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Washington, DC (LR ambasados
JAV info) – Lapkričio 29–30 dienomis
Washington, DC su darbo vizitu lan-
kėsi Užsienio reikalų ministerijos
užsienio lietuvių departamento amba-
sadorė ypatingiems pavedimams Gin-
tė Damušytė. Viešnagės metu amba-
sadorė su ja lydinčiomis Pasaulio,
JAV ir Kanados Lietuvių Bendruo-
menių vadovėmis Danguole Navic-
kiene, Joana Kuraite-Lasiene ir Sigita
Šimkuviene, lankėsi JAV Valstybės
departamente, kur susitiko ir svar-
bius bendradarbiavimo klausimus
aptarė su JAV valstybės sekretorės
specialiuoju atstovu Globalinėms
partnerystėms ambasadoriumi Kris
Balderston.

Kanados ambasadoje Washington,
DC delegacijai buvo pristatytas šios
ambasados administruojamas inte-
raktyvaus bendravimo tinklas „Con-
nect 2 Canada”, jungiantis Jungtinėse
Valstijose gyvenančius kanadiečius.
Ambasadorė taip pat susitiko su stu-
dentų mainų programos „American

Councils” vadovais.
Lietuvos Respublikos amba-

sadoje JAV įvyko G. Damušytės ir
lietuvių organizacijų vadovių su-
sitikimas-diskusija su vietine lie-
tuvių bendruomene. Susitikimo me-
tu jo dalyviams pristatyta ,,Globalios
Lietuvos” programa, tartasi dėl jos
įgyvendinimo gairių. Straipsnis apie
susitikimą pasirodys šios savaitės
,,Drauge”.

Roma (Bernardinai.lt) – Lapkričio 27–29 d. Romoje
vyko už migrantų sielovadą Europoje atsakingų vyskupų
ir kunigų susitikimas tema „Bendrystės sielovada
atnaujintam evangelizavimui”, kurį surengė Europos
Vyskupų konferencijų taryba ir Popiežiškoji migrantų ir
keleivių sielovados taryba. Kartu su kituose Europos
kraštuose dirbančiais migrantų sielovados koordina-
toriais susitikime dalyvavo ir Lietuvos Vyskupų konfe-
rencijos delegatas užsienyje gyvenančių lietuvių kata-
likų sielovadai prel. Edmundas Putrimas.

Pasak prel. E. Putrimo, susirinkime atkreiptas
dėmesys į tai, kaip svarbu atnaujinti evangelizaciją
migrantų sielovadoje; tai ypač aktualu švenčiant

Tikėjimo metus. Statistika skelbia, kad Lietuvoje apie 14
proc. katalikų kiekvieną sekmadienį dalyvauja Mišiose.
Tačiau ar šią statistiką galima pritaikyti lietuviams,
gyvenantiems užsienyje, pasak prelato, sunku atsakyti.
Jo nuomone, šis skaičius yra daug mažesnis tarp
užsienyje gyvenančių lietuvių. Kitas klausimas, su
kuriuo susiduria lietuvių katalikų sielovada užsienyje –
labai mažėja kunigų skaičius, tačiau, pasak prel. E.
Putrimo, malonu, kai galima bendradarbiauti su
įvairiomis bendruomenėmis, kai pasauliečiai gyvai,
rūpestingai jungiasi į pastoracinę veiklą, pasirūpina,
kaip surasti kunigą, padėti surengti šv. Mišias – tai labai
pagirtini dalykai.

Čikaga (LR gen. kon-
sulato Čikagoje info) – Lap-
kričio 29 d. Lietuvos Res-
publikos generalinis kon-
sulas Marijus Gudynas su-
sitiko su Čikagos miesto
meru Rahm Emanuel. Su-
sitikimo metu buvo aptar-
tos Čikagos ir Vilniaus
bendradarbiavimo tarptau-
tinėje susigiminiavusių
miestų programoje galimy-
bės, kalbėta apie R. Ema-
nuel galimą viešnagę Lie-
tuvoje, taip pat apie galimy-
bes bendrai paminėti JAV
ir Lietuvos didvyrių S. Da-
riaus ir S. Girėno, pirmųjų
gabenusių oro paštą, skry-
džio per Atlantą 80-mečio
sukaktį.

„Čikaga didžiuojasi, jog čia gy-
venanti lietuvių bendruomenė pra-
turtina miesto gyvenimą ir istoriją,
bei tikisi dar daugelio progų ben-

dradarbiauti”, – sakė meras R. Ema-
nuel. Jis pabrėžė, kad siekia ryšio
tarp Vilniaus ir Čikagos palaikymo
bei tolesnio bendram ekonominiam

augimui būtino dialogo skatinimo.
Per pastaruosius trejus metus eks-
portas iš Čikagos į Lietuvą išaugo 82
proc., iš Lietuvos į Čikagą – 72 proc.

PLC vyko mokytojų
seminarai – 6 psl.

Ambasadorė G. Damušytė lankėsi JAV

LLRR  ggeenn..  kkoonnssuullaass  ČČiikkaaggoojjee  ssuussiittiikkoo  ssuu  mmiieessttoo  mmeerruu

Tartasi, kaip atnaujinti evangelizaciją migrantų sielovadoje

Čikagos miesto mero R. Emanuel (k.) ir LR gen. konsulo Čikagoje M. Gudyno susitikimo akimirka.
PPaattrriicckk  PPyysszzkkaa  nuotr.
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Psichologė�Ramunė�Želionienė�pastebi,
jog� Lietuvoje� tėveliai� nesiveržia� į� mo�-
kyklose� jiems�rengiamus�susirinkimus�–
dažnai�klasės�auklėtojams�tenka�kalbėti
pustuštėse� klasėse,� o�mokytojai� stebisi,
kad� tėvai� nekreipia� dėmesio� į� tai,� kaip
sekasi� jų�vaikams,� ir�apsiriboja�pažymių
tikrinimu.� Su� panašia� reakcija� –� tėvų
apa��tija� –� susiduria� ir� ne� viena� JAV� li��-
tuanistinė� mokykla,� ypač� didesnė,� kur
tėvų� nedalyvavimas� mokyklos� veikloje
nėra�toks�akivaizdus.�Vieno�recepto,�kaip
išspręsti� šią� problemą,� kažin� ar� rasime,
tačiau�bandyti�reikia.�R.�Že�lio�nienė�siūlo
pasaulį�keisti�nuo�savęs� ir� ra�gina�mo�ky�-
tojus� tapti� tarpininkais� tarp� tėvų� ir�mo�-
kinių�–�ieškoti�naujų�būdų�ben�drauti�su
tėvais,� organizuoti� veiklas,� kur� tėvai� ir
vaikai� turėtų�galimybę�būti�kar�tu.�Ragi�-
nimas�–�ne� iš� lengvųjų,�ver�čiantis�gero�-
kai�pasukti�galvą.�Tai�gerai� jaučia� ir� litu�-
anistinių� mokyklų� vadovai� bei� moky�-
tojai.�Ten,�kur�vyrauja�darna,�kur�susikūrę
stiprūs�tėvų�komitetai,� ir� ry�šys�su�moki�-
nių�tėvais�neša�gražius�vaisius

Vyr.�red.�Dalia Cidzikaitė
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Redakcijos žodis

Jau tarsi ir apsi pra -
tome, kad kone kas
pus metį mūsų ša -

lies šventovėse vyksta
vysku po šventimai. Štai
lapkri čio 24 d., Kristaus
Visatos Valdovo iškilmės
išvaka rėse, vyskupu bu -
vo konse kruo tas dar vienas iškilus kunigas – dr. Kęstutis
Kėvalas. 

Naujojo vyskupo asmenybė yra išskirtinė mūsų
vyskupijoje. Todėl Lietuvos katalikai per daug nenustebo,
sužinoję Vatikano sprendimą įšventinti kunigą K. Kėvalą
vyskupu. Jo veikla ir puikios asmeninės savybės niekam
nekelia abejonių dėl tinkamumo eiti šias pareigas. Ne -
gana to, būtų tam tikras nesusipratimas, jei toks žingsnis
nebūtų atliktas.

Visų pirma K. Kėvalas yra vienas ryškiausių mūsų
šalies teologų, kurio pasiekimai šioje srityje susilaukė ir
tarptautinio įvertinimo – žymaus JAV teologo Michael
Novak premijos. Tiesa, K. Kėvalas nėra sausas ir aka de -
miškas teologas, bet turi itin retą savybę – amžinas teo lo -
gines tiesas perteikti žmonėms suprantama kalba. 

Taip pat K. Kėvalas yra vienas retųjų mūsų krašto
dvasininkų, kuris puikiai išmano katalikų socialinį mo -
kymą. Jo žinios ekonomikos ir laisvosios rinkos srityse
yra itin pravarčios, ypač atsižvelgiant į vietą, kurią šiuo -
laikinės visuomenės gyvenime užima ekonominiai bei
finansiniai dalykai. Todėl vyskupas, pažįstantis šiuos
reiš kinius iš žinovo taško, yra dovana bažnytinei ben -
druo menei.

Vyskupas K. Kėvalas yra atstovas tos kartos, kuri su -
vokia komunikacijos su nūdienos žmogumi svarbą. Kal -
bama apie tikrąją komunikaciją, kuri mezga ryšius, o ne
moralizuoja ir pamokslauja. Tokios komunikacijos kaip
oro reikia nūdienos Bažnyčiai Lietuvoje. Norisi tikėti,
kad po K. Kėvalo konsekracijos viešojoje erdvėje tokios
komunikacijos rasis daugiau. Be to, naujasis Kauno aug -
ziliaras pasižymi gebėjimu išlaikyti sveiką santykį su
žiniasklaida, nepasiduodamas galimybei tapti jos
„žvaigž de”, bet kartu atsiliepdamas į jos suteikiamą ben -
dra vimo erdvę. 

Vyskupo K. Kėvalo konsekracija tarsi užbaigė pir -

mąjį Katalikų Bažnyčios
Lietuvoje episkopato at -
nau jinimo etapą. Per dve -
jus metus buvo konse -
kruoti keturi nauji vys -
kupai. Visi jie kunigo
šven timus gavo jau ne -
pri klauso moje Lietuvoje,

ne vienus metus studijavo JAV arba Italijoje. Jie tu rėtų
nesto koti entuziazmo, nes vyriau siam tik 51-eri metai. 

Vienas jų (vyskupas Gintaras Grušas) tapo iš syk
ordinaru, o kiti paskir ti augziliarais. Ši aplinkybė svarbi,
nes vyskupas aug ziliaras neturi sprendimų galios, tai
reiškia jo veikla yra bendradarbiavimo su vietos ordi -
naru rezultatas. Tačiau gana retai vyskupas augziliaras
juo ir lieka visą gyve nimą. Šis laikotarpis yra labiau skir -
tas iš praktinės pu sės susipažinti su diecezijos valdymo
ypatumais. Vis dėl to netolimoje ateityje (per 2–4 metus)
trys ordinarai, kaip tai numato bažnytinė tvarka, turėtų
tapti emeritais. Tai neišvengiamai reikš vyskupų pareigų
pertvarkymą Lietuvos Katalikų Bažnyčios provincijoje,
kas turėtų pakeisti ir dabartinių augziliarų padėtį.

Daug teikia vilties ir aplinkybė, kad naujoji vyskupų
karta yra subrendusi jau posusirinkiminėje Bažnyčioje.
Kai Visuotinė Bažnyčia mini Vatikano II Susirinkimo
pra džios 50-etį, itin svarbu perteikti autentiškai jo
skelbtą žinią pasauliui. Kaip teigė popiežius Benediktas
XVI, minėdamas Susirinkimo pradžios metines: „Susi -
rinkimas nesuformulavo nieko nauja tikėjimo klausi -
mais ir nenorėjo pakeisti to, kas labai sena. Veikiau jis
rūpinosi pamatymu to, jog tas pats tikėjimas gali būti
išgyvenamas ir šiandien, kad jis gali likti gyvu tikėjimu
permainų pasaulyje.” 

Būtent pastaroji užduotis ir bus rimtas iššūkis mūsų
naujai vyskupų kartai (drauge su jais ir visai bažnytinei
bendruomenei) – sekuliarizacijos audros akivaizdoje ti -
kė jimą perduoti kaip žmogui pamatinę vertybę. Ši
užduotis Bažnyčiai iškyla visais laikais, tik sąlygos
skirtingos. Ir kiek ji savo žmogiškais ištekliais sugeba at -
siverti dieviškai galiai, tiek ji sėkmingai su šia užduotimi
susidoroja. Lieka viltis, kad šių išteklių krikščionims
Lietuvoje nepristigs.

Bernardinai.lt

Kandidatas į Lietuvos užsienio reikalų ministrus am -
ba sadorius Baltarusijoje Linas Linkevičius sako, kad
Lietuvai būtų naudinga ,,perkrauti” santykius su

kaimynais, bet pabrėžia, kad užsienio politikoje revo liucinių
permainų nebus. Buvęs krašto apsaugos mi nis tras ir buvęs
Lietuvos atstovas NATO kalbinamas BNS pa brėžė, kad
užsienio ir saugumo politikoje labai svarbu tęs tinumas,
tačiau kartu atkreipė dėmesį, jog Vyriausybės pa si keitimas
visada sudaro prielaidas siekti teigiamų per mai nų
bendraujant su kitomis šalimis.

,,Kalbos nėra – jei yra nauja administracija, visada
rei kia tikėtis kažkokio perkrovimo. Aišku, visi tikisi
gerąja prasme. Kadangi santykiuose su kaimynais tikrai
turime rezervo, švelniai tariant, tai aišku, kad tam tikras
perkrovimas niekada nepakenktų. Turiu omenyje visus
mūsų kaimynus”, – praėjusią savaitę sakė L. Linkevičius.

Pasak diplomato, bendraudama su kaimynais Lietuva
turi vadovautis demokratinėmis vertybėmis, tačiau neuž -
mirš ti ir pragmatinių šalies interesų – pasak jo, šiuo at -
veju svarbu rasti tinkamą pusiausvyrą. ,,Išskirčiau Šiau -
rės šalis kaip regioną, kuriame turime nemažai ambicijų,
vilčių ir lūkesčių. Paminėčiau taip pat Lenkiją, Rusiją,
Bal tarusiją. Kaimynystė yra visada labai svarbu. Turė -
tume vadovautis demokratinėmis vertybėmis, kita vertus,
įvertinant ir pragmatiškus mūsų šalies interesus, taip pat
ir ekonominius. Tai turėtų būti subalansuota”, – kalbėjo
L. Linkevičius.

Kandidato į ministrus teigimu, ypač svarbiu part ne -
riu turi išlikti Jungtinės Valstijos, jo žodžiais, ,,sunku per -
ver tinti šią partnerystę”. ,,JAV nepaprastai svarbus part -
neris ne tik Lietuvai, bet visai Europai ekonominiame
ben dradarbiavime ir ypač užtikrinant saugumą, visų
pirma NATO. Tai pervertinti sudėtinga. Lietuva nuo pat
nepriklausomybės atkūrimo labai vertina JAV indėlį į
mūsų krašto nepriklausomybės, suvereniteto stiprinimą”,
– kalbėjo L. Linkevičius.

51 metų patyręs diplomatas teigė sieksiantis plataus
po litinio sutarimo užsienio politikos klausimais. ,,Pri -
minčiau, kad kandidatas į ministrus pirmininkus kalbė -
da mas Seime pabrėžė, kad revoliucijų nebus. Tokiose sri -

tyse kaip užsienio politika, saugumo politika svarbus tęs -
ti numas, perimamumas. Strateginiai tikslai turi išlikti –
tai mūsų tarptautiniai įsipareigojimai tarptautinėje po li -
ti koje, narystė ES ir NATO”, – kalbėjo L. Linkevičius. ,,Ne -
pa mirškime, kad pagal Konstituciją svarbiausius užsienio
politikos klausimus sprendžia prezidentė ir kartu su
Vyriausybe vykdo užsienio politiką. Todėl visų institucijų
darni, koordinuota veikla yra labai svarbi”, – teigė jis.

L. Linkevičius sakė, kad vienas iš didžiausių iššūkių
jo darbe bus Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungai
(ES) 2013 metų antrąjį pusmetį. Tuo metu planuojama
surengti apie 3,000 susitikimų Briuselyje ir Liuksem bur -
ge, Lietuvoje vyks apie 180 pirmininkavimo renginių. ,,Tai
didžiulis ir dar niekad netekęs mums iššūkis. Galbūt tai ir
bus svarbiausias mums uždavinys”, – sakė L. Linkevičius.

Jo teigimu, sprendžiant ES klausimus, Lietuvai taip
pat bus labai svarbu glaudžiai bendradarbiauti su di džio -
siomis ES valstybėmis, visų pirma Vokietija ir Prancūzija.

1961 metais Vilniuje gimęs L. Linkevičius politinę kar -
jerą nepriklausomoje Lietuvoje pradėjo 1992 metais, kai
pa teko į Seimą su Lietuvos demokratine darbo partija.
Šiai partijai, kuri atsirado Lietuvos komunistų partijos
pagrindu, jis priklausė iki 1996 metų. Nuo 2004 metų L.
Linkevičius yra socialdemokratų partijos narys.

L. Linkevičiui dukart – 1993–1996 metais bei 2000–2004
metais – teko vadovauti Lietuvos krašto apsaugos mi nis te -
rijai. Antrosios kadencijos metu jis rūpinosi Lietuvos įsto -
jimu į NATO ir pirmasis iš Lietuvos krašto apsaugos mi -
nis trų dalyvavo NATO gynybos ministrų susitikime Briu -
selyje. Taip pat du kartus (1997–2000 ir 2005–2001 m.) jis
buvo Lietuvos ambasadorius prie NATO, nors antrąjį kar -
tą šias pareigas ėjo jau kaip vienos iš NATO valstybių at -
stovas. 2011 m. rudenį L. Linkevičius grįžo dirbti į Už sie -
nio reikalų ministeriją Vilniuje kaip ambasadorius ypa -
tingiems pavedimams, taip pat tapo konservatorių va dovo
premjero Andriaus Kubiliaus visuomeniniu pa ta rėju.
Šiemet L. Linkevičius pradėjo vadovauti Lietuvos diplo -
matinei misijai Minske. 

BNS

TTEEMMAA::  PPOOKKYYČČIIAAII  LLIIEETTUUVVOOSS  KKAATTAALLIIKKŲŲ  BBAAŽŽNNYYČČIIOOJJEE

Naujai vyskupų kartai
– sena užduotis

TOMAS VILUCKAS

L. Linkevičius: 
Lietuvai būtų naudinga „perkrauti” santykius su kaimynais



Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
(LAT) teisėjai Benediktas Sta kaus -
kas, Rimantas Baumilas ir Vik to -

ras Aidukas atmetė mane ginančios advo -
katės Liudvikos Meškauskaitės pareiš -
kimą ,,dėl aiškiai netinkamo baudžiamo-
jo įstatymo pritaikymo”. LAT teisėjų nu -
tartis, mano supratimu, keistoka. Joje iš -
samiau nepaaiškinta, kodėl atmestinas
,,nu teistojo G. Visocko gynėjos advokatės
Liudvikos Meškauskaitės pareiškimas
atnaujinti baudžiamąją bylą dėl aiškiai netinkamo
baudžiamojo įstatymo pritaikymo”. Nutartyje tie -
siog dar sykį išvardinti Vilniaus miesto 1-osios
Apy linkės teismo teisėjo Valerijaus Paškevič ir
Vil niaus apygardos teisėjo Stasio Lemežio vado -
vaujamos teisėjų kolegijos sprendimai, advokatės
L. Meškauskaitės argumentai ir nurodyta, kokiais
konkrečiais atvejais atnaujinamos baudžiamosios
bylos. Ir – viskas. Mano manymu, nutartyje nėra
svar biausiojo dalyko: nepaaiškinta, kaip, kodėl,
kuo remiantis aš įžeidžiau atsargos generolą, bu -
vusį kandidatą į Lietuvos Respublikos prezidento
postą Česlovą Jezerską, kad būčiau vertas krimi-
nalinio nusikaltėlio statuso ir sulaukčiau maž-
daug 33,000 litų baudos. Čia pateikiu svarbiausius
advokatės L. Meškauskaitės argumentus. 

Baudžiamojoje teisėje nusikaltimo sudėtis yra
vienintelis patraukimo baudžiamojon atsakomybėn
pagrindas. Baudžiamojo kodekso (BK) 155 straips -
nio 1 dalyje numatyta atsakomybė tam, kas viešai
veiksmu, žodžiu ar raštu užgauliai pažemino žmo -
gų. Užgaulumas reiškia, kad veiksmai arba vertini-
mai akivaizdžiai prieštarauja įprastoms elgesio
taisyklėms, bendražmogiškos moralės rei kala vi -
mams. Užgauliu laikomas toks elgesys, ku riuo
šiurkščiai pažeidžiamas kito žmogaus orumas. Teis -
mų praktika įžeidimą kaip BK 155 straipsnyje nu -
matytą nusikalstamą veiką visų pirma sieja su
užgauliu žmogaus, jo garbės ir orumo pažemini mu,
t.y. siekiu paniekinti asmenį. Taigi įžeidimas pa -
daromas tik turint tikslą kitą žmogų pažeminti.
Teis mai, pripažindami žurnalistą G. Visocką kaltu
pagal BK 155 straipsnio 1 dalį, aiškiai netinkamai
pritaikė baudžiamąjį įstatymą, nes neteisingai nu -
statė G.Visocko kaltės formą (tiesioginę tyčią). Dėl to
G.Visockas buvo neteisėtai pripažintas kaltu įžei dęs
Č. Jezerską ir nuteistas pagal BK 155-ojo straips nio
1-ąją dalį. G. Visocko veikoje nėra šio nu si kaltimo
sudėties. 

Lietuvos Respublikos Konstitucija gina as mens
teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti,
gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Tei sė laisvai
reikšti savo mintis ir įsitikinimus įtvir tinta Europos
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
kon vencijoje, kuri, kaip ir ją aiškinanti bei detali -
zuojanti Europos Žmogaus Teisių Kon ven cija (to -

liau – EŽTT), yra sudėtinė Lietuvos teisės dalis. Dėl
šios priežasties teismas, spręsda mas baudžiamosios
atsakomybės už įžeidimą klau simą, privalėjo at -
sižvelgti ir į EŽTT jurisprudenciją.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tiek iš ginčo tei -
ginių paskelbimo konteksto, tiek iš pačių teigi nių
matyti, kad žurnalistas G. Visockas cituojamas
mintis išsakė ne kaip konkrečią, kategorišką ir vie -
na reikšmę informaciją apie Č. Jezerską, o su tam
tikra abejone. Taigi žurnalisto G. Visocko iš dės tytos
mintys negalėjo būti laikomos įžeidžian čiomis Č.
Jezerską. Žurnalistas nežemino ir jokiu būdu
nesiekė pažeminti nukentėjusiojo savo straips nyje
paskelbdamas ginčo teiginius. Kadangi Č. Je zers -
kas straipsnio paskelbimo metu ėjo itin aukštas pa -
reigas Lietuvoje ir siekė Lietuvos prezidento posto,
G. Visockas, būdamas žurnalistas, tei sin gai manė
esant reikalinga atkreipti dėmesį į tam tikras Č.
Jezersko asmenines savybes.

Baudžiamasis įstatymas buvo akivaizdžiai ne -
tinkamai pritaikytas dar ir dėl to, kad teismai, nu -
krypdami nuo suformuotos EŽTT ir LAT prakti kos,
neatsižvelgė į Č. Jezersko teisinį statusą. Apy gardos
teismas nutartyje visiškai neteisėtai nuro dė, kad
2006 metais, kai buvo pirmą kartą publikuoti žur-
nalisto G. Visocko teiginiai apie Č. Je zerską, Č.
Jezerskas buvo privatus asmuo. Tokia teis mo išva-
da paneigia LR visuomenės informavimo įstatyme
suformuotą viešojo asmens sąvoką, pa gal kurią vie -
šasis asmuo – tai valstybės politi kas, teisėjas, val-
stybės ar savivaldybės pareigūnas, politinės parti-
jos ir (ar) asociacijos vadovas, kuris dėl einamų pa -
reigų arba savo darbo pobūdžio nuolat dalyvauja
valstybinėje ar visuomeninėje veikloje.

Tiek 2006-aisiais, tiek 2009-aisiais metais Č. Je -
zerskas buvo viešas asmuo. 2006-aisiais jis buvo Lie -
tuvos Respublikos karinis veikėjas, todėl jo veikla
turėjo reikšmės viešiesiems reikalams. 2009-aisiais
Č. Jezerskas siekė užimti LR Pre zi dento postą ir da -
lyvavo rinkimų kampanijoje. De mokratinėje visuo -
menėje, vykstant įtemptai poli tinei kovai dėl svar-
biausių valstybės pareigų, žurnalistas atlieka svar-
bias sargo funkcijas – jis turi pareigą supažindinti
plačiąją visuomenę su kandidato į prezidento postą
asmenybe ne vien jį liaup sindamas, bet taip pat
atskleisdamas ir pa teikdamas viešajai diskusijai

neigiamus kandidato bruožus.
Tiek EŽTT, tiek LAT praktikoje laiko-

masi nuo statos, kad viešasis asmuo nesi -
naudoja tokiu pačiu garbės ir orumo gy ni -
mo mastu kaip privatus as muo. Viešasis
asmuo privalo demonstruoti didesnį tole -
rancijos laipsnį žiniasklaidos dėmesiui.
Visuo tinai pripažįstama, kad iš spaudos
bei žurnalistų negalima reikalauti abso -
liutaus tikslumo, o tik sąžiningo elgesio,
t. y. sąmoningai neiškraipyti ar nu tylėti

svarbios informacijos.
BPK 20-ojo straipsnio 3-iojoje dalyje nustatyta,

kad asmens kaltė gali būti įrodyta tik tokiais duo -
menimis, kurie patvirtina ar paneigia bent vieną
aplinkybę, turinčią reikšmės bylai išspręsti teisin-
gai. Tai reiškia, kad asmens kaltė padarius nusi -
kaltimą negali būti grindžiama tikėtinais ar ke -
liančiais abejonių duomenimis. Tuo tarpu teismai,
vertindami byloje surinktus įrodymus, G. Visocko
kaltę pagal BK 155 straipsnio 1 dalį pripažino rem-
damiesi ne konkrečiais ir kategoriškais duo me ni -
mis, o prielaidomis, t.y. tikėtinais samprotavimais
dėl to, kad žurnalistas savo iškeltomis versijomis
apie Č. Jezerską neva galėjo primesti eiliniam skai -
tytojui tam tikrų abejonių dėl šio asmens asmeny-
bės. Toks bylos duomenų vertinimas yra ydingas,
nes pagal baudžiamojo proceso įstatymo nuostatas
konkretūs duomenys gali būti paneigiami tik
įrodžius jų klaidingumą kitais konkrečiais duo me -
nimis, o ne samprotavimais ir prielaidomis.

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad baudžiamo-
sios bylos medžiagoje bendrojoje lietuvių kalbos eks -
pertizės išvadoje buvo nustatyta, kad kaltinamojo
žurnalisto G. Visocko teiginiuose nepadoru mo ele-
men tų neįmanoma įžvelgti, nes vartojama padoru-
mo kriterijus atitinkanti leksika. Č. Jezerskui nebu-
vo pateikta jokių tie sio ginių kaltinimų, kurie jį
galėtų įžeisti. Skaitytojams straipsniu tiesiog suke-
liama abejonių, ar pareiškėjas yra tinkamas kandi-
datuoti į Lietuvos Respublikos pre zidentus.

Atvirai kalbant, turėjau šiek tiek vilties, kad
LAT teisėjai imsis mano bylos. Juk visi LAT
išaiškinimai, kas yra viešasis asmuo ir kokias tei -
ses turi žurnalistai, rašydami straipsnius apie vie -
šuosius asmenis, palankūs būtent man, korespon-
dentui, o ne kandidatui į prezidento postą. Tačiau
konkre čiu mano atveju LAT kažkodėl pasielgė
kitaip. LAT pareiškė: ,,Nuteistojo G. Visocko gy -
nėjos advoka tės L. Meškauskaitės prašymą atnau-
jinti baudžiamąją bylą dėl aiškiai netinkamo
baudžiamojo įsta tymo pritaikymo atmesti”. Mano
manymu, šis LAT teisėjų sakinys prieštaraujau
oficialiems, vie šiems, ne sykį skelbtiems LAT
išaiškinimams, ko kias teises bei pareigas turi
viešieji asmenys ir žur nalistai. Ko dėl tokie dvigu-
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I

Kažkada, seniai seniai, studi juojant
filo lo gi ją Vilniaus universitete, įsiminė
dėstytojo perpa sakotas pa saulinio lygio
literatūrinis pokštas – Lo tynų  Ame -
rikos magiškojo realizmo prozos su kles -
tėjimas. Pasirodo, jis nebuvo savai -
minis, o su galvotas kelių bičiulių, rašy -
tojų. Sumany to jas, jei ne klystu, buvo
Chorche Lujs Borges, su keliais bendraminčiais
sukūręs stra tegiją – kaip pa siekti, jog niekam ne -
žinoma Lotynų Ame ri kos proza taptų pasauliniu
reiškiniu. Šią re vo liu ciją jie įvykdė, ir su kaupu,
susigalvoję vidinę trijų pakopų konstituciją, kurios
visi laikėsi. 

Pirmasis laiptelis – išmokti modernią prozos
kalbą (rašyseną), kuria kuriami įdomiausi šiuo lai -
kiniai kūriniai. (Tuomet tai buvo Franz Kafka,
Mar cel Proust, James Joyce.) Antroji pakopa – ta iš -
mokta kalba (maniera) imti rašyti savuosius in dė -
niškus-ispaniškus-čigoniškus pasakojimus. Tre čio -
ji – kai kuris nors iš sąmokslo dalyvių gaus kokią
premiją, jis turi reklamuoti ir savo bičiulius, ver -
tin damas juos kaip labai įdomius, gal net įdo mes -
nius už „netyčia” premiją gaunantį. 

Sistema suveikė – Lotynų Amerikos proza iki
šiol tebekaraliauja, net kai kuriems jų autoriams
ne berašant. Be abejo, tai lėmė ir rašiusiųjų ta len -
tas, ne tik minėtasis trijų pakopų susitarimas. Bet
jis tikrai nesutrukdė reikalams vystytis norima
kryp timi.

II

Jei bandytume šią sistemą pritaikyti ir Lie -
tuvos politikai, linkėdami jai visokeriopos sėkmės
bei atsinaujinimo, matytume, jog visas tris pakopas
puikiai galėtų prisitaikyti ir mūsų partijos.

Pirma pakopa: išmokti vakarietiško parlamen -
ta rizmo, nuvažiuoti ten arba pasikviesti garbių
lektorių, į pensiją išėjusių iškilių politikų. Nes da -
bar, regis, dauguma partijų nė nelinkusios mokytis
(netgi iš savo klaidų), manydamos, jog užtenka to,
ką jau žino iš savos patirties. Politikos vertintojai
pastebėjo, kad ryškiausią pažangą „atrodymo”
kryp  timi padarė Viktor Uspaskich, prieš rinkimus
samdęsis rimtus profesionalus ir mokęsis. Apie
kon servatorius, deja, to pasakyt integalėtume. 

Antroji pakopa irgi nesunkiai persikelia į po -
litiką – pasiremiant tomis vakarietiškomis žinio -
mis, schemomis bei įgūdžiais galėtų būti kuriamos
vietinės įstatymų bazės, bendraujama su žmo nė -
mis, organizuojami viešieji ryšiai.   

Ir trečioji pakopa – vienas kitų palaikymas, kas
lietuviams iš viso vargu ar įmanoma, kol prie par -
lamento nesimato svetimos valstybės tankų. Viso to

nekenktų pasimokyti. Ir netgi tarp
partijų galėtų rastis kitokio bendravimo,
ne tik velnių paieškos. 

O gal tai jau kitos kar tos uždavinys?
Ši nebe sugebės pasikeisti? Gal tei sus
Jonas Mekas, vis keti nan tis sukurti
marškinė lius su užrašu „Tik giltinė
išgelbės Lietuvą”? Gal iš ties esami
politikai nebeį ga lūs susitarti „apie ką
yra Lietuva?”

III

Giltinė be kitų gerų darbų atliks ir dar vieną
darbą – ji atleis mums, jei patys to nebesugebame.
Apie tai byloja ir ši grakšti Borges miniatiūra:

Legenda
Abelis ir Kainas susitiko po Abelio mirties. Ėjo

dykuma ir iš toli pažino vienas kitą, nes abudu
buvo labai aukšti. Broliai atsisėdo ant žemės, už -
sikūrė laužą ir pavalgė. Kurį laiką tylėjo, kaip tyli
pavargę vyrai, leidžiantis saulei. Danguje suspindo
vieniša dar bevardė žvaigždė. 

Laužo šviesoje Kainas pastebėjo akmens žymę
Abelio kaktoje ir, išmetęs duoną, kurią kėlė prie
lūpų, ėmė melsti atleidimo už savo nusikaltimą. 

– Aš nepamenu: tu mane nužudei ar aš tave? –
atsakė Abelis. – Štai mes vėl kartu kaip anksčiau. 

– Dabar tikrai žinau, kad man atleidai, – tarė
Kainas, – nes užmiršti yra atleisti. Aš irgi mėginsiu
užmiršti. 

– Taigi, – lėtai tarė Abelis. – Kol atgailauji, tol
jautiesi kaltas.  

Maždaug 40 parų 
greičiausiai teks 
praleisti kalėjime
GINTARAS VISOCKAS

Nukelta į 9 psl.

Nukelta į 9 psl.

Trijų laiptelių 
sistema
VYTAUTAS V. LANDSBERGIS



ir Sta sys Šimoliūnas buvo apdovanotas garbės na ryste, o
muz. Stasys Sližys – šaulių žvaigžde. Esame dėkingi mū -
sų garbės konsului už tokią įdomią medžiagą.     

Šventėje dalyvavo ir keletą žodžių tarė buvęs LŠSI
vadas Mykolas Abarius. Jis padėkojo Šv. Antano parapi-
jos tarybos nariams, An tanui Strakšiui ir šių eilučių
auto rei už šventės organizavimą. Maloniai svečius vai -
šino Dievo Apvaizdos parapijos šeimininkė Regina
Green halgh.

Rengėjų vardu A. Strakšys padė kojo kun. Gintarui
Jonikui už aukotas šv. Mišias, prelegentui – LR garbės
konsului A. Zaparackui – už pas kaitą ir filmą, šių ei lu čių
autorei – už šventės organizavimą. Minėjimas baigtas
visiems sugiedojus Lietuvos himną. 

Kariuomenė yra viena pagrindi nių valstybės pa -
matų dalis, atrama valstybei išlikti. Minėdami
94-ąją Lie tu vos kariuomenės sukaktį, turime di -

džiuotis ja ir suprasti, kad stipri kariuomenė reiškia
stip rų kraštą. 

1918 m. ministras pirmininkas Au gus tinas Vol de -
ma ras pasirašė įsaky mą, kuriuo pradėta formuoti
Lietu vos kariuomenė. Iš pradžių dėl lėšų, ginklų ir
aprangos stokos darbas ėjo lėtai. 1918–1920 m. kariai gy -
nė atgi mu sios Lietuvos nepriklausomybę. 1940 m. birže-
lio 15-ąją Sovietų Sąjun ga, jėga įsiveržusi į Lietuvos val-
stybę ir panaikinusi jos nepriklausomybę, sunaikino ir
jos kariuomenę. Tuo laiku joje tarnavo apie 30,000 eili -
nių ir puskarininkių, apie 1,800 karinin kų. Okupacijos
metu tūkstančiai Lie tuvos karių buvo ištremti į Sibirą,
ka linti ir nužudyti. Kiti kovojo su okupantais ir žuvo
partizanų gretose. Likę gyvi kentėjo persekiojimus. Lie -
tu vos kariuomenė atkurta 1990-aisiais, atkūrus Lietuvos
Nepriklausomybę. Su gilia pagarba minime svarbią die -
ną, kai prieš 94-tus metus buvo iš leistas pirmasis įsa ky -
mas įsteigti Lietuvos kariuomenę. 

Lietuvos kariuomenės atkūrimo 94-ųjų metų sukak-
tis Šv. Antano parapijoje paminėta sekmadienį, lapkri -
čio 25 d. Šv. Mišios bu vo aukojamos už žuvusius savano -
rius, karius, partizanus ir šaulius. Šv. Raštą skaitė An -
tanas Strakšys. Kle bonas kun. Gintaras Jonikas pa sakė
šventei skirtą pamokslą. Mišių metu giedojo parapijos
moterys, var gonavo Erik Bak. 

Sukakties minėjime dalyvavo gra žus būrys žmonių,
nors galėjo bū ti ir daugiau. Deja, pasitaikė nepa lankus
oras. Salę puošė stalas, ant kurio buvo patiesta tautiška
staltiesė, trys juostos, padėta Lietuvos vėliava, iš medžio
išdrožinėtas koplytstupis ir Nežinomo kario kapo pa -
minklo kopija bei tautiniais drabužiais papuošta lėlė.
Virš jų padėta iš gintaro padaryta saulė. 

Minėjimą atidaręs parapijos tarybos pirmininkas
Antanas Strakšys padėkojo visiems už dalyvavimą. Su -
si kaupimo minute prisiminti žu vu sieji už Lietuvos
laisvę. A. Strak šys paskaitė „Nežinomo kario mal dą”, o
Zita Skučienė – Juozo Mikšto „Lietuvos  kareivėliams”.

Patriotišką, uždegančią kalbą pa sakė Lietuvos
Respublikos garbės kon sulas Detroit Algis Zaparackas.
Jis pasidžiaugė, kad Šv. Antano parapija palaiko Lie tu -
vos patriotizmą, švenčia įvairias Lietuvos šventes bei
sukaktis. Išgirdome įdomią ir tu ri nin gą jo paskaitą apie
Lie tuvos ka riuomenę.

Toliau buvo rodomas filmas apie 1989 m. įvykusią
ka riuomenės šventę Šv. Antano parapijoje, kurioje pro-
gramą vedė tuo metinis Lietuvos Šaulių išeivijoje vadas
My kolas Abarius. Dalyvavo prelegentas iš Čikagos Ri -
man tas Dirvonis. Garbės svečias išsamiai, pasiremda -
mas statistiniais duomeni mis, kalbėjo apie tuometinę
So vietų Sąjungą, papasakojo apie NATO įkūrimą.

Toliau matėme me ninę dalį, kurią atliko muz.
Stasio Skližio moterų vienetas. Matėme buvusius para-
pi jiečius ir šaulius: kleboną kun. Alfonsą Baboną, a. a.
kun. Kazimierą Simaitį, „Švyturio” jūrų šaulių kuopos
va dą Bronių Valiukė ną, a. a. JAV LB Michigan apygar-
dos pir mininką Vytautą Kutkų, a. a. žur na listą Stasį
Garliauską, a. a. Antaną Grinių, muz. Stasį Sližį bei ki -
tus pa rapijiečius. To minėjimo metu Vincas Tamošiūnas
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Detroit,�MI

TTEELLKKIINNIIAAII

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Paminėjome 94-ąją Lietuvos kariuomenės sukaktį

Klebonas kun. G. A. Jonikas sako invokaciją. Šalia jo – parapijos tarybos pirmininkas
Antanas Strakšys.                                                            RReeggiinnooss  JJuušškkaaiittėėss--ŠŠvvoobbiieennėėss nuotr.

Zita Skučienė skaito eilėraštį, skirtą Lietu -
vos kareivėliams.

Buvęs Lietuvos šaulių sąjungos išeivijo-
je vadas Mykolas Abarius tarė padėkos
žodį. 

LR garbės konsulas Detroit Algis Zapa rac -
kas.

Lapkričio 23-ioji yra oficiali Lie -
tu vos kariuomenės šventė – tą
dieną 1918 metais buvo iš leis -

tas pirmas Lietuvos kariuome nės
įsta tymas. Čikagoje karių dienos mi -
nėjimas yra tapęs tradiciniu. Pa pras -
tai šią šventę organizuodavo bu vę
Lie  tuvos kariai – Ramovėnų klubas.
Daugumai senųjų karių išėjus Ana -
pi lin, šią tradiciją perėmė Čikagos
šau  liai.

Dar lapkričio 11 d. buvo sureng-
tas Kariuomenės dienai skirtas šau -
dy mo turnyras. O kitą sekmadienį,
lapkričio 18 d., Čikagos Jaunimo cen-
tro koplyčioje šau liai pasimeldė už
žu vusius Lie tu vos laisvės kovotojus.
Šv. Mišias koncelebravo Jūrų šaulių
kuopos kapelio nas kun. Antanas

Chicago,�IL

Lietuvos karių šventės minėjimas 

ZITA BAGDŽIUVIENĖ

Jaunius Kopūstas, Edvinas Pipi ras, Artūras Žilinskas ir Gabrielė
Ži lins kaitė-Pipiras.

Šventės dalyviai. EE..  LLuukkooššeevvččiiaauuss nuotr.
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BIRUTĖ AUGUSTANAVIČIŪTĖ

Jau ketvirtą rudenį Vasario 16-osios gimnazijoje,
Rennhofo pilies didžiojoje salėje, jauni ir ta len -
tingi klasikinės muzikos atlikėjai savo pirštais

tapo garsų paveikslą. Lapkri čio 9-osios vakarą projek-
to idėjos „Žvaigždutės pilyje” autorė, gimna zi jos
direktorė dr. Bronė Narkevičienė svei kino svečius ir
džiaugėsi gabiau siems jaunuoliams su teik ta gali -
mybe populiarinti rimtąjį meną. Pro jekto globėjas,
buvęs ilgametis Hesseno žemės švietimo mi nistras ir
Hesseno literatūros tarybos pirminin kas Hart mut
Holzapfel sakė: „tarp Lietu vos ir Vo kietijos yra daug
ypatingų sąsajų, ypač kul tūrinia me lygmenyje. Jis
išskyrė amerikietiškojo avangardo kino krikštatėviu
vadinamo Jono Meko ir poeto, eseisto Sigito Paruls kio
švelnų įsiterpimą į vokiš kąją kul tūrą ir pabrėžė
jaunosios kartos kū rėjų jė gą. Lietuvos Respublikos
Švie timo ir mokslo ministerijos kancleris Dainius
Num gaudis sakė, kad „už sie  nio lietuviams Rennhofo
pi lis jau ta pusi vienu iš penkių lietuvybės simbolių”.
Bergštrasės apskrities virši nin kas M. Wilkes pa brėžė,
jog „nedi delė Va sario 16-osios gimnazija yra pavyzdys
vokiškoms mokykloms – koncerto repertuaras pri-
lygsta Miun cheno, Hamburgo ir kitų didžiųjų
Vokietijos miestų koncertų salėms”. 

Pasaulio Lietuvių Bendruome nės (PLB) valdy-
bos vicepirmininkė Jūra tė Caspersen Mstislavo
Ros tro po vičiaus labdaros ir paramos fondo Val dy -
bos pirmininkei Rasai Kubi lienei padovanojo as -
me ninėmis lėšo mis naujam gyvenimui prikeltą
apie 1900 metų darbo Vokietijos meistro smuiką. Į
gerb. Caspersen rankas šis instrumentas pateko
vienos labdaros akcijos metu. Senutėlį smuiką pa -
dovanojo senjoras šveicaras, „Ro tary klubo” narys.
Gim nazijos direktorė dr. B. Narkevičienė pasiūlė
ins trumentą dovanoti M. Rostropo vi čiaus fondui.
Smuiką restauravo ge riausias Ciuricho smuikų
meis tras, o dabar juo galės groti Lietuvos vaikai. 

Šių metų koncerte klausytojai ža vėjosi pen -
kiais jaunais atlikėjais. Akordeonininkė Eglė Bart -
ke  vičiūtė (g. 1997) mokosi Šiaulių Sauliaus Son dec -
kio me no mokykloje (mokytojos M. Markevičienės
kla sėje), aktyviai dalyvauja tarptautiniuose akor -
de ono muzikos konkursuose bei festivaliuo se Lie -
tuvoje, Latvijoje, Estijoje, Itali joje, Čekijoje, Len ki -
joje, Baltarusijoje ir Rusijoje. Ji yra Karalienės
Mor tos premijos diplomantė bei įvairių kon kursų
laimėtoja, merginą globoja M. Rostropovičiaus lab-
daros ir paramos fondas.

Gitaristas Tadas Umrasas (g. 1997) mokosi Mu -
sik hochschule Müns ter (prof. R. Evers klasėje) ir
Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokyklos ne -
akivaizdiniame skyriuje (mokytojos N. Galiamovos
klasėje). At likėjas yra daugelio konkursų Lat vijoje,
Estijoje, Vokietijoje, Italijoje, Baltarusijoje laurea -
tas, jį taip pat glo boja M. Rostropovičiaus fondas.

Pianistas Ignas Maknickas (g. 1997) mokosi Na -
cio nalinėje M. K. Čiur lionio menų mokykloje (prof.
V. Vitaitės klasėje). Ignas yra daugelio respubli ki -
nių ir tarptautinių kon kur sų laimėtojas, koncerta-
vo Vokieti joje, Prancūzijoje, Danijoje, grojo su Lie -

tuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, Klaipėdos
Šv. Kristoforo kameriniu orkestru. Atlikėją globoja
M. Rostropovičiaus fondas.   

Klarnetininkas Edgaras Lisins kas (g. 1993) mo -
kosi Vasario 16-osios gimnazijos 13 klasėje. Iki 2009
m. mo kėsi J. Naujalio muzikos gimnazijoje (moky-
tojo G. Vaikučio klasėje). Nuo 2012 m. Edgaras mo -
ko si Lamper thei mo muzikos mokykloje (mokytojos
H. Büchler klasėje). Jaunuolis kon certavo Lietu vo -
je, Latvijoje ir Vo kietijoje.

Giulia Scopelliti (g. 1993), pianis tė, Vasario 16-
osios gimnazijos 2012 m. absolventė. Mergina forte -
pijono mokėsi Stuttgart aukštosios muzikos mo -
kyk los prof. U. Wohlwender klasėje. Šiuo metu for -
te pijono ir klasikinio dainavimo mokosi Lamper -
thei mo me no mokykloje (mokytojos U. Wohl wender
ir E. Seidl klasėje). Giulia yra daugkartinė konkur-
so „Jugend musi ziert” laureatė. 

Jaunieji talentai atliko įvairios tematikos ir
epo chų kompozitorių kū rinius, skambėjo M. K.
Čiurlionio, D. Scarlatti, J. S. Bach, C. Stamitz, M.
Giu liani, F. Hendel, F. Loewe, A. Puschkarenko, P.
Hughes, S. Rachma ninov, F. Chopin, F. List, S. My -
ers, I. Albeniz, V. Fomenko ir kt. muzika.

Jaunuosius talentus, be jau mi nė tų svečių,
savo buvimu pagerbė PLB valdybos pirmininkės

New�York,�NY

Huttenfeld,�Vokietija

Gra žulis, SJ. Po Mišių šaulių eisena su vėliavomis
nu žygiavo  prie paminklo ,,Partizanams ir žu vu -
siems už Lie tuvos laisvę”, kur atidavė pagarbą Lie -
tuvos kariams, savanoriams, šauliams ir partiza -

nams, kovoju siems už
Lietuvos  lais vę. Lie tu -
vos šau  lių są jun gos iš -
eivijoje vadas Ju lius Rū -
tenis Butkus pa svei  kino
susi rinkusius ir per -
skai tė maldą iš Lie tuvos
karių maldaknygės ,,Ka -
rei vio malda už taiką”.

Toliau minėjimas
vyko Čikagos Šaulių na -
muose. Buvo sugiedotas
Lie tuvos himnas, dide-
lio susidomėjimo su -
laukė lietuviški filmai:
,,9 laiš kai iš Afga nis -
tano”, ,,Kario keliu”,
skai d rės iš karių gyve -
nimo. 

Pirma me filme originaliai per karių laiš kus,
skirtus draugams, ma mai, mylimajai, atskleidžia-
mas lietuvių karių gyvenimas Afganistano Go ro
provinci joje, trumpai parodoma rūs ti šios šalies

gamta, savita kultūra, papročiai. Ypatingą nuotaiką
suteikė filmą lydinti muzika – lietuvių liaudies dai -
nos, atliekamos Ve ronikos Po vi lio nienės. Antrojo
filmo tema yra ka riniai mo kymai Lietuvos kariuo -
menės Di džiojo Lietuvos et mo no Jo nušo Rad vilos
mokomajame pulke.

Po filmų Klaipėdos jūrų šaulių kuo pos vado
pavaduotojas Giedrius Bikulčius papasakojo apie
šaudymo turnyrą, pasveikino nugalėtojus. I vie   tą
užėmė Klaipėdos jūrų kuopos šau lys Vilius Laima,
II – Jaunius Ko pūstas, III – VDSR vadas Linas Mar -
ga  navičius. Taikliais šauliais pasiro dė Gabrielė ir
Edvinas Pipirai. 

Sesė šaulė S. Paulauskienė pakvie   tė pagerbti
tylos minute mirusio plk. Stasio Paulausko tėvą
karininką-šaulį ir kitus mirusius karius.

Šauliai ir jų svečiai bendravimą pratęsė  prie
šventinių vaišių. Esame labai dėkingi Lietuvos
šaulių sąjungos vadui plk. Antanui Plieskiui už at -
siųstus filmus iš Lietuvos ir ka rei viškos košės
receptą, kuris šauliams ir visiems susirinkusiems
labai pa tiko.

Šaudymo turnyro metu – Giedrius Bikulčius.

Paminėti Aušros Vartų
Gailestingumo Motinos 

Globos atlaidai

Klasikinės muzikos garsai po Rennhofo pilies skliautais

MMaarryyttėėss  DDaammbbrriiūūnnaaiittėėss--ŠŠmmii  ttiieennėėss nuotr.

pava duo toja Dalia Henke, Vokietijos Lietuvių
Bendruo menės valdybos pirminin kas Antanas
Šiugždinis, Bergštrasės apskrities Ekonominės
plėtros agentū ros direktorius dr. Matthias Zürker,
Lampertheimo Les sing gimnazijos direktorius dr.
Hans-Jürgen Haist, gimnazijos Kuratorijos pir -
mininkas Rimas Čup linskas, gimnazijos bičiuliai,
mokinių tėvai, mo ki niai ir mo ky tojai. 

Nemokamo koncerto metu rinktos aukos gim-
nazijai. Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidė ju -
siems ir prisidėsiantiems prie lietuvių salelės Va -
ka rų Europoje išsaugojimo.

Iš. k.: Jūra tė Caspersen ir Rasa Kubilienė.

MINDAUGAS BLAUDŽIŪNAS

Po lapkričio mėn. 11–18 die no mis Vilniuje
vykusių di džiųjų Aušros Vartų Gailestin gu -
mo Mo tinos Globos atlaidų lapkričio 25 d.,

sekmadienį, paminėti šią šventę prie New York lie -
tuvių Aušros Vartų bažnyčios rinkosi nemažas bū -
rys tau tiečių ir jų draugų. Raudonų bažnyčios du -
rų fone apsuptas gėlių puikavosi Vilniaus Aušros
Vartų Švč. Mergelės paveikslas. Kairėje ir deši nėje
plevėsavo Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų
vėliavos, o cementinius laiptus puošė tautinės
juos  tos, vėjyje žaidė žvakių ugnys.

Susirinkimą pradėjo Aušros Var tų bažnyčios
išsaugojimo iniciatyvinės grupės narė ir dvasinė
vadovė Rita Stelmokienė. „Mūsų susirinkimas pa -
gerbti Dievo motiną man yra ma žas ste buklas, –
kal bėjo ji. – Ar galė jo me įsivaizduoti, kad, 2006 me -
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NNaauujjooss  kknnyyggooss  LLiieettuuvvoojjee1972–1989 metais pavergtoje Lie -
tuvoje leista Lietuvos Katalikų Baž -
ny čios kronika buvo ne tik svarbi pa -
sipriešinimo priemonė, didvyriškas
tikėjimo liudijimas, bet ir nuostabus
įvairiuose pasaulio vietose gyvenan -
čių ir laisvę mylinčių žmonių ben-
dradarbiavimo pavyzdys. Bebai miai
Rusijos disidentai, lietuviai, gy ve -
nantys JAV, – buvo nepamainomi
Kronikos talkininkai, nes išleisti po -
g rindinį leidinį tebuvo pirmas žin g -
snis, ne mažiau svarbus buvo ir an -
trasis – pogrindiniame leidinyje pa -
skelbta tiesa turėjo kuo plačiau
pasklisti.

Tai, kad visi Kronikos numeriai
pasiekė Vakarus ir ten buvo plačiai
paviešinti – beje, ir didžioji dauguma
Lietuvos gyventojų apie tai, kas rašo-
ma Kronikoje, sužinojo būtent per iš
užsienio transliuojamas radijo stotis
– ypač didino šio pogrindinio lei-
dinio įtaką.

Bernardinai.TV paruošė laidą,
kurioje pasakoja apie du pagrindi -
nius kelius, kuriais Kronika keliau-
davo į Vakarus, atsiminimais dalijasi
Kronikos redaktorius Kauno arki -
vys  kupas Sigitas Tamkevičius, ak -
tyvi Kronikos talkininkė, reguliariai
veždavusi Kronikos numerius į Mas -
kvą, sesė Nijolė Sadūnaitė, sesė
Janina Judikevičiūtė iš Marijam po -
lės, ne kartą tarpininkavusi, perduo-
dant  Kroniką į vienuoliją iš užsienio
atvykusioms sesėms, dabartinei Pa -
laimintojo Jurgio Matulaičio misijos
JAV administratorei Dainai Čyvienei

1980 metais, dar būnant Vasario 16-
osios gimnazijos moksleivei, teko
būti kurjeriu ir pervežti iš okupuotos
Lietuvos svarbią informaciją. Visa
slapta pargabenta informacija iš
Lietuvos suplaukdavo į JAV įsikūru -
sį Lietuvių informacijos centrą. Lai -
doje kalbama apie net dvylika metų
šiam centrui vadovavusią Gintę Da -
mušy tę, kuriai tekdavo bene dau-
giausia darbo, kaip iš Lietuvos pa -
tekusią informaciją pateikti laisva-
jame pasaulyje.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios
kronika gyvavo net aštoniolika metų
ir viena iš svarbiausių jos gyvy-
bingumo priežasčių buvo bendra tal -
ka ir solidarumas. Lietuvoje, Rusi jo -
je, JAV gyvenę žmonės aukojosi ir
rizikavo, kovodami už prigimtinę
žmo gaus teisę laisvai reikšti savo įsi-
tikinimus.

Kelios užsienyje sovietmečiu gy -
venusių lietuvių kunigų citatos: 

,,Kai skaičiau ‘LKB kronikos’
pirmąjį numerį, kuris mane tiesiog
pribloškė, pasidarė aišku, kad pa -
verg toje Lietuvoje prasidėjo naujas
ko vos su komunizmu laikotarpis
slaptai pogrindyje leidžiamu rašytu
žodžiu, iškeliant okupantų nusikal ti -
mus į viešumą, kad jie būtų žinomi
Lie tuvai ir pasauliui. Apsvarstęs su -
pratau, kad mes, išeiviai, neturime
būti abejingi ‘LKB kronikos’ likimui
ir, mylėdami tėvynę Lietuvą, prival-
ome tęsti jų darbą laisvėje, leisdami
‘LKB kroniką’ lietuvių kalba ir vers-
dami ją į anglų, ispanų ir prancūzų

,,Tie, kurie gelbėjo. 1941–1944.
Žydų gelbėjimas Lietuvoje”. Suda -
rytoja Teresė Birutė Burauskaitė.
Įžan giniai straipsniai Geniaus Pro -
cu tos ir Rimanto Stankevičiaus. –
Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos tyrimo centras, 2012,
196 p.

Žinoma visuomenininkė, Tautos
fondo įdukrinimo ir labdaros fondo
komisijos narė dr. Rožė Šomkaitė
atsiuntė į ,,Draugo” redakciją knygą
paminėjimui. Leidinyje ,,Tie, ku rie
gelbėjo. 1941–1944. Žydų gelbėjimas
Lietuvoje” pateikiamas žydų gelbėto-
jų pavardžių sąrašas, sudarytas re -
miantis keliais informacijos šalti -
niais: Yad Vashem holokausto aukų
ir didvyrių atminties instituto tink -
lalapyje skelbiamais duomenimis
apie as menis, kuriems suteiktas Pa -
saulio tautų teisuolio vardas, apdo -
vanotųjų Lietuvos Respublikos prezi-
dento Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiu-
mi są rašu, „A. Gurevičiaus sąra -
šais”, Vik torijos Sakaitės knyga „Žy -
dų gelbėjimas Lietuvoje Antrojo pa -
saulinio ka ro metais’ ir Jono Ri ma -
šausko kny ga „Žydų gelbėtojai”. 

Žydai Lietuvoje buvo ne tik per -
sekiojami, išduodami ir žudomi, bet
ir gelbstimi, slepiami, remiami bei
ginami puikiai žinant, kad gresia

,,Tie, kurie gelbėjo. 1941–1944. Žydų gelbėjimas Lietuvoje”
žiauri bausmė – sušaudymas. Nepai -
sant rizikos, atsirado daug lietuvių,
pasirengusių gelbėti žydus. Tad ši
knyga ir yra paminklas tiems, kurie
rizikuodami savo ir savo šeimos na -
rių gyvybėmis gelbėjo į mirtiną pa -
vojų patekusius mūsų šalies bendra -
piliečius Antrojo pasaulinio karo
metais.

Knygą nemokamai galima įsi-
gyti Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centre.

Paruošė L. A.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos kelias į Vakarus

ZZeenneekkooss nuotr. 

Net�dvi�dienas�– gruodžio�1–2�dienomis�– Pasaulio�lietuvių�centre�vyko�lituanistinių
mokyklų�seminaras� ,,Mokytojas�– mokytojui”,�kuriame�dalyvao�arti�60�mokytojų� iš�6� JAV
veikiančių�lituanistinių�mokyklų.�Visa�seminaro�ruošimo�našta�teko�Maironio�lituanistinei
mokyklai�(Lemont).�

Seminaro� dalyvius� pasveikinti� atvyko� LR� generalinis� konsulas� Čikagoje� Marijus
Gudynas,� Lietuvių� Fondo,� kuris� kasmet� gausiai� remia� lituanistinį� švietimą,� tarybos
pirmininkas�Marius�Kasniūnas,�Kazickų�šeimos�fondo�prezidentė�Jūratė�Kazickaitė.�Prie�šio
fondo�įsteigta�Aleksandros�Kazickienės�paramos�programa�šiais�metais�JAV�lituanistinėms
mokykloms� paskyrė� per� 100,000� dol.� ir� programą� žada� vykdyti� 3� metus.� Susirinkusius
sveikino� JAV� LB�Vidurio�Vakarų� apygardos�pirmininkė�Birutė�Kairienė.� Seminare� taip�pat
dalyvavo� JAV�LB�Švietimo� tarybos� atstovės� Laima� Petroliūnienė,� Audronė� Elvikienė� ir
Jūratė�Dovilienė.�Kad�seminaras�sėkmingai�vyktų�parėmė�Čikagos�Rotary�klubas.

Lietuvos�Respublikos�Švietimo�ir�mokslo�ministerijos�iniciatyva�nuo�2010�m.�Lietuvoje

veikia�Užsienio� � lietuvių�švietimo�centras.� �Centras� � teikia� �metodinę�pagalbą�Lie�tuvos� ir
užsienio�šalyse�lietuviškose�mokyklose�dirbantiems�pedagogams.�Užsienio�lietuvių�švieti-
mo� centre� dirba� kompetentingi,� veiklūs� specialistai,� kurie� siūlo� mokytojams� aktualias,
skatinančias� kūrybiškumą� ir� į� praktiką� nukreiptas� kvalifikacijos� tobulinimo� programas.
Todėl�seminaro�rengėjai�neatsitiktinai�į�Čikagą�pasikvietė�daug�patirties�turinčią�Užsienio
lietuvių� švietimo� centro� vedėją� Astą�Turskienę.� Susirinkusiems� Lemont�mokytojams� � A.
Turskienė� skaitė� 3� paskaitas:� ,,Moksleivių�mokymosi�motyvacijos� skatinimas� pamokoje”,
,,Integruotos�pamokos”� ir� ,,Komandinio�darbo�ypatumai�pedagogų�kolektyvo�dalykinėje
veikloje:�bendradarbiavimo�ugdymas“.�Nuotraukose�kairėje:�seminaro�dalyviai,�dešinėje�(iš
kairės):�JAV�LB�Švietimo�tarybos�atstovė�Laima�Petroliūnienė�ir�Kazickų�šeimos�fondo�prezi-
dentė�Jūratė�Kazickaitė.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Laimos Apanavičienės nuotraukos

kalbas bei plačiai skleisdami laisvu-
ose kraštuose, kad šie sužinotų, koks
yra komunizmas.”

Kunigas Kazimieras Kuzminskas

„‘LKB kronikos’ pamokos mūsų
gyvenimui yra tokios. Pirmiausia tu -
rime užauginti naują kartą, kuri ne -
ga lėtų išduoti, įskųsti žmogaus, pas-
merkti savo kaimyno mirčiai, būti
kur čiam brolio kentėjimui. Antra, jei
nenorime, kad tauta ir vėl būtų susi -
skaldžiusi, turi ją suvienyti Tiesa. O
tos Tiesos galėtume visi kartu ieškoti
Evangelijoje. Trečia, tikroji laisvė –

tai tarnavimas ne sau, o kitiems.
Gyvenant laisvėje, stebint šį did-

vyriškumo reiškinį, nebuvo įmano -
ma juo nesižavėti. Kada amerikiečiai
paklausdavo, kodėl mes skiriame
tiek laiko ir darbo mažytei Lietuvai,
kuri dažnai net nepažymėta pasaulio
žemėlapiuose, buvo galima pasakyti
su didžiausia pagarba: pasižiūrėkite
į mano tautą. Ji atsisako mirti. Pasi -
žiūrėkite į jos žmones, jie atsisako
nusilenkti melui ir niekšybei, kuri
mėgina juos sunaikinti.”

Kunigas Arvydas Žygas
Bernardinai.lt
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LLIIEETTUUVVOOSS  IIRR  PPAASSAAUULLIIOO  NNAAUUJJIIEENNOOSS

Įšaldytos išmokos palestiniečių savivaldai
Redaktorė�Loreta Timukienė • El.�paštas:�loretatim@gmail.com

Baigiama statyti tvora tarp Graikijos ir Turkijos

JAV Senatas balsavo už naujus apribojimus Iranui

Meksikos prezidento inauguraciją lydėjo smurtas

Washington, DC (BNS) – JAV
Senatas balsavo už platesnius apribo-
jimus Iranui, apimančiam šalies pra-
monę. Nauji apribojimai apima Irano
energetikos, uostų, laivybos ir laivų
statybos sritis.

Į juodąjį sąrašą taip pat įtrauktas
Irano nacionalinis radijo ir televizi-
jos transliuotojas IRIB ir jo preziden-
tas, kurie įvardijami kaip ,,žmogaus
teisių pažeidėjai”, per televiziją ro-

dantys priverstinius prisipažinimus
ir teismo procesus.

Teheranui šiuo metu Vakarai jau
taiko nemažai apribojimų, įskaitant
Europos Sąjungos liepos 1 d. įvestą
naftos embargą. Vakarų šalys įtaria
Iraną vykdant slaptą branduolinių
ginklų programą, bet islamiškoji val-
stybė tvirtina, kad branduolinė ener-
gija jai reikalinga tik elektrai gamin-
ti.

Vilnius (ELTA) – Lietuva paskel-
bė oficialų būsimo Lietuvos pirmi-
ninkavimo Europos Sąjungos (ES)
Tarybai 2013 m. antrą pusmetį politi-
nį kalendorių. Jo turinys iki Lietu-
vos pirmininkavimo ES Tarybai dar
gali būti tikslinamas.

Kalendoriuje suplanuoti pagrin-
diniai ES darbotvarkės įvykiai: Eu-
ropos Vadovų Tarybos, ES Ministrų
Tarybos, Nuolatinių atstovų komite-
tų, Politinio ir saugumo komiteto po-
sėdžiai, neformalūs aukšto lygio su-
sitikimai Lietuvoje. Pirmininkavimo
metu planuojama surengti daugiau
nei 50 formalių ir neformalių tarybų
posėdžių. Pirmininkaujanti šalis įpa-
reigota vadovauti darbo grupėms,

kuriose visų valstybių narių atstovai
aptaria ES klausimus. Iš viso planuo-
jama surengti apie 3,000 susitikimų
Briuselyje ir Liuksemburge, Lietu-
voje vyks apie 180 pirmininkavimo
renginių.

Užsienio reikalų ministerija pir-
mininkavimo ES Tarybai metu pla-
nuoja surengti neformalius ES už-
sienio reikalų ir Bendrųjų reikalų ta-
rybų ministrų, ES narių ir Rytų part-
nerystės šalių vadovų susitikimus,
Baltijos jūros regiono strategijos me-
tinį forumą, taip pat 34 ekspertinius
renginius Lietuvoje – ES Tarybos
darbo grupių posėdžius, konferenci-
jas, seminarus. 

Damaskas (BNS) – Sirijos vy-
riausybė niekada nenaudos chemi-
nio ginklo prieš savo piliečius. Tai
paskelbė Užsienio reikalų ministeri-
ja Damaske, atsiliepdama į JAV vals-
tybės sekretorės Hillary Clinton per-
spėjimą. H. Clinton įspėjo Siriją ne-
naudoti cheminio ginklo prieš sirus
ir pagrasino pasekmėmis.

Amerikiečių ir arabų žvalgybos
duomenimis, Sirijos vyriausybė sau-
gumo sumetimais padalijo savo che-

minio ginklo atsargas ir paskirstė jas
20 miestų. Sirijos užsienio reikalų
ministerijos atstovas dar liepą sakė,
kad jo šalis užsienio įsikišimo atveju
gali panaudoti cheminį ginklą. Ta-
čiau šio ginklo panaudojimo prieš ci-
vilius galimybę jis visiškai atmetė.
Rugpjūtį JAV prezidentas Barack
Obama įspėjo Sirijos vadovą Bashar
al Assad dėl smurtinių padarinių, jei
cheminės priemonės būtų panaudo-
tos.

Paskelbtas Lietuvos pirmininkavimo ES
Tarybai politinis kalendorius

Vilnius (BNS) – Švietimo ir
mokslo ministerija (ŠMM) 2013 m.
numato skirti paramą 13 magistran-
tų užsieniečių iš posovietinių šalių
studijoms Lietuvoje. Šešiems magist-
rantams numatyta mokėti 1,300 litų
dydžio stipendiją, septyniems – sti-
pendiją ir išmoką studijų kainai pa-
dengti. Paramą galės gauti studentai
iš Armėnijos, Azerbaidžano, Balta-
rusijos, Gruzijos, Kazachstano ir Uk-
rainos, taip pat lietuvių kilmės už-
sieniečiai iš trečiųjų šalių.

Tikimasi, kad finansinė parama
padės į Lietuvą pritraukti motyvuo-
tus jaunuolius, kurie drauge su bend-
rakursiais įsitrauks į mokslinių ty-
rimų projektus, bendradarbiaus šiuo

metu kuriamuose mokslo, studijų ir
verslo slėniuose, galbūt tęs studijas
doktorantūroje. Pasak laikinai švie-
timo ir mokslo ministro pareigas ei-
nančio Gintaro Steponavičiaus, Lie-
tuva strategiškai orientuojasi į poso-
vietinių šalių jaunimą.

Parama gabiems magistrantams
iš trečiųjų šalių teikiama jau trečius
metus. 2010 m. į magistro studijas
Lietuvos aukštosiose mokyklose iš
viso studijuoti atvyko 105 trečiųjų ša-
lių piliečiai, pernai – 329. Į Lietuvą
studijuoti atvažiuojančių užsieniečių
skaičius pastaraisiais metais auga
visose studijų pakopose. Per pasta-
ruosius ketverius metus jis padidėjo
nuo 2,800 2008 m. iki 3,700 2012 m.

Atėnai (BNS) – Apie 12,5 km il-
gio spygliuotos vielos tvora ties sau-
sumos siena tarp Graikijos ir Turki-
jos turėtų iškilti iki gruodžio vidu-
rio. Graikai tvoros ėmėsi kaip prie-
monės pažaboti nelegaliai imigraci-
jai iš Turkijos.

Nuo praėjusios vasaros tveriama
kliūtis jau gerokai pristabdė nelega-

lų sienos kirtimą sausuma, anot pa-
sienio pareigūnų, nelegalų antplūdis
sumažėjo net 95 proc. Anot parei-
gūnų, jau nebematyti prie sienos
esančių miestų traukinių stotyse be-
sibūriuojančių migrantų ar nelega-
lų, pasiryžusių pėsčiomis kirsti Grai-
kijos sieną per Turkijos pasienyje įsi-
kūrusius miestelius. 

Sirijos vyriausybė žada nenaudoti
cheminio ginklo prieš savo gyventojus 

Stiprėja gąsdinimai dėl pasaulio pabaigos

Pradėtas Lietuvos piliečių kelionių registravimas

Maskva (BNS) – Rusijos Dūmos
deputatai oficialiai paprašė valstybi-
nių televizijos stočių negąsdinti žiū-
rovų dėl tariamai artėjančios pasau-
lio pabaigos. Parlamento Mokslo ir
technologijų komiteto vicepirminin-
kas sakė, kad svarbiausioms Rusijos
televizijos stotims išsiuntinėti oficia-
lūs laiškai. Juose atkreipiamas dė-
mesys į tai, kad pastaraisiais mėne-
siais platinama žiniasklaidos infor-

macija apie tariamą pasaulio pabai-
gą savo apimtimi peržengia sveiko
proto ribas. Laiškuose pabrėžiama,
kad toks gąsdinimas turi neigiamą
poveikį daugelio žmonių dvasinei, fi-
zinei ir emocinei būsenai ir skatina
kai kuriuos jų imtis neapgalvotų
veiksmų. Tūkstančiai sukčių, ,,aiš-
kiaregių” ir ,,prekiautojų oru” esą
naudojasi šia tema ir iš žmonių vilio-
ja pinigus.

Lietuva rems magistrantų iš posovietinių 
šalių studijas 

Tel Avivas (BNS) – Po Jungtinių
Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos
sprendimo suteikti Palestinai nepri-
sijungusios valstybės stebėtojos sta-
tusą Izraelio vyriausybė paskelbė
stabdanti mokestinių pajamų išmo-
kėjimą palestiniečių savivaldai.

Finansų ministras Juval Steinitz
sakė, kad gruodį numatyta 460 mln.
šekelių (92 mln. eurų) išmoka bus
stabdoma. Šie pinigai esą bus panau-
doti palestiniečių savivaldos skoloms
Izraelio elektros bendrovei padengti.

Izraelis renka mokesčius Pales-

tinos savivaldos vardu. Šios lėšos su-
daro didelę palestiniečių biudžeto da-
lį ir yra būtinos dešimčių tūkstančių
valstybės tarnautojų atlyginimams
išmokėti.

JT Generalinė Asamblėja, ne-
paisydama Izraelio protestų, suteikė
Palestinai neprisijungusios valsty-
bės stebėtojos statusą. Izraelio vy-
riausybė vienbalsiai atmetė JT
sprendimą. Prieš tokios valstybės su-
kūrimą palestiniečiai privalo pripa-
žinti Izraelį kaip žydų valstybę ir pa-
skelbti apie konflikto pabaigą.

Vilnius (ELTA) – Sekant kitų
valstybių pavyzdžiu ir ruošiantis žie-
mos turizmo sezonui, Užsienio rei-
kalų ministerijos (URM) konsulinės
informacijos tinklalapyje http://ke-
liauk.urm.lt nuo gruodžio 3 d. pradėta
Lietuvos piliečių kelionių registracija.

Trumpalaikės kelionės regist-
ruojamos tam, kad URM, naudoda-
masi pateikta informacija, galėtų su-
sisiekti su asmenimis jų lankomose
valstybėse atsitikus stichinei nelai-
mei, kilus kariniam konfliktui ar ki-
tokiai ekstremaliai situacijai.

Kelionių registracija galėtų pa-
greitinti galimą evakuaciją iš užsie-
nio šalių ir palengvinti konsulinės
pagalbos teikimą. Registracijos duo-
menys bus naudojami tik esant būti-
nybei ir bus automatiškai ištrinti iš
sistemos praėjus 30 dienų nuo kelio-
nės pabaigos. Šiuo laikotarpiu gali-
ma patikslinti kelionės duomenis,
pratęsti jos trukmę. Registruodami
kelionę, piliečiai gali pateikti duome-
nis ir apie asmenis, kurie ketina vyk-
ti kartu. Registracijos duomenys ne-
bus prieinami viešai. 

Mexico (BNS) – Naujojo Meksi-
kos prezidento Enrique Pena Nieto
inauguraciją lydėjo smurtiniai pro-
testai. Šimtai demonstrantų sostinė-
je Mexico susigrūmė su policija,
buvo sužeista daugiau kaip 70
žmonių.

Konservatorius E. P. Nieto pir-
mojoje savo kalboje po inauguracijos
žadėjo kovoti su skurdu ir smurtu
narkotikų karo krečiamoje šalyje. E.
P. Nieto duodant priesaiką, parla-
mente  protestavo opozicijos deputa-
tai. Rinkimus pralaimėjusio Andres

Manuel Lopez Obrador šalininkai
balsavimo rezultatų nepripažįsta, nes,
jų manymu, jie yra suklastoti. Teis -
mas E. P. Nieto pergalę patvirtino.

Prezidentas pristatė 13 punktų
planą, kuris turėtų padėti skatinti
ekonomikos augimą ir kovoti su
skurdu bei badu. Tačiau pirmiausiai
46 metų teisininkas nori pažaboti
kasdieninį smurtą, susijusį su nar-
kotikų prekyba. Skaičiuojama, kad
narkotikų karas Meksikoje per praė-
jusius 6 metus nusinešė daugiau kaip
60,000 žmonių gyvybių.

PPaarryyžžiiuuss  (ELTA) – Lietuvos, Rusijos ir Prancūzijos nuolatinės atstovybės prie Jung-
tinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos UNESCO rengia bendrą Pasaulio
paveldo konvencijos 40-mečiui skirtą renginį. UNESCO būstinėje Paryžiuje gruodžio 3
d. atidaryta vieno garsiausių lietuvių fotografų Antano Sutkaus nuotraukų paroda
„Jean Paul Sartre ir Simone de Beauvoir Kuršių nerijos kopose”. Joje figūruoja 1965 m.
į unikalų Lietuvos gamtos paminklą – Kuršių neriją atvykusi žymioji Prancūzijos inte-
lektualų pora. Parodos lankytojai turės progą susipažinti ir su garsiąja A. Sutkaus nuot-
rauka, vėliau tarsi tapusia antruoju prancūzų rašytojo tapatybės liudijimu „J. P. Sartre
kovoja su vėju Kuršių nerijoje“. Paroda UNESCO būstinės Miro salėje veiks iki gruodžio
8 d.                                                                                                                                        EELLTTAA nuotr.
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Vienas iš pagrindinių ateis -
tinių argumentų prieš krikš -
čio nybę skamba taip: Dievo

bu vimas nepalieka vietos žmogui ir
jo laisvei. Jo buvimas kelia grėsmę
žmo gaus orumui. Tik vienas iš jų ga -
li egzistuoti – arba Dievas, arba žmo -
gus, nėra vietos dviem. Vienas iš jų
privalo pasitraukti! Ši kritika nėra
laužta iš piršto. Praeityje kai kurie
krikščionių mąstytojai biblinį Dievą
pristatydavo kaip visagalį valdytoją,
kuris dominuoja virš viso pasaulio.
Be to, nevengta ir atvirų raginimų sa -
ve žeminti Dievo akivaizdoje, tarsi
sa vęs žeminimas žmogui pelnė malo -
nių, o Dievui teikė garbę: ,,Aš esu
nie  kas, tu esi viskas; tu – didybė, aš –
men kysta; Tu – šventumas, aš – nuo -
dėmė ir t. t.” 

Toks požiūris net ir krikščionio
ausiai yra nemalonus, rėžiantis, ką
jau kalbėti apie netikinčius žmones.
O kas, jei iš tikrųjų toks požiūris yra
antižmogiškas? Gal net antikrikš čio -
niškas ir antibibliškas? Nereikia ma -
tyti sekuliarių humanistų kritikos it
jų vienintelio troškimo sumaišyti
krikš čionis su žemėmis. Tai daugiau
kvietimas bei raginimas iš naujo pa -
žvelgti į save, į savo šventuosius raš -
tus, ir išdrįsti, jei rastume naujų
įžval   gų, apsivalyti nuo kai kurių, gal
ir ne visai teisingų įvaizdžių, ku -
riuos sukaupėme apie save per ilgus
amžius, arba bent jau juos papildyti. 

Liuveno universiteto Senojo Tes -
tamento egzegezės prof. Andre Wenin teigia, kad
biblinis Dievas iš tikrųjų yra Dievas, kuris valdo,
bet jo valdymas nieko nežeidžia ir nieko neužgožia.
Dominuoti nėra jo siekis. Tai nėra Dievas, kuris
ban do viską pajungti sau, kuris nori būti visa ko
centre. Apie tai galime spręsti iš pasaulio su kū -
rimo istorijos, kurią aptinkame pirmuose Biblijos
puslapiuose. Joje randame įdomių, gal ir ne naujų,
bet kiek primirštų įžvalgų dvasinei teologijai ir
krikščioniškai antropologijai. 

Dievas šešias dienas iš eilės kuria pasaulį.
,,[Jis] sukūrė dangų ir žemę. Žemė buvo padrika ir
dyka”, – sako Šv. Raštas. Atkreipkime dėmesį į du
žo džius: ,,dyka” ir ,,padrika”. Žodis ,,dyka” aso ci -
juojasi su aplinka, kurioje nėra gyvybės. O ką
reiškia ,,padrikas”? Pvz., padrikas straipsnis –
koks tai straipsnis? Turbūt galime teigti, kad tokio
straips nio mintys nelabai rišasi tarpusavyje, to -
kiame straips nyje jaučiamas nuoseklumo, dėsnin -
gumo, tvarkos trūkumas, kitaip sakant, formos
trūkumas, tokiame straipsnyje yra kažkas labai
cha otiško. 

Pradžios knyga sako mums, kad žemė ir dan -
gus – mūsų pasaulis – pačioje pradžioje buvo
panašioje būklėje – jis buvo padrikas ir beformis,
kažkoks kratinys, chaosas. Ir ką Dievas daro su šia
padrika beforme mase visas šešias dienas iš eilės?
Jis atskiria vandenis nuo sausumos, dieną nuo
nak ties, tamsą nuo šviesos. Jis atskiria vieną
elementą nuo kito. Jis stengiasi apvaldyti chaosą
įnešant į jį tvarką, suteikiant jam formą. Ir tai da -
roma ne dėl malonumo, bet tam, kad toje padrikoje
erdvėje atsirastų vietos gyvybei – gyvenimui.
Šitame Dievo veiksme matome išsiskiriantį jo ga -
lybės ypatumą. Viduramžių valdovai, kad ir kaip
stengėsi įnešti tvarką, naudodami jėgą, galią, jų
pastangos dažniausiai būdavo apvainikuojamos
karais ir laukais, nusėtais tūkstančių lavonų. Jų
galybė dažniausiai pasirodydavo jų sugebėjime su -
naikinti, užgrobti, žudant, plėšiant, deginant,
kuriant ne tvarką ir chaosą, trumpai sakant, ku -
riant padrikumą. Daugelio karalių galybė turėjo
MIRTIES at spalvį, tuo tarpu biblinio Dievo galybė
pasaulio su kūrimo istorijoje turi gyvenimo at spal -
vį. Ji įneša gyvenimą ten, kur buvo mirtis, naikina
mirties kva pą, kad atsirastų gyvybė. 

Prof. Wenin atkreipia dėmesį, kad, apval dy -
damas chaosą, Dievas nesunaikina gamtos jėgų –
svilinančių, šaldančių, troškinančių, griaunančių,
nu šluojančių, jis tiesiog joms nubrėžia ribas. Jis
nepanaikina tamsos nei šviesos, tik nubrėžia joms

ribas. Jis nubrėžia ribas visa ką atšaldančiai na k -
čiai, visa ką paliečiančiai ir šildančiai dienai,
nubrėžia ribas griaunančiai vandenio jėgai, sau -
sumai. Dievo visagalybė yra galybė parodanti
ribas gamtai ir jos tariamai visagalybei. Gy veni -
mo atsiradimas, biblinio Dievo akyse, neįma -
nomas be ribų atsiradimo. Sukūręs pasaulį šeštos
dienos pabaigoje Dievas ilsisi. Ir ne tik – jis pa -
sitraukia iš pasaulio. Šis pasitraukimas nėra pa -
sau lio palikimas likimo valiai, bet tai, kas meta -
foriškai gali būti palyginama su virkštelės nukir -
pimu, kai motina atsiskiria nuo savo kūdikio tam,
kad šis pradėtų gyventi savo gyvenimą. 

Ar galime kalbėti apie normalų vaiko gy -
venimą tiek kūdikystėje, tiek vaikui tapus
su  augus, jeigu mama nei fiziškai, nei psi -

chologiškai neįstengia atsiskirti nuo savo vaiko?
Kas laukio tokio vaiko? Jei ne fizinė, tai dvasinė
mirtis. Kas laukia santuokų, kai vienas iš part -
nerių – vis dar pririštas virkštele prie savo moti -
nos ir tėvo? Su kuo gyvename vedybinį gyvenimą,
su savo my limąja/mylimuoju ar greičiau su uoš -
viene ir uošviu? Ar toks žmogus turi, gali turėti sa -
vo visavertį autentišką Aš? 

Ką galima pasakyti apie tėvus, kurie nori kon -
troliuoti savo vaiką, lydėti jį, būti su juo visur ir
visada bei viską visada žinoti? Du dalykus. Pirma,
tokie tėvai neleidžia vaikui turėti savo asmeninės
erdvės; antra, jie nesugeba nubrėžti ribas savo erd -
vei. 

Žiūrint iš šios perspektyvos, Dievo pasitrau ki -
mas iš pasaulio yra ribų nubrėžimas. Tik šįkart ne
gamtai, o sau. Štai kaip pasireiškia biblinio Dievo
visagalybė – ne gebėjimu dominuoti virš viso pa -
saulio, kaip skelbė kai kurie krikščionių mąs ty to -
jai, bet gebėjimu nubrėžti ribas, ribas ne tik ki -
tiems, bet ir sau, savo erdvei, kad kitas galėtų atsi -
rasti šalia jo, kad kitas pajėgtų gyventi šalia jo, kad
kitas galėtų patirti, ištarti bei užtvirtinti savo
auten  tišką Aš bei įgytų asmeninę erdvę, kurioje
negrėstų joks susidvejinimas su kitu. Tai visiška
priešingybė dominuojančio Dievo įvaizdžiui. Bib -
linis Dievas patraukia save iš centro. Be šio veiks -
mo nebūtų erdvės, kurioje galėtų pasireikšti žmo -
gaus autonomija ir laisvė. Be šio veiksmo seku -
liarių humanistų kritika pataikytų tiesiai į de -
šimtuką – Dievas būtų žmogaus varžovas, kurį
reik tų pašalinti, kad šis įkvėptų oro.  

Šiandien visuomenėje galima pastebėti, kad
žmogus stengiasi būti visa ko centre. Ir ironiška

tai, kad pati krikščionybė, jos mąs ty -
tojai, pasak prof. Wenin, iš dalies pri -
sidėjo prie egocentrizmo sukūrimo.
Jie skelbė, kad žmogus yra sukurtas
pagal Dievo paveikslą ir panašumą,
kurio pagrindinis pašaukimas yra
dau gintis ir valdyti pasaulį. Būti su -
kur tam pagal Dievo paveikslą labai
daž nai buvo suprantama, kaip kvieti -
mas dominuoti virš visko, bet toks
su pratimas yra toli nuo tikrosios
reikš  mės. Taip, pasaulio sukūrimo
is  torijoje, žmogus gauna kvietimą
val dyti pasaulį, bet tai nėra vie nin -
telis dalykas, kuriam jis pakviestas.
Būti sukurtam pagal Dievo paveikslą
ir panašumą visų pirmiausia reiškia,
kad žmogus yra pakviestas išmokti
patraukti save iš centro ir nubrėžti
sau ribas – lygiai taip, kaip tai sugeba
padaryti Kūrėjas.

Dievo nenoras susilieti su pa -
sauliu bei jo atsitraukimas tolyn nuo
jo pastato žmogų į pasaulio centrą.
Bet tik perkeltine, simboline prasme,
nes Kūrėjas nedingo. O ten kur yra
dvi būtybės, net ir per atstumą, cen -
tro nėra, o jei ir yra, tai šis centras –
tar  pas, tarp manęs ir kito. Ir jis
visada bus tuščias. Be abejo, santy ky -
je su kitu, žmogus gali panaikinti tą
tar pą, bet kokia kaina? Sunaikinant
kitą. Tarpas išnyks, tik pašalinus vie -
ną ar ba kitą. Kito kelio nėra norin -
čiam tapti centru. 

Tas pats galioja ir santykiuose su
Dievu. Niekas nėra centre – nei Jis,

nei žmogus. Apsisprendęs sukurti kitą, Dievas ap -
sisprendė amžiams pasitraukti iš centro, vi siems
laikams nustoti dominuoti. Šiuo savo veiksmu Jis
atsisakė būti svarbiausia būtim. Ar galime tai pa -
grįsti? Manau, kad taip. Kai šalia manęs atsiranda
kitas, kuris iš mūsų dviejų pasidaro svarbes nis?
Kieno gyvybė yra svarbesnė – to, kuris ką tik gimė,
ar to, kuris pagimdė? Motinos ar vaiko? Kai gyve -
nimas prabyla į gyvenimą, ar galime kalbėti apie
pirmą pagal svarbumą ir antrą pagal svarbumą
gyve nimą? Kai viena širdis pradeda plakti ki tai
širdžiai, kuri iš jų – svarbesnė? Kai Kūrėjas pa -
kabina savo gyvenimą ant medžio už savo kūrinį,
ką tai sako apie kūrinį – mus? Ar tai neleidžia da -
ryti prielaidos, kad kūrinio gyvenimas jam toks
pat svarbus kaip jo paties, gal net svarbesnis nei jo
pa ties, jei nutarė ant kryžiaus pakabinti ne kūrinį,
o save. 

Pasaulio sukūrimo istorija kviečia žmogų save
išbandyti bei patyrinėti. Pasaulio kūrimo metu, Šv.
Raštas sako, kiekvienos dienos vakare Dievas
žengia žingsnį atgal ir, žvelgdamas į ribas įgijusius
daiktus, taria: ,,Gera.” (,,Dievas matė, kad tai buvo
gera.”) Ribas turintys dalykai ir jas jaučiantys da -
lykai yra geri. Ar žiūrėdamas į mus šios dienos
vakarą Dievas gali ištarti: ,,Gera”? Ar jis gali
pasakyti: ,,Jie tikrai sukurti pagal mano paveikslą
ir pa našumą, mokantis apvaldyti savo galybę, savo
‘dominante’, mokantys save pastumti į šalį?” 

Pastūmus save į šalį, leidus šalia savęs at -
sistoti kitam, mus gali išgąsdinti tarpo tuštuma,
bet ar tarpas privalo būti tuščias? Tarpas tarp mo -
tinos ir vaiko – nejau jis tuščias? Tarpas tarp suža -
dė tinio ir sužadėtinės – nejau jis tuščias? Tarp dan -
giš kojo Tėvo ir Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus taip pat
yra tarpas, bet ar jis – tuščias? Jis pripildytas Tėvo
meilės Sūnui, Sūnaus meilės Tėvui. Meilė yra
vienintelis dalykas, kuriam Dievas nenubrėžia
ribų ir kuriam leidžia atsistoti į centrą. Tarp Tėvo
ir Sūnaus esanti meilė, pasak Biblijos, nėra che -
minė reakcija, bet kažkas, kas vadinama ASME -
NIU – Šventąja Dva sia. Tai vienintelis asmuo, ku -
riam leidžiama atsistoti tarp Tėvo ir Sūnaus, tarp
prisikėlusio Jėzaus Kristaus ir čia žemėje esančių
jo mokinių; tai vienintelis asmuo, kuris kvie -
čiamas santuokos iškilmių metu įkelti koją į tarpą
tarp mylimojo ir mylimosios. Ar leidžiame jam
atsistoti į tarpus tarp mū sų gyvenimų? O gal tai
vienintelis dalykas, ku riam mes nubrėžiame ribas
ir pradedame do minuo ti? 

ŠŠVVEENNTTAADDIIEENNIISS

Dievo galybė
Advento pamąstymai

KUN. PAULIUS RUDINSKAS, OP

J. Kuprio nuotr.



Staiga pasirodė, kad šis kelias
man pažįstamas. Ir neapsirikau. Tai
buvo kelias į Mardasavo kaimą. Kai -
mą, kuriame gyveno vienas garsiau -
sių Dzūkijos dainininkas Petras Za -
lans kas (1900–1980), iš kurio buvo
įrašyta per 300 liaudies dainų. Dar
pra ėjusį rudenį organizavau vakarą,
skir tą jam atminti. Kartu su mūsų
ansambliu pasirodė dar dvi vyrų gru -
pės. Tarp dainų prisiminimais apie
Za lanską dalinosi jo dukra Marytė
Liu gienė, buvo rodoma autentiška
video medžiaga. Buvau šiame kaime
prieš dvejus metus. Ieškojau Geleži -
nio vilko rinktinės partizanų žemi -
nės, esančios netoliese. Tąkart su ma -
ma jos ieškojome gerą valandą. Pra -
radusios viltį paklausėme vieno pa gy -
venusio žmogaus, kaip jį rasti. Se nu -
kas parodė ranka tiesiai į mišką ir pa -
sakė „Ana, gi va, tiesiai, tuo ta kučiu
jei aisit, tai ir surasit.” Tada dar pus -
valandį paklaidžiojusios sura dome tą
že minę, kurios nežymėjo jo kia rodyk -
lė ar lentelė. Ji buvo visa apsamano -
jusi, kur ne kur dar matėsi iš rąstų su -
ręs tos sienos likučiai, dar laikėsi lubų
įtvirtinimai. Einant sekmadienį, va -
das ir pats nežinojo, kur yra tas gerai
pa slėptas bunkeris ir pasiūlė mums jo
ieškoti. Pasisakiau žinanti, kur jis
yra, ir su dalimi žy geivių nukeliavo -
me prie jo. Mano di džiai nuostabai,
me dis, augantis ša lia duobės, buvo ap -
riš tas Lietuvos tri spalve ir net lipnia
juosta prilipdytas lapas su informa -
cija, kas čia slapstėsi ir žuvo. 

Grįžus prie keliuko buvo nuspręs -
ta šiek tiek užkąsti. To valgymo per -
trau kėlės metu jausto dosnumo nie -
kad nepamiršiu. Iš pirmo žvilgs nio
atrodė, jog visi bendražygiai yra tokie
rūpestingi, kad gali atiduoti nors visą
savo likusį maistą, o pa žiū rėjus į tai
su humoru, jautėsi, jog jau visi nebe -
turi jėgų nešti savo sunkių nešulių ir

stengėsi jų kuo greičiau at si kratyti.
„Kas dešros?” „Kas sūrio?” „Kas tu -
no?” „Kas banano?” Ir taip skambėjo
vi sa pakelė. 

Užėjome į šalia kelio stovinčią so -
dybą. Į kiemą išėjo senukas Stasys.
Man atrodo, tas pats, kurį tada, prieš
dvejus metus, kalbinau su mama. Kai
čia dėjosi visi partizaninio karo bai -
sumai, jis buvęs dar vaikas. 1945 gruo -
džio 2 d. čia, Mardasave, netoli Plutu -
le vičių sodybos, nuo stribų kul kų
tragiš kai žuvo visa grupė partizanų.
Vienas, pašautas, pakibo ant tvo ros,
kiti leidosi bėgti prie Merkio. Tai bu -
vo Tomas Kondrotas-Briedis, Marty -
nas Navickas-Kardas, buvęs mo ky -
tojas Adolfas Bilinskas-Jurgi nas ir
ka ri ninkas Lionginas Švalkus-Šer -
nas, buvęs Varėnos-Rudnios ba ta liono
vadas, laikinai ėjęs Geležinio vilko
rinktinės vado pareigas. Po šio įvykio
Mar dasave buvo ilgai gedima, o A.
Ramanauskas-Vanagas pasiūlė pulti
Merkinę. Juk ir Šernas, ir Jurgi nas
ne tik šiame kaime buvo mylimi, iš -
silavinę, puikius balsus turėję jau ni
vyrai, mėgę dainuoti, virpinę mer -
ginoms širdis.

Senukui mosuojant rankomis tai
į vieną, tai į kitą pusę ir rodant, ku -
riuo takeliu bėgo vienas partizanas,
kuria šlaito dalimi skubėdamas lei -
dosi kitas, ar parodydamas pirštu į
pie vos vietą, kurioje paskutinį kartą
at siduso trečias, sėdėjau paskendusi
praeityje. Vaizduotė kūrė visa, ką
mums pasakojo čia dėjusis. Lyg ma -
čiau bėgančius ir po keletą kulkų į nu -
garą gaunančius partizanus, čia pat
kniumbančius ir besiritančius šlaitu į
Merkį. Atrodė, lyg matyčiau tą viltį jų
giliose akyse ir rodės lyg jausčiau tą
stip rią dvasią ir pasiaukojimą, tvy -
rantį aplinkui. Užpuolikai paskui su -
rinko jų visų kūnus ir išsivežė.
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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

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

Trokštu pabuvoti ten, 
kur vargo seneliai ir proseneliai

Eglė Česnakavičiūtė
11

Apsilankykite 
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

Siuntiniu paemimas is namu: 
Tel: 630-774-2136

 
Automobiliu gabenimas i visas 
pasaulio salis. 
Asmens turto perkraustymas. 
Automobiliu pirkimas is visu 
JAV aukcionu. 
Tel: 708-599-9680

Tel:708-907-3000www.atlanticexpresscorp.com

Siuntiniu pristatymas lektuvu bei laivu i Lietuva, Latvija ir Estija

Adresas: 8801 S. 78th Ave,Bridgeview, IL 60455

Bociu Mene, 
14911 127th St.,
Lemont, 
IL 60439 
(Dirba tik savaitgaliais)

Atlantic Express Chicago, 
2719 W. 71 St.,
Chicago, 
IL 60629 
Tel: 773-434-7919

Lithuanian Plaza, 
9921 S. Roberts Rd., 
Palos Hills, 
IL 60465 
Tel: 708-599-9866

 Kunigaiksciu Uzeiga,
 6312 S. Harlem Ave,
 Summit, 
 IL 60501 
 Tel: 708-594-5622

Old Vilnius Café, 
2601 75th St. Suite B, 
Darien,
IL 60561 
Tel: 630-324-6811

Ruta, 
6551 South Cass Ave.,
Westmont,
IL 60559 
Tel: 630-964-7882

Always With Flowers, 
1138 B S. State St., 
Lemont, 
IL 60439 
Tel: 630-257-0339

Eurus Deli,
22 W. 535 Butterfield Rd., 
Glen Ellyn,
IL 60137 
Tel: 630-469-4290

  Balalaika Wheeling, 
  259 E. Dundee Rd., 
  Wheeling, 
  IL 60090 
  Tel: 847-520-7777

(
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  Balalaika Mundelein, 
  368 Townline Rd., 
  Mundelein, 
  IL 60060 
  Tel: 847-566-6660

Siuntiniu surinkimo vietos:

Bus daugiau

bi reikalavimai, sun ku pasakyti.
Aišku tik tiek, kad nuo šiol žur-

nalistas kriminaliniu nusikaltėliu
Lietuvoje gali tapti ne už tai, ką
konkrečiai parašė, bet už tai, ką gal-
būt galėjo pa manyti ,,statistinis skai -
tytojas, perskaitęs jo rašinį”. Spau -
dos laisvė Lietuvoje ima akivaizdžiai
šlubuoti. Štai tik nedidelis pavyzdys.
Kadaise teisėjas Stasys Lemežis, tas
pats, kuris mane nubaudė, buvo pak-
liuvęs į autoavariją ir atsisakė

tikrintis, ar yra blaivus. Sakykite,
kaip į šį faktą galėtų pa žiūrėti statis-
tiniai skaitytojai, jei tai aprašyčiau
sa vo internetinėje svetainėje? Man
regis, įvairiausiai. Žinoma, atsirastų
tokių, kurie teisėją S. Le mežį laikytų
absoliučiai sąžiningu, principingu,
jo kių žalingų įpročių neturinčiu
Temidės tarnu. Ta čiau būtų ir tokių,
kurie galbūt pamanytų, jog, aprašy-
damas šį faktą ir pateikdamas keletą
skirtingų versijų, aš teisėją speciali-
ai užgauliai įžeidžiau bei pažeminau.
Juk atvejis sukurtas – tai įsižeidusio
Č. Jezersko atvejis, tarsi šaukte šau -
kiantis: jokių nepalankių versijų
skelbti negalima, nes bus smogta
,,sta tistinio skaitytojo vėzdu”. O tai
bylotų, jog manęs laukia dar viena
baudžiamoji byla ir naujos finan -
sinės išlaidos. Nors faktas, jog teisė-
jas S. Lemežis pakliuvo į autoavariją
ir atsisakė tikrintis girtumą, – neiš-
galvotas.

Taigi dvikovą su atsargos gen-
erolu, buvusiu kandidatu į preziden-
to postą Č. Jezersku Lietuvoje pra -
laimėjau. Kodėl pralaimėjau, kol kas
sunku pa aiš kinti. Neatmestina versi-
ja, jog tai – kerštas už mano kritinius
straipsnius ir ypač už kritinę kny gą
,,Žvalgybų intrigos Lietuvoje
1994–2006”. Tie siog norima finan-
siškai sužlugdyti mano internetinę
svetainę www.slaptai.lt. Mat pinig-
inė bauda, kurią man skyrė Vilniaus
apygardos teismas, per sunki žurnal-
istui, gaunančiam minimalią algą.
Te oriškai turiu teisę vieną baudą
sumokėti... sėdėdamas kalėjime ar
areštinėje. Ar teks pasinaudoti šia
mažai džiugesio teikiančia gal-
imybe?

Gintaras Visockas – Lietuvos žur-
nalistas, ,,Draugo” skiltininkas,
interneto tinklalapio Slaptai.lt steigė-
jas; Gilanis.gintaras@gmail.com

Maždaug 40 parų greičiausiai teks 
praleisti kalėjime

Atkelta iš 3 psl.
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ANGELĖ KAVAKIENĖ

Kažkada besišnekučiuodama su vienu iš savo
draugų, su džiaugsmu pranešiau, kad atve -
žėme natūralaus, žolelių pagrindu pagaminto

sirupo „Bronchos”, kuris padės jo jau seno kai ko -
sinčiai anūkei. Taip pat pa aiš kinau, kad sirupas
pagamintas ne iš cukraus, o iš natūralių spanguo lių
sul čių su medumi, kad žolelės – tai iš seno lietuvių
vartojamų čiobrelių, svi lažolių, gysločių, is landinės
kerpės bei kinrožės mišinys. Žmogus tik liūd nai
nusišypsojo ir pasakė, kad jo Amerikoje užaugusi
mar ti vargu ar patikės natūraliu žolelių sirupu ir
turbūt vėl bėgs į artimiausią vaistinę pirkti „Ty -
lenolio”.

Daugelis mū sų seniai užmiršo žoleles, kojų pa -
kaitinimus ar garstyčių lapelius, vis dažniau ieš ko -
me tablečių ir dar kartą tab lečių. Aš pati esu pir-
miau linkusi išbandyti mūsų senąsias liau diškas
gy dymo priemones, o tik tada, kai jos nepadeda,
kreiptis į gydytoją vaistų. Prisiminiau, kada viena
iš ma no duk rų, būdama maža, be palio vos sirgo
bron chitu, ir jau vargiai be padėdavo ir antibioti -
kai, kažkas iš arti mųjų at vežė dr. Eugenijos Šimkū -
naitės kvėpavimo takų žolelių miši nio. Dukra ga na
greit pagijo nuo bron chito, ku ris nebegįžo daugelį
metų. Todėl šiais metais besilankant „Agrobalto”
parodoje, dr. Šimkū nai tės pasekėjams pasiūlius at -
vežti į Ame riką dr. Šimkūnaitės žolelių mi šinių, be -
ma tant sutikau, nes nuo se nų laikų tikiu, kad jos iš
tikrųjų gydo.

Daktarė savo amžininkų prisiminimuose

Dr. Šimkūnaitę žmonės vadindavo įvairiai – ži -
niuone, žolininke, daktare, vaistininke, stebukla -
dare, mokslininke, tačiau dažniausia – ragana. Ji iš
tikrųjų buvo ragana, nes sugebėdavo žmogų įžiū -
rėti kiaurai. Į jos na mus kelio ieškodavo ne tik lie -
tuviai. Garsas apie jos stebuklingą gydymą buvo
pa sklidęs plačiai už Lietuvos ribų.

Dr. Šimkūnaitė stengdavosi padė ti kiekvie -
nam, bet niekada nekeisdavo gydytojų nurodymų.
Iš visų besi kreipiančiųjų prašė jų gydytojų nu krei -
pimo, tyrimų duomenų, aprašo, kuo sirgo giminės.
Ji gydė kiekvieną individualiai ir labai atsakingai.
Sa vo žolių mišiniais tik papildydavo gy dytojų pa -
skir tus vaistus.

Kartą pas ją atvažiavo pažįstamas, kuris skun -
dėsi įvairiais negalavimais, manė sergąs epilepsija,
bet žiniuonė tokia diagnoze nepa tikėjo. Ji įtarė gal -
vos auglį ir pasiūlė skubiai dėl jo išsitirti. Deja,
žmo gus nespėjo, o skrodimas būtent tai ir nu statė.
Kitą sykį atvežė kaimo žmogelis gydytojo išrašytą
receptą, o ten – ilgiausias vaistažolių nuo širdies są -
ra šas. Žolininkė supyko: „Taip, tos žolės nuo šir -
dies, bet veikia skirtingai ir net priešingai viena ki -
tai.” Nieko nedavė ir liepė atvežti visus tyrimus –
tik tuomet ieškos, ko reikia.

Dr.  Šimkūnaitė ne tik gydė, bet ir atliko mil ži -
niš ką darbą, apgindama dvi disertacijas, išleisda -
ma ne maža knygų, skelbdama straipsnius žurna  -
luo se ir laikraščiuose, kalbėdama per radiją ir tele-
vi ziją.

Iš kartos į kartą

Jau 16-ka metų garsiosios žo lininkės
nėra tarp mūsų, tačiau vis dar gyvi yra jos
išgydyti ligoniai. Dau gybė žmonių, nors
kartą susidū ru sių su šia moterimi, visam
gyvenimui įsimi nė ne tik išskirtinę jos
išvaizdą, cha rakterį, kuris bendraam -
žiams ne vi siš kai buvo priimtinas, bet ir
jau trią, kitų bė doms atvirą širdį. Ji ne -
gailėjo patarimų, kaip pasi naudoti ste-
buklinga augalų galia, kaip mylėti žmo -
nes ir gamtą, kaip dorai gyventi ir su rasti
savąją lai mę. 

Šimkūnaitės vaikystė prabėgo Tau -
rag   nuose, kuriuos supa ežerai, pu šynai,
se nos girios, padavimais garsėjantys
pilia kalniai. Mergaitė nuo ma žens mylėjo
gyvulius, paukš čius, žvėrelius. Ji mie lai
ir įdėmiai klau sėsi vyresnių žmonių pa -
sakoji mų apie senovę, apie stebuklingą

gy  domųjų žolynų galią, klausėsi iš lūpų į lūpas per-
duodamų dainų, nu tikimų ir pasakų. 

Kaimo žolininkės išmokė mergaitę pažinti
vais  tinius augalus, patarė, kaip jais gydyti ligo-
nius, kartais ir kokių nors užkeikimų pamo ky davo.
Eugenija visa tai dėjosi į gal vą. Jos tėvas ne kartą
sakė, kad visa giminė ant kūno turi žalčio „pėdsa -
ką”, kuris rodo, jog tokie žmonės ap dovanoti auga -
lų pažinimo ir gydymo galia. Be to, tėtis savo žemė-
je augino vaistažoles. 

Eugenija nuo mažens buvo pratinama prie dar -
bo: prižiūrėjo vaista žoles, arė ir sėjo, ruošė jas par-
duoti – taip vyko mergaitės natūralių vaistažolių
pažinimas. Vė liau Šimkūnaitė baigė farmacijos
moks  lus, dirbo įvairiose vaistinėse, pergyveno ka -
rą, patyrė badą ir nepri teklius, ilgai sielojosi, žu -
vus tėveliui, o pasiligojusią mamą slaugė ilgai ir
kan triai. 

Šimkūnaitė labai mėgo jaunimą. Norėjo jam
perteikti savo žinias. Pa kviesta dalyvauti Ker na vė -
je Rasos šventėje, patardavo, kaip ją surengti. Vie -
noje iš tokių švenčių esu dalyva vusi studentauda -
ma.

Per šimtmečius sukauptas turtas

Daugelis mūsų dar Lietuvoje esa me gėrę vais-
tažolių mišinių arbatų, pagamintų pagal Šimkū-
naitės rašyti nio palikimo receptus, kurie rėmėsi
na tūralia liaudies medicinos žinių per davimo iš
kartos į kartą tradicija. Anot Šimkū-
naitės, liaudies medicina – ypatin-
gas, per šimtmečius sukauptas
tau tos turtas, nuo senovės
visų vertinamas ir sau go -
mas. Gydymo ži nios buvo
per duodamos tik doriau -
siems, patikimiau siems ir protin-
giausiems šei mos nariams.
Taip buvo ir pačios Šimkū-
nai tės šei moje. Jos tėvas
Pranciškus Šimkūnas buvo
garsus Tauragnų (Utenos ra -
jonas) vaistininkas, mama – me -
dicinos seselė. 

Eugenija nuo mažens buvo
pra tinama dirbti vaistinėje, mo -
koma auginti ir rinkti vaista -
žoles, paruošti vaistinius auga -
lus pardavi mui. Vienin te lės ša -
lyje „Širdažolės” vaistinės, ku -
rio je dar gamina mi vaistažolių
mišiniai pagal receptus, vedė-
ja Birutė Tamkevičienė prisi -
minė, kad Šimkūnaitė, para -
šiusi vaistažo lių receptą, būtinai
paskambindavo į vaistinę pasiteirauti, ar turi visų
su dedamųjų dalių ir gali padaryti tokį mišinį. Jei -
gu kokios nors sudėtinės dalies trūkdavo, galvoda-
vo, kuo ją pakeisti.

Prisakymai ateinančioms kartoms

Šimkūnaitė puoselėjo ir kitiems rodė žolininko
etiketo normas. Bo tanikė dr. Živilė Lazauskaitė
pui kiai prisimena jos žodžius: „Apie vaista žoles

neišmanai ir nelįsk.” Esą visos turi krūvą veikliųjų
medžiagų, jų vei kimas – sudėtingas mokslas. Gerai
išmanydama vaistažoles, Lietuvos žiniuonė nelai -
kė jų stebuklingomis, visada perspėdavo, kad rei -
kia būti atsargiems, nes gali pakenkti. 

Universalių receptų Šimkūnaitė neturėjo, nes
buvo įsitikinusi, kad gy dyti reikia ne ligą, bet
žmogų. Kiek vienas žmogus kitoks. Ji galėjo būti

tur tinga, jei už savo konsultacijas ir gy -
dymą būtų ėmusi pinigus, bet griež tai
laikėsi žolininkų principo: iš žmonių

skausmo nevalia pelnytis, už ligonių
gydymą negalima imti atlyginimo,
nes sugebėjimas gydyti – Dievo do -

vana. Ji dosniai dalijo pata rimus, recep-
tus, vaistažoles, nekrei pė dėmesio į ma -
terialinius nepriteklius, kurį laiką
gyve no itin skurdžiai.

Pagal dr. E. Šimkūnaitės 
paliki mą

Viso Šimkūnaitės palikimo per -
žiū rėti dar ne spėta. Tai šaltinis, iš
ku rio ir šiandien semiasi ži nių stu-
dentai ir mokslininkai, vaisti nin -
kai ir gydytojai. Vis rimčiau dau -
gelio užsie nio šalių medikai do -
misi Šimkūnai tės pasiūlytu vais-
tu nuo vėžio. 

Neseniai vaistažolių arbatų
ga mintojai, remdamiesi dr. Šim -
kūnaitės receptais, pradėjo ga -

mi nti lininiuose maišeliuose įpa -
kuotus žolelių miši nius, galinčius padėti išsaugoti
gerą miegą, medžiagų apy kaitą, imuninę sistemą,
širdies ir kraujagyslių dar bą, normalizuoti kraujo
spaudimą. Į šiuos vaistažolių mišinių sudėtį įeina
7–10 įvairių vaista žolių, pradedant įprastomis
medetkomis, ramunė lė mis bei čiobreliais ir bai -
giant plau čių, pasiflorų, barkūnų žole ar gencijonų
šaknimis.

Šiandien dr. Šimkūnaitės žolinių mišinių gali -
me pasiūlyti ir mūsų pir kėjams. Jų rasite daugely-

je lietuviš kų parduotuvių.

Šiek tiek apie atvežtas arbatas

Kvėpavimo takams: palaiko gerą bron -
chų gleivinės funkcinę būklę, pa gelbės
žmonėms, sergantiems chro nišku bron-
chitu ar kitomis kvėpavimo ligomis. Su -
dėtis: plaučių žolė, rak tažolių žiedai, rau -
donėlių žolė, pankolių vaisiai, gysločių
lapai, čiobrelių žolė, liepų žiedai, šalavijų
la pai, šeiva medžių žiedai, šeivamedžių
vai siai.

Nervų sistemai: palaiko gerą mie gą bei
normalią nervų sistemos veiklą, taip pat
mažina įtampą bei nuovargį. Sudėtis: pasi-
florų žolė, lie pų žiedai, sukatžolių žolė,
raudonėlių žolė, viržių žolė, pipirmėčių
lapai, avi žų žolė, gudobelių lapai ir žiedai,
apy nių spurgai.

Imunitetui: palaiko gerą imuni nės sis-

Daktarę be tablečių prisiminus
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,,Draugą” galite užsisakyti ir internetu:
www.draugas.org

tais už darius bažnyčią, mes iki šios
dienos rink simės prie jos kiekvieną
sekmadienį? Džiaugiuosi, kad tu ri -
me vietą, kurioje galime pabėgti
nuo elektro nikos ir virtualios realy-
bės pasaulio, kur galime susikaupti
ir pamaitinti sa  vo sielas.” Susi -
rinkusiesiems R. Stel  mokienė per-
davė Vilniaus Auš ros Vartų koply -
tėlės draugų ir Tėvo Sta  nislovo svei -
kinimus.

Po Švč. Mergelės Marijos litani-
jos ir maldos Aušros Vartų Marijai
apie gailestingumą ir jo sąvoką kal -
bė jo į Lietuvos Respublikos Seimą
šiais metais kandidatavęs Brooklyn
Ap  reiškimo parapijos diakonas Vy -
tautas Čereška. „Kaip galima uždary-
ti bažnyčią? Kaip galima ją planuoti
sugriauti? Kaip galima tikėtis pasi -
pelnyti, parduodant jos žemę?.. –
klausė jis. – Griaunant bažnyčią yra
griaunama mūsų viltis. Yra sugriau-
nami mūsų tarpusavio ryšiai, o dėl to
ir bendruomenė yra ir taip pamažu
visai numiršta. Lai Dievas suminkš -
tina bažnyčios vadovų širdis, lai jie
supranta, kad Aušros Vartai mums
New York yra labai reikalingi, kad
mes vėl galėtume sugrįžti į mūsų tė -
vų ir protėvių pastatytus dvasios na -
mus, lietuvių tikėjimo ir dvasinio
ben dravimo atnaujinimui”, – kalbėjo
V. Čereška.

JAV Lietuvių Bendruomenės
New York apygardos pirmininkė Ra -
mu tė Žukaitė padėkojo asmenims, ko  -
vojantiems dėl Aušros Vartų baž ny -
čios ir parapijos atkūrimo. „Di džiuo -
juosi jumis ir stebiuosi, kad Aušros

Vartų Gailestingumo Moti nos globos
šventė prie šios bažnyčios laiptų
švenčiama jau šeštą kartą. Baž  nyčios
uždarymas mus suartino ir parodė,
kad mes privalome veikti ben  dromis
jėgomis”, – tęsė R. Žu kai tė.

85-erių metų Stasė Aleliūnienė
ap gailestavo, kad bažnyčios uždary-
mas ir su šiuo faktu susiję išgyveni-
mai pagreitino jos vyro Jurgio mirtį.
„Aš vis dar tikiu, kad bažnyčią
mums atidarys...”, – sakė ji. 

Sugiedojus Marijos giesmę, kaip
baigiamąjį akcentą susirinkusieji
sukalbėjo maldą „Sveika Marija”.

Aušros Vartų bažnyčia netikėtai
buvo uždaryta 2006 metais. Lietuvos
prezidentas Valdas Adamkus krei pė -
si į Šv. Tėvą Benediktą XVI ir New
York kardinolą E. Egan prašydamas
peržiūrėti sprendimą. Dėl bažnytinės
teisės nusižengimų, vykdant uždary-
mo procesą, parapijiečiai pateikė
ape liaciją Vatikane įsikūrusioms
baž  ny tinės teisės nusižengimus na -
gri nėjančioms institucijoms – Ku ni -
gų kongregacijai ir Apaštališkosios
Signatūros Aukščiausiajam Tribuno -
lui.

Aušros Vartų bažnyčia yra
įtrauk ta į sutartį, sudarytą tarp Lie -
tuvos Respublikos ir JAV dėl nacio -
nalinio paveldo išsaugojimo abiejų
šalių teritorijose. Aušros Vartų šven -
to vės išsaugojimo veikla užsiima
Aušros Vartų bažnyčios išsaugojimo
iniciatyvinė grupė. Iki šios dienos
grupė parapijiečių ir jų drau gų prie
Aušros Vartų renkasi kiek vieną sek-
madienį. 

Bernardinai.lt

Paminėti Aušros Vartų Gailestingumo
Motinos Globos atlaidai

Atkelta iš 5 psl.

temos veiklą. Ypač tinka žmo nėms su
silpna imunine sistema, ta čiau pra -
vers kiekvienam, panorusiam sustip -
rinti savo imunitetą. Sudėtis: ežiuolių
žolė, erš kėčių vaisiai, medet kų žie -
dai, ramunėlių žiedai, vingiorykščių
žolė, takažolių žolė, serbentų lapai,
žemuogių lapai, aronijų vai siai.

Šlapimo takams: palaiko gerą šla -
pimo pūslės ir šlapimo takų veiklą
bei normalią jų mikroflorą. Sudėtis:
erškėčių vaisiai, bruknių lapai, kada -
gių vaisiai, rykštenių žolė, medetkų
žiedai, beržų lapai, asiūklių žolė, var -
pučių šakniastiebiai.

Švarus organizmas: skatina gerą
medžiagų apykaitą bei gerą skran -
džio, kepenų ir inkstų dar bą. Sudėtis:
varnalėšų šaknys, margainių vaisiai,
našlaičių žolė, jonažolių žolė, beržų
lapai, asiūklių žolė, žemuogių lapai,
ramunėlių žiedai, kiaulpie nių žolė,
šla mučių žiedai.

Gracija: pagreitina organizmo
virškinimo ir šalinimo sistemų veik-
lą, padeda metant svorį. Su dėtis: var-
nalėšų šaknys, rabarbarų šaknys,

rykš tenių žolė, našlaičių žolė, jonažo -
lių žolė, dilgėlių žolė, beržų lapai,
asiūk lių žolė, pasiflorų žolė, serben tų
lapai.

Gripolis: padeda nesusirgti gripu
arba greičiau pasveikti, juo susirgus.
Ypač patartina vartoti vartojama ru -
denį ir žiemą. Sudėtis: žemuogių la -
pai, erškėčių vaisiai, ramunėlių žie -
dai, šeivamedžių žiedai, melisų lapai,
liepų žiedai.

Kraujo spaudimui: palaiko nor-
malų kraujo spaudimą bei širdies ir
kraujagyslių darbą. Sudė tis: krapų
vaisiai, sukatžolių žolė, ramunėlių
žie dai, pipirmėčių lapai, beržų lapai,
avižų žolė, ama 0lų žolė, gudobelių
vai siai.

Skrandžio rūgštingumui: palaiko
normalią skrandžio sulčių sekreciją.
Sudėtis: ramunėlių žiedai, saldyme -
džių šaknys, takažolių žolė, medetkų
žiedai, linų sėklos, liepų žiedai.

Angelė Kavakienė – „Food Depot
International” bendrovės prezidentė.

A † A
EUGENE SLAVINSKAS

Mirė 2012 m. lapkričio 20 d. St. Petersburg,  FL.
Gimė 1916 m. gruodžio 4 d.
Nuliūdę liko: žmona Irena, giminės, artimieji, draugai Ame -

rikoje ir Lietuvoje.
Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, gruodžio 8 d. Pal. Jurgio

Matu laičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, kurioje 9:15 val. ryto
bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Eugene bus palaidotas
Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Mielam kolegai

A † A
ROMUI BUTKŪNUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai BIRUTEI,
kolegai broliui ANDRIUI, dukteriai, sūnui, giminėms
bei artimiesiems.

Buvę Pabaltijo universiteto
Hanburg/Pinneberg (1946–1949)

studentės ir studentai

Kazys ir Marytė Ambrozaičiai, Palos Park, IL, Alicija Brazaitis,
Palos Park, IL, Vida Brazaitis, IL, Loreta Deveikis, IL, Mykolas ir
Zita Deveikis, Darien, IL, Rimas ir Pranutė Domanskiai, Western
Springs, IL, Vytenis ir Loreta Gry baus kai, Orland Park, IL, Aušrelė
ir Ray Izokaičiai, Lemont, IL, Palmira Janušis, Mundelein, IL, Dalia
ir Kęstutis Ječiai, Villa Park, IL, Aldona Juozevičius, Oak Lawn, IL
Algis ir Laima Jur kūnai, St. Pete Beach, Viktoras Kemelis, Chicago,
IL, Vy tenis Kirvelaitis, IL, Stefa Kisielius, Cicero, IL, Giedrė ir Juo -
zas Končiai, Lemont, IL, Edward ir Leonora Lirgameriai, Ho mer
Glen, IL, Vincas Lukas, Evergreen Park, IL, Vida Ma leiš ka, Lemont,
IL, Algirdas ir Raminta Marchertai, Lemont, IL, Lora ir Juozas
Mikužiai, Homer Glen, IL, Rūta ir Guntis Ozers, Woodridge, IL,
Viktoras ir Daina Paulauskai, Palos Hills, IL, Donny M. Petkus, IL,
Thomas ir Dainė Quinn, Orland Park, IL, Albinas ir Birutė
Sasnauskai, Westmont, IL, Vytas ir Alexandrina Sauliai, Hinsdale,
IL, Donatas ir Daina Siliūnai, Lisle,IL, Donatas ir Indrė Tijūnėliai,
Lemont, IL, Nida ir Mike Ve ra chtert, The Woodlands, TX,
Mindaugas ir Austė Vygantai, Winnetka, IL, Aras ir Lina Žliobai,
Lisle, IL, 

Ateitininkų namai, 1380 Castlewood Dr., Lemont, IL 60439    
tel. 630-257-9769  klausimai@atnamai.org

A+A
Jono Maleiškos

šviesų atminimą pagerbdami
artimieji ir draugai aukomis
parėmė Ateitininkų namus

Lemont, IL.

Nuoširdžiai dėkojame 
šeimai ir visiems 

aukojusiems:
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��  Ilgametis LB tarybos narys, buvęs
JAV LB Krašto valdybos pir mi ninkas,
visuomenininkas, rašytojas, in ži nierius,
,,Draugo” bendradarbis a.a. Vy tau tas
Voler tas mirė š. m. gruodžio 2 d. Apie
laidotuves bus pra nešta vėliau.

��  JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, gruodžio 5
d., 1 val. p. p. kviečia visus į PLC skai -
tyk  lą, kur bus rodomas Kristijono Vil -
džiū no filmas ,,Kai apkabinsiu tave”,
ku  riame pasakojama istorija nukelia žiū -
rovus į Berlyną, kur 1961 m. susitinka
pa simetę tėvas ir dukra.     

��  JAV LB Cicero apylinkė gruodžio 9 d.
po 9 val. r. lietuviškų šv. Mišių rengia
šven  tinę Agapę Šv. Antano parapijos di -
džiojoje salėje. Agapės metu kalbės dr.
Li nas ir Rima Sidriai. Parapijos choras,
va dovaujamas muzikės Vilmos Meilu ty -
tės, atliks meninę programą.  Bus gau-
sios vaišės, giedosime kalėdines gies -
mes. Kviečiami atvykti ir pasidžiaugti
ar   tėjančia Kristaus Gimimo švente.  

��  Lietuvių rašytojų draugija gruodžio 9
d., sekmadienį, 12:30  val. p. p. Jau ni -
mo centro kavinėje po JC Moterų klubo
blynų rengia Maironio minėjimą. Prog ra -
moje: Stasės Petersonienės žodis ,,Mai -
ro nio Lietuva”; Eglė Juodvalkė dekla -
muos Maironio eilėraščius; daina ,,Lie -
tuva brangi”. Po minėjimo E. Juodvalkė
pasidalins įspūdžiais apie vasarą, pra -
leistą Lietuvoje ir pas kai tys savo kū ry -
bos. Visi kviečiami. Įėji mas nemokamas.

��  Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
jos choras kviečia visus į kalėdinį kon-
certą, kuris vyks gruodžio 9 d., sekma-
dienį, 12:45 val. p. p. misijoje, Pasaulio
lietuvių centre, Lemont. Koncerte taip
pat dalyvaus vaikų choras „Vyturys” ir
solistai. Bilietus į koncertą galima įsigyti
kiekvieną sekmadienį misijos prieangyje
prieš ir po 11 val. r. šv. Mišių.

��  Gruodžio 15 d., šeštadienį, 2 val. p.
p. Filisterių skautų sąjungos Čikagos
sky rius ruošia kalėdinę popietę, kuri
vyks adresu: 13429 W. Oakwood Ct.
Ho  mer Glen, IL,60491. Bus vaišės. No -
rintys dalyvauti prašoma skambinti Au š -
relei tel. 630-243-6302.

��  10-oji Biblinė stovykla 1–6 skyriaus
vaikams vyks gruodžio 27–28 dienomis
(ketvirtadienį ir penktadienį) nuo 9 val.
r. iki 5 val. p. p. Ateitininkų namuose
(1380 Castlewood Dr., Lemont, IL
60439). Dėl registracijos anketų pra šo -

me kreiptis į ses. Laimutę tel. 630-243-
1070 arba el. paš tu: seslaimute@ gmail.
com. Vietų  skai čius yra ribotas. Regis t -
racija iki gruodžio 16 d. 

��  Sutikite Naujus Metus su Bri ghton
Park choro dainininkais ir artistais!
2013 metų sutikimas vyks 2012 m.
gruodžio 31 d. 8 val. v. Brighton Park
parapijos salėje (4426 S. Fairfield  Ave.,
Chicago,IL 60632). Jūsų laukia šventiš-
ka nuotaika,  muzika, gardus maistas.
Programoje: trumpas spek taklis ir šokiai
šokiai šokiai! Kaina: 45 dol. bilietus įsi-
gyjant iki Kalėdų, 60 dol. perkant vė -
liau. Stalus ir bilietus įsigyti galima tel.
773-627-2137 arba tel.  708-703-
7114.

IŠ ARTI IR TOLI...
��  Skautų Kūčios šįmet įvyks sekmadie -
nį, gruodžio 9 d., Dievo Apvaizdos para-
pijos salėje po šv. Mišių ir kavutės, maž-
daug 12:30 val. p. p. Bus iškilminga
tun   tų sueiga, trumpa kalėdinė progra -
mė   lė. Po to valgysime Kūčių vakarie nę.
Užsiregistruoti pas Dalią Harp tel. 734-
266-0230. Visi kviečiami dalyvauti! 

��  2012 m. gruodžio 11 – 2013 m.  va -
sario 2 die no mis ,,41 Cooper Gallery”
(41 Cooper Squ are, LL1, New York, NY
10003) vyks žymiojo fluksininko Jurgio
Mačiūno (1931–1978) paroda. Atida -
ry mas – gruo džio 11 d. nuo 6 val. v. iki
8 val. v. Ga lerija dirba antradieniais-šeš-
tadieniais nuo 11 val. r. iki 6 val. v. 

��  Rytinio Long Island bendruomenė ir
A. Kazickienės lituanistinė mokykla gruo-
džio 15 d. 6 val. v.  kviečia visus į nuos -
tabią kalėdinę šventę, kuri vyks bu vu -
siose mokyklėlės patalpose (573 Roa  -
noke Ave., Riverhead, NY 1190). Bi lie -
tus jau galite nusipirkti mokyklėlėje pas
Snieguolę arba siųskite čekį Gerdai Va -
deikienei adresu: 54 Old Saddle Rd.
Rid ge, NY 11961. Įėjimo kaina/auka:
mo kiniams ir vaikams iki 5 metų – ne -
mo  ka mai, 6–16 metų vaikams – 10
dol., bendruomenės nariams: asmeniui
25 dol., porai 40 dol., svečiui – 35 dol. 

��  Apreiškimo parapija, New York Mai -
ronio lituanistinė mokykla ir LSS skautai
kviečia visus sekmadienį, gruo džio 16
d., į Mt. Carmel bažnyčios salę (Have -
mey er Str. ir North 8th Str. san kryža,
Brooklyn NY 11211), į rengiamą tra di -
cinę Kūčių šventę. Šventės pradžia tuoj
po 10 val. r. lietuviškų šv. Mišių Apreiš -
kimo bažnyčioje.

,,Suktinio” šokėjai praėjusių metų šventėje.  ,,,,SSuukkttiinniioo””  aarrcchhyyvvoo nuotr. 

ŠVIETIMO PREMIJA – 2012 M.

JAV�LB�Švietimo�taryba�ruošia�Švietimo�premiją�švietėjui,�kuris�ilgus�metus�dirbo
švietimo�darbą�JAV�lituanistinėse�mokyklose.�Kviečiame�lietuvių�visuomenę�siūlyti�kan-
didatus�iš�šiuo�metu�JAV�gyvenan�čių�lituanistinių�mokyklų��mokytojų,�kurie�pasižy�mėjo
lietuviško�švietimo�srityje,�va�dovėlių�bei�knygų�leidime�ir�redagavime,�programų�ir�gai�-
rių�tobulinime�ar�ilgus�metus�dirbo�ir�tebedirba�mokytojo-vedėjo�darbą�lituanistinėse
mokyklose.

Pasiūlymus�siųsti�iki�2013�m.�vasario�29�d.�paštu:�Lithuanian�Edu�cational�Council,
170� Query� St.� New Bedford,� MA,� 02745� arba� el.� paštu:� donavickas95@hotmail.com
pažy�mint,� kad� siūlote� švietimo� premijai� kandidatą.� Prašome� prie� pasiūlymo� pridėti
rekomendaciją.

Vertinimo� komisiją� sudaro� JAV� LB� Švietimo� taryba,� kurios� pirmi�ninkė� yra� Daiva
Navickienė.

2011�m.�Švietimo�premija�buvo�įteikta�Nekalto�Prasidėjimo�Seserų�kongregacijai.
Laureatais� yra� buvę� Jūratė� Dovilienė,� Audronė� Elvikienė,� Dalilė� Polikaitienė,� Regina
Kučienė,�Danutė�Bindokienė,��Bronius�Krokys,�Vida�Bučmienė,�Jonas�Kavaliūnas,�Julius
Širka,�Stasė�Petersonienė�ir�Elena�Ruzgienė.

Švietimo�premijos�mecenatas�yra�Lietuvių�Fondas.

JAV LB Švietimo tarybos pranešimas

Gruodžio�9�d.,�sekmadienį,�2�val.�p.�p.�Navy�Pier�„Žiemos�stebuklų�festivalio”�(„Winter
Wonder�Fest”)�metu�vyks�lietuvių�tautinių�šokių�grupių�pasirodymas.�LR�generaliniam�kon�-
su�latui�Čikagoje�tarpininkaujant�didžiojoje�pramogų�centro�švenčių�salėje� (600�E.�Grand
Ave.)�koncertuos�per�dvidešimt�„Suktinio“�(vad.�Gied�rė�Elekšytė-Knieza)�bei�„Lietuvos�vy�-
čių”�(vad.�Lidija�Ringienė)�šokėjų.�

Šventiškoje�festivalio�salėje�tra�diciškai�puikuosis�daugybė�Kalėdi�nių�eglučių,�tarp�jų�ir
„šiaudinukais”� papuošta� lietuviškoji.� Konsulatui� bendradarbiaujant� su� Balzeko� lietuvių
kultūros�muziejumi,� lietuvišką�Kalėdinę�eglę�savos�kūrybos�žaisliukais� iš�šiaudelių�sutiko
papuošti�menininkė�Marija�Kriaučiūnienė.

Maloniai� kviečiame� visus� atvykti� pasižiūrėti�„Suktinio”� ir�„Lietuvos� vyčių”� atliekamų
lietuvių�liaudies�šo�kių,�pasigėrėti�šventinėmis�eglu�tė�mis�bei�pasidžiaugti�kitomis�Navy�Pier
organizuojamomis�festivalio�pra�mogomis.

LR Generalinio konsulato Čikagoje info

,,Draugo”�krautuvėlėje�galima
nusipirkti� kalėdaičių.� At�vykę� ga�-
lėsite� įsigyti� ir�kalėdi�nių�atvirukų,
ku�rių�pasirinkimas�– tik�rai�didelis.�

Nežinote,�ką�padovanoti�Ka�lė�-
doms?� Gera� dovana� – knyga.
,,Drau�ge”� galite� nusipirkti� kny�-
gelių� ir� kompaktinių� plokštelių
vai�kams�bei�knygų�ar�meno�al�bu�-
mų�suaugusiems.�

krautuvėlė dirba nuo 
8:30 val. r. iki  4:30 val. p. p. 

Tel. pasiteirauti
773-585-9500.

Artėja Kalėdos ir Naujieji metai. Savo draugus, gimines, artimuosius 
ir pažįstamus galite pasveikinti per ,,Draugą”.

Sveikinimus�su�tekstu�ir�25�dol.�čekiu�siųskite�,,Draugo”�administracijai�adresu
4545�W.�63rd.�St.,�Chicago,�IL�60629�

Jūsų sveikinimus mielai išspausdinsime  mūsų laikraštyje.

Gruodžio�11�d.,�antradienį,�organi�-
zuojamas�Čikagos�lietuvių�profesio�na�-
lų� grupės� (Chicago� Lithuanian� Pro�fe�-
ssional� Group)� susitikimas.� Renginys
vyks�įmonės�,,Grant�Thornton�LLP’’�pa�-
talpose� (175�W�Jackson�Blvd.,�13-ame
aukšte,� Chicago,� IL)� nuo� 6� val.� v.� iki� 9
val.�v.�

Renginio�svečias�–� Jonas�Bružas,
bendrovės� ,,Mondelez� International,
Inc.”�vyriausiasis�teisininkas�pasau�li�nei

veiklai�(Chief�Counsel�Global�Law)�– kalbės�tema�,,Mano�karjeros�kelias”.�
Renginį�remia�tarptautinė�personalo�valdymo�agentūra�,,Strategic�Staffing

Solutions”.� Kviečiame� norinčius� dalyvauti� susitikime� registruotis� internetu
(http://clpg.eventbrite.com)� arba� siunčiant� el.� laišką� adresu:� vaidaar-
man@gmail.com.�Galima�dalyvauti�ir�nesant�grupės�nariu.

Jonas Bružas.      
wwwwww..rreessppuubblliikkaa..lltt nuotr.

ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Džiugas Dirmantas,� gyvenantis� Chi -
cago, IL, tapo�„Draugo”�garbės prenu-
meratoriumi.� Šį� skaitytoją� „Draugas”
lankys�dar� vienerius�metus.�Nuoširdžiai
dėkojame,� kad� mus� skaitote,� sveiki-
name�tapus�garbės�prenumeratoriumi.


