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TIKĖJIMO TIESŲ TILTAI

Sukanka 70 metų, kai Či-
kagoje 1952 m. balandžio 4 d. 
mirė Vladas Rėklaitis, Lietuvos 
karininkas, pulkininkas, visuo-
menės veikėjas, 1931–1940 m. 
Ukmergės burmistras. 1940 m. 
SSRS okupavus Lietuvą suimtas, 
kalintas Ukmergėje, 1941 m. 
prasidėjus SSRS–Vokietijos karui 
išlaisvintas. 1944 m. paskirtas 
Vietinės rinktinės Ukmergės 
apskrities komendantu, tais me-
tais pasitraukė į Vokietiją, 1949 
emigravo į Jungtines Amerikos 
Valstijas. Gimė 1888 m. sausio 
18 d. Daugirdėliuose, Alytaus 
valsčiuje. 

◊◊◊
Sukanka  155  meta i ,  ka i 

Siesikų parapijoje Ukmergės 
apskrityje 1867 m. balandžio 
5 d. gimė Motiejus Bugenis, 
kunigas, draudžiamosios lietu-
viškosios spaudos platintojas. 
Mirė 1919 m. rugsėjo 10 d. 
Kernavėje.

◊◊◊
Sukanka 65 metai, kai Siesi-

kuose, Ukmergės rajone 1957 m. 
balandžio 8 d. gimė Albertas Pa-
laima, irkluotojas, treneris, sporto 
organizatorius.

◊◊◊
Sukanka 150 metų, kai Šimai-

čių kaime, Žemaitkiemio valsčiu-
je, Ukmergės apskrityje, 1872 m. 
balandžio 10 d. gimė Marijona 
Pusvaškytė, knygnešė, daraktorė. 
Mirė 1935 m.

◊◊◊
Sukanka 20 metų, kai Pa-

nevėžyje 2002 m. balandžio 
13 d. mirė Jonas Garliauskas, 
Panevėžio J. Miltinio dramos 
teatro aktorius. Gimė 1951 m. 
gegužės 1 d. Buzų kaime, Vi-
diškių seniūnijoje, Ukmergės 
rajone.

◊◊◊
Sukanka 95 metai, kai Za-

kuriškės vienkiemyje, Salako 
apylinkėje, Zarasų rajone, 1927 
m. balandžio 18 d. gimė kunigas  
Bronius Gimžauskas. 1967–1970 
m. klebonavo Ukmergės rajone, 
Žemaitkiemyje, 1997–2009 m. 
– Vepriuose. Klebono iniciaty-
va buvo remontuojama Veprių 
bažnyčia, kapitališkai suremon-
tuota Sližių koplyčia, pastatytas 
naujas Misijų kryžius Veprių 
bažnyčios šventoriuje. Mirė 
2020 m. sausio 16 d. Palaidotas 
prie Kauno Gerojo Ganytojo 
bažnyčios.

Ukmergės Vlado Šlaito 
viešosios bibliotekos inf.

Metų 
sukaktys

Lina SUKACKIENĖ

Dieviškosios Jėzaus Širdies 
pranciškonių vienuolijos sesuo 
Pranciška Neringa Bubelytė ne-
trukus minės 25 metų įžadų jubi-
liejų. Nors gyvena Kaune, ji yra 
pažįstama ir Ukmergės tikintie-
siems – antrus metus mūsų mieste 
organizuoja suaugusiųjų kate-
chumenatą, t. y. veda katechezės 
mokymus suaugusiesiems, kurie 
nori pasirengti sakramentiniam 
gyvenimui arba atnaujinti savo 
katalikiškąjį tikėjimą.

Sesuo Pranciška nusiteikusi 
padėti ukmergiškių krikščionių 
bendruomenei padėti užgydyti 
sielos žaizdas, kurias jie patyrė, 
kai mūsų rajone iš kunigystės 
pasitraukė net keli dvasininkai. 
Tokios žaizdos, pasak vienuolės, 
greitai negyja. Kartais tam reikia 
ir ne vienų metų. Pasakojo, kad 
Lietuvoje yra 42 moterų vienuo-
lijos ir 13 vyrų vienuolijų, tačiau 
sielų šviesos sklaidai šių dvasios 
žmonių niekada nebus per daug. 
Greičiau – per mažai...

Šaknys
Sesuo Pranciška yra kilusi iš 

Joniškio rajono, Žagarės parapijos, 
o užaugo Skaistgiryje. Kadaise, be-
veik prieš pusšimtį metų, tai buvo 
pavyzdinė gyvenvietė visoje Lietu-
voje. Jos visa teritorija ir šiandien 
išpuoselėta, apželdinta, prižiūrėta, 
o visas miestelis didžiuojasi parku, 
pavadintu jo įkūrėjo Jono Viliūno 
vardu, su lauko estrada, pasivaikš-

Katechezės mokymai iš 
vienuolės Pranciškos lūpų

monsinjoro K. Vasiliausko metais. 
Dvasininkas, politinis kalinys ir 
tremtinys, buvo pirmasis atkurtos 
Vilniaus arkikatedros bazilikos 
klebonas ir ilgametis jos vadovas, 
Vilniaus garbės pilietis.

Vilniuje, kur gyveno nuo 1975 
m., jį primena prie Šv. Rapolo baž-
nyčios įrengtas monsinjoro K. Va-
siliausko skveras ir skulptūra. Ant 
Pylimo gatvės 6 namo, kuriame 
gyveno, atidengta atminimo lenta.  

Šv. Kazimieras buvo monsinjo-
ro globėjas. Skulptūrinį koplyts-
tulpį „Šv. Kazimieras“ norima 
pastatyti Biržų rajono Vabalnin-
ko bažnyčios šventoriuje. Šioje 
šventovėje jis buvo pakrikšty-
tas, o įšventintas į kunigus 1946 
m. aukojo pirmąsias šv. Mišias. 
Skulptoriaus Kęstučio Krasausko 
sumanytas koplytstulpis iš šamoto, 
trijų metrų aukščio.

Monsinjoro K. Vasiliausko 
gyvenimas sutapo su svarbiausiais 
XX amžiaus įvykiais, jis liudijo 
dorovinį ir moralinį atsparumą, 
tvirtą  pasaulėžiūrą, tarnystę šaliai 
bei jos žmonėms. Jis pralenkė 
laiką, iki šiol išlieka nesuvaidintos 

Monsinjoro K. Vasiliausko 
atminimui norima pastatyti koplytstulpį

atjautos ir žmogiškumo simboliu 
bei tiltu, jungiančiu skirtingus 
pasaulius. 

Minint dvasininko, palikusio 
ryškų pėdsaką Lietuvos istorijoje, 
gimimo šimtmetį, vyks  diskusijos 
apie kunigo vaidmenį šiandienos 
iššūkių visuomenėje. Lietuvos 
paštas išleis šiai progai skirtą  
pašto ženklą. Lietuvos gimnazijas 
pasieks Ramunės Sakalauskaitės 
knyga „Gyvenimas, koks jis buvo. 
Monsinjoro Kazimiero Vasiliaus-
ko biografi ja“.

Monsinjoro K. Vasiliausko 
šimtmečio iniciatyvinė grupė 
kviečia prisidėti prie koplytstulpio 
aukomis, VšĮ „Porta artis“, įmonės 
kodas 303187316, a. s. Nr. LT66 
7044 0901 0226 3535, SEB ban-
kas, „Monsinjoro K. Vasiliausko 
100-mečiui“. Dosniausių rėmėjų 
vardai bus įrašyti koplytstulpio 
nugarinėje pusėje. 

Nukelta į 8 p.

čiojimo takais ir suoleliais, retais 
medžiais bei augalais. 

Mokykla, kurioje mokėsi, taip 
pat atrodė lyg šio parko dalis, su 
plačia erdve, žydinčiais alpinari-
umais ir įvairiaspalviais gėlynais. 
Tokia nepaprastai graži aplinka 
suformavo ir tam tikras vertybes, 
ugdė vienuolės asmenybę. 

Apie Dievą vaikystėje sesuo 
Pranciška sako nieko nežinojusi. 
Ją, kaip ir kitus jos kartos vaikus, 
auklėjo sovietinė mokykla. Lie-
tuvos atgimimą ji sutiko būdama 
paaugle. Atgimimo metu išgirsta 
istorinė tiesa iš pagrindų apvertė 
merginos gyvenimą. Ji sužinojo, 
kad Lietuvos vėliava trispalvė, 
yra istorinis himnas, Vytis. Jauną 
paauglę tai labai sukrėtė, nes iki 
tol, pati to nežinodama, ji gyveno 
naiviai ir nuoširdžiai tikėdama 
melo sistema. „Į ją ėmiau reaguoti 
savotišku maištu, destruktyviu 
elgesiu, kuris galėjo pražudyti ar 
nuvesti labai blogais keliais. Ta-
čiau ir čia, atrodo, Dievo Apvaizda 
laiku įsikišo“, – sako moteris.

Pasiruošimas
Atgimimas Lietuvoje sesei Pran-

ciškai sutapo su kitu jos gyvenimo 
įvykiu, kuris 16-metei visiškai 
pakeitė mąstymo kryptį. Tą vasarą 
atostogų į tėviškę grįžęs jaunas 
kunigų seminarijos klierikas, ka-
daise irgi baigęs tą pačią miestelio 
mokyklą, pasiūlė vaikams ruoštis 
Pirmajai šv. Komunijai.

Nukelta į 8 p. Nuotraukos iš asmeninio sesers Pranciškos albumoSesuo Pranciška.

Minimas monsinjoro Kazimiero Vasi-
liausko gimimo šimtmetis.

Minint monsinjoro Kazimiero 
Vasiliausko gimimo šimtmetį, Bir-
žų rajone norima pastatyti koplyts-
tulpį „Šv. Kazimieras“. Tam šiuo 
metu renkamos lėšos, o prisidėti 
kviečiami ir ukmergiškiai.  

2022-uosius Seimas paskelbė 

Kultūros istorikas, žurnalistas, 
šiuolaikinio tautotyros savanorių 
sąjūdžio pradininkas dr. Kazi-
mieras Račkauskas yra parengęs 
knygą „Nepriklausomos Lietuvos 
mokytojai: 1918–1940 metų bio-
grafi jos“. 

480 puslapių gausiai iliustruo-
tas pedagogų biografi jų žinynas 
skiriamas tėvynainiams, kurie 
domisi mūsų tautos istorija ir 
kultūros paveldu. Tiems, kas nori 
ir stengiasi sužinoti, kur ir kaip 
vaikystėje sėmėsi mokslo žinių jų 
tėvai, seneliai ir proseneliai, kas ir 
kokie buvo jų pirmieji mokytojai. 
Knygoje autorius pateikia dau-
giau kaip 500 pirmosios Lietuvos 
Respublikos pagrindinių švietimo 
židinių – šalies pradžios mokyklų 
– mokytojų glaustų biografi jų su 
nuotraukomis. Tarp jų yra Adolfo 
Ramanausko-Vanago, Elenos 
Marijos Smetonaitės-Raštikienės, 
Konstantino Bajerčiaus-Garibal-
džio ir kitų žymių mūsų švietimo 
bendruomenės atstovų biografi jos. 
Plačiau apie juos rašysime kituose 
„Ukmergės žinių“ puslapiuose.

Knygoje – 
tautos švietėjų 

biografi jos
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Katechezės mokymai 
iš vienuolės Pranciškos lūpų

Atkelta iš 7 p.
Sesuo Pranciška pasakojo, kad 

jos mama nusprendė, jog užsiė-
mimus turėtų lankyti jaunesnieji 
broliai, o ji ir kita sesė į tokius 
mokymus jau lyg ir pavėlavusios. 
„Betgi „šliūbo“ tai kada nors 
reikės, – postringavo mama apie 
dukteris, nors šios net nežinojo, 
kas yra tas šliūbas. 

Tačiau iš jų močiutės apie paau-
gles kandidates sužinojęs klierikas 
pakvietė jas ruošti šv. Komunijai 
atskirai, ne su vaikais. Jis parengė 
programą ir su jomis nuoširdžiai 
dirbo, daug kalbėjosi ir klausėsi. 

Po šių mokslų ir sakramentų 
priėmimo Pranciškos pasaulis 
apsivertė. „Užvaldė gerumas, tei-
singumo jausmas, meilė kiekvie-
nam artimui. Siela pražydo visai 
kitomis spalvomis, gyvenimas 
įgavo naujos prasmės, vidinio 
džiaugsmo, dvasios tvirtumo“, – 
pasakoja ji šiandien. 

Pamokos 
Vienuolė pasakojo, kad didelę 

įtaką gyvenimo kelio pasirinkimui 
turėjo ir jos gimtinėje puoselėja-
mas Barboros Žagarietės (1628–
1648) kultas. Prosenelė sakydavo, 
jog Barbora yra ir jų giminė. 

Barbora Žagarietė tame krašte 
labai žinoma. Pagal iš lūpų į lūpas 
perduodamus pasakojimus, praė-
jus vos keleriems metams po jos 
mirties, vienas ypatingas įvykis 
davė pradžią jos, kaip tarpininkės 
ir užtarėjos pas Dievą, kultui.

Ta istorija susijusi su švedų įsi-
veržimu į Lietuvą septynioliktame 
amžiuje: užpuolikai apiplėšė ir su-
degino Senosios Žagarės bažnyčią 
ir jos kriptoje buvusius mirusiųjų 
palaikus. Tačiau po gaisro pele-
nuose rastas Barboros kūnas buvo 
nesudegęs, tik pajuodęs. 

Niekas neabejojo šio nepapras-
to įvykio tikrumu. Šv. Sostui tuo-
metinis vyskupas Antanas Tiškevi-
čius rašė: „...mirusiųjų pelenuose 
skendėjęs, šėlstančio laužo ugnies 
nepaliestas, neapdegus jokiai da-
liai, nė plaukams, nenukentėjęs 
skaisčiosios mergelės kūnas buvęs 
išimtas iš pelenų ir vėl pagarbiai 
paguldytas į karstą kaip tikras 
Dievo galybės ir jos nuopelnų 
liudijimas. Dar ir dabar jis tebėra 
nesugedęs, vien tik pajuodavęs“. 

Tame pačiame dokumente 
Žemaičių vyskupas, prieš pradėda-
mas aprašyti aštuonis 1735–1748 
metais Barboros užtarimu įvyku-
sius stebuklus, pažymi: „Daugybė 
nelaimėlių, nepagydomų ligų 
prislėgtųjų prie mergelės karsto 
ieško priebėgos ir tuojau pat pati-
ria pagalbą. Pasakojimas be galo 
išsiplėstų, jei pašalintas visų nega-
les bent prabėgomis paliesčiau.“

Įkvėpta iki šiol žmonių atminty-
je gyvos istorijos, sesuo Pranciška 
sako nutarusi teikti pagalbą vi-
siems, kuriems jos reikia ir daryti 
tik gerus darbus. 

Šimtadienio istorija
Sesuo Pranciška prisimena ne 

vieną ją sujaudinusią istoriją iš 
mokyklinių laikų.

 Po vasarą priimtos Pirmosios 
šv. Komunijos ir Sutvirtinimo sak-
ramento, mokantis vienuoliktoje 
klasėje, artėjo tradicinis dvylikto-

kų šimtadienis, kuriame vienuo-
liktokai dovanodavo programą. 
Jis buvo numatytas per gavėnią, 
kai linksmintis nedera.

Pranciška, nors mėgo šokius, 
nei per adventą, nei per gavėnią 
į diskotekas nevaikščiojo. Ji ir 
kaip klasės seniūnė, užprotestavo, 
kad šimtadienis tokiu metu vykti 
negali, ir jeigu nebus pakeista 
data, nedalyvaus, o ir šventės sce-
narijaus nerašys. Be to ir tyčiotis 
iš dvyliktokų, kaip buvo įprasta 
programoje, jai atrodė nemoralu. 
„Gilios tikėjimo dvasios vedama, 
prisiėmiau atsakomybę su stipria 
pozicija. Ir ne tik šimtadienio data 
buvo pakeista, bet dvyliktokams 
parengta tokia puiki programa, ko-
kios per mokyklos istoriją nebuvo 
buvę“, – pasakojo pašnekovė.

Kitais metais ji iniciavo ka-
lėdinio žiburėlio laiką – kad jis 
nevyktų dar nesulaukus tikrųjų 
Kalėdų. Po šių įvykių suprato, kad 
gyvenime yra momentų, kuriuos 
reikia keisti ir įmanoma „atsto-
vėti“, net jeigu kurį laiką jautiesi 
vienišas. „Pasitikėjau Dievo žo-
džiu ir pagalba, palaikiau Viešpatį 
svarbesniu nei supę dalykai, todėl 
ir sulaukiau tinkamo sau atsako“, 
– sako ji.

Pasirinkimas 
Baigusi vidurinę mergina įstojo 

į Šiaulių aukštesniąją medicinos 
mokyklą. Besimokydama ten, 
vienoje miesto parapijos jaunimo 
maldos grupelėje susipažino su 
vienuoliu pranciškonu br. Gedi-
minu Numgaudžiu. 

„Balta virve perrištas brolio 
abitas, gaubtuvas rodė per 600 
metų beveik nepakitusią šios vie-
nuolijos aprangą. Pamačiusi, kaip 
jis meldžiasi ir šlovina Dievą, jau 
neabejojau savo širdies kvietimu, 
o šv. Pranciškus pamažu atsisklei-
dė kaip sielai artima asmenybė“, 
– pasakojo Pranciška. 

Pirmasis vadovėlis, iš kurio ji 
mokėsi naujojo gyvenimo kelio, 
buvo Šventasis Raštas – Naujasis 
Testamentas. Tai –  klebono dova-
na dar Skaistgirio mokykloje. „Jį 
skaitydama gavau gilų įkvėpimą 
gyventi Jėzaus Kristaus mokymu 
ir Jo vertybėmis.“

1995 m. Neringa Bubelytė bai-
gė Šiaulių aukštesniąją medicinos 
mokyklą ir gavo diplomą. Tačiau 
jau kitą dieną išvyko į vienuolyną 
Kaune ir po dvejų ugdymosi metų 
davė įžadus, tapdama Dieviško-
sios Jėzaus Širdies pranciškonių 
kongregacijos seserimi. Jai buvo 
suteiktas ir naujas vardas – Pran-
ciška, kiek vėliau nugulęs ir jos 
tapatybės dokumente. 

Už Atlanto
Po teologijos bakalauro studijų 

ir ketverių metų darbo Kauno 
arkivyskupijos kurijoje Pranciška 
dvejus metus misionieriavo Jung-
tinėse Amerikos Valstijose tarp ten 
gyvenančių Čikagos ir Lemonto 
lietuvių. Už Atlanto įgijo daug 
naujos ir įdomios patirties. 

„Grįžusi į Lietuvą buvau pa-
kviesta šią patirtį pritaikyti Jo-
navoje. Čia, Šv. apaštalo Jokūbo 
parapijoje, įkūrėme Sekmadieninę 
mokyklą, su bendraminčiais kūry-
biškai pertvarkėme visą parapijinę 

katechezę, kuri apėmė vaikų, jau-
nuolių ir suaugusiųjų pasirengimą 
sakramentiniam gyvenimui. Jona-
vos Trečiojo amžiaus universiteto 
Dvasinio ugdymo fakultete 10 
metų buvau pagrindinė jų lektorė. 
Dirbti su žmonėmis man sekėsi. 
Mačiau, kaip į gera keičiasi jų 
gyvenimai“, – pasakoja sesuo 
Pranciška.

Ukmergėje
Jonavoje sesuo Pranciška dir-

bo 12 metų. Porą iš jų gyveno 
Bukonių kaime, kur mokykloje 
dirbo tikybos mokytoja, kartu 
siekė atgaivinti parapijos ir vietos 
bendruomenės gyvenimą. Norė-
dama dalyvauti šv. Mišiose, kurių 
kaime nebuvo, ji atvažiuodavo į 
Ukmergę. 

Ukmergės Šv. apaštalų Petro 
ir Povilo parapijos dekaną kunigą 
Raimundą Kazaitį ji labai seniai 
yra pasirinkusi savo dvasios va-
dovu, kai jis dirbo dar Jonavos 
dekanate. 

Pasak pašnekovės, Ukmergės 
parapija turi didelių problemų – 
neteko bendruomenės susirinki-
mams skirtų patalpų, taip pat prieš 
kurį laiką kunigystę paliko anks-
tesnysis dekanas, tad daugeliui 
tikinčiųjų atsivėrė skaudi dvasinė 
žaizda. Bendruomenei padaryta 
didelė skriauda. Ją įveikti reikia 
laiko. „Tačiau gerai, kad šiandien 
dabartinis klebonas siekia poky-
čių – stengiasi į parapijos veiklą 
pakviesti naujus žmones, kartu 
žadina tikinčiųjų sąmoningumą“, 
– sako sesuo Pranciška.

Turėdama didelę patirtį sakra-
mentams rengiant suaugusiuo-
sius, Šv. apaštalų Petro ir Povilo 
parapijoje ir visame dekanate ji 

organizuoja mokymus.
„Praėjusių metų pabaigoje vy-

kusiuose mokymuose dalyvavo 12 
žmonių. Džiaugiuosi, kai atsiranda 
bent vienas suaugusysis, norintis 
priimti Krikštą. Tuomet Velyk-
naktyje jis gauna visus įkrikščio-
ninimo sakramentus – Krikštą, 
Sutvirtinimą ir šv. Komuniją. Tai 
būna tikra liturginė puota visai 
tikėjimo bendruomenei“, – pasa-
kojo vienuolė, pridurdama, kad 
dėl pandemijos mokymai vyksta 
nuotoliniu būdu. Klausytojai 
kursą susiranda pagal klebonų 
rekomendacijas arba sekdami 
vietinės spaudos skelbimus, arba 
perduodami žinią iš lūpų į lūpas.

Sesuo Pranciška džiaugiasi 
Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir 

Povilo parapijos dekano kunigo 
R. Kazaičio veikla šioje tikėjimo 
bendruomenėje. „Kaip gražiai jis  
įrengė bažnyčios raštinę, sutvarkė 
zakristiją, sielovadai parengė sales 
bažnyčios rūsyje! Turi planų ir 
ateičiai: senosios klebonijos vie-
toje nori pastatyti bendruomenės 
veiklai tinkamus parapijos namus. 
Dekanas yra tikrai evangelinis ku-
nigas, gyvo tikėjimo, ir Dievo žodį 
skelbia labai giliai, įkvepiančiai 
ir įtaigiai, o dirba iš širdies. Tikiu 
gražia šios parapijos ateitimi“, – 
sako sesuo Pranciška. 

Nepaprastai graži gimtinės aplinka suformavo ir tam tikras vertybes, ugdė 
vienuolės asmenybę. 

Monsinjoro K. Vasiliausko atminimui 
norima pastatyti koplytstulpį

Atkelta iš 7 p.

K. Vasiliauskas gimė 1922 04 09 Kateliškių kaime, 
Vabalninko valsčiuje, Biržų apskrityje. 1946 m. baigė 
Vilniaus kunigų seminariją, įšventintas į kunigus. 

Aktyviai  dalyvavo slaptos savišvietos draugijos Auš-
ros Vartų Mergelės Marijos kolegijos veikloje. 

1949 m. sovietų saugumo suimtas, apkaltintas antiso-
vietine veikla ir nuteistas 10 m. lagerio. Įkalintas Intos 
lageryje, dirbo anglių kasyklose. 

1956 m. paleistas grįžo į Lietuvą, bet vėl suimtas ir 
įkalintas Vorkutos lageryje. 1958 m. paleistas, sovietų 
valdžia jam uždraudė gyventi Lietuvoje ir dirbti kunigo 
darbą. Iki 1968 m. Daugpilyje dirbo kroviku, kolūkio 
buhalteriu ir elektriku.

1969 m. grįžęs į Lietuvą, paskirtas Varėnos parapijos 
klebonu, nuo 1975 m. – Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo 
parapijos vikaras adjutorius. 

Palaikė ryšius su antisovietinio pasipriešinimo daly-
viais, Lietuvos Helsinkio grupe, jo namuose per disidento 
S. Kovaliovo teismo procesą buvo apsistojęs žmogaus 
teisių gynėjas A.  Sacharovas. 

1989–1997 m. – Vilniaus arkikatedros klebonas. 1989 
m. suteiktas monsinjoro vardas. Nuo 1997 m. – emeritas 
Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje. 1993   m. tapo pirmuoju 
atkurtos Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektoriumi. 
1994 m. už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Didžiojo Lie-
tuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu. 1995 m. 
įteikta Santarvės fondo premija. 1998 m. Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas suteikė Garbės nario vardą. 

2000 m. suteiktas Vilniaus miesto garbės piliečio var-
das. 2000 m. apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės 
medaliu. 

2001 10 14 mirė, palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje.
Parengė Vilma Nemunaitienė


