
Paryžiuje vyko eitynės prieš terorizmą 

Laisvės gynėjai prisimenami visur, kur gyvena lietuviai

Prancūzijos sostinėje Paryžiuje surengtose eitynėse prieš terorizmą dalyvavo daugiau kaip milijonas žmonių.    Scanpix nuotr.
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– 1864 m. sausio 13 d. generalgubernatorius Michailas Muravjovas uždraudė lietuvišką spaudą – 

Koncerto atgarsiai – 4 psl.

Iš kelionės sugrįžus – 8 psl.

Žygio Čikagoje dalyviai. Ernesto Lukoševičiaus nuotr.

Sekmadienį Paryžiuje eitynėse prieš terorizmą, po-
licijos duomenimis, dalyvavo apie 1,5 milijono žmo-
nių. Kartu su jais miesto gatvėmis ėjo Prancūzijos

prezidentas Francois Hollande bei beveik 50 valstybių de-
legacijos. 

Procesijos dalyviai trijų kilometrų ilgio kelią pradė-
jo 3 val. p. p. Paryžiaus laiku. Pirmieji ėjo žuvusiųjų šei-
mų nariai. Tai – teroristų nužudytų savaitraščio ,,Char-
lie Hebdo” žurnalistų, policijos karininkų, košerinio
maisto parduotuvės lankytojų artimieji.

Per tris dienas nuo islamistų rankos žuvo 17 pary-
žiečių. Teroristai sulaukė atpildo, bet tos trys dienos, ku-
rios sukrėtė Prancūziją, paliko gilų pėdsaką visuomenės
sąmonėje.

,,Prancūzija solidari”, ,,Prancūzija nenusileis” – tokie
šūkiai suvienijo įvairių šalies religinių konfesijų ir po-
litinių srovių atstovus. Idėja surengti nacionalines eity-
nes sulaukė plataus pritarimo. ,,Visi, kurie myli Pran-
cūziją, jos pakantumo principus, turi dalyvauti renginy-
je”, – pareiškė premjeras Manuel Valls. – 3 psl.

Lietuvos atstovybės užsienyje kartu su lietuvių bendruo-
menėmis ir Lietuvos draugais tragiškus Sausio 13-osios įvy-
kius mini ir daugelyje užsienio šalių.

Sekmadienį, sausio 11 d., pirmą kartą Čikagoje LŠSI
suorganizavo žygį, skirtą Laisvės gynėjų dienai
pažymėti ir 1923 m. Klaipėdos sukilimui atminti. Su-

sirinkęs prie 31-osios gatvės gausus būrys šaulių ir jų drau-
gų žygiavo Michigano ežero pakrante 10 kilometrų. Žygio
pabaigoje jų laukė ,,kareiviška” grikių košė ir karšta ar-
bata. 

Sausio 10 d. Belgijoje gyvenantys lietuviai ir Lietuvą
mylintys bičiuliai iš įvairių ES valstybių dalyvavo jau ant-
rą kartą Briuselyje Lietuvos nuolatinės atstovybės ES, Lie-
tuvos ambasados Belgijoje ir Belgijos lietuvių bendruo-
menės organizuojamame bėgime.

Laisvės gynėjus bėgimu taip pat prisiminė Lietuvos
ambasada Airijoje, kartu su Airijos lietuvių bėgikų klu-
bu visus pakvietusi į memorialinį bėgimą sausio 11 d. Bė-
gimas prasidėjo ir baigėsi ties Lietuvos ambasada Dubline,
o trasa simboliškai driekėsi pro nacionalinės Airijos te-
levizijos pastatą ir Vyriausybės rūmus. – 11 psl.
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LAIŠKAI

LIETUVA LIETUVIAMS AR 
OKUPANTO GERBIMUI?

Perskaičius Vitalijaus Zaikausko
straipsnį „Klausimą, kas pirma: kiau-
 šinis ar višta – palikim atei nančioms
kartoms” („Draugas”, 2014 m. gruodžio
30 d.), pagalvojau – per kokią klaidą ši
kompozicija pakliuvo į „Iš redakci-
jos” puslapį, o ne į „Spyg lius dyglius”.
Užsiminęs [apie] vištą ir kiaušinį, [jis]
toliau  pasakoja apie ginčą, kas atsi-
rado pirma – diena ar naktis.  Ginčy-
dami[esi] vieni už kitus bando garsiau
rėkti, sprendimo nėra. Siūlo tokioms
diskusijoms palaukti, kol nurims aist-
ros. Po šio teigimo at rišo savo jaus-
mų/aistrų krepšelį ir „paleido į lan-
kas”.  Pirmiausia kelia klausimą –
„ar galima  vadinti gatves kolaboran-
tės S. Nėries vardu? Kas svarbiau:  ar
iki širdies gelmių jaudinanti jos poe-
zija, ar kolaboravimas?”   Mini Žalio-
jo tilto skulptūras, kurios yra okupa-
cijos simbolis. Jo argumentas – labai
daug, kas Lietuvoje pa statyta, yra oku-
panto nuopelnas. Pažymi Vilniaus ge-
ležinkelio stotį, Žirmūnų rajoną –
„simbolis, paprastos darbo liaudies
padėka dosniajai komunistų partijai už
begalinį rū pestį ja, …o Lazdynų rajo-
nas …netgi gavo Lenino premiją.”  Ir
t. t. Teigia – „dar neturime pakankamai
išminties – palikim neišspręstus klau-
simus ateinančioms kartoms, kas dar

ne mūsų nosiai” …Kas tie „mes”, ku-
rie neturi pakankamai išminties? Būtų
tiksliau tokius teiginius rašytų vie na -
skaitoje.  

Peršasi išvada, kad nuomonių
skirtumas iškyla, kai susiduria so-
vietmečio sirgalių nuomonės su lie-
tuvių patriotizmu. Gatves vadinti ko-
la borantės vardu? Ar jau taip nusigy-
 venta, kad reikia dvokiančios sovieti-
nės statinės padugnes gramdyti ieš-
 kant gatvei pavadinimo? Ar neturime
puikių poetų, kurie okupantui never-
gavo?  Na, o Žaliojo tilto skulptūros pri-
 klauso Grūto parke su visomis ki-
 tomis sovietų skulptūromis. Tos gra-
 mozdiškos sovietiškos skulptūros ga-
dina Vilniaus vaizdą ir neatšviečia
lietuviško meno. Minėdamas „dosnios
komunistų partijos” begalinį rūpestį
darbo liaudimi jis kažkodėl ne paminė-
jo, kaip ta dosni partija pa rūpino gy-
vulinius vagonus trėmimui į Sibirą.
Toliau, rašant apie okupanto dosnumą,
reikia skirti, ką okupantas davė ir ką
lietuviškas apsukrumas padarė. Čia
minimas premijuotas Lazdynų rajonas
buvo grynai lietuviško sumanumo re-
zultatas.  Gautas parėdymas iš Mask-
vos įsakė viską (medžius, krūmus) iš-
lyginti ir pas kui statyti. Lietuviai nu-
tarė rizikuo ti, statybą pritaikyti prie
esančios augme nijos, topografijos ir
gavo ap do vanojimą (tiesiog už nepa-
klusnu mą). Kitas nepaklusnumas iš-

gelbėjo Lietu vą nuo bado. Manau, kad
visi atsimenate kaip Chruščiovas lan-
kėsi Ame rikoje ir kokius šposus darė.
Grįžęs namo toliau šposavo: įsakė vi-
sur auginti kukurūzus. Lietuvos kli-
matas tam netiko, kukurūzai pilnai ne-
užaugo, o iš ko duoną gaminti?  Gal
dosni partija parūpins? O jei ne? Tai-
gi, pra dėjo sėti kviečius ir rugius tarp
ku kurūzų vagų ir išsilaikė. Na, o Vil-
 niaus sporto rūmų įsigijimas parodė,
kaip gerai lietuviai suprato okupanto
galvoseną. Parašė Maskvai prašydami
kelių milijonų rublių sporto rūmų sta-
tybai. Maskva patikrino duomenis ir
atsakė, kad Lietuva per mažas kraštas
tokiems rūmams. Kiek pa laukę tie pa-
tys  vėl parašė prašydami dar didesnės
sumos, šį kartą kultū ros rūmų staty-
bai. Gavo pinigus ir leidimą. Pastatė.
Dieną po atidarymo pakeitė pavadini-
mą iš „kultūros rū mai” į sporto rūmus.
Panašia taktika įgijo gerus kelius.  Pa-
rodė Maskvai, kad jiems susisieki-
mas su Karaliau čiumi eina per Lietu-
vą, tai savo inte resams sovietai ir pa-
gerino susisie kimą keliais.

Lyginti sovietinės žvaigždės iška-
 pojimą nuo Aleksoto tilto Kaune su
Kryžiaus kalno deginimu nesiderina.
Tai tas pats, kaip lyginti obuolius su ci-
buliais. Kryžiaus kalnas yra religinė
vietovė,  o sovietinė žvaigždė primena
skaudžius okupacijos metus.  Lietuva
yra laisvas kraštas ir okupanto sim-

boliai neturėtų būti gerbiami bei už-
laikomi.  Dabar pats laikas naikinti vi-
sus okupanto ženklus, kol dar mūsų
tarpe gyvena šios skau džios epochos
liudininkai. Te Lietuva atspindi Lie-
tuvos kultūrą, o ne sovietų vergiją.

Galiausia rašo: „Nesam labai ori-
 gi nalūs – Bastiliją įniršusi minia nu-
 šlavė nuo žemės paviršiaus, vos išgel-
bėtas Eifelio bokštas.” Gaila, nepara-
 šė, kaip tas bokštas buvo išgelbėtas, ka-
dangi jis buvo pastatytas 1889 m., lygiai
šimtą metų po Bastilijos už puolimo.
Tuo pačiu, įniršusi minia nieko ne-
nušlavė. Valdžia jau prieš užpuolimą
buvo nutarusi Bastiliją nugriauti, nes
pastatas statytas prieš 400 metų buvo
pasenęs, naudojamas daugiau sandė-
liavimui ir per brangiai kainavo iš-
laikymas. Užpuolikai 1789 m. ten iš-
vadavo belaisvius, kurių buvo tik sep-
tyni ir nelabai norėjo eiti. Su laiku pati
valdžia pastatą nugriovė. Tai kai
straipsnyje susidu riu su tokiais teigi-
mais – kurie lengvai patikrinami –
kyla abejonės apie ten surašytą kitą in-
formaciją, kurios negaliu patikrinti.  

Gražina Kriaučiūnienė 
Lansing, MI

Laiškų ir nuomonių kalbos
stiliaus redakcija netaiso

Minint tragiškų Sausio 13-osios įvykių metines, Lie-
tuvos generalinėje prokuratūroje vyksta proceso
dalyvių susipažinimas su praėjusių metų pabaigoje
baigto   šio  išskirtinio  ikiteisminio  tyrimo medžia-
ga. 

Susipažinti su ja turi teisę daugiau nei 700 nu-
kentėjusiųjų, 69 asmenys, kurie įtariami nu-
sikaltimais žmoniškumui bei karo nusikalti-

mais, ir jų gynėjai, pranešė prokuratūra. Pirmą kar-
tą Lietuvos istorijoje visa ikiteisminio tyrimo me-
džiaga, kurią sudaro daugiau nei 700 tomų doku-
mentų, buvo nuskenuota ir šiuo metu yra saugoma
Generalinėje prokuratūroje specialiame, tik šiai
medžiagai skirtame, serveryje. 

Sprendimas skaitmeninti šią bylą buvo priimtas
atsižvelgiant ne tik į jos apimtį, proceso dalyvių skai-
čių, bet ir į tai, kad byloje esantys dokumentai turi
ne tik teisinę, bet ir didžiulę istorinę vertę, tad labai
svarbu išsaugoti juos ateities kartoms. Didelės pa-
galbos rūpinantis, kad tiesiog byrėję tarp pirštų do-
kumentai nepražūtų, sulaukta iš Lietuvos valstybės
centrinio archyvo, kuriame buvo sėkmingai res-
tauruota daugiau nei pusantro tūkstančio įvairių itin
prastos būklės dokumentų. 

Informavus visus proceso dalyvius apie jų teisę
susipažinti su tyrimo medžiaga, prokuratūroje buvo
įrengtos ir atskiros kompiuterinės darbo vietos,
sudarytas darbo prie jų grafikas. Tikimasi, kad,
sklandžiai vykstant šiam procesui, jis bus baigtas iki
šių metų gegužės 12 dienos. Pasibaigus nustatytam
susipažinimo laikui, prokurorai rašys kaltinamąjį
aktą ir perduos bylą nagrinėti teisme. Planuojama,

kad tai įvyks dar 2015 metų vasarą. 
Praėjusių metų lapkričio 12 d. buvo paskelbta,

kad ikiteisminis tyrimas baigtas 69 įtariamųjų at-
žvilgiu. Visi jie yra Rusijos Federacijos, Ukrainos ir
Baltarusijos Respublikos piliečiai, kurie įvykių
metu buvo komunistų partijos vadovai, gynybos, vi-
daus reikalų ministerijų, KGB atstovai, karininkai
ir dalyvavo tragiškuose įvykiuose prie Spaudos
rūmų, televizijos bokšto, Lietuvos radijo ir televizi-
jos pastato bei kitur. Du iš įtariamųjų yra Lietuvo-
je, kiti nuo baudžiamojo persekiojimo slepiasi už-
sienyje. Jiems išduoti Europos arešto orderiai, pa-
skelbta tarptautinė paieška.

Kitų įtariamųjų, tarp kurių ir šių metų vasarą
Italijoje sulaikytas bei Lietuvai neperduotas įtaria-
masis, atžvilgiu tyrimas buvo atskirtas ir yra tęsia-
mas. 

Per nepilnus ketverius metus intensyvaus dar-
bo ikiteisminio tyrimo grupė, susidedanti iš penkių
Generalinės prokuratūros prokurorų bei Lietuvos
kriminalinės policijos biuro pareigūnų, nustatė be-
veik visų įtariamųjų asmens duomenis, išanalizavo
kelis tūkstančius vaizdo dokumentų, apklausė šim-
tus liudytojų, atliko daugybę kitų Baudžiamojo pro-
ceso kodekse numatytų veiksmų.

Prokurorai taip pat parengė ir išsiuntė per du
šimtus įvairių teisinės pagalbos prašymų į Rusijos
Federaciją, Ukrainą ir Baltarusijos Respubliką. Pa-
skutiniuosiuose buvo prašoma, kad šių valstybių
kompetentingos institucijos praneštų įtariamie-
siems apie tyrimo pabaigą ir jų teisę susipažinti su
ikiteisminio tyrimo medžiaga. Tokį prašymą pranešė
įvykdžiusi Ukrainos generalinė prokuratūra. Rusi-
jos Federacijos generalinė prokuratūra atsisakė jį
vykdyti, o atsakymai iš Baltarusijos Respublikos dar
nėra gauti. 

Ikiteisminio tyrimo metu buvo surinkti duo-
menys, pagrindžiantys pateiktus įtarimus minė-
tiems asmenims dėl galimo tarptautinės teisės drau-
džiamo elgesio su žmonėmis, tarptautinės humani-
tarinės teisės saugomų asmenų žudymo, tarptauti-
nės humanitarinės teisės saugomų asmenų žalojimo,
draudžiamos karo atakos prieš civilius ir uždraus-
tų karo priemonių naudojimo.

Šiems  nusikaltimams  netaikoma   senatis,   o
ikiteisminis tyrimas bei teisminis procesas gali
vykti ir baigtis įtariamiesiems nedalyvaujant jame. 

ELTA

Sausio 13-osios byloje – paskutiniai žingsniai teismo link



daugiausiai jauni. Šiemet bėgimas vyko 24-ąjį kar-
tą, jame dalyvavo 4 tūkst. 328 žmonės, ir tai yra ke-
liais šimtais daugiau nei praėjusiais metais. Bėgikų
kolona kasmet ilgėja – tėvai ir seneliai atsiveda jau-
nas atžalas. Devynių kilometrų ilgio bėgimo trasa pa-
prastai prasideda nuo Antakalnio kapinių, kur pa-
laidotos Sausio 13-sios aukos, ir tęsiasi Vilniaus gat-
vėmis iki Televizijos bokšto. Šiemet, kaip visuomet,
prieš bėgimą visų šalies regionų, karinių dalinių at-
stovai, bėgimo organizatoriai ir svečiai padėjo gėlių
prie žuvusiųjų Laisvės gynėjų kapų. Atbėgus prie Te-
levizijos bokšto padėtos gėlės toje vietoje, kur did-
vyriai žuvo – prie memorialinės sienos. Vilniaus gat-
vėmis bėgo ne tik Lietuvos gyventojai, bet ir svečiai
iš JAV, Latvijos, Estijos, Švedijos, Gruzijos bei Ispa-
nijos. Beveik tūkstantis bėgikų buvo Lietuvos kariai
ir savanoriai. Buvo atvykę moksleivių iš visos Lie-
tuvos. Gausiausios mokyklos komandos prizą pelnė
„Atžalyno” vidurinė mokykla – bėgime dalyvavo 56
šios mokyklos moksleiviai. Jauniausiam bėgikui
buvo 7-eri, kurį atlydėjo senelis iš Utenos, bėgantis
jau nuo 2005 m., vyriausiam – netoli 80-ies.

Jau antrą kartą vyksta jaunimo akcija „Neuž-
mirštuolė”, kurios metu Lietuvos gyventojai Laisvės
gynėjų dieną raginami įsisegti ženkliuką – neuž-
mirštuolės žiedą. Pirmą kartą akcija buvo paskelb-
ta praėjusiais metais ir sulaukė nepaprasto pasise-
kimo – ji paplito internete kaip koks pavasario vė-
jas – neužmirštuolės simbolį internetu atsisiuntė 20
tūkst. žmonių. Turint galvoje, kad internetas pir-
miausia yra jaunųjų veikimo sfera, galima sakyti,
kad akcijos varomoji jėga yra jaunimas. Šiemet
buvo paruošta apie 50 tūkstančių popierinių neuž-
mirštuolių,  o kiek ją atsisiųs iš svetainės www.ne-
uzmirsk.lt, atsispausdins ir išsikirps patys, sužino-
sime jau po švenčių.  

„Neužmirštuolė” – tai popierinė gėlė,
kurią šiemet sausio 13-ąją kvietė įsiseg-
ti akciją sutikusi globoti Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė, kariuomenės vadas
generolas majoras Jonas Vytautas Žukas,
Lietuvos banko valdybos pirmininko pa-
vaduotoja Ingrida Šimonytė, režisierė
Dalia Ibelhauptaitė, žurnalistas Andrius
Tapinas, Europos Parlamento pirminin-
ko patarėjas, Lietuvių bendruomenės
Belgijoje pirmininkas Arnoldas Pra-

nckevičius ir kiti. Gėlė neužmirštuolė pasirinkta to-
dėl, kad jos pavadinime užkoduota mintis, jog kovo-
tojai yra nepamiršti. Iniciatyvą lydi šūkis „Aš prisi-
menu, kodėl esame laisvi”. Taigi prisimenami ne tik
1991 m. žuvusieji, o visi kada nors kur nors žuvę už
Lietuvos laisvę. Organizatoriai nori, kad gėlės žiedas
taptų pagarbos ir atminties ženklu, kurį segėtų lais-
vę mylintys Lietuvos piliečiai. 

Tai tik simboliniai pagarbos ženklai, todėl šie-
met jaunimas nusprendė eiti toliau: „Kviesdami įsi-
segti akcijos simbolį šiemet taip pat primename, kad
turime įsipareigojimų savo laisvei ir kviečiame vi-
sus paaukoti bent simbolinę sumą krašto gynybos
reikmėms”, – spaudos pranešime sako iniciatyvos
koordinatorė Aistė Gedvilienė. Lėšas aukoti galima
tinklalapyje www.aukok.lt. Praėjusiais metais prie
akcijos prisidėjo ir įvairios nevyriausybinės orga-
nizacijos: Politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Jau-
nųjų konservatorių lyga, Sausio 13-osios brolija, Tau-
tinė lietuvių studentų korporacija „Neo-Lithua-
nia”, Jaunieji krikščionys demokratai, Lietuvos
jaunimo organizacijų taryba, Atlanto sutarties Lie-
tuvos bendrija, VU TSPMI studentų korporacija
„RePublica”, pilietiškai aktyvaus jaunimo organi-
zacija „Juodai balta”, Jaunųjų profesionalų prog-
rama „Kurk Lietuvai”, taip pat Tėvynės sąjungos-
Lietuvos krikščionių demokratų partija ir kt.

Laisvės dienų renginiai tęsėsi sausio 12 d., Vil-
niaus Lukiškių aikštėje žydėjo neužmirštuolių pieva,
sausio 13-osios rytą Prezidentės pakviesti languose de-
gėme žvakeles, Seime vyko iškilmingas posėdis, ati-
darytos parodos, vyko susitikimai ir kt. Renginiai lyg
ir panašūs į anksčiau vykusius, bet šiemet jie kur kas
nuoširdesni, – lietuvius pažadino ir sujungė karas
prieš Ukrainą, priminęs, kad laisvė veltui nedalijama,
kad taiką ir laisvę reikia saugoti. 

Sakoma, Sausio 13-oji – geriausiai da-
bar gyvenančioms kartoms su-
prantamas ir vertinamas istorinis

įvykis. Ir reikia su tuo sutikti, nes jį pri-
simena net jauni žmonės. Jauniausi, ku-
rių atmintyje gali būti išlikusios laisvės
gynėjų dienos – 30-mečiai. Jiems tuo-
met, okupacinės kariuomenės tankams
atakuojant svarbiausias jaunos Lietu-
vos valstybės vietas, buvo 5-6-eri, ir jie su
vyresniais šeimos nariais ėjo į žmonių su-
sibūrimo vietas. O pačios jauniausios kartos turi ga-
limybę apie šį istorinį įvykį sužinoti iš patikimų šal-
tinių – juose dalyvavusių artimųjų – tėvų, brolių. Ir
dar – šis įvykis yra ypatingos svarbos, prilyginamas
kitiems didvyriškiems istoriniams įvykiams, kur rei-
kėjo neeilinės drąsos ir pasiryžimo, ir dalyvavusie-
ji gali tuo didžiuotis. Taigi Laisvės gynėjų diena nėra
istorija, o mūsų, dabar gyvenančiųjų pergalės šven-
tė, nes Laisvės gynimo veiksmuose vienaip ar kitaip
dalyvavome visi su labai retomis išimtimis, netgi ne-
budėdami prie Parlamento ar Televizijos bokšto, o
nuošaliausiuose Lietuvos, ir ne tik Lietuvos – viso
pasaulio kampeliuose gludėdami prie radijo apara-
tų ar televizorių ir frontą laikydami širdimi ir ben-
drumo dvasia. Esu tikra, kad būtent širdies skaus-
mu išgyventa Sausio 13-oji mums leidžia suprasti Uk-
rainos laisvės kovą ir tikėti, kad ukrainiečiai šiame
kariniame konflikte yra teisioji pusė, ir nepasiduo-
ti Kremliaus propagandai, kuri sako, kad jie yra fa-
šistai, smurtu užgrobę valdžią. 

Ir mus taip vadino, ir mus juodino (paskutinis
„importuotas” Lietuvos komunistų partijos antrasis
sekretorius, atsiųstas iš Maskvos, karelas Nikolajus
Mitkinas sąjūdininkus atvirai vadino fašistais). Ir
dabar juodina (iš Lietuvos po Sausio įvykių į Bal-
tarusiją, vėliau į Maskvą pabėgęs vienas iš Sausio
13-osios karinio perversmo organizatorių, Rusijoje
gimęs Vladislovas Švedas, buvęs partinis darbuo-
tojas, dabar vienas iš V. Žirinovskio partijos aktyvių
veikėjų, nuolat rašinėja knygeles, kaip Lietuva nori
sugriauti Rusiją). Buvo ir savų veikėjų, kurie net to-
mis tragiškomis karinės atakos dienomis veikė
prieš Lietuvą. Šių eilučių autorei teko stebėti, kaip
sausio 14-ąją žilas ir, atrodytų, garbingas žmogus,
kurį matydavau išeinantį iš tuometinės Konserva-
torijos, ėjo nuo vieno Parlamento gynėjų būrelio prie
kito, ragindamas sukilti prieš tuometinį Parlamen-
to pirmininką Vytautą Landsbergį, kuris buvo pa-
sipriešinimo agresijai vadas ir ideologas, ir nu-
versti „Landsbergio kliką”. Kad tokių dar esama ir
dabar, matyti iš komentatorių pasisakymų interne-
te tono, nors, atrodo, atvirų juodintojų mažėja, – štai
pastaruoju metu pritilo netgi „frontininkas” Algir-
das Paleckis. Kaip rodo „Fronto” internetinis pus-
lapis, šis pagarsėjęs Sausio 13-osios įvykių klastotojas
(nuo kurio atsiribojo net šeimos nariai – brolis ir tė-
vai), skelbęs, jog prie Televizijos bokšto sausio 13-ąją
savi šaudė į savus, vadovavimą savo sukurtai ir va-
dovaujamai atvirai prorusiškai organizacijai So-
cialistinis liaudies frontas neseniai perleido kitam.
(Įdomus faktas, kad į „Fronto” veiklą įsijungė vienas
iš aktyviausių Garliavos įvykių veikėjų, „Drąsos ke-
lio” vienas iš kūrėjų, žurnalistas Giedrius Gra-
bauskas.)

1991 m. sausio 13-ąją  okupacinės kariuomenės
dalinys, užimdamas Televizijos ir radijo bokštą,
sužeidė daugiau kaip 700 žmonių, žuvo 14: Loreta Asa-
navičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius,
Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Al-
vydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas,
Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Ma-
tulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulio-
nis, Vytautas Vaitkus, Vytautas Koncevičius. Amžina
jiems šlovė!

Senovės žmonės tikėjo, kad pergalei reikia kru-
vinos aukos. Ir krikščionių tikėjimas skelbia, kad
žmoniją atpirko Kristaus mirtis ant kryžiaus. 

Ar mes 1991 m. sausio 13-ąją, okupantų tankams
atakuojant Nepriklausoma pasiskelbusią Lietuvą,
ant Laisvės aukuro paaukoję keturiolika gyvybių,
esame verti tos aukos, ar pakankamai tą auką ver-
tiname? Man atrodo, kad taip. Nors kasdienybėje to
lyg ir nematome – save, savus kaltiname nejautrumu,
nepatriotiškumu, pykstamės, baramės, bet ypatin-
gi įvykiai vis dėlto atskleidžia, kad tautos idėja gyva,
kad esame bendruomenė, kuri verta savo valstybės.
Ypač džiaugiamės, kai tą gyvybę reiškia jauni žmo-
nės. Štai paskutinįjį savaitgalį prieš Sausio 13-ąją
vyksta tradicija tapęs tarptautinis pagarbos bėgimas
„Gyvybės ir mirties keliu”, skirtas 1991 m. žuvusiems
Lietuvos laisvės gynėjams atminti. Jame dalyvauja
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Sausio 13-ąją jaunimas
kviečia aukoti krašto
gynybos reikmėms  

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Atkelta iš 1 psl.

Šalies istorijoje tai antros tokios eitynės, kuriose
dalyvauja valstybės vadovas. Iki šiol tik Francois
Mitterrand 1990 metais ėjo kartu su protestuotojais
prieš žydų kapų išniekinimą.

Užsienio politikų dalyvavimas manifestacijoje
reikalavo papildomų saugumo priemonių. Jam už-
tikrinti mobilizuota 5,5 tūkstančio policininkų,
žandarų ir kariškių.

Prieš pat manifestacijos pradžią Prancūzijos pre-
zidentas F. Hollande priėmė užsienio delegacijų va-
dovus. Po to jis ir užsienio vadovai autobusais nu-
vyko į The Place de la République, iš kur prasidėjo
eitynės. 

Lietuvai atstovavęs užsienio reikalų ministras
Linas Linkevičius sakė: „Pasmerkti yra maža, rei-
kia ir veiksmo. Jei teroro tikslas yra baimė, kad visi
išsigąstų, solidarumas yra priešveiksmis. Solida-
rumo su Prancūzija parodymas šiuo atveju yra pa-
rodymas, kad terorizmas, kaip grėsmė, neturi sienų,
bet mes visi susitelkę iš tikrųjų esame stipresni”.

ELTA

Paryžiuje vyko eitynės prieš terorizmą 

Eitynėse dalyvavo apie 50 valstybių dalegacijų. EPA-ELTA nuotr.
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TELKINIAI

Koncerto ,,Po angelo sparnu” aidai

DAINORA BALIUTAVIČIENĖ

Giedrė Sokas: „Džiaugiuosi, kad turėjome ga-
limybę ne tik paremti mums visiems taip svarbią
lietuvių bažnyčią, bet ir išgirsti aukščiausio lygio
muzikantų atliekamus kamerinės muzikos šedev-
rus, kurių pop muzikos pripildytame pasaulyje vis
labiau pasigendame. Pianistė Ieva Jo kubavičiūtė
ypač lengva ir jausminga atlikimo technika nu-
stebino net ir išrankiausią klausytoją”. 

Karilė Vaitkutė: „Po angelo spar nu” su kaupu
pasiteisino. Klau sydamasi jaunų, tačiau jau vir-
tuozų profesionalų atliekamų kūrinių Mar quette
Parko lietuvių bažnyčioje tik rai jaučiausi lyg pa-
buvusi po angelo sparnu – apglėbta meilės ir
spinduliuojančios energijos, sklindančios iš atikėjų
širdžių, sušildyta jų gerumo, labdaringumo ir
atsidavimo savo profesijai. Koncertas buvo dviguba
dova na – parėmėme lietuvišką bažnyčią, tačiau kur
kas didesnę dovaną – mei lės kibirkštį – gavome pa-
tys”.

Sandra Giedraitienė: „Pirmiau sia norime pa-
dėkoti jums už  puikaus koncerto organizavimą.
Labiausiai patiko W. A. Mozart ir M. Ravel kūri-
niai. Džiaugiamės, kad tokio aukšto lygio artistai
koncertuoja mūsų lietuviškoje bažnyčioje. Lauk-
sime kitų koncer tų”.

Dainius Kugauda: „Koncertas bu vo aukščiausio
lygio. Eidamas į koncertą nesitikėjau, kad išgirsiu
to kią aukštą atlikimo techniką. Labai patiko pia-
nistė lietuvaitė, o ir kiti mu zikantai – tikri profe-
sio nalai. Koncertas buvo skirtas muzikaliai iš-
prususiam klausytojui”.

Iš tiesų net nesitiki, kad tokio ly gio koncertą ga-
lima išgirsti mūsų, Marquette Parko, bažnyčio-
je. Šis koncertas nebūtų įvykęs be kleb. Jau niaus

Kelpšo entuziazmo, jo moralinės ir finansinės pa-
ramos bei drąsos rizi kuoti. Viskas pasiteisino. Baž-
nyčiai bu vo surinkta 4 000 dol., nelikta sko loje mu-
zikantams, o svarbiausia – pats koncertas ir virtuozų
atlikėjų sukurta atmosfera po nepakartojamo gro-
žio mūsų bažnyčios skliautais. 

Nebūtų viso to įvykę ir be mūsų bendruomenės
paramos. Nuoširdžiai dėkoju visoms lietuviškoms
parduotuvėms: „Old Vilnius”, „Kunigaikš čiai”,
„Lithuanian Plaza”, „Rūta”
ir „Smilga”, padėjusioms
platinti bilie tus, taip pat Či-
kagos bei Maironio mo kyk-
loms. Dėkojame visiems laik-
 raščiams: „Amerikos lietu-
viui”, „Či ka gos aidui” ir
„Draugui” už nemo kamą
straipsnių ir reklamų spaus-
di nimą. Žinoma, negalima
pamiršti DiMargo modelių
agentūros, papuo šusios mū -
sų koncertą angeliško gro žio
angeliukais, taip tinkančiais
po bažnyčios skliautais, tar-
si pabrė žu siais artėjančio
švenčių nuotaiką. 

Kamerinė muzika nėra
lengvas pramoginis žanras.
Dažniausiai ji atliekama ne-
didelei klausytojų grupei
(iki 300 žmonių) kamerinėje,
jau kioje aplinkoje, išsaugant

intymumo atmosferą. Dar baroko
amžiuje tokie koncertai būdavo
skirti aukštuome nei dvaruose ir
karalių rūmuose. Net gi vidu-
ramžiais šie koncertai brangiai
atsieidavo, nes reikalaudavo ne
tik muzikantų virtuoziškumo,
bet ir auditorijos išprusimo. Mar-
quette Par ko bažnyčia idealiai
atitiko sąlygas savo didingumu,
akustika, daug komplimentų iš
muzikantų susi laukusiais muzi-
kos mylėtojais. 

Būtų gražu, kad klasikinės
mu zikos koncertai Marquette
Parko baž nyčioje taptų tradicija,
o ši žinia pa siektų ne tik lietu-
viškąją Čikagos bendruomenę.
Rimtosios muzikos este tinė, in-
telektualinė ir auklėjamoji įtaka
formuojant jaunąją kartą neabe-
jotina. Neveltui kiekvienoje ame-
rikietiškoje gimnazijoje rasite ir
orkestrą, ir džiazo ansamblį, ir
chorą. Paprastai visai šeimai da-
lyvauti ka merinės muzikos kon-
certe gana bran gu, todėl būtinai
reikėtų išnaudoti galimybę prie
geros muzikos ir profesionalaus
atlikimo prisiliesti už tikrai lab-
daringą kainą. 

Kitas „Po angelo sparnu”
koncertas planuojamas vasario

21 dieną, šeš tadienį, 5 val. po pietų. Šį
kartą pianistė Ieva Jokubavičiūtė į
svečius pakvietė smuikininkę Lyv
Heym iš New Yorko ir styginį kvar tetą
„Avalon” iš Čikagos. Ši smuikininkė
yra daug koncertavusi su įvairiomis
baleto ir modernaus šokio grupėmis,
tad  mes  labai  apsidžiaugėme, kad gru-
pė „DanceDuo” sutiko sukurti cho-
 reog rafiją net keletui kūrinių. 

Artėjančio koncerto metu susi-
tiks dvi mūzos – muzikos ir šokio.
Kon  certo nuotaika bus labiau pavasa-
riška ir jaunatviška. Dainų šventei
besiruošianti  Čika ga po vienu stogu
galėtų suburti ne tik dainorėlius, bet ir
šokėjėlius.  Tad  į  tikrai  turtingą  bei
turiningą koncertą  kviečiame  visus
Čikagos chorus ir chorelius, visų Či-
kagos šokių grupių kolektyvų narius
bei kitus atlikėjus, neabejingus rim-
tajam menui. 

Koncerto akimirkos Andriaus Sprindžio nuotraukos

Vasario 21 d. 5 val. p. p. jūs vėl esate kviečiami į lab-
daros  koncertą, skirtą Švč. Mergelės Marijos Gimi-
mo bažnyčiai (Marquette Parke) paremti – ,,Po an-
gelo sparnu – 3”. Šįkart pianistei Ievai Jokubavičiū-
tei talkins smuikininkė Lyv Heym, styginių kvartetas
ir šokėjai. Tuo tarpu – antrojo koncerto, surengto 2014
m. lapkričio 30 d., atgarsiai.
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Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
švenčia 25 m. sukaktį, tačiau mi sijos kūrimosi
pradžia daug anks tesnė.

Pirmasis žinomas lietuvis at ke liavo į Čikagą
1869 m. spalį. 1887 me tais jau buvo sudarytas
komitetas lietuviškai parapijai steigti, o 1892-

aisiais pastatyta pirmoji bažnyčia, pavadinta Šv. Jur-
gio vardu (uždaryta ir nugriauta 1991 m.). Lietuviai
Čika goje ir apie Čikagą įsteigė 14 parapijų, statė baž-
nyčias, mokyklas. Pažvel gus į tų laikų žemėlapį la-
bai aiškiai matoma, kad 1892–1927 me tais įkurtos pa-
rapijos traukėsi Čika gos pietvakarių kryptimi.
Naujau sio ji parapija – Švč. M. Marijos Gimimo Mar-
 quette Parke, įsikūrusi 1927 m. Lietu vių jėzuitų kop-
lyčia, namai ir Jauni mo centras, pastatyti 1956–1957
me tais, deja,  netapo nei  parapija,  nei mi sija, ne-
pai  sant lankytojų skaičiaus.

Artėjant krikščionybės Lietuvoje 600 m. su-
kakčiai, seserų kazimierie čių vadovaujamoje Ma-
rijos gimnazijoje 1984 m. sukviestas plačios apim-
 ties sielovados pasitarimas. Vienin telis aiškus sie-
lovadinis nutarimas buvo pirmenybė rūpintis piet-
vakarių priemiesčiuose gyvenančiųjų sielova da.
Tuometinis lietuvių sielovados arkivyskupijoje va-
dovas kun. (vėliau prel.) Jurgis Šarauskas su kitais
ieš kojo vyskupijos turimų nuosavybių, kurios tik-
tų ir pamaldoms, ir tra di cinei lietuvių veiklai – li-
tuanis tinei mo kyklai, renginiams, susirin ki mams.
Kadangi reikėjo ir kunigo, lie tuviai jėzuitai apsiėmė
būsimą baž nyčią vyskupijos įgalioti aptarnauti.

Lemonto apylinkės lietuviai Mi šioms kartais
burdavosi Šv. Alfonso bažnyčioje. Apie 1984 m. kar-
tą per mė nesį, vėliau kas savaitę Mišios vyk davo At-
eitininkų namų salytėje, kurioje tilpdavo apie 100 as-
menų. 1987 m. kovo 29 d. steigiamasis susi rinkimas
Ateitininkų namuose įkūrė bažnytinį komitetą su
pirm. Kaziu Laukaičiu. Tais pačiais metais D’And-
reis seminariją pirko lietuvių sudaryta grupė.

1988 m. rudenį Pasaulio lietuvių centre jau vyko
Mišios su kun. Leonu Zaremba, SJ. Mišias sekma-
dieniais lankė 195 žmonės, bažnytinei bendruome-
nei priklausė 95 šeimos, parapijos komitetui vado-
vavo Rasa Posko čimienė, kuri buvo ir choro steigėja,
dirigentė ir vargonininkė (1998 m. sekmadienio da-
lyvių būdavo 445, 2008 m. – 720).

Pasitarus su Čikagos arkivysku pija 1989 m.
gruodžio 29 d. buvo nutarta steigti Pal. Jurgio Ma-
tulaičio misiją su vi somis parapijinėmis teisėmis:
švęsti sakramentus, mokėti vyskupijai įna šus, vys-
tyti sielovadą. 1990 m. sausio 14 d. misijos nariai su-
darė finansų komitetą. Misijos sutartis su PLC su-
 daryta 1991 m. spalio 1 d., do kumentą patikrinus ar-
kivyskupijos advoka tams (paprastai parapijos bei
misijos steigiamos tik vyskupijai ar vienuolijai pri-
klausančiose patalpo se, o PLC bažnyčia nuomoja-
ma).

Misijai dar neturint išteklių, 1990 m. jėzuitai
centre įsigijo butą kapelio nui. Kai tuometinis ka-
pelionas t. Leo nas Zaremba, SJ buvo paskirtas tal-
 kinti atgimstančios Lietuvos seminarijai Kaune,
trumpai kapeliono parei gas ėjo t. Juozas Vaišnys,
SJ, o 1992.09–1993.06 kapelionavo
t. Jonas Ki dykas, SJ. Įvairiomis
progomis tal kino prel. Juozas
Prunskis. 1993-ųjų liepą iš Lie-
tuvos atskrido t. Algirdas Palio-
kas, SJ, seminarijos mokslus iš-
ėjęs dar pogrindyje ir dirbęs šei-
mos centre Kauno arkivyskupi-
joje.  T. Al girdas Paliokas misijai
vadovavo nuo 1993 iki 2006 m.
1998 m. misijos tarybos zakristi-
jos dalyje įrengė butą, kuriame
iki mirties gy veno prel. Ignas
Urbonas, ilgametis Šv. Kazi miero
parapijos (Gary, IN) klebonas.
2006 m. spalio 2 d. t. Pa lio ko  pa-
reigas perėmė t. Antanas Sau lai-
tis, SJ, kuris dvasios vadu išbuvo
iki 2014 m. sausio mėn.  Šiuo
me tu (nuo 2014 m. sausio 27 d.)
mus aptarnauja mi sijos direkto-
rius t. Al gis Baniulis, SJ, ilgus
metus pa reigas ėjęs Lietu voje.
Lietuvos jėzui tai nusipirko na me-

Minint Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos 25-metį

lį priešais PLC. Įvairiu metu misijoje talkino Čika-
gos apylinkėje studijuojantys kun. Gediminas Jan-
kū nas, Rytis Gurkšnys, SJ, Artūras Se dere vičius, SJ,
rekolekcijoms ir semina rams būna  kunigų iš Lie-
tuvos.

1988 m. misija sulaukė pal. Jur gio Matulaičio
įsteigtos vienuolijos, Nekaltai Pradėtosios Marijos
varg  die nių seserų. Provincijos taryba ne delsdama
pasiuntė į Čikagą seseris Margaritą Bareikaitę ir
Bernadetą Matukaitę, kurios įteikė arkivyskupijai
prašymą kurtis Čikagoje, susipa žino su lietuviško-
mis įstaigomis – aplankė besikuriančią Matulaičio
misiją, Maironio mokyklą, Ateitinin kų namus ir t.
t. Buvo gautas arkiv ys kupo J. Bernardini leidimas,
ir rug sėjo mėnesį seserys Margarita Barei kaitė ir Lo-
reta Jonušaitė, apsigyve nusios pas Franciscan sis-
ters of  Chicago, pradėjo dirbti misijoje. Po poros
metų buvo įsikurta netoli misijos esančiuose Atei-
tininkų namuose, o 1995 m. rudenį netoli misijos įsi-
gytas namelis bendruomenei, įrengta koplytėlė,
1996 m. sausio 27 d. šis būstas pašventintas, Ses. Lai-
mutė Kabi šaitytė mūsuose darbuojasi nuo 1998 m.
rugpjūčio pabaigos. Per šį laikotarpį dar darbavosi
šios seserys: Pal myra Kavaliauskaitė, Daiva Kuzmic -
kaitė, Aušrelė Adomaitytė, Ramunė Naujalytė, Da-
nutė Jakštaitė, Pranciš ka Bubelytė (pranciškietė),
Loreta Jonušaitė ir Judita Zabitaitė. Seserys dirba
lituanistinėje mokykloje, padeda tėvams ruošti savo
vaikus Susi tai kymo ir Komunijos sakramentams, vi-
sokiais būdais talkina misijoje ir kitoje lietuviško-
je veikloje.

Chorui vadovavo Rasa Šoliūnai tė-Poskočimienė,
Birutė Mockaitie nė, Jūratė Lukminienė, o nuo 2007
m. – Jūratė Grabliauskienė. Darius Po li kaitis subūrė
vaikų chorą „Vytu rys”, giedantį mokslo metais pir-
mąjį mėnesio sekmadienį, esant reikalui talkina
kanklininkė Genė Razumie nė.

Misija dalyvauja Čikagos arki vys  kupijos V vi-
kariato veikloje, arki vyskupijos planavimo pietva-
karių komitete, V–E dekanate, Lemonto miestelio ka-
talikiškų įstaigų ratelyje, arkivyskupijos europinių
parapijų bei misijų patariamojoje taryboje.

Misija paveldėjo įrangos iš tradi cinių parapijų.
Iš Lemonto kalkakmenio nukalta krikštykla – iš už-
darytos Aušros Vartų bažnyčios Čikagoje, kaip ir
dail. Adolfo Valeškos vitražai. Prieangyje trys Leo-
nardo Gutausko religinės tapybos kūriniai – iš dr.
Rimgaudo Nemicko palikimo. Skau čių skiautinys
(1987 m. darbas) – per keltas iš jėzuitų namų prie Jau-
nimo centro. MIsijos dvidešimtmečio pro ga iš  šei-
mų bei bendrijų lapų pagamin ta didžiulė Bendruo-
menės knyga su įrašais, nuotraukomis, piešiniais.
Lietuvos laukų Marijos statulą 2008 m. sukūrė dail.
Ramojus Mozoliaus kas.

Misijoje vyko ar tebevyksta tra diciniai rengi-
niai. Bendruomenės die na su tarnystės muge ir vai-
šėmis rugsėjo mėnesį, Sutvirtinimo sakramentas
spalį, lapkritį Maironio lituanistinės mokyklos me-
tinės Mišios, Lietuvoje tais metais mirusiems at minti
pamaldos su žvakučių eisena į Kryžių kalnelį, gruo-
dį – advento susi telkimai, Kūčių vakarienė, po Ka-
lėdų – dviejų dienų Biblinė stovykla. Atei tininkų na-
muose sausį vyksta metinis misijos narių susirin-
kimas, vasa rį – skaitytojų, Komunijos dalintojų
bei ligonių lankytojų kurseliai, vasa rį ir kovą – penk-
tadienio Žuvies va karienės, kovą – Sriubos pietūs
Lie tuvos Caritui remti ir gavėnios  reko lekcijos, ge-
gužės mėnesį – Motinos die nos blynų pusryčiai, pir-
mosios Ko misijos, birželį – Sekminių išva ka rių Mi-
šios kiemelyje su tais metais sakramentais priė-
musiais.

2009 metais bažnyčioje įrengtas takas žmonėms
su negalia, o 2011 m. – nauja klausykla zakristijoje.
Religi nių knygų biblioteka sukaupta misijos rašti-
nėje.

2004 m. statant šalia PLC naują sporto salę –
„Jaunimo rūmus” – iš kastos žemės supiltos kieme-
lyje. Ilgai niui kalnelis dr. Romo Povilaičio ir sava-
norių rūpesčiu apsodintas gė lėmis bei medžiais. Šiuo
metu čia jau susiformavo visas Kryžių kalnelis, ku-
 riame vyksta Vėlinių apeigos, su si tuokus, priėmus
Komuniją ar Krikš  tą  mėgstama fotografuotis.

www.matulaitismission.com

Šv. Mišias atnašauja kun. A. Paliokas ir prel. I. Urbonas, dešinėje Pal. Jurgio Matulaičio misijos choras. 
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LIETUVIŠKAS TEATRAS TEBEGYVUOJA TORONTE
2014 m. spalio mėnesį Čikagoje vykusio Lietuvių teatro festivalio metu Toron-
to teatro studija ,,Žalios lankos” parodė komediją ,,Vakarienė vištidėje”.  Sausio
25 d.,  sekmadienį, 4 val. p. p. šis spektaklis bus vaidinamas Toronte, Prisikėlimo
parapijos salėje.  Komedija sukurta pagal Marc Camoletti veikalą, kurį a. a. Al-
girdas Kynas išvertė į lietuvių kalbą.  Komedijos režisierė – Daiva Botyrienė,  pa-
statymo organizatorius – ,,LithArts Productions”.   Teatro festivalyje buvo ap-
dovanoti du teatro studijos ,,Žalios lankos” aktoriai:  Milena Ivaniukas, vaidinu-
si virėjos Siuzetos vaidmenį, paskelbta geriausia pagrindinio vaidmens atlikė-
ja, o Arūnas Paransevičius, vaidinęs Roberto, Bernardo draugo, vaidmenį, pa-
skelbtas geriausiu antro plano aktoriumi.   

,,Tėviškės žiburių” info

Scena iš spektaklio ,,Vakarienė vištidėje”.  Milena Ivaniukas (Siuzeta) ir Arūnas
Paransevičius (Robertas). Jono Kuprio nuotr.

Per Lietuvos televiziją – ,,Pasaulio lietuvių žinios”  Briuselyje atidarytas Lietuvių kultūros centras

�  Lietuviams visame pasaulyje transliuojančio televizijos kanalo LRT
Lituanica eteryje pradedamos rodyti „Pasaulio lietuvių žinios”. Laidai
reportažus rengia pačios lietuvių bendruomenės.

�  Pirmoje „Pasaulio lietuvių žinių” laidoje sausio 10 d. parodyti re-
portažai iš Liuksemburgo, New Yorko, Argentinos, Airijos, Čikagos.

�  Reportaže iš New Yorko –  š. m. sausio 5 dieną Jungtinėse Amerikos
Valstijose gyvenančio lietuvio įamžintas NASDAQ biržos, didžiausios
vertybinių popierių prekybos technologijų ir informacijos paslaugų tie-
kėjos pasaulyje, sveikinimas Lietuvai tapus euro zonos nare. 

�  Prieš didžiąsias metų šventes Lietuva kartu su Latvija ir Estija jau
trečią kartą dalyvavo didžiausiame Liuksemburgo labdaros renginyje
„Bazar International de Luxembourg”, kuris buvo rengiamas 54-tąjį
kartą. Mugės metu surinktos lėšos bus skiriamos įvairioms pelno ne-
siekiančioms organizacijoms skirtinguose pasaulio kraštuose.

„Labai smagu, kad šiais metais dalis mugėje surinktų lėšų bus pa-
aukota Klaipėdoje įsikūrusiai organizacijai ‘SOS vaikai’ ”, – džiaugė-
si Liuksemburgo Lietuvių Bendruomenės narys Ričardas Ulozas. Lab-
daros renginyje užsienio valstybės prekiavo savo šalių tradiciniais su-
venyrais, daugelyje stendų veikė nacionalinės virtuvės, tad mugės sve-
čiai galėjo paragauti pačių įvairiausių valgių bei gėrimų. Smalsių lan-
kytojų apsuptame Lietuvos stende buvo galima įsigyti lietuviškų gin-
taro ir vilnos dirbinių, natūralaus medaus, lietuviško alaus bei įvairių
lietuviškų skanumynų.

„Bazar International de Luxembourg” kasmet pritraukia ne vieną
tūkstantį lankytojų. Mugėje veikia daugiau kaip 60 prekybos stendų. Bal-
tijos šalių stendą kasmet organizuoja ir prižiūri Liuksemburgo lietu-
vių bendruomenės nariai-savanoriai.

�  Pirmoje „Pasaulio lietuvių žinių” laidoje taip pat buvo galima ma-
tyti  reportažą iš Berisso mieste Argentinoje vykusios „Imigrantų
šventės”, pasakojimą apie tai, kaip Airijos Lietuvių Bendruomenės
Dublino „4 Vėjų” mokykla šventė Kalėdas, kaip Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčioje Čikagoje pokario lietuviai susirinko prie bendro
Kūčių stalo bei už kokius nuopelnus  įteikti ,,Globalios Lietuvos” ap-
dovanojimai.

�  „Pasaulio lietuvių žinios” perduodamos šeštadieniais per LRT Li-
tuanica 11:30 val. vak. (Lietuvos laiku), 4:30 val.  p. p. (New Yorko laiku).
Vedėjas – Juozas Liesis. Laidą tiesiogiai galima matyti ir  tinklalapyje
LRT.lt.

LRT.lt

PO PASAULIO LIETUVIŲ SPAUDĄ PASIžVALgIUS

Prenumeruokime ir skaitykime 
„DRAUGĄ’’!

4545 W. 63 St., Chicago, IL 60629
www.draugas.org

ĮLietuvos ambasados Briuselyje sausio 9 dieną surengtą Lietuvių
Bendruomenės įkurto Lietuvių kultūros centro Belgijoje (LKCB)
atidarymo šventę susirinko pusantro šimto svečių, su sėkmingu

projekto įgyvendinamu Lietuvių Bendruomenę sveikino Lietuvos už-
sienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius, Centrui įteikęs Lie-
tuvos istorinę ir tautinę vėliavas.

Puikia bendruomenės iniciatyva džiaugėsi ir LKCB įkūrimą pa-
sveikino Lietuvos ambasadorius Belgijoje Gediminas Varvuolis ir Lie-
tuvos nuolatinis atstovas ES Raimundas Karoblis.

Labiausiai Belgijos lietuviams rūpimus klausimus viceministras
aptarė prieš renginį surengtame susitikime su Lietuvių Bendruomenės
Belgijoje valdyba.

Šventės metu Bendruomenės pirmininkas Arnoldas Pranckevi-
čius padėkojo Lietuvos diplomatinėms atstovybėms už paramą Centro
veiklai. Jo vadovė Tautvydė Daujotytė Mukile susirinkusiems pristatė
LKCB pedagoges bei veiklą. 

Šiuo metu vaikams čia rengiamos kalbos ugdymo, dailės, muzikos,
žaislų kūrimo pamokėlės, suaugusieji kviečiami į choro studiją, vaikų
auklėjimo seminarus, kitataučiai – mokytis lietuvių kalbos.

Renginio metu Centro saviveiklos kolektyvai atliko meninę prog-
ramą.

Belgijos LB info ir nuotr.
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LIETUVA IR PASAULIS

Seimo nariai susirūpino dėl litų naikinimo 

Ž. Ilgauskas oficialiai neteko Lietuvos pilietybės

A. Merkel spaudžia Rusiją ir Ukrainą susitarti
Berlynas („Draugo” info) – Vo-

kietijos kanclerė Angela Merkel sausio
9 d. kalbėjosi su Rusijos prezidentu Vla-
dimiru Putinu ir Ukrainos prezidentu
Petro Porošenka, bandydama sureng-
ti viršūnių susitikimą, kuriuo būtų ga-
lima užbaigti karą Rytų Ukrainoje.

A. Merkel pabrėžė, kad  P. Poro-
šenkos bandymas sausio 15 d. sureng-
ti keturšalį vadovų susitikimą Ka-
zachstano sostinėje Astanoje bus sėk-
mingas tik tuo atveju, jei konflikto
šalys labiau įsipareigos dėl jau esamų
paliaubų.

A. Merkel pridūrė, kad derybos
Astanoje, kuriose taip pat dalyvautų
Prancūzijos prezidentas Fr. Hollande,
turėtų būti rengiamos tik tuo atveju, jei

bus padaryta konkreti pažanga.
Minėtų keturių valstybių užsienio

reikalų ministrai prieš tai susitiktų
Berlyne, tačiau A. Merkel Ukrainos va-
dovui užsiminė, kad, jos nuomone,
toks susitikimas gali būti per anksty-
vas.

Prancūzijos prezidentas Francois
Hollande, Vokietijos kanclerė Angela
Merkel ir Ukrainos prezidentas Petro
Porošenka Ukrainos krizės aptarti
sausio 11 d. buvo trumpam susitikę
Prancūzijos prezidentūroje. Per apie 15
minučių trukusį pokalbį šalys aptarė
padėtį Ukrainoje ir būdus krizei su-
reguliuoti. Iškart po susitikimo jie iš-
vyko dalyvauti istorinėje demonstra-
cijoje prieš terorizmą.

Interpolas paskelbė V. Janukovyčiaus paiešką

Paryžius (ELTA)
– Interpolas paskelbė
buvusio Ukrainos pre-
zidento Viktoro Janu-
kovyčiaus, jo sūnaus
Aleksandro Januko-
vyčiaus, taip pat bu-
vusio ministro pirmi-
ninko Mykolos Azaro-
vo tarptautinę paieš-
ką.

Ukrainos teisė-
saugos institucijos, be
kita ko, kaltina V. Ja-
nukovyčių turto pasi-
savinimu arba iš-
švaistymu ypač dideliu
mastu.

Sirija slapta stato branduolinį objektą?

Berlynas (BNS) – Žvalgybos duo-
menys rodo, kad Sirijos prezidentas
Bashar al Assad stato slaptą požeminį
objektą, kuriame galbūt sieks pasiga-
minti atominių ginklų. 

Neįvardyti žvalgybos šaltiniai tei-
gia, kad tas kompleksas statomas sun-
kiai pasiekiamoje kalnų teritorijoje pi-
lietinio karo krečiamos šalies vaka-
ruose, už 2 km nuo sienos su Libanu.

Netoli Kusairo miesto giliai po
žeme įrengtas kompleksas yra pri-
jungtas prie elektros tinklų ir turi
vandens šaltinį. 

Išvados grindžiamos žvalgybos
šaltinių turimais „išskirtiniais doku-
mentais”, palydovinėmis nuotrauko-

mis ir perimtais pokalbiais.
Vakarų ekspertai įtaria, kad šio

projekto, kuriam suteiktas kodinis pa-
vadinimas „Zamzam”, tikslas yra
įrengti atominį reaktorių arba urano
sodrinimo įmonę. 

Sirijos režimas perkėlė į minėtą
objektą 8 000 branduolinio kuro strypų
jėgainei, kuri turėjo būti pastatyta al
Kibaro vietovėje. 

Manoma, kad „Zamzam” projekte
dalyvauja ekspertai iš Šiaurės Korėjos
ir Irano.

Teigiama, kad slapto objekto ap-
saugą padeda užtikrinti Libano suka-
rinta grupuotė „Hizbollah”, palaikan-
ti B. al Assad režimą. 

JAV surengs susitikimą dėl kovos su ekstremizmu 

Islamistai planuoja daugiau teroro aktų Europoje

Berlynas (ELTA) – Pastarieji įvy-
kiai Paryžiuje yra tik serijos teroro
aktų Europoje pradžia, pranešama re-
miantis JAV Nacionalinio saugumo
agentūros (NSA) duomenimis.

Pažymima, jog NSA darbuotojams
dar prieš kelis mėnesius pavyko pasi-
klausyti Artimuosiuose Rytuose siau-

tėjančios teroristinės „Islamo valsty-
bės” grupuotės vadovų pokalbių, iš ku-
rių sužinota, kad Europos laukia teroro
banga, ir įvykiai Paryžiuje – jos pra-
džia. Apie konkrečius teroristų planus
informacijos nėra, bet nugirstuose po-
kalbiuose buvo minima Roma, pažymi
leidinys. 

Paryžius (BNS) – Jungtinės Vals-
tijos vasario 18 d. planuoja surengti vir-
šūnių susitikimą, kuriame bus taria-
masi, kaip kovoti su „smurtiniu ekst-
remizmu visame pasaulyje”. Apie tai
pranešė JAV teisingumo ministras
Eric Holder. 

Kalbėdamas Prancūzijos sostinėje,
kur dalyvavo demonstracijoje isla-
mistų atakų aukoms pagerbti, E. Hol-
der sakė, kad susitikimas įvyks Was-
hingtone ir kad jo metu taip pat bus sie-
kiama „suvienyti mūsų pajėgas”.

Vilnius (alkas.lt) – Mišriai Seimo
narių grupei priklausantys parla-
mentarai kreipėsi į Seimo pirmininkę
Loretą Graužinienę, premjerą Algirdą
Butkevičių ir Lietuvos banko valdybos
pirmininką Vitą Vasiliauską, prašy-
dami nenaikinti iš apyvartos išimto
lito kupiūrų bei monetų ir įtraukti šio
klausimo svarstymą į Seimo pavasario

sesijos darbotvarkę. Seimo narių įsi-
tikinimu, tokios svarbos klausimas
turi būti rimtai aptartas politiniame
lygmenyje. Iki šiol viešai ir sistemiškai
nebuvo aptarta kaip elgtis su buvusios
nacionalinės valiutos kupiūromis bei
monetomis. Plati diskusija padėtų iš-
vengti galimų klaidų.

Vilnius (ELTA) – Vidaus reikalų
ministras Saulius Skvernelis pasirašė
įsaką, kuriuo iš garsaus krepšininko
Žydrūno Ilgausko atimama Lietuvos pi-
lietybė.

Apie tai, kad JAV NBA komando-
je ,,Cleveland Cavaliers” anksčiau žai-
dęs Ž. Ilgauskas neteks Lietuvos pilie-
tybės, buvo skelbta praėjusių metų
lapkritį, nes krepšininkas 2013 m. spa-
lį įgijo JAV pilietybę.

,,Pagal dabartinius Lie-
tuvos teisės aktus, kai žmo-
gus įgyja kitos šalies pilie-
tybę, išskyrus tam tikras
išimtis, jis automatiškai ne-
tenka Lietuvos pilietybės”,
– teigė ministro atstovas
spaudai Tomas Beržinskas.

Dvigubą pilietybę Lie-
tuvos įstatymai leidžia tik
išskirtiniais atvejais: jeigu
asmuo bėgo nuo sovietų re-
žimo arba yra tremtinių
vaikas. Taip pat dvigubą pi-
lietybę gali turėti tie, kurie
gimė užsienyje ar susituokę
su užsieniečiu ir automa-
tiškai gavo kitos šalies pi-
lietybę.

Šalies Prezidentė Dalia
Grybauskaitė Seimui yra
pateikusi Pilietybės įstatymo patai-

sas, kuriomis ypatingų nuopelnų mūsų
šaliai turintiems Lietuvos piliečiams
būtų įtvirtinta teisė turėti dvigubą pi-
lietybę neatsisakant Lietuvos piliečio
paso. Šios pataisos turėtų būti svars-
tomos pavasario sesijoje. Valdantieji,
taip pat ir D. Grybauskaitė, teigiamai
vertina idėją dėl dvigubos pilietybės
įteisinimo rengti referendumą. 

Gyventojų Lietuvoje per metus sumažėjo 21 tūkst.
Vilnius (ELTA) – Šių metų sausio

1 dieną Lietuvoje gyveno kiek daugiau
nei 2,921 milijono žmonių. Per metus
jų skaičius sumažėjo 0,7 procento.

Šių metų pradžioje šalies mies-
tuose gyveno 1,963 mln. žmonių – 11,6
tūkst. arba 0,6 proc. mažiau nei 2014
metų pradžioje. Kaimo gyventojų skai-
čius atitinkamai sumažėjo 10 tūkst. (1
proc.) – 2015 m. sausio 1 dieną jų Lie-
tuvoje buvo 958,9 tūkst., rodo išanks-
tiniai Lietuvos statistikos departa-
mento duomenys.

Praėjusiais metais Lietuvoje augo
gimstamumas, tačiau natūrali gyven-
tojų kaita vis tiek išliko neigiama –

2014 m. mirė 8,9 tūkst. daugiau žmonių
nei gimė. Per visus praėjusius metus
gimė 31,3 tūkst. kūdikių – 1,4 tūkst.
daugiau nei 2013 m. Emigracijos mas-
tai kito neženkliai ir tarptautinės neto
migracijos rodiklis išliko neigiamas. Iš
Lietuvos pernai išvyko 38,5 tūkst. žmo-
nių, tuo tarpu atvyko – 25,9 tūkst. Ly-
ginant su 2013 metais, imigrantų skai-
čius išaugo 3,8 tūkst., emigrantų skai-
čius sumažėjo 347 asmenimis.

Anot Statistikos departamento,
nuo 2011 metų neigiamas neto migra-
cijos rodiklis Lietuvoje nuolat mažėja,
nes vis daugiau gyventojų pasiryžta
grįžti į tėvynę. 

Vilnius (BNS) – Nuo sausio 1-
osios įsigaliojus galimybei pase nuro-
dyti tautybę, tokį pageidavimą jau pa-
reiškė 1,8 tūkst. asmenų.

Sausio 1–9 dienomis iš viso buvo
pateikta 4 355 prašymų išduoti pasą, be-
veik pusė, t. y. 1921 asmuo prašė nu-
rodyti jo tautybę pase.

Iš jų absoliuti dauguma  – 1789 as-
menys pageidavo įrašo apie lietuvių
tautybę. Antroje vietoje pagal pagei-
davimų pateiktuose prašymuose skai-
čių (74) buvo lenkų tautybė, trečioje –

rusų (36). Devyni asmenys nurodė bal-
tarusių tautybę, penki – ukrainiečių,
trys – vokiečių, du – karaimų, po vie-
ną – armėnų, totorių ir žydų.

Galimybė pase įrašyti tautybę at-
sirado sausio 1-ąją įsigaliojus tai nu-
matančioms Paso įstatymo nuosta-
toms. Pagal jas, tautybė asmens pase
gali būti įrašoma tik piliečio rašytiniu
prašymu. Pasams, išduotiems iki šio
įstatymo įsigaliojimo, naujas regla-
mentavimas nebus taikomas.

Nurodyti tautybę nori beveik 2 tūkst. asmenų

EPA-ELTA nuotr.



Tęsinys. Pradžia 2015 m. sausio 10 d.

RAIMONDAS ŠENAUSKAS

Ankstus rytas. Dar tamsu, o mes jau laukiame
autobuso, kuris mus nuveš į oro uostą. Net
nesitiki, kad už kelių valandų atsirasime Ro-

moje. Tai Dalios svajonių miestas. Ir šio miesto oro
uostas mus pasitinka ne šurmuliu, o ramybe. Gal
taip atrodo po triukšmingojo Istanbulo? Jaučiasi kul-
tūrų skirtumas. Turkijoje beveik visur aptarnau-
jantis personalas vien vyrai. Romos oro uoste bi-
lietus autobusui jau parduoda mergina – žaliais plau-
kais, su keliais auskarais nosyje ir tatuiruotėmis ant
rankų. Šviečia saulė, mėlynas dangus, šilta ir ne-
užilgo jau riedame Romos gatvėmis. Netikėtai pa-
sirodo Koliziejus. Gal kiek mažesnis, nei įsivaiz-
davome. Tradiciškai – dušas viešbutyje ir mes jau
vaikščiojame Romos gatvėmis. Aplankome S. Maria
Maggiore baziliką. Kaip ir daugumą Romos svečių,
šio miesto bažnyčios, bazilikos, katedros mus pri-
trenkia savo puošnumu, muziejinio lygio meno kū-
riniais. O kur dar muziejai… Gera vakare pasėdė-
ti parke. Aplinkui – vien atvykėliai iš Afrikos,
Bang ladešo, Pakistano. Pirmasis Romos Imperijos
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IŠ KELIONėS SUgRįžUS

imperatorius Au-
gustas Oktavianas
Romos pilietybę su-
teikdavo asmeniš-
kai. Įžvalgus buvo
imperatorius. Gaila,
kad jo amžinojo poil-
sio vieta tokia ap-
leista – ją aplankėme
kitą dieną.

Išgėrus stiprios
ir geros kavos, gera
tiesiog vaikščioti
Amžinojo miesto
gatvėmis. Šeštadie-
nis, į  aikštę jau ren-
kasi mitinguotojai
(dažnas reiškinys
Italijoje), bažnyčio-
se dar mažai žmo-
nių. Pasineriame į
miesto gyvenimą.
Aplankome daug
įžymių vietų, tūks-
tančius kartų maty-
tų istorijos vadovėliuose, filmuose, žurnaluose. Už-
kandame tiesiog atsisėdę ant seno pastato laiptų. Ge-
ras kumpis, šviežia duona, tepamas sūris ir keli po-
midorai. Po to – skiltelė juodo šokolado ir  puodelis
kavos. Gera tiesiog jaustis šio miesto dalimi. Vaka-
re dalyvaujame šv. Mišiose vienoje iš seniausių mies-
to bažnyčių Santa Pressede. Į atmintį įstrigo nakti-
nis pasivaikščio jimas šalia Romos forumo griuvė-
sių. Kai beveik nėra žmonių, tarsi atgyja senovės
dvasia, kuri niekur ir nebuvo dingusi. Dienos švie-
sa, žmonių, mašinų ke liamas triukšmas suteikia iliu-
ziją, kad dvasioms seniai jau nėra vietos miestuose.
Pasirodo, yra! Vienišas muzikantas gražiai groja gi-
tara gatvelės gale. Vijokliai, seni pastatai, gėlių kva-
pas suteikia paslaptingumo aurą.

Kaip žinia, Italija garsi ne tik savo menu, bet ir
maistu. Beeinant siaura senamiesčio gatvele, sim-
patiškas padavėjas pasiūlo užeiti į restoraną. Labai
įtaigiai pasiūlo. Dar pasako, kad apmokės mūsų sąs-
kaitą, jei būsime nepatenkinti maistu. Restorano vi-
duje keli žmonės, ir visi italai. Geras ženklas. Už-
sisakome užkandžių ir po picą. Kaip gi be jos! Pica
buvo tikrai itališka, be galo skani (net nėra mums
taip įprasto kečupo). Mūsų padavėjas pabarbena į
langą iš gatvės ir pirštais parodo, ar jam reikės mo-
kėti už mus. Ne, tikrai ne. O ir restoranas jau pilnas
žmonių. Ne veltui mūsų padavėjas gauna  atlygį ir
gerus arbatpinigius. Prikvietė žmonių pilną resto-
raną. Apskritai, maistu likome patenkinti visos ke-
lionės metu.

Vakare stovime šalia senovinių griuvėsių mies-

to centre. Daugumai šiuolaikinių turistų ši vieta ži-
noma kaip veikianti kačių  prieglauda. Šioje vieto-
je buvo nužudytas didysis Cezaris. Jei tai nebūtų įvy-
kę, kas žino, gal bent jau Vakarų Europos istorija
būtų kitokia. Nežinau, ar čia sutapimas, bet būtent
nužudymo vietoje auga gražus medis. 

Patraukiame į Trastevere rajoną, esantį kiek
nuošaliau, už Tibro upės. Šį Romos rajoną pamėgo
ir turistai. Daug restoranų, užeigų, romantiškos ir
autentiškos gatvelės, gatvės muzikantai. Kelios se-
novinės bažnyčios ir Santa Maria Trastevere bazi-
lika. Seniausia katalikų maldos vieta Romoje (įkur-
ta III amžiuje). Viduje galima pamatyti puikią XII a.
altoriaus mozaiką. Labai gražiai pavaizduotas Kris-
tus su dvylika apaštalų avių pavidalu. To dar nebu -
vome matę.

Dieną aplankome Šv. Angelo pilį, kuri kažkada
buvo impertoriaus Adriano mauzoliejus. Ir ko tik pa-
skui čia  nebuvo – ir sandėliai, ir tvirtovė, ir karei-
vinės. Dabar – muziejus su nuostabiu vaizdu į Ro -
mą. Viena iš geriausių vietų stebėti saulėlydį. Šalia –
Vatikanas, bet nusprendžiame ten apsilankyti ry-
tojaus dieną. Reikia gi skirti laiko paprastam klai-
džiojimui po gatves be jokio žemėlapio. O ir oras pa-
lankus. Bevaikščiodami  netikėtai pamatome Lie-
tuvos Respublikos ambasadą. Už grotuoto lango pa-
kabinta mūsų trispalvė. Kaip koks kančios simbo-
lis. Dalia pasiūlo užeiti, bet pasitarę nusprendžiame,
kad žmonės į tokias vietas eina prispirti nelaimių
ar su reikalais. Gal liktume nelabai suprasti kokio
biurokrato, jei užsuktume tik pasisveikinti. Juo-

Tarp Europos ir Azijos (2)

Šv. Petro aikštė buvo paskutinis stambus brandaus baroko baroko statinys Romoje ir iki
šiol yra viena didžiausių aikščių pasaulyje − ji užima 3,5 ha plotą. 284 kolonos ir 140 šven-
tųjų skulptūros (autorius L. Bernini) nepalieka abejingų nė vieno.

Raimondo Šenausko nuotraukos
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ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

kauju, bet malonu išvysti mūsų gra-
žiąją trispalvę Romos senamiestyje.
Užklystame į senąjį žydų getą. Ganė-
tinai apleisti seni pastatai, šalia  – anti -
kinio amfiteatro griuvėsiai. Savo laiku
impretorius Augustas jį padovanojo
savo dukrai. Čia dar įmanoma sutikti
žydų-ortodoksų, nusipirkti košerinio
maisto. Šalia didelė ir graži sinagoga.
Temstant prieiname Panteoną, se-
niausią išlikusį pastatą Romoje. Aikš-
tėje pilna žmonių. Šio didingo pastato
papėdėje atsisėdame pailsėti. Prisi-
mename mūsų, jau išėjusį anapilin, la-
bai gerą draugą, kuriam šis miestas,
kai jis jame pabuvojo, paliko neišdil-
domą įspūdį. Iš operos dainininkų la-
biausiai jis mėgo klausytis tenorų at-
liekamas arijas. Ir štai – simpatiškas
vyriškis įjungia magnetofoną ir pra-
deda dainuoti arijas iš įvairių operų.
Tenoras! Nustebę susižvalgome su Da-

lia. Kūnu nueina šiurpas. Viskas šiame
pasaulyje sujungta mums nežinomais
saitais…

Bevažiuojant metro į Vatikaną,
susipažįstame su jauna šeima iš Kije-
vo. Aišku, visą kelią prakalbame apie
Ukrainos reikalus. Kijeviečiai sako,
kad karo pasekmių nejaučia, miestas
gyvena savo įprastą gyvenimą. Apie
vykstantį karą sužino iš televizoriaus
ekranų ar spaudos. Kaip ir mes. Neuž -
ilgo, belaukiant eilėje į Vatikano mu-
ziejų, susipažįstame su simpatiška šei-
ma iš Maskvos. Pasirodo, vyriškio bro-
lis ilgus metus dirbo Ignalinos atomi-
nėje elektrinėje. Karą jie taip pat mato
per televizorių. Kaip ir mes. Maloniai
besišnekučiuojant, laikas eilėje pra-
bėga nepastebimai. Vatikano muziejų
beprasmiška aprašinėti, jame reikia
nors kartą apsilankyti! Gal tik viena
įdomi detalė. Besigrožint antikinėmis

Romoje įsikūrusios visos pagrindinės politinės šalies įstaigos. Prie Tibro upės akį džiu-
gina įspūdingas Aukščiausiojo Kasacinio teismo pastatas.

Romos Koliziejus – didžiausias kada nors pastatytas amfiteatras visoje Senovės Ro mo -
je, talpindavęs iki 50 000 žiūrovų. Jis iki šių dienų išliko Romos Imperijos ikona. 

Archeologai mano aptikę konkrečia vietą, kur 44 metais prieš Kristų buvo mirtinai nu -
dur tas Julijus Cezaris.  Ši vieta labiau žinoma kaip benamių kačių globos vieta.

vyrų statulomis, Dalia paklausė, kodėl
daugumai taip grubiai nukapotos ge-
nitalijos. Tenka prisiminti XIX a. ir po-
piežių Pijų IX. Norėdamas išsaugoti
griežtą kunigų moralę, Pijus IX vieną
naktį pasiėmė įrankius (plaktuką ir
kaltuvą) ir nepatingėjo visas antikines
statulas (kaip čia parašius) ... apdoro-
ti. Sakoma, kad kažkur Vatikano san-
dėliuose stovi dvi didelės dėžės, pilnos
Pijaus IX darbo rezultatų.

Nusprendžiame truputį pailsėti
nuo Romos triukšmo. Valanda kelio
traukiniu, ir mes atsiduriame gražiame
senoviniame miestelyje Orvieto. Mies-
telis įsikūręs ant aukštos kalvos, ap-
juostas gynybine siena. Šioje vietoje
prieš kelis tūkstančius metų jau gyve-
no etruskai. Dabartinis Orvieto pasi-
žymi autentiška viduramžių architek-
tūra ir nuostabia katedra, kurios sta-
tyba užtruko apie 300 metų. Sakoma,
kad ji viena gražiausių Italijoje. Tik-
riausiai kalbama apie fasadą, nes viduje
nieko tokio ypatingo nepastebėjo me.
Katedros fasadas tikrai nepaprasto gro-

žio. Verta sulaukti vakaro, kai leidžia-
si saulė ir apšviečia visą katedros prie-
kį. Reto grožio vaizdas. Mažai žmonių,
gaivus kalnų oras, romantiški pasi-
vaikščiojimai senove alsuojančiomis
gatvelėmis. Po sočių pietų prisėdame
ant seno šuoliuko, pastatyto po persi-
monų vaismedžiu. Šalia – tūkstančio
metų senumo bažnyčia, senos kapi-
naitės,  jose išlikę keli senoviniai ant-
kapiai. Mirtina tyla ir gražūs, kalnuo-
ti umbrijos vaizdai.

Aplankome vieną iš brolių Kapu-
cinų bažnyčių. Jos rūsyje yra kelios
koplyčios, išpuoštos žmonių kaulais.
Įvairūs raštai, gėlės, altoriai, šviestuvai.
Ir viskas padaryta iš žmonių kaulų. Ty-
loje skamba rami, liūdna muzika. Keis-
tas jausmas, kai matai tokiu būdu  iš-
sau gotus kapucinų palaikus.

Išėjus iš bažnyčios reikia atsigau-
 ti... Staiga pamatome gatve važiuojan-
čius šimtus motociklininkų (baikerių).
Kažkokia jų šventė. Koks nepakartoji-
mas perėjimas iš mirties ramybės į gy-
venimo triukšmą! Bus daugiau
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Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo’’ laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins
„Draugo’’ laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org

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

Marija G. Arštikienė, gyvenanti North Riverside, IL, kartu su me -
tinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Padėka už išsau-
gotą lietuviško žodžio skambėjimą.

Kazys Ripskis, gyvenantis, Phoenix, AZ, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

Aldona O. Dulskis, gyvenanti Cocoa Beach, FL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiausius padė-
kos žodžius skiriame Jums.

Rimtautas Dabšys, gyvenantis Los Angeles, CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol.  Dėkojame už suteiktą paramą.

Maksiminas Karaška, gyvenantis Fredericksburg, VA, pratęsė me -
tinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. laikraščio leidybos išlai-
doms sumažinti. Ačiū, kad skaitote, ačiū, kad dosniai remiate.

Sportinė veikla visada buvo ir šiandien tebėra svarbi išeivijos lietuvių
viešojo gyvenimo dalis, padedanti stiprinti ne tik fizinę sveikatą, bet ir
tautinę savigarbą. Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, savo archy-

 vuose turintis gausybę Ameri kos lietuvių gyvenimą liudijančios ar chy vinės
medžiagos, šiais metais ruošia parodą apie JAV lietuvių spor tinę veiklą.
Parodoje bus pristatomi įdomūs dokumentai, nuotraukos, sportiniai apdova-
nojimai, pradedant XX a. pradžia ir baigiant šių dienų sportiniu gyvenimu.
Pra šome JAV lietuvius sportininkus ir sportinin kus vienijančių organizaci-
jų atsto vus bei visus, turinčius įdo mios me džiagos apie išeivijos sportą, pasi-
dalinti ja su mumis. Tai padės būsimoje pa rodoje išsamiau ir plačiau prista-
tyti turtingą lietuvių spor tinio gy venimo JAV istoriją. Prašome rašyti el.
paštu info@lithuanianresearch. org arba skambin ti tel. 773-434-4545. Iš anks-
to dėkojame.

LTSC info

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis, prašo atverti širdį vai kams
su negalia Lietuvoje. „Saulutė” kviečia tapti konkretaus vaiko rėmė-
 ju. Prašome išsirinkti 2 vaikus (jei pirmasis jau būtų sulaukęs rėmėjo).
Rėmėjas gauna vaiko (šeimos) nuotrauką, aprašymą, gali (jei nori) su
vaiku susirašinėti. Metinė auka 360 dol., atsiunčiama iš karto ar dali-
mis. Labai ačiū.

„Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”), 
414 Freehauf Street, Le mont, IL 60439, tel. 630-243-5435

Ieško vilties spindulėlių

Danielius Skaistė

Ramūnas Lukas

Rengiama paroda apie sportą

Baltimorės, MD Lietuvių atletų klubo direktoriai. 1911 m.
LTSC Budrio fotoarchyvo nuotr.

,,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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Regina S. Hobson, gyvenanti Flossmoor, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už para-
mą.

Dana Laukys, gyvenanti Fort Salonga, NY, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne viene-
rių metų paramą.

K. L.  Buitkus, MD, gyvenantis W. Bloomfield, MI, laikraščio leidy-
bos išlaidoms sumažinti atsiuntė 50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

Rimas Zinas, gyvenantis Bethlehem, PA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Padėka už išsaugotą lie-
tuviško žodžio skambėjimą.

Emilija Pretkelis, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų paramą.

Dr. Robert A. Vitas, gyvenantis Aurora, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Stasys Dubauskas, gyvenantis Clarendon Hills, IL, kartu su meti-
nės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už
suteiktą  paramą.

Jonas Variakojis, gyvenantis Burr Ridge, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Padėka už išsaugotą
lietuviško žodžio skambėjimą.

Kazimieras Jonynas gimė 1915 m.
sausio 1 d. Daugirdų kaime,
Aly taus rajone. Baigė Alytaus

gimnaziją. 1938 m. baigė Karo aviacijos
mokyklą, bet lėktuvo avarijoje susi-
žeidęs ko ją dirbo fabriko direktoriumi
Vilniu je. Sofija Mickevičiūtė gimė 1914
m. gruodžio 3 d. Tauragėje, augo Mažei -
kiuose. Baigė Mažeikių gimnaziją, o
1943 m. – klasikinę filologiją Vilniaus
universitete. Dėstė Vilniaus suaugu sių-
jų gimnazijoje. Kazimieras ir  So fija su-
situokė 1943 m. 1944 m. gimė jų dukrelė
Laimutė. Sovietams užėmus Lietuvą
kartu su tūkstančiais tautiečių pasi-
traukė į Vokietiją, ne ga lėdami pasiimti
Laimutės, kuri liko Mažeikiuose pas se-
nelius. Karo metu Vokietijoje pergy-
veno įkalini mą darbo koncentracijos
stovykloje, priverstinį darbą apka-
suose. Po karo apsigyveno Hanau trem-
tinių stovykloje, kur Kazimieras dirbo
Jungtinių Tautų paramos ir atstatymo
organizacijoje (UNRRA), o Sofija buvo
kla sės auklėtoja ir dėstė lotynų kalbą
Ha nau gimnazijoje. 1947 m. gimė duk-
 relė Rūta, ir 1949 m. visi emigravo į
JAV. Gyveno Čikagoje, Brighton Par ko
apylinkėje. 1953 m. gimė sūnus Kęstu-
tis. Nors Kazimieras ir Sofija dėjo vi-
sokeriopas pastangas at si kviesti Lai-
mutę į JAV, bet sovietų val džia tik
1978 m. davė leidimą jai čio nai apsi-
lankyti. Kazimieras dirbo fabrike stak-

lių operatoriumi ir aktyviai dalyvavo
Nekaltojo Prasidėjimo parapijos veik-
loje. Sofija įsteigė ir vadovavo Brighton
Parko lituanistinei mo kyklai, atliko
svarbias pareigas Lie tuvių Bendruo-
menės Švietimo taryboje, parengė lie-
tuvių kalbos prati mus ir tris vadovė-
lius lituanistinėms mokykloms. Kazi-
mieras mirė 1991 m.; Sofija – 2003 m.
Apie Sofijos pedagoginius nuopelnus
prof. Jonas Dau taras 2014 m. parašė
knygą „Sofija Jonynienė, lietuvybės
puoselėtoja Jungtinėse Amerikos Vals-
tijose”.

Mūsų Tėveliai buvo nuostabūs
žmonės – nuoširdūs, švelnūs, kultū rin-
 gi. Jų gyvenimą lydėjo pagarba arti-
mui, meilė tėvynei, gilus tikėjimas. Rū-
telę ir Kęstutį augino su meile ir pasi-
aukojimu, o Laimutę ne kiek mažiau
mylėjo iš toli ir nepaprastai išgyveno
dėl išsiskyrimo.  Kai per Laimutės
apsilankymus JAV visa šeima susi-
rinkdavo kartu, na muose skambėjo
juokas, gera nuotaika, nepaprastas
džiaugsmas. Mes nie kados neužmir-
šime mūsų brangių Tėvelių šypsenų,
supratimo ir šilumos. Iki šios dienos
jaučiame jų mei lę. Jie bus gyvi mūsų
širdyse amžinai.

Laima Jonynaitė-Navickienė
Rūta Jonynaitė-Staniulienė

Kęstutis Jonynas

Mes prisimename savo Mylimuosius Tėvelius
a. a. Kazimierą ir Sofiją Jonynus

jų  100 metų gimimo proga

Atkelta iš 1 psl.

Lietuvos ambasada Čekijoje kartu
su Azerbaidžano bei Gruzijos atsto-
vybėmis ir įvairiomis nevyriausybi-
nėmis organizacijomis sausio vidu-
ryje organizuoja nuotraukų, iliust-
ruojančių Sovietų Sąjungos invaziją
1989–1991 m., parodą.

Lietuvos ambasadoje Budapešte
Sausio 13-oji prisiminta aktoriaus Vy-
tauto Dumšaičio skaitoma poezija bei
dokumentinio filmo peržiūra.

Lietuvos ambasada Gruzijoje lais-
vės gynėjus prisimins sausio 13-ąją
Tbilisio Rikės parke surengdama vė-
liavų pagerbimo iškilmes, kurioje su-
plevėsuos ir 200 metrų Lietuvos vie-
nybės trispalvė.

Jos metu greta įspūdingos Lietu-
vos vienybės vėliavos bus išskleista ir

šimtas Gruzijos vėliavų. Taip amba-
sada, Gruzijos valdžios atstovai, kiti
gruzinai bei Gruzijos lietuviai ne tik
prisimins žuvusius už Lietuvos laisvę,
bet ir džiaugsis bendra pergale prieš
brutalią karinę jėgą, puoselės vienybę
ir padėkos tiems, kurie buvo kartu Lie-
tuvai sunkią valandą.

Vienybės vėliavos idėjos autorius
– režisierius Erikas Druskinis, kartu
su moksleiviu Mantu Ragausku minint
Sausio 13-osios įvykių dvidešimtmetį
pasiuvęs tuo metu ilgiausią 200 metrų
vėliavą. Ši trispalvė apkeliavo dauge-
lį svarbiausių renginių Lietuvoje ir pa-
saulyje, vėliau buvo pailginta iki 387
m., o 2015-aisiais minint Baltijos kelio
25-metį, Vilniuje išskleista rekordinė –
1 000 metrų Lietuvos trispalvė.

URM ir ,,Draugo” info

Laisvės gynėjai prisimenami visur

Ilgiausia Lietuvos vėliava. Delfi.lt nuotr.  

Gruodžio 21 dieną St. Petersbur go, Floridos valstijos, lituanistinės mokyklėlės
„Saulutė” vaikučiai parodė kalėdinį vaidinimą, dainavo kalė dines daineles, dekla-
mavo eilėraš čius, šoko „Snaigių šokį”.            Mečio Šilkaičio nuotr.

Ir Floridoje sukosi kalėdinės snaigės
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� Sausio 13 d., antradienį,  6 val. v. LR
ambasada JAV ir The Jamestown Foun-
dation kviečia į filmo ,,Nematomas fron-
tas” peržiūrą, skirtą Laisvės gynėjų dienai
paminėti. Minėjime kalbės The James-
town Foundation prezidentas Glen E. Ho-
ward, JAV Kongreso narys John M. Shim-
kus ir prof. Paul Goble. 

� JAV LB Lemonto  apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, sausio 14 d.,
1  val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte
skaityklą, kur matysite istorinį filmą apie Lie-
tuvos valstybei ir tautai labai reikšmingą Klai-
pėdos miestą ir kraštą. 

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL 60632) sekmadienį, sausio 18 d.,
10 val. r.  šv. Mišiose švęsime antrąjį eilinį
metų sekmadienį ir pradėsime maldos sa-
vaitę už visų krikščionių vieningumą.  Eu-
charistijos šventimą atnašaus kunigas Gedi-
minas Keršys.  Primename, kad kiekvieną
ketvirtadienį 8 val. r. šv. Mišios yra laikomos
lietuvių kalba. Po šv. Mišių klausomos išpa-
žintys. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

� Sausio 18 d., sekmadienį, 11:30 val. r.
lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės bažny-
čioje (5129 Wolf Rd. Western Springs, IL
60558) vyks Laisvės gynėjų dienos minėji-
mas, kurį rengia Lietuvos generalinis konsu-
latas Čikagoje, lietuvių evangelikų liuteronų
Tėviškės parapija bei Mažosios Lietuvos fon-
das ir draugija. Vyks pamaldos žuvusiųjų už
Lietuvos laisvę atminimui, generalinis kon-
sulas Čikagoje Marijus Gudynas skaitys pra-
nešimą apie Sausio 13-osios prasmę, kon-
certuos smuikininkė Barbora Valiukevičiūtė.
Po programos – vaišės.

� Sekmadienį, vasario 1 d., 12:30 val. p.
p. Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje
rengiamas metinis org. ,,Vaiko vartai į
mokslą” veiklos pranešimas lietuvių visuo-
menei. Kviečiami rėmėjai ir visi, besidomin-
tys organizacijos veikla. 

� Vasario 8 d. 12:30 val. p. p. PLC, vaka-
rinėje salėje, vyks Lietuvos Dukterų draugijos
atvirų durų diena. Jos metu dalyviai iš arčiau
susipažins su draugijos veikla, galės apžiūrėti
fotografijų parodą. Bus kavutė ir vaišės. Visi
laukiami.

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugola ikrast is

Susitikimas su Kauno arkivyskupijos augziliaru
J.E. vyskupu Kęstučiu Kėvalu ir Laisvės gynėjų

dienos minėjimas New Yorko Apreiškimo parapijoje!

Sausio 18 d. 10 val. r. J. E. vysk. Kęstutis Kėvalas atnašaus
šv. Mišias 1991 m. sausio 13 d. žuvusiųjų už Lietuvos lais-
vę intencija.  Kviečiame visus tą dieną ateiti į Apreiškimo
bažnyčią ir prisiminti tos dienos tragiškus įvykius bei pa -
prašyti Dievo palaimos Lietuvai ir jos
žmonėms. Po pamaldų visi maloniai
kviečiami į parapijos salę, kur išgirsi-
te J. E. vysk. Kėvalo kalbą ir turėsite
pro gos pabendrauti ir pasivaišinti.
Bažnyčios adresas: 259 North 5-th
Street, Brooklyn, NY 11211 (kampas

Havemeyer Street ir Metropolitan Avenue, prie ,,L” ir ,,G” trau-
kinių Lorimer Street ir Metropolitan Avenue metro stoties.

Sausio 24–25 d. – Žiemos šventė neringoje
Jeigu norite susitikti su senais draugais, susitikti naujų, pasidžiaugti žie-

mos malonumais, o tuo pačiu paremti Neringos stovyklą, atvykite į nuotai-
kingą Žiemos šventę!

Programa vaikams, jaunimui, žaidimai lauke, susikaupimo valandėlė, lie-
tuviška vakarienė, laužas, vakaro programa...

Kviečiame atvykti penktadienį, sausio 23 d., po 5 val. p. p.
Programa prasidės šeštadienį 8:30 val. r., baigsis sausio 25 d. ryte.

Prašoma minimali parama (padengti maisto, programos ir nakvynės Ne-
ringoje išlaidas): 110 dol. suaugusiam, 70 dol. studentui; 50 vaikui (5 – 17
metų). Dienos minimali kaina tiems, kurie nepasilieka nakvynei: 45 dol. suau-
gusiam, 35 dol. studentui; 20 dol. vaikui.

Kreipkitės į vedėją Reginą: regina@neringa.org arba tel. 978-582-5592.

Registracijos formas surasite neringos svetainėje: 
http://www.neringa.org/forms/2015_winter_info_lt.pdf

Kovo 19–22 d. – jubiliejinis, 
10-asis Moterų savaitgalį neringoje

Kviečiame su mumis švęsti 10-ąjį Moterų savaitgalį nuostabiuose Ver-
monto kalnuose!

Kerry Secrest ir dr. Kristina Maciunas planuoja turiningą ir įdomią prog-
ramą, kurios metu moterys susiburs diskusijoms, meno bei kulinarijos pamo-
koms, dvasiniam ir asmeniniam atsinaujinimui. Šių metų tema: ,,10 Years of
Celebrating neringos Women: Mind, Body, Spirit”.

Programos aprašymą surasite neringos svetainėje:
http://neringa.org/lt_events_women.html

Taip pat galite kreiptis į Kerry Secrest tel. 802-451-0842, kerry@wa-
tershedcoachingllc.com arba į Kristiną Maciunas tel. 304-728-0213, kris-
con@frontiernet.net.

Dr. Jonas Prunskis, LR garbės kon-
sulas Aspen, Colorado ir Amerikos
Lietuvių Bendruomenės atstovas Lie-
tuvos seime skaitys paskaitą Filiste-
rių skautų sąjungos Čikagos skyriaus
ruošiamoje Vasario 16-tosios minė-
jimo sueigoje. Sueiga rengiama sek-
madienį, vasario 8 d., 12:30 val. p.
p. Ateitininkų  namuose Lemonte.
Prašome A.S.S. narius atvykti su uni-
formomis. Kviečiame lietuvių visuo-
menę gausiai dalyvauti.


