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Pavyduoliai mirs, bet pavydas – niekados – Molière

Michigano apygarda
gyvuoja! – 6 psl.

Nemuno krantus sujungė lynų
kelias – 10 psl.
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Užsienio reikalų ministras lankosi JAV
Lietuvos užsienio reikalų ministras
Linas Linkevičius gruodžio 7–12
dienomis su darbo vizitu lankosi JAV
– Washingtone ir New Yorke.

Gruodžio 7–9 d. Washingtone
bus surengti ministro susi-
tikimai su JAV valstybės

sekretoriaus pavaduotoju politi-
niams reikalams Thomas Shan-
non, JAV prezidento vyriausiąja pa-
tarėja Rusijos klausimais Celeste
Wallander, JAV Atstovų rūmų Už-
sienio reikalų komiteto pirminin-
ku Edu Royce, buvusiu JAV gyny-
bos sekretoriumi Chuck Hagel, ne-
vyriausybinių organizacijų ir ana-
litinių centrų vadovybe – The Broo-
kings instituto prezidentu Strobe
Talbott, JAV tyrimų centro CNAS
(Center for a New American Secu-
rity) vadove Michele Flournoy, At-
lanto tarybos prezidentu Fred Kem-
pe ir Hudsono instituto prezidentu
Ken Weinstein.

Susitikimų metu bus aptartos
aktualios transatlantinės darbot-
varkės bei dvišalių Lietuvos ir JAV
santykių temos: saugumo situacija
regione ir pasaulyje, sprendimai dėl
kolektyvinės gynybos įgyvendini-
mo stiprinant gynybos ir atgrasy-
mo pajėgumas Baltijos jūros re-
gione, padėtis Ukrainoje, dvišalis
Lietuvos ir JAV ekonominis ben-
dradarbiavimas, energetinio ir in-

B. Obama 
žada įveikti 
terorizmo
grėsmę

formacinio saugumo klausimai.
Vizito Washingtone metu L.

Linkevičius duos interviu televizijos
kanalui „CNN”, susitiks su dien-
raščio „The Washington Times”

redakcija, dalyvaus neformaliame
susitikime su Gruzijos gynybos min-
istre Tinatin Khidašeli, taip pat apsi-
lankys atidarytame memoriale
Holodomorui atminti. – 2  psl.  

Linas Linkevičius D. Ufarto/BLF nuotr.

JAV prezidentas Barack Obama EPA – ELTA nuotr.

JAVprezidentas Barack Obama po San Bernardine
surengtų masinių žudynių, nusinešusių 14 gyvy-

bių, pasakė retą kalbą Ovaliajame kabinete. Šalies vadovas
praėjusią savaitę surengtą išpuolį pavadino ,,terorizmo
aktu, kuris buvo skirtas žudyti nekaltus žmones”, tačiau
pridūrė, kad ,,laisvė yra stipresnė nei baimė”. B. Obama taip
pat teigė, kad JAV privalo griežtinti ginklų įstatymus, kad
potencialiems užpuolikams būtų sunkiau jų įsigyti. Be kita
ko, šalies vadovas pažadėjo, kad JAV įveiks besivystančią
terorizmo grėsmę, tiesa, pridūręs, jog amerikiečiai negali
,,sukilti vieni prieš kitus, leisdami šiai kovai tapti karu tarp
Amerikos ir islamo” – 2  psl.  



nau jo vadovo arba naujo prezidento, po piežiaus iš-
rinkimo. Nežinia, ką naujo jis atneš, kaip keisis tai,
kas tapo įprasta. Kiekvienas laukimas paženklintas
netikrumo, tam tikro nerimo, nežinios. Nežinome,
kaip juos įveikti.

Visas Senasis Testamentas kupi nas pažadėto Me-
sijo laukimo. Taigi laukiama asmens, kuris pa-
trauks vi sus, išgelbės, tikrai nenuvils. Tas pa žadas
patvirtintas paties Dievo, kuris visuomet įvykdo, ką
pažadėjęs. Mes, krikščionys, laukiame antrojo Kris-
 taus atėjimo, tikėdamiesi, kad Jis at kurs teisingumą
ir įgyvendins  taiką,  panaikins  bet kokį blogį. Šis
atė jimas pristatomas gąsdinančiais vaizdais, apie ku-
riuos girdėjome Evangelijoje: „Bus ženklų saulėje,
mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis, gąs-
dinamos baisaus audringos jūros šniokštimo” (Lk 21,
25). Nenuostabu, kad paskutinės žmonijos istorijos
dienos vaizduojamos kaip visuotinė katastrofa. Ne
kartą ir šiandien išgir dę apie nelaimes arba sukre-
čiančius įvykius sakome: „Tai jau pasaulio pabaiga,
jei tokie dalykai dedasi.”

Tačiau tai dalinis vaizdas. Pir mie ji krikščionys
labiau dėmesį at kreipė į kitą laukimo aspektą:
džiaugs mą sutikti Išganytoją. Todėl mel dėsi taip, kaip
skaitome paskutiniuose Šventojo Rašto puslapiuose:

„Ma ranata, ateik, Viešpatie Jėzau!” 
Kodėl nelaimių pranašystės, ap rašytos net

evangelijose, jiems tapo džiaugsmingu laukimu?
Visų pirma todėl, kad tie krikščionys laukė Jė-
 zaus Kristaus, kurį tikėjo kaip savo Gelbėtoją, ku-
rio meile ir gerumu pa sitikėjo labiau negu bet
kuo kitu. Ateities įvykiai gali būti gąsdinantys,
bet jie žinojo, kad visa yra Vieš paties galioje. Šv.
Klaudijus Kolomb jeras, Švč. Jėzaus Širdies pa-
maldumo skleidėjas, yra parašęs gražią maldą,

kurioje prisipažįsta, kad baiminasi dėl visko, visų pir-
ma dėl savo silpnumo ir pavojaus sunkiai nusidėti,
bet dėl vieno dalyko nė kiek neabejoja: begalinio Jė-
zaus gerumo. Šis pasiti kėjimas išgelbės, net jei visa
kita sugriūtų. 

Advento laiku laukiame Jėzaus – Asmens, kuris
pakeis viską. Su Juo ateina Dangaus karalystė, at-
nešanti didesnių pakeitimų už visas pasaulio revo-
liucijas. Tačiau tai pasikeitimas tik į gera. Tikėjimo
išpažinime  sako me,  kad   Kristus „ateis gyvųjų ir
mi rusiųjų teisti”. Tačiau graikų kalboje, kuria buvo
sukurtas tikėjimo išpa žinimas, išreikšta šiek tiek
kita min tis: Kristus „yra ateinantis” gyvųjų ir mi-
rusiųjų teisti. Taigi Jis vis artėja, o mes pamažu Jį
priimame, kol šis susitikimas iki galo įvyks ir kar-
tu su Juo būsime pas dangiškąjį Tėvą. Bet ar nesi-
kreipiame  į  Jį jau šiandien sakydami: „Tėve mū-
sų”?

Mūsų laukimas panašesnis ne į sėdėjimą gele-
žinkelio stotyje, o važia vimą traukinio vagone, kai
klausiame: „Ar jau greitai būsime pas tuos, kurie
mūsų laukia?” Kas į pasaulį ir jo įvykius žvelgia
krikščionišku žvilgsniu, tam nėra sunku melstis kaip
pirmųjų amžių krikščionims: „Ateik, Viešpatie Jė-
zau!”
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Su pirmuoju Advento sekmadieniu
pradedame naujus liturginius me-
tus, naują tikėjimo kelionės etapą.

Adventas reiškia atėjimą. Prisime na me
dvejopą Jėzaus atėjimą: kai Dievo Sūnus
gimė iš Mergelės Marijos, taip pat mąsto-
me apie Jo šlovingą sugrįži mą, kai „ateis
gyvųjų ir mirusiųjų teisti”, kaip sakome ti-
kėjimo išpa ži nime. 

Laukimas – neatskiriama mūsų gyve-
nimo dalis, paliečianti tūkstan čius situaci-
jų   pradedant  mažomis,  banaliomis  ir   baigiant
esminėmis,  reikšmingiausiomis.  Kiekvienas kaž-
 ko laukiame: kada užaugsiu..., kada baigsiu mo-
kyklą..., kada  sukursiu  šeimą.  Gyvenimas be to-
kių   lūkesčių   neįsivaizduojamas.  Vienas   autorius
rašė:  „Jei  rytoj  nepatekėtų  saulė,  bū tų siaubin-
ga žinia, bet ne tokia bai si, jei rytojaus iš viso ne-
būtų.” Gerai, jei dar galime laukti. Tačiau laukimas
dažnai išvargina, daro irzlius ir nepatenkintus.
Daugelis gyvena vien lūkesčiu: žiemą laukia pava-
sario, pa vasarį – vasaros atostogų, vasarą – rudens
derliaus ir t. t.

Laukiame taip pat išorinių daly kų, įvykių:
kada gausiu algą..., kada ateis atsakymas į paklau-
simą..., kada pagerės padėtis. Taip pat kada atvažiuos
autobusas, kada prieis eilė pas gydytoją. Laukdami
gaištame laiką, bet tai laikome normaliu dalyku. Blo-
 giau, kai tenka laukti neužtikrintų da lykų: liūties
metu nežinia, ar ne apsems namų, atėjus ekonomi-
nei kri zei baisu, kad gali prarasti darbą. Nuo pavojų
stengiamės apsidrausti, bet ne nuo visko apsisau-
gosi. 

Būna dar kitoks laukimas, kai laukiame asmens
ir susitikimo su juo. Kiek įtampos būna laukiant

Ar baisu laukti?
ARKIVYSK. LIONGINAS VIRBALAS

,,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!

Atkelta iš 1 psl.

Gruodžio 11 d. New Yorke ministras
dalyvaus Lietuvos inicijuotame Jungtinių
Tautų (JT) Saugumo Tarybos posėdyje dėl
Ukrainos. Jo metu bus aptartos Minsko
susitarimų įgyvendinimo ir žmogaus
teisių padėties okupuotose Ukrainos te-
ritorijose problemos. Užsienio reikalų
ministras kritinę žmogaus teisių padėtį
Rytų Ukrainoje taip pat aptars su JT ge-
neralinio sekretoriaus atstovu žmogaus
teisių klausimams Ivanu Šimonovičiumi.

Dvišaliuose ministro susitikimuose
su JT generaliniu sekretoriumi Ban Ki-
moon, JT generalinio sekretoriaus pa-
vaduotoju Hervé Ladsous ir JAV nuola-
tine atstove prie Jungtinių Tautų Sa-
mantha Power ketinama aptarti teroriz-
mo grėsmių, migracijos, JT taikos pa-
laikymo operacijų bei kitus aktualius
klausimus.

Artėjant Lietuvos narystės JT Sau-
gumo Taryboje pabaigai L. Linkevičius
Jungtinių Tautų būstinėje New Yorke
atidarys šiai progai skirtą menininko Ray
Bartkaus parodą. 2014–2015 metų narys-
tę JT Saugumo taryboje Lietuva baigs šių
metų pabaigoje.

URM info

Užsienio reikalų
ministras lankosi JAV

B. Obama žada įveikti terorizmo grėsmę

Atkelta iš 1 psl.

,,Jei norime įveikti terorizmą, privalome užsitik-
rinti musulmonų bendruomenės, kaip vienos iš tvir-
čiausių sąjungininkių, pagalbą, o ne įtarinėti ją ar jos
nekęsti”, – kalbėjo B. Obama, priminęs, kad ameri-
kiečiai musulmonai yra JAV visuomenės dalis.

Prezidentas įspėjo, kad vadinamosios ,,Islamo
valstybės” ekstremistai siekia sukiršinti amerikie-
čius su šalies musulmonais. Pasak jo, terorizmas per-
ėjo į naują etapą, pradedant nuo didelio masto ,,Al
Qaeda” grupuotės atakų, baigiant ne tokiais sudėtin-
gais išpuoliais, kuriuos vykdo suradikalėję asmenys.

B. Obama pabrėžė, kad JAV ir jų sąjungininkės su-
intensyvino ,,Isla mo valstybei” priklausančios naftos
infrastruktūros bombardavimą, taip pat tęs nuosai-
kiųjų sukilėlių Irake ir Sirijoje mokymus ir apginkla-
vimą. Pasak Prezidento, šalis taip pat gali daug ką nu-
veikti namuose, bandydama pažaboti terorizmą. Jis
ragino griežtinti ginklų kontrolę, taip pat įsakė Vals-
tybės departamentams ir Vidaus saugumo departa-

mentui peržiūrėti K-1 sužadėtinės vizos programą, pa-
gal kurią į JAV atvyko San Bernardine išpuolį su vyru
įvykdžiusi moteris.

Tai buvo tik trečias B. Obama kreipimasis Ova-
liajame kabinete per jo prezidentavimo metus. Šiame
kabinete sakomos kalbos, skirtos nacionalinės svarbos
įvykiams.

Prezidentas kalbėjo po praėjusią savaitę įvykusio
išpuolio, kurio metu sutuoktinių pora nužudė 14 žmo-
nių. 28-erių Syed Rizwan Farook ir jo 29-erių žmona
Tashfeen Malik surengė žudynes darbovietės Kalėdi-
niame vakarėlyje, o vėliau buvo nukauti per susišau-
dymą su pareigūnais. Nusikaltėliai per žudynes nau-
dojo pistoletus ir pusiau automatinius ginklus, ku-
riuos jie teisėtai įsigijo JAV. Vėliau poros namuose
buvo aptikta bombų, ginklų ir tūkstančiai šovinių. Fe-
deralinis tyrimų biuras (FTB) tiria pranešimus, esą T.
Malik prieš išpuolius ,,Facebook” paskyroje buvo pa-
sidalijusi žinute, kurioje prisiekė ištikimybę ,,Islamo
valstybei”. 

ELTA
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eivijos istorijos tyrinėjimams. 1999 m. disertaciją
apgynęs VU, V. Bartusevičius 2012 m. išleistame vei-
kale „Lietuviai DP stovyklose Vokietijoje 1945–1951”
pateikė išsamų vaizdą apie lietuvių pabėgėlių gy-
venimą ir veiklą pokario Vokietijoje. Aktyviai da-
lyvauja Vokietijos Lietuvių Bendruomenės veikloje.

Puslaidininkių fizikos specialistas Remigijus
Gaška – pirmosios pasaulyje monografijos apie
kietakūnį apšvietimą bendraautoris.  R. Gaška
1988 m. VU įgijo fizikos-matematikos mokslų kan-
didato laipsnį, o Wayne valstybiniame universitete
JAV 1996 m.  apgynė elektros inžinerijos disertaciją.
Nuo 1999 m. vadovauja savo įkurtai elektroninių
technologijų įmonei. Aktyviai bendradarbiauja su
Lietuvos kolegomis, už puslaidininkių studiją
kartu su Lietuvos bendraautoriais 2008 m. apdo-
vanotas Lietuvos mokslo premija. Įsteigė vardinę
premiją už geriausius VU fizikos bakalauro darbus.

200 tarptautinio lygio mokslo straipsnių
autorius, Katalonijos politechnikos universiteto
profesorius Kęstutis Staliūnas 2001 m. įgijo habi-
lituoto daktaro laipsnį taip pat VU. Aktyviai pro-
paguoja fizikos mokslo naujoves, su Lietuvos ko-
legomis vysto naujas idėjas, kartu vykdo tarptau-
tinius projektus, konsultuoja jaunuosius Lietuvos
mokslininkus, bendradarbiauja su Lietuvos aukš-
tųjų technologijų pramone.

Michigano universiteto (University of Michi-
gan – UM) psichologijos profesorius Linas A. Bie-
liauskas, vadovaujantis Amerikos klinikinės
neuropsichologijos akademijai, daktaro mokslo
laipsnį įgijo Ohio universitete. Aktyviai bendra-
darbiauja mokslo asociacijų veikloje. Daugiau nei
20 metų bendradarbiauja su Baltijos šalių psicho-
logais. Lietuvoje tęsia savo tėvo – taip pat psicho-
logijos profesoriaus, buvusio PLB pirminin ko Vy-
tauto Bieliausko – tradiciją: skaito paskaitas, kon-
sultuoja psichologinio įvertinimo priemonių kū-
rimo srityje, dalyvauja bendruose tyrimuose.

Vienas iš Airijos Lietuvių Bendruomenės
kūrėjų fizikas Darius Čeburnis yra tarp labiau-
siai pasaulyje cituojamų geomokslininkų.  Fizi-
kos disertaciją 1997 m. apsigynęs Lietuvoje, Fizikos
institute, D. Čeburnis nuo 2001 m. dirba Naciona-
liniame Airijos universitete Galway. Su Lietuvos
bendraautoriais 2012 m. apdovanotas Lietuvos
mokslo premija. Aktyviai dalyvauja pasaulio lie-
tuvių mokslininkus jungiančios asociacijoje Fu-
tura Scientia, propaguojančioje vakarietišką pa-
tirtį siekiant tarptautinio Lietuvos mokslo konku-
rencingumo. 

Oficialiąją dalį užbaigė Vilniaus vario kvintetas,
sugrojęs keletą nuotaikingų kūrinių bei kalėdinių
giesmių aranžuočių. 

Per didelį sveikintojų, draugų, kolegų, giminai-
čių būrį pavyko prisibrauti prie čikagiečio, Univer-
sity of  Michigan profesoriaus Lino Algirdo Bieliausko.
Profesorius kelias minutes paskyrė „Draugui”. 

– Ar liksite Lietuvoje ir Kalėdoms? 
– Esu buvęs Lietuvoje Kalėdų laikotarpiu, tačiau

niekada nesu čia jų sutikęs. Ir dabar atvykau vos ke-
lioms dienoms – negalėsiu laukti švenčių. Man vos
prieš dvi savaites pranešė, jog esu pagerbtas šia pre-
mija ir esu kviečiamas aplankyti Vilnių. Viskas
įvyko labai staiga. 

– Ar labai džiaugiatės apdovanojimu? 
– O, taip. Labai! Labai gražiai buvau pagerbtas. 

– Ar seniai bendradarbiaujat su Lietuvos psichologais? 
– Oooo... čia dar nuo mano tėvų viskas prasidė-

jo... Aš gi Lietuvoje neaugau, bet, kaip matot, kalbą
moku! 

– Ir šnekat puikiai! Aš gerai prisimenu Jūsų tėvelio pas-
kaitas, skaitytas, berods, 1989 metais VU psichologijos stu-
dentams. 

– Tikrai? Labai malonu girdėti! Tėvelis labai no-
rėjo, kad mes išlaikytume su Lietuva gyvus santy-
kius. O ir pats jis daug nuveikė Lietuvoje ir Lietuvai.
Ir man tai neblogai pasisekė. 

Apdovanojimai labiausiai nusipelniusiems lietuvių mokslininkams  

VITALIUS ZAIKAUSKAS

Gruodžio 3 dienos popietę į Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos iškilmių salę rinkosi patys žymiausi Lietu-
vos mokslininkai, menininkai, akademinės visuo-
menės atstovai. Čia už tarptautinio lygio mokslo pa-
siekimus ir bendradarbiavimą su Lietuva jau devintą
kartą ministerijos premijomis buvo apdovanoti
penki užsienio lietuviai. Tarp susirinkusiųjų matėsi
vienas kitas išeivijos mokslininkas, jau anksčiau
įvertintas šiuo garbingu apdovanojimu. 

Iš viso mokslo premijoms šiemet buvo pateikta
14 kandidatūrų iš 9 šalių. Keturis kandidatus pa-
teikė JAV lietuviai, tris – Vokietijos, po vieną

kandidatą pasiūlyta iš Australijos, Šveicarijos, Ai-
rijos, Ispanijos, Austrijos, Švedijos ir Čekijos.

Kandidatų paraiškas vertino Lietuvos mokslų
akademijos ekspertai, laimėtojus atrinko komisija,
sudaryta iš Švietimo ir mokslo ministerijos, Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės (PLB), JAV Lietuvių
Bendruomenės (JAV LB), Lietuvos mokslų akade-
mijos, Lietuvos mokslo tarybos, Prezidentūros ir Už-
sienio reikalų ministerijos atstovų. Iki šiol premi-
jas, kurios dydis – 3 800 eurų,  yra gavę 29 moksli-
ninkai.

Priminsime, kad šiemet mokslo premijas gavo
Vokietijoje gyvenantis istorikas Vincas Bartusevi-
čius, psichologas Linas A. Bieliauskas iš JAV bei trys
fizikai – Ispanijoje dirbantis Kęstutis Staliūnas, Da-
rius Čeburnis iš Airijos ir JAV gyvenantis Remigijus
Gaška. Keturi iš penkių premijos laureatų gimė ir
savo mokslinį kelią pradėjo Lietuvoje – jie yra Vil-
niaus universiteto (VU) absolventai. 

Iškilmes pradėjo Vilniaus vario kvintetas. 
Pirmoji sveikinimo žodį tarė Švietimo ir moks-

lo ministrė Audronė Pitrėnienė. Ji sakė, jog mūsų
yra daug visame pasaulyje, ir esame vienijami lie-
tuviškumo. Turime kuo didžiuotis – pirmiausia, se-
niausia Lietuvos aukštąja mokykla – VU, kur išsi-
lavinimą gavo beveik visi šių metų mokslo premi-
ja įvertinti didžiojo mokslo atstovai. Ši premija, sakė
ministrė, teikiama už lietuvių intelektualų pasie ki-
mus pasaulio moksle, tačiau, svarstant kandidatū-
ras, yra dar vienas svarbus reikalavimas – palaikyti
artimus ryšius su Lietuvoje gyvenančiais ir čia dir-
bančiais mokslininkais, bendradarbiauti su jais, da-
lintis patirtimi. Taip pat – palaikyti ryšius su Lie-
tuvos universitetais bei mokslų centrais.      

Visi šiemetiniai nominantai yra daug padėję
juos išauginusioms Alma mater, dažnai jose skaito
paskaitas, remia gabiausius studentus informaci-
ja bei metodikomis, savo publikacijomis papildo uni-
versitetų ir nacionalinės bibliotekų fondus. Ne vie-
nas apdovanotasis mokslininkas yra pasirūpinęs,
kad studentai iš Lietuvos galėtų atvykti į jų darbo-
vietes, išmoktų dirbti su naujausiomis technologi-
jomis, progresyviausiomis įrangomis, kurių Lie-
tuvoje nėra. 

Į laureatus kreipėsi PLB pirmininkės pava-
duotojas Rolandas Žalnierius, atstovaujantis 43 pa-
saulio šalims. Jis sakė, jog PLB didžiuojasi moks-
lo premijų laimėtojais, o taip pat dėkoja už lietu-
vybės išsaugojimą, Lietuvos vardo garsinimą. „Jūs
savo gyvenimą pašventėte Lietuvai ir mokslui.
Jūs, net ir likimų nublokšti toliau nuo Lietuvos, ne-
praradote ryšio su ja”, – kalbėjo R. Žalnierius. Jis
taip pat padėkojo apdovanotiesiems už jų pagalbą
šalies mokslui, perspektyviausiems studentams
bei paramą Lietuvos mokslo institucijoms.  

Šių iškilmių tradicija – keliolika minučių kiek-
vienas laureatas pasakoja apie save, savo mokslinę
veiklą. Kaip kolega žurnalistas pakomentavo apie
save ir savo nuopelnus pasaulio mokslui „žmonių
kalba”. Tai reikalinga, nes apdovanojimus stebi ne
vien tik siaurų specializacijų mokslininkai ir ne vi-
siems aišku, ką šie garbingi vyrai yra nuveikę, už
ką jiems skirti apdovanojimai. 

Štai jie, 2015 metų Mokslo premijų laureatai: 

Istorikas Vincas Bartusevičius 1981 m. Vo-
kietijoje, Hiutenfelde įsteigė Lietuvių kultūros ins-
titutą su lituanistine biblioteka ir lietuvių archy-
vu. Institute sukaupta medžiaga sudaro pagrindą iš-

Linas Bieliauskas V. Zaikausko nuotr.

– O Jūs dažnai apsilankote Lietuvoje? 
– Maždaug kas dvejus metus atvažiuoju. Pa-

prastai atvykstu kur kas ilgesniam nei dabar laikui
– kelioms savaitėms, skaitau studentams ir psi-
chologijos mokslininkams paskaitas, vedu semi-
narus. 

– Skaitysite ir šįkart? 
– Taip, VU Filosofijos fakulte – „Naujausi duo-

menys apie pažinimo pokyčius senstant”. Už pre-
miją reikia atsidėkoti! Kovo mėnesį numatau su-
grįžti vėl – tada jau kiek ilgesniam laikui. Ir jau nebe
vienai paskaitai, o paskaitų ciklui.

– Papasakokit apie save nors keliais žodžiais.
– Savo pirmąjį universitetą baigiau Cincinna-

tyje, ten mano tėtė buvo skyriaus vadovas. Po to dar
studijavau Ohio universitete – ten gavau ir savo dak-
taro laipsnį, o rezidentūra buvo Floridos universi-
tete. Tada ir vėl grįžau į Čikagą, kur išdirbau apie
trylika metų, kol persikėliau į UM. Ten jau šešeri
metai dėstau psichologiją.

Mane domina psichologijos sritis, tirianti pa-
gyvenusius žmones. Mat su amžiumi keičiasi žmo-
gaus atmintis, suvokimas, dėmesys. Tai man ir yra
įdomiausia. Labai artimai bendrauju su Lietuvos
psichologais – jie tikrai labai puikūs specialistai,
aukštos kvalifikacijos. Anksčiau jiems labai trūko
medžiagos, testų, metodikų. Tačiau čia mes kartu
jau nuveikėm labai daug. 

– Nebedrįstu Jūsų užlaikyti ilgiau, nes matau visą eilę
norinčių Jus pasveikinti, paspausti ranką… Dėkui už po-
kalbį.
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TELKINIAI

REGINA 
JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Paskutinį lapkričio ketvirtadienį šven-
tėme tradicinę Amerikoje Padėkos die-
ną.

Vieni turi šeimas, kiti esame vie-
niši. Prieš keletą metų Dievo
Apvaizdos lietuvių parapijoje

buvo pradėta graži ir nauja tradicija –
ruošti Padėkos dienos šventę parapi-
joje. Kadangi ši šventė visiems patiko,
buvo nuspręsta ir šiais metais ją tęsti.

Padėkos diena prasidėjo šv. Mi-
šiomis Dievo Apvaizdos bažnyčioje.
Šv. Mišias aukojo klebonas kun. Gin-
taras Antanas Jonikas. Šios dienos pa-
mokslo tema buvo apie tikėjimą, pa-
dėką bei dėkingumą. Kun. G. A. Joni-
kas ragino dėkoti Dievui už visas su-
teiktas malones – už kunigystę, para-
piją, geradarius, draugus. Buvo padė-
kota už šį kraštą, gamtą ir laisvę. 

Liturginius skaitinius skaitė pa-
rapijos pastoracinės tarybos vicepir-
mininkas Algis Kaunelis. Prie alto-
riaus aukas nešė: Algis Kaunelis –
Amerikos ir Lietuvos vėliavas, simbo-
lizuojančias mūsų kraštus ir laisvę; Su-
san Bubnelis – žvakę, kad mūsų gyve-
nimo keliai būtų apšviesti; Teresė Vait-
kūnaitė – kūdikio statulėlę – už gyvy-
bę;  Birutė Duncan – maldaknygę ir ro-
žinį – už mūsų tikėjimą; Ellen Komer
– krištolinę širdelę, simbolizuojančią
meilę. O už sveikatą – pintinė vaisių,
kviečių, daržovių – jau anksčiau buvo
padėta prie altoriaus. Klebonas kun. G.
A. Jonikas palaimino aukas. 

Parapijos kultūros centro priean-
gyje buvo pastatytas „Padėkos medis”.
Buvo užklausta: už ką esame dėkingi?
Parapijiečiai ir svečiai parašė savo in-
tencijas, už ką jie yra dėkingi, ir lape-
lius pakabino ant „Padėkos medžio”. 

O po to parapijiečiai susirinko ru-
dens tema išpuoštoje parapijos salėje.
Šių eilučių autorė ir renginio organi-
zatorė pasveikino dalyvius, priminė,
kad anksčiau šį rytą Detroito miesto
centre vyko kasmetinis Padėkos dienos
paradas. Šių metų šūkis – „Happy to-
gether”. „Tai ir mes, Dievo Apvaizdos
parapijiečiai ir svečiai, džiaukimės su-
sirinkę švęsti Padėkos dieną mūsų ant-
ruose namuose”. 

Kleb. kun. un. G. A. Jonikas buvo
pakviestas sukalbėti padėkos maldą ir
palaiminti vaišes. O parapijos nuolati-
nė šeimininkė Regina Greenhalgh
mums paruošė tradicinius amerikiečių
pietus: keptą kalakutą ir kitas gėrybes.

Oficialios programos ar paskaitos
nebuvo – visi žinome apie JAV ir Ka-
nados Padėkos dienos tradiciją. Tai
derliaus nuėmimo pabaigos linksma

šeimos šventė, į kurią susirenka, su-
važiuoja artimieji ir draugai. Taip pat
žinome lietuvišką padėkos dieną – šv.
Martyno dieną. Ji, skirtingai nei šv. Jur-
gio, buvo gyvulių į tvartus suvarymo
diena. „Šv. Martynas tvartus uždaro, o
šv. Jurgis juos atidarys...” Tą dieną
baigdavosi bernų ir mergų samdymas,
įvertindavo derlių, atpildavo javų ir
atsiskaitydavo su kalviu bei kerdžiumi.
Vaišindavosi kuo riebesne kepta žą-
siena. Klaipėdos kraštas iki šiol garsus
savo kopūstiene su kepta žąsimi. Pajū-
rio žmonės sakydavo: „Jei per šv. Mar-
tyną ant stalo jos būsią, visus metus nie-
ko netrūksią”.

Po pietų mūsų gerbiamas klebonas
kun. Gintaras Antanas Jonikas ben-
dravo su savo parapijiečiais, o po to
klausėmės liaudiškų bei estradinių
dainų. 

Džiugu, kad dalyvių mūsų rengi-
niuose vis daugėja! 

Visiems padėkota už pagalbą ruo-
šiant šventę. Po to buvo atneštas „Pa-
dėkos medis”, ir šių eilučių autorė per-
skaitė lapelius, už ką susirinkusieji
yra dėkingi. O dėkingi jie už šeimą, svei-
katą, draugus, gyvybę, parapiją, kuni-
gėlį, kalakutą, geradarius, lietuvybę, na-
melius ir už abi Reginas (šeimininkę ir
šventės organizatorę)!

Na, o koks lietuvių renginys be dai-
navimo! Taigi klebonui kun. G. A. Jo-
nikui vedant, padainavome kelias dai-
nas. 

Baigėme Padėkos dieną pakilios
nuotaikos, su šypsenomis ir dėkingumu
Dievui, Tėvynei bei savo parapijos šei-
mynėlei! Esame dėkingi už viską, ką tu-
rime. Tikėkimės, kad ir kitais metais tę-
sime šią gražią tradiciją!

NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Naujoji Lemonto Lietuvos dukte rų drau-
gijos (LDD) valdyba ir pirmininkė Dei-
mantė Komskienė entuziastingai griebė-
si darbų. Iš anksto buvo skelbiama poezi-
jos vakaronė „Iš kartos į kartą, iš širdies į
širdį”, Ateitininkų na muose rengiama š. m.
lapkričio 20 d. vakarą. Gilus pats vakaro-
nės pavadinimas – lyg estafetės perdavi-
mas iš kartos į kartą, nusakantis mūsų vy-
 resniosios kartos įkurtos labdaringos or-
ganizacijos perėjimą į jaunesnes rankas.
LDD visas geros valios mo teris kvietė į poe-
zijos, muzikos ir po kalbių vakaronę, kurios
metu žadėjo supažindinti su draugijos is-
torija, veikla ir ateities planais, o norinčias
– prisijungti, padėti išsaugoti vieną pirmųjų
labdaros organizacijų bei tęsti jos veiklą.
Kas gi daugiau, jei ne poezija, muzika bei
nuoširdus bendravimas iš širdies į širdį at-
gaivins mū sų sielas ūkanotą rudens vakarą.

Džiaugėmės gražiu ir šiltu rude-
niu, o čia staiga meteorologai pa-
skelbė penktadienio vakarą pra-

sidėsiant sniego pūgą. Oro pranašystės or-
ganizatorėms sukėlė nerimo, tačiau pra-
 dėję rinktis vakaro dalyviai abejones iš-
blaškė. Dalyvavo ir vyresnių mote rų, ta-
čiau daugumą dalyvaujančių su darė jau-
nosios kartos atstovės – naujosios emig-

Padėkos dienos šventė Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje

Padėkos dienos šventė Dievo Apvaizdos parapijoje. Reginos Juškaitės-Švobienės nuotr.

LDD poezijos vakaronė Lemonte

LDD poezijos vakaronės dalyviai. Nijolės  Nausėdienės nuotraukos
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Lituanistikos tyrimo ir studijų centro
veikla pristatyta Brighton Parke

LORETA TIMUKIENĖ

Lapkričio 22 d., sekmadienį, JAV Lietuvių Bendruomenės Brighton Parko apylinkės val-
dybos kvietimu apylinkės žmonėms pristatėme savo veiklą. Po šv. Mišių, kurias au-
kojo ku nigas Gediminas Keršys, susirinku siems į parapijos salę vykdomoji vicepirmininkė

Kristina Lapienytė papasakojo apie Lituanistikos tyrimo ir studijų centro (LTSC) turimus ar-
chyvus, jų tvarkymo ir saugojimo sąlygas bei planuojamus darbus. Apie J. Žilevičiaus-J. Krei-
vėno lietuvių muzikologijos archyvą, kuriame saugoma įvairi medžiaga apie lietuvių mu-
zikus, atlikėjus, dirigentus, trumpai papasakojo šio archyvo direk torė Genė Razumienė. 

LTSC paruoštas kilnojamas parodas pristatė vicepirmininkė Loreta Timukienė, susi-
rinkusieji galėjo ap žiūrėti vieną iš naujausių mūsų parodų – ,,Atversim dainų švenčių skry-
 nią”. Dvylikoje parodos stendų pasa kojama turtinga Šiaurės Amerikos dainų švenčių istorija,
šią parodą jau pamatė ne viena JAV lietuvių bendruomenė, ši ir kitos kilnojamos mū sų pa-
rodos ateityje bus pristatytos įvairiose JAV ir Kanados lietuvių gyvenamose vietose. Tai –
mūsų isto rija, kuria galime ir turime pagrįstai didžiuotis, tai – dalis mūsų kultūri nio paveldo,
neleidžiančio ištirpti svečioje šalyje tautų ir kultūrų įvai rovėje. 

Po pristatymo atsakėme į klausi mus, apylinkės žmonės domėjosi, kaip saugiai pas mus
laikomi archyvai, kaip tvarkyti savo asmeninius archyvus prieš perduodant juos sau gojimui,
ką reikėtų žinoti susidūrus su kolekcionieriais, prašančiais jiems atiduoti savo archyvinę
medžiagą. 

Dėkojame mus šiltai priėmusiai JAV LB Brighton Park apylinkės valdybai, taip pat sve-
tingoms šeimi ninkėms Daliai Urbonienei, Sigitai Tylienei-Šlutienei, Salomėjai Daulie nei,
Palmyrai Gilienei ir Birutei Juodvalkienei, visus susirinkusius vaišinusioms pačių paruoš-
tais ska nu mynais.

racinės bangos mote rys. Taigi kreipi-
masis į jaunesnės kar tos moteris pa-
siteisino. Į vakaro nę buvo kviesta bu-
vusi ilgametė LDD pirmininkė Joana
Krutulienė, vertinanti meną, poeziją,
deja, pablogėjus sveikatai kvietimo ji
turėjo  atsisa kyti.  Linkime jai stiprė-
ti.

Jaukioje salėje susėdus prie ži di-
nio, prie didžiulio Lietuvos Dukterų
draugijos įkūrėjo dr. kunigo Felikso Gu-
rausko portreto, vakaronę pradėjo
LDD pirmininkė Deimantė Komskie nė.
Pasidžiaugusi nepabūgusiais pū gos ir
atšalusio oro, ji pakvietė vice pirminin-
kę Gražiną Kazėnienę su kal bėti drau-
gijos maldą. Po to trum pai nušvietė
LDD veiklą. Ši draugija buvo įkurta
1959 m., pradžią veiklai davė grupelė
moterų, paakintų kun. Felikso Gurec-
ko. Veikla plėtėsi, narių daugėjo. Val-
dybos narės laikėsi ilgus metus, o ir pir-
mininkės viena kitą keitė tik po dau-
gelio veiklos metų. Draugijos narės dir-
bo pasiaukojamai: globojo senstančius
žmones, lankė juos, valė jų namus,
pirkdavo jiems maisto produktų, o įsi-
gijusios savus namelius Marquette
Parke, ne tu rinčius savos pastogės net
apgy vendindavo. Numatė ir ateitį –
kad senstantiems tautiečiams bus rei-
ka linga amžinojo poilsio vieta kapi-
nėse. Todėl nupirko keletą sklypų Tau-
ti nė se ir Šv. Kazimiero kapinėse. Lai do-
jant mirusiuosius padėjo šeimos na-
riams finansiškai, o neturinčius šeimos
ir vargan patekusius laidojo savo lė-
šomis. Viskam reikėjo pinigų, vien
aukų neužteko, tad ruošė poky lius,
gegužines, pavasarines pyragų ir tor-
tų muges. LDD įsigijo savo draugijos vė-
liavą ir simbolinį draugijos ženkliuką
draugijos narėms, dar vadinamoms
sesėmis. Visi šie gražūs draugijos na-
rių darbeliai ir nusako šios taurios
draugijos veiklą, – tai tik rosios Lietu-
vos dukterys. 

Lietuvai atkūrus nepriklausomy-
bę, draugijos narių žvilgsnis nukrypo
ir į Lietuvos žmones. Iš ten pradėjo
plaukti senų žmonių pagalbos prašy-
mai. Valdybos narės atidžiai skaito
kiekvieną prašymą ir nutaria, kam
kiek skirti piniginės aukos. Ateina
prašymai ir iš Suvalkų trikampio, ten
gyvenančių lietuvių, bet lenkai finan-
siškai daugiau remia savus tautiečius.
Kaip sakė Deimantė, mums reikia dau-
giau dirbti, plėtoti savo veiklą, įtrauk-
ti į šią organizaciją daugiau narių.
Organizacijos narės mo kestis yra tik 10
dolerių. Ji kvietė įsijungti naujas nares.
„Mes dėkingi kiekvienam aukotojui,
bet ir pačios negalime sėdėti sudėjusios
rankų, – sakė pirmininkė. – Tad jau
pradė jome ruošti rankdarbius, megz-
ti ir jau įsigijome savas stakleles, kurio -
mis ausime lietuviškas juostas ir kitus
rankdarbėlius. Per kalėdinę mugę Le-
monte bandysime savo rank darbėlius
parduoti. Taip pat žadame ruošti kitus

renginius, bet visa tai bus jau kitais me-
tais”. Pranešėja pri minė, kad prie re-
gistracijos stalo gal ima įsigyti narėms
skirtas anketas, kuriose kiekviena no-
rinti galės pa žymėti, kokiu darbeliu ar
auka pri sideda prie mūsų veiklos. 

Perimdamos šią organizaciją mes
tik mokomės iš vyresniųjų ir ža dame
eiti jų nutiestomis gairėmis. O kad ši
organizacija išsilaikė tiek daug metų,
reiškia, kad ėjo teisingu ke liu. 

Pirmininkė Deimantė pasidžiau gė,
kad draugija įsigijo tinklalapį internete
„Lietuvos Dukterų Drau gija” ir kiek-
vieną pirmadienį galima rasti naują
laidą. Kaip matome, drau gija prisitai-
kė prie naujos – moder nios eros. Tink-
lalapis labai gražiai pa ruoštas, kūry-
bingas, jame skaitytojas ras visas ži-
nias apie organizacijos veiklą. Nenuo-
bodus žiūrėti, nes čia skamba muzika
ir poezijos posmai. 

Dabartinė LDD renginių vado vė
Jolanta Dirmantienė pristatė
vy resniosios kartos atstovę, il-

gametę LDD korespondentę, poetę Ire-
ną Gel žinienę, jos poeziją įvardijusi
kaip sakrališką. „Jausmas toks – lyg aš
ją pažinočiau labai seniai, labai artimai
ir nuoširdžiai, – sakė J. Dirmantienė.
– Tai moteris, kuri iškentusi karus,
tremtis, labai ramiai ir vaizdingai pie-
šia tikrais išgyvenimais nuaustą kelią.
Kai jos eiles perskaičiau pirmą kartą,
pagalvojau, kad tai mano bendraamžė.
Tik sužinojusi, kad jai jau 90, labai nus-
tebau, – tokia jaunatviška jos mintis ir
išraiška”. Jolanta iš arčiau pažvelgė ir
į Irenos gyvenimą. Šiam vakarui ji pa-
rinko keletą poetės eilėraščių rudens te-
momis. Eilėraš čiuose atsispindėjo gam-
tos grožis su rudens vėju, migloj pa-
skendusiais miškais, tėviškės take-
liais... Graži Jo lantos dikcija ir jaus-
mingai perteikti poetės Irenos Gelži-
nienės posmai rado atgarsį dalyvių
širdyse. 

Po gražių eilių Rasa Stanevičienė
su dukrele Greta pasmuikavo keletą kū-
rinėlių. Jų muzika nešė mus ru de ni-
niais keliais, gimtinės takeliais... Su pa-
garba klausėmės mamos ir dukrytės
dueto. 

Pasirodė, kad ir pirmininkė Dei-
 mantė kuria eiles, kurių keletą ji per-
skaitė. Eilėraštyje „Man gaila, gaila
Lietuvos” poetė giliai ir prasmingai
analizuoja dabartinę Lietuvą. Jai gai-
la, gaila girios Ąžuolų, kurie nuo bro-
lio rankos krito... jai gaila beveik jau pa-
miršto tautinio rūbo, svetimais žo-
džiais besipuošiančios kalbos... gaila
Lietuvos žmogaus, prarandan čio šak-
nis, Marijos žemės, buvusios šventos.
Tautos, sau užsirišusios akis... Pa-
prastai poetai neįdomiai skaito savo ei-
les – nuobodžiai, be intonacijos. Dei-
mantė – atvirkščiai – sugebėjo jaus-
mingai ir išraiškingai, kaip tikra dik-
torė perduoti savo eilių skambesį. Buvo

matyti, kad scenoje ji ne pradinukė.
Poetė Sandra Avižienytė yra net iš-

lei dusi eilėraščių knygelę. Autorė buvo
paprašyta ne tik paskaityti savo eilių,
bet ir prisistatyti. Ji, nors gimė ir augo
mieste, vasaras praleido kai me, Ne-
muno vingiuose. Iš ten – gra žiausi jos
vaikystės prisiminimai... jei duosi savo
ranką, nuvesiu tave į žemuogių lauką...
aš miesto vaikas, užaugau ant asfalto,
mačiau šaligatvio plyšiuos pražydusias
gėles... mus jungia ilgesys... mes išsi-
rovėm iš gimtinės, išsitrėmėm – lėk-
tuvais, laivais ir keltais išskridom į ki-
tus kraštus... tėvus palikom, svetima
kalba vaikus auginam...

Skaudi tiesa...
Savo eiles skaitė Kristina Jurku tė

ir Viktorija Turapinaitė. Visų poečių
posmus jungė tėvynės ilgesys, kitų
žvaigždynų žibėjimas, kitų paukš telių
čiulbėjimas... ir tas pats gimtųjų namų
ilgesys. Tas jausmas jungia mus visus
ir vienija. 

Po dvasinės atgaivos pirmininkė
pakvietė į salę, prie suneštinių vai šių.
Poezijos vakaronė tęsėsi su Vir gio Ka-
vecko ir jo dukrų populiario mis lietu-
viškomis dainomis, prie kurių jungėsi
ir visi vakaro dalyviai. 

Reikia padėkoti šios gražios poe-
zijos vakaronės rengėjams, programos
atlikėjams, kurie be užmo kesčio, tik
gerų norų vedami sutiko da lyvauti
šioje vakaronėje, da ly viams ir gardžių
užkandėlių ruošė joms. 

Lemonto Lietuvos Dukterų orga-
nizacija padarė teisingą žingsnį, per-
duodama organizacijos vairą į naujai
atvykusių emigrantų rankas, pasiti kė-
 dama jais. Kaip įsitikinome, jie puikiai
tvarkosi, su nauja energija griebiasi
darbų. Taip senoji organizacija dar
laikysis ir ties ranką vargstantiems dar
daug metų. Mūsų visų pareiga jungtis
prie jų, bendradarbiauti, vadovaujan-
tis katalikišku principu: „Mylėk arti-
mą kaip pats save”.

Smuikuoja Rasa Stanevičienė su dukra Greta.

Brighton Parko apylinkės valdyba su LTSC darbuotojomis (iš k.): Viktoras Kelmelis,
Loreta Timukie nė, Robertas Damašauskas, Salomėja Daulienė, Genutė Razumienė,
Vytas Stanevičius, Kristina Lapienytė, Si gita Tylienė-Šlutienė, Liudas Kuž mars kis, Bi-
rutė Juodvalkienė.         LTSC archyvo  nuotraukos

Kristina Lapienytė pasakoja apie Lituanistikos tyrimo ir studijų centrą.
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JAV LB Michigano apygarda gyvuoja!
JANINA UDRIENĖ

2015 m. spalio 4 dienos saulėtą popietę
Michigano Lietuvių Bendruomenės
veiklūs nariai rinkosi į tradicinį metinį
suvažiavimą Dievo Apvaizdos parapi-
jos Kultūros centro patalpose.  Suva-
žiavime apylinkių pirmininkai pasi-
džiaugė ne tik atliktais darbais, bet ir
ragino visus kuo labiau remti jų veik-
lą ir kuo gausiau jungti jaunas šeimas,
nes jos yra Lietuvių Bendruomenės
ateitis.

Invokacijoje kun. Gintaras Joni-
kas ragino Michigano valstijos lie-
tuvius jungtis lietuvybės išlaikymo

kelyje ir toliau prašyti Aukščiausiąjį
laiminti mūsų kilnius siekius.

2015 m. buvo JAV LB Tarybos rin-
kiminiai metai. Michigano apygar-
dos pirmininkė Janina Udrienė supa-
žindino dalyvius su naujais Michiga-
no valstijos atstovais Taryboje, tai:
Virga Šimaitytė, Rigonda Savickienė,
Almantas Galvanauskas ir Raminta
Vilkienė. Jie dalyvavo LB XXI Tarybos
pirmosios sesijos suvažiavime Cleve-
lando ir parsivežė visą lobį naujų idė-
jų bei pareigų. 

Jolanta Paalksnienė, Grand Ra-
pids apylinkės pirmininkė, raštu pra-
nešė apie iškilesnius veiklos atvejus.
2014 m. Šv. Petro ir Povilo parapijos
centre vyko tradicinė bendruomenės
kalėdinė vakaronė, kurios metu su-
rengtas aukcionas, organizuoti rank-
darbių stalai, sulaukta Kalėdų senelio.
Pasidžiaugta šventine vakariene ir
mokyklos „Baltijos krantas” moks-
leivių paruošta programa. 2015 m.
kovo mėn. Grand Rapids apylinkės
nariai dalyvavo parapijos karnavale ir
padėjo vesti žaidimus. Uždirbtos lėšos
liko mokyklai. Už kelių savaičių Ben-
druomenė organizavo labai sėkmingą
„Lithuanian Festival” šventę. Sulaukta
pasisekimo ir daug dalyvių. Buvo pa-
kviesta „Kunigaikščių užeiga” iš Či-
kagos, kuri organizavo maisto paruo-
šimą ir kitų produktų pardavimą. Da-
lyvavo ir kitų prekybininkų su savo
prekėmis. Gražina Kamantienė orga-
nizavo eksponatų stalą su gintaro dar-
bais, medžio drožiniais, tautinėmis
juostomis, lietuvių menininkų pa-
veikslais. Dalyvius linksmino įdomi
programa su įvairiais meniniais pa-
sirodymais: akordeono muzika, mar-
gučių dažymu, „Baltijos kranto” mo-
kinių tautinių šokių rateliais.

Rigonda Savickienė, Detroito apy-
linkės pirmininkė, padėkojo savo val-
dybai ir paminėjo įvykdytų planų re-
zultatus. 2014 m. rudenį Jurbarko

miesto Glinskio teatras iš Lietuvos at-
vežė spektaklį vaikams „Rimas pas
Kęstutį”. Sulaukta daug vaikučių ir
gerų atsiliepimų. Šių metų pradžioje,
prisimenant sausio 13-osios aukas,
LB paruošė žuvusių už Lietuvos lais-
vę žmonių portretus, kurie buvo pa-
dėti bažnyčioje, prie altoriaus. Buvo
aukojamos šv. Mišios už  žuvusiuosius,
nešamos organizacijų vėliavos bei
aukoms pagerbti vainikas. Išradingai
buvo švenčiama Lietuvos Nepriklau-
somybės diena – Vasario 16-oji. Po
Krašto valdybos paruoštos rezoliuci-
jos priėmimo „Žiburio” lituanistinei
mokyklai buvo įteikti Detroito apy-
linkės ir Lietuvių Fondo paramos če-
kiai. Dalyvavęs JAV LB Krašto val-
dybos Socialinių reikalų tarybos pir-
mininkas Gražvydas Supronas mūsų
garbiems bendruomenės nariams Ja-
ninai ir Narimantui Udriams įteikė
Žalgirio medalį už jų darbą  Lietuvių
Bendruomenėje ir nuopelnus vystant
lietuvišką veiklą. Likusią popietės
dalį visi linksminosi ir šoko grojant
„Šeduvos bernų” kaimo kapelai. 

Kovo 11-ąją prelegentas dr. Al-
mantas Galvanauskas, buvęs Sąjū-
džio dalyvis, labai įdomiai papasako-
jo ir prisiminė Sąjūdžio kūrimąsi Lie-
tuvoje, mitingų pradžią ir parodė ke-
letą įdomių filmų apie šiuos istorinius
metus. Vėliau, pavasarį, apylinkės
valdyba rodė filmą „Nematomas fron-
tas”. Filmas susilaukė daug žiūrovų.
Partizanų kovos ypač sudomino jau-
nimą. Apylinkės pirmininkė džiau-
gėsi naujais valdybos nariais ir ryžo-
si toliau organizuoti prasmingus bei
patrauklius renginius.

Michigano apygardos pirminin kė
Janina Udrienė apibendrino savo
veiklą. Praėjusį rudenį, atsiliepiant į
Putino agresiją Ukrainoje, apygarda
priėmė rezoliuciją, raginančią JAV ad-
ministraciją kartu su NATO valsty-
bėmis ir jų diplomatais tinkamai rea-
guoti į Putino provokacinius žygius
Baltijos šalyse ir rekomendavo, kad
NATO oro bazė Lietuvoje taptų nuo-
latine. Ši rezoliucija buvo išsiųsta
JAV prezidentui Barack Obama ir
Michigano atstovams JAV Kongrese.
Tiems patiems asmenims Rigonda
Savickienė išsiuntė LB Krašto val-
dybos paruoštą Vasario 16-osios re-
zoliuciją. Janina priminė, kad pra-
ėjusį rudenį minėjome dvi sukaktis: 70
metų nuo emigracijos pradžios 1944
m., kai tūkstančiai lietuvių traukėsi
iš Lietuvos, norėdami išvengti nu-
manomų kančių bei trėmimų į Sibirą,
ir Baltijos kelio 25-metį. Tinkamai
paminėti šias sukaktis tartasi su „Ži-
burio” mokyklos vedėja Vida Peko-
riene ir mokytoja Jūrate  Latvėniene,

kurioms pasiūlyta pagal Los Angeles
mokyklos sudarytas gaires su moki-
niais įgyvendinti projektą „Kaip mano
šeima atvyko į Ameriką?” Mokiniai
paruošė kūrybingus plakatus, kurie
buvo rodomi Vasario 16-osios minėji-
me Detroito apylinkėje.  

Apygardos pirmininkė yra LB Ta-
rybos narė ir kasmet dalyvauja Tary-
bos sesijose.  Būdama ir Tarybos pre-
zidiumo narė, ji koordinuoja Tarybos
komisijų veiklą bei atlieka Tarybos
sekretorės darbą. Pavasarį padėjo Det-
roito apylinkėje surengti  konsulines
paslaugas, kuriomis pasinaudojo 37 lie-
tuviai. Šias paslaugas aptarė su LR ge-
neraliniu konsulu  Čikagoje Marijumi
Gudynu.  Padėkota kleb. kun. G. Joni-
kui, kuris leido naudotis klebonijos
raštine. Konsulato darbuotojos tei-
giamai atsiliepė apie Detroito suor-
ganizuotą konsulinę misiją. Daug dirb-
ta, kad LB Tarybos rinkimai Michi-
gano apygardoje būtų sėkmingi. Pa-
dėkota rinkimų komisijų pirminin-
kams: Detroito – Rasai Karvelienei ir
Grand Rapids – Jonui Treškai už jų pa-
stangas pristatant kandidatus ir ren-
giant rinkimus. Dėkota taip pat Daivai
Rugieniūtei, kuri paruošė labai pa-
trauklų stendą su kandidatų nuo-
traukomis bei trumpais biografiniais
aprašymais. Kartu su kitais Michiga-
no apygardos Tarybos nariais daly-
vavo LB XXI Tarybos pirmojoje sesi-
joje Clevelande. Žinodama, kad į šią se-
siją atvyks daug jaunesnių narių, Ja-
nina paruošė gaires: „Ką veikia JAV

Pirmoje eilėje: LB Michigano apygardos valdyba – Janina Udrienė pirm., Valdas Piestys, iždininkas, Laura Garnytė, sekretorė. Antro-
je eilėje: Liūda Rugienienė, Rigonda Savickienė – Detroito apylinkės pirm., Jūratė Latvėnienė – Detroito apylinkės iždininkė, Eglė Gar-
benienė – viešnia iš Floridos, Jūratė Miklas, Vida Kinčius, Irena Orentienė, Juozas Orentas, Valentina Rauckienė, Danguolė Jurgutie-
nė, Eleonora Grigaitienė, LR garbės konsulas Algis Zaparackas. Trečioje eilėje: Algis Rugienius, Narimantas Udrys, Daiva Rugieniūtė,
kleb. kun. Gintaras Jonikas, Arūnas Stašaitis, Dalia Stonienė. Juozo Vaičiūno nuotr.
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LB Taryba?” ir jas pristatė naujo-
kams. Skaidres padėjo ruošti Valdas
Piestys. Eidama pareigas Janina pa-
laikė ryšius su Krašto valdybos pirm.
Sigita Šimkuviene, apylinkių pirmi-
ninkais Rigonda Savickiene ir Jolan-
da Paalksniene, „Žiburio” mokyklos
vedėja bei visais, kurie kreipėsi į ją
įvairiais LB reikalais.

Šiais metais Kontrolės komisijos
nariai Juozas Orentas ir Irena Oren-
tienė tikrino Michigano apygardos
veiklos apžvalgos bylą nuo 2009 m.
Bylos pradžioje pateikiamas turinys iš
11 skyrių. Suvažiavimo protokolai,
rašyti Gražinos Kriaučiūnienės ir vė-
liau Lauros Garnytės, vedami tvar-
kingai. Apygardos veikla ir įvairūs
pranešimai išdėstyti taip pat tinkamai.
Kontrolės komisija bylą rado vedamą
tvarkingai. Apygardos iždininko Val-
do Piesčio iždo bylos nuo 2014 m. iki
2015 m. spalio mėn. tikrinimas buvo
kelioms savaitėms atidėtas, tačiau pa-
tikrinusi Kontrolės komisija teigė,
kad pajamų ir išlaidų sąskaitos buvo
su pateisinamais dokumentais.  Džiu-
gu, kad apygarda sulaukė teigiamo
Kontrolės komisijas įvertinimo.

Kadangi apygardos valdybos rin-
kimai sutampa su tarybos rinkimi-
niais metais,  suvažiavimo dalyvių
pritarimu į apygardos valdybą tolesnei
3-jų metų kadencijai buvo perrinkti:
apygardos pirmininkė Janina Udrie-
nė, sekretorė Laura Garnytė, iždinin-
kas Valdas Piestys.

Baigiant apygardos suvažiavimą
Janina Udrienė trumpai apibūdino
LB XXI Tarybos pirmąją sesiją. Pa-
brėžė, kad Tarybos daugumą sudaro
trečiosios kartos jauni lietuviai, tu-
rintys daug entuziazmo, išsilavinę,
norintys prisidėti prie Lietuvių Ben-
druomenės darbų bei veiklos. Pami-
nėjo iškilius garbės svečius ir dvi labai
įdomias paskaitas: Mariaus Laurina-
vičiaus  (Resident Fellow Center for
European Policy Analysis) paskaitą
„Lietuva Rusijos ir kitų Rytų kaimy-
nų įtakoje” ir Algimanto Gečio, ilga-
mečio bendruomenininko, paskaitą
„JAV Lietuvių Bendruomenė vakar,
šiandien ir rytoj”.  

Janina Udrienė dėkojo visiems
dalyviams, ypač Detroito ir Grand
Rapids apylinkių valdyboms bei apy-
gardos bendradarbiams Valdui Pies-
čiui ir Laurai Garnytei, džiaugėsi,
kad mus jungia bendras ryžtas toliau
puoselėti savo tautinį paveldą. 

Janina Udrienė – JAV LB Michi-
gano apygardos pirmininkė
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Vilnius (BNS) – Lietuva ir kitos
Vidurio bei Rytų Europos šalys ne-
pritaria naujai Briuselio iniciatyvai
dėl papildomo pabėgėlių perkėlimo iš
Turkijos.

Pagrindine sumanymo rėmėja lai-
koma Vokietija, sakanti, kad tokiu
būdu nelegalią migraciją galima pa-
keisti legalia. Sumanymo autoriai ti-
kisi, kad priimdama pabėgėlius ES įti-
kintų Turkiją griežčiau saugoti vals-
tybės sieną ir sumažinti migrantų
srautą į Graikiją. Galimybę dalyvauti
naujoje schemoje taip pat svarsto Pran-

cūzija, Belgija, Liuksemburgas, Aust-
rija, Švedija, Graikija, galbūt Nyder-
landai ir Suomija.

ES šalys anksčiau susitarė per-
skirstyti 160 tūkst. prieglobsčio pra-
šytojų iš Italijos ir Graikijos į kitas ša-
lis. Šiam naujam ssiūlymui griež-
čiausiai priešinosi Lenkija, Vengrija ir
Slovakija, o Lietuva laikėsi nuosai-
kesnės pozicijos ir sutiko su Briuselio
siūlymu priimti 1 105 pabėgėlius per
dvejus metus.

Turkijoje yra daugiau nei 2 mln.
pabėgėlių iš Sirijos.

„Tai ne karas tarp Vakarų ir islamo”

Nepalaiko naujo siūlymo dėl pabėgėlių

Londonas (Mokslas.lt) – Paprastas
penkiamečio berniuko klausimas pri-
vertė paprakaituoti britų paštą. „Kiek
kainuoja nusiųsti laišką į Marsą?” –
klausė Oliver Giddings.

Karališkasis paštas, be kita ko,
kreipėsi į JAV kosmoso agentūrą
NASA, taip pat pats atliko sudėtingus
skaičiavimus. 

Rezultatas: berniukas, ko gero,
neišgalės apmokėti laiško į Marsą iš-
laidų – tai kainuotų 11 602,25 svaro (16
290,72 euro). Paskelbtame atsakyme

Oliver klientų konsultantas Andrew
Smout aiškina: „Degalai yra labai
brangūs ir turi įtakos į kitą planetą
siunčiamo laiško kainai”.

NASA, atsakydama į užklausą,
nurodė, kad jos roboto „Curiosity”
misija į Raudonąją planetą kainavo 700
mln. dolerių (655,98 mln. eurų). Tada
paštas apskaičiavo, kad iki 100 g sve-
riantis laiškas kainuotų 11 602,25 sva-
ro, tai atitinka 18 416 pirmos klasės paš-
to ženklų. 

Briuselis (ELTA) – NATO gene-
ralinis sekretorius Jens Stoltenberg pa-
ragino Rusiją vaidinti konstruktyvų
vaidmenį kovoje su „Islamo valsty-
bės” (IS) džihadistais. „Rusija turi
savo oro antskrydžius sutelkti į IS, – pa-
reiškė jis. – Iki šiol Maskva atakavo ki-
tas grupuotes ir dėmesį buvo sutelku-
si į Bashar al Assad režimo rėmimą”. 

Teigiamai J. Stoltenberg įvertino
Maskvos dalyvavimą politiniame Si-

rijos krizės sprendime. „Rusija yra
šalis, su kuria mes privalome dirbti, –
pabrėžė jis. – Mūsų tikslas niekada ne-
buvo izoliuoti Rusijos”.

NATO vadovas pripažino, kad vien
oro smūgiais IS įveikti neįmanoma. Si-
rijos konflikte esą būtina rasti politi-
nį sprendimą. Jis pabrėžė svarbią ži-
nią, kad tai nėra karas tarp Vakarų ir
islamo pasaulio.

Jei vaikas klausia – reikia atsakyti 

Vilnius (BNS) – Apie Baltijos ša-
lims sovietų okupacijai padarytą žalą
Europoje daug kas nežino, todėl ben-
dras trijų šalių įsipareigojimas siekti
Rusijos atsakomybės padės kelti šią
problemą tarptautiniu mastu, sako
Lietuvos teisingumo ministras Juozas
Bernatonis.

Ministras tvirtina, jog lapkritį
Rygoje pasirašyta trijų Baltijos šalių
teisingumo ministrų deklaracija dėl
okupacijos žalos nebus tik formaliu do-
kumentu, ypač turint mintyje, kad
Latvija bei Estija nėra apskaičiavusios
joms padarytos žalos, priešingai nei
Lietuva.

„Pasirašyta deklaracija yra svar-
bi tuo, kad ji nori perkelti šios proble-

mos sprendimą į tarptautinį lygį, re-
miantis tarptautinės teisės klausi-
mais, ir kad tai yra bendras doku-
mentas, kurį pasirašė visų trijų vals-
tybių teisingumo ministrai. Jei mes
nieko nedarysime, niekada ji nebus
kompensuota, ir nebus vienaip ar ki-
taip įvertinta. Apie tai, kokia žala pa-
daryta Lietuvai, daug kas Europoje ne-
žino apskritai”, – sakė J. Bernatonis.

Lietuva 2000 m. priėmė įstatymą,
kuris įpareigoja šalies Vyriausybę de-
rėtis su Rusija dėl pusę amžiaus tru-
kusios sovietinės okupacijos žalos,
kurią Lietuva tuomet įvertino 80-čia
milijardų litų (daugiau kaip 23 mlrd.
eurų), atlyginimo. 

Vilnius (BNS) – Lietuvos
policija sudarė ieškomiausių
asmenų dešimtuką. Buvęs „Sno-
ro” valdybos pirmininkas Rai-
mundas Baranauskas ir vienas
jo akcininkų V. Antonovas pa-
spruko į Jungtinę Karalystę.
Britanijos teismai jau buvo su-
tikę abu įtariamuosius perduo-
ti Lietuvai, tačiau šie pasislėpė
ir ekstradicijos išvengė. Mano-
ma, kad įtariamieji yra Rusijoje.

Policija ieško 25 metų Mar-
tyno Sasnausko. Jis yra vienas
įtariamųjų byloje dėl tragiškai pasi-
baigusio gaisro Šilainių daugiabutyje.
Šioje byloje trys kauniečiai pripažin-
ti kaltais padegę butą Šilainių mikro-
rajone ir duris atidariusį jo savininką,
kuris žuvo. M. Sasnauskas nuo teismo
pasislėpė.

Klaipėdos policija ieško įtaria-
mojo moters nužudymu Adamo Ker-
pės, gimusio 1957 metais. Įtariama, šis
vyras peiliu tyčia sužalojo savo sugy-
ventinę. Po įvykio A. Kerpė pasislėpė
ir nesurastas iki šiol.

Ieškomas ir 23 metų Nikolajus
Svistunovas, kuris Telšiuose, tarp
dviejų vyrų kilusio konflikto metu,
mirtinai sužalojo kitą asmenį. Ute-

nos apskrities policija nuo 2012 metų
ieško 48 metų Algimanto Gursko –
įtariamas nužudymu. Šiaulių apskri-
ties policija ieško 48 metų Vytauto
Najaus. Vyras yra įtariamasis narko-
tikų kontrabandos byloje. 

Tauragės apskrities policija ieško
31 metų Ramūno Dikmono. Įtariama,
kad R. Dikmonas neteisėtai įgijo, lai-
kė ir gabeno narkotines medžiagas.

Marijampolės apskrities policija
ieško 25 metų Rolando Juozo Vyš-
niausko, 24 metų Manto Žaliausko ir 47
metų Gintauto Žukausko. Jie įtariami
plėšimais, policijos automobilių pa-
degimu. R. J. Vyšniauskas yra jau su-
laikytas Jungtinėje Karalystėje, lau-
kiama jo ekstradicijos.

Prancūzijoje renkama vietos valdžia

Šveicarija ginsis nuo imigracijos pati

Paryžius (Diena.lt) – Prancūzi-
joje gruodžio 6 dieną vyko vietos val-
džios rinkimai. 

Pirmąjį vietos valdžios rinkimų
ratą laimėjo kraštutinis dešinysis Na-
cionalinis frontas (FN), surinkęs maž-
daug 28 proc. balsų. Buvusio Prezi-
dento Nicolas Sarkozy konservatyvi pi-
lietinė opozicija su 27 proc. balsų liko
antroje vietoje, o valdantieji Prezi-
dento Francois Hollande socialistai
su 23,5 proc. – trečioje.

Marine Le Pen vadovaujamam
FN – tai geriausias rezultatas partijos

istorijoje. Pateiktais duomenimis, par-
tija sekmadienį vykusiuose rinki-
muose nugalėjo mažiausiai šešiuose
Prancūzijos regionuose iš trylikos.
Tačiau kas regionų parlamentuose at-
eityje turės daugumą, paaiškės tik
antrajame rinkimų rate kitą sekma-
dienį.

Regionų rinkimai turi ypatingą
simbolinę reikšmę. Tai paskutinieji di-
deli rinkimai prieš 2017 metais įvyk-
siančius prezidento rinkimus, todėl jie
laikomi svarbiu politiniu išbandymu
partijoms.

Bernas (Rubrika) – Šveicarija,
esant reikalui, ketina riboti imigraci-
ją iš Europos Sąjungos (ES) šalių ir be
Briuselio pritarimo. Tai pareiškė šalies
Prezidentė Simonetta Sommaruga. Ji
pabrėžė, kad Bernas vienašališkai
įves kvotas imigrantams. Iki kovo vy-
riausybė ketina pateikti atitinkamą
įstatymo pasiūlymą.

2014 metais Šveicarijoje vyko re-

ferendumas dėl imigracijos. Remian-
tis jo rezultatais, vyriausybė nuo 2017
metų turi nustatyti kasmetines imig-
racijos kvotas, atsižvelgdama į ūkio po-
reikius. Tada ES piliečiai be leidimo
negalėtų persikelti į Šveicariją. Tačiau
tai pažeidžia laisvo asmenų judėjimo
susitarimą, kurį Bernas pasirašė su
ES. 

Estija susirūpino virtualiais duomenimis  

Talinas („Drau-
go” info) – Estija,
siekdama užtikrinti
daugybės į virtualią
erdvę perkeltų duo-
menų saugumą, vyk-
do projektą, pagal
kurį dalį duomenų
talpyklų iš Estijos iš-
kels į užsienį. Taip
valstybė galėtų toliau
veikti, net jeigu būtų
okupuota. 

Kad ir kas nutiktų – su tokia nuo-
stata Estija vykdo projektą, kurį įgy-
vendinus, šalies piliečiai galės bal-
suoti, tuoktis ir tvarkyti administra-
cinius reikalus, net jeigu šaliai smog-
tų stipri kibernetinė ataka arba teri-
toriją okupuotų priešas.

Estijoje jau dabar 95 proc. valsty-
bės paslaugų siūloma virtualioje erd-
vėje – nebereikia lankytis įvairiose

valstybės įstaigose. Tačiau, kad siste-
ma veiktų sklandžiai, reikia informa-
cijos talpyklas išdėstyti po visą pasaulį,
kad niekas negalėtų jų aptikti ir su-
naikinti.

Projektą Estija tikisi baigti kitą-
met, kai didžioji dalis valstybės duo-
menų bus įkelta saugyklas užsienyje,
tačiau ten nesiųs jautrių duomenų, to-
kių, kaip policijos ar sveikatos įrašai.

Atlikta dar negirdėta Čiurlionio simfonija

Vilnius (ELTA) – Lietuvos nacio-
nalinis simfoninis orkestras ir maest-
ro Modestas Pitrėnas Nacionalinėje fil-
harmonijoje atliko dar niekada ne-
skambėjusią Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio simfoninę poemą „Pasaulio
sutvėrimas”.

Kompozitoriaus sumanymu ši
simfoninė poema lygiagrečiai su jo

dailės darbų ciklu „Pasaulio sutvėri-
mas” turėjo būti visos jo muzikinės kū-
rybos opus magnum. Pastarasis liko
nebaigtas, buvo nutapyta 12 paveikslų,
o iš viso menininkas planavo sukurti
apie 100 paveikslų ciklą. Muzikinės
poemos M. K. Čiurlionis taip pat ne-
baigė, ji iki mūsų dienų išliko rank-
raštyje klavyrui.

Apie okupacijos žalą Europa nežino

Skelbiami ne tik dainų dešimtukai  

Saugodamasi okupacijos Estija planuoja šalies virtualius duo-
menis išsklaidyti po pasaulį.  Google nuotr.

Ieškomiausias Nr.1 – ne žudikas, o bankininkas.
„Reuters”/„Scanpix” nuotr.
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VYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Kun. Juozo Zdebskio žuvimo 10-ųjų
metinių Mišių pamokslas

Šiandien minime 10-ąsias tragiš kos kun. Juozo
Zdebskio mirties metines. Kun. Juozas dauge-
liui buvo tėvas, mokytojas ir gerasis ganytojas.

Jo mirtis – tai skaudi netektis Baž nyčiai, nes tokių ku-
nigų, koks buvo kun. Juozas, reta. Man teko su juo ar-
timai bendradarbiauti nuo 1965 iki 1983 metų*. Buvau
jaunas kunigas, kai pirmą kartą jį pamačiau Alytaus
klebonijoje, tik ką grįžusį iš kalėjimo, kur jis kalėjo
už vaikų katekizavi mą.

Kai buvo sprendžiami gyvybiniai Bažnyčios
klausimai, dauguma kuni gų šitaip prisitaikė: vieni
tiesiog bėgo nuo vaikų
religinio mokymo, kiti
paduodavo katekizmą
ir paragindavo tėvus
mokytis, treti drebė-
dami po vie ną vaikelį
mokė, – tiek teleido so-
 vietiniai įstatymai. O
kun. Juozas laikėsi
dėsnio: „Dievo reikia
labiau klausyti negu
žmonių”, ir atvirtai ne-
paisė tikinčiuosius
diskriminuojan čių
įstatymų. Praėjus sep-
ty ne riems metams jis
vėl buvo teisiamas už
vaikų mokymą mylėti
Dievą. Teis me jis pa-
sakė sovietinę valdžią
kaltinančią kalbą ir
prisiėmė nelaisvės
kryžių.

Tokį elgesį, kai už
tarnavimą žmo nėms,
tiesioginių savo pareigų atlikimą kunigas prisiima ka-
lėjimo kryžių, Bažnyčia laiko šventumu. O KGB tą be-
kompromisį kun. Juozo tarnavimą Bažnyčiai įverti-
no duodama jam „Akiplėšos” vardą.

Anuomet žvelgiant iš šalies atro dė, kad kun. Juo-
zas savų reikalų ne turėjo, nes Dievo, Bažnyčios ir žmo-
 nių reikalai jam buvo viskas:

– retas kunigas tiek aplankydavo ligonių, ypač pir-
maisiais mėnesių penktadieniais. Šio lankymo kun.
Juozas nepraleisdavo dėl jokių priežasčių;

– rūpinosi jaunimo ugdymu. Sunkiomis sąlygo-
mis  vesdavo uždaras rekolekcijas, organizuodavo
trumpas konferencijas (ką šiandien, geromis sąly-
gomis, retai kas daro);

– jei reikėjo kam nors padėti, kun. Juozui nebu-
vo jokių kliūčių;

– kun. Juozas, atrodė, sukurtas po grindžio dar-
bui – nepavargstantis darbininkas, galėjo dirbti die-
ną nak tį. Mielai talkino „Kronikos” leidi mui. Ieško-
jo dauginimo priemonių. Nesvyruodamas įsijungė į
Tikinčiųjų teisėms ginti ka-
talikų komitetą.

Šiandien mąstau: Vieš-
patie, jei Lietuva dabar tu-
rėtų daugiau tokių kunigų,
daugiau tokių dvasios tėvų
ir mokytojų!

Leiskite atsakyti į pa-
grindinį klausimą: kas pa-
dėjo šiam didelės širdies ku-
nigui tapti tokiam, kokį mes
jį matėme? – Jis suprato tai,
ką net daugelis kunigų ne-
visiškai su pran ta: vynme-
džio šakelė turi būti nenu-
lūžusi, bet gyva. „Be manęs
jūs nieko negalite...”

Kurį laiką Prienuose gy-
venau drauge su kun. Juozu
ir mačiau, kaip jis brangino
maldą, ypač mąstomąją. Jo
visi pamokslai, konferenci-
jos, re kolekcijos būdavo mal-
doje išmąstytos. Jūs tik pas-
kaitykite jo dienoraš čius,

parašytus kalėjime, dabar spaus dinamus „Dienovi-
dyje”, ir tuoj pat pajusite, kad tai mintys nepaprastai
gilaus dvasingo kunigo. Maldoje jis grūmėsi su savo
choleriška prigimtimi. Jam daug kainuodavo per-
žengti per savo „aš”, tačiau malda jam padėdavo ras-
ti jėgų nusileisti, pakęsti pa žeminimus, išmėginimus.
Jis buvo sukurtas valdyti, įsakinėti, bet maldoje iš-
moko  nusižeminti ir klausyti. Man atrodo, kad jis dau-
gelį išmokė pamilti Rožančiaus maldą ir Kry žiaus ke-
lio apmąstymą. Važiuodamas automobiliu, jis dažnai
primindavo: „Vaikeliai, sukalbėkime dalį Ro žan č -
iaus”. O sugrįžęs iš kelionės, kad ir vidurnaktį, sku-
bėdavo į bažnyčią ir apeidavo Kryžiaus kelią. Jo gy-
venime ypač svarbią vietą užėmė pamaldumas į Ma-
riją. Tai nebuvo sentimentalus pamaldumas: jis buvo
padaręs įžadą nieko neatsakyti Marijai ir daryti
kuo geriausiai, ko Ji nori. Dėl to suprantamas jo tik-

rai he rojiškas gyvenimas ir savęs užmiršimas.
Labai dažnai eidavo išpažinties. Aš pats esu

daug kartų klausęs jo išpažinties ir galiu paliudyti,
kad jis turėjo labai jautrią sąžinę. Bažnyčios priešai
pylė ant jo daug pamazgų, o jis su dideliu nuolanku-
mu ir kantry be visa tai pakėlė. Kad visi kunigai taip
rūpintųsi turėti gryną sąžinę ir paklusti Dievo valiai,
kaip tai darė kun. Juozas Zdebskis, mes turėtume di-
delį turtą Bažnyčioje.

Kviečiu visus maldai už Lietuvos kunigus, nes
kaip vyskupas žinau esamą padėtį, žinau, kad nei se-
m ina rijos, nei teologijos studijos mums neduos šven-
tų kunigų – tai reikia išmelsti Dangų. Lietuvai labiau
rei kia ne kunigų verslininkų, bažnyčių statytojų, dip-
lomatų, politikų, o šventų kunigų.

Rudamina,
1996.02.03

––––––––––
* 1983 m. kun. Sigitas Tamkevi čius buvo areš-

tuotas.

Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas. Iš kairės: Vincentas Vėlavičius, Alfonsas Sva -
rins  kas, Sigitas Tamkevičius, Juozas Zdebskis, Jonas Kauneckas.

Each pilgrimage is your once-in-a-life-time adventure…
Best Catholic Pilgrimages has conducted
tours and pilgrimages for over 20 years.

We specialize in sacred sites and historic events & locations… Every detail is
arranged so you can relax and experience every moment to the fullest throughout
God’s wondrous world…

DIVINE MERCY with Fr. Luke
POLAND – PRAGUE – VIENNA

Divine Mercy Feast Day Mass with 
His Eminence, Cardinal Dzwisz

March 29 to April 8, 2016 - $2939.
Land & Air form Chicago

Call or email us for brochures
1-800-908-BEST (2378)
info@religious-travel.com
www.gobestcatholic.com

Gerasis ganytojas – „Akiplėša”

Pradėdami Gailestingumo metus ir ruošdamie-
si minėti vieno iškiliausių sovietmečio kovotojų
už žmogaus sielą bei tautos laisvę kunigo Juozo
Zdebskio 30-tąsias mirties (1986 m. vasario 5 d.)
metines, pradedame spausdinti pluoštą prisi-
minimų apie šią neeilinę asmenybę, sudėtų į 1996
m. „Lumen” leidyklos Vilniuje išleistą knygą
„Kryžiaus ir Meilės kelias. Prisiminimai apie ku-
nigą Juozą Zdebskį” (sudarė ir parengė sesuo Lo-
reta Teresė Paulavičiūtė).

Kunigas Juozas Zdebskis gimė 1929 m. ge-
gužės 10 d. Marijampolės apskrities Krosnos
parapijos Naujienos kaime. Baigęs Kalvarijos
gimnaziją (1948 m.), nutarė stoti į Kauno tarp-
diecezinę kunigų seminariją. 1953 m. baigęs
seminariją pradėjo vikarauti Šiluvoje, vėliau Ra-
seiniuose, po to buvo paskirtas klebonu į Šiu-
pylius. Tęsdamas teologijos studijas Kaune dir-
bo vikaru Vilijampolės bažnyčioje, vėliau Įgulos
bažnyčioje, po to buvo perkeltas vikarauti į Ša-
kius, o nuo 1961 m. spalio paskirtas į Marijam-
polės (tuometinio Kapsuko) rajono Gudelių baž-
nyčią klebonu. Čia ir prasidėjo jo nelygi kova su
sistema, kurios dažnas mūšis pasibaigdavo ka-
lėjimu ar kitomis sankcijomis. Du kartus kunigas
Zdebskis buvo nuteistas už vaikų katekizavi-
mą. KGB dėl jo aktyvios veiklos ne tik skleidė
šmeižtus apie jį, bet ir bandė susidoroti fiziškai:
kunigui Juozui važiuojant mašina, keliskart buvo
sudarytos avarinės situacijos, o 1980 m. spalio 3
d. jis buvo nudegintas cheminėmis medžiagomis,
kas realiai grėsė mirtimi. Negalima atmesti ir įta-
rimo, kad kunigo mirtis autoavarijoje – tų pačių
tamsių jėgų darbas.

Kunigo Zdebskio mirties metinių dieną –
vasario 5-ąją – prie  jo kapo Rudaminos švento-
riuje kasmet renkasi jo bendražygiai ir bendra-
minčiai. Atsiminimų apie kunigą Juozą seriją
kaip tik ir pradedame  vyskupo Sigito Tamkevi-
čiaus Mišių pamokslu, sakytu Rudaminoje 1996
m. vasario 3 d., minint 10-ąsias kunigo Juozo
Zdbes kio žuvimo metines.
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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
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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.

V. Adamkus:

„Aplinkosauga turi tapti
asmenybės dalimi”

„Su dideliu skausmu širdyje sakau,
kad ekologijai Lietuvoje skiriama per
mažai dėmesio. Nors galime pasi-
džiaugti nuveiktais darbais vanden-
valos srityje, yra dar daug neišspręs-
tų problemų, todėl šiemet pažymimas
neeilinis 75-erių metų KTU Aplinko-
saugos technologijos katedros jubi-
liejus yra gera simbolinė proga vėl at-
kreipti dėmesį į šią sritį”, – sako ka-
denciją baigęs Lietuvos prezidentas
Valdas Adamkus.

V. Adamkus pasaulinį pripažini-
mą aplinkosaugos srityje pelnė per be-
veik tris dešimtmečius trukusią kar-
jerą JAV Aplinkos apsaugos agentū-
roje. Nuo 1972 m., kaip JAV aplinkos
apsaugos delegacijos narys, nuolat
lankėsi Sovietų Sąjungoje ir Lietuvoje.

Kauno technologijos universiteto
(KTU) garbės daktaras V. Adamkus
džiaugiasi, kad Amerikoje 6-ojo de-
šimtmečio pradžioje valdžios inici-
juota ir kitas valstybes įtraukusi kova
su aplinkos tarša padėjo išvengti grei-
tai artėjusios ekologinės katastrofos,
tačiau nusiraminti negalime – vi-
suotinis klimato atšilimas yra mūsų
amžiaus rykštė.

Išskirtiniame interviu V. Adam-
kus pasakoja apie savo karjerą JAV, si-
tuaciją Lietuvoje ir išreiškia viltį,
kad požiūrį į ekologiją mūsų šalyje pa-
keis naujoji karta, tokia, kaip KTU
Aplinkosaugos technologijos kated-
roje ruošiama šiuolaikiniai aplinko-
saugos specialistai.

KTU Aplinkosaugos technologijos
katedros pirmtakė – Miestų sanitari-
jos katedra buvo įkurta 1940 m.  rugp-
jūčio 15 d. Kauno universitete. Vėliau
iki 1956 m. katedra buvo vadinama
Vandentiekio, kanalizacijos ir san-
technikos katedra ir rengė vanden-
tiekio ir kanalizacijos specialybės in-
žinierius, o nuo 1978 m. ir vandens iš-
teklių racionalaus naudojimo ir pra-
moninių nuotekų valymo technolo-
gus. 1988 m. katedra pavadinama In-
žinerinės ekologijos katedra ir savo
veiklą tęsia KTU Cheminės techno-
logijos fakultete. 2014 m. katedra per-
vadinta į Aplinkosaugos technologi-
jos.

– Ne kartą aplinkosaugos reikalais Lie-
tuvoje lankėtės sovietmečiu, šios srities ne-
apleidote ir tapęs Lietuvos Prezidentu. Ko-
kie svarbiausi darbai buvo nuveikti ne-
priklausomybės laikotarpiu?

– Vienas didžiausių Lietuvos pa-

siekimų yra vandenvalos srityje, su-
stabdant vandens taršą ir užtikri-
nant geriamojo vandens kokybę. Šio-
je srityje mes tikrai daug pasiekėme.
Džiaugiuosi, kad net ir iki nepri-
klausomybės atgavimo vandenvaloje
atliktos pertvarkos davė gerų rezul-
tatų. Tuo pačiu, apsaugojome ir tam
tikrus gamtos išteklius, būtent žuvi-
ninkystę, nes šioje srityje buvo daug
sureguliuota ir daug padaryta. Tai yra
patys ryškiausi pasiekimai aplinko-
saugoje.

– Prezidente, minite, kad pastaruosius
kelis dešimtmečius neišvengiamai šiek tiek
atitrūkote nuo aplinkosaugos. O kokias di-
džiausias ekologines grėsmes matėte ak-
tyviai dirbdamas JAV federalinėje tarny-
boje?

– Jeigu tuo metu nebūtume at-
kreipę dėmesio į ekologines proble-
mas, galiausiai Žemėje būtų susida-
riusi tragiška padėtis. Tačiau šian-
dien tokios galimybės nematau, nes
per tą penkiasdešimt metų pasaulyje
buvo pripažintas pavojus aplinko-
saugos srityje ir dedamos didelės pa-
stangos jas spręsti.

Dalyvaujant Sovietų Sąjungos ir
Amerikos bendradarbiavime aplin-
kosaugos srityje aukščiausiame ly-
gyje, mačiau, kad, nors ir primityviai,
buvo pradėta imtis tam tikrų prie-
monių Tarybų Sąjungoje, tas pats
buvo ir Lietuvoje. Nors ir lėtai, bet
visą laiką buvo žengiama į priekį, pri-
pažinus faktą, kad reikia ką nors da-
ryti. Taip mes išvengėme gamtos ka-
tastrofos Lietuvoje, visada laikydami
galvą iškėlę virš vandens.

– Užsiminėte apie galimą tragišką pa-
dėtį, jei nieko nebūtų buvę imtasi mažinant
vandens ir aplinkos taršą. Būtume išpro-
vokavę ekologinę katastrofą?

– Be jokios abejonės. Būtume at-
sidūrę tokioje padėtyje, kurioje kelio
atgal nebūtų buvę. Būtume pasiekę vi-
sišką degradaciją gamtos srityje ir
man sunku net įsivaizduoti, kaip tą
gamtos balansą būtų reikėję atstaty-
ti. Gal ir būtume atstatę, o ir gal dar
ir šiandien būtume bandę jį atstatyti.
Džiaugiuosi, kad laiku buvo susi-
griebta ir, manau, jog ne iki galo, bet
ši kova yra laimėta.

– Tris savo gyvenimo dešimtmečius
paskyrėte aplinkosaugai, vėliau grįžote į
Lietuvą ir dvi kadencijas jai vadovavote.
Kaip šiandien vertinate savo pasiekimus?

– Žinoma, pirmiausia galiu kal-
bėti apie karjerą gamtos apsaugos

PARDUODA

Parduodu: Nissan Quest 2002 (po avari-
jos); Jeep (Grand Cherokee Loredo)
1996; Lincoln Continental 1976; Moto -
ciklas TRIUMPH, 750 cm3 1978 ir kita.
Tel. 708-359-0899.

srityje, nes turbūt šioje srityje palikau
didžiausią įnašą, daugiausia laiko pra-
leidau. Nepriimkite to kaip pasidi-
džiavimo, bet pavyko nemažai pasiek-
ti pačiame aukščiausiame lygyje net
tik savo aplinkoje, bet ir tarptautiniu
mastu. Žinau, kad šioje srityje esu
pripažintas. Iki šios dienos girdžiu
komplimentus. Kartais net nejauku ir
nepatogu jų klausyti.

Esu patenkintas tuo, kad su pasi-
didžiavimu kiekvienam žmogui galiu
pažiūrėti į akis ir drąsiai pasakyti, kad
šioje srityje atidaviau viską, ką galėjau
geriausio ir džiaugiuosi matomais re-
zultatais.

Manau, kad kiekvienas žmogus
turi suprasti aplinkosaugos svarbą, nes
tai yra vienintelis kelias, kuriuo turi-
me eiti. Tas kelias turi prasidėti šei-
moje ir tęstis visą gyvenimą, tapdamas

dalimi kiekvienos asmenybės. Asme-
nybės, kuri taip elgiasi natūraliai, su-
prasdama, kad priešingu atveju ji nai-
kina pačio žmogaus asmenybę ir gy-
venimo gerovės lygį. Kai visi tai su-
prasime, problemos savaime spręsis.
Nereikės įspėti, nereikės skirti baudų
nei pramonininkams, nei paprastiems
žmonėms.

Mano giliu įsitikinimu, švietimas
ir supratimas yra atsakymas į visas
žmonijos problemas. Norėčiau, kad
gamtosaugos sritis grįžtų į Lietuvos
švietimo sistemą, kad šis klausimas vėl
atsidurtų žiniasklaidoje. Ekologinėje
srityje, su dideliu skausmu širdyje tą
sakau, pas mus vis tik yra žemas lygis
ir aš tikiu, kad su jaunąja karta tas kei-
sis į gerąją pusę.

Bernardinai.lt
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Unikalus projektas
– du Nemuno krantus sujungė lynų kelias

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Lietuva nuo šiol turės naują trau kos objektą – Drus-
kininkuose atida rytas lynų keltuvas per Nemuną, ku-
 ris sujungė du pačius lankomiausius šio kurorto ob-
jektus – Vandens parką ir Sniego areną. Per metus
Vandens parke apsilanko apie 300 tūkstančių, Snie-
go arenoje – 400 tūkstančių žmo nių. Nuo šiol mies-
tiečiai ir turistai, pakilę į 45 metrų aukštį, apie ketu-
 rias minutes truksiančios kelionės me tu gali gėrėtis
nuostabiomis Drus ki ninkų apylinkių panoramomis,
Ne muno vingiais ir šlaitais. Tokio keltuvo šalyje
dar nebuvo, ir neabejojama, kad jo įrengimas į Lie-
tuvos turizmo sostine dažnai pavadinamus Druski-
 ninkus privilios dar daugiau lankytojų.

„Dabar atsirado galimybė iš Snie go arenoje
esančios žiemos, kur visus metus galima
slidinėti, per kelias minutes persikelti

per Nemu ną ir atsidurti Vandens parke, kur yra nuo-
latinė vasara, kur galima plau kioti baseinuose ir čia
įrengtose daugybėje pirčių. Niekur kitur Lie tuvoje
ir aplinkinėse šalyse tokio da lyko nėra”, – džiaugėsi
ilgametė Drus kininkų vicemerė, o dabar Sei mo narė
Kristina Miškinienė.

Keltuvo atidarymo dieną juo ne mokamai galė-
jo pasinaudoti visi no rintys, o bilieto kaina į abi pu-
ses yra 5 eurai (apie 5,5 dolerio). Pirmieji keltuvą iš-
bandę svečiai, politikai, o vėliau ir paprasti drus-
kininkiečiai bei miesto svečiai neslėpė susižavėji-
mo – keliantis dviem gondolomis daugiau kaip ki-
lometrą į  vieną  pusę  ir  tiek  pat  atgal, atsiveria
nuos tabūs vaizdai, ku riuos galima stebėti per stik-
lo sie nas. Neabejojama, kad vasarą, kai su žaliuos

gamta, tie vaizdai bus dar nuo stabesni, nes keltuvo
atidarymas buvo numatytas šiltuoju metų laiku, bet
dėl įvairių techninių priežasčių vėlavo.

Sudėtingą keltuvo įrangą sumontavusios Švei-
carijos įmonės „Ber tholet Machinenbau AG” spe-
cialistai, kalbėję iškilmėse, sakė, kad Šveica rija yra
labiausiai žinoma pasaulyje kaip laikrodžių ir šo-
kolado gamintoja, tačiau ji taip pat gamina ir įvai-
 rius įrenginius bei keltuvus, kurių to je kalnuotoje
šalyje yra įrengta labai daug.
Šveicarai padovanojo Druski-
 ninkų savivaldybės merui Ri-
čardui Ma linauskui įspūdingą
varpą, o taip pat jis gavo dova-
nų simbolinį lyno gabalą. 4 cen-
timetrų diametro lynas, kuriuo
per Nemuną juda gondolos, iš
viso sveria 11 tonų.  Vienoje
gondoloje telpa 10 žmonių, o iš
viso per va landą keltuvas gali
perkelti iki 240 žmonių.

Idėja pastatyti tokį ekolo-
ginį ly nų kelią Druskininkuose
kilo prieš kelerius metus, o šis
projektas visuo menei buvo pri-
statytas 2012-aisiais. Lygiai
prieš metus, 2014 metų lapkritį
aikštelėje prie Vandens parko
buvo įkasta simbolinė kapsulė,
žyminti oficialią statybos darbų
pradžią. Bendra projekto vertė
siekia apie 3,9 mln. eurų (apie 4,2 mln. dolerių). Ne-
 mažą paramą keltuvui įrengti skyrė Klimato kaitos
specialioji programa, nes tokiu būdu yra priside-
dama prie aplinkos užterštumo mažinimo. 

Lietuvos aplinkos apsaugos in ves ticijų fondo di-
rektorius Virgini jus
Šmigelskas atkreipė dė-
mesį, jog pirmasis Lie-
tuvoje Druskininkų kel-
tuvas tikrai padės su-
mažinti oro tar šą  – pa-
skaičiuota, kad jį įren-
gus  Drus  kininkuose
transporto priemo nių
išmetamo anglies diok-
sido kiekis per metus
sumažėtų 57,2 tonomis,
o dėl patogesnio ir įdo-
mesnio susisie kimo
tarp miesto centro ir
Sniego arenos į miestą
per metus nebeatva-
žiuotų 549 autobusai ir

keli tūkstančiai automobilių – jie būtų paliekami pri-
 eigose.

Kartu taip pat buvo atidarytas ša lia vandens par-
ko esantis išskirtinio rytietiško stiliaus viešbutis
FLORES su ypatingaisiais apartamentais bei SPA
centras. Čia įrengti 48 kamba riai, kuriuose vienu
metu galės apsistoti 124 svečiai. Tokio prabangaus,
rytietiško stiliaus viešbučio Lietu vo je iki šiol taip
pat nebuvo – viešbučio dizaineriai sukūrė išskirti-

nį interjerą, kurio detalės pagamintos ranko mis ir
atplukdytos iš tolimųjų egzo tiškųjų Rytų šalių.
Naujojo viešbučio statyba ir įrengimas kainavo
apie 5,3 milijono eurų (apie 5,7 mln. dol e rių).

Lankytojus čia pasitinka džiung lių augalija,
šimtametė raižyta me die na, jūros bangų nugludin-
ti akme nėliai, žmogaus rankomis pinti bambukų, ba-
nanų ir nendrių kilimai.  Naujame žiemos sode ir
SPA centre kiekviena interjero detalė svečius tarsi
nukelia į Balio salą Indonezi joje. SPA centre atlie-
kamos procedū ros ant išskirtinių vandens masaži-
 nių stalų, tropikų lietaus plaunamų gultų bei mar-
muro luitų.

„Tarptautinėje turizmo rinkoje labai svarbu iš-
siskirti, pasiūlyti naujovių. Nuolat ieškome būdų,
kaip su kurtą infrastruktūrą padaryti dar patrauk-
lesne, turime ambicingų pla nų, tad Druskininkai ir
ateityje tik rai nudžiugins unikaliais projektais”,  –
kalbėjo R. Malinauskas. Jau anksčiau jis yra užsi-
minęs, kad Drus kininkuose iškils naujas modernus
kultūros centras, kurio mieste dabar nėra, taip pat
planuojama įrengti dirbtinį smėlio paplūdimį po sto-
gu. 

Keltuvo per Nemuną atidarymo akimirkos. A. Vaškevičiaus nuotraukos

Naujasis viešbutis – rytietiško stiliaus.
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Remkime Draugo fondą
www.draugofondas.org

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, katalikišką
„Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas
stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fonDas

4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

A † A
PRANUTĖ SKRUODIENĖ 
ALEKSANDRAVIČIŪTĖ

Mirė 2015 m. gruodžio 4 d. Lemont, IL.
Gimė Žydikuose, Lietuvoje.
Gyveno Lemont, IL, anksčiau Cicero, IL.
Nuliūdę liko: duktė Daina Pakalniškienė su vyru Aloyzu; sū -

nus Aidas; anūkai Marius Pakalniškis su žmona Brittany, Vilija
Zan di su vyru Jordan, Svaja Pakalniškytė ir Genevieve Skruo dytė
bei kiti giminės.

A. a. Pranutė buvo žmona a. a. Mečislovo.
Velionė bus pašarvota šeštadienį, gruodžio 12 d. nuo 9 val. ryto

iki 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio  misijoje, 14911 E. 127 St.,
Le mont, kurioje 10 val.  ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių
a. a.  Pranutė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti ,,Vaiko vartai į mokslą” organi-
zacijai.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

Visos mūsų maldos kasdieninės,
– Viešpatie, duok jai tėviškės dangaus...

A † A
GRAŽINAI ONAI NORVILAITEI

ERINGIENEI
išėjus amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą jos vy -

rui STASIUI, sūnums, jos broliui dr. ALGIUI NORVILAI,
visiems  šeimos  nariams bei artimiesiems.

Telydi Jus  paguoda ir dvasios  stiprybė  šią sunkią
netekties valandą.

Draugo fondo taryba 

Su neapsakomu skausmu ir liūdesiu pranešame giminėms,
draugams ir pažįstamiems, kad  2015 m. lapkričio 29 d. tragiškai
žuvo mūsų brangi ir nepamainoma

A † A
MARYTĖ

ŠEPIKAITĖ
Gimė 1949 m. rugsėjo 7 d. Čika go-

je.
Nuo 1959 metų gyveno Valley

Glen (Van Nuys) mieste, Ka li for nijo-
je.

Velionė  priklausė Šv. Kazimiero
lietuvių parapijai Los An ge les, labai
aktyviai dalyvavo jos veikloje, šoko LB ,,Spin du lio” lie tuvių tau-
tinių šokių veteranų grupėje. 1990 m a. a. Marytė įstojo į Lietu-
vos Vyčių organizaciją  ir tais pačiais  metais  buvo išrinkta Los
Angeles kuopos pirmininke, kuriai vadovavo iki ne tikėtos mir-
ties.

Giliame skausme ir nuliūdime liko: sesuo Onutė Keblienė su
vyru Vytautu; brolis Jonas, a. a. brolio Juozo žmona Jūratė Šepi -
kie nė su sūnumi Linu bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje.

A. a. Marytė buvo duktė a. a. Juozo ir a. a. Elenos Šepikų.
Rožinis bus penktadienį, gruodžio 11 d. 7:30 val. vakaro Šv. Ka-

zimiero lietuvių parapijos bažnyčioje, 2718  St. George St., Los An-
geles, CA. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 12 d. Šv. Mi šios bus auko-
jamos Šv. Kazimiero bažnyčioje. Po šv. Mišių a. a. Ma rytė bus
palaidota Forest Lawn kapinėse, 1712 S. Glendale St., Glendale, CA.

Nuoširdžiai  kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįs-
tamus  dalyvauti laidotuvėse.

Ilsėkis ramybėje Dievo prieglobstyje, brangiausioji Maryte, iki
kol vėl susitiksime. 

Su Kristumi ir Prisikėlimo viltimi.

Giliai nuliūdusi šeima ir artimieji

Paženklinta visa siena su Rusija

Baigti Lietuvos ir Rusijos valstybių sie-
nos ženklinimo darbai, vienas iš šios sie-
nos demarkavimo etapų. Paskutinis
valstybės sienos ženklas pastatytas
Pagėgių savivaldybės teritorijoje, nau-
jo tilto per Nemuną prieigose. Iš viso
prie bendros sienos abi šalys įrengė (pa-
statė) 560 valstybių sienos ženklų.

Lietuvos siena su Rusija praside-
da nuo Lietuvos, Lenkijos ir Ru-
sijos sienų sankirtos taško „Viš-

tytis”, eina sausuma, Vištyčio ežeru,
Lieponos upe, Matlaukio tvenkiniu,
Širvintos upe, Šešupe, Nemunu, Kur-
šių mariomis, Kuršių nerija, Baltijos
jūra.

Sausumoje ir prie vandens telki-
nių pastatytų valstybių sienos ženklų
išdėstymo principas yra analogiškas
kaip ir prie Lietuvos sienos su kitomis
valstybėmis, t. y. bet kurioje vietoje prie
sienos esantis asmuo gali matyti arti-
miausius sienos ženklus į abi puses. 

Ženklinant sieną su Rusija sau-
sumoje Lietuvos pusėje nuo medžių,
krūmų ir kitos augalijos buvo išvaly-
ta 13 metrų pasienio juosta. Čia įreng-
ta kontrolinė pėdsakų juosta, pasienio
patrulio takas ir kiti valstybės sienos
apsaugai užtikrinti reikalingi įrengi-
niai bei inžinerinės sistemos.

Siena buvo pažymėta ir Kuršių ne-
rijoje. Du valstybės sienos ženklai

įrengti prie kelio Klaipėda-Nida-Kali-
ningradas. Kopose įrengti 6 specialūs
valstybių sienos ženklai.

Siena vandens telkiniuose pažy-
mėta plūdurais. Pavyzdžiui, Vištyčio
ežere Lietuva pastatė 23 tokius plūdu-
rus. Jie ežere yra nuolat. Rusija įren-
gė valstybių sienos ženklus – plūdurus
Kuršių mariose. Šie plūdurai prieš
žiemą nuimami, o pavasarį pastatomi.
Žiemą ant ledo čia statomos gairės, žy-
minčios valstybių sienos liniją.

Iš viso sienos ženklinimo darbai
Lietuvai atsiėjo apie 1 mln. 216 tūkst.
eurų. Lietuvos siena su Rusija sausu-
ma, upėmis ir tvenkiniais eina 253,7
km, Kuršių mariomis – 18,5 km, jūra –
22,2 km. Sienos su Rusija ruožas yra pa-
skutinė paženklinta Lietuvos sienos da-
lis, nes su Baltarusija, Lenkija ir Lat-
vija šie darbai jau atlikti žymiai anks-
čiau.

Baigtas sienos ženklinimas yra
dalis visų Lietuvos ir Rusijos sienos de-
markavimo darbų. Dabar bendra Lie-
tuvos ir Rusijos komisija turės atlikti
darbų statant ženklus vertinimą, kiek-
vienam ženklui surašant protokolą.
Taip pat bus rengiama demarkavimo
dokumentacija – valstybių sienos ap-
rašas, valstybių sienos koordinačių
katalogas, valstybių sienos ženklų pro-
tokolas, valstybių sienos žemėlapiai ir
baigiamieji protokolai. 

ELTA info
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Artėja Kalėdos ir Naujieji metai. Savo bičiulius, gimines, bendra-
darbius pasveikinkite laikraštyje,,Draugas”! Nudžiuginsite arti-
muosius ir paremsite lietuvišką spaudą! Sveikinimo tekstą ir 25
dol. čekį siųskite ,,Draugo” administracijai adresu: 4545 W. 63rd.
St., Chicago, IL 60629.

PAS MUS 
IR

APLINK MUS
� Gruodžio 8 d., antradienį, 7 val. v., mi-
nint Švč. Mergelės Marijos Nekaltąjį Prasi-
dėjimą, Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Le-
monte bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių
vyks misijos bendruomenės susitikimas su
Generaliniu jėzuitų vyresniuoju t. Gintaru Vit-
kumi, SJ. Vakaro tema – ,,Ignaciškasis
dvasingumas”.

� Gruodžio 11 d.,  6:30 val. v. PLC (kam-
baryje ,,Pas prelatą”) vyks Advento vakaras
,,Jėzaus gailestingumas pagal šv. Luką”. Va-

karą ves Grasilda Reinytė-Petkienė

� Gruodžio 20 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Šv. Onos bažnytėlėje (433 E. Golfwood Rd.,
Beverly Shores, IN 46301) bus aukojamos
šv. Mišios. Jas atnašaus kun. Gediminas Ker-
šys. Kalėdines giesmes atliks bažnytinis
lietuvių choras, vadovaujamas Revitos Dur-
tinavičiūtės. Po meninės programos laušime
kalėdaičius, vaišinsimės Kūčių vakarienę pri-
menančiais valgiais. Visi laukiami. Daugiau
informacijos tel. 219-512-3493. 

KALĖDINIAI
SVEIKINIMAI

,,DRAUGE” PASIEKS
PASAULIO PAKRAŠČIUS

Palinkėkite bičiuliams,
klientams, bendradarbiams
Kalėdų Vilties ir Džiaugsmo! 

DRAUGO laikraštis nuo 1909 metų atspindi
amžiną tautos dvasią, žydinčią žmogaus širdyje,
įkaltą darbuose, įamžintą spaudoje.

Įamžinkite DRAUGE ir Jūs savo kalėdines
mintis, maldas, padėką, linkėjimus. 

Pagarsinkite savo organizaciją, verslą, misiją, kalėdines šventes.

Sveikinimo tekstą, nuotrauką, organizacijos ar verslo ,,logo” siųskite
Audronei Kižytei

AudreyKizys@gmail.com.

Nurodykite linkėjimo dydį ir pasirinkite dieną 

– DRAUGAS spausdinamas antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį.

Galite užsakyti ir skelbimus 

– ANTRAS SKELBIMAS 
UŽ PUSĘ KAINOS!!!
Tel. pasiteirauti: 630-805-1404.

AČIŪ – visa DRAUGO šeima 
linki Jums linksmų ŠVENTŲ KALĖDŲ!

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.

Gruodžio 6 d., sekmadienį, Čikagos Copernicus Center kino salėje įvyko dokumentinio
filmo „Liberating a Continent: John Paul II and the Fall of Communism” pasaulinė prem-
jera. Į žiūrovų klausimus atsakė filmo koprodiuseris Szymon Czyszek ir scenarijaus auto-
rius bei režisierius David Naglieri. Pirmadienio vakarą filmas parodytas per visuomeninį
televizijos kanalą – WTTW (CH 11). Kitais metais juosta apie popiežiaus Jono Paulaus II tie-
sioginę įtaką komunizmo žlugimui Rytų Europoje pradeda savo plačiąją kelionę, juostą
bus galima įsigyti ir DVD formate.

Po filmo peržiūros Copernicus Center LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus
Gudynas kalbasi su amerikiečių scenaristu Paul Hensler ir Generaliniu jėzuitų vyres-
niuoju t. Gintaru Vitkumi, SJ. Dešinėje – JAV LB prezidiumo pirmininkas, ,,Draugo” lei-
dėjų tarybos narys Juozas Polikaitis.    R. Lapas nuotr. 


