8 karto daugiau negu vyrų.

Europos Sąjungos valstybėse na-
rėse kas ketvirtas gyventojas yra su-
laukęs 60 ir daugiau metų, Lietuvoje
– kas penktas.

Numatoma, kad 2030 m. pradžio-
je beveik trečdalį Lietuvos gyventojų
sudarys pagyvenę žmonės (ES 27 –
30,4 proc.), o 80 metų ir vyresnio am-
žiaus gyventojų skaičius padidės 1,5
karto. Tikėtina, kad 2030 m. pradžio-
je vienam pagyvenusiam asmeniui
teks 2 darbingo amžiaus asmenys.

Vilnius, rugsėjo 30 d. (Balsas.lt)
– Didžiausių Lietuvos bankų specia-
listai teigia, kad Lietuvos ekonomi-
kos nuosmukis stabilizuojasi, tačiau
kartu pripažįsta, kad valdžia per lėtai
reaguoja į mažėjančias biudžeto paja-
mas. Tačiau premjeras Andrius Ku-
bilius atskleidžia, kad su kitų metų
biudžeto projektu numatytas ir dar vie-
nas algų karpymas valstybės sektoriuje.

Premjeras aiškina, kad vien per
pirmą šių metų pusmetį valdininkų
atlyginimams išlaidos sumažintos 12
proc. Taip pat pirmą kartą atsklei-
džiama, kad Vyriausybė kitąmet žada
išlaidas valdžios sektoriaus algoms

sumažinti maždaug 10–13 proc.
„Ketiname visą algų išlaidų eilu-

tę finansavimui valstybinės valdžios
sektoriuje sumažinti iki 2006 metų
lygio. Tą eilutę sumažinsime dar 400
mln. ir ji sieks apie 3,4 mlrd. Tai bus
1,2 mlrd. mažiau nei 2008 metais”, –
teigė premjeras.

Specialistai nerimauja, kad del-
siant mažinti valdžios išlaidas, toliau
augs valstybės skolų kupra, kuri
kitąmet gali sudaryti 30 proc. BVP.
Esą laiku nesumažinusi skolinimosi
poreikio valstybė gali nesugebėti mo-
kėti palūkanų ir vėl bus priversta di-
dinti mokesčius.
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DŽAKARTA
Prie Indonezijos Sumatros salos

įvyko galingas, 7,6 balo stiprumo že-
mės drebėjimas, per kurį Padango
mieste sugriuvo dideli pastatai ir kilo
gaisrai, pranešė šalies geologai ir kiti
pareigūnai. Drebėjimo epicentras bu-
vo jūroje, į vakarus nuo Padango
miesto Vakarų Sumatros provincijo-
je. Drebėjimo hipocentras buvo gana
giliai, 87 km gylyje, nurodė JAV geo-
logijos tarnyba. Pranešama apie gais-
rus, kilusius griuvėsiuose Padange,
kuriame gyvena 900,000 žmonių. 

BAIKONŪRAS
Garsaus Kanados ,,Saulės cirko”

(,,Cirque du Soleil”) įkūrėjas ir du
profesionalūs astronautai pakilo Ru-
sijos kosminiu laivu ir išskrido į
Tarptautinę kosminę stotį (TKS),
pranešė vienas naujienų agentūros
AFP korespondentas. Be kanadiečių
kosmoso turisto Guy Laliberte, kos-
miniame laive taip pat yra JAV astro-
nautas Jeffrey Williams ir Rusijos
kosmonautas Maksim Surajev. Mili-
jardierius G. Laliberte apibūdino sa-
vo skrydį kaip ,,humanitarinę-poeti-
nę misiją”. Dvylika dienų būdamas
TKS jis žada juokinti kosmonautus,
taip pat surengti poezijos skaitymus,
kuriuos Žemės gyventojai galės ste-
bėti internetu. Skaitymai, kurių tik-
slas – atkreipti dėmesį į švaraus van-
dens problemą planetoje, vyks spalio
9 dieną. Tikimasi, kad per transliaci-
ją TKS užmegs ryšį su 14 pasaulio
šalių, taip pat juose dalyvaus buvęs
JAV viceprezidentas Albert Gore ir
kultinės Airijos roko grupės U2 na-
riai. 

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas Barack Obama

pažadėjo ,,greitą ir agresyvią” vy-
riausybės reakciją į viesulą, kuris
Amerikos Samoa ir gretimose salose
pareikalavo mažiausiai 113 gyvybių.
,,Paskelbiau Amerikos Samoa didelės
nelaimės padėtį, kuri sudarys sąlygas
imtis priemonių, reikalingų visapu-
siam, greitam ir agresyviam atsakui”,
– sakoma B. Obama pareiškime. Di-
delės nelaimės padėties paskelbimas
sudaro sąlygas federalinei vyriausy-
bei skirti pinigų laikinam apgyven-
dinimui, teritorijos valymui, remon-
to darbams, pagalbai be darbo liku-
siems žmonėms, laikinoms paskoloms.

Pasaulio naujienos

BRIUSELIS
Europos Tarybos Parlamentinės

Asamblėjos generaliniu sekretoriumi
išrinktas buvęs Norvegijos ministras
pirmininkas Thorbjorn Jagland,
pranešama BBC tinklalapyje. 58-erių
metų norvegų politikas pakeis šiose
pareigose buvusį Didžiosios Brita-
nijos atstovą Terry Davis. Už Th.
Jagland balsavo 165 Asamblėjos na-
riai. Kitas pretendentas, buvęs Len-
kijos premjeras Wlodzimierz Cimos-
zewicz pelnė 80 balsų. 

TALINAS
Rusijos karinis transporto lėktu-

vas AN-24 pirmadienį vakare buvo
be leidimo įskridęs į Estijos oro erdvę
ir išbuvo joje apie pusę minutės, pra-
nešė Estijos kariškiai. Rusijos trans-
porto lėktuvas, skridęs iš Kaliningra-
do srities į Rusiją, iki Estijos erdvės
laikėsi patvirtinto skrydžių plano.
Estijos dispečeriai palaikė su juo ryšį. 

PRAHA
Septyniolika čekų senatorių pa-

teikė konstitucinį skundą prieš Li-
sabonos sutartį, taip suteikdami
euroskeptiškų pažiūrų prezidentui
Vaclav Klaus galimybę toliau atidė-
lioti šios sutarties pasirašymą. V.
Klaus anksčiau paskelbė, kad prieš
pasirašydamas sutartį, kuri turi su-
paprastinti sprendimų priėmimą 27
šalis vienijančioje Bendrijoje, jis
lauks Konstitucinio Teismo nutari-
mo dėl bet kurio skundo prieš Lisa-
bonos sutartį.

GROZNAS
Čečėnijos sostinė Groznas buvo

apdovanotas Jungtinių Tautų (JT)
gyvenamųjų vietovių programos
(,,UN-Habitat”) garbės diplomu ,,Po-
konfliktinis atstatymas”, pranešė
Grozno administracijos spaudos tar-
nyba. Jos darbuotojai paaiškino, kad
tokį sprendimą dėl šios neramios Ru-
sijos Kaukazo Respublikos sostinės,
kuri per kovas su separatistais, sie-
kiančiais atsiskirti nuo Maskvos,
buvo kone visiškai sulyginta su žeme,
priėmė JT generalinio sekretoriaus
pavaduotoja Anna Tibaijuka. Groz-
nas pelnė tokį apdovanojimą vienin-
telis iš viso Euroazijos regiono.

EUROPA

Vilnius, rugsėjo 30 d. (Delfi.lt) –
Angela Merkel nugalėjus praėjusį
sekmadienį įvykusiuose rinkimuose
ir įvykus centro dešiniųjų jėgų susi-
vienijimui Vokietijoje, Turkijos viltis
įstoti į Europos Sąjungą žlugo, rašo
Londono laikraštis „The Daily Te-
legraph”.

Kaip paaiškėjo, A. Merkel šią sa-
vaitę kalbėjo telefonu su Turkijos
ministru pirmininku Tayyip Erdogan
ir pranešė jam, kad Vokietijos politi-
ka, susijusi su Ankaros įstojimu į ES,
bus peržiūrėta. Taigi labiausiai per

Vokietijos rinkimus pralaimėjo Tur-
kija su savo planais įstoti į ES.

Kaip rašo laikraštis, anksčiau
Vokietija neatmetė galimybės plėsti
Europos Sąjungos į Rytus, priimant
Turkiją. Berlyno politika Ankaros
prijungimo prie ES atžvilgiu labiau-
siai pasikeitė dėl griežtos Laisvųjų
demokratų partijos vadovo Guid
Westerwelle nuostatos.

Spėjama, kad jis užims Užsienio
reikalų ministro pareigas naujojoje
koalicinėje Vokietijos vyriausybėje.

G. Westerwelle jau pareiškė, kad
nemato būtinybės priimti Turkijos į
ES, nes jos ekonomika „negalės susi-
jungti” su kitų sąjungos šalių eko-
nomikomis.

Taigi šiuo metu Vokietija palaiko
Prancūzijos nuostatą – Prancūzija
taip pat nemano, kad artimiausioje
ateityje Turkija gali būti priimta į
ES, pažymi Londono leidinys.

Londono politikos apžvalgininkai
pabrėžia, kad tikėtinas atsisakymas
priimti Turkiją į Europos Sąjungą su-
kurs naują geopolitinę padėtį didžiu-
liame Pietų ir Rytų Europos, Arti-
mųjų ir Vidurio Rytų bei Kaukazo ir
Vidurinės Azijos regione.

,,The Daily Telegraph”: Vokietija užveria 
ES duris Turkijai

Vilnius, rugsėjo 30 d. (BNS) –
Europos Sąjungos užsakymu atliktas
tyrimas parodė, kad karą Pietų
Osetijoje pradėjo Gruzija, tačiau tai ji
padarė tik išprovokuota Rusijos, skel-
bia BBC. Nepriklausomos specialistų
komandos ataskaita apie praėjusių
metų karą tarp Rusijos ir Gruzijos
tapo nauju nesutarimų tarp Maskvos
ir Tbilisio židiniu. Dabar abi nesuta-
riančios pusės siekia pasinaudoti
ataskaita siekdamos apginti savo
nuostatą.

Rusija teigia, kad Europos Sąjun-
gos remtas tyrimas parodė, kad karą
pradėjo Gruzija. Tuo tarpu Tbilisis at-
šauna, kad ataskaitoje Rusija yra kal-
tinama dėl įtampos kurstymo regione.

Per 2008 metų rugpjūtį kilusį
karą žuvo šimtai žmonių, o dešimtys
tūkstančių iki šiol negali grįžti į na-
mus.

Vakarų žiniasklaidos cituojami
ES pareigūnai anonimiškai teigia,
kad, nors Gruzija ir iššovė pirmuo-
sius šūvius praėjusiais metais kilu-
siame kare, tačiau Rusija sukūrė ir
vėliau savo naudai išnaudojo sąlygas,

kurios ir sukėlė karą.
Nepriklausomą tyrimą užsakė

ES Taryba, o jam vadovavo Šveicari-
jos diplomatė Heidi Tagliavini. Jai
padėjo 30 Europos karybos, teisės ir
istorijos specialstų.

Komisijos tikslas buvo siekis išsi-
aiškinti karo priežastis, o ne nus-
pręsti kaltininką tokiu būdu, kad
vėliau būtų galima reikalauti žalos
atlyginimo.

Priminsime, kad karas tarp Ru-
sijos ir Gruzijos prasidėjo praėjusių
metų rugpjūčio 7 dieną. Rusija teigia,
kad Tbilisis jėga pabandė susigrąžin-
ti separatistinės respublikos kontrolę
ir apšaudė teritorijoje įsikūrusius Ru-
sijos taikdarius ir civilius gyventojus.

Savo ruožtu Gruzija teigia smo-
gusi separatistų pajėgoms ir siekusi
atmušti Rusijos įsiveržimą, kuris jau
buvo pakeliui.

Po karo Rusija pripažino Pietų
Osetijos ir Abchazijos nepriklauso-
mybę. Gruzija tebelaiko šias sepa-
ratistines respublikas integralia savo
teritorijos dalimi. Tbilisį remia ir
Vakarai.

Karâ pradèjo Gruzija, bet tik po
Rusijos provokacijos

AZIJA

JAV

Per 2008 m. rugpjūtį kilusį karą žuvo šimtai žmonių, o dešimtys tūkstančių iki
šiol negali grįžti į namus.                                            AFP/Scanpix nuotr.

Berlyno politika Ankaros prijungimo
prie ES atžvilgiu labiausiai pasikeitė
dėl griežtos Laisvųjų demokratų par-
tijos vadovo Guid Westerwelle (d.)
nuostatos.          AFP/Scanpix nuotr.
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DIEVIŠKI KVAPAI
IŠTISUS METUS

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

Šeimininkės patarimai

Gydomosios augalų savybės ži-
nomos jau daugelį tūkstančių metų.
Per tiek laiko žmonės atsirinko, kurie
iš  augalų geriausiai tinka gydyti vie-
nokią ar kitokią ligą. Daugelis klau-
sia, kodėl geriau tinka gydytis vaisti-
niais augalais, o ne iš tų pačių augalų
pagamintais arba pramoniniu būdu
susintentintais preparatais? 

Dalykas tas, kad vaistus gami-
nant cheminiu būdu, paprastai  atku-
riama tik kuri nors viena augalo gy-
domoji savybė, o vientisas jo veiki-
mas, deja, sutrikdomas. Gamtinis, iš
įvairių sudėtinių dalių vaistinio auga-
lo junginys organizmą veikia švel-
niau,  kita vertus – aktyviau, be to,
nesukelia pašalinių nepageidaujamų
reiškinių, kurių gali atsirasti varto-
jant pramoniniu būdu pagamintus
vaistus. 

Tyrinėdami vaistinių augalų po-
veikį gyvam organizmui, mokslinin-
kai įžvelgė tam tikrus dėsningumus.
Augalai, kuriuose yra alkoloido at-
ropino, turi įtakos parasimpatinei
nervų sistemai; augalai, turintys gli-
kozidų, veikia visų pirma širdį ir šir-
dies kraujagyslių sistemą; augalai,
kurių sudėtyje yra rauginių medžia-
gų, turi  priešuždegiminių, mikrobus
naikinančių, vidurius kietinančių,
kraują stabdančių ir žaizdas gydan-
čių savybių; kartieji augalai aktyvina
skrandžio sulčių sekreciją, gerina
virškinimą.

Taigi gamta sukūrė viską, kad
žmogus ir visa kas gyva žemėje nieko
nestokotų ir niekad nesirgtų. Juk
vaistingieji augalai gydo beveik visas
ligas. Nepasitikėkime per daug alter-
natyvios medicinos siūlomomis table-
tėmis, kurios yra pagamintos iš vie-
nos ar kitos žolelės.

Nuo seno maistui pagerinti nau-
dojamos įvairios žolelės. Šeimininkės
jų pasiruošdavo ir žiemai, kad malo-
nūs kvapai, sklindantys iš virtuvės,
lydėtų visus metus. O koks nykus, be-
kvapis ir beskonis būtų mūsų mais-
tas, jei žmonija nebūtų sugalvojusi jo
pagardinti įvairiais prieskoniais?!
Egipto piramidėse rasti papirusai liu-
dija, jog prieskonius žmonės vartojo
jau beveik pries 3 tūkstančius metų.
Jie ir šiandien yra būtini  ir nepamai-
nomi pagalbininkai mūsų virtuvėje.

Meilei, atminčiai ir  laimei

Senovės graikai ir romėnai buvo
įsitikinę, kad rozmarinas padeda iš-
saugoti visus gražiausius dalykus gy-
venime, atneša laimę ir saugo nuo
piktųjų dvasių. Kitaip ir būti negali,
nes jis – meilės deivės Veneros mėgs-
tamiausias augalas. Jos, deivės, atsi-
radusios iš jūros putos, garbei rozma-
rinas buvo vadinamas ,,jūros rasa”.
Ši graži legenda sukūrė puikią tradi-
ciją: rozmarino šakeles įsimylėjėliai
dovanodavo kaip meilės ir ištikimy-
bės simbolį, linkėdami niekada nepa-
miršti vienam kito. Na, o rozmarino
gebėjimą gerinti atmintį įvertino tų
laikų studentai, per egzaminus nešio-
ję ant galvų rozmarino vainikus, kad
,,neišgaruotų” ką tik įgytos žinios.

Šiandien Viduržemio jūros šalių,
iš kur kilęs šis augalas, virtuvė neįsi-
vaizduojama be kvapiojo rozmarino.

Dažniausiai jis naudojamas keptai
veršienai ir kiaulienai pagardinti,
avienos patiekalams. Ši žolelė kartu
su alyvų aliejumi ir česnaku naudoja-
ma įvairiems marinatams bei pries-
koninėms druskoms paruošti. Roz-
marinas puikiai dera su bulvėmis,
yra nepakeičiamas daržovių troški-
niuose. Jo skonis stiprus, todėl mėsai,
paukštienai ar žuviai paskaninti žole-
lės reikia labai nedaug.

Kaip vaistinis augalas rozmari-
nas  buvo žinomas jau senovėje. Pietų
Europos tautos apie rozmariną yra
sukūrusios įvairių legendų. Rozma-
rino krūmą ypač gerbia ispanai, kurie
sako, kad jo žiedai pradžioje buvę bal-
ti, bet kai Marija metė ant jo savo ap-
siaustą, jo žiedai pasikeitė į dangišką
žydrą spalvą. Iš rozmarino lapų gau-
namas eterinis aliejus, iš kurio gami-
nami tepalai reumatiniams ir nervi-
niams skausmams malšinti.

Anyžius ir balkė – puiki  pora 

Iš graikų kalbos kilęs kalendros
pavadinimas susideda iš dviejų žo-
džių – ,,anyžius” ir ,,blakė”. Iš tiesų,
kalendros lapų kvapas šiek tiek pri-
mena blakių kvapą, tačiau kalendros
sėklų aromatas labai malonus, prime-
nantis gėlių ir citrinų  kvapą. Kalend-
ra taip pat yra kilusi iš Viduržemio
jūros regiono. Ji buvo naudojama ir
labai vertinama prieš 7 tūkst. metų.
Štai Kinijoje ilgai buvo manyta, kad
kalendra dovanoja nemirtingumą.
Kalendra randama ir Egipto faraonų
laidojimo vietose, kur į pomirtinę ke-
lionę dėdavo tik tai, kas neišvengia-
mai reikalinga. Viduramžiais kalen-
dra buvo plačiai naudojama Europos
šalių virtuvėse, tiesa, ne visai ge-
riems tikslams – ji turi savybę gerai
paslėpti sugedusios mėsos skonį.

Dabar kalendros paplitusios visa-
me pasaulyje ir naudojamos gami-
nant picas, raugiant kopūstus, ruo-
šiant marinatus, gaminant sūrius,
troškinius, sriubas bei padažus, ankš-
tinių augalų patiekalus.

Sriubos žolė 

Jau nuo seno daržinis builis (bot.
skėtinių šeimos nemalonaus kvapo
bergždynų piktžolė – Anthriscus) yra
populiarus dėl  savo aromatingo spe-
cifinio prieskonių lapų kvapo ir krau-
ją gerinančių savybių. Senovės romė-

nai jį žinojo dar prieš Kristų ir verti-
no ne tik kaip prieskonį, bet ir kaip
vaistą nuo žagsėjimo. Vakarų Euro-
poje daržinis builis paplito XVI am-
žiuje ir tapo svarbia kvapiųjų žolelių
rinkinių dalimi.

Lietuvoje šis prieskonis ir šian-
dien dar nėra labai populiarus. O štai
prancūzai, anglai, amerikiečiai be jo
jau neįsivaizduoja daugelio patiekalų.
Buolio krūmelis labai panašus į pet-
ražoles ar morkas, tačiau turi saldo-
ką anyžių kvapą. Jauni ir švieži auga-
lo lapeliai vartojami salotoms, sriu-
boms, žuvies, paukštienos ir kitokios
mėsos kepsniams, valgiams iš sub-
produktų, ypač inkstų, gardinti, pui-
kiai tinka kiaušinių bei varškės pa-
tiekalams. Susmulkintų builio lapų
dedama į įvairius padažus, jis tinka
prie žalių daržovių arba sūrio. Builis
neatsitiktinai vadinamas sriubos
žole, nes tai svarbi daržovių sriubų
sudėtinė dalis. Į patiekalus buili rei-
kia dėti prieš baigiant virti, kad ne-
dingtų jo kvapas.

Patekusių į bėdą gynėjas

Dar Antikos poetų apdainuotas
kadagys (Jupiter) patekusių į bėdą
gynėjo vardą užsitarnavo tuomet, kai
Šventoji šeimyna slapstėsi nuo ka-
raliaus Erodo: kūdikėlis Jėzus buvo
paguldytas tarp kadagio medelių, ir
jo ieškantys kariai praėjo pro šalį jo
nepastebėję. Viduramžiais kadagių
šakelėmis buvo iškaišomos namų,
tvartų durų staktos, kad apgintų nuo
blogio ir piktų dvasių. Nuo pagonybės
laikų kadagys garbinamas ir Lietuvo-
je. Ši tradicija liko ir kraštui apsi-
krikštijus. Kadagio šakeles neša
šventintį Verbų sekmadienį, o Velykų
rytą smilko trobesius, tvartus, net
laukus ir mylimus kiemo medžius –
kad visi būtų sveiki, stiprūs, saugotų
namus nuo nesėkmių, apgintų nuo
epidemijų.

Kadagio uogų kvapas primena
balzamą ar džiną, jo skonis kartokas.
Dėl šių savybių daugiausia kadagio
uogų sunaudojama gaminant džiną,
likerius, kartoko skonio alų. Tačiau
tai ir nuostabus prieskonis. Ypač ka-
dagiai tinka elnienos, šernienos,
kiaulienos, triušienos ir avienos pa-
tiekalams gardinti. Kadagio uogomis
taip pat skaninami paštetai, dešros,
raugiami kopūstai. (Apie  kadagio uo-
gas  parašysiu  atskirai).

Kad kvapai lydėtų ilgai

Kad visi šie vasaros  kvapai mus
lydėtų ištisus metus, dabar pats lai-
kas iš šviežių žalumynų ruošti pries-
konines druskas – jomis ilgai galėsite
gardinti įvairiausius patiekalus.

Rytietiška druska

Reikės: 1/2 puoduko valgomo-
sios jūros druskos, 

po vieną šaukštelį kalendrų grū-
delių, baltųjų pipirų ir kmynų, 

2 šaukštelių šviežių kalendrų la-
pelių, 

po pusę šaukštelio cinamono, 
gvazdikėlių ir kardamono.
Viską sumaišykite ir sudėkite į

stiklainėlius. Laikykite vėsiai. Labai
tinka ėrienos, daržovių, rytietiškiems
valgiams, sriuboms gardinti.

Viduržemio jūros prieskonių
mišinys

Reikės:
1/2 puoduko valgomosios jūros

druskos, 
po 1 šaukštą smulkiai sukapotų

rozmarino, čiobrelių (thymes) ir rau-

donėlio (oregano) lapelių.
Viską sumaišykite ir sudėkite į

stiklainėlius. Laikykite vėsiai. Labai
tinka žuvies, mėsos, daržovių patie-
kalams ruošti.

Kadagių druska

Reikės: Pusės puodelio valgo-
mosios jūros druskos, 

1 laurų lapelio, 
rozmarino kelių šakelių, 
10 kadagio uogų.
Sumalkite lauro lapelį, rozmari-

no lapelius sukapokite, susmulkin-
kite kadagio uogas. Viską sugrūskite
grūstuvėje su druska. Sudėkite į stik-
lainėlius. Laikykite vėsioje vietoje.
Ypač tinka ant grotelių ruošiamiems
žuvies bei mėsos kepsniams, paska-
ninti laukinių žvėrių mėsas, kepant
kalakutą.

Jautiena su kadagių padažu

Reikės: 6 kadagio uogų, 
1 lauro lapelio, 
2 kvapiųjų pipirų, 
10 juodųjų pipirų, 
1 1/2 sv. jautienos gabalo, 
puodelio raudonojo vyno, 
2 svogūnų, 
2 šaukštų sviesto, po 1 šaukštelį

cukraus ir druskos, 
kepimo maišelio.
Padažui: pusės puodelio grieti-

nės, 1 šaukšto krakmolo.
Prieskonius sugrūskite ir užpilę

vynu 5 min. pavirkite. Mėsą įdėkite į
maišelį ir užpilkite atvėsusiu vynu su
prieskoniais. Išspauskite orą, maišelį
užriškite ir 3–4 valandas laikykite
šaldytuve. Tada nuluptus svogūnus
supjaustykite mažais kubeliais, pa-
kepkite su sviestu, pagardinkite
druska bei cukrumi ir sudėkite ant
maišelyje marinuojamos mėsos. Mėsą
dėkite su maišeliu į orkaitę ir kepkite
vidutinio karštumo (325 F) orkaitėje
apie 2 valandas.

Kai mėsa iškeps, paruoškite pa-
dažą. Grietinę suplakite su krakmo-
lu, supilkite perkoštas ir pertrintas
kepsnio sultis, išmaišykite ir užvirin-
kite. Jei reikia, padažą  pasūdykite.

Kukuliai su rozmarinu

Reikės: 1 sv. maltos kiaulienos,
2 riekelių sužiedėjusios kvietinės

duonos, 
1 sv. špinatų lapų, 
1 kiaušinio, po pluoštelį rozma-

rinų ir čiobrelių, 
truputį druskos, maltų pipirų, 
muškatų, maltos saldžios papri-

kos, cinamono, 
aliejaus.
Duonos riekėles išmirkykite ne-

dideliame kiekyje šalto vandens. Špi-
natų lapus trumpai patroškinkite su
vienu šaukštu aliejaus, įberkite drus-
kos, prieskonių. Išimtus iš keptuvės
špinatus stambiai sukapokite ir su-
maišykite su susmulkintais rozmari-
nais. Duoną nuspauskite ir sumaišy-
kite su mėsa, špinatais ir kiaušiniu.
Įberkite paprikos, jei reikia, dar pa-
sūdykite. Išminkykite ir formuokite
nedidelius kukulius. Juos kepkite
įkaitusiame aliejuje maždaug 10 min.
Į aliejų taip pat įmeskite smulkių roz-
marino šakelių. Jas pakepkite apie 30
sekundžių, išgriebkite ir sudėkite ant
popierinio rankšluosčio. Pikantiškes-
niam skoniui gauti rozmarino šakeles
galima pabarstyti cukraus pudra.
Rozmarinais papuoškite iškepusius
kukuliukus ir įsmeikite į juos po me-
dinį smeigtuką.

Parengta pagal 
Rimą Marcinkevičienę
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo 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

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

,,Drauge” galima įsigyti ,,Lietuvių enciklopedijos”, išleistos Bostone,
atskirus tomus. Vieno tomo kaina 10 dol. Tel.: 773-585-9500

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr.96

Danzig – Kurland
(1944.08>?–1944.09>?)

1. Aufstellung Stab

Po keleto dienų ir mane išrašė iš
Brombergo ligoninės. Užantspauduo-
tame voke išdavė dokumentus ir
įteikė geležinkelio bilietą kelionei iki
Dancigo. Padėkojęs ligoninės darbuo-
tojams ir atsisveikinęs su palatos
draugais, išvykau atgal į Rytų fron-
tą.

Atvažiavęs į Dancigą, iškart, kaip
buvo liepta, prisistačiau į taip vadi-
namą ,,Išsidėstymo štabą” (,,Aufstel-
lung Stab”). Čia laikinai susitelkė
apie pora tūkstančių kareivių, kurie,
kaip ir aš, po sužeidimų ir gydymo
buvo neseniai išleisti iš ligoninių. Visi
jie laukė savo eilės, kad sugrįžtų atgal
į savo dalinius.

Tuo metu kaip tik prasidėjo in-
tensyvūs britų karo aviacijos ant-
skrydžiai. Anglų lėktuvai sistemingai
bombardavo Dancigo miestą bei uos-
tą. Dėl šios priežasties mums kas-
dien, net po kelis kartus per dieną,
aidint oro pavojaus sirenoms, tekda-
vo leistis į slėptuves.

Vieną rytą po eilinio bombardavi-
mo per vietinį kareivinių radijo tašką
išgirdau svarbų pranešimą. Diktorius
skelbė, kad skubiai reikalingi vairuo-
tojai bei mokantys vairuoti mašinas.
Visiems atsiliepusiems į šį kvietimą
buvo liepta rinktis prie kareivinių
vartų. Neturėdamas ką veikti, nuta-
riau ir aš nueiti prie tų vartų. Čia jau
radau apie tris dešimtis vairuotojų.
Mus tvarkingai išrikiavo ir išsivedė.

Priėjome aikštę, kur stovėjo apie
100 gerai paslėptų naujutėlaičių
sunkvežimių. Kiekvienas pasirin-
kome po mašiną, ir kolona pajudėjo-
me Dancigo uosto link. Uoste degė
subombarduoti laivai. Vieni juos ge-
sino, kiti mėgino gelbėti triumuose
esančius krovinius. Kranais iš laivų į
krantą kėlė dėžes, kuriose buvo įvai-
rūs maisto konservai. Mes tvarkingai
sustojome į eilę ir laukėme, kol pa-
kraus mūsų sunkvežimius. Pakrauti
važiavome į sandėlius, kurie buvo to-
liau už uosto. Ten, prie sandėlių,
kurie, matyt, buvo pilni, mūsų maši-
nas skubiai iškrovinėjo po atviru
dangumi, o dėžes krovė į stirtas ir
dengė slepiančiu brezentu. Išsikrovę
mes vėl skubėjome atgal. Taip pada-
rydavome po kelis ratus, kol vėl su-
staugdavo oro pavojaus sirenos. Tuo-
met darbas staigiai buvo nutraukia-
mas, ir mes, paslėpę mašinas arti-
miausių medžių paunksnėse, patys
bėgdavome į pirmą pasitaikiusią slėp-
tuvę, kurių mieste buvo beveik po
kiekvienu namu. Pasibaigus antskry-
džiui, vėl tęsdavome savo darbą.
Uoste tebevyko senų ir jau naujų
gaisrų gesinimai.

Po pietų antskrydžiai vyko be-
veik be paliovos. Kas valandą staug-
davo sirenos. Bet RAF lėktuvai bom-
bardavo jau kitas miesto vietas. Ir
mes nesustodami galėjome dirbti iki
sutemų, kol atlikome savo užduotį.
Per tą laiką net keli laivai buvo už-
gesinti, o iš pažeistų – sėkmingai iš-
krautas visas maistas.

Iškrovimo darbams vadovavęs
karininkas paskutinį sunkvežimį
mums leido vežti į ,,Išsidėstymo šta-
bą”, o krovinį išdalinti ten esantiems
kariams. Mes su džiaugsmu tai pa-

darėme, ir visi apsirūpinome kon-
servuota žuvimi bei mėsa.

2. Drang Nach Kurland

Kitos dienos ryte mūsų visą ,,Iš-
sidėstymo štabo” kontingentą išrikia-
vo kieme ir pranešė, kad uoste jau
stovi paruoštas prekybinis laivas, į
kurį mes dar šiandien būsime įsodin-
ti. Tuo laivu plauksime į Kuržemę
(,,Kurland”), tenai kovojančių dalinių
pastiprinti.

Tą ,,džiugią” naujieną keliems
tūkstančiams karių iškilmingai pa-
skelbė kažkoks vokiečių generolas.
Savo bukoje kalboje, persunktoje na-
cistine propaganda, jis pabrėžė, kad
šis lemiamas žygis į Rytus turi ypa-
tingos reikšmės kovoje prieš bolše-
vizmą. Atseit, ši kova už Kuržemę,
bus pats paskutinis ir svarbiausias
,,Didžiosios Vokietijos” smūgis, nu-
lemsiantis galutinę ir negrįžtamą
pergalę prieš komunistus bei jų są-
jungininkus… Man, jau mačiusiam
viso to pradžią, savo kailiu patyru-
siam nesėkmingą tęsinį ir stebint,
kaip artėjama prie neišvengiamos
baigties, šie kažkokio vokiečių gene-
rolo pasakyti žodžiai skambėjo, švel-
niai tariant, keistokai. Kaip lietuviui,
neturinčiam ypatingų sentimentų
,,Didžiajai Vokietijai”, man atrodė,
kad kalba žmogus, gerokai susipykęs
su savo protu. Panašiai, giliai viduje,
matyt, mąstė ir tie keli tūkstančiai
nelaimingų vokiečių karių, dauguma
kurių buvo tikri frontininkai, išgy-
venę ne vieną mūšį ir ne vieną sužei-
dimą, matę ir pergalių, bet patyrę ir
triuškinančių pralaimėjimų. Bet keis-
čiausia buvo tai, kad dar nemažai bu-
vo ir tokių, kurie patikėjo to nukva-
kusio generolo paistalais ir net plojo.

* * *
Vakare po bombardavimų, kaip ir

buvo žadėta, mes buvome patalpinti į
prekinį laivą, ir jau visai sutemus
išplaukėme link Kuršių žemės. Šioje
slaptoje bei pavojingoje kelionėje
mūsų laivą lydėjo povandeniniai lai-
vai (,,U-boot”). Visos kelionės metu
ant denio nebuvo leidžiama išlipti nė
vienam kareiviui. Viršuje pasiliko tik
jūreiviai – būtini, ,,prekybinį” laivą
aptarnaujantys darbininkai. Nors
denyje buvo ir gerai užslėptos prieš-
lėktuvinės patrankos bei kita gink-
luotė.

Lindint šio ,,prekinio” laivo triu-
muose mums buvo įsakyta laikytis
griežtos tylos. Turbūt buvo baimin-
tasi, kad ,,krovinio” neišgirstų priešų
povandeniniai laivai. Baltijos jūra tuo
metu buvo pakankamai rami, ir per
visą naktį plaukėme be jokių nuoty-
kių.

Anksti ryte užgirdome artėjantį
lėktuvų ūžesį. Tą akimirką buvome
visi lyg apmirę. Artėjant bombonešių
gausmui, su nerimu laukėme, kada gi
ant mūsų laivo pradės kristi bombos.
Bet, laimei, bolševikų sąjungininkų
bombonešiai turėjo kitą užduotį. Kai
jų ūžimas nutolo, mes vėl lengviau
atsidusome.

Po kelių valandų apie pietus
mūsų laivas laimingai pasiekė kran-
tą. Po tokios įtemptos kelionės mes
labai norėjome kuo greičiau lįsti lauk,
bet gavom įsakymą laukti vakaro. Ir
tik sutemus jūreiviai atidarė brezen-
tinius dangčius, kurie dengė ,,kro-
vinį”.                           Bus daugiau.

Atkelta iš 5 psl.    užsidarytų ir abu
klebonai ir personalas atsistatydintų.
Tuomet Vyskupas paskiria naują kle-
boną. Abiejų buvusių parapijų turtas,
žemė ir bažnyčios vidaus įrengimai
priklauso naujai sukurtai parapijai.
Naujasis klebonas turi teisę daryti
sprendimus, ar bendrą turtą panau-
doti, sandėliuoti ar parduoti.

Naujai sukurtai parapijai išren-
kamas visai naujas vardas. Pagal vys-
kupo nurodymus, jungiamų parapijų
parapijiečiai buvo prašomi pasiūlyti 5
vardų sąrašą. Vyskupas, peržiūrėjęs
tuos vardus, padarė galutinį sprendi-
mą, kuriuo vardu (vienu iš siūlytų
vardų ar jo paties išrinktu, visai skir-
tingu vardu) naujoji parapija bus va-
dinama. Lietuviai šiuo atveju iš vys-
kupo vėl sulaukė palankaus sprendi-
mo: naujai kuriamai parapijai buvo
skirtas Lietuvos šventojo ir globėjo
vardas – Šv. Kazimiero.

Šių metų spalio 18 dieną bus at-
mintina diena Cleveland lietuviams –
uždaromos abi lietuvių parapijos. 9
val. r. vyskupas Richard Lennon at-
našaus iškilmingas uždarymo Mišias

Šv. Jurgio bažnyčioje. Po jų parapijie-
čiai susirinks bažnyčios salėje kartu
pavalgyti pusryčius ir atsisveikinti su
114 metų lietuviams ir apylinkės gy-
ventojams tarnavusia parapija. 12
val. r. vyskupas Lennon atnašaus iš-
kilmingas uždarymo Mišias Dievo
Motinos Nuolatinės Pagalbos bažny-
čioje. Jos parapijiečiai atsisveikins su
savo parapija. Spalio 25 dieną 10 val.
r., naujai įkurtoje Šv. Kazimiero para-
pijoje vyskupas  Lennon atnašaus iš-
kilmingas atidarymo Mišias. 

Parapijų susijungimas yra naujo-
vė, dėl kurios Cleveland lietuviai tik-
rai gali džiaugtis – ši lietuviška para-
pija yra pirmoji lietuviška parapija,
įsteigta Cleveland vyskupijoje per
pastaruosius 70 metų. Parapijų užda-
rymų gadynėje mes toliau turėsime
vietą, kur galėsime lietuviškai mels-
tis, susirinkti, bendrauti ir veikti,
turėsime neeilinę progą atsinaujinti
ir suartėti. Šv. Kazimiero prieglobsty-
je visi rasime savo vietą. Jo užtarimo
dėka galėsime toliau tarnauti Viešpa-
čiui, tėvynei ir savo artimui. 

(Bus daugiau)

Dabartinis Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos bažnyčios vidaus vaizdas.

Cleveland lietuviškų parapijų
susijungimas

CLEVELAND, OH
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,,Draugo” knygynèlyje

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

Šių metų rugsėjo 24 dieną į Uni -
versity of Illinois at Chicago (UIC)
atvyko kadenciją baigęs Lietuvos
Respublikos Prezidentas Valdas Adam  -
kus, jį atlydėjo LR generalinė konsulė
Čikagoje Skaistė Aniulienė. Pag rin -
dinis vizito tikslas buvo susitikti su
studentais, pakalbėti jiems rū pimais
klausimais, pasidalyti min timis. Su si -
tikimą rėmė ir organizavo Slavų ir
baltų kalbų ir literatūrų bei Politikos
mokslų skyriai.

Mintis pasikviesti Prezidentą ki -
lo dar pavasarį. Stiprėjanti Lietu vių
studentų asociacija žavėjosi Lie tuvos
Prezidento darbais ir vylėsi bū ti jo
glo bojama, taip pat rūpėjo pažy mėti
PLB Lituanistikos sukaktį – šį rudenį
PLB Lituanistikos katedra švenčia
dvidešimt penkerių metų dar bo Ili -
nojaus universitete Čikagoje jubi lie -
jų. Ta proga neseniai buvo ati daryta
paroda Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre. Lituanistikos katedros pa kal -
bintas Čikagoje viešintis Pre zidentas
Valdas Adamkus mielai sutiko atvyk-
ti į universitetą.

Prezidento vizitu džiaugėsi ne
tik studentai – jį sutiko ir sveikino
uni versiteto vadovybė: prorektorius
Michael R. Tanner, Laisvųjų menų ir
mokslų fakulteto prodekanė Jessica
Williams, Literatūros, Kultūros stu -
dijų ir Lingvistikos mokyklos direk-
torė Astrida Tantillo ir kiti. Pak -
viestas tarti žodį plačiai auditorijai
Prezidentas prisiminė, kuomet pats
lankė Ilinojaus universiteto Čikagoje
padalinį, tada dar veikusį Navy Pier,
bei pasidžiaugė šiandieniniais uni-

versiteto pasikeitimais ir laimėjimais.
Prezidentas teigė esąs laimingas
turėjęs progą politiškai subręsti
tokioje demokratinėje šalyje kaip
Ame rika ir vadovautis demokratijos
suformuotais principais priimant
svarbius sprendimus. Kaip keletą to -
kių svarbių momentų Prezidentas
pri siminė Oranžinės revoliucijos Uk -
rainoje, Gruzijos ir Rusijos konfliktą,
kuomet Lietuva įrodė esanti de mok -
ratiškai subrendusi ir galinti padėti.
Nors Lietuva, pasak V. Adamkaus, tik
prieš du dešimtmečius atkūrė neprik-
lausomybę, tačiau jos demokratinis
kelias ir pasiekimai yra svarbūs pa -
sauliniame kontekste. Kaip vieną
svarbiausių dalykų ne tik tautos, bet
ir žmogaus gyvenime, Prezidentas
įvardijo laisvo žodžio svarbą, pagarbą
kitiems ir taikų bendradarbiavimą su
kitomis šalimis. 

Po Prezidento V. Adamkaus kal-
bos žodis buvo suteiktas UIC įsikūru-
siai Lietuvių studentų asociacijai
(LSA), kurios prezidentas Tadas
Stonkus paprašė Valdą Adamkų tapti
LSA studentų globėju. V. Adamkui
mielai sutikus, buvo suteikta proga
susirinkusiesiems klausti klausimus.
Pasibaigus oficialiajai daliai V. Adam -
kus apsilankė keliuose universiteto
pas tatuose, taip pat užsuko ir į šešio-
liktame aukšte įsikūrusią PLB Li -
tuanistikos katedrą, kurioje, atlydė-
tas LSA studentų, šnekučiavosi stu-
dentams rūpimais klausimais. 

Lietuvių studentų 
asociacija UIC,

PLB Lituanistikos katedra

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adam  kus su grupe Lietuvių studentų
asociacijos (LSA) narių.

Giedriaus Šulniaus nuotraukos

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adam  kus susitikime su Uni versity of
Illinois at Chicago (UIC) studentais ir dėstytojais.

Prezidentas Valdas Adamkus
susitiko su UIC studentais

Neseniai mūsų dienraštyje rašė -
me apie Lietuvoje pasirodžiusią nau -
ją Rūtos Gabrielės Vėliūtės knygą
,,Par tizanai” (Vilnius: Lietuvos gy -
ven tojų genocido ir rezistencijos tyri-
mo cen tras, 2009, – 128 p.). Į knygy-
nėlį skambinę  skaitytojai klausė, kur
tą knygą galima būtų nusipirkti. Tad
mieliems skaitytojams pranešame,
kad jau galite šią puikiai išleistą
knygą įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.

Šios knygos veikėjai – ka dai se
gy venę arba dar gyvi žmonės, tekste
minimi slapyvardžiais, kuriais buvo
pasivadinę nepriklausomybės ko vų
metais. Čia atrinktos įdomiausios
par tizanų istorijos ir papasakotos
šiek tiek sutrumpinant, bet ne kei -
čiant esmės, liudininkų išgyveni mų.
Net dauguma pokalbių ir posa kių – iš
kovotojų prisiminimų. Šie žmo nės –
tik rieji knygos autoriai, ra šę Lietu -
vos laisvės istoriją savo likimais.

„Partizanai” – tai jaunimui skir-
ta knyga apie laisvės kovas, vykusias
Lietuvoje po antrosios sovietų oku-
pacijos. Čia aprašomi svarbiausi to
meto šalies ir užsienio įvykiai bei
esminės kovos gairės. Prisiminimų
vėrinys aprėpia visus pasipriešinimo
laikotarpius. Per skaudžią asmeninę
veikėjų pa tirtį   atsiskleidžia jų viltys,
sie kiai, tikslai, o svarbiausia – esmi -
nė laikmečio žymė: anksčiau ar vė -
liau turėjai pasirinkti, ką ginsi ir dėl
ko kovosi. Apsispręsti okupuoto mū -
sų krašto jaunuoliai turėjo anksti,
dažnai vos sulaukę šešiolikos metų.

Leidinys gausiai iliustruotas. Au -
tentiškose ir dabartinėse nuotrau ko -
se – „žaliukų” gyvenimas, kova, sto -

vyklos, bunkeriai, buitis, uniformos,
ginklai, asmeniniai daiktai, spauda.
Kny goje gausu rekonstrukcijų, že -
mėlapių, pieštinių iliustracijų.

„Manau, kad knyga yra nesen-
stantis kultūros reiškinys, leidžiantis
skaitytojui (skirtingai nuo kompiu-
terinių, ar televizijos produktų) mak -
si maliai sutelkti dėmesį į vieną kon -
krečią temą ir ją pažinti labai giliai”,
– sako R. Vėliūtė.

Knygos kaina  — 25 dol. Knygą
galima įsigyti paštu, pridedant 10,25
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 5 dol. Per -
siunčiant daugiau knygų, už kiek -
vieną papildomai siunčiamą knygą –
2.5 dol. siuntimo mokestis. Prieš
perkant prašome paskambinti admi -
nis tracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

,,Partizanai”

Lietuvoje – panašių į save neturintis
krikščioniškas festivalis

Lietuvoje pirmą kartą rengiamas
tūkstančius žmonių pritrauksiantis
krikščioniškas renginys „Evangelijos
dienos”.

Jose – pokalbiai apie amžinąsias
ver tybes, pasaulinio garso evangelijos
mokytojo paskaitos ir muzikos žvaig ž-
 džių koncertai. Renginys vyks spalio
9–11 dienomis Vilniaus „Siemens”
arenoje.

2009-uosius metus Lietuvos vys-
kupai paskelbė Evangelijos žinios
tūkstantmetei Lietuvai metais. Šie
me tai minimi visose šalies parapijose
ir didžiausiose Lietuvos šventovėse –
Šiluvoje, Žemaičių Kalvarijoje, Piva -
šiūnuose bei kitur.

„Lietuvoje apie krikščionybės
tiesas įprasta kalbėti bažnyčiose, san-
tūrioje aplinkoje. Tačiau šiuo metu,
kai pasaulį krečia ekonominė krizė ir
vis daugiau žmonių atsigręžia į am -
žinąsias vertybes, pats laikas ir apie
krikščioniškąsias vertybes prabilti
garsiai”, – sakė renginį inicijuojančio
fondo „The Ministry of David Hatha -
way” atstovas Maksim Kiiranen.

Evangelijos žinios tūkstantmetei
Lietuvai metų proga į Vilnių atvyksta
pasaulinio garso Evangelijos mokyto-
jas iš Didžiosios Britanijos David
Hathaway. Per daugiau kaip 50 tar -
nystės metų jo klausėsi milijonai
žmo nių visame pasaulyje. Lietuvos

gy ventojai jį galės išgirsti Evangelijos
dienų metu.

„Tūkstančiai žmonių klausę D.
Hathaway mokymų prisipažįsta, kad
jų gyvenimas pasikeitė. Skleisdamas
Šventojo Rašto tiesas D. Hathaway
pa deda žmonėms pasikeisti ir atrasti
savo gyvenime daugiau šviesos”, –
pasakojo M. Kiiranen.

Krikščioniški renginiai, į kuriuos
suplūsta minios žmonių, Europoje tu -
ri gilias tradicijas. Panašaus pobūdžio
renginiai neseniai vyko ir Baltijos ša -
ly se – Latvijoje ir Estijoje. Dabar ši
tradicija perkeliama į Lietuvą.

Tris dienas truksiančiose ,,Evan -
gelijos dienose” pasirodys ir Lietuvos
muzikos žvaigždynas: R. Čivilytė,
R. Ščiogolevaitė, V. Vyšniauskas,
„Sounds in G” ir kiti. Sekmadienio
vakarą Vilniuje pirmą kartą bus pa -
ro dyta didžiulio populiarumo sulau -
kusi roko opera „Prisikėlęs” (atlikė-
jai: V. Matačiūnaitė, O. Vyšniauskas,
R. Urbietis, choras „Cantate Domi -
no” ir kt.).

,,Evangelijos dienų” metu bus iš -
da l y ta fondo „The Ministry of Da vid
Ha thaway” surinkta  Suomijos krik š -
čionių parama – 20,000 tonų maisto
produktų rinkinių. Visi ,,Evangelijos
dienų” renginiai nemokami.

,,Avenire”, ,,Balsas.lt” 
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Piligrimai žengė Kristaus gyvenimo keliu
LINA VAITIEKÙNAITÈ
Specialiai ,,Draugui” iš Lietuvos

Ankstyvą rugsėjo 12-osios rytą iš
Aušros Vartų pajudėjo piligrimų gru-
pė, pradėjusi kasmetinį, jau tradicija
tapusį jaunimo žygį keliu Vilnius –
Lentvaris – Trakai. Šių metų kelio-
nės tikslas – aplankyti Trakų Švč. M.
Marijos Apsilankymo bažnyčią, šven-
čiančią 600 metų jubiliejų.

Piligrimus į Trakus labiausiai
traukia stebuklingasis Dievo Motinos
paveikslas, pradėjęs garsėti jau XV
amžiuje ir leidžiantis Lietuvą suvokti
kaip Marijos globojamą kraštą. Pa-
veikslas vainikuotas karūnomis,
dengtas meniškais apkaustais ir yra
seniausias Dievo Motinos atvaizdas
šalyje.

Viskas nuo pat pradžių...

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo
centro organizuota kelionė prasidėjo
nuo Aušros Vartų šventovės. Jauni-
mas vėl būrėsi aplink Lietuvos Jauni-
mo Dienų Kryžių, kuris tęsia Pasau-
lio Jaunimo Dienų Kryžiaus misiją,
iš-keltą dar popiežiaus Jono Pauliaus
II 1984 metais. Tuomet popiežius
kvietė: „Neškite Kryžių per pasaulį
kaip Kristaus meilės žmonijai ženklą
ir skelbkite kiekvienam, kad Kristaus
mirtyje ir prisikėlime galime rasti iš-
gelbėjimą ir išganymą”.

Lietuvos keliauninkus ir svečius
iš Lenkijos išlydėdamas kardinolas
Audrys Juozas Bačkis dabar linkėjo:
„Tegu kryžius būna ne mirties, bet
pergalės ženklas! Eikite ir vadovauki-
tės juo.”

Kryžiaus žinia jį nešantiems

Štai aš pradedu savo kelionę.
Nežinau, kas manęs laukia kelyje.
Kokius žmones aš sutiksiu, kaip

įvyks mūsų susitikimas...
Kelionė prasideda čia ir dabar...

kelyje ir širdyse.
Ir nieko neverta kelionė, kurioje

pasiektas tikslas yra tik atstumas,

skaičiuojamas kilometrais.
(Vilniaus arkivyskupijos 

jaunimo centro informacija)

Prie piligrimų grupės prisijun-
giau ir aš, norėdama skaičiuoti ne tik
nueitus kilometrus... Pabėgdama nuo
kasdieninės rutinos, bandžiau priar-
tėti prie Jo, eiti kartu ir su Juo kalbė-
tis:

Būk mano bendrakeleiviu bent
vieną ar du kilometrus,

Trumpą valandėlę ar visą nenu-
maldomai praskubančią dieną.

Kalbėk su manim,
Papasakok savo istorijas, kuo gy-

veni, ko ilgiesi, trokšti, –
Nes tavo istorija – mano istorijos

tęsinys.
(Ten pat)

Žengdami Vilniaus gatvėmis, o
vėliau miestus jungiančiu plentu,
kartu ėjome ir Jėzaus keliu. Taip
bandėme tą kelią apmąstyti ir atrasti,
kuriame kelio ruože tuomet mes
einame kartu su Jėzumi.

Atkelta iš 2 psl. paminėjome ir
Baltijos kelio dvidešimties metų su-
kaktį. „Tai tik keletas renginių, kurie
pasauliui atskleidė ir parodė, kad
Lietuva ‘ant gaublio – mažas lopinė-
lis, padūmavęs gintaras su pušies
kvapu ir kraujo atšvaitu...’, tačiau
‘mūsų meilėj – ji didžiulė. Mūsų del-
nuose – ji nesudeginama. Mūsų il-
gesys – brangiausia pasaka. Mūsų
akyse ji – saulės kraštas”, – sakė  Zita.

Pirmininkės kalbą Bendruome-
nė sutiko šiltais plojimais. Siderienė
šventės dalyviams pristatė pirmą
kartą Pietvakarių bendruomenę
linksminusią „Cigar Band” grupę iš
Čikagos, vadovaujamą Rolando Jana-

vičiaus. 
Bendruomenės šeimininkės pa-

gamino skanių lietuviškų patiekalų,
iškepė tortų. Rengino organizato-
riams, vadovaujamiems pirmininkės,
nestigo energijos pasirūpinti gražia
salės išvaizda, jaukumu ir kampeliu
vaikučiams tarpusavy pabendrauti ir
laiką praleisti.

Šokiai, šventinė nuotaika, dainos
tęsėsi iki vėlumos. 

Kas esi, kam esi, kur esi?
Sapnuose ar sapnų debesy?
Tyloje ar kurčiųjų kalboj?
Ten kažkur prarastoj Lietuvoj...

Nijolė Byer

FLORIDA

Sezono atidarymo vakaronė

Atkelta iš 3 psl. Užsiminėte apie
emigrantus. Statistiniai duomenys
skelbia, kad 2008 metais iš Lietuvos
emigravo apie 24 tūkst. žmonių. Da-
lis jų sugrįžta, kita dalis – lieka sveti-
mame krašte, ten susilaukia vaikų.
Kaip šie procesai veikia lietuvių kal-
bą?

– Ar puoselėja lietuviai savo
kalbą užsienyje, kaip jie elgiasi
atsidūrę kitoje šalyje?

– Dabartiniai emigrantai, „tre-
čiabangininkai”, elgiasi labai įvairiai.
Tie, kurie pasitraukė po karo, vadi-
namieji paukšteliai, puoselėjo lietu-
vių kalbą ir todėl daugelis jų net šian-
dien ja kalba. Kai kurie ir be akcento:
yra išlaikę tą kalbos lygmenį, kurį
turėjo. Dabartiniai emigrantai, kaip
sako Jurgis Gimberis, namuose kalba
angliškai tam, kad vaikai geriau mo-
kykloje mokytųsi, kad jiems būtų
lengviau. Suprantamas toks tėvų
noras, bet skauda širdį tai matant ir
girdint. Kaip tie vaikai mokės lietu-
vių kalbą, priklausys ir nuo mūsų, čia
esančių. Kiek mes suteiksime jiems
galimybių turėti jiems įdomų lietu-
višką internetą turinio prasme. Ga-
limybę patiems mokytis lietuvių kal-

bos arba bent jau kalbą suprasti, ver-
sti.

Štai dabar yra automatinio verti-
mo sistema, kuri verčia iš anglų kal-
bos į lietuvių kalbą. Ir aš įsivaizduo-
ju, kad ji be tų, kurie gyvena čia,
Lietuvoje, yra plačiai vartojama ir
užsieniečių. Ja kaip tik dažniausiai
naudojasi „trečiabangininkai”, kurie
labai gerai nemoka anglų kalbos – kai
jiems reikia, išsiverčia. Dabar jau
reikia pradėti rūpintis mašininio ver-
timo sistema priešinga kryptimi –
verčiančia iš lietuvių kalbos į anglų jų
vaikams, kuriems lietuviški tekstai
be vertimo sistemos, be žodyno, bus
sunkiai perskaitomi.

– Tad ar esame pajėgūs iš-
saugoti savo kalbos paveldą?

– Žinoma, juk ne dydis lemia –
rūpestis lemia. Man visada pavyzdys
yra islandai, 300 tūkstančių gyvento-
jų, sugebėję sukurti puikią islandų
kalbos technologiją. Visų lygmenų.
Lygiai taip pat estai. Ne skaičius le-
mia. Lemia sąmoningumas ir žinoji-
mas, ką daryti ir noras tai daryti.

Sutrumpinta.
Lrt.lt

R. MARCINKEVIČIENĖ: „TREČIABANGININKŲ”
VAIKAMS REIKĖS ŽODYNŲ

Aušros Vartuose – Kristaus
laukimas

Ne veltui kelionės pradžia tapo
Aušros Vartai, kur Marija vaizduoja-
ma viena, ant rankų dar nelaikanti
savo vaiko. Tačiau kaip kiekvieną ry-
tą brėkštanti aušra parodo pirmuo-
sius tekančios saulės spindulius, taip
ir kūdikio laukianti Motina Marija
čia spinduliuoja tuoj gimsiančio
sūnaus laukimu. Šioje šventovėje
prasidėjo pirmasis etapas – Jėzaus
vaikystė ir gyvenimas iki viešosios
veiklos pradžios.

Kristaus gyvenimas ir mūsų ke-
lionė tęsėsi toliau. Sustoję pailsėti ir
su kaimynu pasidalinti duonos kąs-
niu, vis pakildavome į kitą Jo gyveni-
mo etapą. Taip sekė Jėzaus vieša
veikla, vėliau – Rožinio malda, skaus-
mo slėpiniai ir Prisikėlusio Kristaus
liudijimas džiaugsmingu šlovinimu.

Todėl ne veltui pakely mus pasi-
tikę vietiniai gyventojai šypsojosi ir
tikino, kad mūsų veiduose neišvydo
jokio nuovargio. „Jūsų veidai švyti iš-
duodami džiaugsmą”, – tikino aplan-
kytas Lentvario Viešpaties Apreiški-
mo Švč. M. Marijai parapijos kle-
bonas Tadeuš Aleksandrovič.

Malda ir giesmė

Nešdami Kryžių ir įvairiaspalves
vėliavas mes giedojome giesmes, džiu-
giai sveikinom praeivius ir liudijom
gyvą tikėjimą – kaip jaunimo prašė
popiežius Jonas Paulius II. Kelionės

metu kunigai ir vienuoliai vedė kate-
chezes apie piligrimystės prasmę, ti-
kėjimą, bendruomenę, gyvenimo pa-
šaukimą.

Nuvykę į Trakus galėjom dar
kartą išsakyti intenciją, kurią kiek-
vienas sau išsikėlėme kėlionės pra-
džioje. Dabar į mus jau žvelgė Marija
su sūnumi ant rankų. Jai į maldų dė-
žutę ir sumetėme savo rašytas min-
tis, jausmus, išgyvenimus. Mūsų ži-
nutės išreiškė padėką ir prašymus, ko
mes norime, tikime ir viliamės, kad
išsipildys.

Neliko nuovargio

Vėlyvą vakarą sugrįžus namo ir
mintyse peržvelgus visos dienos aki-
mirkas, net buvo sunku patikėti, kad
taip lengvai sugebėjome pabėgti nuo
sostinės šurmulio, užmiršti kasdieni-
nius rūpesčius ir net nepastebėti
įveiktų kilometrų, nes paprasčiausiai
mes jų neskaičiavom. Tada mes su-
lėtinom tempą ir ėjom kartu su Juo.

Nuo ryto aušros
Iki vakaro žaros
Šlovinam Tave,
Mūsų Viešpatie.

Savo meile nuoširdžia
Jėzau, apgaubi mane
Kai pakviečiu į save,
Gyveni Tu širdyje.

Piligriminis žygis iš Aušros Vartų į Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčią
jau tapo tradicija.

Atokvėpio minutės.
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��Seserys kazimierietės visus
ma loniai kviečia į kasmetinį – 89-ąjį –
lėšų tel ki mo pobūvį, kuris vyks sek -
ma dienį, spalio 4 d., Hilton viešbuty-
je, Oak Lawn, IL (94th St. ir Cicero
Ave. sankryža). Įėjimas nuo 12:30
val. p. p., pietūs – 1:30 val. p.p. Kaina
– 35 dol. Vietas užsisakyti galite pa s -
kambinę seselei Genevieve tel.: 773-
776-1324. 

��Akademinis skautų sąjūdis
šiemet švenčia savo garbingą 85-ąjį
jubiliejų. Ta proga Čikagos skyrius
ruošia savo metinę šventę spalio 9 d.
(penktadienį) ,,Carriage  Greens
Country Club” patalpose (Darien,
IL). Bilietus prašome užsisakyti iki
spalio 4 d. pas fil. Jolandą Kerelienę
tel. 630-257-2558. 

��Kviečiame į Lietuvos šaulių są -
jungos 90-mečio įkūrimo ir šaulių są -
jungos tremtyje 55 metų atkūrimo
su kakčių minėjimą-pokylį š. m. spalio
10 d., šeštadienį, 6 val. v. Šaulių na -
muose, 2417 W. 43th Street, Chicago,
IL 60632. Svečius pasitiks pučiamųjų
orkestras ,,Gintaras”, dainuos Rasa
Zub reckaitė, jai akompanuos Jeroni -
mas Vitavičius. Visų laukia skani va -
ka rienė bei baras. Bilieto kaina – 30
dol. Tel. pasiteiravimui: 773-434-3713. 

��JAV Lietuvių Bendruomenės
Kul tūros tarybos kvietimu  spalio 10
d., šeštadienį, 6:30 val. v.  Fondo salė-
je, PLC, Lemonte, kon cer  tuos tarp-
tautinių konkursų laureatas liau  dies
instrumentų ansamblis ,,Vai vora” ir
solistė Irena Milkevičiūtė. I. Mil  ke vi -
čiūtė buvo pirmoji solistė iš Lietuvos
jau nuo 1989 m.  dainavusi Lie tuvių
Operos pastatymuose: G. Verdi ,,Tru -
badūras”, A. Ponchielli ,,Lietu viai”,
G. Verdi ,,Otello”, V. Be llini ,,Norma”
ir V. Klovos ,,Pi lė nai”. Pasi teiravimui
tel.: 708-691-9674.

��Spalio 10 d., šeštadienį, 5:30
val. p.p. Lietuvių dailės muziejuje,
PLC vyks dailininko Rimo Čiurlionio
parodos atidarymas.

��JAV LB Lemonto apylinkė ir
Vy  dūno fondas maloniai kviečia visus
į dr. Tomo Remeikio knygos ,,Lie tu -
vos Respublikos užsienio politika.
Dokumentai 1939–1940” sutiktuves, 
kurios vyks spalio 11 d. 12:30 val. p. p.
Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio
lie tuvių centre, Lemonte.

��Pianisto Edvino Minkštimo ir
violončelininko Dane Johansen kon-
certas vyks sekmadienį, spalio 18 d.,
12:30 val. p.p. Lietuvių dailės mu zie -
juje, Pasaulio lietuvių centre, 14911

127th Street, Lemont, IL. Visus kvie -
čia Lietuvos vaikų globos būrelis
,,Saulutė”.

�Evangelijos paskelbimo ir Lie -
tuvos vardo tūkstantmečio paminė -
jimui Lietuvos vyskupų konfederaci-
jos pirmininkas, Kauno arkivyskupas
metropolitas Sigitas Tamkevičius
spa lio 24 d. 12 val. p. p. Mundelein se -
minarijoje, 1000 East Maple Ave.,
Mun delein, IL 60060, aukos iškilmin-
gas šv. Mišias. Po šv. Mišių seminari-
jos konferencijų salėje jūsų lauks aga -
pė, turėsite progos pasidalyti maistu,
susitikti su arkivyskupu, pabendrau -
ti, pasidžiaugti trumpa ,,Lau mės” ir
,,DanceDuo” programėle. Pakvieti -
mus galima įsigyti Gedimino lituanis -
tinėje mokykloje pas tėvų komiteto
pir mininkę Beatą (tel.: 847-668-
1731) arba pas mokyklos direktorę
Violetą (tel.: 847-244-4943). Pakvieti -
mus taip pat galite įsigyti ir pas JAV
LB valdybos narius.

�Lietuvių namų (Philadelphia)
31-oji mugė (Lithuaniain Fair) vyks
lapkričio 7–8 dienomis. Kviečiame
ruoštis dalyvauti lietuviško krupniko
konkurse. Užsiregistruoti ga lite el.
paštu: Ewashofsky@verizon.net (Es -
tera Bendžiūtė-Washofsky).

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

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

JANINOS MONKUTĖS-MARKS 
gobelenų paroda 

,,8 pavasariai, vasaros, 
rudenys ir žiemos”

spalio 2 d. 
atidaroma 

Anastazijos ir Antano Tamošaičių
galerijoje ,,Židinys”, Vilniuje. 

Paroda tęsis iki spalio 23 d. 

Lankymo valandos: trečiadie niais –
penktadieniais 12 val. p. p. – 6 val.
v.; šeštadieniais 12 val. p. p – 4 val. 

Galerijos adresas: Dominikonų g.
15/1, Vilnius, Lietuva. 

DĖMESIO! DĖMESIO!

Knygos ,,‘Draugui’ – 100. Už ti kėjimą ir lietuvybę” sutiktuvės,
turėjusios  būti spalio 4 d., sekmadienį, Lietuvių dai lės muziejuje, Pasaulio
lietuvių cen t re, 14911 127th St., Lemont, IL 60439, nukeliamos vėlesniam
laikui. 

Spalio mėnesį Čikagos arkivyskupijoje skaičiuojami šv. Mišių lankytojai.
Raginame visus lietuvius kuo gausiau dalyvauti šv. Mišiose artimiausioje lie -
tuviškoje šventovėje, kur po Mišių galėsime susiburti ir pabendrauti parapijos
salėse. 

Lietuviškos parapijos yra gyvieji išeivijos dvasinio susitelkimo, tautinio
bei kultūrinio bendravimo židiniai. Mūsų visų aktyvus dalyvavimas padės
juos išsaugoti  dabartinei ir ateinančioms kartoms. Čikagos apylinkėje veikia
trys lietuviškos parapijos ir viena misija, kur galime melstis ir bendrauti gim -
tąja kalba. 

Šv. Mišios sekmadieniais lietuvių kalba vyksta:

Šv. Antano parapijoje (Cicero)
Sekmadieniais 9 val. r.
1510 South 49th Court, Cicero IL
Tel.: 708-652-0231

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje (Marquette Park) 
Sekmadieniais 10:30 val. r.
6858 South Washtenaw Avenue, Chicago IL
Tel.: 773-776-4600

Švč. Marijos Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje (Brighton
Park)  

Sekmadieniais 10 val. r. 
2745 West 44th Street, Chicago IL
Tel.: 773-523-1402

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje (Lemont)
Sekmadieniais 9 val. r.; 11 val. r.; 6 val. v.
14911 West 127th Street, Lemont IL
Tel.: 630-257-5613

Amerikos lietuvių Romos katalikų federacija

IŠLAIKYKIME LIETUVYBĖS ŽIDINIUS 

Mecenatas Domas Adomaitis (centre su gėlėmis) atsisveikinime su dailininko
Adomo Varno kūriniu ,,Mindaugo karūnavimas”,  su savo arti mai siais (iš kai-
rės): Pauliumi Riškumi, Vladu Ruzga, Antanuku Riškumi ir Jur giu Riškumi.                                                   

Inos Stankevičienės nuotr.

Mundelein kunigų se minarija

Spalio 9 d., penktadienį, 
Čiurlionio galerijoje 

Jaunimo centre 
(5620 S. Claremont Ave.,

Čikaga, IL, 60636) 
vyks dailininkės 

DANGUOLĖS KUOLIENĖS 
dar bų parodos 

,,Ieškojimai ir atradimai” 
atidarymas 

Paroda tęsis iki spalio 31 d.

Emilija Kantas, gyvenanti Chicago, IL, užsiprenumeravo „Drau-
gą” metams ir paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Labai ačiū.

Allan W. Karlove, gyvenantis Glenview, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą bei paaukojo leidybai paremti 50 dol. auką.
Dėkojame Jums.


