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Vilnius (URM info) – Lietuvos
užsienio reikalų ministras Audro-
nius Ažubalis prezidentės Dalios
Grybauskaitės vadovaujamos delega-
cijos sudėtyje atvyksta į New York
dalyvauti Jungtinų Tautų Generali-
nės Asamblėjos 66-oje sesijoje. Vieš-
nagės JAV metu planuojami ministro
dvišaliai ir daugiašaliai susitikimai
su kitų šalių kolegomis.

Rugsėjo 21 d. ministras kaip
Europos saugumo ir bendradarbiavi-
mo organizacijai (ESBO) pirminin-

kaujančios valstybės atstovas daly-
vaus ESBO ir Europos Tarybos posė-
dyje bei ESBO trejeto (Airija, Lietuva
ir Kazachstanas) užsienio reikalų
ministrų susitikime. Rugsėjo 22–23 d.
A. Ažubalis kalbės Demokratijos
sambūrio Jungtinėse Tautose užsie-
nio reikalų ministrų susitikime ir
Valdančiosios tarybos steigiamajame
posėdyje. Ministras taip pat dalyvaus
Europos Sąjungos šalių narių užsie-
nio reikalų ministrų susitikimuose
su Rusijos užsienio reikalų ministru

Sergej Lavrov rugsėjo 20 d. ir JAV
valstybės sekretore Hillary Clinton
rugsėjo 22 d.

Viešnagės New York metu taip
pat planuojami dvišaliai A. Ažubalio
susitikimai su Izraelio, Kazachstano,
Kirgizijos, Rusijos, Tuniso, Jordani-
jos ir kitų šalių užsienio reikalų
ministrais. Ministro susitikime su
New York ir apylinkių Lietuvių
Bendruomenės atstovais numatoma
aptarti jų veiklos klausimus.  

Kaunas (Paul Triukas, ELTA) –
37-ojo Europos vyrų krepšinio čem-
pionato (,,Eurobasket 2011”) nugalė-
toja tapo Ispanijos rinktinė, lemia-
mosiose rungtynėse susitikusi su
Prancūzijos krepšininkais. Ispanai
laimėjo visus kėlinius ir galiausiai
šventė pergalę rezultatu 98:85. Bron-
zos medalius iškovojo David Blatt tre-
niruojama Rusijos rinktinė. Kovin-
gieji varžovai iš Makedonijos, kurie
nukovė ir lietuvius, aršiai priešinosi
rusams, tačiau pralaimėjo 72:68.

Nors tik auksą ir sidabrą iškovo-
jusios rinktinės gavo tiesioginius
kelialapius į olimpines žaidynes, 3–6
vietas užėmusios rinktinės kitais me-
tais dalyvaus olimpiniame atrankos
turnyre kartu su kitų žemynų ko-
mandomis, nepakliuvusiomis į olim-
piadą. Tarp šių komandų yra ir Lie-
tuvos rinktinė. Lietuviai „EuroBas-

ket 2011” užėmė garbingąją 5-ą vietą. 
Lietuvos rinktinė iškovojo 7-as

pergales ir patyrė 3 nesekmės. Lietu-
viams šiame čempionate rezultaty-
viausiai žaidė Mantas Kalnietis,
rinkdavęs po 11 taškų per rungtynes.
Vidutiniškai po 10.9 taško rinkdavo
Rimantas Kaukėnas, po 9.5 – Šarūnas
Jasikevičius, po 8.9 – Simas Jasaitis,
po 8.4 – Jonas Valančiūnas, Martynas
Pocius ir Darius Songaila, po 6.3 –
Robertas Javtokas, po 5.8 – Paulius
Jankūnas, po 4.5 – Marijonas Petravi-
čius, po 3.9 – Kšištof  Lavrinovič.

Šio čempionato simbolinį penke-
tuką, kurį tradiciškai renka žurnalis-
tai, sudarė Tony Parker (Prancūzija),
Bo McCalebb (Makedonija), Juan
Carlos Navarro (Ispanija), Andrei
Kirilenko (Rusija) ir Pau Gasol (Is-
panija). Naudingiausiu čempionato
žaidėju pripažintas Navarro.

A. Ažubalis dalyvaus JT Gen. Asamblėjos sesijoje New York

Čikaga (,,Draugo” info, BNS) –
Baigdama darbo vizitą JAV Seimo
pirmininkė Irena Degutienė susitiko
su JAV prezidento Barack Obama
bendražygiu, buvusiu jo kabineto
vadovu, miesto meru Rahm Emanuel
ir aplankė vietos lietuvius.

Seimo pirmininkė pakvietė Či-
kagos merą kartu su šį rudenį ren-
giama JAV verslo misija atvykti į
Vilnių ir priminė, kad Vilnių ir Čika-
gą jau beveik du dešimtmečius, nuo
pat 1993 metų, sieja draugystės ry-
šiai. ,,Lietuviai jau yra tapę neatsie-
jama Čikagos dalimi”, – per susitiki-
mą su miesto meru priminė I. De-
gutienė, kuri ypač įvertino išeivijos
rūpestį lietuvybės, kultūrinio pavel-
do išsaugojimo ir švietimo srityse ir
paprašė mero skirti Čikagos lietu-
viams deramą dėmesį. 

Savaitgalį Čikagoje viešėjusi I.
Degutienė aplankė Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčią ir lietuvy-
bės tradicijas puoselėjančius Mar-
quette Park parapiją, Jaunimo centrą
ir Čikagos lituanistinę mokyklą,
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
apžiūrėjo parodas ,,Lietuva tremty-
je” bei ,,Prezidentas Aleksandras
Stulginskis tremtyje”.

Rugsėjo 17 d. popietę Balzeko lie-

tuvių kultūros muziejuje Seimo pir-
mininkė susitiko su vietos lietuviška
žiniasklaida. Po susitikimo ten pat
vyko garbingas svečių iš Lietuvos
priėmimas, kuriame dalyvavo ir Gru-
zijos premjero pirmasis pavaduoto-
jas Giorgi Baramidze.   

Sekmadienį Seimo pirmininkė
dalyvavo Pal. Jurgio Matulaičio misi-
joje vyskusiose šv. Mišiose, Pasaulio

lietuvių centre Lemont susitiko su
vietos lietuviais. I. Degutienė papra-
šė JAV lietuvių pagal išgales palaiky-
ti svarbiausius Lietuvos nepriklau-
somybę įtvirtinančius ir stiprinan-
čius projektus energetinės nepri-
klausomybės, NATO matomumo re-
gione, investicijų pritraukimo ir ki-
tose srityse. 

• Tema: Užsieniečių teisinės pa -
dėties įstatymo projektas – 2

• Baigėsi ,,Geriau tyla negu by -
la” gadynė – 3

• Atgaivinta LB Marquette Park
apylinkė – 4

• Pagerbėme Šiluvos Švč. Mer -
ge lę Mariją – 4, 9

• Paminėtas Švč. Mergelės Ma -
rijos apsireiškimas Šiluvo je –
5

•,,Lietuvė moteris...” – 6
• Šventadienis – 8
• Be palapinės – į Harry Potter

parką (6) – 8
• Sportas – 9
• Čikagos lietuviška pradžia – 10

Atgaivinta LB Marquette Park
apylinkė – 4 psl.

Rugsėjo 17 d. Irena Degutienė (sėdi v.) su delegacija lankėsi Čikagos lituanistinėje mo-
kykloje, įsikūrusioje Jaunimo centre. Pritūpę ČLM direktorė Jūratė Dovilienė ir LR am-
basadorius JAV  ir Meksikai Žygimantas Pavilionis.                        Rimo Rekašiaus nuotr.

,,Eurobasket 2011” taurė – ispano Felipe
Reyes rankose.                          EPA-ELTA nuotr.

Seimo pirmininkė susitiko su Čikagos lietuviais
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Šeštadienį,� rugsėjo� 17� d.,� Čika-
gos� lituanistinėje� mokykloje� vyko
tvarkaraštyje� nenumatyta� istorijos
pamoka.�ją�vedė�ne� istorijos�moky-
tojas,� o� LR� Seimo� pirmininkė� Irena
Degutienė� ir� kartu� su� ja� atvykę� jos
vadovaujamos� delegacijos� nariai.
Mokiniai�ne� tik� išklausė�pasakojimą
apie� Seimo�pirmininkės� viešnagės� į
Washington,� DC� tikslą,� bet� ir� buvo
supažindinti� su� dabartiniais� Lietu-
vos�siekiais,�rūpesčiais.�Kartais�mums,
suaugusiems,�atrodo,�kad�mūsų�vai-
kai�dar�per�maži�ką�nors�suprasti,�jog
jiems�niekas�neįdomu.�Tačiau�pabu-
vojus� šioje� pamokoje� ir� išgirdus� I.
Degutienei�mokinių�užduotus�klau-
simus�(jiems�rūpi� ir�dviguba�piliety-
bė,�ir�tai,�ar�jie,�baigę�mokyklas�jAV,
galės� studijuoti� Lietuvoje,� ir� ką� Lie-
tuva� daro,� kad� mokslus� užsienyje
baigę�lietuviai�grįžtų�į�tėvynę�ir�t.�t.)
supranti,� kad� jaunajai� išeivijai� rūpi
Lietuva.�Tikėkimės,�kad�ir�kiti,�į�litua-
nistines�mokyklas�atvykstantys�aukš-
ti� Lietuvos� pareigūnai� dalyvaus� dar
ne�vienoje�istorijos�pamokoje.

Redaktorė�Laima Apanavičienė
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Redakcijos žodis Tema: Užsieniečių Teisinės padėTies
įsTaTymo projekTas

Vasaros pradžioje Vyriau-
sybė pritarė naujajam
Užsieniečių teisinės pa-

dėties įstatymo (toliau – UTPĮ)
projektui, o dabar pastarasis ofi-
cialiai pristatomas Seimui. Įsta-
tymas apsprendžia svarbius vi-
sai šaliai klausimus – nustato
užsieniečių atvykimo ir išvyki-
mo, buvimo ir gyvenimo, prieg-
lobsčio suteikimo, integracijos
ir natūralizacijos, sprendimų dėl
užsieniečių teisinės padėties apskundimo tvarką, kitus
užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klau-
simus. Tenka pabrėžti, kad UTPĮ priėmimas jau net ir vė-
luoja, nes į jį perkeliamos trys direktyvos jau turėjo įsiga-
lioti (paskutinė – liepos 20 d.). Manau, jog Seimui pateik-
tame UTPĮ projekte matyti daug ,,skylių”, kurios neigia-
mai paveiks valstybės institucijų valdymą, užsieniečiams
ir toliau liks galimybių išvengti mokesčių mokėjimo, o
projekte surašytos užsieniečių integracijos „nuostatos”
sudarys palankias sąlygas pasikartoti Paryžiaus, Lon-
dono ar Oslo įvykiams ir Vilniuje.

UTPĮ projekte aiškiai matoma politinė vidaus reika-
lų ministro ir Vyriausybės vadovo valia tęsti gegužės mė-
nesį pradėtą nesuvokiamą Migracijos departamento
naikinimą, jo veiklą perduodant ir taip dėl finansinių
trūkumų nustekentai policijai, kuri nuolat grasina ma-
žinti esamų pareigūnų skaičių. Įstatymo projekto aiški-
namajame rašte tokio žingsnio motyvai, kaip ir iki šiol
viešojoje erdvėje, nenurodomi ir neaptariami.

Keista matyti šalies politinius vadovus (vidaus rei-
kalų ministrą ir premjerą), besivadovaujančius voliunta-
rizmu ir nuosekliai silpninančius valstybę. Įstatymo pro-
jektas taip surašytas, kad institucija, vykdanti šį įstaty-
mą, – neįvardijama. Todėl po to, jeigu Seimas teiktųsi pri-
imti šį įstatymą, Vyriausybė savo nutarimu dar turės
įvardyti instituciją, kuriai ji paves įgyvendinti UTPĮ.
Kuriamas tikrai blogas atvejis: jeigu ateityje visi įstaty-
mai bus surašyti taip kaip šis, tai mokesčius Vyriausybės
pavedimu galės rinkti gaisrininkai, o Policijos veiklos
įstatymo vykdymas galės būti pavestas vykdyti kad ir
kokiam nors sporto klubui.

(...) Iki šiol nerandu atsakymo: kam tokiam, „neapsa-
komai svarbiam”, užmynė ,,ant uodegos” Migracijos de-
partamentas, kad vidaus reikalų ministras ir Vyriausy-
bės vadovas taip paslaugiai stengiasi sunaikinti šią insti-
tuciją? Matant ir vertinant emigracijos svarbą Europos
Sąjungos ateičiai, kaistančią jos padėtį pietuose ir pasku-
tinius ES vadovybės sprendimus dėl galimų taisyklių
pasikeitimų Šengeno erdvėje bei atskirų ES valstybių sa-
varankiškus veiksmus (Prancūzija, Italija, Danija), Lie-
tuva, užuot stiprinusi migracijos klausimų institutą, jį
skaido ir naikina. Grįžtam ten, kur jau buvom sovietme-
čiu – į policinę valstybę. Tam, kad suvoktų siūlomo spren-
dimo absurdiškumą, jo autoriams vertėtų pamatyti ES
politikų ir migracijos specialistų veidus ir reakciją po to,
kai jie išgirsdavo apie tokį sprendimą. Vadovaujantis to-
kiu valstybės valdymo reformos „sistematiškumu”, grei-
tai neliks ir pačios valstybės.

Kita UTPĮ projekto skylė – leidimų gyventi nagrinėji-
mo terminai. Čia sukuriamos net keturios naujos proble-
mos. Pirma, leidimų gyventi nagrinėjimo terminų maži-
nimas aukštos kvalifikacijos darbuotojams, dėstytojams,
tyrėjams ir jų šeimos nariams nuo 6 iki 2 mėn. Tuo tarpu
ES direktyva siūlo 4 mėn. užsieniečių patikros terminą.
Praktika rodo, kad esant dabartiniam migracijos specia-
listų skaičiui kokybiškos patikros per 2 mėn. atlikti bus
neįmanoma. Trečiųjų šalių piliečių dviejų mėnesių pa-
tikros laikas, kurį siūlo Vyriausybė, įspraus į kampą ir
pačią valstybę, nes, siekiant nepažeisti įstatymo reika-
laujamų terminų, reikės priimti kompromisinius ar ga-
linčius pažeisti pačios valstybės saugumą sprendimus.
Šios užsieniečių bylos bus dar sudėtingesnės nei dabar,
nes bus taikomas ,,vieno langelio” principas ir atsiras pa-
pildoma veikla – vertinti, ar įmonė neužsiima pramanyta
veikla ir ar paties užsieniečio įdarbinimas nėra prama-
nas. (...)

Jeigu imigracijos į Lietuvą srautai pasieks bent da-
linį 2007–2008 m. srautų lygį, net nepakeitus nagrinėjimo
terminų, Migracijos departamente reikės didinti specia-
listų skaičių. Tuo tarpu dabar čia drastiškai mažinamos
pareigybės (2011 m. sumažinta 31 pareigybė). Matyt, pri-
siimdamas visą politinę atsakomybę už galimas pasek-
mes, vidaus reikalų ministras privalėtų Migracijos de-
partamento nuostatuose daryti naujas pataisas, pasirink-
damas, kas svarbiau – visuomenės saugumas (kokybiška
užsieniečio patikra) ar skubesnis leidimų gyventi išdavi-

mas užsieniečiams (greitesnis
emigravusių Lietuvos piliečių
pakeitimas užsieniečiais). (...)

Kiekvienas leidimo gyventi
Lietuvoje nagrinėjimas – tai
nauja istorija, visiškai nepana-
ši į anksčiau nagrinėtą. Iki šiol
per 20 metų Migracijos departa-
mento vykdytos užsieniečių pa-
tikros save pateisino. Antra,
įstatyme pirmą kartą atsiranda
atvejis, kada leidimo gyventi iš-

davimo terminas siejamas su konkrečia specialybe (dės-
tytojais). O kuo prastesni, pavyzdžiui, IT specialistai ar
tarptautiniai pervežėjai? Įstatyme to neturėtų būti – tai
poįstatyminių teisės aktų kompetencija, nes tai yra imi-
gracijos politikos priemonė. Trečia, abejonių kelia ir rei-
kalaujamas atlyginimo dydis, kurį turėtų uždirbti aukš-
tos kvalifikacijos darbuotojas.

Pagal dabartinį apibrėžimą, tai turėtų būti apie 4,000
Lt per mėnesį neatskaičius mokesčių. Ar toks atlygini-
mas tikrai vertas aukštos kvalifikacijos darbuotojo var-
do? (...). Jeigu įstatymo leidėjas tam pritars, tai Lietuva
dar daug metų neišbris iš esamų emigracijos srautų. Kad
ir kaip ten būtų, bet šiuo atveju atlyginimo dydis kvali-
fikuotam darbuotojui yra aiškiai ne ekonominis, o politi-
nis sprendimas, nes vien nuo kalbų apie reikalingus kva-
lifikuotus darbuotojus Lietuvoje padėtis tikrai nepage-
rės. Manau, jog mažiausias aukštos kvalifikacijos dar-

buotojo darbo užmokesčio reikalavimas turėtų būti apie
2,5–3 VDU. Tada ir šeimos atsivežimas būtų pateisinamas
(įmokos socialiniam bei sveikatos draudimui ir pan.).
Ketvirta, netenka abejoti, kad tokios kokybės „aukštos”
(uždirbantys iki 4,000 Lt) kvalifikacijos darbuotojai ne-
trukus taptų gausiausia imigruojančių užsieniečių gru-
pe. Tokiu būdu nedarbui pasmerktume savo piliečius.

Lietuva ir toliau nesugeba pasinaudoti užsieniečių
teikiama nauda. Skylėti Komandiruočių, Akcinių ben-
drovių, mokesčių bei kiti įstatymai iki šiol sudarė sąly-
gas nemokėti mokesčių valstybei ne tik trečiųjų šalių pi-
liečiams, bet ir juos įdarbinusiems darbdaviams. O dabar,
neužlopę minėtų įstatymų skylių, imamės dar plačiau
atverti savos šalies vartus, tiesiog kviesdami pasinaudoti
apsiginti nesugebančia valstybe. Reikėtų tikslinti ir stip-
rinti minėtų įstatymų vykdymą užtikrinančių institucijų
kompetenciją užsieniečių kontrolės srityje. Jos turi siųsti
Migracijos departamentui savo išvadas, kurių pagrindu
pastarasis naikintų išduotus leidimus laikinai gyventi.
Taip pat reikia ruoštis ir tam, kad įsigaliojus šio įstatymo
nuostatoms – leisti užsieniečiams ieškoti darbo – Lie-
tuvoje pačiu artimiausiu metu atsiras ir trečiųjų šalių
užsieniečių darbo rinka. Ar yra įvertinti šie pokyčiai ir
kaip jie „atsirūgs” Lietuvos piliečiams?

Silpniausia UTPĮ projekto dalis – užsieniečių inte-
gracijos klausimų sprendimas. Nors projekte šiam
klausimui ir yra skirti keli straipsniai, bet jie apsiriboja
tik nurodymu Vyriausybei sukurti komisiją ir patvirtin-
ti jos nuostatus kažkada ateityje. Taigi šie klausimai ne-
buvo sprendžiami iki šiol, jie nebus sprendžiami ir po šio
įstatymo įsigaliojimo: lakinsime šunis tuomet, kai bus
laikas į medžioklę joti. (...) Ko gero, šiuo klausimu turėtų
būti priimtas atskiras įstatymas ir sukurta centralizuota
institucija, atsakinga už užsieniečių integraciją Lietu-
voje. Tik neaišku, kodėl toks svarbus klausimas, žinant
padėtį Lietuvoje, iki šiol net nepradėtas svarstyti.

Sutrumpinta
Bernardinai.lt

Dainius Petras Paukštė – Lietuvos teisininkas, prof-
sąjungų ir politinis veikėjas.

Senų ,,skylių”
palikimas ir naujų

darymas
DAINIUS PAUKŠTĖ

Lietuva ir toliau nesugeba pasi-
naudoti užsieniečių teikiama nauda.
Skylėti Komandiruočių, Akcinių ben-
drovių, mokesčių bei kiti įstatymai iki
šiol sudarė sąlygas nemokėti mokes-
čių valstybei ne tik trečiųjų šalių pi-
liečiams, bet ir juos įdarbinusiems
darbdaviams.



Kartais dienos įvykiai atminty-
je išjudina susandėliuotus pri-
simini mus. Taip atsitiko ir

šiandien, perskai čius žinių agen-
tūros ,,Associated Press” pranešimą,
kad rugsėjo 20 d. įsigalioja potvarkis,
panaikinantis iš skirtinį homoseksu-
alių žmonių traktavimą JAV kari-
nėse pajėgose: kariuomenėje, laivyne
ir oro pajėgose. 

Lietuviško internetinio dienraš-
čio Delfi.lt straipsnyje Remigijus
Švėgž da rašo, kad gėjai (Lietuvoje pa-
plitęs angliškas žodis su lietuviška
galū ne – R. K.), atliekantys karinę
tarnybą, nėra naujiena. Dar senovės
Ro mo je iš gėjų buvo formuojami spe-
cialūs kariniai vienetai. Dažnai tokie
kariai buvo vertinami labiau už ka-
rius heteroseksualus. ,,Tačiau keitėsi
laikai, keitėsi papročiai. Nuo vidu-
ramžių iki pat XX a. vidurio ar dar
vėliau dau gelyje pasaulio valstybių
buvo ne tik neleidžiama, bet drau-
džiama [homoseksualams – Red.] tar-
nauti kariuomenėje”, – rašo Švėgž-
da.

Šio autoriaus apžvalginiame
straips nyje toliau skaitome, kad per
visą JAV kariuomenės istoriją į gėjus
bu vo žiūrima kreivai. Ilgainiui ka-
riuo menės vadai ištobulino metodus,
įs kaitant įvairius psichologinius tes-
tus bei tam tikro turinio pokalbius,
ku rių tikslas buvo išaiškinti gėjus,
prieš jiems įstojant į kariuomenę.
Pavyku siems pralįsti pro pirminį
rūšiavimą, reikėdavo slėpti savo ly-
tinę orientaciją. Būti pašalintam iš
kariuomenės užteko būti atpažintam

esant homoseksualu.

Paimtas į JAV kariuomenę ir joje
baigęs klinikinės psichologijos ap-
mo ky mą, buvau paskirtas į vienos
bazės ligoninės protinės sveikatos
centrą. Tą centrą ne tik administra-
vau, bet ir prisidėjau prie kasdieni-
nių patarnavimų kareiviams, jų šei-
moms bei ka riuomenės administraci-
jai. Viena iš mūsų teiktų paslaugų
buvo įvertinti kareivius psichiškai.
Dažniausiai keliamas klau   simas bu-
vo, ar atsiųstasis tinka toliau likti
kariuomenėje. Tais lai kais (1959–1960
metais) mums, kaip įvertintojams,
buvo keturi pasirinkimai: vertina-
masis galėjo būti rastas kariuomenei
netinkamu; nepageidau tinu; homo-
seksualu arba tinkamu toliau likti
kariuomenėje. Mūsų atliktas kliniki-
nis įvertinimas tapdavo pateisinamu
dokumentu kareivį atleidžiant ar
pavarant jį iš kariuo me nės. 

Laikui bėgant, maždaug nuo 1990
metų kai kurie kandidatai į JAV
prezidentus priešrinkiminių kalbų
me tu vis dažniau pradėjo kalbėti, jog
reikėtų nustoti atvirai žmones dis-
kriminuoti ir leisti homoseksua lams

tarnauti kariuomenėje. Arčiau siai
prie to priėjo Bill Clinton. Deja, tapęs
prezidentu, jis susilaukė didelio pasi-
priešinimo iš kariuomenės va dovy-
bės. Bijota, kad pakeitimai pakenks
moralei ir šalies saugumui. Ta čiau
1993 metais buvo priimtas kompro-
misinis įstatymas, populiariai pava-
dintas principu ,,Neklausk – nesa-
kyk”. Pagal jį, kariuomenės va dovy-
bė neturėjo teisės į kariuomenę sto-
jančius klausinėti apie jų lytinę
orien taciją. Buvo palikta teisė tar-
nauti kariuomenėje su sąlyga, kad
nie kam neprasitars apie savo lytinę
orientaciją. Taigi prasidėjo, kaip aš
vadinau, ,,geriau tyla negu byla” ga -
dynė.

Požiūris į homoseksualus kariuo-
menėje atspindėjo tuo laiku egzis-
tavusį visuomenės požiūrį į juos. Vi -
suomenės požiūris atsispindėjo ir
me dicinoje. Pirmuose trijuose diag-
nos tikos vadovuose, išleistuose Ame -
rican Psychiatric Association (Ame-
rikos psichiatrų sąjungos), ho mo-
seksualizmas buvo viena iš daugelio
psichiatrinių diagnozių, neatsi žvel-
giant į paties asmens požiūrį į tai. Su
JAV pilietinių teisių sąjūdžiu ir iš jo

kilusiais įvairiais vienodų teisių
reikalavimais, jie pasiekė įvairias
gru pes, save laikiusias užguitomis.
Būrėsi kovotojai už homoseksualų
teises. Jų kovos persimetė ir į Ame -
rikos psichiatrų sąjungą, kuri savo
komitetų struktūrose turėjo teisę iš -
braukti homoseksualizmą iš psi-
chiatri nių ligų sąrašo. Taip ir atsi-
tiko su vėliau išleistais diagnostikos
vado vais: komitetas nubalsavo, kad
tokios diagnozės daugiau nebebus.
Taškas.

Baigdamas rašyti šią skiltį pano -
rau pasižiūrėti, ką apie homoseksua-
lizmą rašė bostoniškė ,,Lietuvių en -
ciklopedija”. 1956 m. laidos VIII tome
štai ką radau: ,,Homoseksualizmas
(gr. Homos ,,lygus, vienodas”, lot.
Sexus ,,lytis”) meilė arba lytinė trau-
ka tai pačiai lyčiai. Mokslas homo -
sek sualizmą laiko psichopatologiniu
reiškiniu, ir šią lytinę nenormalystę
ty rinėja psichiatrai bei teisminė me -
dicina. Homoseksualizmas pasireiš -
kia daugiau vyruose negu moteryse.
Žr. Seksualinė patologija.” Pastarasis
terminas turėjo pasirodyti 27-jame
čia minimos enciklopedijos to me, bet
ten apie tai visai nieko nerašoma.
Nejau redaktoriai pranašiškai nu -
matė, koks likimas šios sąvokos lau -
kia, ir nutarė, kad 1968 m. išleistame
tome apie tai nėra reikalo kalbėti?

Romualdas Kriaučiūnas – klini-
kinis psichologas, 2005 m. gavęs JAV
LB Kultūros tarybos Žurnalistikos
premiją už ilgalaikį darbą žinias-
klaidoje.
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Baigiasi ,,Geriau tyla
negu byla” gadynė
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

TUSK IR KUBILIUS ŽADA

Taip Lenkijos laikraštis „Nas
Dziennik” pavadino žinutę apie Len -
kijos premjero Donald Tusk ir Lie -
tuvos premjero Andriaus Kubiliaus
susitikimą Lietuvoje.

Ką žada Tusk? Bus sudaryta ben-
dra Lietuvių-lenkų komisija (lenk.
zespoł) švietimo reikalams. Susirin -
kusiems Vilniaus Šv. Teresės bažny -
čioje lenkams Tusk prižadėjo: lenkų
švietimas Lietuvoje naudosis ypatin-
ka Lenkijos vyriausybės globa. Ir
pabrėžė: „Šios komisijos darbai ir
Lenkijos švietimo Lietuvoje realijos
(realia edukacji Polski na Litwie) bus
ypatingoje nuolatinėje Lenkijos vy-
riausybės globoje. Aš jums tai pri -
žadu.”

Nuotraukoje matome du prem-
jerus, žengiančius keliu. Kubilius
kaž ką rodo ranka. Matyt, naujus ke -
lius. Gal ne tuos, apie kuriuos Mo -
lotov kalbėjo Juozui Urbšiui: „Nebū -
tume bolševikai, jei neieškotume
naujų kelių.”

Formuluotė „Lenkijos švietimas
Lietuvoje po ypatinga nuolatine Len -
kijos vyriausybės globa (opieka)”,
aišku, nepatenkins Kęstučio Gir -
niaus. Argi Lietuva yra kokia  Len -
 kijos kolonija? Švietimas globojamas
svetimos valstybės? Čia aiškus kiši-
masis į vidaus reikalus. Tačiau Seinų
krašto lietuvių padėtis – ar vien tik
Lenkijos vidaus reikalas? Ginčytis
dėl viso to būtų galima iki išnaktų.

Kitas lenkų dienraštis Čikagoje
„Dziennik Związkowy” gerokai su-
mažina Tusk ryžtą globoti „Len kijos
švietimą Lietuvoje”. Lenkijoje spalio
mėnesį vyks Seimo rinkimai. Aštri
kova vyksta tarp dviejų partijų –
Piliečių platformos (Donald Tusk) ir

„Teisės ir teisingumo” (Jaroslaw
Kaczynski, žuvusio  prezidento brolis
dvynys). Tusk kaltinamas tuo, kad
per mažai dėmesio skiria Lietuvos
len kams. Dienraštis cituoja Lietuvių
politikos komentatorių Ramūną Vil -
pišauską: „Po rinkimų Lenkijoje vis -
kas nurims.” Tusk tik įsivėlė į prieš -
rinkiminę kampaniją – nori žūtbūt
laimėti. Matysime, kas bus po rin-
kimų.

Leonardas Gogelis
Chicago, IL

PILIETYBĘ ATIMTI GALI 
TIK OKUPANTAS

Perskaitęs  P. Nagio laišką ,,Ar
įteisinsime apgavystę?” (,,Draugas”,
2011 m. rugpjūčio 30 d.), labai nuste-
bau, kad lietuvis gali taip rašyti.
Lietuvos valdžios politika – skaldyk
ir valdyk – pasiteisino. Tai matyti iš
P. Nagio laiško, kitaip jo nebūtų. Iki
išdavikiško Lietuvos Konstitucinio
Teismo sprendimo pilietybę suteikti
ne visiems, o tik kai kuriems lietu-
viams, tokia tema niekas nediskuta-
vo, niekam net į galvą neatėjo, kad,
turint Lietuvos pilietybę, galima jos
netekti prieš savo norą. 

Nesuprantu, apie kokią apgavys-
tę gerb. P. Nagys kalba. Ar yra ap-
gavystė, kad žmogus gimė Lietuvos
piliečiu? Kad jis buvo savanoris to-
mis Lietuvai sunkiomis dienomis,
kad negalvojo apie galimas pasek-
mes? Kad jis visą gyvenimą buvo
KGB įskaitoje vien todėl, kad kalbėjo
prieš valdžią ir pasisakė už laisvą
Lietuvą? Kad jis jos nepaliko iki 1990
metų kovo 11-osios ir išvažiavo tik
tada, kai Lietuvos nepriklausomybę
pripažino Rusija? Išvažiavo porai

metų, o per tą laiką korumpuota
valdžia išdraskė jo gamyklą, kurioje
jis dirbo ir į kurią galvojo grįžti.
Jeigu jis būtų į Lietuvą spjovęs ir
išvažiavęs prieš kovo 11-ąją, tarkime,
kovo 10 d. 23 val. 59 minutės, – jis
liktų pilnateisis Lietuvos pilietis. O
jei būtų išvažiavęs vos minutė po
kovo 11-sios – jis jau neturi teisės į
dvigubą pilietybę. 

Dabar valdžios trokštantys vienu
rankos mostu tūkstančiams lietuvių
nubraukia jų Lietuvos Respublikos
pilietybę. Kokią jie turi teisę? Galų
gale, pilietybę gali atimti tik teismas,
ir tik individualiai, o ne pagal kaž-
kokius terminus ir datas, ir jeigu bus
įrodyta, kad žmogus, turintis kitos
valstybės pilietybę, dirba kitai val-
stybei, kenkdamas Lietuvai, išduo-
damas ją. 

Pagalvokite apie tuos žmones,
kurie JAV sąžiningai užsidirbo pen-
siją ir nori grįžti į Lietuvą. Juk jie
negalės gauti savo uždirbtos pensi-
jos, jei nebus JAV piliečiai, o pinigus
juk jie leistų Lietuvoje. Ar Lietuvai
tai nebūtų naudinga? 

Lietuvių tauta per maža, kad
galėtų sau leisti taip elgtis su pilie-
tybe.  Atimti pilietybę gali tik oku-
pantas ar sava valdžia, tarnaujanti
pasauliniam globolizmui, kuriai tau-
tos likimas visai nesvarbu. Jeigu yra
daugiau tokių kaip  gerb. P. Nagys,
galvojančių, kad dviguba pilietybė
yra apgavystė, tikrai graudu darosi.

Gediminas Kairys 
JAV LB Lemont apylinkės 

valdybos narys 

KAIP ILGAI?

Žurnalas ,,The Economist” yra

išrankus ir spausdina tik nedaugelio
skaitytojų atsiliepimus/laiškus re-
dakcijai. Šių metų rugsėjo 10–16 d.
laidoje buvo išspausdintas Kęstučio
Paulausko iš Vilniaus laiškas, kuria-
me atsiliepiama į rugpjūčio 27 d. žur-
nale pasirodžiusį straipsnį  ,,Some
calm amid storms”.

Paulauskas rašo: ,,Kaip ilgai
‘The Economist’ rytines Europos
Sąjungos nares vadins ekskomu-
nistėmis (ex-communist)? Praėjo jau
daugiau nei 20 metų nuo sovietų
imperijos subyrėjimo. Tai beveik
pusė viso to laiko, kai tas šalis valdė
komunistai.  Kiek dešimtmečių savo
puslapiuose Italiją vadinote eksfašis-
tine (ex-fascist)? Kodėl Vokietijos
nevadinate buvus pusiau komunis-
tine ir pusiau fašistine? Ir kodėl
praleidžiate žodį ‘ekskomunistinė’,
kai rašote apie šiandieninę Rusiją”.

Edmundas Petrauskas
London, Canada

LaiŠkai 

aTiTaisymai 

* * *
Šių metų rugsėjo 13 dienos

,,Drauge” išspausdinto Fausto Stro-
lios laiško pavadinimas turėjo būti
,,Apsilankius Grant Park”. Atsipra-
šome autoriaus.

* * *
Dalios Cidzikaitės straipsnyje

,,Archyvai išeivijoje: iš tamsos – į
šviesą” (2011 m. rugsėjo 10 d.) netei-
singai parašyta Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejaus bibliotekos vedėjos
pavardė. Turėtų būti: Irena Pumpu-
tienė.



Kadaise savo veikla garsėjusi
JAV Lie tuvių Bendruomenės
Marquette Park apylinkė prie

Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos vėl atnaujino savo veik lą. Prie
to daug prisidėjo kun. Jauniaus Kelp-
šo atvykimas į Švč. Mer gelės Marijos
Gimimo parapiją ad ministratoriaus
pareigoms. Para pi jie čiai ir apylinkė
dės pastangas, kad šiai parapijai bū-
tų paskirtas nuolatinis klebonas, nes
administratoriaus pareigos šioje vys-
kupijoje nėra užtikrintos. Kalbos,
kad šie gražūs, už lie tuvių pinigus
pastatyti Dievo na mai bus pavadinti
Šiluvos Marijos šven tove, yra žalin-
gos. 

Po rugpjūčio 28 d., sekmadienio,
10:30 val. pamaldų parapijiečiai ir
svečiai vyko į parapijos salę apylin-
kės po sėdžiui. Susirinkusius tautie-
čius pa sveikino kun. Kelpšas, palin-
kėjęs dar bingos veiklos, pabrėžęs,
kad darbinga bendruomenė yra ir
didelis parapijos ramstis ir tik jos
aktyvi veik la išsaugos parapiją vėles-
nėms kartoms. Apylinkės susirinki-
mą atidarė ir jam va dovavo veikli
visuomenininkė Auš relė Sakalaitė,
pasidžiaugusi, kad at si rado asmenų,
norinčių atkurti Marquette Park
apylinkę. Ji pri statė asmenis, sutiku-
sius sudaryti val  dybą.

Naują Marquette Park apylinkės
valdybą sudaro: Aušrelė Sakalaitė
(pirmininkė), Stasė Rudokas (vice-
pirmininkė), Laura Zaura (iždinin-
kė), Vida Sakevičiū tė (sekretorė),
Eva Paulauskienė (renginių vedėja)
ir Jonas Gibaitis (teisinis patarėjas).
Kontrolės komisiją su daro: Antanas
Paužuolis ir Regina Juškaitienė.

Šiluvos atlaidai

Reikia pasidžiaugti, į Švč. Merge-
lės Marijos Gimimo parapijos Šilu-
vos Marijos atlaidus, kurie vyko vi-
sas 8 dienas ir pasibaigė sekmadienį
su ei sena, buvo pakvies tas kun. Vy-
tautas Kirka iš Lie tuvos. Į pamaldas
besi ren kančius maldininkus prie
klebo nijos pasitiko pučiamųjų  dūdų
orkes tro ,,Gin ta ras” muzikantai. Pa-
rapija dėkoja asmenims ir organiza-
cijoms, dalyvavusiems eisenoje su sa-
vo vėliavomis: Vytauto Didžio jo šau-
lių rinktinei, Generolo Daukan to jū-

rų šaulių kuopai, Cicero šaulių kuo -
pai, Baltijos jūros šaulių kuopai, Či-
kagos ir Lemont skautams  su savo
tun tų vėliavomis, ,,Lituanicos” tunto
skautų skilčiai, ,,Aušros vartai/Ker -
na vės” sesėms, vadovaujamoms tun-
tinin kės Aušros Jasaitytės-Petry, ku-
rios at vyko net su 8 sesėmis, ,,Neri-
jos” jū rų skaučių tunto atstovams
skautams Tayda ir Richardui Chia-
pettoms, Laurai Lapinskienei su po-
ra sesių. Atei  tininkams atstovavo
Rasa Kas niū nienė, einanti Šiaurės
Amerikos Ateitininkų valdybos pir -
mininkės pareigas. Su kuopos vėlia-
va dalyvavo Švč. Mergelės Marijos
Gi mimo parapijoje veikianti Lietu -
vos vyčių 112 kuopa. 

Iškilmingas šv. Mišias atnašavo
prelatas Ed mun das Putrimas, atvy-
kęs net iš To ronto, prelatas Jonas Ku-

zinskas, buvęs šios parapijos klebo-
nas, svečiai kun. A. Kulbis ir kaimy-
ninės parapijos kun. Thomas Mes-
call, kun. Vytautas Kirka, atvykęs net
iš Lietu vos, ir ener  gingasis šios para-
pijos administratorius kun. Kelpšas.
Mal doms, kaip ir visada talkino para-
pijos diako nas Vytas Paškauskas.
Pamaldų metu giedojo didingas para-
pijos choras, va dovaujamas muzikės
Jūratės Lukmi nienės, kai kurias
giesmes giedojo Pacek šeimos choro
narės. Dangų siekian čios giesmės
sklido iš solistų Vaclovo ir Margari-
tos Momkų, kurie jau daug metų
džiugina bažnyčios lankytojus. Vy-
tautas Jurevičius, pučiamųjų meist -
ras, taip pat žavėjo besimel džiančius.

Para pi jos tikinčiuosius kas mėnesį
pradžiu gina jaunimo choras „Svajo-
nė”, kuriam vadovauja Alina Šimku-
vienė, o reikalingas smuiko dalis at-
liko smui kininkė Rasa Stanevičienė.

Apsilankę didingoje ir nuosta-
bioje bažnyčioje, galėjo pasidžiaugti
gra žiu altorių išpuošimu, kuriuo pa-
sirū pino Dalia Žarskienė. Kun.  Kelp-
šas, pa sibaigus iškilmingoms pamal-
doms, dėkojo už dalyvavimą atlaiduo -
se, dėkojo visiems, kurie kuo nors
pri sidėjo, kad ši šventė praeitų su pa -
kilia nuotaika.

Po iškilmingų pamaldų visi buvo
pakviesti į parapijos salę pabendrau -
ti ir išklausyti meninės programos.

Meninę programą atliko parapi-

jos solistai Momkai, kurie taip pat
yra dosnūs parapijos rėmėjai ir tal-
kininkai. Prie programos prisidėjo
Žars kienė, padeklamuodama poeto
Jus tino Marcinkevičiaus eiles. Vai-
šių metu savo muzika dalyvius links-
mino Jurevičius.

Lietuviškos parapijos išsilaiko
tol, kol jose yra veiklių ir parapiją
lan kančių žmonių. Švč. Mergelės Ma -
rijos Gimimo parapija skiriasi nuo
buvusių lietuviškų parapijų tuo, kad
ji buvo įsteigta aptarnauti lietuvių
tikinčiuosius, priglaudžiant ir kitų
tautybių tikinčiuosius. Norint, kad ši
graži, lietuviams mie la bažnyčia išsi-
laikytų dar daug metų, ją reikia
lankyti, jungtis į parapijos organi-
zacijas ir remti pinigais. 

Džiaugiamės, kad rugsėjo mėn.
25 d. gražiuosius mūsų Dievo namus
ap lankys vyskupas Andrew P. Wy-
pych. Į Ameriką jis atvyko iš Len-
kijos ap tarnauti lenkų katalikų, vė-
liau už dar bus dirbant su parapijo-
mis jam buvo suteiktas vyskupo titu-
las. Vi suomenė kviečiama kuo gau-
siau da lyvauti ir parodyti vyskupui,
kad ši šventovė lietuviams yra labai
brangi. Iškilmingos pamaldos prasi-
dės 10:30 val. ryte, po pamaldų rink-
simės pa rapijos salėje pabendravi-
mui su vys ku pu ir parapijiečiais.

Antanas Paužuolis – Švč. Merge-
lės Marijos Gimimo parapijos tarybos
narys.
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TeLkiniai

Sekmadienio šv. Mišių dalyviai.

Marquette�Park,�CHICAGO

ANTANAS PAUŽUOLIS

Atgaivinta LB Marquette Park apylinkė

Mažame Čikagos kampelyje
Brig h ton Park, prie 44-tos ir
California gatvių, yra įsikū-

rusi graži  Šv. Mergelės Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo bažnyčia, kurioje
saulėtą rugsėjo 11 d. sekmadie nį pa-
gerbėme Šiluvos Šv. Mergelę Mariją.
Nuoširdi ir gili meilė mūsų dan-
giškajai Motinai Marijai subūrė ne
tik mūsų lietuvių parapijos šei my -
nėlę, susilaukėme svečių ir iš toli -

mes nių vietovių, atvykusių švęsti šią
ypatingą dieną su mumis.

Bažnyčios altoriaus sieną puošė
graži ir spalvinga Šiluvos Šv. Merge -
lės Marijos drobulė. Ji ne tik žavėjo
visus susirinkusius, bet ir kūrė ra-
mią šventiš ką nuotaiką. Šv. Mišių
pradžioje gar bingą eiseną nuo  baž-
nyčios galo ligi altoriaus lydėjo kry-
žius, iš paskos bu vo nešamos aukštai
iškeltos Šil uvos Šv. Mergelės Marijos
vėliavos. 

Nukelta į 9 psl.

Pagerbėme Šiluvos 
Šv. Mergelę Mariją

Brighton�Park,�CHICAGO

Naujoji JAV LB Marquett Park apylinkės valdyba.

Marquette Park apylinkė vėl atnaujino savo veiklą.                                    Joe Kulio nuotr.

JOANA DRUTYTĖ



Šiluvos Marija, mūs širdy gyva,
Šviesk takus naktyje, šaukia Lietuva.
Mes, vaikai, suklaupę meldžiam Tavęs;
Juoda vargo upė, kur nuneš nuves.

Laimink mus, Tėvyne, kankinių kapus.
Žaizdos neužgyja, kelias toks klaidus.
Taikos Karaliene, būk širdy gyva,
Siųsk dangaus malones, meldžias Lietuva.

(Sofija Šviesaitė)

Šiluva yra Dievo dovana Lietu vai, o Lietuva
neretai vadinama Ma rijos žeme. Jau daugiau
nei 400 metų lietuviai rodo meilę ir pagarbą

Šilu vos Marijai. Atlaidų metu į Šiluvą (Ši lines)
suplaukdavo minios maldi ninkų iš visos Lietuvos:
jaunų, senų, mažų. Žmonės prie Mergelės Marijos
kojų sunešdavo savo maldas, prašymus ir padėkas
už suteiktas malones. Maldininkus į Šiluvą ypač
traukė stebuklingas Dievo Motinos su Kūdikiu
paveikslas. Šioje vietoje žmonės yra patyrę daugy-
bę Dievo malonių. Ir da bar didžiulis skaičius pilig-
rimų kasmet aplanko Marijos šventovę. Prisi me-
name, kaip 2008 m. rudenį į Šiluvą suvažiavo tūk-
stančiai tikinčiųjų piligrimų iš Lietuvos ir kitų ša-
lių švęsti ir minėti nuostabųjį 400 metų Šiluvos
Mergelės apsireiškimo jubiliejų. Švč. Mergelės
Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejų
2008 m. iškil mingai šventė ir visi lietuvių telkiniai
JAV ir Canada. Šiais metais Šv. Antano bažnyčia
Detroit, MI minėjo Švč. Mer gelės Marijos apsireiš-
kimą Šiluvoje prieš 403 metus. 

Sekmadienį, rugsėjo 11 d., Šv. An tano lietuvių
Romos katalikų bažny čioje šv. Mišias, kaip padėką
už Lietuvos laisvę, koncelebravo klebonas kun.
Gintaras Antanas Joni kas ir svečias iš Romos kun.
Min daugas Grigalius. Litur ginius skaitinius skai-
tė Algis Kau nelis. Mišių metų lietuviškas ir ang liš -
kas giesmes giedojo parapijiečiai, jiems vadovavo
seselė vienuolė Zosė Strakšytė. Juliegha Noruševi-
čiūtė ypač jaudinančiai giedojo giesmę ,,Šiluvos
Marija” (muz. ir žodž. komp. Faustas Strolia). Kun.
Gri galius pasakė šiai šventei skirtą pa mokslą,
pabrėždamas Švč. Mergelės Ma rijos apsireiškimo
Šiluvoje 1608 metais reikšmę. Kun. Grigalius taip
pat priminė, kad rugsėjo 8 d. buvo švenčiama Švč.

Mergelės Marijos gimimo šventė ir Tautos šventė –
Vytautas Didysis šią dieną bu vo pasirinkęs savo
karūnavimui. Meldėmės iš visos širdies, pra šyda-
mi Švč. Mergelės Marijos daug malonių, kurių
reikia mūsų Tau tai. Prašėme, kad jos sūnus Jėzus
suteiktų tai, ko maldaujame. Mel dė mės Die vui už
taiką ir ramybę pa sauliui, dė kojome Švč. Mergelei
Ma rijai už nuolat patiriamą jos globą, meldėmės į
ją, kad išmokytų kentė jimus aukoti Kristui. Dėko-
jome Die vui už Lietuvos laisvę, prašėme globos ir
palaimos mūsų Tėvynei – Lietuvai.

Po komunijos buvo kalbama Švč. Mergelės Ma-
rijos litanija. Po to vyko Šiluvos relikvijos palai-
minimas. Po Mišių dvasiškiai ir parapijiečiai susi-
būrė lauke, ant bažnyčios laiptų, ben drai nuotrau-
kai. Po to gražus žmonių būrys susirinko parapijos
salėje, kur vyko trumpa programėlė, ku riai vado-
vavo parapijos tarybos pir mininkas Antanas
Strakšys. Klebo nas kun. Jonikas sukalbėjo invoka-
ciją. Zita Skučienė paskaitė apie Mer gelės Marijos
apsireiškimą Šiluvoje, padeklamavo K. Grigaitytės
eilėraštį ,,Nenuženk nuo akmens”, pakalbėjo apie
Tautos šventę ir Vytauto karūnavimą. Seselė vie-
nuolė Zosė Strak šytė ir jos sūnėnas mažasis Ričar-
das Strakšys pagiedojo keletą giesmių anglų kalba,
paskamino pianinu ir per skaitė eilėraštį, skirtą
Dievo motinai Marijai. Baigiant programą, parapi-
jos vardu A. Strakšys padėkojo visiems už daly-
vavimą šioje reikš mingoje šventėje, visiems, pri-
sidė jusiems prie minėjimo organizavimo ir vaišių
ruošimo.

Esame dėkingi mūsų Dievo motinai Marijai už
Lietuvos laisvę ir ne priklausomybę, prašome Švč.
Šiluvos Mergelės Marijos, kad ta laisvė būtų ap-
saugota nuo pavojų. Dėkojame Švč. Mergelei Mari-
jai už nuolat patiriamą jos globą ir malo nes.

Salės sceną puošė Šiluvos Švč. Mergelės Ma-
rijos apsireiškimą vaizduojantis paveikslas. Ant
atskiro sta lo buvo išdėstyta medžiaga lietuvių ir
anglų kalbomis apie Švč. Mergelės Marijos apsi-
reiškimą Šiluvoje, Šilu vos istorija ir įvairios mal-
delės Ma rijos garbei, taip pat gausiai iliustruo ta
knyga ,,Lietuva – Marijos že mė’’ apie Vilniaus,
Kauno, Telšių, Vil kaviškio ir Kaišiadorių vyskupi-
jų bažnyčias ir šventoves. Šalia buvo išdėti: koplyt-
stulpis su Marijos statula, medinė, šiaudinukais
padabinta skrynia, kuri simbolizavo skrynią, at -
kastą Šiluvoje. Joje sudėtos Švč. Mergelės Marijos
maldos kortelės, kaip mūsų visų maldų simbolis.

Ant pianino buvo padėtas Šiluvos Marijos su
Kūdikiu paveikslas. Prie jo padėti gintarinis roži-
nis ir dvi žva kutės, simbolizuojančios mūsų tikė -
jimą ir viltį. Tautos šventės proga ant kito stalo
buvo išdėstyti Vytauto Di džiojo paveikslas, Vytis,
Žalgirio mū šio 600 metų jubiliejaus šventei skirtas
plakatas, Šiaulių kryžius ir pa galvėlė su Vytauto
Didžiojo karūna.

Vėliau vyko suneštinės vaišės, malonus para-
pijiečių bei svečių bendravimas, dainavimas.
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Detroit,�MI

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Šv. Antano parapijos taryba (iš k.): Algis Kaunelis, Patricia
Kaunelienė, klebonas kun. Gintaras Antanas Jonikas, An-
tanas Strakšys ir Regina Juškaitė-Švobienė.

Kęstučio Šontos nuotr.

Paminėtas Švč. Mergelės Marijos apsireiškimas Šiluvoje

Kada mes jau in dulkes pavirsim, jei lietuviška kalba bus tvirtai pastojus,
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Rugsėjo 11 d., sekmadienis, iš-
au šo saulėtas, gražus. Pakilia
nuotaika vykome į Švč. Merge-

lės Marijos Gi mimo parapijos bažny-
čią Šiluvos atlai dų šv. Mišioms ir jų
užbaigimui.  Ėjo ir ėjo žmonės – vieni
link bažny čios, kiti – link mokyklos,
nuo kur pra  sidėjo procesija.

Procesijoje dalyvavo šv. Mišių
koncelebrantai, įvairios organizaci-
jos, parapijiečiai ir svečiai. Šiemet
da lyvavo daug šaulių ir skautų. Taip
pat dalyvavo ,,Gintaro’’ pučiamųjų
or kestras. 

Prieš pradėdamas šv. Mišias, pa-
rapijos administratorius kun. Jau-
nius Kelpšas pristatė šv. Mišių kon-
celebrantus – pagrindinį celebrantą,
Lie tuvos vyskupų konferencijos dele-
gatą  išeivijos lietuviams prelatą Ed -
mundą Putrimą, parapijos buvusį
kle boną prelatą Joną Kuzinską, Šilu -
vos atlaidus vedusį kun. Vytautą Kir -
ką, parapijoje gyvenantį kun. Tho -
mas Mescall, parapijoje talkinantį
kun. Augustiną Kulbį ir parapijos
diakoną Vitą Paškauską. Kun. Jau -
nius taip pat pranešė, kad šios apei-
gos transliuojamos per ,,Marijos  ra-
diją’’. Savo pamoksle, gražiai pritai-
kytame Šiluvos atlaidų proga, prel.

Put rimas priminė, kad esame Ma-
rijos vai kai, ką reiškia Motinos glo -
ba. Prie liturgijos savo skam biais bal -
 se liais prisidėjo vaikų cho ras.  Para-
pijos choras taip didingai, galingai
giedojo, kad jų balsai turbūt aidėjo po
visą apylinkę.

Minutės tyloje, aidint  varpams,
da lyviai jungėsi prie visos Amerikos,
prisimindami rugsėjo 11 d. išpuolių
aukas. Po to choras giedojo ,,God
Bless America’’ (Dieve, lai mink Ame-
riką).

Po šv. Mišių parapijos salė pri si -
pildė parapijiečių ir svečių. Buvu -
siam klebonui prel. Kuzinskui pa lai-
minus valgį ir dalyvius, susirin ku-
sieji vaišinosi, klausėsi meninės pro-
gramos, kurią atliko Margarita ir
Vaclovas Momkai, jiems akompana-
vo parapijos vargonininkė Jūratė
Luk minienė. Svečius taip pat links-
mino muzikantas Vytautas Jurevi-
čius.

Malonu, kad tiek daug žmonių
susirinko į atlaidų užbaigimo šventę,
kartu bendravo maldoje ir draugystė-
je.

Vida Sakevičiūtė – Švč. Mergelės
Marijos Gi mimo parapijos parapi-
jietė, JAV LB Marquette Park apy-
linkės valdybos sekretorė.

Šiluvos atlaidai
Marquette�Park,�CHICAGO

VIDA SAKEVIČIŪTĖ

Joe Kulys nuotraukos

Ši kilnaus pavadinimo premija
kasmet skiriama ateitininkių
moterų korporacijos „Giedra”

narių visuoti nu sprendimu. Šiais
metais premijos laureate tapo Ma-
rijos Nekalto Pras i dėjimo vargdienių
seselių vyresnioji, seselė Ignė Mari-
jošiūtė.

Kas ta korporacija 
„Giedra’’?

Korporacija „Giedra’’ yra stu-
den  čių ateitininkių  korporacija,
įsteigta Lietuvos universite te,  Kau-
ne, 1927 metais. 1947 metais atkurta
Ha nau stovykloje (Vokietija), o 1951-
ai siais atgaivinta Jungtinėse Ameri-
kos Valstijose. Pasirinkusi prof. Sta-
sio Šalkauskio pasiūlytą jaunatvišką
šūkį ,,Į kalnus į vir šūnes!”, korpo-
racija jau 84 metus vyk  do savo tikslą:
ugdo moterišku mą, padeda tapti
susipratusia katalike ir savo profesi-
jos specialiste. 

Kas ta premija?

Su padėka korporacijos narės
pri simena prelatą Juozą Prunskį, ku -
ris ne tik pasiūlė įsteigti šią gražią
premiją, bet ir sutiko tapti jos mece-
natu. 1994 metais su Lietuvių Fondu

,,Lietuvė�moteris,�pasižymėju�si�krikščioniškų�idealų�tarnyboje’’
jis sudarė sutartį, paaukodamas su-
mą, kurios palūkanos ski riamos
Korp! Giedros kasmetinei premijai.
Taip a. a. prelatas ir šian  dien daly-
vauja mūsų gyvenime, skatindamas
prasmingai krikščioniš kai veiklai.
Jei palūkanų suma nepa kankama,
korporacijos narės suau ko ja reikia-
mą sumą, kad premijos sky  rimo tra-
dicija nenutrūktų. 

Pir mo ji moteris, gavusi šį apdo-
vanojimą 1986 metais, buvo Juzė
Daužvardienė, Lietuvos generalinė
konsulė. Tarp 23 premijos laureačių
yra keturios vienuolės: Nijolė Sadū-
naitė, Albina Pajarskaitė, a. a. Loreta
Paulavičiūtė ir Birutė Že maitytė,
daug kitų pasižymėjusių moterų.

Šių metų laureatė – ses. Ignė

Seselė Ignė Marijošiūtė – nepa-
prasto tikėjimo ir ryžto moteris, nie -
kada nebijanti apsiimti sunkių parei -
gų, vadovauti. Visur, kur seselė prisi -

lietė, sekė atsinaujinimas. Vilniuje
seselė įvykdė didžiausią stebuklą –
1995 metais seselėms buvo grąžinti
Bonifratrų vienuolyno pastatai, tiks -
liau – griuvėsiai. Rodėsi, jog atstatyti
juos buvo beviltiška – seselės netur -
tingos, o remonto darbai milžiniški.
Pasi ti kėdama Dievo parama, seselė
Ignė pra dėjo ir užbaigė atstatymo
darbus. Šiandien jau stovi naudoja-
mas vie nuo lynas, koplyčia, svečių
namai, bendrabutis. Svarbiausia, šie
pastatai ne tik gražiai suremontuoti,
bet ir kas  dien tarnauja žmonėms.

Sunku aprašyti plačią ir daugia -
metę seselės veiklą viename straips -
nyje, todėl kviečiame visus į Pasau lio
lietuvių centrą Lemont spalio 16 d.
12:30 v. p. p., kur vyks seselės Ignės
pa gerbimas, susipažinimas su jos
dar bais bei premijos jai įteikimas.
Korp! Giedra visus maloniai kviečia
dalyvauti.

Korp! Giedra info

Ses. Ignė Marijošiūtė
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LieTUVos ir pasaULio naUjienos

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

Teismas imasi nagrinėti D. Kreivio skundą

Vilnius (BNS) – Lietuvos žvalgai
dalyvavo tarptautinėse pratybose
Lenkijoje. Rugsėjo 16 d. Lenkijoje
baigėsi penkias dienas trukusios
tarptautinės pratybos ,,Klevo skliau-
tai 2011” (,,Maple Arch 2011”), kurio-
se dalyvavo ir 18 karių iš Lietuvos.

Lietuvos žvalgai iš Motorizuoto-
sios pėstininkų brigados ,,Geležinis
vilkas” Žvalgybos kuopos ir Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Algirdo me-
chanizuotojo pėstininkų bataliono
Žvalgybos būrio valdymo grupių to-
bulino vadovavimo įgūdžius vykdant
įvairias taktines užduotis tarptauti-
nių operacijų aplinkoje.

Lenkijos kariuomenės Sausu-
mos pajėgų mokymo centre Žaganėje
vykusiose pratybose taip pat dalyva-
vo kariai iš Kanados, Lenkijos ir Uk-
rainos. Pratybos ,,Klevo skliautai”
rengiamos pagal Kanados finansuo-
jamą karinio mokymo paramos prog-
ramą. Jomis siekiama gerinti Lietu-
vos, Lenkijos ir Ukrainos karinių
vienetų, priskirtų dalyvauti NATO
operacijoms, sąveiką ir rengimą.
Pratybos rengiamos vienoje iš trijų
dalyvaujančių valstybių. Visoms pra-
tyboms vadovauja Kanados kariai,
turintys patirties tarptautinėse ope-
racijose.

Vyriausybė ieškos kelių mažinti dujų kainą

Vilnius (ELTA) – Premjeras
Andrius Kubilius, atsakydamas į Vy-
riausybei pareikštą kritiką dėl nesu-
gebėjimo pristabdyti dujų kainų kili-
mą, teisinosi, kad Lietuva čia – ne iš-
imtis: su ,,Gazprom” derėtis sunku ir
kitoms Europos valstybėms.

,,Žinovai galėtų pakomentuoti ne
tik Lietuvos pastangas mažinti dujų
kainas derantis su sunkiu partner-
iu – ‘Gazprom’, bet ir tai, kaip sekasi
daugeliui Europos Sąjungos (ES) vals-
tybių ar stambių bendrovių rasti bend-

rą kalbą su tuo pačiu ‘Gazprom’, – po
Vyriausybės posėdžio sakė A. Kubi-
lius.

Vyriausybės vadovas pažymėjo,
kad Italijos, Vokietijos bendrovės jau
padavė ,,Gazprom” į arbitražą dėl ne-
pagrįstų kainų, tai planuoja daryti ir
Ukraina. Jis išsakė viltį, kad vis dau-
giau valstybių imantis tokių veiks-
mų ,,Gazprom” turės nusileisti.

,,Turime matyti, kas vyksta Eu-
ropos dujų sektoriuje ir pagal tai pla-
nuoti bendrus veiksmus”, – teigė prem-
jeras. Pasak A. Kubiliaus, praėjusią
savaitę Europos Komisijos paskelbta-
me komunikate dėl energetikos poli-
tikos yra suformuotas tikslas dery-
bas su trečiaisiais partneriais dėl
energetinių išteklių importo perkel-
ti į ES lygmenį.

Vis dėlto premjeras teigė, kad
geriausias būdas sumažinti dujų kai-
ną būtų pasiekti, kad Lietuva iki 2014
m. turėtų suskystintų dujų termina-
lą. A. Kubilius sakė, kad yra ieško-
ma būdų, kaip padėti vartotojams su-
mažinti šilumos kainą.

Dubajus (BNS) – Naftą ekspor-
tuojančių šalių delegacija (OPEC)
pripažino Libijos Laikinąją naciona-
linę tarybą šalies atstove, sakė OPEC
generalinis sekretorius Abdullah al
Badri. Tai tapo įmanoma, kai Jungti-
nės Tautos patenkino Libijos prašy-
mą pripažinti laikinosios vyriausy-
bės atstovus vieninteliais šalies at-
stovais organizacijoje.

A. al Badri, kuris buvo Libijos

energetikos ministras 1990–2000 m. ir
vadovavo Nacionaliniam naftos susi-
vienijimui iki 2006 m., sakė, kad naf-
tos gavyba telkiniuose šalies centre
sugrįš į ikikarinį lygį per 15 mėne-
sių, o kituose regionuose – vėliau. Iki
pilietinio karo Libija išgaudavo 1,6
mln. barelių naftos per parą. Pasak
A. al Badri, kitos OPEC šalys po tru-
putį mažins gavybą, kai ji didės Libi-
joje.

Vilnius (BNS) – Neseniai įvykęs
naftos išsiliejimas prie Švedijos piet-
vakarinių krantų yra didžiausias šia-
me regione, o teršalų surinkimas gali
trukti kelias savaites, pranešė Švedi-
jos pakrančių sargyba. Sargybos
atstovai sakė, jog jūra veikiausiai bu-
vo užteršta degalais rugsėjo 10 d., ne-
toli Danijos vakarinių krantų susidū-

rus dviem laivams. 
Pakrančių sargyba jau surinko

daugiau nei 130 kubinių metrų terša-
lų prie Švedijos pietvakarinės pa-
krantės. Teigiama, kad užterštų pa-
plūdimių valymas gali užtrukti. Pra-
nešama, jog jau rasti apie 15 nafta ap-
lipusių paukščių. 

Lietuvos žvalgai dalyvavo tarptautinėse pratybose

Švedijos pakrantę užteršė didelė naftos dėmė 

Vilnius (BNS) – Teismas imasi iš
esmės nagrinėti buvusio ūkio minist-
ro Dainiaus Kreivio skundą dėl eti-
kos sargų sprendimo, jog jis supai-
niojo viešuosius ir privačius intere-
sus. Vilniaus apygardos administra-
cinis teismas pradės nagrinėti D.
Kreivio skundą dėl jam nepalankaus
Vyriausiosios tarnybinės etikos ko-
misijos (VTEK) sprendimo.

Lietuvos vyriausiasis administ-
racinis teismas (LVAT) birželio pra-
džioje neskundžiama nutartimi at-
metė D. Kreivio prašymą ir nutarė
laikinai, kol skundas bus išnagrinė-
tas iš esmės, nestabdyti VTEK spren-
dimo galiojimo. D. Kreivys prašo teis-
mo panaikinti kovo 8 d. VTEK spren-

dimą, kuriuo komisija pripažino jį
supainiojus viešuosius ir privačius
interesus, kai skyrė Europos Sąjun-
gos lėšų dviem sostinės mokykloms
atnaujinti – atnaujinimo konkursus
laimėjo ministro motinos iš dalies
valdoma įmonė. Pareigų D. Kreivys
neteko kovo 16 d. 

VTEK taip pat nusprendė, kad D.
Kreivys įstatymą pažeidė ir nustaty-
tu laiku nepateikęs privačių interesų
deklaracijos bei netiksliai nurodęs
deklaruotinus duomenis bei nenuro-
dęs duomenų, dėl kurių galėjo kilti
interesų konfliktas. Nuo balandžio D.
Kreivys dirba premjero visuome-
niniu patarėju ekonomikos ir investi-
cijų klausimais.

Lietuvos pirmininkavimas ESBO įvertintas teigiamai 

OPEC pripažino naują Libijos valdžią 

Tokijas (BNS) – Rugsėjo 19 d.  į
Tokijo gatves išėję dešimtys tūkstan-
čių protestuotojų ragino šalyje atsi-
sakyti atominės energetikos. Į de-
monstraciją, anot jos organizatorių,
susirinko apie 60,000 žmonių. Šis
sambūris vadinamas vienu didžiau-
sių po kovo 11 d. šalį nusiaubusio že-
mės drebėjimo ir viesulo bei avarijos
Fukušimos „Daiichi” atominėje elekt-
rinėje. Kelių prieš atominę energeti-
ką pasisakančių grupių organizuoto-
je demonstracijoje dalyvavo ir iš ap-
link pažeistą Fukušimos elektrinę
esančių vietovių iškeldinti žmonės.

Japonijos naujasis premjeras Yo-
shihiko Noda pažadėjo imtis naujos
energetikos politikos, kurioje di-
džiausias dėmesys bus skiriamas at-
sinaujinantiems energijos šalti-
niams, tačiau nepažadėjo, kad ateity-

je šalis branduolinės energijos ne-
naudos. Japonija anksčiau teigė siek-
sianti iki 2030 m. atominėse elektri-
nėse pagaminti maždaug pusę reikia-
mos energijos, taip siekdama suma-
žinti išmetamų šiltnamio poveikį su-
keliančių dujų kiekį ir padidinti
energetinę nepriklausomybę. Tačiau
po avarijos Fukušimos elektrinėje
nuotaikos pasikeitė.

Po pranešimų apie užterštą van-
denį, jautieną, daržoves, arbatą ir jū-
ros gėrybes radiacijos baimė šalyje
tapo nuolatiniu dalyku. Vyriausybė
deda visas pastangas nuolat pabrėž-
dama, kad „tiesioginio” pavojaus
sveikatai nėra. Dėl visuomenės nusi-
statymo prieš atominę energetiką taip
ir neįjungti planiniam patikrinimui
sustabdyti atominiai reaktoriai. Dabar
iš 54 Japonijoje esančių veikia tik 11.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
pasveikino medalius Bulgarijoje vy-
kusiame Europos irklavimo čempio-
nate iškovojusius Lietuvos sporti-
ninkus. Mindaugas Griškonis laimė-
jo aukso medalį vyrų vienviečių val-
čių rungtyje, tokius pat medalius iš-
kovojo Rolandas Maščinskas ir Sau-
lius Ritter vyrų porinių dviviečių rung-
tyje. Donata Vištartaitė moterų vien-
viečių valčių finale laimėjo bronzą.

***
Švedijos sostinėje Stokholme vy-

kusio Europos profesionalų klasiki-
nių šokių čempionato nugalėtoja ta-

po Italijos pora – lietuvė Edita Da-
niūtė ir Mirko Gozzoli. Jie Senojo že-
myno pirmenybėse pergale džiaugėsi
antrus metus iš eilės. Antri liko Slo-
vėnijos atstovai – Domen Krapež ir
Monica Nigro, treti – Sascha ir Nata-
scha Karabey. Finale dar šoko Rusi-
jos, Didžiosios Britanijos ir Švedijos
poros. Iš viso varžybose dalyvavo 32
šokėjų poros. Europos čempionatą
laimėję E. Daniūtė ir M. Gozzoli pa-
saulio profesionalų klasikinių šokių
vertinimo lentelėje pakilo į pirmą
vietą. Italijos pora aplenkė JAV atsto-
vaujančius Arūną Bižoką ir Katiuša
Demidova.

Latvijoje vyko parlamento rinkimai
Ryga (ELTA) – Negalutiniais

duomenimis, pirmalaikiuose Latvi-
jos parlamento rinkimuose daugiau-
sia balsų gavo prorusiškas centro
kairės politinių partijų susivieniji-
mas ,,Santarvės centras”, užsitikri-
nęs 31 mandatą. Buvusio Latvijos
prezidento Valdis Zatlers Reformų
partija (ZRP) turės 22 vietas nauja-
jame Seime, o dabartinio premjero
Valdis Dombrovski centro dešinysis
blokas ,,Vienybė” – 20. ,,Tėvynei ir
laisvei” (LNNK) gaus 14 mandatų,
Žaliųjų ir valstiečių sąjunga – 13. Ki-
tos partijos nesurinko 5 proc. balsų ir
nepateko į Seimą. Oficialūs balsavi-

mo rezultatai bus paskelbti ne anks-
čiau kaip po keturių dienų ir ne vė-
liau nei po trijų savaičių. 

Daugiau kaip 1,5 mln. balso teisę
turinčių Latvijos piliečių savo valią
galėjo pareikšti 1,027 rinkimų apy-
linkėse. Užsienyje atidaryti 77 balsa-
vimo punktai. Iš viso į 11-ąjį Latvijos
Seimą bus išrinkta 100 parlamenta-
rų. Parlamento rinkimuose dalyvavo
13 politinių partijų ir sąjungų, užre-
gistruoti 1,092 kandidatai. Anot Cent-
rinės rinkimų komisijos, rinkėjų ak-
tyvumas šiuose Latvijos parlamento
rinkimuose buvo mažiausias nuo ša-
lies nepriklausomybės atkūrimo.

Japonai protestavo prieš atominę energetiką 

Balsas.lt nuotr.

Vilnius (BNS) – Ministras pir-
mininkas Andrius Kubilius susitiko
su Europos saugumo ir bendradar-
biavimo organizacijos (ESBO) gene-
raliniu sekretoriumi Lamberto Zan-
nier. Pirmąkart Lietuvoje apsilankęs
naujasis ESBO Generalinis sekreto-
rius susitikimo metu teigiamai įver-
tino Lietuvos pastangas pirminin-
kaujant ESBO ir aktyvų dalyvavimą
ieškant sprendimų energetinio sau-
gumo, kibernetinių grėsmių, žmo-
gaus teisių klausimais. 

Susitikimo metu didelis dėmesys
buvo skirtas Lietuvos pirmininkavi-
mo svarbiausiems uždaviniams eko-

nominiame ESBO matmenyje bei Ry-
tų kaimynystei aptarti. Abu pašneko-
vai sutarė, kad atsirado vilties tei-
kiančių ženklų Padniestrės klausi-
muose ir ryškėja vilties teikiantys
nauji bendradarbiavimo scenarijai
šiame regione. Ministras pirminin-
kas A. Kubilius pabrėžė aiškaus stra-
teginio saugumo matymo svarbą Ry-
tų kaimynystės erdvėje ir pažymėjo,
kad  šioje erdvėje labai gerai veikia
ES ir ESBO tandemas. Taip pat buvo
aptarti gruodžio mėnesį Vilniuje
vyksiančios ESBO Ministrų tarybos
pasirengimo reikalai. Šiais metais
Lietuva pirmininkauja ESBO.

sporTas



Kas turi didesnę vertę: ar sūriu
prakaitu iškovotas Europos
krepšinio aukso medalis, ar

už viso gyvenimo triūsą Viešpaty-
je laimėtas nevystantis vainikas?
Džiaugiuosi Lietuvos krepšininkų
pergalėmis šiame tarptautiniame
krepšinio čempionate. Beje, jame
lietuvaičiai jau nelaimės medalių,
tačiau manau, kad tebegalioja ky-
lančios krepšinio žvaigždės – Jono
Valančiūno viešai duoto pažado – per
pėsčiųjų perėją pervesti net 50 mo-
čiučių (beje, nederėtų užmiršti ir
senelių) – nors viena jo dalis. Tiesa,
jis tai padaryti pasižadėjo šypso-
damasis, bet išties šis jaunasis džen-
telmenas galėtų nušvisti ir naujais
artimo meilės spinduliais, jei šį kar-
tą, net ir nepasipuošęs jokiu iškovotu
medaliu, bet vis tiek per gatvę padėtų

pereiti su lazdele pasiramsčiuojan-
čiai bent vienai senolei, kurios mal-
da už mūsiškių krepšininkų rinktinę
nebuvo atsitiktinis įnašas į lietuvai-
čių sėkmingo žaidimo aruodą.

Laikas ir šis gyvenimas įaustas į
žmonių istoriją, kuri yra amžinybės
audinio lemtingas fragmentas. Jėzus
svarbiausią dalyką – dangaus kara-
lystę – dažnai iliustruodavo palygini-
mais. Ir šį sykį, kai Jis kalbėjo apie
pasamdytų darbininkų atlygį, turėjo
omenyje amžinąją Velykų šventę,
kurios dalyviams neįbruksi jokių
šlamančiųjų banknotų, nes jie yra
taip pakerėti betarpiško Dievo artu-
mo, jog jiems rūpi tik viena – kuo gi-
liau pasinerti į Jo Širdies neišmatuo-
jamą gelmę. Šis užsiėmimas yra visa-
da naujo džiaugsmo nuotykis, nes
kuo esi arčiau Viešpaties, tuo labiau
trokšti Jo; kuo daugiau Jį myli, tuo
daugiau Jį pažįsti... Danguje dieviš-
koji meilė yra savaime suprantamas
aukščiausiojo gėrio neišsenkamas
šaltinis. O kaip esti žemėje?

Čia viskas yra sudėtingiau. Dau-
gelio žmonių vidinis žvilgsnis būna
blausus tarsi gerokai įkaušusiojo

žvilgsniai, kurie paviršiumi bėgioja
nuo vienų daiktų prie kitų ir todėl jų
gilioji prasmė ir tikrieji žmogaus eg-
zistencijos orientyrai lieka neatpa-
žinti, nesuprasti, nesiektini ir nemy-
limi. Tada joks žmogus vien savo pas-
tangomis negali sugrįžti į save, kad
suvoktų, jog viskas prasideda nuo
amžinybės ir ja baigiasi.

Visi mes esame Kristaus vynuo-
gyno darbininkai. Juk jei Jis vynme-
dis, o mes – Jo šakelės, tuomet turime
ne tik žydėti, bet ir užmegzti gerųjų
darbų vaisių, kuris ir bus tikrasis
mūsų rodiklis, liudijantis, kiek mes į
gyvenimo darbus įdėjome širdies ir
kiek juos „atskiedėme” puikybės, go-
dulystės ir pavydo vandeniu.  

Visagalis Dievas visus mus nori
padaryti laimingus ta laime, kurią
Jis nuo amžių yra numatęs. Kai pavy-
dime kitiems, mes apiplėšiame patys
save, tai yra nedovanotinai menki-
name savo laimės lobį, nes savinda-

miesi tai, kas mums nepriklauso ir
maištaudami, kodėl kitiems skiria-
ma daugiau, o mums mažiau, savo
konkrečiais veiksmais pirmiausia
Dievui liudijame, ko dabar mes esa-
me verti ir kas iš tiesų esame.

Jėzaus palyginime apie darbi-
ninkus, pasamdytus skirtingu dienos
metu, tarsi iš gardaus alyvinio obuo-
lio išlenda pavydo pūlių pritvinkusi
kirmėlė. Kodėl darbininkai, suside-
rėję su šeimininku dėl atlygio ir po
atlikto darbo jį visą gavę, murmėjo
prieš jį, nes matė, kad ir kiti jų kole-
gos gavo tą patį atlyginimą – denarą,
nors jie dirbo daug trumpiau? Šir-
dies surambėjimas, nedėkojimas Die-
vui už tai, ką kasdien gaudavo, tapo
tam tikru akstinu, kuris aptemdė jų
protą ir jie, trumparegiškai lyginda-
mi savo atlyginimą su kitų, dėl suki-
lusio pavydo apjuodino savo viso
atlikto darbo džiaugsmą.

Gyvenimo lenktynėse bėkime
kaip greitakojai sportininkai, kad
laimėtume (1 Kor 9, 24).  Tada ir dan-
gaus karalystėje būsime vieni iš pir-
mųjų.

Bernardinai.lt
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25 Eilinis sekmadienis

Pirmiesiems – pirmosios
vietos

KUN. VYTENIS VAŠKELIS

ŠVenTadienis

EPA nuotrauka

Be palapinės –
į Harry Potter parką

GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ
nr. 6

Per Mišias gieda choras, kai ku-
rias giesmes giedame visi kartu.
Chore vos dešimt solistų, bet ar labai
stiprūs balsai, ar mikrofonai padeda,
labai puikiai skamba. Per šv. Komu-
niją „Pande Vida” pradžioje giedojo-
me visi kartu, o antrą punktelį ispa-
niškai solo giedojo choristė. Labai
gražus, galingas balsas. Šv. Komunija
buvo stebėtinai greitai išdalyta. Ne-
spėjau susigaudyti, kiek buvo dalin-
tojų, bet gale eilės, kur aš priėjau,
komuniją dalijo penki asmenys.

Po Mišių trumpai pakalbėjome
su klebonu. Ši šventovė pastatyta jo
iniciatyva, siekiant suteikti dvasinį
aptarnavimą čia atvykstantiems tu-
ristams. Sakė, pats popiežius Jonas
Paulius II šia misija labai domėjosi,
jis pats turėjo net tris asmenines
audiencijas pas jį. Pernai šiai švento-
vei buvo suteiktas „bazilika minore”
titulas. Išimtinis atvejis, kad švento-
vei suteiktas bazilikos titulas, kai
iškilmėse dar gali dalyvauti pats
šventovės pradininkas.

Nuotykiai viešbutyje

Su GPS nurodymais susiradome
viešbutį ir susidūrėme su pirma
problema. Buvau užsakiusi kambarį
pirmame aukšte, nes čia nėra keltų.
Tačiau mums tuo metu, kai atvyko-
me, kambario pirmame aukšte nėra.
Dienos registracija tik už poros
valandų, tada ir bus. Tuo tarpu gali-
me gauti kitą kambarį ir vėliau per-
sikraustyti. Ačiū, ne. Eisime, užkąsi-
me, grįšime vėliau, į pirmą aukštą.
Pasak gautos informacijos, iš čia
vyksta autobusas į Harry Potter par-
ką. Čia galima ir bilietus į tą parką
nusipirkti. Paaiškino, jog autobusas
vyksta vienuoliktą ryto, o grįžta sep-
tintą vakaro, bilietus galima čia, prie
kito staliuko, gauti. Einame nusi-
pirkti. Jaunuolė paaiškino, jog ji dir-
ba kitai bendrovei, kurie nori pra-
plėsti savo rinką. Tad iš ryto reikės
nuvykti į jų viešbutį, kur gausime
pusryčius, išklausyti pristatymo ir
po to gausime bilietus už pusę kai-
nos. Taip sutaupysime apie šimtą
dolerių. Atsakiau, kad mano jėgos,
tiksliau kalbant – jų stoka, verta dau-
giau. Jei primokėčiau šimtą, ar galė-
čiau čia tuos bilietus gauti. Pasirodo,
ne. Tiek to. Čia netoliese buvo
„Cracker Barrel”, tad ten nuvykome
papietauti. Padavėjai sakėme, nesku-

bėk, mūsų kambarys bus paruoštas
tik už dviejų valandų. Tuo tarpu la-
bai norime šalto vandens su citrina.
Paklausė ir mes, siurbčiodami gaivi-
nantį vandenį, žaidėme pas juos ant
staliukų galimą rasti pagaliukų žai-
dimą, kurio tikslas likti tik su vienu
pagaliuku. Kadaise labai gerai mokė-
jome žaisti, Romualdas tiesiog visą
eismą buvo nupiešęs, o dabar pirmu
išdėliojimu liko su trimis, antrą kar-
tą irgi trys, o trečiu bandymu liko
septyni! Leido man laimę išbandyti.
Pirmus du kartus liko trys, trečią
kartą – keturi, o penktą kartą liko
vienas. Dar kartą pabandžiau ir vėl
vienas. Atnešė maistą, nereikėjo il-
giau laimės bandyti. Su padavėja iš-
sikalbėjome, sakė, kad parkas čia
pat, galima ir pėsčia nueiti. Patikri-
no informaciją, atsidaro devintą ry-
to, automobilio pastatymas kainuoja
15 dol.

Šia informacija apsiginklavę,
grįžome į viešbutį, gavome raktus,
atradome kambarį. Labai gerai, yra
šaldytuvas. Viską sunešus, Romual-
dui sakau, važiuokime atgal prie raš-
tinės, ten yra krautuvėlė, nusipirksi-
me vandens, limonado, dar ko. Nusi-
pirkome, bet kainos – tiesiog baisu.
Už kvortą pieno mokėjau tris dole-
rius, kai tuo tarpu Lansing galonas
pieno kainuoja du dolerius. Tiek to,
kelionėse visaip pasitaiko. Vakare
per durų plyšį mums tris kartus įki-
šo itališkų restoranų reklamas.

Pirmadienis – „The Wizarding
World of  Harry Potter”. Taip vadina-
si pramoginis parkas „Universal
Studios” rajone, į kurį jau savaitę ke-
liaujame. Pagaliau pasiekėme savo
tikslą. Nusiprausę ir susitvarkę, už-
sukome į raštinę pasiteirauti, kur
gauti pusryčius. Mus nukreipė į tą
pačią krautuvėlę, kur vakar taip
brangiai viskas kainavo. Kaip ir ki-
tur, dairomės bufeto. O čia stovi pa-
davėja ir maistą dalina. Paklausė
mūsų kambario numerio, atsakiau,
patikrino, sako, jums reikės už pus-
ryčius sumokėti. O kainos – tikra ne-
sąmonė. Einu prie registracijos aiš-
kintis, sako, pusryčiai veltui – tik kai
kuriems, tiems, kurių firmos už tai
užmoka. Romas sako, važiuojam to-
liau, aš sakau, grįžkime į kambarį,
turiu pieno, javainių, bandelių, pa-
pusryčiausime. Taip pavalgę, užprog-
ramavome GPS, kad mus nukreiptų į
parką.                            Bus daugiau.

Hogsmead kaimelis.

Tomas K. Kuprys, gyvenantis Baltimore, MD, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.



Atkelta iš 4 psl.
Stiprių vyrų globojama eisenoje

keliavo lietuvių menininkų rankų
darbo koplytė lė su Šv. Mergelės Ma-
rijos statula vi duryje. Būrelis malo-
niai besišypsan čių moterų, pasidabi-
nusių gintarais ir lietuviškomis juos-
tomis, sekė iš pas kos, rankose neš-
damos puokštes rožių, kurias paskui
sudėjo į vazas prie Dievo Motinos ko-
jų. Nešdamas mėlynas ir baltas žva-
kes parapijos cho ras, vadovaujamas
muz. Algi man to Barniškio, savo pa-
sakiškai gra žiu giedojimu sujaudino
ne vieną žiūrovą. 

Ką tik sugrįžęs iš Lietuvos mūsų
mylimas dr. kun. Kęstutis Trimakas
atnašavo šv. Mišias, džiaugdamasis ir
kartu stebėdamasis šios parapijos
darbštumu ir dideliu noru išlaikyti
tiek lietuvybę, tiek brangias mums
tra dicijas. 

Širdingai dėkojame vi siems, ku-
rie prisidėjote pagerbiant Ši luvos Šv.
Mergelę Mariją. Visų pastangos, nuo-
širdumas ir dalyvavimas bendrame
darbe parodė, kad ir mažas būrelis
žmonių gali didelius darbus nuveik-
ti. Tikime, kad Šiluvos Šv. Mer gelė
Marija ,,nenužengs nuo ak mens” ir
toliau globos ir saugos nuo pikto mū-
sų ir tėvynę Lietuvą. 

Joana Drutytė – Brighton Park
lek torių/kantorių vadovė.
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VIDAS J. nEMICkAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

SkELbIMŲ SkYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

ViDAUS liGOS 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOjAS

Kalbame�lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos�susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIObA, M.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIjA
219�N.�Hammes�Avenue

joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL  KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija

150�E.�Huron,�Suite�1000
Chicago,��IL�60611
Valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

EUGEnE C. DECkER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOjAS

Lietuviams�sutvarkys�dantis�už�prieinamą�kainą�
Susitarimui�kalbėti�angliškai�arba�lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOjA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTė

7600�W.�CollegeDrive
Palos�Heights,�IL�60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros,�kaklo,�galvos,�sąnarių�bei�kitų
skausmų�gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Irena Jankauskienė, gyvenanti Germantown, MD, pratęsdama
metinę „Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščio išlaidoms sumažinti
50 dol. Esame Jums labai dėkingi.

sporTas

Immediate positions available: excel-
lent pay & benefits!!! Established�Skokie
Moving� company� looking� for� assistant
managers.�

Call Jacob 847-980-0906.

SIūLO DARbą

Visos Amerikos lietuviai gali
di džiuotis, nes jie turi pasau-
lio jaunių triatlono čempio-

ną, kuriuo tapo Čikagos apylinkėse
gyvenantis Lukas Veržbickas (Verz-
bicas), į Ameriką at vy kęs prieš 10
metų, kitų metų sausį švęsiantis savo
19-ąjį gimtadienį. 

Luko laiminga diena buvo rug sė -
jo 11-oji, kai Amerika minėjo dide lės
nelaimės dešimtmetį. Tą dieną Bei-
jing, Kinijoje, lietuvaitis tapo pa sau-
lio jaunių triatlono, kuriame varžėsi
68 jaunieji atletai iš visų pasaulio že-
mynų, čempionu. Kinijoje jam rei-
kėjo nu plauk ti pusę mylios, dviračiu
nu va žiuoti 11 mylių, nubėgti 3 my-
lias.

Lukas, apie kurio pergales krose,
reguliariajame bėgime ir triatlone
jau ne kartą rašėme, savo karjerą ap -
vainikavo didžiuliu laimėjimu, to dar
nebuvo pasiekęs joks Amerikos lietu-
vis. 

Tai trečioji didesnė atleto per-
galė triatlone per porą mėnesių. Ne-
seniai jis tapo JAV jaunių triatlono
čempionu, kiek vėliau – „Pan Ame-
rican” (Šiaurės, Vidurio ir Pietų
Amerikos šalių) nugalėtoju. Rugsėjo
11-ąją Veržbickas pasiekė savo di-
džiausią svajonę – tapo geriausiu
pasaulyje. Siekiant šio tikslo spor ti-
ninkui teko plušėti tūkstančius va-
landų. 

Veržbickas savo pergalę ir aukso
medalį skyrė savo ilgamečiui treni -
ruo čių draugui Kevin McDowell, ku -
riam kovo mėn. buvo nustatytas vė -
žys (Hadkins lymphoma). Šis jaunuo-
lis pernai panašiose pasaulio pirme -
nybėse Vengrijoje buvo iškovojęs
bron zą, o Lukas dėl padarytos klai-
dos liko ketvirtas. 

Šiemet sužinojęs, kad Kevin ne -
ga lės dalyvauti pasaulio pirmeny-
bėse, Lukas nusprendė savo draugo
garbei iškovoti auksą. „Rungtyniau -
damas Kinijoje visą laiką galvojau
apie Keviną, ir tai man suteikė papil-
domų jėgų’’, – po laimėto aukso sakė
Lukas. Beje, vėžiu sergantis Luko

draugas Kevin taip pat atvyko į
Kiniją ir stebėjo varžybas. 

Antras Kinijoje liko Vokietijos
jau nių triatlono nugalėtojas Justus
Nieschlage, kurį lietuvaitis aplenkė
net 33 sekundėmis. Luko laikas 56
min. 21 sek., o vokiečio – 56 min. 54
sek. Bronzą čempionate iškovojo
ame rikietis Tony Smoragiewicz, ku-
rio lai kas nuo sidabrą laimėjusio vo-
k iečio tesiskyrė 5 sekundėmis. Ket-
virtas liko Izraelio atstovas Ron Dar-
mon (jo laikas – 57 min. 06 sek).

Antras amerikietis, iškovojęs ga -
na garbingą 13-ąją vietą, buvo Ben
Kanute (57:41). 30-ąją vietą užėmė
Andrew Ranford iš Naujosios Zelan-
dijos, o japonas Takamori Sugi hara
liko 32-uoju (58:54). Mažiau nei mi-
nutę sugaišo kitas Naujosios Ze lan -
dijos atstovas Lachlan Davey (59:59).

Likusiųjų rezultatai viršijo mi nu tę.
Iš viso varžybas baigė 63 da ly viai,
vienas buvo pašalintas, o keturi ne -
sugebėjo pasiekti baigiamosios li ni -
jos. Šiose varžybose dalyvavo ir ru -
sas Vladimir Kosteltsev, likęs 56-u (1
val. 2 min. 29 sek.).

Sugrįžęs iš Kinijos Lukas netu -
rės daug laiko pasirengti studijoms
University of  Oregon Eugene mieste,
kur jis mokysis pirmus metus. Šią
mokslo įstaigą jaunasis lietuvaitis
pa sirinko todėl, kad čia studijavo ge -
riausi JAV bėgikai Steve Prefontaine,
Alberto Salazar ir Galen Rupp. Be to,
čia dirba patys geriausi JAV lengvo-
sios atletikos treneriai, o universite-
tas turi geriausią lengvosios atleti-
kos aikštę, kurioje vyksta JAV šios
sporto šakos pirmenybės.

Kurį laiką Lukas savo dė mesį
sutelks į bėgimą. Tačiau jis ne atmeta
galimybės pereiti į triatloną, nes
šioje sporto šakoje lietuvis mato dau-
giau progų patekti į JAV olimpinę
rinktinę. Luko nuomone, joje jis tu -
rėtų būti 2016 metais. 

Sveikiname Luką su dideliu lai -
mėjimu ir linkime jam įgyvendinti
viltį ir dalyvauti olimpinėse žaidy nė -
se. Prie šio palinkėjimo, manau, jun-
giasi visi Ame rikos lietuviai, savo
gretose tu rė dami pasaulio triatlono
čempioną.

L. Veržbickas – jaunių triatlono
pasaulio čempionas

EDVARDAS ŠULAITIS

Amerikos lietuvis Lukas Veržbickas pasaulio jaunių triatlono pirmenybėse Kinijoje už-
lipo ant aukščiausio pakylos laiptelio.

Eisenoje keliavo lietuvių menininkų ran-
kų darbo koplytėlė su šv. Mergelės Ma-
rijos statula.

Jūsų investicija
yra apsaugota
Nekilnojamu

Turtu. Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Investuojate ne daugiau
kaip 65–70 proc. visos

turto vertės. 

Ilgametė patirtis ir 
daug lai mingų klientų.  

SIŪLOME 10% METINIŲ PALŪKANŲ

Pagerbėme Šiluvos Šv. Mergelę Mariją

Anna Janevičius, gyvenanti Kankakee, IL, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą paaukojo laikraščio išlaidoms sumažinti 50 dol. Nuo-
širdžiai Jums dėkojame.
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Lietuviai, kaip ir kiti žmonės, mėgsta būti pir-
mi sporte, moksluose, meno pasaulyje. Įdo-
mu žinoti, kas bu vo pirmi lietuviai vienoje

ar kitoje pasaulio vietoje. Augdamas Water bury,
Connecticut, iš vietinės ameri kiečių spaudos žino-
jau, kad pirmieji lietuviai atvyko 1845 m. iš Penn-
syl vania valstijos, kažkur užsirašiau ir atvykusio-
jo pavardę. Atsiradus Bra zi lijoje, rūpėjo surasti ži-
nių apie pirmuosius lietuvius tame krašte. Pasise-
kė susekti tik 1888 m., o kiek simboliškai – apie
tvirtovę Itamaraca saloje, Pernam buco valstijoje,
1631 m. pastatytą Biržų Radvilų tarnautojo lenko,
ir, aišku, apie mišrią latvių-lietuvių ko loniją To-
bago saloje, 1624 m. prie Venesuelos žemėlapiuose
palikusią vietovardį ,,Kuršių įlanka’’. 

Čikagoje lietuviška pradžia gana aiškiai nusa-
kyta senose vietos lietuvių istorijose – pirmasis
vardu žinomas lietuvis yra kun. Juozas Juške vi -
čius, į Čikagą atvykęs 1869 m. spalio mėn. Sunku
tikėti, kad jis tikrai yra pirmasis lietuvis, nes Illi-
nois-Michi gan kanalą nuo 1836 m. kasė lenkai, ru-
sai ir kitos tautybės žmonės, pasi telkę angliaka-
sius iš pietų Illinois, kai pasiekė Lemont uolėtą že-
mės pa viršių. Tais laikais, kaip ir iš kun. Juškevi-
čiaus išgyvenimų matyti, tautybių ribos nebuvo
tokios ryškios, pavardės buvo rašomos anų laikų
ra šyba, kartais ir imigracijos įstaigų iškreiptos ar
pačių žmonių suameri kietintos. 1870 m. žinomos
trys lie tuvių pavardės. Europiečiai kunigai mokė-
davo daug kalbų, patarnaudavo ne tik savo tautie-
čiams.

1994 m. ,,Draugas’’ išspausdino trum pą rašinė-
lį kun. Juškevičiaus atvykimo 125 metų proga su
Šv. Bo nifaco kapinių sklypus pažyminčios kaladė-
lės nuotrauka, nes jokio pa minklo ar užrašo tada
nebuvo. Šių metų liepą pagaliau įmūrytas pamin-
klinis akmuo su įrašu, kad tai – pirmasis lietuvis
kunigas, apsigyvenęs Čika go je. Paminklą parūpi-
no ir visus ka pi nių reikalus tvarkė Donald Petkus
Jr., Petkus laidotuvių namų savinin kas. 

Sumanymą įgyvendinti trukdė nežinoma Juš-
kevičiaus gimimo ir neaiški jo mirties data – du
įprastiniai antkapio duomenys. Pagal Šv. Bonifaco
kapų knygą, kunigas palai dotas 1881 m. kovo 7 d.,
būdamas 78 metų amžiaus. Tačiau mirusysis prieš
tai dvejus metus gulėjo Šv. Adalberto kapinėse.
Lietuvių ir lenkų šaltiniai gimimo metus nurodo
1809/10, nes 1869–1870 m. minėta jį esant 60 metų
amžiaus, kitur – 69 metų. Šių duo menų dar ieško-
ma, tačiau akmenyje iškalti 1803–1879 metai. Daug
istori nės medžiagos surado Pal. Jurgio Matulaičio
misijos parapijietė Barba ra Kotler.

Viename laiške kun. Juškevičius rašo buvęs
klebonu, dekanu ir kanau ninku Naugarduke (tuo
metu Zwi nogrudek, dabar – Navahrudak, No wog-
rudek). Vaclovas Biržiška į lietuvių autorių sąrašą
įtraukė Juškevi čių, tikriausiai buvusį 1852 m. Ka -
raliaučiuje išleistos knygelės ,,Metas Losku arba
Jubileuszas” autorių. Juškevičius viename laiške
mini stu dijavęs Sorbonoje ir Romoje, tą kartoja ir
lenkai istorikai. Kunigą dėl 1863 m. sukilimo caras
ištrėmė į Sa marą. Iš Sibiro jis pabėgęs į Japoniją,
tada – į Braziliją. Pietų Brazilijoje jė zuitai patarė
keliauti į JAV, nes Bra zilijoje lietuvių tuomet ne-
buvę. Ku nigas vėliau teigė, kad jį išsikvietė Čika-
gos lenkai. 

Prieš 140 m. keli lietuviai kunigai kartu su se-
minarijos (tikriausiai Seinų) pažįstamais lenkais
aptarnavo tikinčiuosius Wisconsin valstijoje. Kun.
Juškevičius minimas 1867 m. Sharon vietovėje,
kur jau gyveno daug lenkų, kaip ir Texas, Mi chi-
gan valstijose, Čikagoje vėliau – nuo 1850 iki 1869
m. lenkų skaičius išaugo iki 400–600 šeimų. 1869 m.
spalį Čikagos vyskupijos valdytojas naujai steigia-
mos, pirmosios lenkų parapijos Šv. Stanislovo

Kostkos  pirmuoju kle-
bonu paskyrė kun. Juš -
kevičių, kurį pažinojo
imigrantams patarnau-
jantys jėzuitai. Dalis
lenkų parapijiečių ne-
buvo klebonu patenkin-
ti, palaikydami pusme-
čiu vėliau at vy kusį len-
kų tautybės kunigą. Še-
ši kaukėti vyrai Juške-
vičių grąsindami pri-
mušė. Lenkai istorikai
sako, kad kun. Juškevi-
čius buvęs vidinės len-
kų nesantaikos tarp
,,klerikalų” ir ,,na  cio -
 nalistų” auka. Dėl įro-
dymų stokos byla teis-
me atmesta, kunigas iš-
keliavo į Mt. Carmel,
Pennsylvania. Tais lai-
kais kunigai daug ke-
liaudavo, lankydami
mažas bendruomenes,
klausydami išpažinčių
ir, kiek gali, pa dėdami.
1871 m. Juškevičius at-
siranda Minnesota Wa-
tertown, kur įsteigia

parapiją Winona (ši vyskupija domisi kun. Juške -
vičiaus istorija, aplankė jo kapavie tę). 1874–1876 m.
Juškevičius jau vėl Pennsylvania, kur įsteigia Šv.
Adal berto (Vaitiekaus) lenkų parapiją Shamokin.
Aršesniems parapijie čiams netiko, kad jų klebo-
nas kartais pamokslus sako lietuvių kalba, išdau žė
klebonijos langus. 1876–1877 m. kunigas Nanticoke
įkūrė Šv. Stanislovo parapiją, 1878– 1979 m. aptar-
navo Šv. Vaclovo parapiją šiaurės Minnesota.

Sugrįžo į Čikagą, kur buvo globojamas vokie-
čių Kunz šeimos. (Versli ninko Martin Kunz sūnus
jau XX a. tapo miesto tarybos nariu, atstovu ir se-
natoriumi Springfield.) Juškevičius mirė 1879 m.,
palaidotas 1872 m. įsteig tose Šv. Adalberto lenkų
kapinė se, o 1881 m. perkeltas į 1863 m. įkurtas Šv.
Bonifaco vokiečių kapines, kurio se sklypą kaip tik
savo globojamam kunigui palaidoti Kunz šeima
nupir ko. (Ten 1887 m. palaidota Hed wig, 1906 m. –
Martin Kunz.) Čika gos arkivyskupijos archyve ir
miru sių kunigų sąraše kun. Juškevičiaus įrašų
nėra išlikę.

Pagrindinė kun. Juškevi čiaus įsteigta parapi-
ja Čikagoje išaugo į pačią didžiausią lenkų bend-
ruo menę, gal net visame pasaulyje. Kaip ir lietu-
vių atveju, lenkai ir kitų tautybių imigrantai pir-
ma įkurdavo drau giją parapijos steigimu rūpintis.
To kią 1864 m. suburtą rado ir kun. Juškevičius.
Draugija savo vardu pir ko sklypus ir statė bažny-
čią, kol vys kupija, pagal JAV vyskupų bendrą nuo -
sprendį, perėmė nuosavybę. Pana šūs keblumai iš-
tiko ir seniausią lietuvių Šv. Jurgio bažnyčią She-
nandoah, Pennsylvania. Ten komitetas parapijai
įsteigti susibūrė 1872 m. Čika gos lietuviai 1886 m.
įkūrė Šv. Kazimiero draugiją parapijos steigi mu
rūpintis, 1892 m. jau stovėjo se niausia Šv. Jurgio
bažnyčia, nu  griauta savo 1999 m.

Apie kun. Juškevičiaus asmenybę iki šiol ap-
tikti šaltiniai yra šykštūs. Jo įpėdinis Čikagoje
kaltino kunigą nesugebėjusį parapijiečių sutvar-
kyti ir susidoroti su ,,girtuokliais”. Vys ku pijos val-
dytojas juo buvo patenkintas (tuomet vyskupas ne-
pagydomai sirgo, laukė naujai paskiriamo), kaip ir
dauguma parapijiečių. Būtų labai tinkamas užda-
vinys moksliniam darbui daugiau apie kun. Juš-
kevi čių (lenk. Josef  Juszkiewicz) sužinoti, ištirti ir
aprašyti. ,,Lietuvių enciklopedija’’ kun. Juškevi-
čių kildi na iš Vilniaus srities, tačiau Vilniaus vys-
kupijos kunigų žinynuose tokios pavardės nėra.
Paminklo komitetas stengiasi rasti daugiau ir tiks-
lesnių duomenų.

Čikagos lietuviška pradžia: 
kun. Juozas Juškevičius

A. a. Albinas

Tėvas Antanas Saulaitis, SJ ir laidotuvių namų direkto-
rius Donald Petkus.                     Dainos Čyvienės nuotr.

TĖVAS ANTANAS SAULAITIS, SJ
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Keistas dundėjimas 
glumina mokslininkus

Po 70 metų išspausdintas paaug-
lės dienoraštis, pasakojantis apie
Antrojo pasaulinio karo metų Lenin-
grado apgulties baisumus. Jis jau ly-
ginamas su garsiaisiais  Anos Frank
užrašais.

1941 m. gegužę Leningrade gyve-
nusi paauglė Lena Muchina pradėjo
rašyti dienoraštį, kuriame išliejo vil-
tis ir baimę, susižavėjimą klasės
draugu Vladimir ir nerimą dėl blogų
pažymių. Tačiau praėjus keliems mė-
nesiams po nacių įsiveržimo, miestas
buvo apsiaustas, o Muchina dieno-
raštis tapo bado, desperacijos ir mir-
ties kronika. 

Dienoraščio įrašai 1942 metų ge-

gužės 25 dieną staiga nutrūksta. Pas-
kutiniame jų Muchina rašo tikinti,
kad bus evakuota. Anot istoriko Ser-
gėj Jarov iš Sankt Peterburgo Euro-
pos universiteto, 1962 metais nežino-
mas asmuo dienoraštį atidavė valsty-
bės archyvams. Istorikas jį atrado ir
pasistengė, kad jis būtų išleistas. 

Antradienį knyga, pavadinta
„Išsaugokite mano liūdną istoriją”,
pristatyta Maskvoje. Leidėjams taip
pat pavyko Maskvoje surasti Muchi-
na giminaičius. Jie sužinojo, kad ji
išgyveno apsiaustį, tačiau 1991 me-
tais mirė, sulaukusi 66-erių. 

Lrt.lt

Po ilgos ir sunkios ligos š. m.
rug sėjo 5 d., pirmadienį, Farmington
Hills Inn, Farmington Hills, Michi -
gan, sulaukęs 83 metų amžiaus, am -
žinai užmerkė akis tėvelis, uošvis ir
se nelis Albinas Pusdešris. Atsisvei-
kinimas su velioniu vy ko sekmadie-
nį, rugsėjo 11 d., Harris laidotuvių
koplyčioje, Livonia, MI. Ro žinį sukal-
bėjo Šv. Antano lietuvių parapijos
klebonas kun. Gintaras Antanas Jo-
nikas. Laidotuves tvarkė Yolanda
Zaparackienė, Val S. Baužos laidotu-
vių koplyčios direktorė.

Velionis gimė 1928 m. rugsėjo 9 d.
Šakiuose, Lietuvoje. Jis buvo vyriau-
sias iš keturių vaikų, vienintelis ber -
niukas. Užaugo tėvų pieno ūkyje. A.
Pusdešris lankė Šakių gimnaziją, o
kai prasidėjo Antrasis pasaulinis ka -
ras, su tėveliais ir seserimis pasi -
traukė į Vakarų Vokietiją, kur šeima
gyveno įvairiose pabėgėlių stovyk-
lose. 

Vėliau Pusdešrių šeima persikė -
lė gyventi į JAV, Detroit, MI. 1950 m.
rugpjūčio 28 d. Albinas buvo pašauk-
tas į JAV kariuomenę, kurioje tarna-
vo seržanto pareigose. Albinas buvo
sužeistas du kartus. 1954 m. rugpjū -
čio 27 d. jis buvo at leistas iš kariuo-
menės su ,,Honorable Discharge”,
apdovanotas medaliais: ,,Ko rean Ser-
vice Medal with two bronze stars” ir
,,National Defense Service Medal”.

Grįžęs iš kariuomenės, Albinas
sutiko ir įsimylėjo jauną gražią lietu-
vaitę Izabelę Šlekytę, su kuria susi-
tuokė 1956 m. balandį. Albinas ir Iza -
belė Pusdešriai užaugino du vaikus –
Laimą ir Romą. Jis mylėjo savo žmo -
ną ir gražiai su ja išgyveno daugiau
nei 50 metų iki jos mirties 2006 m.
Velionis mėgo daržininkystę, augino

daug gražių jurginų, kitų gėlių, dar -
žovių. Jis ypač džiaugėsi savo duk-
ters Laimos ir sūnaus Romo gražio -
mis sukurtomis šeimomis. Velionis
be galo mylėjo savo vaikaičius –
Julie, Leah, David ir James. Dažnai
su sū numi Romu ir anūkais važiuo-
davo meš kerioti.

Albinas dirbo meistru metalo
štampavimo gamykloje (tool and die
setter) ,,G and W Stamping ’’ fabrike.
Į pensiją išėjo būdamas 62 metų.

Velionis priklausė organizaci-
joms: BALF’ui, Švyturio jūrų šaulių
kuopai, Dariaus ir Girėno klubui bei
Amerikos Korėjos karo veteranams.
A. a. Albinas Pusdešris ir jo šeima
priklausė Šv. Antano lietuvių parapi-
jai Detroit. Velionis buvo ilgametis
šios parapijos aukų rinkėjas, reika -
lui esant, dažnai talkindavo parapi-
jos remonto darbuose. Taip pat rėmė
lie tuviškus renginius, minėjimus bei
lietuviškas radijo programas. 

A. a. Pusdešrio šeimai gilią užuo-
jautą pareiškė: JAV Lietuvių Bend -
ruomenės Detroit apylinkės val dyba,
Lietuvos Respublikos garbės kon-
sulatas Detroit, Šv. Antano parapi-
jiečiai, Šv. Antano parapijos taryba,
Dariaus ir Girėno klubo nariai, Lie -
tuvos Dukterys, Lietuvos vyčių 102
kuopa, ,,Amerikos lietuvių balso ra -
dijo klubas” bei radijo valandėlė
,,Lietuviškos melodijos’’. 

Švyturio jūrų šaulių kuopos var -
du žodį tarė šios kuopos buvęs vadas
Mykolas Abarius, pažinęs a. a. Pus -
deš rį daugelį metų. Atsisveikinimas
baigtas Tautos himnu.

Kitą dieną, trečiadienį, Šv. Anta -
no lietuvių parapijos klebonas kun.
Jonikas atnašavo šv. Mišias, Dievo
Apvaizdos lie tuvių parapijoje South-
field, MI pasakė gražų pamokslą. Mi -
šių metu giedojo, vargonavo ir litur -
ginius skaitinius skaitė Rita Gied rai-
tienė. Aukas prie altoriaus nešė a. a.
A. Pusdešrio anūkai Leah, David ir
James. 

Po gedulingų Mišių velionis
buvo nulydėtas ir palaidotas Šv. Kapo
ka pi nėse (Holy Schepulchre) šalia
žmo nos. Paskutines religines apeigas
at liko kun. Jonikas. Kapinėse JAV
ka riuo menės nariai a. a. Pusdešrį pa-
gerbė su specialia ceremonija, jo šei-
mai įteikė Amerikos vėliavą.

Gedulingi pietūs vyko ,,Brass
Pointe’’ restorane.

Giliame nuliūdime liko duktė
Lai ma ir žentas Chuck Durst su duk-
ro mis Julie ir Leah, sūnus Romas ir
marti Sandra Pusdešriai su sūnumis
David ir James. 

A. a. Albinas Pusdešris.

Paauglės dienoraštyje – karo ir
Leningrado blokados baisumai

Išlydėjome 
a. a. Albiną Pusdešrį

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Ilgametei bendradarbei, histologijos technikei,
ilgus metus vadovavusiai chirurginės histologijos

laboratorijai, dantų gydytojai

A†A
Stanislavai Didžiulienei 

mirus, reiškiam gilią užuojautą 
broliui Pranui Urbanui su šeima, 

giminėms ir artimiesiems
Lietuvoje, Amerikoje ir Brazilijoje.

Rush Presbyterian St. Luke’s
Medical Center, Čikagoje, 

Patologijos skyriaus buvę bendradarbiai

Elena Varankienė
Valerija Šimkienė
Marija Kuprienė

Aldona Jankauskienė
Astrida Pauperienė

Gražina Jankauskaitė

Pranutė Skruodienė
Margaret Augustin
Genovaitė Maldėnienė
Nijolė Rubienė
Aleksandra Dėdinienė
Valerija Leščinskienė

dr. Jonas Dainauskas    dr. Alex Miller    

A † A
Dr. GABRIELIUI (GAGA)

MISEVIČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiu jo seserį ir žmoną KATIE.

Liucija Tarvydienė

Retkarčiais North Carolina pa-
krantėje pasigirsta dundesiai, dažnai
drebinantys langus ir duris. Kas juos
sukelia, vis dar lieka paslaptimi.
Tokie ūžesiai būdingi ne tik šiai JAV
valstijai ar dabartiniams laikams.
Žmonėms, gyvenantiems netoli Sene-
ca ežero New York valstijoje, jau nuo
seno pažįstami dundėjimo garsai,
kuriuos jie vadina „Senekos pabūk-
lais”, rašo OurAmazingPlanet.com. 

Belgijos pakrantėje jie vadinami
„mistpouffers” – „rūko žagsuliu”;
Gango deltoje ir Bengalijos įlankoje –
„Balsalo pabūklais”; Italijos Apeni-
nuose – „bronditi” arba „griaustiniš-
ku”, o žmonės Šikoku, Japonijoje, tai
vadina „yan”. „Kad ir kur tai būtų,
tai įdomus iššūkis”, – teigia seismo-
logas David Hill, JAV geologijos tar-
nybos biuro Menlo Park California
garbės mokslininkas.

Šioms mįslėms pateikiama dau-
gybė tikėtinų paaiškinimų, tarp ku-
rių – žemės drebėjimai, akmenų pra-
siveržimai, purvo ugnikalniai, audrų
sukeltos bangos, cunamiai, meteorai
ar tolimi griaustiniai. „Atrodo, kad
gamtoje yra įvairiausių procesų,
kurie galėtų tai sukelti”, – sakė Hill.

„Liudininkai” teigia girdėję gar-
sus, kurie primena šaudančias pa-
trankas ar krentančius akmenis, ir
per silpnus bei vidutinio stiprumo
žemės drebėjimus Anglijoje 1880–
1916 metais. 1975 m. JAV geologijos
tarnybos tyrėjai sugebėjo įrašyti že-
mės drebėjimo California skleidžia-
mus akustinius ir seisminius signa-

lus ir nustatė, kad trys žemės drebėji-
mai, kurių stiprumas svyravo tarp 2
ir 2,8 balo, sukėlė garsus, kurie ėmė
sklisti praėjus 0,02 sekundės po to,
kai seisminės bangos pasiekė moksli-
ninkų stotį. Panašūs rezultatai gauti
ir per žemės drebėjimus Prancūzijos
Pirė-nuose 2004 metais.

Paslaptingų garsų priežastimi
gali būti ir didžiulės bangos, teigia
tyrėjas. Mokslininkai nustatė, kad
toks dundesys pažįstamas didelėmis
bangomis besimėgaujantiems bang-
lentininkams. Be to, po 9,1 balo Su-
matros žemės drebėjimo ir cunamio
2004 m. keletas liudininkų pasakojo
girdėję garsų dundėjimą jūroje, lydė-
jusį dvi ar tris didžiausias pakrantę
užgriuvusias bangas.

Hill teigia, kad North Carolina,
Belgijos ir Bengalijos įlankos pa-
krantėse girdimi garsai gali būti di-
delės bangos, kurias sukuria toli nuo
kranto siautėjančios bangos. Tokios
bangos taip pat gali pažeisti jūroje
esančius metano hidrato telkinius ir
sukelti didelio slėgio dujų, esančių
Žemės gelmėse, išsiveržimus. Dar
vienas paaiškinimas – meteorai. Iš
kosmoso atskriejantys meteorai gali
sukelti garsinius dundesius ir įspū-
dingai susprogti. Turint omenyje tai,
per kiek laiko smūgio banga iš viršu-
tinės atmosferos pasiekia Žemės
paviršių, matomi meteoro ženklai
prieš pasigirstant dundesiui jau gali
būti išnykę, ypač jei tai nutinka
dieną, pažymėjo Hill.

Lrt.lt
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čikaGoje 
IR

apyLinkėse

� Kiekvieną trečiadienį 1 val. p. p. su -
sitikti kviečia JAV LB Lemonto socialinių
reikalų skyrius. Rusėjo 21d. – spal vin -
go, nuotaikingo Lietuvos artistų kon cer -
to ,,Nacionaliniai piršlybų ypatumai”
per  žiūra. Žiūrovų laukia trylika užkre čia -
mai smagių dainų. Renkamės Pasaulio
lietuvių centro skaitykloje (14911 127
th St., Lemont, IL). Daugiau teirautis
sky  riaus tel. 630-243-8611 arba at vy -
kus trečiadienį nuo 10 val. r. iki 4 val.
p. p. (PLC rūsyje, greta lifto).

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje (Marquette Park) sekmadienį, rug -
sėjo 25 d., 10:30 val. r. šv. Mišiose da -
ly vaus vyskupas And rew P. Wypych.
Kvie  čiame visus susipažinti su nau juo ju
mūsų vikariato vyskupu. Po šv. Mi šių –
šventiniai pietūs, koncertas ir pa ben -
dravimas parapijos salėje. Vietas už si -
sakyti galite tel. 773-776-4600 (Aud -
ra). 

� Spalio 1 d. 3 val. p. p. vyks iškil min -
gos Šv. Antano bažnyčios (1510 South
49th Court, Cicero IL) šimtmečio pami -
nėjimo šv. Mišios. Mi šiose da lyvaus kar -
dinolas Francis George ir pre latas kun.
Edmundas J. Put rimas.

� Spalio 2 d. 12:30 val. p. p. Lietu vos
Dukterų labdaros  draugija, PLC, Le-
mont,  didžiojoje salėje  ruošia  iškil min -
gus metinius ,,Derliaus pietus”. Kvie čia -
me  draugijos nares, visuo me nę ir vi sus,
pritariančius šios draugijos veik lai, savo
dalyvavimu paremti drau gijos veiklą. Jū -
sų laukia puikūs pietūs, linksma nuo tai -
kinga programa, lote rija. Vietas užsi sa-
kyti galite pas Gra ži ną Ka zėnienę tel.
630-272-9131 ir Al doną Rukuižienę
tel. 708-499-4845.

� Skaniausi – tai Jaunimo centro Mo te -
rų klubo kepti blynai. Kviečiame į se zo -
no atidarymą š. m. spalio 2 d. 10:30
val. r. šv. Mišios Tėvų jėzuitų koplyčioje.
Po Mišių visus kviečiame į kavinę, kur
moterys vaišins mieliniais blynais su
obuoliene, kava ir pyragais.

� Spalio 16 d., sekmadienį, Pasaulio
lie  tuvių centre, Lemont, Korp!Giedra
se selei Ignei Marijošiūtei įteiks korpo-
racijos premiją ,,Lietuvei moteriai, ypa -
tingai pasižymėjusiai krikščioniškų idea -
lų tarnyboje”. Muzikinę programą atliks

Dariaus Polikaičio vadovaujamas vaikų
choras ,,Vyturys”.

� Organizacija ,,Vaiko vartai į mokslą”
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, rengia
su sitikimą su Žemaičių Kalvarijos vaikų
ir jaunimo centro „Vilties vėrinėliai” pro -
g ramų vadove psichologe Jolanta Vir -
bickiene. Spalio 23 d. 12:30 val. p. p.
PLC didžiojoje salėje viešnia iš Lietuvos
skaitys pranešimą tema ,,Lietuvos kai -
mo socialinės rizikos šeimų  vaikų prob-
lemos ir jų įveika”.

� Marijos Remienės antrosios knygos
,,JAV lietuvių kultūros keliuose” sutiktu-
vės įvyks lapkričio 13 d., sekmadienį, 1
val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje, PLC,
Le mont. Programoje dalyvaus rašytoja,
buvusi ,,Draugo” vyr. redaktorė Danutė
Bindo kienė ir ,,Draugo” bendradarbis dr.
Ro mualdas Kriaučiūnas. Popietę globoja
skautininkių ir vyr. skaučių draugovė
,,Sie tuva”. Draugovės draugininkė dr. Vi -
li ja Kerelytė.

� Metinis Draugo fondo narių suvažia -
vimas vyks lapkričio 13 d. 10 val. r.
Čiur lionio galerijoje, Jaunimo centre. DF
taryba ma loniai kviečia visus Draugo
fondo narius dalyvauti suvažiavime.

� Eglės Juodvalkės knygos apie Lie -
tuvos partizanus „Sakalai nak tį nemie -
ga” sutiktuvės vyks Čiurlionio galerijoje,
Jau nimo centre lapkričio 20 d., sek ma -
die nį, 1 val. p. p. Paskaitininkė – ,,Drau  go”
vyr. redaktorė dr. Dalia Cidzi kaitė, prog -
ramos vedėjas Linas Umbra sas. Rengia
Lietuvos rašytojų draugija.

� Ieškome redaktoriaus internetiniam
vaikų žurnalui www.eglute.org. Leidinys
skirtas užsienyje gyvenantiems jaunie -
siems lietuvaičiams, ypatingai tiems,
ku rie lanko lituanistines mokyklas JAV ir
Ka nadoje. Leidžiami rudenio ir pa va sa -
rio numeriai. Redaktorius turi surinkti
medžiagą, suredaguotą me džia gą patal -
pinti internetinėje svetainėje, mokėti
nau dotis WORD, ,,Adobe Acro bat” ir
,,Ado be Photoshop”, ,,Ele ments” prog -
ra mo mis. Be si dominčius šiuo darbu
pra  šoma susisiekti su JAV LB Švietimo
tarybos pirmininke Daiva Navickiene el.
paštu donavickas95@hotmail.com

IŠ ARTI IR TOLI...

Kaimo kapelos ,,Sodžius” koncertas
vyks spalio 9 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p.
PLC didžiojoje salėje, 14911 W. 127th St., Lemont IL

Bilietus galima įsigyti ,,Smilgoje”, ,,Lietuvėlėje”, ,,Two Ri vers” ir 

pas Aušrą Jasaitę-Paulauskienę (,,Am ber Dance”). 

Į koncertą kviečia Lie tuvos vaikų globos būrelis ,,Sau lutė”.

,,draUGo” knyGynėLis

,,Draugo”�knygynėlio�adresas:�4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 

Labdaringi pietūs 
,,Drau go”  veiklai paremti

vyks spalio 30 d.
,,Royalty West Banquet” 

(8675 S. Archer Ave., 
Willow Springs, IL 60480) 

Pradžia 1 val. p. p. 

Šv. Kazimiero kongregacijos seserys  maloniai kviečia visus į kasmetinį – jau
91-ąjį – po kylį, kuris vyks sekmadienį, spa lio 2 d. ,,Ma ma Luigi” restorane (7500 S.
Har lem Ave., Bridgeview, IL). Įėjimas nuo 12 val. p. p. Iškilmingi pietūs – 1:30 val. p.
p. Vyks lote rija. Vietas užsisakyti prašoma tel. 773-776-1324 (kviesti seselę Gene -
vie ve).

Nuotraukoje seselė Genevieve Kripas, SSC (kairėje), seselių kazimieriečių Či-
kagoje moderatorė ir Eleanor Ebert, SSC prezidentė, prie loterijos laimėjimų, ku-
riuos bus galima  laimėti pokylio metu.         Seselių kazimieriečių archyvo nuotr.

Neseniai skaitytojus supažindi-
nome su Lietuvoje pasirodžiusia
nauja  čikagiečiams gerai pažįstamo
pia nisto Roko Zubovo knyga ,,M. K.
Čiurlionis. Kūriniai fortepijonui” ir
štai mūsų skaitytojai ją gali įsigyti
,,Draugo” knygynėlyje. Tai pirmasis
Lietuvoje įrašytas ir išleistas visų
Čiurlionio kūrinių fortepijonui lei-
dinys. Septynios su puse valandos
muzikos, tekstai apie Čiurlionį ir jo
muziką 6 kompaktinės plokštelės
(CD), istorinės nuotraukos, Čiurlio-
nio rankraščiai, tapybos darbų rep -
rodukcijos ir kūrinių eskizai puikiai
išleistoje knygelėje.

Kompozitoriaus ir dailininko
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio
(1875–1911) provaikaitis pianistas Ro -
kas Zubovas padarė viską, kad spėtų
iki prosenelio 100-ųjų mirties meti -
nių įrašyti bene visus jo fortepijono
kūrinius.

Pasirodžiusį šešių kompaktinių
plokštelių albumą „M. K. Čiurlionis.
Kūriniai fortepijonui” R. Zubovas
pasiryžęs iki metų pabaigos pris-
tatyti vos ne visai Lietuvai, galbūt ir
užsienyje.

Knyga – graži dovana muzikos
mylėtojui artėjančių Kalėdų proga.

Leidinio kaina  – 45 dol. Kny gą
galima įsigyti paštu, pri dedant 9,75
proc. mokestį, užsi sakant IL valstijo-

je. Persiuntimo kai na – 5 dol. Per -
siun čiant daugiau kny gų, už kiek vie -
ną papildomai siunčia mą knygą – 2.5
dol. siuntimo mokestis. Prieš per -
kant pra šome paskambinti admi nis -
tracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

JAV LB Vakarų apygardos suvažia vimas 
vyks 2011 m. spalio 1 d., šeštadienį, 1:30 val. p. p. 

Šv. Kazimiero pa ra pijos bažnyčioje
2718 St. George Street Los Angeles, CA 90027. 

Suvažiavime veiklos pranešimus pateiks Vakarų apygardos valdybos nariai ir
apylinkių pirmininkai. Bus renkama nauja Vakarų apygardos valdyba ir Kontrolės
komisija.

Meninę�programą�atliks�Kauno�valstybinio�dramos�teatro�vadovas,
aktorius�Egidijus Stancikas

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


