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Niekas iš nieko neatsiranda – René Descartes

Tikėti ar netikėti? – 3 psl.  

Apie marijonų vienuolius 
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Čikagos lietuviai dalyvavo Padėkos dienos parade

Šiais metais tradiciniame Padėkos dienos
parade Čikagoje pirmą kartą istorijoje da-
lyvavo ir Lietuvos grupė. Beveik trisde-

šimt tautiniais kostiumais pasipuošusių „Suk-
tinio” šokėjų, skambant nuotaikingai liau-
dies muzikai, šokio žingsniu praėjo pro džiu-
giai juos sutikusius tūkstančius parado ste-
bėtojų gatvėse. Dar keli milijonai žiūrovų
matė lietuvaičius savo televizorių ekranuose.
Grupės priekyje Lietuvos trispalvę iškilmingai
nešė LR generalinis konsulas Čikagoje Mari-
jus Gudynas, o vyrams ant pečių sėdinčios di-
delės „dziedulio” ir „bobulės” lėlės mojavo
joms pavymui šūkčiojantiems miestiečiams.

Lietuvių grupės dalyvavimą viename di-
džiausių Čikagos renginių organizavo „Suk-
tinio” vadovė Giedrė Elekšytė-Knieža, parėmė
LR generalinis konsulatas Čikagoje ir LR už-
sienio reikalų ministerija, lėlių autorė – me-
nininkė Ugnė Carm.

Kasmetinis (nuo 1934 m.) paradas vyks-
ta Padėkos dienos ryte ir sulaukia didelio gy-
ventojų ir svečių dėmesio. 

LR generalinio konsulato Čikagoje info

Paryžiuje – raginimai prisiimti įsipareigojimus

Kovodama su atmosferos tarša, Lie-
tuva padarė didžiulę pažangą ir
yra pasirengusi prisijungti prie

ambicingo Europos Sąjungos (ES) tikslo
– iki 2030 m. 40 proc. sumažinti į orą iš-
metamų šiltnamio efektą sukeliančių
dujų kiekį, sakė Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė Jungtinių Tautų (JT) klimato
kaitos konferencijoje, vykstančioje Pa-
ryžiuje. ,,Lietuva sėkmingai įrodė, kad
darni valstybės raida gali vykti tausojant
gamtą. Per 25 nepriklausomybės metus
net 56 proc. sumažinome atmosferos tar-
šą, 23 proc. visos šalies energijos pasi-
gaminame iš atsinaujinančių šaltinių, o
mūsų ekonomika per tą patį laikotarpį iš-
augo trečdaliu”, – kalbėjo Prezidentė.

Lietuvos vadovė pabrėžė, jei laiku ne-
bus imtasi veiksmingų ir globalių prie-
monių klimato kaitai pažaboti, pasekmės
gali būti katastrofiškos visoms pasaulio
valstybėms. Dėl šiltėjančio klimato ple-
čiasi dykumų plotai, mažėja dirbamos že-
mės, mažėja vandens ir kitų gamtos iš-
teklių. Tai skatina karinius konfliktus ir

Klimato kaitos konferencijoje dalyvauja ir Lietuvos vadovė D. Grybauskaitė, ir
JAV prezidentas B. Obama.  EPA–ELTA nuotr.

Jono Kuprio nuotraukos

didėjančią migraciją. D. Grybaus-
kaitės teigimu, pasaulinis susita-
rimas, kuris įpareigotų visas vals-
tybes vykdyti ambicingus įsipa-
reigojimus kovojant su klimato
kaita, yra naudingas Lietuvai, nes
didina energetinį saugumą ir ma-
žina priklausomybę nuo iškastinio

kuro importo. Skatina verslą ir
pramonę investuoti į atsinauji-
nančius energijos išteklius, ener-
gijos efektyvumą ir inovatyvias ža-
liąsias technologijas. Dėl galutinio
susitarimo, kaip stabdyti klimato
kaitą, toliau derėsis aplinkos ap-
saugos ministrai. – 10 psl.
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Taip, suomių šarvuočiai ir galingi, ir pigūs (maždaug
200 milijonais eurų pigesni už amerikietiškus). Bet
ar protinga pirkti suomiškus šarvuočius, jei Suomija
oficialiai pareiškė galimo konflikto su Rusija metu
negalėsianti mums ateit į pagalbą? O gal, sakysite,
verta pirkti galingus šarvuočius iš su teroristu V. Pu-
tinu nuolat flirtuojančios Prancūzijos? 

Jei būtų mano valia, pirkčiau tik amerikietiškas
karo mašinas, tegul ir ne pačias galingiausias, tegul
ir labai  brangias.  Nes  jei  kas nors mus gins nuo
Rusijos išpuolių, tai tik JAV. Todėl pirmenybę mes
pirmiausiai turėtume atiduoti amerikiečių gink-
lams. 

Kas pavojingiau: radikalusis 
islamas ar „penktoji kolona”

Šiandien svarbu teisingai atsakyti ir į buvusio
VSD vadovo Jurgio Jurgelio klausimą, kas Lietuvoje
sužlugdė terorizmo grėsmių žvalgybą (delfi.lt)?
Beje, panašų klausimą lrytas.lt tinklalapyje yra kė-
lęs ir kitas buvęs VSD vadovas M. Laurinkus. Toks
buvusių VSD vadovų susirūpinimas neatrodo nuo-
širdus. Greičiau iš piršto laužtas.

Man regis, į tokius priekaištus atsakyti labai pa-
prasta: niekas kovos su terorizmu departamento
mūsų saugume specialiai nenaikino, negriovė, ne-
ardė. Tiesiog toks departamentas Lietuvai ilgokai
buvo beveik nereikalingas. Lietuva neįdomi islamo
teroristams. 

Net ir dabar, po tragedijos Paryžiuje, teroristi-
niai radikaliųjų islamistų išpuoliai Lietuvoje – ma-
žai tikėtini. Apie tai, kad Lietuvai bent šiuo metu už
radikalųjį islamą pavojingesnė „penktoji kolona”,
LRT televizijos laidoje „Savaitė” (laidos vedėja – Ne-

mira Pumprickaitė) atsargiai užsiminė da-
bartinis VSD vadovas Darius Jauniškis. Da-
bartinis Lietuvos saugumo šefas minėjo, jog
viešojoje erdvėje pasirodę pranešimai, esą
Islamo valstybė į savo taikinių sąrašą jau
įtraukusi ir Lietuvą, dar nereiškia, kad
taip iš tikrųjų ir nutiko. 

Tarp „Islamo valstybės” grasinimų
Baltijos šalims ir Rusijos propagandinių
pranešimų VSD vadovas mato „įdomių pa-

ralelių”. Tad neatmestina versija, jog mums grasi-
na ne „Islamo valstybė”, o „Islamo valstybe” prisi-
dengę Kremliaus dezinformatoriai.

Žinoma, budrumo prarasti neverta. Nėra nė
menkiausios abejonės, jog Lietuvos saugumas ne-
išsivers be musulmonus teroristus akylai stebinčių
specialistų. Tačiau reikia mokėt atskirti tikrus te-
roristus nuo menamų teroristų. Drįstu manyti, jog
Lietuvos „džeimsai bondai” šio darbo nemoka de-
ramai atlikti. Mes pažįstame tik Europoje gyve-
nančius musulmonus ir teturime labai menką su-
pratimą apie tikruosius musulmoniškose valstybė-
se gyvenančių musulmonų nusiteikimus. Jei nori-
me būti saugūs, savų agentų ir informatorių reikia
turėti ir ten, musulmoniškose valstybėse, ne tik ES
sostinėse (žinoma, ES sostinėse sekti musulmonus
kur kas patogiau, maloniau ir saugiau).

Todėl kovos su terorizmu departamentas, gavęs
per didelius įgaliojimus bei per dideles finansines
injekcijas, gali padaryti grubių klaidų. Juk už gau-
tas lėšas, ypač jei jos įspūdingos, reikia uoliai ati-
dirbti. Jei nėra teroristų, juos reikia sukurti. Ar ne
taip, ponai ekspertai?

Vieną  grubią  klaidą  mes  jau    padarėme.  Ome-
ny-je turiu neva susisprogdinti Rusijoje ketinusios
Eglės Kusaitės istoriją. Jei ši mergina – teroristė, tai
mes tikrai nieko neišmanome, kas yra terorizmas.

Buvusiam VSD vadovui J. Jurgeliui, keliančiam
klausimą, kas Lietuvoje žlugdo terorizmo grėsmių
žvalgybą, galėčiau atsakyti šitaip: ogi tie, kurie E.
Kusaitę pavertė teroriste.

Taigi nuoširdžiai bijau: ryžtingai mesdamiesi į
kovą su islamiškuoju terorizmu užmiršime rusiškąjį
terorizmą. Kremlius tik ir laukia šio lietuviškojo ne-
apsižiūrėjimo.  

Turkija pasielgė vyriškai. Turkija –
vienintelė iš NATO valstybių skėlė
deramą antausį jos oro erdvę pasta-

ruosius kelerius metus nuolat pažeisdavu-
siems Rusijos karo naikintuvams. Todėl ši
valstybė verta pagarbos. Būtent ji nutrau-
kė Kremliaus organizuotą pasityčiojimų iš
Vakarų minkštumo laviną. Bent jau trum-
pam.

Turkija apgynė ir Lietuvos garbę

Tiesa, nė neabejoju, jog prieš paspaudžiant
lemtingąjį mygtuką Turkijos politikai konsultavo-
si su partneriais NATO štabuose, ar galimas dras-
tiškas atkirtis Rusijos įžūlumui. Esu tikras, jog lem-
tingąjį gaiduką turkai nuspaudė tik gavę NATO su-
tikimą. Jei pritarimo turkai nebūtų sulaukę, netu-
rėtume šiandien ir numušto rusų naikintuvo. Ir vis
dėlto ši aplinkybė nemenkina Turkijos nuopelnų Va-
karų pasauliui. Juk dabar Rusijos kariniai orlaiviai
atsargiau skraidys ir virš Lietuvos ar Norvegijos. 

Baugina tik tai, kaip aršiai Rusija puolė šmeiž-
ti asmeniškai Vladimirui Putinui iššūkį metusią
Turkiją. Neva oficiali Turkijos šalies valdžia remia
teroristus, neva į Europą siunčia savosios mafijos
agentus... Kaip ir visos kitos tautos, įskaitant, be kita
ko, ir lietuvius, turkai nėra šventi. Tačiau įtariu, jog
kai kurie lietuvaičiai, baimindamiesi migrantų
antplūdžio ir galimų teroristinių išpuolių, visus mu-
sulmonus suplaks krūvon, suprask, „gerų musul-
monų nėra ir negali būti”. 

Kai kuriuose lietuviškuose leidiniuose jau pa-
sirodė išsamių pasakojimų, kokia žiauri, klastinga
ir baisi turkų mafija „Pilkieji vilkai”. Mažų ma-
žiausiai keliolika metų mums nerūpėjo turkiškosios
mafijos nusikaltimai, bet vos tik Turkijos karinės
oro pajėgos sunaikino Rusijos karo lėktuvą, čia pat
lietuvaičiams parūpo „Pilkųjų vilkų” nuodėmės. To-
kiais sutapimais nenoriu tikėti. Įtartinas ir opera-
tyvumas.

Rinkčiausi amerikietiškus ginklus

Todėl kartojau ir kartosiu: labai svarbu teisin-
gai pasirinkti. Jei mokėsime atskirti pelus nuo
grūdų, švęsime pergalę po pergalės. Jei rinksimės
ne tuos, ne taip ir ne tada, mūsų gyvenimas bus pil-
nas pralaimėjimų kartėlio. 

Kai kurie pasirinkimai – ypatingai svarbūs. Pa-
vyzdžiui, Lietuvos valstybė ruošiasi savo kariuo-
menei pirkti šimtą karo mašinų. Tai – vienas iš di-
džiausių ginkluotės įsigijimų nuo pat 1990-ųjų
metų. Be to, mums beveik iš visų pusių į pakaušį al-
suoja kaimynines valstybes puldinėjanti teroristi-
nė Rusija. Taigi ginklus perkame tikrai ne iškil-
mingiems paradams. Nusipirksime niekam tikusius,
būsime mažiau saugūs.

Bet kaip pasirinkti pačius pigiausius, galin-
giausius ir patikimiausius šarvuočius, jei savo pro-
dukciją siūlo net dvylika užsienio kompanijų? Šar-
vuočius „Patria” mums siūlo suomiai, prancūzai ra-
gina pirkti jų „Nexter”, vokiečiai giria savuosius
„Boxer”, amerikiečiai – „Stryker”, lenkai – „Roso-
mat”...

Kiekvienas ginklų pirkimo atvejis – unikalus.
Pigumas – ne pats įtikinamiausias argumentas. Svar-
bu įsigyti kuo galingesnį, patikimesnį, patogesnį
ginklą. Perkant ginklus svarbu, jog karo mašinos
būtų pranašesnės arba bent jau kovinėmis savybė-
mis nenusileistų nuo potencialaus priešininko karo
mašinų. Šios elementariausios taisyklės mums ži-
nomos, suprantamos.

Tačiau apart techninių ir finansinių argu-
mentų egzistuoja dar ir politiniai argumentai, ku-
riuos ne visuomet įtrauksi į įstatymus ar sutartis.

Įdomios 
paralelės
GINTARAS VISOCKAS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) džiaugiasi 
dėl LR prezidentės patvirtintos Pilietybės įstatymo pataisos

Lapkričio 26 d. Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė Seimo nario A. Lydekos ini-
cijuotą ir Seimo lapkričio 19 d. priimtą Pilietybės įstatymo pataisą, leidžiančią
užsienyje gimusiems Lietuvos piliečių vaikams išlaikyti Lietuvos pilietybę. 88

Seimo nariai pritarė, kad svetur gimę vaikai gautų tos šalies pilietybę, tačiau nepraras-
tų ir Lietuvos. Pagal naująją pataisą užsienyje gimusiems vaikams nereikės rinktis
vieno iš dviejų pasų.

Iki šiol veikęs Pilietybės įstatymas Lietuvos piliečiams leido turėti dvigubą pilietybę,
jei jie yra gimę užsienyje arba auga mišriose šeimose, tačiau sulaukus 21 metų buvo būti-
na pasirinkti, kokios šalies piliečiu norima likti.

„Pasaulio Lietuvių Bendruomenė dėkoja Prezidentei ir Seimui, džiaugiasi ir sveikina
visus sulaukusius tokio puikaus tautiečius vienijančio sprendimo šiuo mums visiems
svarbiu klausimu. Vienas etapas įveiktas,” – sakė PLB valdybos pirmininkė Dalia Henke.

PLB tikisi, jog taip pat sėkmingai įstatymo pataisų būdu bus išspręsta ir paskutinė su
pilietybės išsaugojimu susijusi problema – Lietuvos pilietybė bus palikta ir asmenims,
kurie po 1990 metų išvykę iš Lietuvos įgijo kitos valstybės pilietybę ir turi prigimtinę
Lietuvos pilietybės teisę.

Dalia Shilas
PLB Viešųjų ryšių komisijos pirmininkė

info@plbe.org
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 ma, Gvadalupė ir Šiluva, kur 1608 m. įvyko pirma-
sis Bažnyčios pripa žin tas apsireiškimas Europoje. 

Taigi jeigu yra pripažįstamų ap si reiškimų, va-
dinasi, toks reiškinys galimas. Todėl negalima at-
mesti, kad tikrų dalykų gali būti ir kitur. Pašvi tinio
apylinkių reiškinio Bažnyčia ne tyrinėjo, tikriausiai
niekas į ją ir nesikreipė, – kai žmonės surinko
aukų mūrinei koplyčiai, vietos kunigas ją pašven-
tino. Nori – tikėk, ne nori – netikėk. Bet ši istorija
nėra be tam tikro moralo. Štai kaip ją aprašė dabar
jau mirusi šio krašto šviesuolė mokytoja Stanisla-
va Lovčikaitė Pa švi ti nio monografijoje („Versmė”,
iš serijos „Valsčiai”, 2014). Ji tą vietą va dina buvu-
sio Satkūnų dvaro senka piais, – tai buvusios kapi-
naitės. Apie įvykį ji medžiagą surinko apklaususi
įvykio liudininkus ir pasinaudojusi kitų surinkta
medžiaga. Kažkada ant tos kalvelės stovėjęs aukštas,
gal 4 m., rausvo granito paminklas 1863 m. sukilimo
dalyviams, Satkūnų dvaro (jis nėra išlikęs) pono sū-
nui ir duk rai, žuvusiems sukilimo metu. Seni apy-
linkės žmonės tą paminklą gerai prisimena, nes bū-
dami vaikai ateidavo šio kalnelio papėdėje ieškoti že-
muo gių. Sovietinės okupacijos me tais, apie 1960 m.,
paminklas buvo nu griautas, o iš viršutinės dalies ne-
to limo Linkuvos miestelio mokytojui, jaunam 1961
m. mirusiam poetui lyri kui Vaidotui Spudui (pagal
jo žodžius parašyta išpopuliarėjusi daina „Susitikt

tave norėčiau vėlei”) Linku vos kapinėse pa-
statytas paminklas. Pamatinės dalies gabalai
buvo išmėtyti. Tikintys žmonės tas dalis
rinko ir laidojo kalnelyje, iš kurio imtas
vežti žvyras. Rašoma, kad ant kelių ir laukų
mėtydavosi žmonių kaulai ir kaukolės. Žmo-
nės ir tuos palaikus su rinkę užkasdavo kal-
nelyje. Buvo iš plėštas ir dvarininkų kapo rū-
sys. Sen kapiai sulyginti su žeme, krūmai iš-
rauti, o laukas numelioruotas ir užsėtas
žole. Vadinamoje kultūrinėje pievoje ganėsi

gyvuliai. 
Štai toje pievoje 1984 m. rugsėjo 7 d. (rugsėjo 8

d. Pašvitinio parapijoje nuo seno švenčiami Švč. Ma-
rijos var do atlaidai), 4 val. rytą, kolūkio pie me nys
– Juozas Jonaitis iš Pašvitinio ir Jonas Miliauskas
iš Pelaniškių – rengėsi į aptvarus varyti karves ry-
ti niam melžimui. Rašoma: „Ūmai visai šalia jų, ku-
kurūzų lauke, ant kalve lės, pasirodė nepaprasta švie-
sa... Jos centre ėmė ryškėti Dievo Motinos Ma rijos
figūra. Ji buvo ilgu mėlynu drabužiu... Persigandę
ne tik žmonės, bet ir gyvuliai, kurie bėgę iš lauko kai-
 mo pusėn. J. Jonaitis manęs, kad atėjęs pasaulio ga-
las. Piemenys dre bėję iš siaubo ir nuostabos. Arklių
pri žiūrėtojas Čepanauskas išsigan dęs puolė slėptis
piemenų būdoje. Mel žėjos, ėjusios į lauką karvių
melž ti ir pamačiusios tą šviesą, buvo taip pat pri-
blokštos. Susitikusios bėgantį J. Jonaitį, nebedrįso
eiti į ganyklą. Tą šviesą, Dievo Motinos figūrą ir ant
jos spindintį vainiką matė ir daugiau žmonių, dau-
giausia fermų darbuotojai, nes šie anksti keliasi...
Matė tą nepaprastą šviesą net Pamūšio (už ke-
 liolikos kilometrų. Red.) melžėjos, važiavusios pas
karves. Reginį jos nusakiusios taip: skaisčios švie-
sos fone žmogaus siluetas kilo aukštyn, o virš gal-
vos švietė vainikas. Matę tą šviesą ir Pašvitinyje (už
3 km. Red.)”. 

Nuo to laiko žmonės čionai plūdo melstis, degė
žvakeles, statė kryžius ir kryželius, o sovietinė
valdžia juos draskė. Rudenį liepė stebuklo lau-
ką suarti, bet artojai neišdrįso, Marijos pasi-
rodymo vietą jie paliko neartą. Valdžios atsto-
vai žmonių akivaizdoje spardydavę jų suneštas
šventenybes. Sakoma, kad vienas bedievis svie-
dęs Marijos statulėlę į purvyną, o važiuodamas
traktorius sutraiškęs jai ko jas. Netrukus aršu-
sis bedievis iškri tęs iš mašinos, sunkvežimis su-
laužęs jam abi kojas, ir jis ligoninėje miręs. 

Dabar kasmet, Marijos vardo at laidų išva-
karėse, parapijiečių procesija, vadovaujama pa-
rapijos klebono, iš Pašvitinio bažnyčios eina į
Marijos žemę, – taip žmonės pavadino šią vietą.

Galime tikėti stebuklu, galime ir netikėti,
bet toks jausmų katarsis gali būti suprantamas
– žmonių dva siniam susivienijimui prieš blogį
ga lėjo užtekti ir ne tokio pribloškiančio ženk-
lo. Vienas iš Marijos regėtojų sa ko, kad saugu-
miečiai jam liepdavę pa tylėti, bet žmogus ne-
paklusęs.

Suvalkiečiai, zanavykai, mini pa našų atvejį,
vykusį Keturnaujie noje, Šakių rajone. Čia regė-
toja buvusi viena moteris. Prieš daugiau kaip 40
metų Anelė Matijošaitienė čia paty rusi Dievo sū-
naus Jėzaus Kristaus ir jo motinos Marijos ap-
sireiškimą. Šiuo atveju stebina ne tiek moters re-
 gėjimas, kurio bažnyčia taip pat ne pripažįsta, o
okupacinės valdžios veiksmai – ateistai tiesiog pa-
niškai bijojo tikėjimo pasireiškimo. Netru kus at-
skubėjęs būrys saugumiečių pareikalavo, kad
Anelė atsisakytų savo žodžių ir paskelbtų, jog is-
toriją apie šventųjų pasirodymą ji išsigal vojo, mat
čionai ėmė plūsti tikintieji. Kadangi moteris
savo žodžių neišsi žadėjo, jos sodyba buvo nu-
griauta ir jos vietoje pastatyti kažkokie ūkiniai
pastatai, o ji pati uždaryta į beprotnamį. Anelė
buvo įsitikinusi, kad išgyventi psichiatrinėje li-
goninėje jai padėjo Dievas, nes vaistai jos nevei-
 kę. Atgimimo metais tūkstančiai žmo nių mels-
davosi šioje vietoje, o po kurio laiko už tikinčių-
jų suaukotus pinigus Aneliukės sodybos vietoje
buvo pradėta bažnyčios statyba. 

Visai suprantama, kad Bažnyčia atsargiai žiū-
ri į pavienius regėjimus, nes dažnai tai būna šar-
latanų pinklės, todėl tokie dalykai tiriami labai
ilgai, ir normalus dalykas, kad tikrinama ir re-
gėtojų psichinė būklė. Tik tikėti niekas nebe-
draudžia. 

Baigdama turiu prisipažinti neiš siaiškinusi,
kas atsitiko Satkūnų dva ro kapinaičių vietoje, tik
dar kartą supratusi, kad žmonių pasaulis nėra
toks paprastas (greičiau prastas), kokį mums rodė
(ir kai kam įrodė) materialistai.

1984 m. netoli Pašvitinio miestelio (Pakruo-
jo r.), laukuose, sovie ti niais metais sunaikin-
tose senose ka pinaitėse, žmonės patyrė Švč.
Merge lės Marijos apsireiškimą. Šis įvykis,
kaip ir visi kiti, išskyrus Šiluvos at vejį XVII a.,
nėra pripažintas Katali kų Bažnyčios, bet ka-
dangi tai atsitiko mano krašte, nutariau pa-
mėginti su prasti, kas ten atsitiko. Pirmiausia
su vyru nuvykome į tą vietą, kur žmo nės Ne-
priklausomos Lietuvos metais iš aukų pastatė
koplytėlę ir ėmė sta tyti kryžius, prašydami Mergelės
Ma rijos užtarimo arba dėkodami už ką nors ypač svar-
baus. Iki šiol ten jau susikūrė nedidelis Kryžių kalnelis.
Iki jo per ariamus laukus išlikęs ke liukas, kuriuo įma-
noma privažiuoti lengvuoju automobiliu. 

Paklausinėjau vieno kito tų apy linkių gyven-
tojo – ką jie mąsto apie prieš tris dešimtmečius
čia vykusį įvy kį. Netoli gyvenantis vyresnio

am žiaus žmogus į klausimą, ar tiki tuo, kas ten at-
sitiko, pasakė diplomatiš kai: „Į Dievą nespjaunu”.
Moteris, ku ri anuo metu dirbo mokytoja Pa švi tinio
vidurinėje mokykloje, iš kar to mus persergėjo:
„Turėkit mintyje, kad Mariją matė moteris, kurios
mo tina nužudė savo vyrą...” (Suprask – re gėtoja yra
nesveiko proto.) Taip, būdama paauglė prisimenu
tokį šiurpų faktą. Moteris, įtardama, kad jos vyras,
kolūkio vairuotojas, neva turi ryšių su kitomis
moterimis, kartą grįžusį iš tolimos kelionės skaniai
pa maitino, o užmigusiam kirviu nukirto galvą,
kūną sukapojo į gabalus ir tris dienas juos degino
krosnyje. Na muose tvyrojo baisi degančios mėsos
smarvė, todėl atėjusiems kaimynams ji aiškinosi,
kad kepė blynus ir ant krosnies išsiliejo taukai. Savo
dvi pa augles dukras, kad jos kam nors ne pasakytų,
užrakino kambaryje. Po ke lių dienų kažkokiu
būdu viena duk ra sugebėjo pabėgti ir pranešė
kai mynams. 

Tos istorijos prisiminimas pra džio je mane
atšaldė, – jeigu tokį išgy venimą patyręs žmogus
teigia apie Marijos apsireiškimą, jis tikrai
gali būti nesveikos psichikos. Bet vis dėl to ne-
nustojau ieškoti ir daugiau liu dijimų apie įvy-
kį. Pasirodė, kad  Ma riją  regėjo  ne  ši  mote-
ris, o trys vyrai  (tai dar kartą rodo, kaip vei-
kė so vie tinė propaganda). Dar pulkas moterų,
tarp  kurių  buvo ir  viena  tos  nelai min gos
moters dukterų, per atstumą regėjo ryškią
šviesą. 

Po to bandžiau ieškoti oficialios Bažnyčios
nuomonės apie privačius regėjimus, kad galė-
čiau susidaryti sa  vo nuomonę. Nedavė ramy-
bės faktas – ar gali pulkas žmonių būti išpro-
tėjęs? Radau kun. Oskaro P. Volskio pasisaky-
mą „Privatūs apreiškimai” („XXI amžius”,
2004 m.), kad „Bažny čia pripažįsta kai kurių
privačių ap reiškimų antgamtinę galimybę,
ta čiau aiškiai nustato, jog jie nepriklauso Baž-
nyčios tikėjimo lobynui, todėl ka talikai neprivalo
jais tikėti”. Aš kol kas neturiu savo nuomonės dėl
Pašvi ti nio apylinkėse, netoli Pelaniškių kai mo,
įvykusio regėjimo, bet noriu suprasti, kas ten at-
sitiko. Beje, straipsnius apie šį stebuklą daviau
perskaityti sūnui, norėdama sužinoti jau no žmo-
gaus nuomonę. Jis pasvarstė, kad žmonės galė-
jo matyti kokį nors neeilinį gamtos reiškinį, pvz.,
ypa tingą kamuolinį žaibą, kurio for ma jiems aso-
cijavosi su Marija.

Radau tokią statistiką: Lietuvoje yra apie 30
Švč. Mergelės apsireiškimo vietų, pvz., Siety-
nuose (Ukmergės r.); Pušalote, Joniškėlyje (1985
m.), Bajoriškių sodyboje prie Gulbinėnų (1982 m.)
(visi šie įvykiai vykę Pasva lio r.); Kryžių kalne
(Šiaulių r.); Jano nių kaime (Anykščių r.), Ketur-
nau jie noje (Šakių r. 1969 m.); Šimonyse (Ma rija pa-
sirodžiusi tris kartus); Ugio nių, Gelvonų, Kan-
taučių, Girkalnio miesteliuose; Kvintiškio vieto-
vėje (pastarojoje – 1967 m., tai 10 km į šiaurės va-
karus nuo Zarasų, prie kelio į Rokiškį); Alksnė-
nų k. (Vilkaviškio r.); Maženiuose (1964 m. Pane-
vėžio r., ne toli Raguvos), Dapkiškyje (1968 m.
Alytaus r., netoli Santaikos); Labano re (1973 m.
Švenčionių r., netoli baž nyčios); Braziukų sody-
boje tarp miš kų (1984 m. Kauno r.) ir kt. 

Pasaulyje per visą Katalikų Baž ny čios isto-
riją buvę apie 2 500 prane šimų apie Marijos ap-
sireiškimą, iš kurių 500 – XX amžiuje. Iki šiol pa-
 saulyje tėra tik 15 Vatikano patvirtintų ir dar 16
(7 iš jų – koptų) vietų – vyskupų patvirtintų Ma-
rijos apsi reiš  kimų. Žinomiausios – Lurdas, Fa ti-

Tikėti ar 
netikėti?
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Pašvitinio apylinkės žmonės šią vietą vadina Marijos žeme, nes tiki,
kad toje vietoje kolūkio bandos piemenims 1984 m. pasirodė Mari-
ja

Satkūnų senkapio (Pakruojo r., Pašvitinio seniūnija) vietoje, kur
1984 m. piemenims apsireiškė Marija, parapijiečiai pastatė kop-
lytėlę. Dešinėje – jų išsaugotas paminklo 1863 m. sukilėliams pa-
matas.
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Mišias koncelebruoja jėzuitas kun. Lukas Laniauskas. Jam asistuoja Dievo Apvaiz-
dos lietuvių parapijos klebonas kun. Gintaras Antanas Jonikas.

Pirmasis jėzuito kun. Luko Laniausko pa-
mokslas Dievo Apvaizdos lietuvių parapi-
joje po jo įšventinimo kunigu. 

Kristaus Karaliaus šventė Dievo Apvaizdos lie-
tuvių parapijoje.

TELKINIAI

Viešpats liks Karaliumi amžinai.

Viešpats laimins savo tautos ramybę!

(Ps.28:10;28:11)

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Lapkričio 22 d., sekmadienis, pasitaikė apsiniauku-
si diena. Daug snigo ir buvo šalta! Šį, ketvirtąjį,
lapkričio sekmadienį Dievo Apvaizdos lietuvių pa-
rapija, Southfield, MI, šventė ypatingą šventę – Kris-
taus Karaliaus, Kristaus – Visatos Valdovo šventę. Ši
šventė yra labai svarbi kiekvienoje krikščionių ben-
druomenėje. Ji švenčiama prieš pat Adventą, baž-
nytinių liturginių metų pabaigoje.

Kristaus Karaliaus šventė bažnyčioje buvo pra-
dėta giesme „Kristau, Tu garbės Karaliau”.
Parapijos klebonas kun. Gintaras Antanas Jo-

nikas pranešė, kad džiaugiasi, jog su mumis šioje
šventėje dalyvauja ir šv. Mišias aukoja jėzuitas
kun. Lukas Laniauskas. Klebonas kun. G. A. Joni-
kas priminė maldininkams, kad tuometis diakonas
Lukas birželio 7 d. dalyvavo su mumis Devintinėse
– Kristaus Kūno ir Kraujo šventėje. Birželio 13 d. Chi-
cago, IL, Lukas buvo įšventintas kunigu, o birželio
20 d. Dainavoje, Manchester, MI, vyko kun. Luko La-
niausko primicijos. 

Šv. Raštą skaitė Vaida Mahoney, vargonavo Rita
Giedraitienė, giedojo Kastytis Giedraitis, Romas Ma-
ziliauskas, Linas Mikulionis ir Vitas Underys, Vida
Pekorienė ir Simona Gavrilenko. Ypač gražiai skam-
bėjo giesmė „Dieve, Tu – mano skydas”, kuri buvo
giedama per jėzuito kun. Luko primicijas. 

Šios šventės Evangeliją skaitė ir ypatingą pa-
mokslą pasakė kun. Lukas Laniauskas. „Kaip gera
būti šioje parapijoje ir kartu su Jumis švęsti Kris-
taus Karaliaus šventę!”, – tarė kun. Lukas La-
niauskas. Savo pamoksle jis prisiminė dienas, kai
prieš dvylika metu įstojo į Jėzuitų ordiną. Prisimi-
nė rekolekcijas, kuriose dalyvavo. Buvo primintas
šv. Ignaco mokymas apie dvi kariuomenes. Kairėje
pusėje – kariuomenė ir piktas, savanaudis karalius.
Tai šėtonas. Dešinėje – kariuomenė ir jų gerasis ka-
ralius. Vieni kitiems padėjo ir stovėjo šalia viens
kito. Šis karalius – Kristus. Jėzuitas kun. Lukas pri-
minė, kad šios šventovės parapijiečiai visuomet jį
rėmė ir stovėjo šalia jo. Jis klausė: „Kuriam karaliui
mes tarnausime?” Ir atsakė: „Tarnaukime tam Ka-
raliui, kuris mus myli, yra geras ir visuomet bus su
mumis”. Kun. Lukas priminė, kad šioje šventėje
mūsų visų širdys, sielos ir kūnai turi degti tikėjimu
Kristumi. Priimkime Kristų Karalių į savo širdeles.
Gyvenkime kartu su Juo, su tokiu Karaliumi, su mus
tikrai mylinčiu Karaliumi. Gyvenimas su Jėzumi
Kristumi yra pats prasmingiausias, pats žmogiš-

kiausias, pats pilnavertiškiausias. 
Po pamokslo klebonas kun. G. A. Jonikas, dėko-

damas kun. Lukui už Mišių auką, jo pasišventimą ir
tikėjimą,  linkėjo  jam  prasmingų  kunigystės me-
tų. 

Šv. Mišios buvo baigtos giesme „O Kristau, Pa-
saulio valdove”.

Po Mišių parapijiečiai ir svečiai susibūrė para-
pijos Kultūros centro salėje vaišintis nuolatinės
šeimininkės Reginos Greenhalgh paruoštais skaniais
patiekalais. Parapijos komitetai (Krikščioniška tar-

nyba, Liturgijos komisija, Švietimo komisija) bei
Dukterų draugijos narės vaišino užkandžiais bei sal-
dumynais su kavute. Kun. Lukui buvo sugiedota „Il-
giausių metų”. 

Po to parapijiečiai ir svečiai, kuriems neteko da-
lyvauti jėzuito kun. Luko primicijose Dainavoje ir
gauti jo palaiminimo, buvo pakviesti prieiti prie jo.
Jiems buvo suteiktas specialus palaiminimas. Vėliau
mūsų mylimas ir gerbiamas klebonas kun. Gintaras
Antanas Jonikas kartu su kun. Luku bendravo su pa-
rapijiečiais. 

Kristaus Karaliaus – Visatos Valdovo šventė Dievo Apvaizdos parapijoje

ALKA baigtas tvarkyti BALF’o fondas
2014 m. vasarą Amerikos lie-

tuvių kultūros archyve (ALKA)
buvo tvarkomas Bendro Amerikos
lietuvių fondo (BALF) archyvas.
Tam tikslui į ALKA buvo atvyku-
sios Lietuvos centrinio valstybės
archyvo (LCVA) darbuotojos Džiu-
ginta Stankevičienė bei Sigita Ba-
ranauskienė. Šių metų rugsėjo
pabaigoje tos pačios archyvarės
grįžo į ALKA ir spalio viduryje
baigė tvarkyti  BALF’o archyvą. 

BALF’o archyvą sudaro 124
dėžės. Jose yra įvairūs dokumen-
ta i, pvz., pirmieji organizacijos
protokolai, dokumentai apie mais-
to bei pinigų paskirstymą Vokie-
tijoje gyvenusiems lietuviams nuo
1946 m.; į JAV atvykusių lietuvių
sąrašai nuo 1948 m.; BALF atstovų
susirašinėjimas įvairiais reika-
lais su JAV institucijomis ir pan.
BALF archyvo aprašas paskelb-
tas internete adresu:  http://www.lkma.org/ pdf_files/balfas_archyvas.pdf

Archyvarių darbas itin vertingas todėl, kad dabar mokslininkai, tyrinėjantys lietuvių pabė-
gėlių būklę DP stovyklose, galės lengviau surasti reikiamus dokumentus. 

Archyvarių kelionės išlaidas padengė LCVA, o JAV gyvenimo išlaidas – ALKA. 
ALKA vadovybė yra dėkinga LCVA už projekto finansavimą ir viliasi susilaukti daugiau pa-

našios paramos ateityje, kad ilgainiui visi ALKA sukaupti archyvai mokslininkams būtų leng-
viau prieinami. 

JAV viešnagės metu archyvarės gyveno Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos seserų
vienuolyne. ALKA vadovybė yra dėkinga seselėms už šiltą ALKA dirbančiųjų priėmimą.

Kviečiame aplankyti ALKĄ Putnamo miestelyje, 37 Mary Crest Drive, o jei tai per toli, pra-
šome užsukti į ALKA internete adresu www.lkma.org/alka.htm 

dr. Mirga Girniuvienė
ALKA pirmininkė

Archyvarės iš k.: Džiuginta Stankevičienė ir Sigita Baranauskienė su AL-
KOS pirmininke Mirga Girniuviene prie sutvarkyto BALF’o archyvo.

R. Girniaus nuotr.
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VARDAN TOS LIETUVOS

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)

Šių metų lapkričio 15 dieną LŠSI
šauliai susitiko su LR krašto ap-
saugos ministru Juozu Oleku.

Susitikimas prasidėjo šv. Mišiomis
Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčioje, Marquette Park. Jame taip pat
dalyvavo LR gen. konsulas Čikagoje
Marijus Gudynas, gynybos atašė plk.
Juozas Kačergius ir krašto apsaugos
ministro adjutantas mjr. Egidijus Čiū-
tas. Mišiose gausiai dalyvavo JAV gy-
venantys lietuviai, šauliškomis uni-
formomis  pasipuošę LŠSI nariai atsi-
nešė savo dalinių vėliavas. Mišių metu
buvo paminėta artėjanti Lietuvos ka-

riuomenės diena, kuri švenčiama lapk-
ričio 23-ąją dieną. 1918 m. vasario 16-ąją
buvo paskelbtas Lietuvos Nepriklau-
somybės aktas, o tų pačių metų lapk-
ričio 23-iąją sukurta Lietuvos kariuo-
menė – išleistas įstatymas kurti Lie-
tuvos ginkluotąsias pajėgas. Minint šią
dieną Lietuvoje vyksta iškilmingos
karių rikiuotės, ginkluotės ir technikos
parodos, apdovanojimų iškilmės, šven-
tiniai koncertai.

Po šv. Mišių klebonas kun. Jaunius
Kelpšas prie mikrofono pakvietė sve-

čią iš Lietuvos – krašto apsaugos mi-
nistrą Juozą Oleką. Ministras kreipė-
si į susirinkusiuosius, dėkodamas už
tautiečių nuveiktus darbus per 25 Ne-
priklausomybės metus, puoselėjant
Lietuvos Nepriklausomybę ir saugant
laisvę. Pabrėžė, kad aktyvi tautiečių
veikla labai svarbios ir reikalingos
Lietuvai ir šiandien. 

LR krašto apsaugos ministras nu-
sipelniusiems lietuviams įteikė Šaulių
žvaigždės medalius: Leonui Maska-
liūnui, buvusiam M. K. Čiurlionio ga-
lerijos direktoriui, Lietuvos partizanų
globos organizacijos pirmininkui, už

ilgametę patriotinę veiklą
ir šaulių idėjų propagavi-
mą išeivijoje, iniciatyvą
steigiant ir įgyvendinant
įvairius projektus remti
Šaulių sąjungą ir Lietu-
vos ginkluotąsias pajėgas,
parodų apie Lietuvos ka-
riuomenę ir Šaulių sąjun-
gą organizavimą galerijo-
je; Antanui Vyčui, Čikagos
Vytauto Didžiojo rinkti-
nės vado pavaduotojui, bu-
vusiam gen. P. Plechavi-
čiaus vietinės rinktinės
savanoriui, už ilgametę
šaulišką tarnybą, neprie -
kaištingą pareigų vykdy-
mą ir sąžiningumą; adv.
Sauliui Kupriui, Ameri-
kos lietuvių tarybos pir-
mininkui, Amerikos lie-
tuvių katalikų teisininkų
gildijos nariui, laikraščio
„Draugas” tarybos nariui,
už ilgametį šaulių idėjų
propagavimą, paramos
Lietuvos ginkluotosioms
pajėgoms ir Šaulių sąjun-

gai projektų rėmimą ir lietuvybės tarp
jaunimo puoselėjimą.

Vėliau parapijos salėje krašto ap-
saugos ministras susitiko su LŠSI na-
riais ir Amerikos lietuvių legiono ve-
teranais. Visi turėjo galimybės daugiau
pabendrauti, padiskutuoti Lietuvos
saugumo ir Lietuvos bei JAV bendra-
darbiavimo temomis. Amerikos lietu-
vių legiono veteranai  buvo susirinkę
paminėti Veteranų dienos. JAV ji žy-
mima lapkričio 11-ąją. JAV Amerikos
veteranas sumontavo senovinių lietu-

DRAUGAS  773-585-9500

www.draugas.org

Leonas Maskaliūnas (d.) priima apdovanojimą iš minist-
ro J. Oleko rankų.

Patikslinimas
Liepos mėnesį Šaulių sąjungos internetiniame puslapyje buvo paskelbta žinutė apie
Detroito Dariaus ir Girėno šaulių klubo vėliavos grąžinimą LŠS Išeivijoje vado pavaduo-
tojui Linui Orentui. Įsivėlė klaida. Ši vėliava buvo Detroito Dariaus ir Girėno klubo ir
nieko bendro su Detroito šauliais neturi. Atsiprašome už netikslumą.

Su šauliška pagarba
Stasys Ignatavičius

LŠS G5 skyriaus vyr. specialistas

Atsisveikinimas su broliu šauliu
Lapkričio 14 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje atsisveikinome su
š. m. lapkričio 4 d. Amžinybėn iškeliavusiu Remigijumi Navicku.

Jis  gimė 1955 m. spalio 18 d. Linkuvoje, Pakruojo rajone, Šiaulių apskrity-
je. Augo su 2 seserimis ir 2 broliais. Buvo įgijęs baldų apdirbimo specialybę,
dirbo staliumi.

Į  Ameriką atvyko prieš 15 metų, čia taip pat dirbo staliumi, o prieš kelerius
metus įgijo profesionalaus vairuotojo pažymėjimą ir pradėjo dirbti tolimųjų
reisų vairuotoju. Gyveno Cicero, šioje bendruomenėje sutiko daug gerų žmo-
nių, o keletas jų tapo tikraisiais Remigijaus draugais. Buvo geras katalikas, sek-
madieniais dalyvaudavo šv. Mišiose. Mėgo žvejybą.

Nuliūdę liko: žmona, dukra Agnė, vienerių metų anūkėlis, draugai, pažįs-
tami ir artimieji Lietuvoje. Velionio pelenai bus parvežti į Lietuvą ir palaidoti
Linkuvoje.

Nors ir būdamas toli nuo Tėvynės, nepamiršo jos. Domėjosi politine ir eko-
nomine Lietuvos padėtimi, nebuvo abejingas krašto saugumui. Į LŠS Išeivijoje
įstojo 2012 metais. Priklausė jūrų šaulių kuopai ,,Klaipėda” (Cicero). Buvo
pažangus, atsakingas, pavyzdingas ir pareigingas  šaulys. Dalyvaudamas šau-
liškuose renginiuose atlikdavo vėliavininko pareigą. ,,Klaipėdos” jūrų šaulių
kuopai Remigijus yra be galo didelė netektis.

,,Klaipėdos” jūrų šaulių kuopos info 

Susitikimas su LR krašto apsaugos ministru J. Oleku

Dalės Blekienės nuotr.

viškų karinių lėktuvų modelius, ku-
riuos demonstravo susitikimo metu. 

Puiku, kad LR krašto apsaugos
ministro vizitas sutapo su Lietuvos ka-

riuomenės dienos minėjimu Čikagoje.
Šis susitikimas LŠSI šauliams paliko
neišdildomą įspūdį. 

LŠSI CV info

LŠSI narių susitikimas su aukštais krašto apsaugos pareigūnais Kariuomenės dienos išvakarėse buvo ir  iškilmingas, ir naudingas.                                                  Jono Kuprio nuotraukos
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Pirmoji „Pilėnų” pergalė
ALTL čempionate

Lapkričio 22 d. Pasaulio lietuvių centre Le-
monte Amerikos lietuvių tinklinio lygos
(ALTL) čempionate dalyvaujančios aštuo-

nios komandos sužaidė V turo rungtynes.  Dar vie-
ną pergalę į savo sąskaitą įsirašė „Atlantic Ex-
press” tinklinin kai. Tiesa, šįkart jie prarado taš-
ką rungtyniaudami su amžina varžove – „Guber-
nijos” komanda, kurią nuga lė jo rezultatu 2:1
(25:18, 25:23, 19:23).

Visas keturias rungtynes iki šiol pralaimėju-
si „Pilėnų” komanda, penk tajame ture pagaliau
džiaugėsi pirmąja pergale: ji rezultatu 2:1 palau-
žė ALTL naujokus „Lockport” komandos tinkli-
ninkus.

ALTL senbuviai „Panevėžio” tinklininkai po
nelengvos kovos, rezultatu 3:0 (25:23, 25:23, 25:14) pa-
laužė turnyrinės lentelės kaimynus „Ne mu no” ko-
mandos sportininkus ir iš kopė į antrąją vietą.

Nelengvą pergalę iškovojo ir svečiai iš Bul-
garijos – BG „Team” tinklininkai, kurie rezultatu
3:0 (25:22, 25:23, 25:20) palaužė „Šiaulių” tinkli-
ninkus ir aplenkė juos turnyrinėje lentelėje. Kar-
tu su BG „Team” ko man da, po 8 taškus surinko ir
3–5 vie tomis dalinasi „Nemuno” ir „Guber ni jos”
tinklininkai.

VI turo rungtynes ALTL komandos žais gruo-
džio 13 d., sekmadienį. 

ALTL turnyrinė lentelė po V turo rungtynių
(vieta, komanda, taškai):

1. „Atlantic Express” 13
2. „Panevėžys” 10
3. „Nemunas” 8
4. „Gubernija” 8
5. BG „Team” 8
6. „Šiauliai” 7
7. „Lockport” 4
8. „Pilėnai” 2

LR garbės konsulės Santa Monikoje Daivos Čekanauskaitės-Navarrette rūpesčiu sekmadienį, lapkričio 22
d., didelė grupė lietuvių krepšinio aistruolių Los Angeles buvo susirinkusi stebėti vietos klubo ,,Clippers”
ir svečių iš Toronto ,,Raptors” žaidimo ir palaikyti Jono Valančiūno. Deja, kaip žinome, Jonas susilaužė ran-
ką ir tą dieną nežaidė, tačiau po rungtynių, kurias rezultatu 91:80 laimėjo ,,Raptors” krepšininkai, jis vis tiek
susitiko su lietuvių grupe. Prieš rungtynių pradžią lietuvaičiai turėjo progą pabendrauti su Leo Rautins –
,,Raptors” klubo televizijos komentatoriumi, kuris užaugo lietuviškoje parapijoje Toronte ir žaidė NBA. Jo
mama lietuvė, o tėvas – latvis. D. Navarrette info ir nuotr. 

NBA rungtynėse prieš „Los Ange les Lakers” kai-
rės rankos be vardį pirštą susilaužęs Jonas
Valan čiū nas apsisprendė – piršto operacijos
jam neprireiks. Lietuvos krepši nin kas tokį
sprendimą priėmė tam, jog galėtų greičiau su-
grįžti į aikštę.

23-ejų J. Valančiūnas traumą pa tyrė mėgin-
damas mesti į krepšį, kai jam per pirštus sudavė
Roy Hibbert ir Kobe Bryant – tada lietuvis dar stip-
 riai su pirštais trenkėsi į krepšio lanką su dešine
ranka, bet skubiai susiėmė už kairiosios plaštakos,
į kurią patai kė K. Bryant. Perkreiptu nuo skaus-
mo veidu jis paliko rungtynes ir daugiau į jas ne-
grįžo.

„Nežinau, kas nutiko, tiesiog pa šokau ir kaž-
kas trenkė per ranką. Tiesiog pajutau skausmą.
Viskas, ką jaučiau, tai skausmą – didelį”, – po lapk-
ričio 20 d. vykusio susitikimo žur nalistams pa-
sakojo lietuvis. „Pa si stengsiu kuo greičiau pa-
sveikti, bet negaliu nieko pakeisti. Tikiuosi, kad
greitai grįšime”, – vylėsi jis.

J. Valančiūno laukia reabilitacija, dėl ku-
rios, pasak medikų, jis šiais metais į krepšinio
aikštelę greičiausiai jau nebesugrįš. 

2012–2013 metų sezone analogiš ką dešinės
rankos piršto traumą pa tyręs lietuvis praleido 18
reguliariojo sezono susitikimų. 

Netekusi pagrindinio savo ko man dos vidurio
puolėjo, „Toronto  Raptors” į pagalbą iš D lygos pa-
kvietė kitą aukštaūgį Lucas Nogueira.

Patvirtintas olimpiečių
kandidatų sąrašas

Vykusiame Lietuvos tautinio olimpinio ko-
miteto (LTOK) Vykdomojo komiteto posė-
dyje buvo patvirtintas Rio de Janeiro olim-

pinėms žaidynėms rengiamų sportininkų – olim-
pinės rinktinės kandidatų – sąrašas.

Olimpinės rinktinės kandidatų sąraše, kurį
pristatė Lietuvos misijos vadovas Rio de Janeiro
olimpinėse žaidynėse Einius Petkus – 114 sporti-
ninkų, atstovaujančių 18 sporto šakų. Į sąrašą
taip pat įtraukti federacijų pasiūlyti sportinin-
kai, kurie dar gali atsirinkti ir sėkmingai daly-
vauti žaidynėse. Sąraše daugiausiai lengvosios
atletikos atstovų.

Olimpinės rinktinės kandidatų skaičius pa-
gal sporto šakas: badmintonas (2 sportininkai),
baidarių ir kanojų irklavimas (8), boksas (6), bu-
riavimas (4), dviračių sportas (14), dziudo (4), gim-
nastika (3), imtynės (7), irklavimas (10), krepšinis
(12), lengvoji atletika (26), plaukimas (6), sunkioji
atletika (3), stalo tenisas (1), tenisas (1), paplūdi-
mio tinklinis (2), šaudymas (2), šiuolaikinė pen-
kiakovė (3).

Galutinis olimpinės rinktinės sąrašas bus
tvirtinamas birželio pabaigoje. 

2016 metų vasaros olimpinės žaidynės Rio de
Janeire vyks rugpjūčio 5–21 dienomis. Tai bus
pirmosios žaidynės Pietų Amerikoje. Planuojama,
kad Lietuvai atstovaus iki 70 sportininkų. 

ELTA

J. Valančiūnas šiais metais į aikštelę nebesugrįš

J. Valančiūnas LA susitiko su lietuviais

Nekantriai laukusių susitikimo su Jonu Valančiūnu gerbėjų krepšininkas nenuvylė.

,,Raptors” komentatorius Leo Rautins mielai susitiko su lietuvių grupe.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Vilnius (ELTA) – Užsienio reika-
lų ministerijos lapkričio 27 dieną su-
rengtuose nacionaliniuose Maldos pus-
ryčiuose „Ar religijos sukelia konf-
liktus ir karus?” buvo kalbama apie
dvasines vertybes kasdieniniame kiek-
vieno asmens ir visuomenės gyvenime,
apie šiuolaikines grėsmes, tarpusa-
vio supratimą ir vertybių svarbą. 

Užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius savo kalboje pabrėžė ver-
tybių, taip pat visų tikėjimų atstovų
bendrų veiksmų svarbą nugalint blo-
gio apraiškas šiandieniniame pasau-
lyje. Invokaciją taręs Kauno arkivys-
kupas metropolitas Lionginas Virbalas
pabrėžė, kad šiandien, kai daug žmo-
nių įvairiose pasaulio vietose susidu-
ria su grėsmėmis, yra svarbu nešti tai-

ką ir supratimą. 
Maldos pusryčiuose kalbėję Vil-

niaus arkivyskupas metropolitas Gin-
taras Grušas, Prancūzijos Bordo mies-
to imamas Tareq Oubrou, rabinas iš
Paryžiaus Levi Matusof  pažymėjo,
kad šiuolaikiniame pasaulyje yra ne-
mažai baimės ir nerimo, blogio ap-
raiškų, tačiau religija, tikėjimas, vie-
nas kito geresnis pažinimas ir ben-
drystės pajautimas yra jėga, kuri gali
nugalėti bet kokį blogį.

Penkioliktuose nacionaliniuose
maldos pusryčiuose dalyvavo žy-
miausieji šalies politikai, Lietuvos re-
liginių bendruomenių vadovai, užsie-
nio valstybių ambasadoriai, verslo,
kultūros, akademinės bendruomenės
atstovai, kiti svečiai.

Mitinguojama visame pasaulyje 
Maldos pusryčiuose apie grėsmes ir vertybes Sydnėjus, Australija (BNS) – De-

šimtys tūkstančių žmonių lapkričio 29-
ąją – trečią visame pasaulyje vyks-
tančių mitingų dieną – visoje Austra-
lijoje didino spaudimą pasaulio vado-
vams per itin svarbias derybas Pary-
žiuje sudaryti paktą dėl taršos „šilt-
namio efektą” sukeliančiomis dujo-
mis mažinimo.

Maždaug 150 vadovų, tarp jų –
JAV prezidentas Barack Obama, Ki-
nijos prezidentas Xi Jinping, Indijos
premjeras Narendra Modi ir Rusijos
prezidentas Vladimiras Putinas daly-
vauja Prancūzijos sostinėje prasidė-
jusioje Jungtinių Tautų (JT) konfe-
rencijoje, kurios užduotis yra pasiek-
ti pirmąjį išties visuotinį paktą dėl kli-
mato.

Tikslas yra apriboti vidutinį pa-
saulio šiltėjimą dviem laipsniais pagal
Celsijų, galbūt dar mažesniu dydžiu,
palyginti su lygiu iki Pramonės per-
versmo, apribojant su iškastiniu kuru
susijusią taršą, kaltinamą dėl klimato
kaitos. Mokslininkai perspėja dėl „su-
peraudrų”, sausrų ir didžiulių terito-
rijų užliejimo dėl kylančio vandenynų
lygio, jeigu nebus imtasi konkrečių
veiksmų.

„Nėra jokios ‘planetos B’”, – skel-
bė vienas plakatas Sydnėjuje, kur su-
sirinko 45 tūkst. žmonių. Pasaulinė
kampanija prasidėjo dideliu protestu
Melbourne, mitingai vyko nuo Naujo-
sios Zelandijos ir Japonijos iki Filipi-
nų, Bangladešo, Pietų Afrikos Res-
publikos ir Didžiosios Britanijos.

Vilnius („Draugo” info) – Minist-
ras pirmininkas Algirdas Butkevičius
pareiškia nepritariantis Seimo spren-
dimui neskirti Laisvės premijos Vy-
tautui Landsbergiui ir ragina Seimą
peržiūrėti šį sprendimą. Anot A. But-
kevičiaus, niekas negali nuvertinti ar
paneigti itin reikšmingo Sąjūdžio įkū-
rėjo V. Landsbergio vaidmens siekiant
Lietuvos laisvės ir atkuriant  valsty-
bingumą. „Visi politikai, nepaisant
partijų programų ir ideologinių skir-
tumų, savo sprendimus turi grįsti ne
emocijomis, o vadovaudamiesi istori-
niu sąmoningumu ir objektyviais
mūsų laisvės kovos faktais”, – teigia
premjeras.  

„Neužilgo minėsime rūsčiąją  Sau-
sio 13-ąją, nuo tos mūsų išbandymų

dienos prabėgo jau 25-eri metai. Pasi-
tikime šią dieną susitelkę ir vieningi
– kaip nepriklausomybės gynimo ba-
rikadose. Pademonstruokime  įgytą
politinę brandą. Apmąstykime nueitą
laisvės kelią ir deramai pagerbkime
valstybingumo kūrėjus”, – kviečia Vy-
riausybės vadovas.

Seimui (daugiausia valdančiųjų
socialdemokratų ir darbiečių balsais)
nepritarus Laisvės komisijos spren-
dimui šią premiją skirti V. Landsber-
giui, daugelis komisijos narių atsi-
statydino. Iš Laisvės komisijos pir-
mininkės pareigų pasitraukė konser-
vatorė Irena Degutienė, komisijos narė
liberalė Dalia Kuodytė, vėliau – dar 5
nariai.

Nusikaltusi Rusija pyksta ant Turkijos  

Lenkija  nori vienodo saugumo

Maskva („Draugo” info) – Rusijos
prezidentas Vladimiras Putinas pasi-
rašė įsaką dėl specialių ekonominių
priemonių taikymo Turkijai. Prezi-
dentas uždraudė įvežti į Rusijos teri-
toriją kai kurių rūšių prekes, kurių kil-
mės šalis yra Turkija, arba apribojo jų
įvežimą. Taip pat uždrausta arba ap-
ribota Turkijos bendrovių veikla Ru-
sijos teritorijoje. Nuo 2016 metų sausio
1 d. darbdaviams Rusijos Federacijoje
draudžiama samdyti Turkijos pilie-
čius. Nuo tos pačios datos atšaukiamas
bevizis režimas su Turkija. Taip pat
bus įvestas užsakomųjų skrydžių tarp
Rusijos ir Turkijos draudimas. Turiz-
mo bendrovės nebegalės organizuoti
Rusijos piliečių kelionių į Turkiją.

Rusijos ir Turkijos santykius kri-

zė ištiko po to, kai Turkijos karinės oro
pajėgos netoli sienos su Sirija numu-
šė Rusijos lėktuvą. Turkijos kariuo-
menės pareigūnai pareiškė, kad į šalies
oro erdvę įskridusį Rusijos bombone-
šį karinės pajėgos įspėjo, tačiau orlai-
vio Su-24 pilotams nereagavus, jį nu-
mušė Turkijos naikintuvai. Šalies ka-
riuomenės atstovas tikino, kad Turkija
per penkias minutes įspėjo Rusijos
lakūnus 10 kartų.

Savo ruožtu Turkijos užsienio rei-
kalų ministerija pataria šalies pilie-
čiams atsisakyti neskubių kelionių į
Rusiją. Manoma, kad šis incidentas yra
pirmasis per daugiau kaip 60 metų, kai
kuri nors NATO narė numuša rusų
lėktuvą.

Varšuva (Diena.lt)
– Varšuva pageidauja,
kad būtų atšaukta 1997
metų NATO sutartis su
Rusija, ir taip atvertas
kelias Aljansui įkurti
nuolatines karines ba-
zes Lenkijos teritorijoje.

Lenkijos naujos de-
šiniosios vyriausybės
užsienio reikalų mi-
nistras Witold Waszc-
zykowski sako, kad šitą
sutartį būtina atšaukti,
nes ji nustato nelygybę
tarp  naujųjų  ir  senųjų   NATO   na-
rių.

1997 metų dokumente sakoma,
kad senosios NATO narės „neturi ke-
tinimų, planų ir priežasties dislokuo-
ti branduolinius ginklus naujųjų narių

teritorijose,” – pavyzdžiui, Lenkijoje
arba Baltijos šalyse. Rusija jau seniai
tvirtina, kad ši sąlyga taip pat draudžia
steigti šiame regione nuolatines Al-
janso bazes arba nuolat dislokuoti pa-
jėgas.

Ilgai laukta žinia Ukrainai

Briuselis (Faktai.lt) – Briuselyje
vykusioje Europos Sąjungos Užsienio
reikalų taryboje pranešta, jog visos pu-
sės laukia 2016 metų sausio 1 dienos,
kai įsigalios ir bus pradėtas taikyti iš-
samus ir visapusiškas ES ir Ukrainos
laisvosios prekybos erdvės susitarimas
(DCFTA).

Užsienio reikalų tarybos metu mi-
nistrai taip pat aptarė kitas ES vyk-
domas prekybos derybas. Lietuva re-
mia ES derybų dėl laisvosios prekybos
susitarimų su JAV ir Japonija eigą, ak-
tyviai dalyvauja atstovaudama mums
svarbiems interesams ir tikisi dar di-
desnės pažangos ateinančiais metais.  

Neteko pačių garsiausių paveikslų 
Roma (Kamanė.lt) – Italijos Ve-

ronos miesto meras pranešė, kad gink-
luoti plėšikai pavogė iš vietos meno
muziejaus 17 paveikslų, tarp kurių
esama Tintoretto, Rubenso ir Andreo
Mantegna kūrinių.

Meras sakė, kad užpuolikai įsi-
veržė į Senosios Pilies muziejų prieš
jam užsidarant, kai signalizacija dar
nebuvo įjungta. Nurodoma, kad pa-
vogtų 17 paveikslų vertė yra apie 15
mln. eurų.

Dėl Laisvės premijos užvirė ginčai 

Vilnius (BNS) – Siūloma leisti
šauliams ir kariams savanoriams įsi-
gyti bei namuose laikyti pusiau auto-
matinius – B ir C kategorijų – ginklus
ir šovinius. Taip pat numatyti, kad ne-
paprastosios padėties atveju šie gink-
lai nebūtų surenkami iš šaulių.

Pataisų aiškinamajame rašte tei-
giama, kad siūlomi pakeitimai susiję

su Lietuvos šaulių sąjungos ir akty-
viojo kariuomenės rezervo paskirtimi
bei „pasikeitusios geopolitinės situa-
cijos regione pobūdžiu, kai pasirengi-
mas reaguoti į iškylančius iššūkius ir
reakcijos laikas tampa labai svarbiu
faktoriumi atgrasančiu potencialų ag-
resorių nuo karinės jėgos naudojimo
Lietuvos teritorijoje”.

Leis namuose laikyti ginklus

Vilnius (ELTA) – „Islamo valsty-
bė” išplatino vaizdo įrašą, kuriame pa-
skelbė sąrašą šalių, kurias laiko savo
priešėmis. Tarp jų yra ir Lietuva, Len-
kija, Ukraina bei Estija.

Keturių minučių vaizdo įraše ro-
doma nuotrauka su 60 šalių vėliavo-
mis. Pasak teroristų, šios valstybės yra
visuotinės koalicijos prieš „Islamo
valstybę” dalis.

,,Mes skaičiuojame jūsų vėliavas,
kurių skaičius, kaip sako mūsų pra-
našas, pasieks 80, o tada karo liepsnos

galiausiai jus sudegins”, – grasinama
vaizdo įraše. 

Valstybės saugumo departamen-
tas (VSD) teigia, kad internete pavie-
šintas įrašas yra islamistų siekis pa-
gąsdinti, bet teroristinių išpuolių grės-
mės lygio dėl to kelti neketinama.

„Natūralu, kad Lietuva, būdama
NATO ir Europos Sąjungos nare, yra
minima tarp tų valstybių, bet kokių
nors papildomų grėsmių indikatorių
šiuo metu nėra”, – sakė VSD atstovas
Vytautas Makauskas. 

Grasinta smogti ir Lietuvai

Varšuva siekia NATO sutarties su Rusija panaikinimo.
tvpparlament.pl nuotr.

Valdovų rūmuose surengti nacionaliniai maldos pusryčiai T. Lukšio / BFL nuotr.
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Lietuvos marijonų provincijolas tyrinėja šios
vienuolijos veiklą okupuotoje Lietuvoje

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Vytauto Didžiojo universitete studi-
juojantis Lietuvos marijonų pro vincijo-
las Andrius Šidlauskas rašo doktorato
darbą apie marijonų vienuo lijos padėtį
Lietuvoje okupacijos metais. Darbas jau
įpusėtas, jį apsi ginti kunigas turės
2017 metais. 

„Ši tema praktiškai yra dar ne ty-
rinėta. Apie marijonų padėtį
nema žai rašyta, tačiau tuose

darbuose ir straipsniuose nagrinėti
kiti laikotar piai pradedant nuo vie-
nuolijos įsikūrimo Lietuvoje 1750 me-
tais iki Ne priklausomos Lietuvos lai-
kotarpio, o tiksliau – iki palaimintojo
arkivys ku po marijono Jurgio Matu-
laičio mirties 1927 metais. Po šių metų
išsamesnių tyrinėjimų nėra, o apie ma-
rijonų vienuolijos padėtį okupuotoje
Lietu voje nuo 1940 iki pat 1991 ar 1993
metų beveik nebuvo rašyta”, – sakė A.
Šid lauskas.

Marijonai savo veiklą pradėjo Len-
kijoje dar 1673 metais, o Lietuvoje pir-
masis marijonų vienuolynas įkurtas
1750 m. Marijampolėje. Per pus ant ro
šimto metų marijonų vienuolija su-
nyko, veikiama nepalankių isto rinių
aplinkybių, senieji marijonai be veik iš-
mirė, o naujokus priimti drau dė cari-
nė valdžia. 1909 m. palai mintasis Jur-
gis Matulaitis vienuoliją slaptai at-
naujino, o marijonų vienuo lijos veik-
lai palankiausias laikotar pis buvo Lie-
tuvai atkūrus nepriklausomybę. Apie
1937 m. Lietuvos marijonų provincija
vienijo 165 narius. Buvo leidžiamas sa-
vaitraštis „Šalti nis”, vaikams – „Šal-
tinėlis”, ėjęs net 25 000 egzempliorių ti-
ražu, 1923 m. Marijampolės vienuoly-
no teritorijoje pastatyta ir pradėjo
veikti gimnazija su bendrabučiu, kuri
išleido dvylika abiturientų laidų.

A. Šidlauskas marijonų istoriją ty-
rinėja chronologiškai – spaudoje jau
yra paskelbtas darbas, kuriame ap-
žvelgiama ir palyginama marijonų
vienuolijos veikla Lietuvoje pirmo-
sios sovietų ir nacių okupacijos me tais.
Tęsdamas šį darbą, A. Šidlaus kas pa-
rengė ir paskelbė tolesnius ty ri nėjimus
nuo 1944-ųjų iki 1953 metų. Šiuo metu
jis nagrinėja marijonų veik lą maž-
daug 1980-aisiais.

„Lyginant marijonų padėtį pir-

mo sios sovietų okupacijos metais ir nacių okupacijos me-
tais, būta nema žai skirtumų. Pirmosios sovietų okupacijos
laikotarpiu marijonų, kaip ir kitų vienuolijų sielovados
veiklai są lygos buvo labai nepalankios – sovie tų valdžia
uždarė visus marijonų vie nuolynus, išskyrus Žemaičių
Kalva ri joje. Buvo nacionalizuoti vienuo lynų pastatai ir
žemė, uždrausta marijonų globojamų katalikiškų orga-
nizacijų veikla, katalikiška spauda, panaikintos tikybos
pamokos mokyklose, prasidėjo kunigų ir vienuolių per se-
kiojimas.

Nacių okupacijos metais sąlygos sielovadinei veiklai
buvo palankes nės, daugelis sovietinės valdžios drau-
 dimų atšaukta, bet Bažnyčios ir marijonų veiklą nuolat
kontroliavo vokiečiai. Į mokyklas buvo grąžintos tikybos
pamokos, tačiau buvo skiriami tik nacių patikrinti ir jiems
loja lūs mokytojai. Mokykloms taip pat leista skirti ka-
pelionus, bet nebuvo leidžiama katalikiška spauda, neat-
sigavo ir katalikiškos draugijos bei brolijos”, – teigė pro-
vincijolas.

A. Šidlauskas sako, kad patys juo džiausi metai ma-
rijonams buvo nuo antrosios sovietų okupacijos 1944-ai-
siais iki Stalino mirties 1953 metais. Vėliau būta tam tik-
rų atšilimų, o Sovietų Sąjungoje į valdžią atėjus M. Gor-
bačiovui atsirado kunigo marijono Vaclovo Aliulio reda-
guojamas legalus Katalikų  kalendorius-žinynas, kuriame
atsispindėjo ne tik religinis, bet ir kasdieninis bažnyčios
gyvenimas, pradėta leisti daugiau li turginių knygų, iš-
verstas Mišiolas, pasirodė katekizmas. 

„Kadangi šis laikotarpis iš marijonų gyvenimo prak-
tiškai netyrinėtas, tai tenka po kruopelę ieškoti me-

 džiagos, tyrinėti archyvus ir Lietuvo je, ir Amerikoje. Man šis darbas
labai įdomus, o jo idėja kilo, kai sužinojau, kad kunigas Paulius Bytautas
yra gerai ištyrinėjęs pranciškonų vienuo lių veiklą per okupaciją. Man
įdomu, kiek tą veiklą lėmė vieno ar kito ku nigo vienuolio asmenybė,
charizma, taip pat įdomu palyginti dviejų skirtingų vienuolijų padė-
tį”, – aiškino A. Šidlauskas.

Kunigas marijonas savo darbe daugiausia remiasi Lietuvos cent-
ri niame valstybiniame archyve saugoma marijonų dokumentacija, kuri
buvo konfiskuota iš marijonų prasi dėjus okupacijai, taip pat asmeni-
niu šiemet mirusio kunigo V. Aliulio ar chyvu, kuris yra Vilniaus uni-
versiteto bibliotekos rankraščių skyriuje. Kiti šaltiniai – tai kunigo ma-
rijono Prano Račiūno fondas, taip pat marijonų archyvas jų generali-
niuose na muose Romoje. 

„Labai naudingas man buvo apsilankymas Amerikoje, Thompson
mies te Connecticut valstijoje, kur taip pat saugoma nemažai marijo-
nų dokumentų. Ten radau mane labai su dominusį aprašymą lietuvių
kalba, kaip pirmosios sovietų okupacijos metais buvo uždaromas Ma-
rijampo lės marijonų vienuolynas. Ten rašoma, jog žinia, kad marijo-
nai išvaromi iš vienuolyno, labai greitai pasklido po visą Marijampolę.
Per kelias va landas bažnyčios šventoriuje ir prie vienuolyno susirin-
ko minia parapijiečių. Kai kurie iš jų atvažiavo arklių traukiamais ve-
žimais, kad padėtų iš vežti vienuoliams jų turimą turtą. Dau guma buvoMarijonų vienuolyne Marijam po lėje sukaupta vertinga biblioteka.

Klebonas A. Šidlauskas tyrinėja marijonų istoriją. A. Vaškevičiaus nuotraukos

Marijonų vienuolyne saugomas palaimintojo J. Matulaičio port-
re tas su jo autografu.
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Premijuotą knygą apie JAV lietuvius 
galite nusipirkti ,,Drauge’’

Vilniaus tarptautinėje knygų mugėje pristatytą šiais metais leidyklos „Aukso žuvys’’
išleistą knygą ,,Manėm, kad greit grįšim’’ (sud. Dalia Cidzikaitė, Laima Petrauskaitė
VanderStoep ir Dalia Stakytė Anysienė) galite įsigyti ,,Draugo’’ knygynėlyje. Kaina
– 25 dol. (Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9.25 proc., persiuntimas paš -
tu – 5 dol.). Teiraukitės tel. 773-585-9500. 

Knygoje – aštuoniolika pokalbių su JAV lietuviais, kurie Antrojo pasaulinio
karo metais nuo artėjančio sovietų fronto ir tremties grėsmės buvo priversti pa-
likti Lietuvą ir trauktis į Vakarus. Knygos sudarytojų paš nekovai atvirai pasakoja
apie bėgimo iš Lietuvos aplinkybes, gyvenimą DP stovyklose Vokietijoje, apsi-
sprendimą emigruoti ir įsikūrimą Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Knyga ,,Manėm, kad greit grįšim’’ yra didesnio projekto – Sakytinės istorijos pro-
jektas – dalis, kurį 1995 m. sumanė JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros taryba. Pro-
jekto metu į magnetofono juostas įrašyti 65 pokalbiai. 30 pokalbių įrašyti Čikagos
apylinkėse, 35 – kitur. Šiandien bent pusė kalbintų asmenų jau yra mirę.

ViDAUS liGOS 

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
25 E Washington, Ste 1121, 

Chicago, IL Tel. 708–422–8260 

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

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

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708–598–8101

Skaitykite 
,,Draugą”  greičiau!

www.draugas.org
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liūdni, kai kurie garsiai raudojo, bet
kai kurie jaunuoliai ‘ant šventoriaus
mūro apsižergę rūkydami keikė ir ko-
neveikė marijonus’ ”, – pasakojo A. Šid-
lauskas.

Nemažai vertingos ir įdomios me-
 džiagos apie marijonus saugoma jų
centre Stockbridge, Massachusetts
valstijoje. Čia esančiame vienuolyne A.
Šidlauskas lankėsi ir archyvą ty ri nė-
jo bei medžiagos savo darbui ieškojo
2013 metais. Kunigas sakė, kad nė ra
lengva tarp daugybės dokumentų su-
rasti tuos, kurie susiję būtent su ma-
rijonais Lietuvoje ir dar su jo tyrinė-
jamu laikotarpiu – tam reikia ir ne-
mažai pastangų, ir daug laiko. A. Šid-
lauskas nėra lankęsis Čikagoje, tad no-
rėtų ten nuvykti ir paieškoti medžiagos
savo darbui, jam būtų įdomu apsilan-
kyti „Draugo” redakcijoje.

„Kartais būna ir visai netikėtų
atradimų – sakysim, skaičiau kunigo
Stasio Ylos susirašinėjimą su eiline
moterimi iš Sasnavos miestelio prie
Marijampolės, ir ten pateikta daug
įdo mių detalių būtent apie Marijam po-
lės marijonus. Rašant šį darbą man
buvo netikėta ir tai, kad sovietmečiu
marijonus stipriai ženklino gyveni-
mas Marijos dorybėmis esant sudė tin-
goms sąlygoms ir tų dorybių pritai-
kymas savo dorybėms”, – sakė kunigas,
kuris yra ir Marijampolės Šv. Arkan-
gelio Mykolo prokatedros klebonas.

Paklaustas, kaip pats pasirinko
sa vo tarnystę marijonų vienuolijoje,
pernai savo 40-metį minėjęs kunigas
sakė, kad tam įtakos neturėjo jo tėvai
– priešingai, jie tikėjosi, kad sūnus su-
kurs šeimą. Tačiau A. Šidlauskas pa-
sirinko marijonus, jų buvo pasiųstas

studijuoti kunigų seminarijoje. O tokį
pasirinkimą lėmė keli marijonai vie-
nuoliai iš Panevėžio, iš kur kilęs ir pats
A. Šidlauskas – tai jau mirę kunigai
Kastytis Ramanauskas ir Petras Ka-
valiauskas bei Lietuvoje dirbęs Len-
kijos marijonas Andrzej Gowkiele-
wicz, šiuo metu tarnaujantis Didžiojoje
Britanijoje.  

Klebonas džiaugiasi, kad dabarti-
niu metu aktyviai veikia palaimin-
 tojo Jurgio Matulaičio draugija, tu-
 rin ti savo skyrius visoje Lietuvoje,
Marijampolėje įkurtas piligrimų cent-
ras,  jau keleri metai veikia ir gausiai
lankomas yra modernus palaimintojo
J. Matulaičio muziejus šalia marijonų
vienuolyno. Tiesa, Lietuvo je marijonų
skaičius pastaraisiais metais suma-
žėjo – be Marijampolės, jie dar yra įsi-
kūrę Kaune. 

Dabar Lietuvoje yra 11 marijonų,
o dar atkūrus Lietuvos Nepriklau so my-
bę jų buvo beveik dvigubai daugiau. A.
Šidlauskas sako, kad senieji marijonai
palieka šį pasaulį, o naujų ateina ne-
daug, nes šį kelią nėra lengva pasi-
rinkti – dažnai po metų jau nuolis su-
pranta, kad tai ne jo pašaukimas ir vie-
nuoliu netampa. Ir dabar Marijampo-
lės vienuolyne yra pora jaunuolių, bet
ar jie taps marijonais, nežinia.

Pasaulyje šiuo metu yra apie 500
vienuolių marijonų, kurie yra įsikū rę
šešiuose žemynuose ir 19 šalių. Jung-
tinėse Amerikos Valstijose yra 86 ma-
rijonai (šiai provincijai priklauso ir 5
Argentinos marijonai), nemažai jų gy-
vena ir dirba Lenkijoje, Brazilijoje,
Italijoje, taip pat Ukrai noje, Latvijoje,
Baltarusijoje, Indijoje, kitose pasaulio
šalyse.

Prie šio stalo dirbo palaimintasis J. Matulaitis.

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą”
internete be jokio papildomo mokesčio.

Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

SIŪLO DARBĄ

ADMIN ASSISTANT – For appoint ment
Coordinator, event/meeting planning,
make travel arrangements, banking.
Send resume to: e.onez@aol.com and
text 708-607-2229 for follow-up.
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DRAUGAS
— nuo 1909 metų —

Leidžiamas tris kartus į savaitę – antradienį, ketvirtadienį, seštadienį

Mano laikraštis – nuolatinis 
– patikimas – mus rišantis!

Naujiems Prenumeratoriams

 $120 Metams     $60 Pusė metų
 $115 Internetinė (pdf) metams
 $30 Internetinė (pdf) trims mėnesiams

www.draugas.org

107-uosius metus pradėjęs DRAUGAS
sveikina 29-ųjų  LA Lietuvių Dienų dalyvius!

DRAUGAS NEWS & LITHUANIAN HERITAGE 
wish all from coast to coast 

DRAUGYSTĖS! 

�� Sužinokite apie
lietuvių veiklą ir įvykius
iš arti ir toli

�� Susipažinkite su
Lietuva – jos istorija,
politika, kultūra

�� Susidraugaukite su
kitais lietuviais –
nepamirš kite kalbos

�� Stay In touch &
explore your heritage

�� Find interesting
stories about Lithuania
& current events not
seen in mainstream
media

�� Read pertinent
news in one place from
a source you can trust

To subscribe contact Audrone (Audrey) Kizys - 630-805-1404  •  audreykizys@gmail.com

From Generation to Generation
DRAUGAS means FRIEND

“Ever since I was little, my Mom and Močiutė
(grandmother) read DRAUGAS newspaper in
Lithuanian.  I enjoy reading the English language
DRAUGAS NEWS newspaper and the LITHUANIAN
HERITAGE Magazine. My non-Lithuanian husband
has taken a liking to the publications as well. I
can't wait to share the pictures and food recipes
with my newborn daughter.” – Donna Sula Sauder

Donna Sula Sauder su dukra Willow Onytė
Sauder ir mama Rūta Garūnaitė Sula

„DRAUGO” LAIKRAŠTĮ SKAITAU JAU SENIAI

„Labai esu pasiilgusi Lietuvos, seku visus
įvykius, džiaugiuosi ir daug kartų per-
gyvenu. Man patinka geriau skaityti tikrą
laikraštį, ne internetinį. 

Anūkėliai, Adomas (nuotraukoje) ir
Emutė, ir mano dukros vyras, amerikietis
lanko šeštadieninę Šv. Kazimiero lietuvišką
mokyklą Los Angeles. Visiems patinka
mokytis ir šnekėti lietuviškai. Labai patinka
praleisti atostogas Lietuvoje. 

Esu laiminga močiutė.”

Gražina Grinkevičienė – LITHUANIAN MELODIES  – Lietuviška Radijo Valandėlė 

šeštadieniais 12:30 val. p. p.  – KALI 900 AM 

Tiesiogiai internete: www.kali900am.com

ADVENTAS
– taikos, susilaikymo, bendravimo metas

GRAŽINA KADŽYTĖ

Sekmadienį krikščioniškas pa sau lis
pradėjo Adventą – keturių savaičių lai-
ką iki Kalėdų – susikaupimo ir ramybės
metą. Adventas simbolizuoja krikščio-
niškųjų metų pradžią ir yra ypač svar-
bi krikščioniška tradicija.

Jei žmonės per Adventą nesipyk-
tų, pasaulyje būtų taika

Adventas lietuviams, kaip ir vi-
siems europiečiams, reiškia – iš loty-
niško žodžio adventus – kad laukiame
ateinančiojo, laukiame ateities, turime
vilties, kad ta ateitis bus gražesnė,
bus gal didesnė santarvė. Ir norėčiau
pasakyti – nuo šio ryto, visi kurie pa-
budome, turėtume stengtis jau iki pat
šv. Kalėdų nesusierzinti, nesupykti, su-
laikyti blogesnę žodį, sprūstantį iš
lūpų, – sako etnologė. – Yra labai gra-
žus mūsų tikėjimas, kad jeigu žmonės
per visą Adventą nesibartų, nesipyktų,
vienas kitam pataikytų geresnį žodį,
tai kitais metais žemėje įsivyrautų
taika. Rusų rašytojas Fiodoras Dosto-
jevskis ,,Broliuose Karamazovuose”
yra pasakęs tokią mintį, kad kiekvie-
nas žmogus yra pašauktas žemėje pa-
gausinti gerumo sumą. Jeigu kiek-
vienas darysime savo gyvenimą ge-
resnį, jo – geresnio truputėlį bus dau-
giau. Ir taip metai iš metų, diena iš die-
nos.

Ant stalo – Advento vainikai 
ir žvakės

Apie tai, matyt, labai gerai žinojo
mūsų Mažosios Lietuvos atstovai, – nes
kai ji buvo prijungta prie Didžiosios
Lietuvos, – to meto laikraščiuose pa-
rašyta, kad Mažojoje Lietuvoje, ar tai
būtų ūkininkai, ar valdininkai, mies-
tuose gyvenantys, visose šeimose nuo
pat pirmosios Advento dienos ant sta-
lo dedami gražiai nupinti, papuošti ad-
vento vainikai su keturiomis žvakė-
mis. Tikrasis Advento vainikas yra ant
stalo – jis turi veikti kas dieną.

Ir štai nuo pat pirmosios Advento
dienos gyventojai klaipėdiškiai – tai
buvo prieš 100 metų – susėsdavo prie
Advento vainiko, vakare, pabaigę visus
dienos darbus ir rūpesčius, užsideg-
davo žvakę, kiek jų priklauso, gerdavo
pavakarių kafiją klaipėdietišką ir pa-
sakodavo vieni kitiems apie dienos
džiaugsmus ir rūpesčius. Taip šeimos
nariai gerai pažindavo vieni kitus.
Dabar mes kas sau kas sau, neturime
kada net susėsti arbatos išgerti, tai ga-
lėtume nuo šios dienos vakarėlio pus-
valandį ir skirti tam. Kad vieni į kitus
pasižiūrėtų ir pamatytų, kokie jie yra
gražūs, geri, pasiruošę vieni kitiems
padėti.

Reikia susilaikyti nuo
mėsiškų ir pieniškų valgių

Apie maistą irgi galime kalbėti
kaip apie pilvo prikišimo dalyką, bet
čia irgi yra dvasinis aspektas – žmogus,
stengdamasis savo gyvenimą harmo-
nizuoti, jis visur – ir buityje ir būtyje
stengdavosi tą harmoniją sudaryti.
Anksčiau Lietuvoje trečiadieniai ir
penktadieniai būdavo pasninkas per vi-
sus metus, o Advento metą susilaiko-
ma nuo mėsiškų valgių, pieniškų, nuo
kiaušinių, išskyrus sekmadienius ir
vieną kitą dieną, sakykime, šv. Mika-
lojaus ar šv. Liucijos dieną, kuri turė-
jo savo paskirtį.

Skaičiau prieškarinėje spaudoje –
lietuviai dažniausiai išpažinties eida-
mi sakydavo, kad penktadienį sulau-
žiau pasnininką, o kodėl, o todėl, kad
žmona taip išvirė. Didžiausia mūsų
nuodėmė, kad mes linkę sulaužyti tą
pasninką, bet kai pasakoma, kad tai
madinga ir dieta, tai tada visi sako, o,
laikysiuos tos dietos. Manyčiau, tai tik-
rai nėra sunku padaryti.

Per Adventą spėjamas 
būsimas derlius

Iš vienos dienos nieko neatspėsi,
pažiūrėsime, kaip visas Adventas pa-
rodys – yra patarlė, jeigu Adventas
šviesus, tai kluonai ir svirnai bus
tamsūs, o jei adventais tamsus, tai at-
virkščiai – kluonai ir svirnai bus švie-
sūs. Bet ne viena diena nulemia, dar
pažiūrėsime, kai saulė patekės, ar bus
saulėta diena, ar apsiniaukusi, ir visų
tų dienų suma ir parodys. Juk, tiesą sa-
kant, niekada nebūna taip, kad visur
tas derlius virstų iš laukų ir daržų tie-
siai į mūsų svirnus, matyt, Dievulis
duos ir gražių dienų, ir iš tų dienų mes
savo derlių susirinksime.

Be abejo, yra ir kitų dalykų – pagal
žvaigždėtą naktų skaičių džiaugiasi tie,
kurie mėgsta kiaušinius, nes vištos bus
dėslios, jeigu yra ilgi varvekliai, tai
linų augintojams būtų gera žinia, bet
nežinau, kiek tų linų augintojų beliko
Lietuvoje.

Adventas – metas baigti 
didžiuosius darbus

Adventas ir yra tas metas, jis tam
ir duotas – tos 4 savaitės, kad neatsi-
durtume ant Kalėdų slenksčio: nieko
nesupratau, nieko nemačiau, nieko
nežinau. Ne, mes turime dabar pama-
žu užbaigti didžiuosius metų darbus,
juos susumuoti, pažiūrėti, kurie buvo
naudingi, kurių gal nereikėjo daryti, ir
pradėti planuoti kitus metų darbus.

LRT

Gražina Kadžytė – Lietuvos etno logė 

Paryžiuje – raginimai prisiimti
įsipareigojimus dėl gamtos

Atkelta iš 1 psl.

Prancūzijos prezidentas Fran-
cois Hollande pirmadienį ragino ša-
lis siekti ambicingo susitarimo. ,,Dar
niekada iki šiol tarptautiniame su-
sitikime nebuvo ant kortos pastaty-
ta tiek daug, nes kalbame apie pla-
netos ateitį, gyvybės ateitį”, – pabrėžė
jis.

,,Ant jūsų pečių gula visos žmo-
nijos viltys”, – sakė jis, kreipdamasis
į delegatus. Klimato kaitos konfe-
rencija esą turi tapti ,,didžiulių per-
mainų” atspirties tašku.

F. Hollande atkreipė dėmesį į
kompleksinius klimato šilimo pada-
rinius. Kovos su terorizmu ir kli-
mato kaita negalima atskirti, sakė
jis. Tai esą yra du globalūs iššūkiai,
su kuriais reikia kovoti. ,,Nes mes
savo vaikams turime palikti pasaulį
ne tik be teroro. Mes jiems skolingi
ir pasaulį, kuris būtų saugus nuo ka-
tastrofų”, – sakė Prancūzijos vado-
vas. 

,,Mes galime ateitį pakeisti čia ir
dabar”, – kalbėjo konferencijoje JAV

prezidentas Barack Obama. Tačiau
tai esą gali pavykti tik tada, jei visos
šalys prisiims savo atsakomybę. Be
to, reikia veikti greitai, ,,kol dar
nėra per vėlu”. B. Obama savo kal-
boje pabrėžė, kad klimato apsauga ir
ekonomikos augimas yra suderinami
dalykai. 

Vokietijos kanclerė Angela Mer-
kel  ragino priimti išsamų ir įparei-
gojantį klimato apsaugos susitarimą.
Klimato šilimo ribojimas esą yra
,,žmonijos ateities klausimas”. A.
Merkel taip pat pabrėžė, kad ,,būtina
veikti šiandien”. 

Į konferenciją, kuri tęsis dešimt
dienų, atvyko 147 aukščiausio lygio
delegacijos ir apie 40 tūkstančių da-
lyvių. Konferencijos eigą nušviesti
susirinko per 3 000 žurnalistų iš viso
pasaulio. Paryžiuje surengtos kon-
ferencijos tikslas – pasiekti pasauli-
nį susitarimą, kaip toliau mažinti kli-
mato kaitą po 2020 m., pasibaigus
Kioto protokole numatytiems vals-
tybių įsipareigojimams.

ELTA
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A † A
STASĖ ABRAITYTĖ

KRIAUČELIŪNAS
mirė 2015 m. lapkričio 26 d. 
Gyveno Highland, IN.
Gimė 1919 m. kovo 9 d. Marijampolėje, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: vaikai Nijolė Macėnas, Jonas su žmona Char le -

ne Kraulis; keturi anūkai: Vaida su vyru Steven Andrews, Ed mun -
 das su žmona Debbie Macėnas, Teodoras Kraulis ir Emilija su
vyru Rob Larson; keturi proanūkai: Stephen ir Mit chell Andrews,
Jake Larson ir Alyssa Kraulis, daug giminių Lietuvoje, Kanado-
je ir Amerikoje.

Laidotuvės gruodžio 2 d., trečiadienį. Šv. Mišios už a. a. Stasės
sielą bus aukojamos Our Lady of  Grace bažnyčioje Highland, IN
10:30 val. r. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdę artimieji

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad

A † A
VYTAUTAS VEPŠTAS

mirė 2015 m. lapkričio 25 d. Vilniuje.
Gimė 1931 m. balandžio 2 d. Panevėžyje.
Gyveno Čikagoje ir pastaruoju  metu Vilniuje.
Priklausė Santaros-Šviesos federacijai.
Nuliūdę liko: žmona Henrieta, sesuo Dana Balčienė su šeima,

sesuo Laima  Denhardt su šeima, sūnus Linas su žmona Patricia
bei sūnumis Wolfgang ir Jules, duktė Indrė su sūnumi Dainiumi
ir dukra Laima.

Atsisveikinimas su artimaisiais vyks Vilniuje.

Nuliūdusi šeima

A † A
DANUTĖ DIRVONIENĖ

mirė 2015 m. lapkričio 27 d., sulaukusi 83 metų.
Danutė   Koklytė-Dirvonienė  gimė   1932 m. lapkričio  12 d. Ma-

rijampolėje, Lietuvoje. 
Su tėvais 1951 m. emigravo į JAV. Baigė Mt. St. Joseph kolegi-

ją  Cincinnati, OH,  gaudama verslo  administracijos bakalauro
laips  nį ir Midwest Montessori mokytojų kursus Čikagoje. Dirbo
Be verly Montessori mokykloje, o vėliau Kriau če liūnų vardo vai -
kų nameliuose dirbo vedėja.

1983 m. su nedidele tėvų grupe lietuvių vaikams Lemonte įs -
teigė Montessori mokyklėlę ,,Žiburėlis”. 1985 m. ,,Early Child hood
Edu ca tion” srityje gavo magistro laispnį.

A. a. Danutė buvo Lietuvių skaučių seserijos skautininke, su
kitomis sesėmis paruošė vadovėlį ,,Sese, budėk”. Ji dalyvavo  or-
 ga nizacijoje ,,Vaiko vartaį į mokslą” veikloje.

Nuliūdę liko: vyras Rimantas Dirvonis, sūnus Vytautas, duk-
tė Violeta su vyru Tomu; sesuo Lydia Vaitkienė, brolis Jonas Kok -
lys, dukterėčios ir sūnėnai bei giminės Lietuvoje.

Danutė   buvo a. a.   Apolionijos  ir  Artūro Koklių duktė,  sesuo
a. a. Dalės Lukienės, a. a. Vito Koklio ir a. a. Algio Koklio.

Lankymas vyks ketvirtadienį, gruodžio 3 d. nuo 4 val. p. p. iki
9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.,
Lemont, IL.

Laidotuvės  penktadienį, gruodžio 4 d. 10:30 val. r. iš Pet kus
laidojimo namų a. a. Danutė bus palydėta į Pal. Jurgio Ma tu laičio
misiją, kurioje 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Velionė bus pa -
laidota Lietuvių  tautinėse kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Žiburėlio” arba ,,Vaiko vartai į
mokslą” organizacijoms.

Nuoširdžiai kviečiame  draugus ir pažįstamus  dalyvauti  at-
si s veikinime ir laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

Šv. Mišios už Garbingosios 
Dievo Tarnaitės Marijos Kaupaitės beatifikaciją

Gruodžio 5 d., šeštadienį, 9:30 val. ryto Seselių Kazimieriečių vie-
nuolyno koplyčioje, 2601 W. Marquette Rd. Chicago, IL bus atnašau-
jamos šv. Mišios meldžiant, kad būtų beatifikuota Garbingoji Dievo
Tarnaitė Marija Kaupaitė.  Šv. Mišias atnašaus kunigas Brian G. Walker,
St. Benedict the African-West parapijos bažnyčios klebonas. Visi kvie-
čiami.

Daugiau informacijos tel.  773-349-8064.

BRIGHTON PARK  
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS

NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJOS
(2745 W. 44 ST., CHICAGO, IL 60632)

KALĖDINIS ŠVENTRAŠTIS
Lapkričio 29 d. (I Advento sekmadienis) 10 val. r. šv. Mišias atnašaus kun.
Gediminas Keršys

Gruodžio 6 d. (II Advento sekmadienis) 10 val. r. šv. Mišias atnašaus kun.
Gediminas Keršys

Gruodžio 13 d. (III Advento sekmadienis) 10 val. r. šv. Mišias atnašaus kun.
Gediminas Keršys 

Gruodžio 19 d. (šeštadienis) 1 val. p. p. Advento rekolekcijas ves tėvas Lukas
Laniauskas, SJ.

Gruodžio 20 d. (IV Advento sekmadienis) 10 val. r. šv Mišias atnašaus kun.
Gediminas Keršys. Po pamaldų vyks suneštinis Kalėdinis pobūvis parapijos
salėje.

Gruodžio 24 d. (ketvirtadienis) 9 val. v. Bernelių šv. Mišias atnašaus kun.
Gediminas Keršys

Gruodžio 25 d. (penktadienis) 10 val. r. Kalėdų ryto šv. Mišias atnašaus kun.
Gediminas Keršys

Gruodžio 27 d. (sekmadienis) 10 val. r. Šv. Šeimos šv. Mišias atnašaus kun.
Gediminas Keršys

Sausio 1 d. (penktadienis) 10 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimdytojos šventės
ir Naujųjų metų šv. Mišias atnašaus kun. Gediminas Keršys

Sausio 3 d. (sekmadienis) 10 val. r. Trijų Karalių šv. Mišias atnašaus kun.
Gediminas Keršys

Primename, kad kiekvieną ketvirtadienį 8 val. r. šv. Mišios aukojamos lietuviš-
kai.  Po pamaldų klausomos išpažintys.

Purvo gniūžtę gavus
Jūs, be abejo, esate girdėję: akis už akį, dantis už dantį. Bet tai – Se nojo Tes-

tamento moralė. Naujajame Testamente tokia moralė nebegalioja. Ten sakoma:
„Jei kas nori su tavim bylinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą;
jei kas verstų tave nueiti mylią, nueik su juo dvi”. (Mt 5, 40–41)

Bet atsidūsti ir pagalvoji: ką gi da ryti, kad tokia moralė gyvenime la bai sun-
kiai pritaikoma. Štai kalba pro tingas, mylintis, mąstantis, besi sie lojantis žmogus.
Štai prabyla ant ra sis, neturintis ramaus apsisvarstymo ir meilės savo širdyje, už
tiesos žodį nesurandantis daugiau nieko kaip tik saują purvo ar šluotą dilgė lių.
Štai pirmasis, už meilės tartį ta vęs akibrokštą, išsigąsta ir nutyla.

Matydamas tokią skriaudą, imi kartais ir pagalvoji: gal jau geriau akis už akį,
dantis už dantį negu to kia neteisybė?

Oi, ne! Meldžiu tave: nepasiduok tokiai kvailai, ūmiai ir paviršutiniš kai gal-
vosenai. Jei už tiesą gausi į dantį, nesistenk išdaužti danties – nei vieno, nei ant-
ro. Jei už meilės ir gerumo žodžius gausi tik saują purvo, ne išsigąsk ir nenutilk!
Atsi mink: iš min tį gali nutildyti arba pa pildyti tik didesnė išmintis, bet ne pur vas.
Todėl neišsigąsk, nenutilk, neužsklęsk savo gerosios atminties savyje, nes tai irgi
būtų nusikaltimas, tolygus paska ti nimui drabstyti į veidus purvą. Tu ver čiau pa-
sielk pagal Evangeliją ir atsikeršyk, vietoj vie nos mylios nueidamas dvi, – toliau
kalbėk, skelbda mas tiesą ir meilę.

Įsidėmėk: geras žmogus iš savo širdies lobyno ima gera, o blogasis iš blo-
go lobyno ima bloga. Jo burna kal ba tai, ko pertekusi širdis (Lk 6, 45)

Neapleisk, nepaslėpk gerojo savo širdies lobyno!
1994 sausio 29

Iš kn. ,,Tėvo Stanislovo pamokslai” Vilnius, 1994 m.



DRAUGAS12 2015 GRUODŽIO 1, ANTRADIENIS

PAS MUS 
IR

APLINK MUS
� Bernardinai.lt kviečia drauge išgyventi
adventinį laukimą  – užsisakykite ir kasdien
savo pašto dėžutėje rasite trumpą medita-
ciją, palydėsiančią iki Kristaus gimimo
šventės – Kalėdų. Gruodžio 8 d. Katalikų
Bažnyčia pradeda Gailestingumo metus, to-
dėl šįkart parinkome minčių iš popiežiaus
Pranciškaus laiško, kuriuo jis praneša apie
Jubiliejinius metus ir išskleidžia Gailestin-
gumo prasmę. 

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius gruodžio 2 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityk-
lą, kur matysite kontroversinį filmą anglų kal-
ba ,,Europe’s Last Stand – America’s Final
Warning” apie islamo religijos dabartinį
bandymą užkariauti pasaulį. 

� Gruodžio 6 d. sekmadienį, Apreiškimo
parapijos salėje, 70 Havemeyer Street,
Brooklyn, NY 11211, nuo 11:15 val. r. iki
1:30 val. p. p. vyks Kalėdinė mugė. Ją ren-
gia NY Tautodailės institutas, NY Lietuvių
skautų tuntas ir Apreiškimo parapijos veik-
los komitetas. Mugės metu, 11:30 val. r. ir
12:30 val. p. p., vyks kalėdinių šiaudinu-
kų pamokos vaikams ir suaugusiems. Dau-
giau informacijos suteiks: Pat Sidas
SID@aol.com, Rasa Sprindys vil-
kau72@yahoo.de arba Nida Schmedlen
nida1012@gmail.com. 

� Rytinio Long Islando Kalėdinė vakaronė
vyks gruodžio 19 d. 6:30 val. v. Moose Lod-
ge, 51 Madison Street, Riverhead, NY
11901. Daugiau informacijos: Rasa Mitru-
levičienė, el. paštas: rmitruleviciene@ny-
lithuanian.org

http://draugokalendorius.org

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija

ADVENTAS IR ŠV. KALĖDOS 
Kalėdinis  chorų koncertas bažnyčioje

sekmadienį, gruodžio 13 d., 12:30 val. p. p. 

Bendruomeninis Susitaikymo vakaras (išpažintys)
ketvirtadienį, gruodžio 17 d., 7 val. v.
penktadienį, gruodžio 18 d., 11 val. r.

antradienį, gruodžio 22 d., 7 val. v.

Kūčių vakaro šv. Mišios bažnyčioje
ketvirtadienį, gruodžio 24 d., 4 val. p. p. 

Misijos Kūčių vakarienė
ketvirtadienį, gruodžio 24 d., 6:30 val. v.
(prašome registruotis iki gruodžio 22 d.)

Bernelių Mišios
ketvirtadienį, gruodžio 24 d., 10 val. v.

Kalėdų šv. Mišios
penktadienį, gruodžio 25 d., 9 val. r. ir 11 val. r.

Šventosios Šeimos ir visų  šeimų šventės  su blynų pusryčiais
sekmadienį, gruodžio 27 d.

šv. Mišios 9 val. r., 11 val. r. ir 6 val. v.

Biblinė vaikų stovykla Ateitininkų namuose
pirmadienį ir antradienį, gruodžio 28–29 dienomis

Naujųjų Metų  išvakarėse šv. Mišios
ketvirtadienį, gruodžio 31 d., 6 val. v.

Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja (Naujieji Metai) – šv. Mšios
penktadienį, sausio 1 d., 9 val. r., 11 val. r. ir 6 val. v.

Sekmadienį, gruodžio 6 d., 2 val. p. p. Mokslo ir pramonės muzie juje
(Museum of Science and Indus try) Čikagoje tautinių šokių grupė ,,Lietuvos
Vyčiai” (vadovės Lidija Ringienė ir Aušra Karalienė), šokių grupė  „Suktinis”
(vadovė Giedrė Elek šy tė-Knieža) ir Čikagos Lie tu vių operos kamerinis cho-
ras (vadovė Jūratė Grabliauskienė) atliks tradici nę kaledinė programą. 

Lietuvos Vyčiai lietuviškų tradicijų, šokių ir muzikos programą mu ziejaus
lankytojams šventėje „Kalė dos aplink pasaulį” (Christmas Around the World
and Holiday of Lights) atlieka nuo 1964 m., o šiaudi nukais papuošta lietuviška
eglutė (puošta Sue Radavich-Whelan) di džio joje eglučių salėje statoma kas-
met nuo Antrojo pasaulinio karo. 

Kviečiame visus atvykti ne tik į lietuvių pasirodymą gruodžio 6 d., bet ir
į eglučių parodą, kuri veikia jau dabar ir vyks iki 2016 m. sausio 3 d. Susipa-
žinsite su viena iš gražiau sių Čikagos miesto tradicijų!  Mokslo ir pramonės
muziejaus adresas:  5700 South Lake Shore Drive, Chicago. 

Lidija Ringienė
„Lietuvos Vyčių” vadovė

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Marquette Park)

ADVENTAS IR ŠV. KALĖDOS 
ŠV. MIŠIŲ IR ŠVENTINIŲ RENGINIŲ TVARKA

Bendruomeninis susitaikymo vakaras (išpažintys)
Šeštadienį, gruodžio 19 d., 3 val. p. p.
Asmeninės išpažintys kiekvieną šeštadienį  nuo 3 val. p. p. iki 4 val. p. p.

Kūčių vakaro šv. Mišios
Ketvirtadienį, gruodžio 24 d., 6 val.  v. vaikų, jaunimo Mišios 
Bernelių Mišios  – ketvirtadienį, gruodžio 24 d., 10 val. vak. 

Kalėdų dienos šv.  Mišios
Kalėdų šv. Mišios  – penktadienį, gruodžio 25 d.
9:30 val. r. –  anglų kalba ir 11  val. r. – lietuvių kalba

Naujųjų Metų išvakarėse šv. Mišios bus  atnašaujamos  
ketvirtadienį, gruodžio 31 d., 9 val. ryte

Švč. Mergelės Marija, Dievo Gimdytoja (Naujieji Metai)
Šv. Mišios penktadienį, sausio 1 d., 11 val. r. 

Prie kalėdinių eglučių – lietuviškos programos


