DRAUGAS
LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS
ŠEŠTADIENIS – SATURDAY, GRUODŽIO-DECEMBER 30, 2017 • Vol. CVlII NR. 151

NEWSPAPER - DO NOT DELAY - Date Mailed 12-29-2017

PERIODICALS

Kaina 2 dol.

Lietuvių Fondui –

Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 47 dienos!

N

pagrindinis Globalios Lietuvos apdovanojimas!

Tarp Vilniaus Rotušėje iškilmingai pagerbtų pasaulio lietuvių – ir Čikagos ,,Lietuvių Fondo” bei ,,Rotary” klubo atstovai.
Roberto Dačkaus nuotr.

ŠIAME NUMERYJE:

Naujųjų metų įvykiai
ir darbai – 3 psl.

aujųjų metų išvakarėse, gruodžio 28 d., Prezidentė Dalia Grybauskaitė šeštą kartą įteikė
Globalios Lietuvos lyderių apdovanojimus.
Skirtingai nei anksčiau, šiais metais daugumą apdovanojimų gavo sugrįžę ir kitus parvykti į Lietuvą
paskatinę profesionalai.
Prezidentės globojamų ir tarptautinio profesionalų tinklo „Global Lithuanian Leaders” inicijuotų apdovanojimų tikslas – įvertinti užsienyje gyvenančių ir dirbančių arba jau į Lietuvą sugrįžusių lietuvių aukštus profesinius pasiekimus,
atkreipti dėmesį į jų idėjas ir prisidėti kuriant pasauliniu mastu sėkmingą bei stiprią Lietuvą.
Lietuvos vadovės teigimu, kol institucijos rašo

naujas strategijas, kaip stabdyti emigraciją, „globalūs lietuviai” savo veiklumu kuria apčiuopiamus
pokyčius.
Prezidentė pabrėžė, kad Lietuvai reikia sugrįžtančių iš emigracijos išsilavinusių ir investuojančių į savo tėvynę tautiečių, kaip atsvaros agresyviam neraštingumui.
Tai, kad Lietuva įsitvirtina Europoje kaip finansinių technologijų ir gyvybės mokslų centras,
yra ir didelis sugrįžusiųjų nuopelnas. Dėl jų iniciatyvų žmonės ne tik sostinėje, bet ir Šalčininkuose, Tauragėje, Alytuje, kituose miestuose sulaukė naujų darbo vietų.

2018-ieji: tarp pagerbtųjų

– 2 psl.

S. Daukantas, Vydūnas, A. Ramanauskas-Vanagas, tėvas Stanislovas
Prel. J. Prunskio110-ąsias
gimimo metines minint – 10 psl.

Artėjantys 2018-ieji – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
metai – taip pat paskelbti Sąjūdžio, Lietuvos skautų judėjimo, Simono Daukanto, Vydūno, Adolfo Ramanausko-Va-

STrakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų
nago, Tėvo Stanislovo metais.

eimo sprendimu, 2018-ieji bus ir Lietuvos Globėjos,

metinių minėjimo metais, Lietuvos katalikių moterų są-

jungos metais. 2018 metais bus minimos Vasario 16-osios
– Lietuvos valstybės atkūrimo akto šimtosios metinės.
„1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Tarybos paskelbtas nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo aktas žymi
išskirtinį Lietuvos istorijos įvykį ir pradeda Lietuvos,
kaip nepriklausomos ir demokratinės valstybės, istoriją”, – savo nutarime akcentuoja Seimas.

– 15 psl.

PRISIMINKITE DRAUGĄ SAVO TESTAMENTE
www.draugas.org/palikimai
Tel. 773-585-9500
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GANY TOJO ŽODIS

Šventoji Šeima: Jėzus, Marija, Juozapas
KUN. JAUNIUS KELPŠAS
Pasibaigus Mozės Įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, Juozapas ir
Marija nunešė Jėzų į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui, – kaip parašyta Viešpaties
Įstatyme: „Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvęstas Viešpačiui”, – ir
duoti auką, kaip pasakyta Viešpaties
Įstatyme: „Porą purplelių arba du balandžiukus”. (Lk 2, 23)

P

irmasis sekmadienis po Kalėdų
nuo 1921 metų katalikų bažnyčioje švenčiamas kaip Šventosios Šeimos sekmadienis. Šeimų byrėjimas
praėjusį šimtmetį ir dabartinio pradžioje paskatino popiežius, ypač toliaregiškąjį Leoną XIII, įtraukti Šventosios Šeimos iškilmės šventimą į liturginį kalendorių su viltimi, kad tai
įdiegs krikščionių šeimoms nuolankią
meilę ir atsidavusią ištikimybę, kurios

charakterizuoja šeimą iš Nazareto.
Pirmasis Bažnyčios tikslas iškeliant ir
skatinant šią šventę yra pristatyti
Šventąją Šeimą kaip modelį ir pavyzdį visoms krikščionių šeimoms. Šiandienos šventė demonstruoja Kristaus
nusižeminimą ir paklusnumą bei pagarbą ketvirtajam Dievo įsakymui,
tuo pačiu pabrėždamas mylintį Jo tėvų
rūpestį, pasireiškiantį Jo globoje. Skaitydami evangeliją mes apgailestaujame, kad joje nėra pasakojimų apie Jėzaus vaikystę, apie tai, kaip gyveno
Juozapas su Marija. Juk norėtumėm
žinoti kaip jiems sekėsi spręsti kasdienes problemas, gražiai sutarti ir auginti Jėzų. Gal tada būtų daug aiškesnis ir paprastesnis Šventosios Šeimos
pavyzdys ir šiandieninėms šeimoms.
Tačiau kita vertus, tai buvo jų gyvenimas, kurio neįmanoma atkartoti,
tai buvo jų problemos ir jų pasirinkimo būdai. Dievas nenori, kad mėgdžiotume kitų žmonių gyvenimus. Jis

nori, jog mes gyventume savo gyvenimą. Dievas tokiu būdu suteikia žmogui
laisvę veikti, juk kažkada šv. Augustinas yra pasakęs: mylėk ir daryk, ką
nori. Taip ir šioje Evangelijoje matosi,
kad Šventoji Šeima myli Viešpatį, nes
atlieka visa, ko reikalauja Viešpaties
Įstatymas. Jėzus vėliau pasakys: kas
myli mane, tas laikysis mano žodžio.
Taip pat svarbus paskutinis Evangelijos sakinys, kuris kalba, ko gero, ne
tik apie vaikelį Jėzų, bet ir apie Juozapą ir Mariją: būdami kartu ir su Dievo malone, kuriai jie buvo atviri, augo,
stiprėjo ir įgaudavo išminties. Tai yra
ne tik žmogiškas tarpusavio santykių
brendimas, bet ir tikėjimo kelionė,
kada auga ir bręsta mūsų santykis su
Viešpačiu.
Šventosios Šeimos liturginė šventė mums kalba apie mylintį rūpestį,
kurį mes turime perimti iš Jėzaus žemiškųjų tėvų ir teikti Kristaus Kūnui.
Marija ir Juozapas rūpinosi Jėzaus fi-

ziniu kūnu. Sekdami jų pavyzdžiu,
mes galime rūpintis Jo Mistiniu Kūnu,
Bažnyčia, ir taip pat Eucharistija, kurią Jis mums patikėjo. Šias Naujaisiais 2018 metai norisi palinkėti, kad
mūsų šeimos būtų šventos, nes šeima
pati svarbiausia ląstelė visuomenėje ir
nuo jos priklauso mūsų graži ateitis.

Globalios Lietuvos apdovanojimai
Atkelta iš 1 psl.
Prezidentė taip pat pabrėžė, kad
Lietuvai vienodai brangus kiekvienas lietuvis. Dar vasarą paskelbė ji iniciatyvą „Rinkis Lietuvą“ ir pakvietė
jaunuosius profesionalus tapti šios
iniciatyvos ambasadoriais – skleisti
pozityvias žinias apie gyvenimą Lietuvoje, čia vykstančius progresyvius
pokyčius ir užkrėsti savo pavyzdžiu
tuos, kurie norėtų sugrįžti, bet vis
dar dvejoja.
Prezidentės teigimu, tendencijos
jau keičiasi – sugrįžtančių lietuvių
skaičiai auga. Pernai sausio-lapkričio
mėn. parvyko 13 tūkst., kai 2017 m. tuo
pačiu laikotarpiu – jau beveik 17 tūkstančių.
Buvo paskelbtos devynios apdovanojimų nominacijos. Už į Lietuvą pritrauktas investicijas apdovanotas „Harbourtouch” Lietuvoje vadovas Tadas
Vizgirda. Už Lietuvoje diegiamas inovacijas apdovanojimas įteiktas Vilniaus universiteto Biotechnologijų instituto Mikroskysčių laboratorijos steigėjui ir vadovui Linui Mažučiui. Už
tarptautinę patirtį Lietuvos regionams
apdovanotas Tauragės mero patarėjas
Dovydas Kaminskas. Už tarptautinę patirtį pokyčiams – Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas. Už lietuviškas idėjas pasauliui – startuolio
„Trasfer Go” įkūrėjai. Už tarptautinę
patirtį Lietuvos verslui – Bostono lie-
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Lietuvių Fondo apdovanojimą atsiima Agnė Vertelkaitė, Leonas Narbutis ir Vytas Narutis.
Roberto Dačkaus nuotr.
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Laimis Leonavičius atsiima ,,Rotary” klubo apdovanojimą.
Mariaus Morkevičiaus nuotr.

už Lietuvos vardo garsinimą įteiktas tilto Seule projekto autoriams architektų komandai „KILD”.
Tarptautinių profesionalų tinklas „Global Lithuanian
Leaders” įsteigtas 2009 m. ir vienija 1200 profesionalų iš 50
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ŽAIbIškI pOkAlbIAI
Redaktorė Virginija Petrauskienė

T

Naujųjų metų įvykiai ir darbai:
tik lauksime, ar ir patys juos kursime?

aip jau yra, kad pasitikdami Naujuosius metus, dažnas pasijaučiame, tarsi atversdami naują, dar neperskaitytą knygos puslapį. Kad ir kiek tos knygos jau būtų perskaityta, norisi, kad tęsinys – likusi jos dalis būtų dar geresnė ir įdomesnė, nei ta, kuri jau užversta.
Kokie gyvenimo nuotykiai, atradimai, patirtys ar istoriniai įvykiai, kuriuos
lemta pamatyti ir patirti, laukia mūsų? Apie ateinančius, Naujuosius metus, mėgsta kalbėti visi: politologai, ekonomistai, astrologai, pranašautojai. Internete
vėl prikeliamos jau mirusių garsiųjų pasaulio aiškiaregių pranašystės apie nenumaldomai artėjančius, prieš kelis dešimtmečius, ar net šimtmečius numatytus įvykius. Ar tos prognozės pildosi? Kam tai rūpi? Sutikus Naujuosius, gyvenimas teka savo vaga, o pranašų ir spėliotojų prognozės pamirštamos. Jos
vėl bus prisimintos po metų, pasitinkant dar vienus naujus metus.
Tačiau kiekvienam iš mūsų svarbiausia, kokie įvykiai pasibels į mūsų pačių, mūsų šeimos, tautos gyvenimą. Ar galime juos prognozuoti ir planuoti?
Ar norėsime ir sugebėsime patys prisidėti prie to, kad trokštami įvykiai vyktų, o darbai, apie kuriuos svajojame, būtų nuveikti?

O ko laukiate ir tikitės Jūs iš ateinančių, 2018-ųjų metų?
Ko palinkėtumėte ,,Draugo” skaitytojams naujaisiais, 2018
metais?

Rolandas Kriščiūnas,
Lietuvos ambasadorius JAV:
Darbine prasme, ateinantys, 2018
metai bus labai svarbūs Lietuvai, o tuo
pačiu ir man, kaip Lietuvos ambasadoriui Amerikoje. Metai bus nusėti
gausybės įvairiausių renginių, skirtų
Lietuvos atkūrimo 100-mečiui. Ta šventė svarbi ne tik Lietuvai, ji svarbi ir
Amerikai. Tai kartu ir JAV stiprybės
šventė. Ši šalis principingai pritarė Lietuvos Nepriklausomybei, palaikė mūsų
siekius. Man pačiam, o kartu ir mūsų
LR ambasados Washingtone darbuotojams teks daug keliauti po Ameriką.
Norėčiau neatsisakyti nė vienos JAV išsibarsčiusios lietuvių bendruomenės
atstovų, kad ir mažiausios grupės,
kvietimo ir apsilankyti jų renginiuose.
Norėčiau kartu su visomis lietuvių
bendruomenėmis džiaugtis ir švęsti
Lietuvos valstybės atkūrimo jubiliejų.
Tokie ir darbiniai, ir asmeniniai ateinančių metų lūkesčiai ir planai. Nes
darbas užima didelę mano gyvenimo
dalį ir jis man labai patinka. Kalbant
apie ateinančių metų planus ir lūkesčius, norėčiau pridurti: mano sūnus
Herkus dabar mokosi priešpaskutinėje klasėje, vasario mėnesį jam sukaks

17 metų. Jam reikės pasirinkti gerą
universitetą. Mes su žmona Živile padėsime jam tą padaryti ir šiam darbui
skirsime nemažai šeimos laiko.
,,Draugo” skaitytojams noriu palinkėti likti ištikimiems šiam seniausiam lietuviškam laikraščiui, kuris
skaičiuoja jau daugiau metų, negu nepriklausoma Lietuvos Valstybė. Kad
,,Draugas” Amerikos lietuviams būtų
aktualus ir svarbus kasdieniniame gyvenime, kad skaitytojai šiame laikraštyje galėtų reikšti savo mintis, idėjas, iniciatyvas, kad ,,Draugo” kūrėjai,
leidėjai ir skaitytojai visuomet rastų
bendrą kalbą.

Rūta Kilmonytė Lee, lietuvių kilmės
amerikiečių aktorė
iš Californijos:
Žinau viena: niekada negali visko
suplanuoti, nes Dievas visada atsiunčia ką nors naujo. Mes planavome Kalėdas praleisti Californijoje, o po to
skristi dviem mėnesiams pagyventi į
Meksiką. Bet prieš gerą savaitę mano
vyras Webb Lowe patyrė insultą. Ačiū
Dievui, kad po to jo būsena nėra labai
bloga, jis nebuvo paralyžiuotas. Nežinodamas net nepasakytumei, kad jam

kas negerai. Tačiau po insulto vyrui
šiek tiek sutriko kalba. Mąstymas yra
puikus, tačiau jam tapo sunkiau žodžiais perteikti mintis. Todėl turėjome
atsisakyti planų keliauti į Meksiką. Tai
dar viena proga pasakyti, kaip svarbu
yra žmogui saugoti sveikatą. Šiuo metu
vyrui reikalingos specialios procedūros. Prireiks tik kantrybės, ir jo sušlubavusi sveikata atsistatys.
Ko aš laukiu iš ateinančių Naujųjų
metų? Aš turiu labai daug energijos, ją
atiduodu labdaringai veiklai – rūpinuosi iš pavojingų pasaulio zonų sugrįžusiais amerikiečių kariais, kurie
patyrė psichologinių traumų, kuriems
reikia psichiatrų pagalbos. Tačiau suprantu, kad reikia pagyventi ir sau. Tie
metai taip greitai bėga, nepamačiau,
kaip gyvenimas praėjo… Esame su
vyru apkeliavę daugybę pasaulio šalių,
tačiau dar nebuvome Argentinoje, Brazilijoje. Norėčiau šias šalis pamatyti.
Taip pat norėtųsi nukeliauti į Afriką ir
dalyvauti safaryje. Bet, jeigu gaučiau
įdomų darbo pasiūlymą, tikriausiai
sutikčiau, neatsisakyčiau…
Pasitikdama Naujuosius metus, labai noriu, kad pasaulyje įsiviešpatautų ramybė. Man yra laimė gyventi šalyje, kuri nepatyrė karo baisumų. Širdis plyšta matant, kad kai kurias pasaulio valstybes niokoja karai. Ir dar
trokštu, kad Lietuva visą laiką būtų
laisva. Kai praėjusiais metais aplankiau Lietuvą, pamačiau, kaip ji pasikeitusi, pašviesėjusi. Dabar ten žmonės
linksmi, šypsosi. Dabartinė Lietuva
jau nebepanaši į tą, kurią mačiau atvykusi pirmuosius kartus (tai buvo dar
valdant sovietiniam režimui). Tuomet
Lietuva man pasirodė tamsi, niūri, o
dabar ji šviečia. Pasinaudodama proga
noriu perduoti sveikinimus ir linkėjimus visiems ,,Draugo” skaitytojams ir
palinkėti, kad Amerikos lietuviai nepamirštų savo šalies Lietuvos.

Manfredas Brazauskas,
labdaros ir paramos
fondo ,,G vaikų pasaulis”
atstovas Čikagoje:
Ko norėčiau ateinančiais, Naujaisiais metais? Susireguliuoti savo
mitybą, sportuoti, numesti svorio. O
didžiausi mano norai ir svajonės yra
susiję su pagalba Lietuvos vaikams.
Noriu padaryti tai, ką galiu, kad
bent dalis Lietuvos nepasiturinčių ir
asocialių šeimų vaikų galėtų džiaugtis gyvenimu. Šiais metais mūsų labdaros ir paramos fondas ,,G vaikų pasaulis” suorganizavome labdaros
renginį ,,Gėrio paliesti”. Jo metu
buvo renkamos lėšos tam, kad Lietuvoje, prie Telšių būtų pastatytas
laisvalaikio centras, kuriame nepasiturinčių ir asocialių šeimų vaikai
galėtų leisti savo laisvalaikį. Nes tokio centro reikia kaip oro – daug vaikų po pamokų neturi kur ramiai pabūti, netrukdomi susikaupti ir paruošti pamokas, nes namuose tėvai
girtauja. Ateinančiais, naujaisiais
metais planuoju daug laiko skirti
kito labdaros vakaro parengimui,
nes šiais metais susirinko gal ne
tiek daug žmonių, kiek norėtume
sulaukti. Tačiau įgijome patirties,
tad ruošdamiesi kitam labdaros renginiui, pasistengsime padaryti dar
daugiau.
,,Draugo” skaitytojams palinkėčiau niekada nenustoti ieškoti savęs. Tik bandydami suprasti savo,
kaip žmogaus paskirtį, galime įprasminti savo gyvenimą. Nes daugelis
mūsų einame ne ta kryptimi, stengdamiesi užsidirbti kuo daugiau pinigų ir pamiršdami tikrąsias vertybes. Pinigai laimės neatneša, jeigu
jais nesidalini.
Kalbino Virginija Petrauskienė

,,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!
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VA K A R I S

Kalėdos su kunigu jėzuitu Gintaru Vitkumi

Redaktorius Amandas Ragauskas

AMANDAS RAGAUSKAS

Šių metų Advento ir Kalėdų laiką Los Angeles Šv. Kazimiero parapijiečiai klebono kunigo Tomo Karanausko pastangomis, per Dievo malonę, turėjo galimybę dvasiškai sutvirtėti dviejų kunigų svečių apsilankymu. Jau rašiau apie adventinį susikaupimą su
Rokų klebonu kunigu Virginijum Gražulevičium, o štai
Kalėdas praleidome su kunigu jėzuitu Gintaru Vitkum.
ių metų Bernelių Mišioms išpuolus sekmadienio vakarą, rytinėse sekmadieninėse Mišiose tikinčiųjų buvo nedaug. Bet, kaip sakoma, kiekybė ne visada lemia kokybę. Visi, atėję uždegti paskutinės Advento žvakės, po Mišių grįžo į namus pakylėti dvasingo, iškalbos dovaną turinčio kunigo Gintaro pamokslo. Bernelių Mišiose maldininkų netrūko. Užpildę visą bažnyčią tikintieji sveikino ir garbino
užgimusį Pasaulio išganytoją. Ir vėl charizmatiškasis kunigas Gintaras Mišioms suteikė ypatingo šventiškumo. Prie to šauniai prisidėjo parapijos choras,
kuriam, šventėms likus be vargonininko Kęstučio
Daugirdo, puikiai talkino muzikių šeimynėlė: mama
Rima Veličkienė ir dukros Greta bei Silvija Veličkaitės. Po Mišių klebonas pakvietė visus į apatinę parapijos salę vaišėms, kurias paruošė parapijos šeimininkė Laima Leko. Kad Kristaus gimtadienio vaišės būtų karališkai iškilmingos, klebonas užsakė keptą paršiuką, kurį keturi vyrai vos galėjo pakelti. O kad
maistas nebūtų sprangus, svečiai užgėrė jį šampanu
ir tradiciniu kalėdiniu ,,egg nog” su romu. Kalėdų pirmą dieną, po šventų Mišių, mažuosius parapijiečius
aplankė Kalėdų senelis su didžiuliu maišu dovanų.
Praūžus kalėdiniam šurmuliui, trečiadienį,
gruodžio 27 dieną, klebonas Tomas pakvietė parapijiečius pabendrauti su svečiu apatinėje parapijos salėje. Kunigas Gintaras Vitkus surengė pilnametražio
dokumentinio filmo ,,Nepaprasta auka” apie ginkluoto pasipriešinimo sovietų okupacijai pradininką,
pulkininką Juozą Vitkų-Kazimieraitį pristatymą.
Tai filmas apie kunigo Vitkaus senelį. Filmas šeimos
ir dosnių išeivijos lietuvių rėmėjų pagalba buvo sukurtas šiais metais. Prieš filmą svečias taip apibūdino
savo senelio gyvenimo nuostatą: „Kazimieraičio pavyzdys rodo, kad gyvenime nebūtinai visi sprendimai
baigiasi laimėjimais ir pasiekimais, kuriais tu gali
didžiuotis, kurie leistų tau sulaukti pripažinimo. Yra
pasirinkimų, apie kuriuos kiti ir nesužino. Ir kurie
yra labai prasmingi. Nuostata, kad svarbūs dalykai
nebūtinai yra garsūs, yra labai svarbi išvada, kurią
aš darau iš savo senelio gyvenimo”.
Esu matęs keletą filmų partizaninio pasipriešinimo bolševizmui tema, tačiau šis filmas – ypatingas.
Noriu pacituoti Liną Kojalą: „Be galo svarbu nepamiršti, jog laisvės kovotojai nebuvo tik abstraktūs istoriniai veikėjai. Jie visų pirma buvo sūnūs, mylintys tėvai, paprasti, bet kartu ir nepaprasti žmonės, norėję savo gyvenimuose susikurti tai, ko ir šiandien
trokštame kiekvienas iš mūsų. Tačiau tada, kai iškilo
laisvės dilema, jie nesuabejojo, iškeitė šiltus namus
į troškų bunkerį, nes aiškiai suvokė kilnų tikslą. Juozas Vitkus-Kazimieraitis yra to pavyzdys. Aukš-
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Kunigas Gintaras Vitkus SJ pristato filmą „Nepaprasta auka”..
čiausio rango karininkas, daug pasiekęs žmogus niekada neišsižadėjo savo priesaikos. Matyt, tik tokiu
būdu jis galėjo jaustis laisvas dvasioje. Tai turėtų tapti įkvėpimu mums visiems – nepamiršti, kiek daug
buvo paaukota, kad šiandien gyventume laisvoje Lietuvoje. Laisvės kovotojai ne tik apgynė mūsų šalies
garbę, priešindamiesi okupacinėms jėgoms, bet ir padėjo išsaugoti mūsų valstybingumo giją”.
Džiugu, kad Lituanistinės mokyklos direktorė

LITHUANIAN WORLD WIDE NEWS IN ENGLISH
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www.draugas.org/news
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Marytė Newsom, abu kunigus svečius buvo pasikvietusi pas save į namus pabendravimui su mokyklos mokytojais. Tai labai graži iniciatyva, nes dienos meto susitikimuose dalyvauja daugiausia garbaus
amžiaus, nedirbantys žmonės, o Marytės Newsom namuose susirenka jaunesni – pasisemti dvasingumo.
Taigi su naujomis viltimis laukiame Naujųjų
metų. Linkiu visiems ,,Draugo” skaitytojams džiugių, saugių ir dvasingų Naujųjų Metų.

Iš k.: Greta Veličkaitė, Amandas Ragauskas, Silvija Veličkaitė, Rima Veličkienė, Kalėdų senelis, kun. Tomas Karanauskas,
Dalia Ragauskienė, kun. Gintaras Vitkus SJ.
Tomo Karanausko nuotr.
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My link to LITHUANIA!

Aurelijos Paplauskienės nuotr.
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SkAUT YbĖS kElIAS
Redaktorė Aušra Jasaitytė-Petry • 8830 Magnolia Court • Orland Park, IL 60462 • El. paštas: ausra67@sbcglobal.net

Keičiasi LSS vadovybė
Metams baigiantis, Lietuvių
skautų sąjunga (LSS) pristato
naują vadovybę, kuri imsis pareigų nuo 2018 m. sausio ir
dirbs dvejus metus. Lapkričio
29 d. rinkimuose iš 1 011 LSS
narių, turinčių balsavimo teisę,
dalyvavo 439 asmenys (421
balsavo internetu, 18 – paštu).
Buvo išrinkti:

Kanados – v.s. Audra PuzerytėViskantienė
Ramiojo – ps. Sigutė Mikutaitytė-Miller
Vidurio – s. Andrius Anužis
Vyriausias skautininkas /
brolijos vadas
s. fil. Albertas Kerelis Jr.

Vyriausio skautininko pavaduotoja / seserijos vadė
s.fil. Daiva Chauhan
ASS pirmininkas
s.v. fil. Audrius Aleksiūnas

Seserijos sąraše:
s. Lilija Gelažytė-Kerelienė
v.s. Rūta Lemon
ps. Alytė Mažeikaitė
ps. Audra Rusinaitė
Akademikų sąraše:
s. fil. Edmundas Brooks
jps. kun. Vilius Dundzila
j.ps. fil. Kristina Jonušas Mattis
ps. t.n. Beatričė Želvytė

Taryba
Brolijos sąraše:
v.s. fil. Marius Rusinas
v.s. Edis Leipus
s. Mykolas Slapšys
v.s. Remigijus Belzinskas

LSS Rinkimų prezidiumas
v.s. fil. Amanda Muliolienė, pirmininkė

Sveikiname naują LSS vaovybę ir linkime jai sėkmės
LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

Garbės teismas
s.fil. Paulius Mickus
s.v. s. fil. Auris Jarašūnas
ps. fil. Vilija Januškytė Garbonkus

O naktie žadėta, o naktie Šventoji!
Tavo atminimas niekada nežus!
Kūdikėli Jėzau, laimink mūs rytojų:
Tegu būna giedras tėviškės dangus!

Kontrolės komisija
s. Kristina Dambaras-Janowicz
v.s. fil. Tomas Dundzila
fil. Vytenis Kirvelaitis

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA
L.S.S. tarybos pirmininkė v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon

Rajonų vadai
Atlanto – s.v. s. Tomas Lora
Australijos – v.s. Henrikas Antanaitis
Europos – s.v. ps. Kęstutis Stirba

Vyriausias skautininkas ir
Brolijos vadas
s. fil. Albertas Kerelis Jr.

Vyriausio skautininko pavaduotoja
ir Seserijos vadė
s. fil. Daiva Chauhan

A.S.S. Centro vadijos
pirmininkas
v.s. fil. Ričardas Chiapetta

Džiaugsmo
sekmadienis prie
balto stalo
KRISTINA BALNIŪTĖ
Advento laikotarpis visuomet džiugus ir kupinas
įvairiausių šventinių darbų, skubant užbaigti jau
pradėtus, ieškant dovanų brangiems žmonėms, puošiant namus, susibėgant su draugais ir bičiuliais pasilabinti bei pasveikinti vieni kitus. Viena šilčiausių, jaukiausių šio laiko švenčių, žinoma, yra Kūčios ir prie šeimos apeiginio stalo susirinkusiųjų bendrystė bei artumas.
au daug metų pagal nusistovėjusią tradiciją
Marquette Parko Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje Kūčių šventė ruošiama trečiąjį –
dar kitaip vadinamąjį džiaugsmo sekmadienį. Ji
suburia ne tik šios parapijos tikinčiuosius, bet ir daugelį aplinkinių miestelių tautiečių. Šventę rengia ir
visus prie bendro stalo buria įvairūs lietuviški išeivijos klubai (Šakių, Zarasų, Tauragės, Suvalkiečių,
Pensininkų ir Anglijos), dosniai remiantys ne tik parapiją, bet ir kitas lietuviškas organizacijas bei jų labdaringą veiklą.
Šį kartą „kūčiavoti” į išpuoštą parapijos salę sugūžėjo per šimtą dvidešimt žmonių. Nemažą svečių
dalį sudarė Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje (LŠSI)
(Baltijos jūrų šaulių kuopa, Gen. Teodoro Daukanto
jūrų šauliai bei Vytauto Didžiojo rinktinės šauliai)
nariai su LŠSI vadu Juliumi Rūteniu Butkum. Klebonas kun. Jaunius Kelpšas pasveikino svečius ir palaimino maistą, sukalbėdamas padėkos maldą. Jis pabrėžė, kad šventė, kaip ir daugelis kitų parapijoje
vykstančių renginių bei susibūrimų, neįvyktų, jei nebūtų tų, kurie geranoriškai prisideda prie pasiruošimo darbų, negailėdami savo laiko, išteklių, gebėjimų ir geranoriškumo.
Kaip įprasta per Kūčias, pirmiausia buvo laužomas kalėdaitis. Dalindamiesi kalėdaičiu iš vienas

Štai koks gražus lietuvių būrys susirinko į Kūčių laukimo popietę.

J

Prie balta staltiese užtiesto stalo netrukus ragausime kunigo palaiminto
maisto.
Joe Kulio, Sigito Kunicko ir Reginos Butkus nuotraukos
kito rankų, stalo kaimynai vieni kitiems negailėjo šiltų ir širdingų žodžių, linkėdami ramybės, Dievo šviesos ir palaimos, gerumo ir laimės ateinantiems metams. Svečiams beskanaujant pasninko valgius, klebonas Jaunius stabtelėdavo ir kalbino tai vienus, tai
kitus, paprašydamas pasakyti žodelį, linkėjimą ar tiesiog pasidalinti mintimis, pajautimais, idėjomis ar
pan. Iškilmingus pasisakymus lydėjo viešnios iš

Vakaro viešnia – iš Lietuvos atvykusi dainininkė Rūta Morozovaitė.

Lietuvos Rūtos Morozovaitės atliekamos dainos.
Popietei baigiantis buvo sugiedota giesmė „Sveikas,
Jėzau gimusis”.
Padėkos žodžiai skambėjo parapijos sekretorei Audrai Zakarauskienei, salės ruošos bei puošybos darbais besirūpinusioms Vilijai Kilikauskienei, Rūtai Daukienei bei kitoms uolioms pagalbininkėms.

6

DRAUGAS

2017 GRUODŽIO 30, ŠEŠTADIENIS

I š AT E I T I N I N k ų G Y V E N I m O
Redaktorė Vida Kuprytė El. paštas: draugasateitis@gmail.com

,,Giedra”

Įžodininkių vardu kalba Rūta Musonytė.

Dainos Čyvienės nuotraukos

mini 91-uosius gyvavimo metus
JANINA SUČYLIENĖ
aulėtą lapkričio 26 d., sekmadienio, rytą į
Pal. Jurgio Matulaičio misiją padėkoti Kristui
Karaliui už visas gyvenimo dovanas, pasimelsti už gyvas ir mirusias giedrininkes rinkosi ateitininkių korporacijos „Giedra” narės ir parapijiečiai. Šv. Mišias atnašavo tėvas Algis Baniulis SJ, jam
patarnavo giedrininkės: skaitovės, giedotojos, kantorė Dalia Lietuvninkienė, Eucharistijos dalintojos
ir aukų rinkėjos.
Į bažnyčią įnešamą „Giedros” vėliavą palydėjo
kandidatės ir korporacijos narės. Lietuvių šventovėje pirmuosius suolus užpildė gausus būrys giedrininkių. Prasidėjus apeigoms, šv. Mišių aukas –
juosteles ir kepuraites – pašventinimui nešė būsimos
giedrininkės-kandidatės. Tradiciškai buvo nunešta
ir kun. Stasio Ylos knyga ,,Ateitininkų vadovas”,
kaip išraiška, kad giedrininkės gyvenime vadovaujasi 5-iais ateitininkų principais.
Po šv. Mišių gausus būrys giedrininkių, jų šeimos narių bei svečių rinkosi į Ateitininkų namus iškilmingai akademijai.
Šventės dalyvius programos vedėja Silvija Radvilienė pasveikino šiais žodžiais: „Korporacija ‘Giedra’, kaip ir visa ateitininkija nuo įsikūrimo dienos,
pirmųjų veiklos žingsnių savo gyvenimo atnaujintoju, savo gyvenimo tikslu, savo kelrodžiu pasirinko
Kristų. Tad pradėkime šią džiugią „Giedros” šventę trumpu susimąstymu ir malda į šv. Teresėlę, prašydami užtarimo per Kristų mūsų Viešpatį”. Po maldos programos vadovė pasidalijo veiklios giedri-

S

Naujos Čikagos giedrininkės. Iš k.: Rūta Musonytė, Lionė Bradūnaitė Kazlauskienė, Dalia Bilaišytė DeMuth, Rūta Kuncienė ir Vilija Dėdinaitė.
ninkės Onos Beleckienės 2004 m. Kaune išleistos knygos „Neužmirštami metai” mintimis. 1908 m. gimusi O. Beleckienė buvo išskirtinė Lietuvos visuomenės veikėja, spaudos darbuotoja. Ji 1941 m. birželio
14 d. buvo ištremta į Sibirą, – pasakojo renginio vedėja ir perskaitė rašytojos knygos ištrauką:
Stovėjau prie „Giedros” kūrimosi lopšio, bet, atsimenu, buvau daugiau statistė, o ne organizatorė.
„Giedra” mano akyse tebestovi kaip jungtis ir ben-

dradarbiavimas tyrų, gerų, jaunų širdžių kopiant į
kalnus, į viršūnes. Mus jungė meilė žmogui ir gyvenimui. Vienos giedrininkės buvo aktyvesnės, kitos pasyvesnės, bet visų veidai giedri, rankos ištiestos bendram darbui – kas švietimo, auklėjimo, kas socialinės
globos, kas labdaros, kas motinos ir vaiko, kas mergaičių ir našlaičių globoje ir kas spaudos darbe. Studentės tuo laiku buvo švyturiai mūsų liaudyje. Ką man
davė „Giedra”? Aš iš jos ėmiau daugiau dvasinių turtų negu jai daviau. „Giedros” eilėse vyko
mano dvasinis, brendimas, asmeninio charakterio formavimasis ir pasaulėžiūros nusistovėjimas. Tuo laiku ir pajutau vidinį šaukimą visuomeninei veiklai. Tarytum likau
„Giedrai” skolinga, bet tą skolą kompensavau
vėliau, dirbdama Lietuvos katalikių moterų
draugijoje, Ateitininkų tarybos pirmininke, redagavau „Naująją vaidilutę”, „Moterį”, organizuodama mergaičių globos ir darbo namus, moterų rašytojų literatūros vakarus,
veikdama eilėje labdaros organizacijų. Visuomeninė veikla buvo mano pašaukimas, už
kurią teko sumokėti nužmoginimo kaina Sibire.
Silvija baigė šiais žodžiais: „Tegul šios kilnios ir inteligentės giedrininkės idealai ir darbai įkvepia ir mus”.
Svarbiausia ir iškilmingiausia šventės
dalis – naujų narių priesaika. Programos
Poeto Kazio Bradūno minėjimo dalyviai. Iš k.: Vida Gilvydienė, Irena Vilimienė, Giedrė Gillespie, Dalia Lietuvninkienė, Vainis
Aleksa ir Rima Birutienė.
vedėja iškvietė įžodininkes: Lionę Bradūnai-
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tę Kazlauskienę, Rūtą Steponavičiūtę Kuncienę, Dalią Bilaišytę DeMuth,
Rūtą Musonytę ir Viliją Dėdinaitę bei valdybos nares Lidiją Ringienę ir Loretą Lagunavičienę. Vesti įžodį buvo pakviestas Ateitininkų federacijai vadovavęs Juozas Polikaitis. Kartojant ateitininkų įžodį prasmingai skambėjo penkių kandidačių tariami priesaikos žodžiai. Įžodis – viešas nario
įsipareigojimas ir pasižadėjimas gyventi ateitininkų šūkio dvasia, vadovautis jų principais ir vykdyti „Giedros” pareigas. Vaidai Petrauskienei
įnešus korporacijos vėliavą iškilmės vyko kryžiaus ir vėliavos akivaizdoje.
J. Polikaitis perrišo naujas nares korporacijos juostelėmis, Lidija Ringienė
įteikė kepuraites, o Loreta – gėles. Priėmusios įžodį ir pasidabinusios korporacijos atributika giedrininkės ir
svečiai sukalbėjo Ateitininkų Credo.
žodininkių vardu kalbėjo Rūta
Musonytė. Ji padėkojo sesėms ir
pasižadėjo nuoširdžiai tarnauti
Dievui ir Tėvynei. Pasidžiaugė giedrininkių motiniška globa, šiltais
susitikimais ir prasmingomis bendravimo valandomis. Toliau ji pasakojo, kodėl susidomėjo „Giedra”:
„Giedrininkės spinduliuoja turtingu, dvasingu, gražiu vidumi, atsispindinčiu jų išorėje. Todėl ir kilo
paskatas lygiuotis į jas, sekti jų pėdomis. O svarbiausia, kad „Giedros”
korporacijos ir ateitininkų idėjos –
principai: katalikiškumas, tautiškumas, mokslo ir žinių siekimas, visuomeniškumas, dora ir šeiminiškumas atitinka tiek mano, tiek
mano likimo sesių – Lionės, Rūtos,
Dalios ir Vilijos asmeninius sieProgramos vedėja Silvija Radvilienė
kius. O mes, jau dabar tapusios tikromis „Giedros” narėmis, stipriai
susikabinusios rankomis ir širdimis šūkiu ‘Į kalnus, į viršūnes’, su Viltimi, Tikėjimu ir Meile dirbsime lietuvybės labui. Tepadeda mums Dievas”.
Ateitininkų šalpos fondo tarybos pirmininko dr. Petro V. Kisieliaus sveikinimą perskaitė Loreta Grybauskienė. Jis fondo vardu giedrininkėms palinkėjo ištvermės, Dievo palaimos ir stiprybės einant pasirinktu tiesos, šviesos ir meilės keliu.
Po to žodį tarė „Giedros” pirm. Rita Venclovienė. Ji pagerbė naująsias
giedrininkes, džiaugėsi, kad jos atneš naujų idėjų ir pagyvins korporacijos veiklą. Pirmininkė ragino seses būti atsakingomis, drąsiomis, ryžtingomis, savo pavyzdžiu, žodžiais ir darbais padėti vargšams, smurtą patyrusiems vaikams, moterims, kvietė lankyti ligonius, vienišus senelius –
neužsidaryti saviveikloje, bet priimti Šv. Tėvo raginimą: „Mylėti ne žodžiais,
bet artimo meilės darbais”. Ji kvietė giedrininkes skleisti atjautos,
džiaugsmo, gėrio ir vilties šviesą ir baigė sveikinimą „Giedros” garbės narės Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos žodžiais: „Niekada neužmirškite, kad įnešdamos į pasaulio iždą nors mažiausią gėrio dalelę, mes
jau geriname pasaulį”.
Meninę šventės dalį – poeto Kazio Bradūno minėjimą – paruošė
Giedrė Gillespie ir Dalia Lietuvninkienė. Poeto biografijos nuotrupas ir
poeziją jausmingai skaitė Vida Gilvydienė, Irena Vilimienė ir Giedrė Gillespie. Muzikinę dalį atliko Rima Birutienė, Dalia Lietuvninkienė ir Vainis Aleksa. Skambėjo poeto žodžiais sukurtos dainos: ,,Švilpynė” (muzika Dariaus Polikaičio), ,,Lopšinė” (eilėraštis, parašytas dukrelei Lionytei)
ir ,,Partizanai”. Dainuojant Daliai Rima grojo fleita, Vainis – gitara. Salę
gaubė rimtis, skaitovių ir dainininkių puikius balsus nustelbdavo tik klausytojų plojimai. Meninė dalis rimtam renginiui suteikė lengvumo, per poezijos skambesį atvėrė kitą, šalia esantį ir ne visada pastebimą, bet ne mažiau gilų mus supantį pasaulį; daina sugrąžino į gyvenimą be rūpesčių, lengvą, tokį, apie kurį dažnai svajojam ir ne visada sau leidžiam į jį panirti.
Kitaip pasakytas žodis atvėrė širdis gėriui, meilei ir suvokimui, kaip svarbu gyventi taip, kad kasdienybė netaptų našta.
Po renginio giedrininkės ir jų svečiai bendravo prie sesių suneštų vaišių, netilo kalbos tarp bendraminčių, mezgėsi nauji sumanymai, vedantys prasmingų, naudingų ir gerų darbų link.

Į

Naujai davusi įžodį Dalia Bilaišytė DeMuth (k.) klauso vyresnės sesės giedrininkės Irenos Polikaitienės patarimų. Už jų –Korp! ,,Giedros” veiklos paroda.

Į Naujuosius – be kaltės jausmo
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
ra įsisenėjusi tradicija Naujųjų metų
proga daryti rezoliucijas. Apie tai
daug kalbama ir rašoma. Mažiau dėmesio kreipiama į faktą, kad daug visokių
rezoliucijų sukiūžta naujam sniegui dar nespėjus nutirpti. Siūlymas – Naujuosius metus pradėti be jokių rezoliucijų.
Surinkau visą glėbį įvairių gyvenimo
džiaugsmą ir prasmę skatinančių pastabų bei patarimų. Mielus skaitytojus kviečiu juos skaitant sau ir šalia sėdinčiam(čiai)
gyvenimo draugui(ei) patapšnoti per petį,
nes ten rasite daug, ką patys ilgą laiką darėte,
ką galvojote ir jautėte.

Y

j Laikas pradėti leisti pinigus, kuriuos sutaupėte. Ne tik leisti, bet ir tuo
džiaugtis. Pinigų nelaikykite tiems, kurie net nesuvokia, kiek jums reikėjo atsižadėti, kad juos sutaupytumėte. Nėra nieko pavojingesnio nei sūnus ar jo
žmona, kurie jau nusprendė, ką su jūsų pinigais darys. Džiaukitės esamuoju momentu. Smėlio kruopelės, esančios gyvenimo laikrodyje, gali pasibaigti bet kada.
j Nesirūpinkite savo vaikų ir anūkų finansine padėtimi. Jūs jais rūpinotės
daugelį metų ir išmokėte kaip galėjote. Jiems davėte maistą, pastogę, rūbus
ir auklėjimą. Dabar jau tegu prisiima atsakomybę pasirūpinti savimi patys.
Gyvenkite sveikai. Kasdien mankštinkitės bent pasivaikščiojimu, sveikai valgykite ir gerai miegokite. Lengva susirgti ir sunkiau likti sveikam. Palaikykite ryšius su Dievu, savo gydytoju ir prieteliais. Pasitikrinkite sveikatą, nors
ir jaučiatės gerai.
j Visada pirkite geriausias, gražiausias dovanas savo gyvenimo princui
ar princesei. Džiaukitės savo pinigais kartu su mylimuoju asmeniu. Vieną dieną vieno iš jūsų nebebus. Nesisielokite dėl mažmožių. Turite sukaupę gerų ir
blogų atminimų. Svarbiau – dabartis. Neleiskite praeities nesėkmėms ir ateities baimėms gadinti nuotaikos.
j Meilės puoselėjimui nesvarbu amžius. Mylėkite savo partnerį, gyvenimą,
šeimą, savo kaimynus, aplinką ir savo kraštą. Niekada nesame per seni, kol
turime savo protą ir sugebėjimą mylėti. Būkite nuolankiai išdidūs. Nenustokite ėję į grožio saloną ar kirpyklą. Prižiūrėkite savo nagus, savo odą ir dantis. Aprangą derinkite prie esamos mados, bet nepersistenkite ir nemėgdžiokite jaunimo. Išvaizda prisideda prie savigarbos jausmo.
j Skaitykite spaudą, žiūrėkite žinias. Įsijunkite internetą ir sekite, ką kiti
mąsto ir daro. Su saiku įsijunkite ir bendraukite su senais draugais ir naujais
bičiuliais. Gerbkite jaunąją kartą ir jos nuomonę. Jaunųjų pažiūros gali skirtis nuo jūsų, bet jie yra pasaulio ateitis. Jiems duokite patarimų, o ne pabarimų. Niekada nesakykite: ,,Kai aš buvau jaunas…” Gyvenate dabartyje ir jūs.
Buvote jaunesnis, bet tebesate savimi ir dabar, besidžiaugiantis gyvenimu.
j Kai kurie savo auksinius metus sutinka išskėstomis rankomis. Kiti –
su pykčiu ir kartumu. Leiskite laiką su teigiamai nusiteikusiais, padrąsinančiais žmonėmis. Nepasiduokite pagundai gyventi su vaikais ar anūkais,
jei finansiškai išgalite. Smagu būti apsuptam šeimos, bet visiems reikia privatumo, – jiems ir jums. Praradę gyvenimo draugą ar draugę (užuojauta jums),
raskite žmogų, kuris galėtų jums padėti – gyvendamas kartu ar atskirai.
j Neapleiskite savo mėgstamų užsiėmimų. Jei jų neturite, jų raskite. Galite keliauti, iškylauti, virti, skaityti, šokti. Galite įsigyti katę ar šunį, auginti
daržoves ar gėles, lošti kortomis, šaškėmis. Galite savanoriauti, piešti, rinkti pašto ženklus. Svarbu turėti ką nors patinkančio ir džiuginančio. Nors jeigu ir nevilioja, priimkite kvietimus pabendrauti. Tai gali būti krikštynos, mokslo baigimas, gimtadienis, vestuvės, suvažiavimai, koncertai. Bandykite dalyvauti, susitikti su žmonėmis, kurių kurį laiką nematėte. Neišgyvenkite, jeigu nesate kur nors pakviesti. Svarbu karts nuo karto išeiti iš namų. Aplankykite muziejų, meno parodą, našlaityną.
j Būkite pašnekovas, bet mažiau kalbėkite ir daugiau klausykite. Kai kurie per daug nori kalbėti apie savo praeitį, nesirūpindami, ar kas jų klauso. Venkite ilgų nukrypimų nuo temos. Venkite aštrios kritikos, nebent tikrai to reikia. Daugelis turi panašių sunkumų, bet nemėgsta klausytis kitų skundų. Raskite progą pasakyti ką nors teigiamo.
j Su amžiumi didėja kūno skausmai. Tačiau siūloma jiems neteikti per
daug dėmesio, ypač bendraujant su kitais. Jeigu kas jus įžeidė, atleiskite. Jei
ką užgavote, atsiprašykite. Neleiskite kilusiai pagiežai jus nugalėti. Kažkas yra
sakęs, kad nepasitenkinimas yra tarsi nuodai, galvojant, kad kas kitas nuo jų
mirs. Palikite tuos nuodus ramybėje. Atleiskite ir grįžkite į džiaugsmingą gyvenimą.
j Jei turite stiprų tikėjimą, juo džiaukitės. Negaišinkite laiko bandydami
kitus perkalbėti ar atversti. Jie pasirinks, kas jiems arčiau širdies. Gyvenkite savo tikėjimu, duokite pavyzdį kitiems. Juokitės dažnai ir juokitės daug. Raskite humoro kad ir keblioje padėtyje.
j Nesirūpinkite, ką kiti apie jus sako ar galvoja. Jie darys ką daro. Turėkite savigarbos. Tik jūs gerai žinote savo praeitį, prisimenate savo gyvenimą.
Atsirado gera proga visa tai aprašyti ir paskleisti tarp mylimųjų.

Laimingų Naujųjų metų be rezoliucijų ir be kaltės jausmo!
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Parengė Vitalius Zaikauskas

JAV atskirs nelegaliai atvykusias šeimas

Jeruzalės klausimas nepakenks Lietuvai
Vilnius (ELTA) – Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, komentuodamas Lietuvos balsavimą už
Jungtinių Tautų (JT) rezoliuciją, kurioje neteisėtu įvardijamas JAV prezidento Donald Trump sprendimas
pripažinti Jeruzalę Izraelio sostine,
teigė, kad priimtas sprendimas yra teisingas ir visiškai nesusijęs su strateginiais Lietuvos ir JAV santykiais.
Anot ministro, vienas sprendimas negali atsverti ir užgožti daugybės sričių,
kuriuose JAV ir Lietuvos interesai
neišsiskiria.
Sprendimą vertinti kaip klaidą,
kuomet jis yra atspindimas dešimtyje
JT rezoliucijų ir kai už jį vieningai balsavo Vakarų Europa ir svarbiausi JAV
strateginiai sąjungininkai, kaip Jungtinė Karalystė, būtų neteisinga. Tiesiog
pakartota dešimtmečiais žinoma pozicija ir pareikštas nepritarimas vienašališkiems JAV žingsniams.
Ministro nuomone, Jeruzalė turėtų būti bendra – Izraelio ir Palestinos
valstybių – sostinė.
L. Linkevičius, aptardamas aštrius
JAV prezidento D. Trump pasisakymus, kad valstybės, kurios nepalaikė

JAV pozicijos Izraelio klausimu, susilauks nepalankaus Washingtono atsako, vylėsi, kad kilusios aistros nurims.
L. Linkevičius aiškino, kad vienas
sprendimas negali atsverti ir užgožti
daugybės sričių, kuriose JAV ir Lietuvos interesai nesiskiria. Ministras
pabrėžė, kad tiek nacionalinio saugumo ir gynybos klausimuose ir pasiryžime skirti 2 procentus gynybai nuo
BVP, energetikos politikoje bei politikos Ukrainos ir Rytų Europos atžvilgiu
JAV ir Lietuvos interesai sutampa.
Gruodžio 21 dieną Lietuva, nepaisydama JAV prezidento D. Trump
ir JAV atstovės JT Nikki Haley raginimų nepritarti rezoliucijai, kuria raginama atšaukti JAV sprendimą Jeruzalę pripažinti Izraelio sostine, palaikė JAV nepalankų sprendimą.
Už rezoliuciją balsavo 128 šalys,
prieš – 9, o 35 susilaikė.
JAV prezidentas D. Trump sprendimą pripažinti Jeruzalę Izraelio sostine paskelbė gruodžio 6 dieną. Tuomet
jis taip pat žadėjo į ginčijamą miestą
perkelti savo šalies ambasadą. Tai sukėlė daugelio pasaulio šalių pasipiktinimą.

Ruoš referendumą dėl dvigubos pilietybės?
Vilnius (LRS.lt) – Seimo valdyba
nusprendė sudaryti darbo grupę, kuriai pavesta pasirengti referendumui
dėl dvigubos pilietybės išplėtimo.
Ši grupė tarsis dėl galimos referendumo datos, referendumui teikiamų Konstitucijos pataisų formuluočių,
referendumo organizavimo ypatumų,
reikalingų įstatymų projektų parengimo ir kitų susijusių klausimų, kad
būtų rastas bendras sprendimas dėl
dvigubos pilietybės referendumo organizavimo.
Spalio 20 dieną Konstitucinis Teismas dar kartą paskelbė, kad dvigubos
pilietybės išplėtimas galimas tik referendumu pakeitus Konstituciją.
Konstitucijoje įtvirtinta, kad išskyrus įstatymo numatytus atskirus
atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis.

Konstitucinis Teismas pažymėjo
nuostatą, kad dviguba pilietybė negali būti paplitęs reiškinys, todėl Konstitucijai prieštarautų dvigubos pilietybės įteisinimas įstatymu tiems žmonėms, kurie išvyko iš šalies po nepriklausomybės atkūrimo.
Konstitucijos straipsnis dėl pilietybės gali būti keičiamas tik referendumu.
Pasaulio lietuviai baiminasi, kad
paskelbus referendumą dėl dvigubos
pilietybės įteisinimo, jis neįvyktų, nes
sprendimui priimti reikia ne tik daugiau kaip pusės piliečių dalyvavimo,
bet ir daugiau kaip pusės visų piliečių
balsų „už”.
Preliminariai svarstoma referendumą dėl dvigubos pilietybės rengti
drauge su prezidento rinkimais 2019
metais.

M. Bastys sulaužė priesaiką
Vilnius (LRS.lt) – Seimo narys
Mindaugas Bastys sulaužė priesaiką ir
šiurkščiai pažeidė Konstituciją, nuslėpęs savo ryšius su buvusiu KGB darbuotoju Piotru Vojeika, paskelbė Konstitucinis Teismas (KT).
KT paskelbus išvadą, Seimas spręs
dėl M. Basčio mandato panaikinimo.
Apkalta M. Basčiui inicijuota dėl

Valstybės saugumo departamento nurodytų jo ryšių su atominės energetikos
korporacijos „Rosatom” atstovu vadinamu Jevgenijumi Kostinu, Rusijos
valstybinio kanalo RTR žurnalistu Ernestu Mackevičiumi, buvusiu Kauno
mafijos autoritetu įvardijamu Saturnu
Dubininku ir neteisėta veikla įtariamu
verslininku Vadimu Pachomovu.

Kriminalistai – apie Nepriklausomybės aktą
Vilnius (LRT.lt.) – Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro
ekspertai, atlikę rašysenos tyrimą,
paskelbė specialisto išvadą – Lietuvos
Nepriklausomybės aktas, kurį Vokietijoje rado profesorius Liudas Mažylis,
surašytas signataro Jurgio Šaulio ranka.
„Į policijos ekspertus profesorius
kreipėsi su prašymu nustatyti, kieno
ranka surašytas Lietuvos Nepriklausomybės aktas. Atliekant tyrimą, pareigūnai lygino papildomai pateiktus
signataro J. Šaulio rašysenos pavyzdžius su Nepriklausomybės aktu ir patvirtino, kad jie rašyti to paties asmens”, – rašoma pranešime.
Tyrimas buvo atliktas dukart,

Kriminalistų išvados.

A. Ufarto nuotr.

skirtingų tyrėjų, ir jų išvados visiškai
sutapo.

Washingtonas (ELTA) – JAV vyriausybė, anot žiniasklaidos, svarsto į
šalį nelegaliai atvykus šeimoms vaikus
atskirti nuo tėvų.
Pasak „New York Times”, norima
tėvus nugabenti į uždarus migrantų
priėmimo centrus, o vaikus perduoti
socialinėms tarnyboms. „Žmonės nesiliaus atvykti, jei nelegaliai patekus
į šalį nebus jokių to padarinių”, –

„Washington Post” sakė Krašto saugumo departamento atstovas.
Kova su nelegalia imigracija buvo
vienas pagrindinių JAV prezidento
Donald Trump rinkimų kampanijos
pažadų. Šiais metais migrantų sulaikymų skaičius JAV ir Meksikos pasienyje gerokai sumažėjo. Tiesa, lapkritį jis vėl šiek tiek kilo.

Auga „Brexit” priešininkų skaičius
Londonas (ELTA) – Didžiosios
Britanijos pasitraukimo iš Europos
Sąjungos priešininkų skaičius 10 procentinių punktų viršijo „Brexit” šalininkų skaičių, rodiklių santykis – 51
proc.: 41 proc. Tai rodo surengtos apklausos rezultatai.
Respondentai turėjo atsakyti į tą
patį klausimą, kuris buvo pateiktas
2016 metais įvykusio nacionalinio referendumo dalyviams: „Ar Jungtinė
Karalystė turi likti ES narė, ar ji turi
pasitraukti iš ES?” Apklausos duomenimis, 51 proc. britų yra už narystės
Europos Sąjungoje išsaugojimą, o 41

proc. pritaria pasitraukimui iš Bendrijos. 7 proc. pareiškė „nežinau”, 1
proc. neatsakė į šį klausimą.
Turėjai pabrėžia, kad „Brexit”
priešininkų persvara prieš jo šalininkus yra didžiausia nuo praėjusių metų
birželio, kai įvyko referendumas, nulėmęs tolesnį šalies likimą.
Referendumas dėl Didžiosios Britanijos pasitraukimo iš ES buvo surengtas 2016 metų birželio 23 d., jame
pergalę rezultatu 51,9 proc.: 48,1 proc.
iškovojo „Brexit” šalininkai. Jungtinė
Karalystė oficialiai pasitraukti iš ES turėtų 2019 metų kovo 29 d.

Australijoje baigtas pedofilijos tyrimas
Melburnas (ELTA) – Australijoje
per kelis dešimtmečius bažnytinėse
ir valstybinėse įstaigose seksualinę
prievartą patyrė dešimtys tūkstančių
vaikų. Tai sakoma oficialios tyrimų komisijos baigiamojoje ataskaitoje. Tikslus aukų skaičius nėra žinomas. Tačiau
spėjama, kad kompensacijų galėtų pareikalauti 60 000 žmonių.
Ataskaitoje teigiama: „Dešimtys
tūkstančių vaikų daugelyje Australijos
įstaigų buvo seksualiai išnaudojami.
Tikslaus skaičiaus mes niekada nežinosime”. Komisiją 2012-aisiais sudarė
tuometinė premjerė Julia Gillard, kai
į dienos šviesą iškilo virtinė sunkių
vaikų seksualinio išnaudojimo atvejų.
Jos įpėdinis Malcolm Turnbull kalbė-

jo apie „nacionalinę tragediją”.
Iš viso komisija praneša apie seksualinius nusikaltimus 4 000 skirtingų
įstaigų, pavyzdžiui, valstybinėse ir
bažnytinėse mokyklose, skautų organizacijose ar katalikiško jaunimo grupėse. Daug kartų nusikaltimus vykdė
dvasininkai ir mokytojai. Komisijos vadovas Philip Reed sakė, kad „nėra paprasto paaiškinimo”, kaip tai galėjo nutikti.
Tyrimo metu buvo peržiūrėta daugiau kaip 1,2 mln. dokumentų.
Australijos katalikų bažnyčia atsiprašė seksualinio išnaudojimo aukų.
Melburno arkivyskupas Denis Hart
pažadėjo, kad tyrimų komisijos išvados
bus vertinamos „labai rimtai”.

Buvo evakuota apie milijonas gyventojų
Hanojus (Diena.lt) – Gelbėtojai
Vietname dėl Pietų Kinijos jūroje siaučiančio taifūno planuoja evakuoti apie
milijoną gyventojų.
Dalis žmonių jau perkelta iš žemiau esančių vietovių.

Prie Vietnamo artėjantis ir Filipinus nusiaubęs taifūnas Tembinas
nusinešė mažiausiai 230 gyvybių, 75
tūkstančiai filipiniečių liko be namų.
Dar maždaug 100 žmonių laikomi dingusiais.

Turistai žavisi nudžiūvusia egle Romoje
Roma (ELTA) – Eglė, pastatyta Venecijos aikštėje Romoje ir
nudžiūvusi per dvi savaites, susilaukė milžiniško populiarumo socialiniuose tinkluose ir tarp į
Romą atvykstančių turistų.
Kiekvieną dieną prie pagarsėjusios „liūdnosios eglės” plūsta
vis daugiau vietinių žmonių ir
turistų. Spyglius jau beveik numetęs medelis šiomis dienomis
yra dažniausia fotografuojama
Romos įžymybė ir, kaip pažymima,
ne dėl grožio ar ypatingų dekora- Romos miesto eglė tapo miesto įžymybe.
Nowreadthisnews nuotr.
cijų, o būtent dėl liūdno vaizdo.
Ypač madinga tapo eglutės fone
tapo turistų švenčių talismanu”. Jis
pasidaryti asmenukę.
Kai kas ant šakų ėmė kabinti „at- pridūrė, kad, pastarosios savaitės duosisveikinimo” laiškelius, humoro ir menimis, turistų Romos Venecijos
sarkazmo kupinus raštelius eglei: aikštėje padaugėjo apie 10 proc.
„Visi aplanko eglutę, ji tapo po„Svarbu ne išorė, o būti gražiam vipuliaresnė už daugelį senovės paduje” arba „Nepasiduok”.
Kai vartotojų gynėjų organizacija minklų”, – sakė A. Meloni.
Žiniasklaidos duomenimis, išlaipanoro pašalinti iš aikštės eglę, sostinės turizmo skyriaus šefas Adriano dos Kalėdų eglei sudarė apie 50 tūksMeloni parašė: „mūsų Kalėdų medelis tančių eurų.
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Parengė Dainius Ruževičius

Geriausi šalies sportininkai –
A. Gudžius ir A. Palšytė

Amerikiečiai domisi galimybe
transliuoti LKL kovas
Brolių Ball atvykimas į Prienus kelia vis
didesnį susidomėjimą Lietuvos krepšinio lyga („Betsafe–LKL”) už Atlanto.
Lygos prezidentas Remigijus Milašius
atskleidė, kad amerikiečiai domisi teisėmis įsigyti LKL rungtynių transliacijų teises.

he New York Times” žurnalistai jau vieši Prienuose ir
rengia straipsnius apie būsimą Ball gyvenvietę bei klubą –
„Vytautą”. LKL vadovai jau
galvoja, kaip Ball išnaudoti Karaliaus Mindaugo taurės (KMT)
turnyre, kuris vyks vasario 13–
14 dienomis, jeigu „Vytautas” ir
nepateks į finalinį ketvertą.
Svarstomi įvairūs variantai – galbūt vienas iš brolių dalyvaus tritaškių konkurse...
„Svarstome įvairius variantus,
bet pirmiausia reikia, jog Ball
atvyktų ir išbūtų Lietuvoje bent
jau iki KMT turnyro vasarį”, –
sakė LKL prezidentas R. Mila- Lietuva su nekantrumu laukia į Prienus atvykstanšius.
čių brolių Ball.
Prieniškiai jau užsakė viešbutį ir nupirko lėktuvo bilietus bro- restoranų net iškėlė didžiulį šviečianliams Ball, todėl jų atvykimas laukia- tį užrašą, kviečiantį svečius užeiti.
Restorano savininkai Julius ir Dovilė
mas kaip ir planuota – sausio 4-ąją.
Mališauskai tikino, kad galvoja „skirti jiems specialų VIP staliuką. Kad ir
Mėsa iš bagažinės
kada jie užsuktų, jis būtų laisvas.”
Rungtynėse su „Žalgiriu” Prie„Kaip šis užkampis priviliojo
LiAngelo ir LaMelo Ball”, – taip isto- nuose apsilankiusį A. Keh nustebino
riją apie Prienus pristato vienas gar- lietuviški užkandžiai – kepta duona su
siausių pasaulio leidinių „The New česnaku ir mirkyti grūdai. Geresnį
įspūdį amerikiečiui paliko prabangus
York Times”.
Lietuvoje apsilankęs žurnalistas iš Birštono „Vytauto” SPA kompleksas.
New Yorko Andrew Keh primena, kaip Šio savininkas Rolandas Aleksandramažas Prienų-Birštono „Vytauto” klu- vičius patikino, kad Lietuva nėra trebas priviliojo garsius Los Angeles jau- čiojo pasaulio šalis: „Mes ne tik žainuolius. Prienų klubo atstovas spaudai džiame krepšinį, bet turime nuostabią
Erikas Kirvelaitis socialiniame tinkle gamtą ir gražias moteris. Norime, kad
„Twitter” paliko žinutę krepšininkų jiems pasisektų.”
A. Keh pabrėžė, kad užgriuvęs dėagentui Harrison Gaines: ar Ball nesusidomėtų žaisti profesionalų krep- mesys ir pajuokos iš Prienų kai kuriems jau įgriso. Dėmesio sulaukė ir
šinį Prienuose?
Mažiau nei po savaitės broliai jau Virginijus Šeškus, kuris neigė ganturėjo sutartį su „Vytautu”. „Lietuvos dus, kad pardavinėja mėsą iš bagažinės.
žmonės iškart suprato, kad atsitiko Apie tai prabilo Lietuvoje žaidęs Billy
kažkas labai svarbaus, nors jie ir labai Baron. Treneris teisinosi, kad jis tik
gerai nežinojo, kas tie vaikinai. Tai dėl vežė skanios mėsos B. Baron komandos
krepšinio pamišusi šalis ir jų akys nu- draugui Antanui Kavaliauskui. „Aš
krypo į juos”, – apie amerikiečių su- tiesiog jam nuvežiau mėsos. Man žmokeltą sąmyšį Lietuvoje atsiliepė „The na visada sako, kad turėčiau būti tiek
geras savo šeimai, kiek esu kitiems.
New York Times”.
A. Keh primena, kad paauglių tik- Aišku, jis man tada sumokėjo, nes aš
rosios galimybės tapti žvaigždėmis jam atvežiau tos mėsos”, – V. Šeškaus
yra abejotinos, tačiau finansinių prob- paaiškinimas apie kuriozišką situalemų purtomam „Vytautui” reikėjo ciją nutūpė ir žymaus leidinio puslaBall, kad pritrauktų rėmėjų ir par- piuose.

„

Geriausi 2017 m. sportininkai – lengvaatlečiai – A. Gudžius ir A. Palšytė.

Vilniuje surengtuose geriausių Lietuvos
sportininkų „LTeam” apdovanojimuose,
svarbiausiose nominacijose, šiemet išskirti lengvosios atletikos atstovai. Tarp
vyrų geriausiu išrinktas disko metikas
Andrius Gudžius, tarp moterų šuolininkė į aukštį – Airinė Palšytė.
pie šį apdovanojimą svajojau
beveik dešimtmetį. Lietuviai
yra be galo stiprūs sportininkai ir būti geriausiu tarp geriausių
yra didelė garbė. Tai buvo mano svajonė”, – prisipažino A. Gudžius.
Abu laureatai atsiėmė ir dar po
vieną apdovanojimą. A. Palšytė laimėjo „Metų proveržio” nominacijoje.
Šiemet sportininkė tapo pirmąja Lietuvos atstove, kuri iškovojo aukso medalį Europos uždarų patalpų čempionate. Tai taip pat antrasis medalis šalies istorijoje (pirmąjį sidabrą 2011
m. iškovojo Austra Skujytė). A. Palšytės trenerė Tatjana Krasauskienė atsiėmė „Metų trenerei” skirtą apdovanojimą.
„Metų pergale” pripažintas A. Gudžiaus sėkmė pasaulio pirmenybėse
Londone. Lengvaatlečio treneris Vaclovas Kidykas atsiėmė „Metų trenerio”
statulėlę.
„Metų moterų komanda” išrinktas
tik šiemet suformuotas irkluotojų Ievos

„

A

Adomavičiūtės ir Mildos Valčiukaitės duetas. Tarp vyrų geriausi taip
pat irkluotojai – pasaulio ir Europos
čempione tapusi porinė keturvietė:
Aurimas Adomavičius, Rolandas Maščinskas, Martynas Džiaugys ir Dovydas Nemeravičius.
„Metų populiariausiu sportininku” tapo krepšininkas Mindaugas Kuzminskas. „Už pagalbą sportininkams”
apdovanotas Lietuvos akmenslydžio
rinktinę treniruojantis Allenas Gulka.
„Už paramą Lietuvos sportui” LTOK
prezidentė Daina Gudzinevičiūtė statulėlę įteikė „Olifėjos” generaliniam direktoriui Antanui Muraškai. „Už viso
gyvenimo nuopelnus” apdovanotas legendinis krepšinio treneris Vladas
Garastas.
Apdovanojimų nugalėtojus rinko
Lietuvos tautinio komiteto, Lietuvos
sporto žurnalistų federacijos, Lietuvos
sporto federacijų sąjungos, Lietuvos
trenerių asociacijos deleguoti asmenys
ir įgalioti atstovai bei interneto vartotojai.
„LTeam” yra olimpinė Lietuvos
rinktinė. Tai visos Lietuvos komanda,
vienijanti stipriausius šalies sportininkus, iš viso – apie 300 atletų. Olimpinę Lietuvos rinktinę simbolizuoja
„LTeam” ženklas – ąžuolo lapas. Tai
tautos vienybės, stiprumo, patriotiškumo simbolis.

duotų daugiau bilietų. Kai broliai pasirašė sutartį, klubo direktorius Adomas Kubilius atskleidė, kad jį antrą valandą nakties prikėlė sporto direktorius Vilius Vaitkevičius: „Mus žino
visas pasaulis”. Naujienos apie garsiųjų paauglių sprendimą profesionalų karjerą pradėti Prienuose, iš tiesų
apskriejo visą pasaulį.
New Yorko dienraščio apžvalgininkas teigia, kad tai tiesiog sudrebino 9 tūkst. miestelį. Vienas iš vietinių

T

Lietuvis, garsėjantis... muštynėmis ant ledo
Pietinėje JAV profesionalų lygoje (SPHL)
Mississipi „RiverkKings” su Pijumi Rulevičiumi sužaidė trejas rungtynes.
iverKings” namuose 2:4 (0:3,
1:1, 0:1) pralaimėjo „Huntsville Havoc”, svečiuose 2:5
(0:2, 2:1, 0:2) nusileido Birmingamo
„Bulls”, bet išvykoje 6:2 (3:0, 0:0, 3:2)
pranoko Roanoke „Rail Yard Dawgs”.
Lietuvis pirmose rungtynėse nepasižymėjo, antrose gavo 2 baudos
min., o trečiose ne tik atliko 2 rezultatyvius perdavimus, bet ir užsidirbo 5

„

Prieš pat Kalėdas Čikagoje viešėjo dvi Lietuvos krepšinio žvaigždės – Šarūnas Marčiulionis
ir Arvydas Sabonis. Olimpiniai čempionai apsilankė Lemonte vykusiose „Lituanicos” krepšinio akademijos vaikų treniruotėse bei susitiko su Čikagos krepšinio lygos direktoriumi
Aurimu Matulevičiumi.
ČLKL nuotr.

R

baudos min. už muštynes.
Dar pirmojo kėlinio pradžioje P.
Rulevičius įsivėlė į konfliktą su Mitchell Vandergunst. Netrukus abu žaidėjai nusimetė pirštines ir susimušė
ant ledo. Nė vienas kovotojas nekrito
ant ledo, tad ir simbolinės pergalės nebuvo galima įrašyti nė vienam iš jų.
P. Rulevičiui tai buvo trečios
muštynės ant ledo šiame sezone. „Lietuvis laimėjo 1 kovą ir pasiekė 2 lygiąsias. „RiverKings” (22 tšk.) turnyrinėje lentelėje užima 5-ą vietą tarp 10
komandų.
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Mecenatoriškosios veiklos medžio vaisiai
prelato Juozo prunskio110-ąsias gimimo metines minint

LAIMA APANAVIČIENĖ
Kaip dažnai mes pamirštame tuos, kurie yra
daug padarę, kad gyvendami svečioje šalyje jaustumės lietuviais. Pamirštame ne tik
tuos, kurie jau seniai išėję į Amžinojo gyvenimo sodus, bet ir tuos, kurie dar ne taip
seniai gyveno tarp mūsų. Manau, būtina
kuo plačiau ir garsiau kalbėti apie netolimos istorijos kūrėjus. Vienas tokių asmenybių – dr. prelatas Juozas Prunskis, kuriam
2017 m. gruodžio 22 d. būtų suėję 110
metų.
Prunskis – aktyvus visuomenininkas, Lietuvių katalikų
mokslo akademijos narys, bažnytinės teisės daktaras (1945). Išeivijoje, o nepriklausomybę atgavus ir
Lietuvoje, plačiai savo mecenatoriška
veikla išgarsėjęs dr. prel. Juozas
Prunskis (1907. 12. 22 – 2003. 04. 26.)
tapo savotiška legenda. Šiandien sunku būtų suskaičiuoti, kiek lėšų jis
skyrė katalikiškoms organizacijoms
bei institucijoms, katalikybei dirbantiems asmenims paremti. Jo įsteigti fondai bei premijos iki šiol stebina
kiekvieną, nors kiek žinantį apie jo
veiklą. Jis tapo garsus ne tik finansine parama. Juozo Prunskio sielovada,
žurnalistinė veikla, studijos, knygos,
visuomeniniai darbai, rūpestis kitais,
išaugęs į didžiulę mecenatorystę, formavo savitą pėdsaką Lietuvos kultūros istorijoje.
Dar daugelis prisimena šį kukliai
gyvenusį žmogų, kuris savo mecenatystės darbais sau pasistatė paminklą.
Visų jo darbų neįmanoma aprašyti,
tad šį kartą, minint 110-ąsias prelato
gimimo metines, kiek plačiau norisi
stabtelėti ties dr. J. Prunskio darbais
Lietuvių Fonde (LF).
LF nariu prelatas tapo 1967 metais
ir nuo pat pradžios aktyviai įsijungė
į šios organizacijos veiklą. Ir šiandien,
praėjus 14 metų po prelato mirties, LF
sėkmingai veikia 8 vardiniai prelato
J. Prunskio fondai. Iš šių fondų gaunamų palūkanų paramos kasmet susilaukia jaunimas ir JAV Lietuvių
Bendruomenės (LB) švietimo darbuotojai, Lietuvos Dukterų organizacijos narės, moterys, pasižymėjusios
krikščioniškų idealų ugdyme (kandidatus parenka korporacija ,,Giedra”),
Pasaulio lietuvių centras ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija.
Pirmąjį savo vardinį fondą LF
prelatas įsteigė 1984 metais ir skyrė jį
skautijai paremti. 1989 metais prelatas
įkuria antrą fondą, skirtą krikščionybės idealams ugdyti. Šio fondo palūkanos skiriamos remti katalikišką
spaudą, televiziją bei radiją Lietuvoje.
1993 m. LF įsteigtas Prel. Juozo Prunskio vardinis fondas JAV LB Švietimo
tarybos premijoms skirti, o po metų –
premijų fondas moterims, pasižymėjusiomis krikščioniškų idealų ugdyme
Lietuvoje. Dar vėliau įsteigiami Prel.
J. Prunskio fondas Lietuvos Dukterims šelpti (1997 m.), Pasaulio lietuvių
centrui paremti (1997 m.), Prel. Juozo
Prunskio fondas jaunimui (1999 m.) ir
fondas Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijai paremti (2000 m.).
Ir nors jau keturiolika metų, kai
prelato vardą tariame būtuoju laiku,
jo mecenatoriška veikla neužsibaigė.
Jei LF būtų išdalinęs prelato vardinių
fondų pagrindinį kapitalą (daugelis
mano, kad taip ir reikia daryti), tai šių
vardinių fondų jau seniai nebūtų

J.

Prelatas Juozas Prunskis
buvę. LF įkūrėjų priimtas nutarimas,
kad parama skiriama tik iš gaunamų
palūkanų, neliečiant kapitalo, leido paramos skyrimą pratęsti daugeliui
metų.
Prisimindami prelatą jo gimtadienio proga, esame dėkingi jam už
gražią žmoniškumo pamoką – aukojimą ir pasiaukojimą kitiems. Be jokios abejonės, matydami gražų prelato pavyzdį, lietuviai testamentu užrašydavo dalį arba ir visą palikimą LF –
žinojo, kad tos lėšos bus panaudotos
lietuvybės labui.
Nuo 1954 m. nedidelėmis premijomis pradėjęs remti spaudos darbuotojus, mokslininkus, menininkus, visuomenininkus (katalikiškos veiklos
aktyvistus), tapęs LF nariu, jis savo

veiklą labai išvystė. Mecenatoriška
veikla, savo gyvenimu dvasininkas liudijo Dievo meilę artimui. Šiapus Atlanto
gyvenantiems lietuviams išeiviams žadino tikėjimo, meilės Dievui troškulį,
diegė būsimos laisvos Lietuvos viltį, visais įmanomais, o kartais, atrodo, ir nebeįmanomais būdais, skleidė žinias
apie didingą Lietuvos praeitį ir sunkią
būklę sovietinėje okupacijoje.
Prelatas mirė 2003 m. balandžio 26
d. Tačiau ir šiandien išeivijos lietuviai
skina jo mecenatoriškosios veiklos
medžio vaisius. Visi prelato prieš daugelį metų LF įsteigti vardiniai fondai
sėkmingai gyvuoja – nuo jų įsteigimo
pradžios iš palūkanų jau skirta beveik 250,000 dol. paramos įvairiai lietuviškai veiklai.
Prelato veiklą įvertino ne tik JAV
lietuviai. Dvasininko pastoracinę veiklą aukštai įvertino Šv. Tėvas pakeldamas jį prelatu (1987). Didžiuodamiesi
savo kraštiečiu uteniškiai, pagarbos
ženklan, suteikė Utenos miesto Garbės
piliečio vardą (1997), 1999 metais jam
buvo įteiktas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino trečiojo laipsnio
ordinas.
Ne tiek daug yra žmonių, kurie
savo darbais gyvi sau pasistato paminklus. Prelatas J. Prunskis tokį paminklą sau pasistatė, o jo sukauptais
fondais galime pasidžiaugti ne tik mes,
gyvenantys JAV, bet ir atkūrus nepriklausomybę Lietuva: beveik visos katalikiškos organizacijos, draugijos, mokyklos, spauda ir radijo valandėlės
yra patyrę prelato Juozo Prunskio dosnią ranką ir dėmesingą širdį.

Prel. JuoząPrunskį 90 metų sukakties proga sveikina inž. Antanas Rudis (k.), Marija Rudienė
ir dr. Juozas Meškauskas.
„Draugo” archyvo nuotraukos

Prelatas Juozas Prunskis (sėdi 4-tas iš kairės) Lietuvių Fondo spaudos konferencijoje 1997 m.

Jono Tamulaičio nuotr.
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-metį pasitinkant: LIETUVĄ KĖLĖ DAUG RANKŲ

Vasario 16-osios link: laisvės kaina (3)

Skaičiuodami vis mažėjančias dienas iki svarbaus valstybės jubiliejaus, pažvelkime į tuos žingsnius, kurie atvedė mūsų
tautą prie Nepriklausomybės akto paskelbimo.

V

ALGIRDAS GRIGARAVIČIUS

ertindamas vokiečių projektus
Lietuvos atžvilgiu, istorikas Zenonas Ivinskis 1968 m. konstatavo,
kad daugelis jų autorių rodė nemaža
simpatijos lietuviams, tačiau ir tokiems tebuvome ūkininkų tauta be
istorijos ir tradicijų, „stovinti kelyje pakliūti visai lenkų kultūros įtakon”.1
Militaristams Lietuvos Tarybos „nacionalinis vaipymasis” pasak generolo E. Liudendorfo, kai tautoje tiek
daug analfabetų tebeesą („taip sakė
Reichstage 1918 metais tokis šviesus vėliau užsienio reikalų ministeris Stresemann!”) rūpėjo tik išgaunant BrestLitovsko deryboms „popieriuką”, kad
pagal tautų apsisprendimo teisę lietuviai jau apsisprendę. O dauguma jų
mąstė kaip generolas majoras Max
Hoffmann savo „Užrašuose”: lietuvių
tauta tiek tegali pati valdytis, kiek jo
mažoji dukrelė šešiametė Elzė save
auklėti.2
Įdėmus Pirmojo pasaulinio karo ir
nepriklausomybės genezės tyrinėtojas
Edmundas Gimžauskas rašė, kad įkurto vokiečių karinio administracinio
vieneto Oberosto pobūdį nulėmė ne
Berlynas, o dėl susiklosčiusios frontuose situacijos aukščiausios Vokietijos karinės vadovybės valia Rytuose
vadovauti paskirtos dvi išskirtinės ir
vėliau labai plačiai išgarsėjusios asmenybės Paulius Hindenburgas ir Ėrichas Liudendorfas Jų koncepcijos
esmė ta, kad tam tikroje teritorijoje kariškiai savo žinion visiškai perėmė ir
civilinį gyvenimą. Šis karinis administracinis vienetas veikė tuo pačiu
principu kaip ir kariuomenė karo
veiksmų zonoje. Kaip štabuose karininkų planuojamos kovinės operacijos,
taip tame pačiame štabe, atsižvelgiant
į situaciją ir leidžiant atitinkamus
įsakymus, palaipsniui buvo kuriamas
Oberosto režimas. Karinių vadovų
charakteriai, įsitikinimai, pasaulėžiūra, mąstysenos būdas lėmė ir okupacijos pobūdį, nes kariuomenėje planuoja ir esminius sprendimus priima
aukščiausieji vadai, o pavaldiniai vykdo, pataria ir teikia informaciją. Senosios luominės visuomenės atstovai
P. Hindenburgas ir Ė. Liudendorfas vadovavosi vokiško-prūsiško administravimo tradicijomis, bet juos veikė ir
gimstančio vokiško nacionalizmo idėjos. Viena jų – „vokiško darbo” išskirtinumas ir ypatingumas, radęsis po
1861 m. pasirodžiusio Vilhelmo Heinricho Reichlio veikalo „Vokiečių darbas”. Vėliau susiformavusi koncepcija rėmėsi nuostata, jog darbo metodai
apibrėžia ir įkūnija tautinį mentalitetą, imant manyti, kad vokišką įkūnija
racionalus, planingas, sutelktas, kolektyvinis darbas, pagrįstas moraliniais imperatyvais. Tai turėjo keisti
svetimą okupuoto krašto aplinką ir pritaikyti ją vokiškam gyvenimo būdui ir
ideologiškai vienyti okupacinės politikos realizuotojus. Šalia „vokiško darbo” skleistas ir „kultūros diegimo”
šūkis. Rytuose „vokiečių kultūra” reiškė maždaug „Vakarų civilizaciją”,
priešinamą „Rytų barbarybei”. Ji la-

biausiai pabrėžta žemės ūkyje. Lietuviškas žemes esą reikia įvertinti, išmatuoti ir ištirti, po to nedelsiant pagal poreikį melioruoti, drenuoti, kalkinti, tręšti, diegti naujausius žemės
dirbimo metodus ir techniką. Lietuviškus miškus taip pat būtina ištirti,
įsisavinti ir naudoti. Dar vienas ideologinis konstruktas „susisiekimo politika”, kurią išsamiai tyrinėjo istorikas Vėjas Gabrielius Liulevičius. Šis
kiek miglotas terminas apėmė kelių,
transporto, ryšių, gyventojų judėjimo
ir migracijos dalykus. Tai reiškė prastą, lyginant su Prūsija, lietuviškų kelių būklę, jų tinklo tankinimą ir dangos gerinimą, tačiau prioritetas teiktas
geležinkelių transportui. „Susisiekimo
politika” glaudžiai siejosi su visuotine
vietos gyventojų kontrole ir jų judėjimo varžymais. Vokiečių kareivis ar civilis turėjo įvesti „tvarką”, diegti „vokiško darbo” būdus, netgi mokyti lietuviukus ir „kultūrinti” vietinius žmones. Tokia „misija” rėmėsi karine
drausme, luominės visuomenės tradicijomis, gi karininkijai esant iš kilmingų sluoksnių lojalumas valdovui ir
vadams tapo pamatine vertybe Oberoste, o margą eilinių ir žemesniųjų karininkų masę vienyti turėjo ne tik
garsioji germaniška drausmė, bet ir
minėtos „vokiško darbo”, „kultūros”
skleidimo ir kitos bręstančio imperinio
nacionalizmo nuostatos.3 Prūsija garsėjo kareivių muštro sistema, kurią
simbolizavo „feldfebelio lazda”, be jos
neapseita ir mokykloje. Prievartą hierarchizuotose visuomenėse toleruodavo kaip neišvengiamą santvarkos atributą. G. Petkevičaitė, surengusi kaimo jaunimui lavinimosi kursus, iš jos
namuose gyvenusio kareivio, buvusio Prūsijos liaudies mokyklos vedėju,
sulaukė nusistebėjimo, kaip galinti
išsiversti be mokytojo lazdos.
Visų pirma 1916 m. sausio mėnesį
buvo surašyti Lietuvos gyventojai, vėliau pasportizuoti. Toliau paskelbti
suvaržymai gyvulių skerdimui, uždrausta laisva prekyba maisto produktais, iš gyventojų atimta teisė žvejoti upėse ir ežeruose. Kovo 3 d. uždrausta kepti saldžius pyragaičius,
pardavinėti vėžius, įvestas sacharino,
degtukų, druskos monopolis. Liepos 12
d. užginta pardavinėti ar įkeisti žemę,
o po keturių dienų laiškus teleista rašyti vokiškai, tai daryti žandarų akivaizdoje keliose eilutėse. Gyventojai
privalėjo į surinkimo turėjo pristatinėti metalo laužą, odas, gumą, riebalus,
linus, kanapes, giles, dilgėles, liepžiedžius, audeklus, šerius, kaulus, gaišenas, vaisių kauliukus ir kt. Spalio pabaigoje Lietuvoje veikė 260 pradinių
mokyklų, okupacinė valdžia valdė 594
dvarus su 344 100 ha žemės. Blogėjant
padėčiai, 1917 m. rugpjūčio 21 d. įsakyta nusavinti varines durų ir langų
rankenas. Pridurtina, kad kasmet
skelbtos viso derliaus, medžių, sodų ir
laukinių vaisių rekvizicijos.4 Buvo
konfiskuojami dviračiai, draudžiama
muilo gamyba namie, liepta atiduoti
rankines girnas. Okupacinė valdžia išleido keistų ir pikantiškų įsakymų: uždraudė privačiai fotografuoti, reika-

lavo šunis laikyti pririštus ir pan. Tačiau detalus veiklos reglamentavimas
buvo prūsiškos tvarkos tradicija ir
turėdavo racionalų pagrindą. XVIII
a. Prūsijos karalius sodiečių pirkiose
dėl gaisrų prevencijos paliepė išgriauti
duonkepes krosnis ar proteguojant
malūnus uždraudė namuose malti
grūdus. Lietuvius glumino tvarkos
reguliavimo mastai ir jų apiplėšimo
planingumas, o smulkmeniškas visų
gyvenimo sričių reglamentavimas,
pridėjus fizines bausmes, kolektyvines
baudas ir nuobaudas, įvairiausius apribojimus ir draudimus, šokiravo. 1917
m. pavasarį keitėsi tarptautinė ir situacija frontuose, tad totalinės kontrolės sistema Oberoste subraškėjo.

Vardan teisybės primintina, kad į
okupantų kontroliuojamus dvarus
(sovietinių tarybinių ūkių prototipas) buvo atgabenti veisliniai gyvuliai
ir pirmi traktoriai, atliekami selekciniai bandymai, nustatant neauginamų krašte augalų įveisimo galimybes ir būdingų lietuviškam žemės
ūkiui tradicinių racionalizacijos galimybes. Buvo nutiesta 458 km geležinkelių (265 km normalaus vėžių pločio ir 193 km „siauruko”. Dažnai per
televiziją parodo kaip užsklandą Lyduvėnų tiltą, pastatytą LauksargiųŠilėnų ruože.
Bus daugiau
1. Ivinskis Z. Vasario šešioliktoji ano meto tarptautinių santykių fone (Faktai ir samprotavimai ant antrojo pusšimčio slenksčio). // Į laisvę – 1968, gegužė – Nr. 42 –
P. 14.
2.Ten pat, P. 16.
3.Gimžauskas E. Vokiečių karinės okupacijos poveikis Lietuvos visuomenei ir besiformuojančiam valstybingumui 1915-1919 m. // Karo archyvas  ؘ2010, T. XXV –
P. 101-104.
4. Lietuva Didžiajame kare. Surinko ir suredagavo Petras
Ruseckas. – Vilnius: „Vilniaus žodis“, 1939 – P. 16-22.

Mielieji,
Kaip ir kiekvienais metais, Lietuvių išeivijos
studentų stažuočių programa (LISS) ruošiasi
vasarai ir renka naują studentų bei gimnazistų
komandą!
Studentų stažuotės programos trukmė:
nuo birželio 29 d. iki rugpjūčio 4 d.
Gimnazistų programos trukmė:
nuo birželio 29 d. iki liepos 28 d.
Užeikite į LISS FB puslapį
https://www.facebook.com/LISSinternships/?fref=ts
arba www. lithuanian-american.org –
rasite daugiau informacijos apie šią programą.
Sudomino? Laukiam Jūsų! Praleiskite vasarą kitaip.

Linksm
ų, jauk
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ėdų ir
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ų metų
.
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ChirurGai

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344
ViDauS liGoS
SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Stuburo ir SKauSmo liGoS
JOnAS V. PRUnSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, MD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

aKiŲ liGoS
ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

benDra PraKtiKa

.

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę – www.racinebakery.com

LInAS SIDRYS, MD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI
2701 W 69 th St., Chicago, IL
5706 W 111th St., Chicago Ridge, IL

Tel. 708-636-6622
AnDRIUS KUDIRKA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South
Orland Park, IL 60462

708-590-5300
www.seimosgydytojas.com

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
963 N. 129th Infantry Dr. #110
Joliet, IL 60435

Tel. 815-723-1854
auSŲ, noSieS, GerKlĖS liGoS
VYTEnIS GRYBAUSKAS, MD
SUSAn T. LYOn, MD
Ausų, Nosies, Gerklės ligos, Chirurgija,
Klausos aparatai
7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

oDoS liGŲ SPeCialiStai
DR. K. JUCAS

Odos ligų specialistas gydo odos
teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.
ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus ir į Dainų ir Šokių Šventę 2018 m.

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ
www.vytistours.com
info@vytistours.com
4024 235th St., Douglaston, NY 11363

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2018 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:

www.vytistours.com
Padovanokite savo vaikams, anūkams ir draugams

DRAUGAS NEWS
ir LITHUANIAN HERITAGE
prenumeratą.
Du leidiniai – viena prenumerata!
Kaina JAV – tik 45 dol.
Tai puiki dovana norintiems anglų kalba skaityti apie Lietuvą: šalies
žmones, politiką, kultūrą, istoriją, meną, sportą, kulinariją ir kt.

www.draugas.org/news • www.draugas.org/lh •
www.facebook.com/DraugasNews

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2018 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei
Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite
www.vytistours.com
Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Bronė Barakauskienė
Rita Penčylienė
Tel fax: 708-403-5717
Tel fax: 708-923-0280
mamabar3@aol.com
pencylar@comcast.net

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis
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DantŲ GyDytojai

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA

,,Surašymo” nr. 78 atsakymas

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527
Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

DR. L. PETREIKIS

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS

DANTŲ GYDYTOJA

DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL
Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus
DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja
10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467
708-873-9074
Valandos susitarus
DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja
11739 Southwest Hwy,
Palos Hts, IL 60463
9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

Tel. 708-422-8260

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams.

318 W. Touhy Avenue
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303
PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”,
balinimas • TMJ/TMD gydymas

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja
15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL

Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus

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

Tel. 708-598-8101

PASLAUGOS

Valandos pagal susitarimą

PARDAVIMASIRTAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCAATSTOVYBĖ
2346W.69th Street
Tel. 773-776-1486

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė
Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai
Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

PERSPEKTYVUS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PIRKIMAS, PARDAVIMAS,
FINANSAVIMAS, PERFINANSAVIMAS ir
NUOMA

rasa mitkus

Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

,,Sugar Mountain” -

www.parkridgesmiles.com

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

REAL ESTATE

Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu:
,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284.

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

Tel. 773-582-4500

,,Surašymas” nr.78
Išsprendė ir mums atsakymus atsiuntė:
Pranas Indreika, Chicago, IL
Joseph J. Rakstis, Chicago, IL

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL

ADVOKATAI

6436 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

Pažymėtuose langeliuose: BREZENTAS ,,Draugo” kryžiažodį

Eglės Juodvalkės knyga anglų kalba
metų besitęsianti cukraligė, dvi kasos persodinimo operacijos, trys inkstų persodinimo
operacijos ir labai sunki širdies operacija – kliūtys
gyvenimo kely. Bet gyvenimas tęsiasi. Autentiškumas ir tikrumas yra šios šekspyrinio masto dramos
sudedamoji dalis. Ji siekia aktorės karjeros ir autostopu keliauja per Europą – nuo Stratford-on-Avon
iki Dubrovniko. Ji neieško El Dorado, ji su juo susipažįsta. Tai šiuolaikinis pasakojimas apie lietuvės moters jausmus ir jausmingumą, nuspalvintas
amerikietišku pentimento. Pasakojimas apima
Graikijos salas, apsuptas žydro Egėjo jūros mėlio,
akistatą su žirafomis ir drambliais Afrikos savanoje,
santuoką Paryžiaus Mairie du 11e arrondissement,
su rūkytos anties kaulais, nuplautais Margaux
vynu ir pėdsakais, vedančiais į atelje prie Pont du Sèvres. Ji betarpiškai patiria komunizmo žlugimą ir tyrinėja pasaulį nuo ,,Velnio nosies” Ekvadoro
Anduose, Didžiosios kinų sienos, iki Melbourno ir Cape Towno. Kraujo tyrimai
persipina su Dorothy Sayers detektyvais, o širdies, pulso, plaučių ir kraujo
spaudimo rodikliai įsiterpia į Laurence Sterne ,,The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman”. Kovotoja kariauja su tuo, kas matoma ir apčiuopiama, bet taip pat su tuo, kas nepažįstama, nematoma ar pasimetę žvaigždėse.
Henryk Skwarczynski

50

Knygą galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 20 dol. (Illinois valstijos
pridėtinės vertės mokestis – 9.25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.)
Teiraukitės tel. 773-585-9500.

SIŪLO DARBĄ

PERKA
BRAnGIAI PERKU
GINTARO DIRBINIUS
IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

SKelbimai

773-585-9500

Real Estate įstaigai reikalinga pagalbininkė-buhalterė (20 val. per savaitę). Reikalavimai: kalbėti ir rašyti lietuviškai ir angliškai, patirtis darbui su
kompiuteriu, organizaciniai sugebėjimai, komunikabilumas. Pageidautina, kad gyventų pietinėje Čikagos
dalyje. Tel. 312-805-4851.

Ieškomas vyras invalido
priežiūrai. Reikalavimai – anglų
kalba ir vairavimo teisės.

Daugiau informacijos
tel. 630-213-2384

REIKALINGI
RANGOVAI
SU PATIRTIMI NAMŲ
RENOVAVIMO DARBAMS.
KREIPTIS TEL. 630-660-7861

Namų renovacijos
bendrovei reikalinga
administratorė nepilnai
darbo savaitei.
Kreipkitės tel. 630-202-6867

w w w. d r a u g a s . o r g
IEŠKO DARBO
Medikė ieško darbo senų žmonių
priežiūroje. Turiu didelės patirties,
geras rekomendacijas
ir legalius dokumentus.
Prašau siūlyti įvairius variantus.
Janina, tel. 773-757-4532.

W W W.

DrauGaS.orG

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.
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Pūkuotas, bet

k A I p š U O S U k AT E

karingas

Kalėdos pajūryje: Marijus Tumas, Veda ir Bjorkas.

RASA SĖJONAITĖ
Nežinia, kam labiau pasisekė – garsios
Kauno medikų profesorių Tumų šeimos
palikuoniui aktoriui ir renginių vedėjui
Marijui Tumui ar ne mažiau garsesnės
bišonų frise veislės pūkuotajam keturkojui Bjorkui.
iek šeimininkas, tiek jo augintinis turi mėlyno kraujo, abu
jie tvirto, nepalaužiamo charakterio ir abu yra ryškūs, aktyvūs bei
energingi. Marijus – be galo įdomus pašnekovas, o mažasis Bjorkas, ypatingos
veislės šuniukas, žavi ne tik savo išvaizda, bet ir labai turtingu vidumi.
Beje, tas vidinis Bjorko grožis spinduliuoja, kai stebi šunelio reakciją į nepažįstamus: jis labai rezervuotai rodo
savo draugiškumą pašalaičiui ir, būdamas net ir nedidelio ūgio, demonstruoja ypatingai ryžtingą norą apginti
savo artimuosius.
Veislė bišonas frise kildinama iš
Prancūzijos. Šie šunys priklauso Prancūzijos karališkajam laivynui. Jūreiviai juos imdavo kartu į tolimuosius
reisus, nes jų miela draugija išsklaidydavo liūdesį ir depresiją, kuri apimdavo būnant ilgus mėnesius jūroje.
Tik galima įsivaizduoti, kaip sunku jūreiviams turi būti laive be mylimųjų,
be pramogų... O sprendžiant iš įvairiausių istorijų apie bišonus frise, šie
žavūs keturkojai tikrai sugebėdavo
prablaškyti jūreivių kasdienybę, ir būdami itin aktyvūs, ne tik linksminda-

T

vo laivo įgulą, bet ir žiurkes nuo denio išvaikydavo. Taigi, apgaulinga
šių šunelių išvaizda slepia ypatingas
charakterio savybes. Iš pirmo žvilgsnio jie atrodo esą meilūs kambariniai
gyvūnai, tačiau Marijus Tumas užginčija tokį pirmąjį įspūdį – jo Bjorkas
kai kuriose gyvenimo situacijose gali
būti net ir labai aršus.
Šeimininkas sako, jog kiekvieną
kartą, einant gatve, jis turi akylai stebėti, kad Bjorkas, staiga pervertinęs
savo jėgas, neužpultų kokio vilkšunio
ar pitbulio. Kovotojo charakterį turinčio bišono dėl jo nedidelio ūgio nuolat
tyko grėsmė būti mirtinai sužalotam.
Mažą Marijaus dukrą Vedą Mariją
pūkuotas augintinis taip pat ypatingai
saugo. Tereikia svetimam priartėti
prie mergaitės, kaip Bjorkas pradeda
šiepti dantis ir visa jo kūno poza išduoda pasiryžimą pulti. Nepaisant šių
atgrasių savybių, Bjorkas vis dėl to pateisina save kaip geros nuotaikos kūrėją. Dažnai Marijaus draugai tiesiog
,,skolinasi” jo augintinį, kad šis jiems
pakeltų ūpą, padėtų įveikti artimojo netekties liūdesį ar, sunkios ligos atveju,
slegiančias mintis nugintų į šalį.
Dėl savo ypatingų fiziologinių savybių bišono frise veislė turi pranašumą prieš kitus keturkojus – jie visiškai nesišeria ir neskleidžia specifinio
šuns kvapo. Šios veislės šuniukai turi
labai prašmatnų, pūkuotą, tarsi ėriuko kailį, kurio priežiūrai reikia labai
brangių priemonių. Mažasis kovotojas
turi vieną blogą įprotį – mėgsta pabėgti
nuo šeimininkų ir atsirasti tik tada, kai

jis pats nusprendžia. Šeimos
nariai gali jį šaukti, bartis,
nuo kojų nusivaryti jo ieškodami, tačiau Bjorkas panašiose situacijose visada demonstruoja nepriklausomybę ir savarankiškumą.
Tiesa, šunelis mėgsta keliauti po namus ne tik žeme, jo pėdsakų galima aptikti ant palangių, stalo, o miega jis išskirtinai pasidėjęs snukelį tik ant pagalvės šalia
savo šeimininkų. Šios veislės keturkojams būtinas labai kokybiškas maistas, tačiau dėl Bjorko Marijui nereikia
sukti galvos – jis mėgsta tai, ką mėgsta šeimininkai. Gražuolis bišonas frise gali paskanauti lietuviškos sriubos
ir čia pat sukirsti gabalėlį torto. Beje,
Bjorkas yra tikras smaližius ir savo
pamišimu dėl saldumynų paneigia visas teorijas apie tai, kad gabalėlis šokolado gali pražudyti net ir didžiausią
šunį. Bjorko šeimininkams nė karto
neteko dėl per didelio suvalgyto kiekio
šokolado, kreiptis į veterinarinę tarnybą – atvirkščiai, jo smaližiavimą riboja tik vienintelis dalykas – anksčiau
ar vėliau šokoladas baigiasi. Nors ir tai
Bjorkui nesukelia nepatogumų. Kai
baigiasi šokoladas, jis nusitaiko į sausainius ar kitus saldėsius, kuriuos tiesiog akiplėšiškai vagia nuo vaišių
stalo. Marijus prisipažįsta, kad per didžiąsias šventes ar apsilankius svečiams, nuo augintinio saldumynus
tiesiog tenka slėpti.
Be šokolodo, Bjorkas dar labai
mėgsta maudytis, kas irgi visiškai nebūdinga šios veislės šunims. Ar tai
būtų atšiauri žiema, ar vasara, pamatęs vandens telkinius, mažaūgis ke-

turkojis jų neaplenkia. Ypač praranda
savitvardą atsidūręs prie jūros. Tuomet
maudynės gali tęstis nesuskaičiuojamą
kiekį valandų.

Marijus su Bjorku
Veržlus, savarankiškas, optimizmu
trykštantis bišonas frise Bjorkas yra
tikras savo šeimininkų draugas ir geros nuotaikos saugotojas, su kaupu
pateisinantis savo veislę ir atradęs tikrąją savo paskirtį žmonių pasaulyje.

2018-ieji: tarp pagerbtųjų

DRAUGAS

S. Daukantas, Vydūnas,
A. Ramanauskas-Vanagas, tėvas Stanislovas
Atkelta iš 1 psl.
Suvokdamas išskirtinį Sąjūdžio
vaidmenį Lietuvos valstybingumui,
nepriklausomos ir demokratinės valstybės tęstinumui, Seimas paskelbė
2018 metus Sąjūdžio metais.
2018 m. sukanka 30 metų, kai buvo
išrinkta Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, įsteigtos Sąjūdžio rėmimo grupės miestuose ir
rajonuose, įvyko Sąjūdžio Steigiamasis
suvažiavimas, kuriame buvo patvirtintas Sąjūdžio Seimas ir išrinkta Sąjūdžio Seimo taryba.
Seimas nutarė išskirti „1988-1990
metus kaip ypač svarbų Lietuvos istorijos laikotarpį, kai sovietų okupacinėje sistemoje Sąjūdžio Seimas veikė
kaip dalinis, bet teisėtas demokratinis
tautos atstovas”.
Seimo priimtame nutarime pabrėžiama tai, kad Sąjūdžio veikla kaip
tautos valios išraiška prisidėjo prie nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo.
2018 m. kovo 6 d. minėsime Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos
1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataro, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vado A. Ramanausko-Vanago 100-ąsias gimimo
metines.
„Seimas, suvokdamas Lietuvos
Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949
metų deklaracijos, kaip konstitucinės
reikšmės dokumento, užtikrinančio
Lietuvos valstybės tęstinumą, svarbą;
siekdamas pagerbti šią Lietuvai ir jos
žmonėms svarbią istorinę asmenybę,
nutaria paskelbti 2018 metus A. Ramanausko-Vanago metais”, – sakoma
Seimo nutarime.
2018 metais sukanka 100 metų, kai
Lietuvoje buvo įkurta pirmoji skautų
organizacija, padėjusi pagrindą skautų judėjimui Lietuvoje, todėl Seimas paskelbė 2018 metus ir Lietuvos skautų judėjimo metais.
Seimas, siekdamas paskatinti Lietuvos visuomenę, ypač jaunimą, domėtis S. Daukanto palikimu, jo aktualumu šių dienų žmogui ir valstybei, paskelbė 2018 metus taip pat S. Daukanto metais.
2018 metų spalio 28 dieną sukanka
225 metai nuo S. Daukanto, lietuvių istoriko, literato, kalbininko, švietėjo,
tautinio atgimimo žadintojo ir pirmosios Lietuvos istorijos, parašytos lietuviškai, autoriaus gimimo.
2018 metais sukanka 150 metų, kai
gimė filosofas, rašytojas, publicistas,
kultūros veikėjas Vydūnas (Vilhelmas
Storosta), todėl Seimas paskelbė 2018
metus Vydūno metais.
2018 metai bus skirti ir Tėvui Stanislovui pagerbti. Seimo nutarime akcentuojamas Tėvo Stanislovo indėlis į
Lietuvos žmonių dvasinių vertybių
puoselėjimą ir tautinės savimonės žadinimą, jo pastangos gelbstint krašto
žydus Antrojo pasaulinio karo metais
bei ilgametė pagalba socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms.
2018 m. rugsėjo 29 d. bus minimos
100-osios vienuolio kapucino, kunigo,
pamokslininko, Lietuvos pasipriešinimo sovietinei okupacijai dalyvio
Tėvo Stanislovo – Algirdo Mykolo Dobrovolskio gimimo metinės.
2018-uosius Seimas paskelbė Lietuvos katalikių moterų sąjungos metais, nes 2018 metais bus minimos Lie-
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tuvos katalikių moterų sąjungos įkūrimo 100-osios metinės.
Seimas priimtame nutarime pabrėžia Lietuvos katalikių moterų sąjungos, įkurtos 1918 metais ir atkurtos
po 1990 m. Kovo 11-osios nepriklausomoje Lietuvoje, svarbą bei jos aktyvią
veiklą išeivijoje, skatinant ir palaikant tautos laisvės troškimą sovietų
okupacijos metais.
2018 metai bus Lietuvos Globėjos,
Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metai. Sprendimą Seimas priėmė, siekdamas puoselėti Lietuvos ir Europos
kultūros paveldą per Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejų, šios iškilios ir reikšmingos sukakties minėjimą pritaikant pažintinei, kultūrinei,
edukacinei, piligriminei ir turistinei
veiklai.
Seimas pabrėžia, kad Trakų šventovė ir joje esantis malonėmis garsėjantis Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslas artimai susiję su Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu Vytautu
ir Lietuvos valstybingumo istorija,
yra neatskiriama Lietuvos dvasinio
ir kultūrinio gyvenimo dalis.
Nutarime taip pat primenama,
kad Trakų Dievo Motinos, Lietuvos
Globėjos, paveikslas yra seniausias
Dievo Motinos paveikslas Lietuvoje,
pirmasis Romos Popiežiaus karūnuotas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir antrasis – Abiejų Tautų Respublikoje.

Beje, šių metų gruodžio 21 d.
priimtu nutarimu Seimas reglamentavo atmintinų metų nustatymo tvarką. Ateityje parlamentarai
atmintinus metus skelbs vadovaudamiesi 5 principais. Vienas iš įteisintų principų – tai jubiliejinės sukakties nustatymas.
Nutarime numatyta, kad Lietuvos valstybingumui, lietuvių tautai, piliečių savimonei, nacionalinei
kultūrai svarbios datos minimos
pradedant 20-osiomis metinėmis iki
100-ųjų metinių – kas dešimt metų,
nuo 100-ųjų metinių – kas 25 metai, nuo 200-ųjų metinių – kas 50
metų, nuo 300-ųjų metinių – kas
100 metų; iškilių asmenybių, nusipelniusių Lietuvos valstybingumui,
mokslui, menui ir kultūrai, jubiliejai pradedami minėti nuo 100-ųjų
metinių ir minimi kas 25 metus.
Dokumente taip pat kalbama
apie kultūros reiškinių aktualinimą –
atmintini metai bus skelbiami siekiant paskatinti visuomenę domėtis atminties kultūros reiškiniais.
Planuojama remtis ir konsolidavimo (vienijimo) principu – kelios
valstybės istorijai reikšmingos datos tais pačiais metais bus minimos,
jas jungiant bendru pavadinimu
ir bendra programa.
Seimas nustatė, kad atmintini
metai bus skelbiami ne vėliau, kaip
likus pusei metų iki atmintinų metų
pradžios.
Parengta pagal ELTA

2017 metais į Amžinuosius Namus iškeliavo

A†A
MANUELĖ (Meilutė) RULIENĖ
ir inžinierius PETRAS RULIS
Sulaukę brandaus amžiaus, po ilgų ir sunkių ligų abu jie
išėjo vienas paskui kitą: Meilutė mirė gėlėms žydint, gegužės 24
d., o Petras užgeso lapams krintant, spalio 8 d.
Atvykę į JAV, jiedu gyveno Čikagoje, vėliau Beverly Shores,
IN. Išėję į pensiją, Meilutė ir Petras žiemas praleisdavo Juno
Beach, Floridoje.
Saulėtą spalio 21 d. kun. dr. Valdas Aušra atliko laidojimo
apeigas ir sukalbėjo maldas, po to Meilutės ir Petro palaikai
atgulė Tautinėse kapinėse prie Meilutės mamos a. a. Antaninos
kapo.
O mes, šiame pasaulyje pasilikę artimieji, draugai ir giminės
niekada neužmiršime šių abiejų mirusiųjų širdies gerumo ir
draugiškumo. Visada prisiminsime, kaip Meilutė mylėjo mišką,
kiek daug jos širdyje tilpo artimo meilės.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą mirusiųjų artimiesiems ir
giminėms Australijoje.
Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie!
Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia!
Tegul ilsisi ramybėje.
Rušėnų šeima

Žymenį

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois
(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE.
CICERO, 5940 W. 35 ST.
LEMOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas)

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

Albinas Markevičius, gyvenantis Santa Monica, CA, atnaujindamas metinę ,,Draugo” prenumeratą ir suprasdamas lietuviškos spaudos
rūpesčius, pridėjo 50 dol. auką. Nuoširdi jums padėka už paramą.

Gražina Damijonaitis, gyvenanti Willowbrook, IL, suprasdama
lietuviškos spaudos rūpesčius, kartu su savo metinės prenumeratos mokesčiu atsiuntė dosnią 50 dol. auką. Širdingai dėkojame už supratimą ir
paramą.

Adelė Rysavy, gyvenanti Jackson Hts, NY, kartu su metinės šeštadieninio ,,Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką.
Nuoširdžiai dėkojame, už dosnią paramą lietuviškam laikraščiui.

Nijolė Zdanys, gyvenanti La Grange, IL, atnaujindama metinę
,,Draugo” prenumeratą atsiuntė 50 dol. auką. Dėkojame, kad ne tik skaitote, bet ir finansiškai remiate laikraštį.
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DRAUGAS

APLINK MUS
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Kitas ,,Draugo" numeris – ir pirmasis naujaisiais metais – išeis 2018 m. sausio 4 dieną. Visiems linkime smagiai sutikti ir gerai
pradėti 2018-uosius!

W. Marquette Rd. Chicago, IL) bus paminėtas Šv. Kazimiero seserų kongregacijos steigėjos,
palaimintosios Motinos Marijos Kaupaitės
138-asis gimtadienis. Šv. Mišias atnašaus kun.
Andrew Liaugminus, STL. Po Mišių – vaišės
■ JAV LB Lemonto apylinkės Soc. reik. sk. ir pabendravimas. Visi kviečiami. Daugiau intrečiadienį, 2018 m. sausio 3 d., 1 val. p.p. formacijos tel. 773-776-1324..
kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą, kur matysite LRT dokumentinį filmą apie Vilniaus pi- ■ 2018 m. sausio 13 d. minėsime dvidešimt
lių istoriją ir jų reikšmę Lietuvai.
septintąsias tragiškų, tačiau mūsų Laisvę subrandinusių ir mūsų Tautą sutvirtinusių įvykių,
■ Pal. J. Matulaičio misija kviečia į 5 die- metines. Siekiant kartu su Lietuva pagerbti Tėnų piligriminę kelionę į Meksiką, kurios tiks- vynės laisvės gynėjų atminimą, Lietuvos šaulas – pasimelsti Gvadalupės šventovėje. Ke- lių sąjunga išeivijoje, Čikagos lietuvių bėgimo
lionė vyks 2018 m. vasario 27 – kovo 3 die- klubas ir Čikagos skautų vietininkija sausio 14
nomis, registracija – iki sausio 10 d. Daugiau d. organizuoja 9 km bėgimą/ėjimą, kuris
informacijos tel. 708-691-9674 (Irena)
vyks prie 31-osios gatvės paplūdimio Čikagoje.
Dalyviai renkasi 12:30 val. p. p., bėgimo pra■ 2018 m. sausio 6 d. 9:30 val. r. šv. Mi- džia – 1 val. p. p. Po to vaišinsimės karšta aršiomis Šv. Kazimiero centro koplyčioje (2601 bata, kava ir šauliška koše.

PADĖKA
,,Draugo" darbuotojai dėkoja skaitytojams, rėmėjams, bičiuliams už paštu
ar internetu gautus kalėdinius bei naujametinius
sveikinimus, šiltus žodžius
ir gražius palinkėjimus, o
LR generaliniam konsulatui Čikagoje – už šią
nuostabią kalėdinę dovaną! Linkime visiems
įdomių, prasmingų ir įsimintinų metų, sėkmės
darbuose ir laimingo gyvenimo.

Mielieji,
kiekvienas iššūkis, nuveiktas darbas, laimėjimas parodo,
kad stipriausi esame vienybėje ir santarvėje.
Artėjantis Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis – tai visų
mūsų šventė, kuri leidžia įvertinti ne tik per šimtmetį
sukauptą patirtį, laimėjimus,
bet ir pasidžiaugti mūsų – Valstybės ir jos diasporos –
niekada nenutrūkusia bendryste.
Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų, mielieji pasaulio lietuviai,
pasiaukojimą ir prasmingą veiklą puoselėjant lietuvybę,
dalijantis patirtimi, pristatant Lietuvą pasaulyje –
kuriant mūsų visų dabarties ir ateities Lietuvą.
Tegul Šventų Kalėdų dvasia pripildo Jūsų širdis
tikėjimo ir džiaugsmo, o namus – meilės ir šviesos.
Užsienio reikalų ministras
Linas Linkevičius

California Lithuanian Credit Union

Santa Monica, CA

Savings 0.90%
1.40%
IRA

(310) 828-7095

info@clcu.org www.clcu.org

2.00%
3 Year Term
2.25%
5 Year Term
3 Year IRA Term 2.25%

Namams pirkti paskolos

Advokatas

duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į

VYTENIS LIETUVNINKAS

Mutual Federal Bank,

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

http://draugokalendorius.org

Iš k.: Vygaudas Ušackas, dukra Paula, žmona Loreta, sūnus Raimundas ir puikioji
Bella.

Mieli broliai ir sesės, „Draugo” skaitytojai!
Sveikiname Jus su Kristaus gimimo švente bei
artėjančiais Naujaisiais metais.
Linkime Jums ir Jūsų šeimoms sveikų,
laimingų ir kūrybingų 2018-ųjų!
Vygaudas Ušackas ir šeima

P.S. Pirmuosiuose naujųjų metų numeriuose skaitykite išsamų pokalbį su
buvusiu LR ambasadoriumi JAV ir D. Britanijoje, buvusiu Lietuvos užsienio
reikalų ministru, ES įgaliotiniu Afganistane bei Rusijoje, šiuo metu vadovaujančiu Europos institutui prie Kauno technologijos universiteto Vygaudu
Ušacku.

