
Sausio 13-ąją minint Laisvės gy-
nėjų dieną Washingtone presti-
žiniame University Club įvyko

dokumentinio filmo „Nematomas fron-
tas” premjera. Lietuvos Respublikos
ambasada filmo peržiūrą ir Sausio 13-
osios minėjimą surengė bendradar-
biaujant su The Jamestown Founda-
tion.

Itin gausiai susirinkusius JAV po-
litikus, Washingtone reziduojančius
diplomatus, lietuvių bendruomenės ir
visuomeninių organizacijų atstovus
(iš viso – daugiau nei 200 svečių) pa-
sveikino bei pokario kovotojų ir Sausio
13-osios Laivės gynėjų atminimą pa-
gerbė JAV kongreso narys John M.
Shimkus, profesorius Paul Goble, The
Jamestown Foundation prezidentas
Glen E. Howard, ambasadorius Žygi-
mantas Pavilionis ir filmo režisierius
Jonas Ohman.

Renginį pradėjęs ambasadorius Ž. Pavilionis susirin-
kusiems perdavė profesoriaus Vytauto Landsbergio žodžius:
„Džiaugiuosi, kad šiandien net keli šimtai Washingtono ko-
votojų už laisvę bendruomenės narių – politikų, diploma-
tų, žurnalistų, nevyriausybinių organizacijų atstovų – su-

sirinko paminėti Lietuvos Laisvės gynėjų dieną. Tai rodo,
kad visada buvome, esame ir būsime kovų už laisvę prie-
šakyje, kad mūsų laisvės kovas pasaulis vertina tiek dėl jų
sėkmės, tiek dėl noro, kad šiandien šia sėkme pasidalintume
su kitais. – 7 psl.

J. Shimkus: ,,Niekas niekada nenumalšins lietuvių laisvės troškimo” Ludo Segers nuotr.
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Šv. Andriejaus parapijos
90-metis – 4 psl.

Iš kelionės sugrįžus – 10 psl.

– 1923 m. sausio 15 d. Klaipėdos miestas bei kraštas prijungti prie Lietuvos – 

ŠIAME NUMERYJE: Vėliavos pakėlimo iškilmės prie LR Seimo rūmų. Dainiaus Labučio nuotr.

Laisvės gynėjų dienos minėjimas Washingtone

Sausio 13-oji – viena tamsiausių 
ir viena didingiausių dienų

Antradienio vidurdienį Nepriklausomybės
aikštėje prie Seimo iškilmingai pakeltos Lie-
tuvos valstybės vėliavos. Iškilmėse, skirto-

se Laisvės gynėjų dienos 24-osioms metinėms pa-
minėti, dalyvavo Lietuvos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė, premjeras Algirdas Butkevičius, Seimo
ir Vyriausybės nariai, Nepriklausomybės Akto
signatarai, Lietuvos kariuomenės vadovybė, už-
sienio šalių diplomatinio korpuso atstovai, visuo-
meninių organizacijų atstovai, sostinės svečiai ir
vilniečiai. 

Susirinkę tylos minute pagerbė visų žuvusiųjų
už Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę atminimą.
Nepriklausomybės aikštėje nuaidėjo trys pagarbos
salvės, kurias atliko Lietuvos kariuomenės Garbės
sargybos kuopos kariai.– 2 psl.

Prof. V. Landsbergis (k.)  ir Laisvės premijos laureatas A. Michnik
G. Savickio nuotr.



Galbūt prancūzai ir labai smulkiai žino, kokie ka-
rai vyko 1915-aisiais tarp turkų ir armėnų. Bet kai
azerbaidžaniečiai paprašė genocidu pripažinti ar-
mėnų smogikų siautėjimą 1992-aisiais metais azer-
baidžanietiš kame Hodžaly miestelyje, kur buvo iš-
žudyti visi gyventojai, įskaitant ir vaikus, ir moteris,
ir senelius, ir pa teikė neginčijamų barbarizmo įro-
dy mų, oficialusis Paryžius nė girdėti nenorėjo.

Kas tai, jei ne europietiškas ci nizmas, skatinantis
krikščionių ir musulmonų priešpriešą? Prancūzijai
pirmiausiai derėtų įvertinti, ką  ji pa darė blogo,
1830-aisiais metais okupavusi arabišką Alžyrą. Pran-
cūziška okupacija tęsėsi beveik 130 metų. Pran-
 cūzijos kariuomenės elgesys arabiškoje valstybėje ne-
turi „genocido požymių”? Kaip būtų gražu, jei pa ti
Prancūzija savo elgesį prieš Alžyro arabus pripažintų
genocidu! Bet juk nepripažins.

Dabartiniai Prancūzijos vadovai taip pat ciniš-
kai elgiasi, bet kokia kaina siekdami parduoti Rusijai
tuos nelemtus „Mistralius”. Žvelgiant reik liau, ofi-
cialusis Paryžius bando paremti teroristinę Rusiją.
Štai pats tiksliausias Paryžiaus flirto su Krem liaus
diktatoriumi apibūdinimas. Pran cūzijos prezidentas
Francois Hollande linkęs atšaukti Rusijai tai komas
ekonomines sankcijas, nes, pasak jo, Vladimiras Pu-
tinas nenori aneksuoti Rytų Ukrainos.

Čia vėl matau dvigubus standartus: musulmoną
teroristą reikia nu žudyti, o su rusišku teroristu ga-
lima prekiauti?

Šiuos faktus prisimenu ne todėl, kad pataikau-
čiau agresyviesiems mu sulmonams. Tie, kurie žudo,
netu rėtų sulaukti nė menkiausios užuojautos. Tačiau,
siekiant išvengti dar didesnės priešpriešos, privalome
ma tyti ne tik krikščionių vargus Sirijo je, Irake ar
Egipte. Jei nuoširdžiai no rime abipusio supratimo ir
pagarbos, privalome mąstyti ir apie tai, ką blo go
jiems, musulmonams, padarėme mes, Europos krikš-
čionys. Be tokios analizės ilgalaikės taikos nepasieksi -
me.

1994–1995 metais teko gyventi Če čėnijoje. Pir-
mosios savaitės buvo įtemptos. Apie Čečėnijos mu-
sulmo nus Vakarų spaudoje buvau perskaitęs daug iš-

sigalvojimų kaip apie itin žiaurius, ag-
resyvius, piktus, ki ta minčiams gal-
vas pjaustančius žmo nes. O ką išvy-
dau? Beveik metus gy vendamas tarp
čečėnų jaučiausi labai saugus. Pui-
kiai sutarėme. Nė vieno konflikto. Jo-
kio religinio fanatizmo. Nė menkiau-
sio priešiškumo krikš čio nybei.

Tačiau Europa leido imperines
ambicijas puoselėjusiai Rusijai civili-
zuotus čečėnų musulmonus nu šlu oti

nuo žemės paviršiaus. Europa išdavė jokio religinio
fanatizmo ne turėjusius musulmonus. Musulmo nai,
su kuriais buvo galima ir pre kiau ti, ir bendrauti, tie-
siog buvo išžu dyti. Todėl nereikia stebėtis, kad nuo-
saikiųjų vietą Šiaurės Kaukaze ilgai niui užėmė vi-
sai kitokių nusiteikimų musulmonai, nusivylę eu-
ropietiškos demokratijos lozungais apie šventą tau-
tų apsisprendimo teisę, neginčijamą pagarbą savi-
tumui, neišvengiamas sankcijas agresoriui. Atsira-
do net tokių čečėnų, kurie prisiekė išti kimybę Rusijai
ir dabar puola Uk rainą.

Bet juk dėl to kalti ir mes, euro piečiai, leidę Ru-
sijai elgtis Šiaurės Kaukaze barbariškai, ciniškai,
žiauriai. Twitter paskyroje žiniasklaidos magnatas
Rupert Murdoch samprotauja: „Galbūt dauguma
mu sul monų yra taikūs, tačiau tol, kol jie nepripažins
ir nesunaikins jų viduje augančio džihadizmo vėžio,
jie turi būti laikomi atsakingais”.

Teisinga mintis. Bet ši taisyklė ga lioja ir mums,
Vakarų civilizacijos atstovams. Mes privalome atsi-
sakyti įpročio vadovautis dvigubais standartais.
Ironiškai tariant, jei Prancū zija uždraudė musul-
monėms mo te rims nešioti veidą dengiančius galvos
apdangalus, tai ji ir krikščionėms tu rėtų uždrausti,
pavyzdžiui, dėvėti trumpus sijonus.

Arba – arba. Kito kelio nėra. Priešingu atveju
mes atstumiame musulmonus, kurie nenori „mums
lipti ant galvų”, kurie gerbia euro pietiškas vertybes,
kuriems neužkliūna mūsų kalėdinės eglutės.

Pastaraisiais metais teko sutikti musulmonų, ku-
rie nuoširdžiai nori su mumis bičiuliautis, bet negali
to padaryti, nes mes, jų akimis žvelgiant, vadovau-
jamės dvigubais standartais bei negerbiame savo re-
ligijos, papročių, tėvų, motinų. Šią tiesą įsi są moninau
dar 1994-aisiais, gyvenda mas Čečėnijoje. Kuo labiau
slėpiau savo krikščioniškumą, tuo čečėnai įtariau į
mane žvelgė, ir kuo atviriau demonstravau savo re-
liginę kilmę, tuo čečėnų pagarba man, drįs tan čiam
prisipažinti, jog valgau kiaulie ną, tik didėjo... 

Žodžiu, nepainiokime draugų su priešais, nes at-
stumdami draugus mes stipriname religinių fanatikų
gretas.
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Noriu solidarizuotis su kolego-
 mis, kurie tvirtina, jog žurna-
listų žudymas – teroristinis

nusikaltimas, bet „pranašo užpakalio
vaizdavimas vis tik nėra žodžio laisvė,
kurią privalėtume branginti ir puose-
lėti”.

Taigi nepritariau, nepritariu ir
nepritarsiu komentatoriams, politi-
 kos apžvalgininkams, žurnalistams,
kurie mano, esą pranašo Mahomedo
karikatūros – „žodžio laisvė”. Nes jei tai, ką darė
„Charlie Hebdo” yra žo džio laisvė, tai tyčiojimąsi
iš, saky kim, Prancūzijos valstybingumo simbolių
taip pat turėtumėm pripažinti žodžio, spaudos ir įsi-
tikinimų laisve.

Bet juk prancūzams nepatinka, kai plėšoma
arba po purvą valkiojama jų nacionalinė vėliava. 

Mums, lietuviams, taip pat nepa tinka, kai len-
kų ar rusų šovinistai Vytį vaizduoja kaip „paliegusį
kui ną”. Turime net įstatymą, kuris nu mato atsa-
komybę už Lietuvos valstybės simbolių išniekini-
mą. Lietuvos valstybė baudžia mūsų trispavę, him-
 ną ir Vytį niekinančius asmenis. Lie tuvoje drau-
džiama diskriminacija tau tiniu, rasiniu, lytiniu ir
religiniu pagrindu. Panašaus pobūdžio įstaty mų ra-
sime ir Prancūzijos potvar kiuose. 

Be to, kultūringas žmogus turi vidinį cenzorių,
kuris jam neleidžia viešai plūstis, mėgautis por-
nografija, tyčiotis iš žmogaus fizinių trūkumų, net
jeigu ,,spaudos laisvė” jam tą leidžia. Tuo labiau, kai
kalbame apie šventus dalykus. Deja, dabartinė
popkultūra tokiais subtilumais nepasižymi, ir Pa-
ryžius čia groja pirmuoju smuiku.

Todėl ir neginame musulmonų, kai prancūzai
šaiposi iš jų religinių simbolių, religinių jausmų. 

Rekomenduoju atidžiai perskai ty ti tinklalapy-
je 15min.lt paskelbtą komentarą „Aš nesu Charlie”,
kurio autorius Tomas Šernas įžvelgia pa našumų
tarp to, ką darė „Charlie Heb do” karikatūristai ir
kaip kadai se elgėsi nacistinės Vokietijos propa-
gandos ministras Joseph Goebbels. Pasakyta aštriai,
bet teisingai.

Kodėl Europos Sąjunga toleruoja tyčiojimąsi iš
krikščionybę, judaiz mą ir islamą praktikuojančių
milijonų žmonių? Žudymas – tai ne tik šaudymas iš
„kalašnikovų”. Žudoma ir tada, kai paniekinami re-
liginiai mi lijonų jausmai.

Kunigystę pasirinkusio T. Šerno nuomonė – la-
bai reikšminga. T. Šer nas – buvęs Medininkų mui-
tinės pos to pareigūnas, kurį 1991-aisiais sun kiai su-
žeidė nežinomi posto užpuolikai. Norėjo ciniškai nu-
žudyti, bet T. Šernas įveikė mirtį. Todėl jis turi mo-
 ralinę teisę svarstyti, kas yra žudymas.

O štai buvęs „Jukos” vadovas Mi chailas Cho-
dorkovskis, prisimenant sparnuotąją vieno Pran-
cūzijos Prezi dento frazę, praleido puikią progą pa-
 tylėti. Savo asmeninėje Twitter pa skyroje jis brūkš-
telėjo: „Jeigu žur na listai – save gerbianti visuomenė,
visi leidiniai turi dabar spausdinti kari ka tūras
apie pranašą Mohamedą”.

Bet juk viskas atvirkščiai: pado rūs, kultūringi,
laisvi žurnalistai kaip tik neturėtų skelbti pranašo
Mohamedo karikatūrų. Nes jei galima piešti kari-
katūras apie pranašą Mohamedą, tada galima prie-
šti kari katūras apie viską be jokių išimčių. Net ir
apie holokaustą. Tačiau juk apie holokaustą  kri-
tiškai kalbėti drau  džia Europos Sąjunga, garan-
tuojanti, ironiškai kalbant, žodžio, spaudos ir įsi-
tikinimų laisvę. Tiek tos lais vės ir tėra.

Beje, nereikia nė holokausto. Pran cūzija – vie-
na iš tų valstybių, ku ri pripažino, jog 1915-aisiais me-
 tais tuometinė Osmanų imperija surengė masines
armėnų skerdynes, todėl toji data turi būti oficialiai
pripažįstama „armėnų tautos genocidu”. Už šio ge-
 nocido neigimą Prancūzijoje numatytos net tūks-
tantinės baudos. Jau esa ma ir nubaustų.

Dvigubi standartai, 
kurie pražudys Vakarus
GINTARAS VISOCKAS

Viena tamsiausių ir viena didingiausių dienų
Atkelta iš 1 psl.

Prieš tai istorinėje Seimo Kovo 11-osios
Akto salėje  vyko iškilmingas Laisvės gy-
nėjų dienos minėjimas ir 2014 metų Laisvės
premijos įteikimas. 2014 m. Laisvės premija
įteikta Lenkijos dienraščio ,,Gazeta Wy-
borcza” vyriausiajam redaktoriui Adam
Michnik. Lenkijos visuomenės veikėjui,
disidentui, vienam iš ,,Solidarumo” vado-
vų, žurnalistui, eseistui ir politikos publi-
cistui A. Michnik premiją paskyrė Lietuvos
Seimas. 

Parlamento galerijoje taip pat buvo
atidaryta fotografijos paroda, pristatanti A. Michnik
gyvenimą, atskleidžianti jo veiklą ir liudijanti jo ry-
šius su Lietuva. 

Iškilmingame minėjime kalbėjo Seimo pirmi-
ninkė Loreta Graužinienė, Vilkaviškio vyskupas

Rimantas Norvila, Lietuvos Nepriklausomybės Akto
signatarai Laima Liucija Andrikienė, Vytautas Pet-
ras Plečkaitis ir  Petras Vaitiekūnas – pastarojo kal-
ba sugraudino pusę salės.

ELTA



...Noriu tarti keletą žodžių, žo-
džių iš širdies, apie laisvę. Prieš 25 me-
tus prasidėjęs Lietuvos laisvės žygis iš
karto pareikalavo aukų ir ši diena –
Sausio 13-oji, man visą laiką buvo
daugiau atminimo diena, diena, galbūt
turinti daugiau pergalės atspalvio,
šventinio atspalvio. Vis dėlto priešas
pasitraukė, mes nugalėjome! Šian-
dien šita diena man įgauna naujų at-
spalvių ir tą naują atspalvį aš pavadi-
nau galbūt priminimo atspalviu. Ši
diena man primena ...tai, kad už lais-
vę kovojama kasdien, kad kartas nuo
karto už laisvę mokama krauju... Kad
laisvė nėra dovanojama, laisvė ne dip-
lomas, ne pažymėjimas. Jeigu laisvė
yra dovanojama, tai ji yra nevertina-
ma, ji yra laikina, trumpalaikė, pra-
einantis dalykas. Kai aš sakau, kad už
laisvę kovojama kasdien, galima sa-
kyti, ne kovojama, bet dirbama kas-
dien, ta laisvė įgyja labai konkrečius
pavadinimus, bruožus, ją galima pa-
čiupinėti. Ir energetinės nepriklauso-
mybės laivas stovintis Klaipėdoje –
mūsų laisvė. Tai ir Būtingės termina-
las, tai ir 44  proc. dabar Lietuvoje
centralizuotos šilumos gaminamos iš
atsinaujinančių šaltinių, tai ir mūsų
narystė Europos Sąjungoje, tai mūsų
narystė NATO, tai mūsų euras, kuris
nuo sausio 1 d. pradėjo funkcionuoti
Lietuvoje. Visa tai galima pačiupinėti.
Tai yra mūsų laisvės išraiškos. Mes su-
kūrėme Europą Lietuvoje. Mes pri-
klausome Europos civilizacijai. ...Tai
reiškia, kad mes tikime, kad žmogus iš
prigimties yra geras, o jeigu žmogus
yra geras, jis gali būti laisvas. Jam ga-
lima duoti laisvę. Laisvas žmogus pa-
taisys savo klaidas. Ištaisys jas ir eis to-

liau. Deja, su šita civilizacijos kon-
cepcija, su šita civilizacija yra daug ne-
sutinkančių. Kodėl nesutinkančių?
Kodėl tie šimtai milijonų Rytuose ne-
sutinka su šituo, nori užgesinti tą lais-
vę ir atnešti kitą savo supratimą apie
pasaulį ir gyvenimą. Visų pirma –
skurdas. Skurdas ir tamsumas. Tai
propagandistinė smarvė, kuri per-
smelkusi jų televizorius, jų laikraščius,
jų radiją. Jie yra apnuodyti propa-
gandinio melo. Tai fundamentalios
nesėkmės ženklas, kuris persekioja
tą šalį nuo pat pradžios. Nesugebėjimas
sukurti sėkmės istorijos, kokią suge-
bėjo sukurti Lietuva ir tuo „pažemino”
kai kuriuos kaimynus. Tai galų gale
šiukšlyno ekonomika, šiukšlyno fi-
nansai toje šalyje. Ir tas žodis „šiukš-
lynas” nėra metafora, tai yra tikslus
ekonominis finansinis terminas. Jų
reitingai yra šiukšlyno lygio. Ir rusai
tai mato. Galima būtų daug kalbėti apie
tai, kodėl jie taip elgiasi ir kas bus to-
liau. Tai įdomu, tačiau beprasmiška.

Beprasmiška todėl, kad tai yra tam tik-
ra proto mankšta, kuri šiandien ne-
daug turi prasmės. O kas yra pra-
sminga? Mano nuomone, prasmingi
galbūt yra du dalykai: kaip stabdome
prezidento V. Putino politiką? Antras
– kaip šiandien padedame Ukrainai?
Ukraina, kuri kovoja, šiandien pakilo
į kovą už savo laisvę, už savo pasirin-
kimą, už teisę priklausyti Europai.
Aš lenkiu savo galvą prieš savo drau-
gą ukrainietį Jevhen Dykyj, kuris
šian dien yra kartu su mumis, kuris yra
ir Maidano kovotojas, ir dabar antite-
roristinės operacijos kovotojas, kuris
buvo tuo metu sužeistas Donbase ir ku-
ris prieš 24 metus gynė mūsų laisvę čia,
tuometinėje Aukščiausiojoje Taryboje
– Atkuriamajame Seime.

...Tačiau noriu pabrėžti, kad nė
vienas rusas nėra mūsų priešas tol, kol
jie neperžengė mūsų sienos, kol jie ne-
peržengė Europos Sąjungos valstybių
sienų, kol neperžengė NATO sienos, tol
kol rusas neperžengė su ginklu rankoje

Prisimenant didvyriškus ir tra giš-
 kus Sausio 13 d. įvykius, noriu
pasidžiaugti padidėjusiu rūpes-

čiu Lie tuvos gynybai. Mano dėmesį at-
 kreipė Lietuvos Respublikos prezi-
dentės Dalios Grybauskaitės  aiškūs, į
vatą nevynioti pasisakymai apie  grės-
 mę, ateinančią iš Vladimiro Pu tino ir
Rusijos. Pripratę dviprasmiš kai kalbėti
ją kritikavo dėl diplomatijos stokos – o
kas bus, jeigu Putinas įsižeis? Tuo pa-
čiu jos pareiškimas ją  iškėlė į herojes Rusijos te-
rorizuoja moje Ukrainoje.  

Prie jos prisidėjo, gal veiksmų nė nederinant,
Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arki-
vyskupas  Gintaras Grušas. „The Catholic News Ser-
vice” 2014 m. gruodžio 16 d. pokal byje jis teigė, kad
Lietuva tampa nauju Rusijos frontu ir Rusija apie tai
jau yra paskelbusi. „Vakaruose dar ma žai supran-
tamas tas informacinis ir propagandinis karas,
kurį Rusija ve dė Ukrainoje prieš pradėdama ka ri-
 nius veiksmus ir kurį veda čia. Jau čiama didelė
įtampa ir visi žino, ko kia pavojinga tapo padėtis”, –
sakė jis. 

Gruodžio 9 d. „Tėviškės žiburiai” perspausdino
dim. gen. mjr. Jono A. Kronkaičio straipsnį iš Lie-
tuvos lais vės kovotojų sąjungos leidinio „Var pas”.
Jis teigė, kad mūsų piliečiai į galimas grėsmes žiū-
ri atsakingai ir su pranta, kad krašto apsauga yra per
daug svarbi, kad ją būtų galima palikti vien politi-
kų valiai. Jis džiaugiasi, kad žmonių dėmesys vals-
tybės ap sau gai neužgeso. Tuo tarpu Krem liaus tiks-
lai grįžti prie sovietų im pe rijos geografinių ribų ne-
pasikeitė. Jis buvo ir liko šalininkas nuostatos,
kad mes patys esame atsakingi už savo krašto ap-
saugą, o narystė NATO  suteikia mums kur kas di-
desnę gali mybę apsiginti. Taigi, kariuomenė privalo
turėti gerai parengtus kari ninkus bei kareivius, tin-
kamai organizuotus į kovinius vienetus. 

Buvusio LR kariuomenės vado gen. Jono Kron-
kaičio teigimu, valstybė negali išlaikyti didelės ir ge-
rai  apginkluotos kariuomenės. Ją privalo papildy-
ti jau parengti ir į atsargą išėję kariai. Juos reiktų
organizuoti  į rezervo karinius vienetus, šaukiamus

pratyboms, karinių įgūdžių to bulinimui. Šauktiniai
sudaro aktyvios kariuomenės vienetus ir tampa šal-
tiniu, papildančiu rezervo pajėgas. Pavyzdys – Suo-
mija, kuri savo ap sau gą grindžia tuo, kad visi fiziš-
kai pajėgūs vyrai būtų pasirengę ginti savo kraštą.
Tai daroma per privalo mąją karinę tarnybą ir or-
ganizuotą karių rezervą. Generolas yra įsitiki nęs,
kad Lietuvoje privalomoji karinė tarnyba yra nau-
dinga ir visuomenei, ir pačiam asmeniui. „Tai ge-
riausias jaunosios kartos ugdymo būdas, rei kalau-
jantis mažiausiai resursų ir leidžiantis per trum-
piausią laiką pa reng ti Lietuvos kariuomenę”, – aiš-
kino jis.

O ką galvoja dabartinis Lietuvos kariuomenės
vadas gen. mjr. Jonas Vytautas Žukas? Jo manymu
(„Dir va”, 2014 m. gruodžio 30 d.) vis daugiau žmonių
do misi šalies gynybos klausimais, susitarta dėl
krašto ap saugos finan savimo didinimo, patrio tiškai
nusi tei kę žmonės vis daugiau svarsto, kaip galėtų
prisidėti prie šalies gynybos taikos metu ir vykstant
informaciniam karui, kaip gintų šalį ginkluotos ag-
resijos atveju. Jis pažymi, kad gynybos nereiktų su-
prasti vien kaip veiksmų su ginklu rankose. 

Lietuvos kariuomenės vadas pa brėžia infor-
macinės kovos svarbą.  Jis teigia, kad nuo tos kovos
priklau sys karių moralė, visuomenės nusi teikimas,
tarptautinės bendruome nės, sąjungininkų bei par-
tnerių pa lai kymas ir parama. Tokio tipo  kovoje gali
ir yra kviečiamas dalyvauti kiekvienas Lietuvos pi-
lietis. „Patikė kite, Lietuvos kariuomenė žino, kaip
kariniai vienetai veiks ginkluotojo šalies užpuolimo
atveju. Vaidmuo yra numatytas ir kitiems ginkluo-
tojo pasipriešinimo dalyviams”, – sako gen. mjr. J.

V. Žukas.
Pasak jo, esant ginkluotam už puo-

limui, kai kyla grėsmė valstybės ne-
priklausomybei ar teritorijos vienti-
sumui, šalyje per žiniasklaidos prie mo-
nes bus skelbiama dalinė ar visuotinė
mobilizacija, bus nurodo ma, kokios
priemonės turi būti vykdomos, ko ne-
reiktų daryti. 

Jis kreipiasi ir į Lietuvos pilie čius,
gyvenančius užsienyje: „Paskel bus mo-

bilizaciją, užsienyje gyvenan tiems Lietuvos pilie-
čiams galios ta pa ti tvarka ir atsakomybė, kaip ir gy-
 venantiems Lietuvoje. (…)  Jei laikote save neabe-
jingais dėl savo krašto saugumo, nusiteikusiais pa-
triotiškai, pilietiškais, nors ir nesate kariai, ka rinės
agresijos laukti sudėjus rankas nevalia. Jei esate mo-
bilizacinio am žiaus (18–55 metų) ir turite Lietuvos
Respublikos pilietybę, ginkluotajai šalies gynybai re-
komenduoju ruoštis jau dabar – taikos metu.” 

Gen. Žukas gražiai ir pagarbiai mini Lietuvos
Šaulių sąjungą. Jis primena, kad ne jaunesni kaip
11 metų Lietuvos piliečiai gali telktis į Lietu vos Šau-
lių sąjungos gretas ir taip tap ti aktyviojo mobiliza-
cinio rezervo nariais.  Šioje  savanoriškoje ir suka-
rintoje sąjungoje sudaromos galimybės įgyti kary-
bos žinių ir įvairiais bū dais prisidėti prie valstybės
saugumo užtikrinimo, šviesti visuomenę valsty-
bės gynybos klausimais, dalyvauti informacinės gy-
nybos veikloje, vykdyti pilietinį ir patriotinį ugdy-
 mą.

Gal prieš gerą pusmetį netikėtai gavau vieną
„Trimito” žurnalo nu merį ir juo susižavėjau. Ten tik-
rai alsavo gyva, patriotiška, jaunatviška dvasia. Da-
bar šis Šaulių sąjungos žurnalas skelbia konkursą
te ma – „Mano nematomas frontas”. Visi kviečiami
rašyti apie nemato mą jį frontą, kuriame teko kautis,
nebūtinai tikrais ginklais. „Juk mokslas, pareigos
vykdymas, doras darbas, pagarba kitam, draugiš-
kumas ir t. t. – taip pat kartais tampa frontu”, – ra-
šoma pranešime apie konkursą. Kvie timo pabaigo-
je  šūkis: – „Stipri Šaulių sąjunga – saugi valstybė!”
visus turi suvienyti.
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Teigiamas dėmesys 
Lietuvos gynybai
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Petras Vaitiekūnas: ,,Aš turiu viziją...” mūsų draugų sienos. Tačiau mums
priešas yra Prezidento V. Putino vyk-
doma politika, nes ji griauna pasaulio
tvarką, griauna ...jėga, karine jėga,
griauna tarptautinę teisę, ...naikina su-
tartis, kurios buvo pasirašytos ir Ta-
rybos Sąjungos, ir Rusijos, ...naikina
šalių įsipareigojimus, duotus vieni
kitiems, laikytis tam tikros tvarkos,
naikina egzistuojančias sienas, keičia
jas jėga, pamina nepriklausomybės
ir suvereniteto faktus. Todėl ta politi-
ka yra priešiška bet kokios civilizaci-
jos vertybėms.

...Tačiau aš vis tiek turiu viltį, aš
turiu viziją, kad ir kaip galbūt neįti-
kimai skambėtų, kaip kokiais ...1943 m.
pasakytų kas nors žodžius, kad jisai
mato Vokietiją Europos civilizacijos
pagrindine dalimi, pagrindine sude-
damąja europietiškos civilizacijos da-
limi. Tai skambėtų neįtikimai, bet
šiandien tai yra  faktas. Todėl aš irgi
atei tyje matau Rusiją Europos ir Va-
karų civilizacijos dalimi. Aš matau,
kad artėja tas laikas, kai iš šios tribū-
nos ...nuskambės oficialus Rusijos at-
siprašymas už Lietuvos sovietinę oku-
paciją. Neabejoju tuo.

Baigdamas savo kalbą aš krei-
piuosi į laisvos Lietuvos laisvus pi-
liečius. Kreipiuosi į Lietuvos pilie-
čius – krikščionis, musulmonus, visų
kitų religijų atstovus, kreipiuosi į lie-
tuvius, lenkus, rusus, baltarusius, uk-
rainiečius, žydus, totorius, latvius, es-
tus ir klausiu jūsų: Lietuvos piliečiai,
ar jūs šiandien vėl pasirengę ginti
savo laisvę? Esu įsitikinęs, kad taip....

Lietuvos Nepriklausomybės Akto sig-
nataro ambasadoriaus Petro Vaitie-
kūno kalba iškilmingame Laisvės gy-
nėjų dienos minėjime Seime sausio 13
dieną (iš stenogramos, sutrumpinta)

Petras Vaitiekūnas G. Savickio nuotr.
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rY t Ys
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

LINA VAITIEKŪNAITĖ

Lapkričio 30 d., su pirmuoju Ad vento sekmadieniu
prasidėjus naujiesiems liturginiams metams, Phila-
 delphijos lietuvių Šv. Andriejaus pa rapija įžengė ir į
naują savo gyvavimo dešimtmetį. Pirmojo Jėzaus pa-
 šaukto mokinio Šv. Andriejaus vardu pavadinta ben-
druomenė, prisimindama pirmuosius į JAV emigra-
vusius ir Philadelphijos apylinkėse ap sigyvenusius lie-
tuvius, atšventė savo 90-mečio jubiliejų.

Jubiliejinės šv. Mišios sukvietė daug žmonių –
jose dalyvavo per 500 visų kartų lietuvių: ir pir-
mosios imigracijos bangos angliakasių palikuo -

nys, ir Antrojo pasaulinio karo pabė gėlių kartos, va-
dinami „dypukai”, ir atvykę po Lietuvos nepri-
klausomybės atgavimo „trečiabangiai”. Kartu mel-
dėsi ir šventėje dalyvavo kai my ni nės New Jersey Lie-
tuvių Bendruo menės atstovai, daug amerikiečių, ku-
riems lietuvių susitelkimas, savo istorijos ir tradi-
cijų saugojimas tapo gyvu pavyzdžiu, parodančiu ma-
žos tau tos ryžtą ir galimybę išlikti net sunkiausio-
mis sąlygomis tiek savo tėvynėje, tiek už jos ribų. Phi-
ladel phijos lietuvių Šv. Andriejaus parapija šiuo metu
yra vienintelė lietuvių parapija Pennsylvanijos
valstijoje, kurioje kiekvieną sekmadienį šv. Mi šios
atnašaujamos lietuvių kalba. 

Pirmosios šv. Mišios – mokyklos koplyčioje

Šv. Andriejaus parapija buvo įkurta 1924 metais.
Philadelphijos arkivyskupo kardinolo Dennis Jo seph
Dougherty paskyrimu kunigas Juozas J. Čepukaitis
tais metais tapo naujos parapijos klebonu ir pradė-
jo jai vadovauti dar neturint bažnyčios ir klebonijos
– tik su arkivyskupijos dokumentu, ant kurio buvo
užrašytas parapijos vardas. Taip prieš 90 metų pra-
sidėjo Bažnyčios – tikinčiųjų lietuvių bendrijos na-
rių – steigimas.

Klebono ir parapijiečių sutarimu pirmiausia
buvo pradėta rūpintis mokyklos statyba, kuri truko
pirmuo sius trejus bendruomenės gyvavimo metus.
Dar daug metų Šv. Andriejaus parapija šv. Mišioms
naudojosi mo kyklos koplyčia. Naujojoje parapijos
bažnyčioje pirmosios šv. Mišios aukotos 1942 m. Di-
dįjį Ketvirtadienį, o 1946 m. nupirktas namas ir ša-
lia bažnyčios esančiai klebonijai.

Kada buvo perkamas dabartinis bažnyčios pa-
statas, parapijos narių skaičius ėmė mažėti. Apy-
linkės gy ventojai keitėsi sparčiau nei buvo tikėtasi,
todėl esant mažam mokinių skaičiui, 1960 m. Šv. And-
riejaus parapijinė mokykla buvo uždaryta. 1961 m.
į Šv. Andriejaus parapijos mokyklos patalpas perkelta
Philadelphijos lituanistinė mokykla.

Su lituanistinės mokyklos per kė limu Phila-
delphijos lietuvių gyvenimas taip pat kėlėsi į Šv. And-
riejaus parapiją. Todėl jos salėje dažniau bu vo or-
ganizuojami renginiai, o bažny čioje susirinkdavo vis
daugiau žmo nių. Čia atvykdavo ir Delaware bei
New Jersey valstijų miestuose gyve nantys lietuviai.

1965 m. Šv. Andriejaus bažnyčia tapo viena pir-
mųjų lietuviškų parapijų, kurioje pasauliečiui buvo
pati kėta lietuviškai skaityti žodžio litur gijos skai-
tinius. Nuo tada sekmadie niais atnašaujamose šv. Mi-
šiose čia visos apeigos atliekamos lietuviškai.

Dar plačiau lietuviškam Phila del phijos judėji-
mui Šv. Andriejaus pa rapija duris atvėrė 1966 m., jos
klebonu tapus kun. Jurgiui Degučiui. Parapijos na-
rių skaičius nemažėjo, o joje dar dažniau buvo or-
ganizuojami įvairių lietuviškų organizacijų susi rin-
kimai, posėdžiai ir choro repeticijos. Čia įsikūrė ir
Bendrojo Amerikos lietuvių fondo (BALF) skyriaus
centras.

1985 m. Šv. Andriejaus parapijos klebono parei-
gas perėmė kun. Kaje tonas Sakalauskas, kuris toliau
tęsė parapijos lietuviškas tradicijas, rėmė V. Krėvės
lituanistinę mokyklą bei kitas lietuviškas organi-
zacijas. Ypač daug laiko skyrė lankydamas ligo-
nius ir senelius, kurie nepajėgė patys atvažiuoti į baž-
nyčią.

Šv. Andriejaus parapija didžiuojasi ilga lietuvius vienijančia istorija

Parapija reikalinga visai 
lietuvių bendruomenei

Tačiau laikas darė savo – moki nių skaičius li-
tuanistinėje mokykloje mažėjo, jaunos šeimos ir vi-
durinė karta kraustėsi toliau už miesto. 1991 m. su-
sirinkę lietuviai padėkoti Vieš pačiui už atgautą Lie-
tuvos nepriklausomybę iš klebono išgirdo žinią,
kad dėl sveikatos jis padavė arkivyskupijai prašymą
atleisti jį iš klebono pa reigų ir išleisti į pensiją. Nie-
kam ne bu  vo abejonės, kad arkivyskupija, remdamasi
Šv. An driejaus parapijos statistika, žmonių skaičiaus
ir finan sinių metinių  pajamų duomenimis, jau bu-
vo pasiruošusi uždaryti parapiją,  neturinčią lietu-

vio kunigo.
Parapijos organizacijų vadovų ir aktyvesniųjų

narių susitikime jaunų šeimų atstovei Renatai Ku-
čienei pa vyko įtikinti arkivyskupijos atstovą, gene-
ralinį vikarą prelatą, Thom Hil ferty, kad Šv. And-
riejaus parapija yra neeilinė parapija, kad ji tikrai
yra gyva ir labai reikalinga visai lietuvių bendruo-
menei. Tuomet parapijos rū pestis buvo tik nuolati-
nio lietuvio kunigo trūkumas.

Prelatas T. Hilferty, sužavėtas parapijos narių ryž-
to ir solidarumo, gausesnio dalyvavimo sekmadienio
šv. Mišiose ir kolektyvuose, rekomendavo kardinolui
Anthony Joseph Bevilacqua parapijos neuždaryti ir
jo vienuolijai, tėvams pauliečiams da vus leidimą, pa-

Roma ir Antanas Krušinskai arkivyskupui Charles J. Chaput įteikė specialiai jam Lietuvoje išaustą juostą su jo vardu
ir pavarde. 

Į Šv. Andriejaus parapijos 90-mečio jubiliejų susirinko per 500 žmonių. Petro Vaškio nuotraukos
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kvietė Tėvą Timotiejų Burkauską,
OSP, tapti Šv. Andrie jaus parapijos
administratoriumi kunigu Petru Bur-
kausku.

Per trumpą laiką, dirbdamas la bai
sunkiomis sąlygomis, atsisakęs vie-
nuoliško gyvenimo kun. Petras Bur-
kauskas su parapijos komitetu sure-
montavo kleboniją, bažnyčioje įvedė
gerą garso sistemą ir svarbiausia – pa-
gyvino parapijos narių dalyvavimą
jos gyvenime. Artėjant 70 metų para-
pijos jubiliejui, klebonas jos švento-
riuje pastatė lietuvišką, liau dies me-
nininko Lietuvoje Algir do Liepinaičio
sukurtą kryžių.

Rūpindamasis Šv. Andriejaus pa-
rapijos gyvavimu, kun. Petras Bur-
 kauskas atvedė ją ir prie 90-mečio ju-
 biliejaus. Klebonas džiaugiasi, kad
per šį laikotarpį parapija rūpinosi
tiek jos nariai, tiek Philadelphijos ar-
ki vyskupijos vadovybė – tikinčiuo-
sius aplankė kardinolai Anthony Jo-
seph Bevilacqua ir Justin Francis Ri-
gali, arkivyskupas Charles Joseph
Chaput, viešėjo išeivijos lietuvių ka ta-
likų vyskupas Paulius Antanas Bal-
takis, OFM ir kiti dvasininkai. „Ar-
kivyskupijos vadovų vizitai to kio je
mažoje parapijoje rodo, kad jiems
svarbus jos tikinčiųjų gyvenimas –
bendri rūpesčiai ir sunkus bei atkak-
lus darbas juos sprendžiant”, – kalbė-
jo klebonas P. Burkauskas.

Saugo lietuvių tautos vertybes

Šv. Andriejaus parapijos 90-me čio
jubiliejuje dalyvavęs arkivys kupas
Charles J. Chaput savo pamoksle taip
pat patvirtino, kad lietuviai visomis iš-
galėmis ir bendradarbiaudami tikrai
išlaiko savo parapiją. Su sirinkusiems
arkivyskupas palinkėjo ir toliau gerb-
ti savo tradicijas, įžengus į Adventą ne-
pasiduoti tik dovanų pirkimo šurmu-
liui, o ruoštis didžiausiai metų šven-
tei – kūdikėlio Jėzaus gimimui – Šv.
Kalėdoms.

Krikščioniškosios brandos para-
pijos ženklą arkivyskupui parodė sep-
 tyni jos nariai, kuriems arkivys kupas
šventės metu suteikė Sutvir ti nimo
sakramentą. Daugiau nei 6 mė nesius
kiekvieną sekmadienį po šv. Mišių
juos ruošė Jonas Dunčia, jau daug
metų parapijos jaunimui pade dantis
pasiruošti Pirmajai komunijai ir Su-
tvirtinimo sakramentui.

Lietuvių tautiniai motyvai atei ty-
je išliks ir pačioje Šv. Andriejaus baž-
nyčioje. Šventės metu prie al to riaus
buvo pritvirtinta choro dovanota nau-
ja Lietuvoje austa juosta su žodžiais
„Šv. Andriejaus parapijai 90”. Prieš tai
prie altoriaus buvo pri kabinta juosta,
skirta 75-ajam parapijos jubiliejui.

Šv. Andriejaus parapijos lietuvių
pastangos išlaikyti savo tautos verty-
bes buvo matomos ir arkivyskupui
Charles J. Chaput skirtose dovanose.
Philadelphijos arkivyskupijos vado vui
Roma ir Antanas Krušinskai už sakė ir
iš Lietuvos atvežė išaustą juostą, ku-
rioje buvo įaustas jo vardas ir pavar-
dė. Medinį, liaudies motyvais išdro-
žinėtą pakabinimą juostai įteikė ją pa-
daręs parapijietis Henryk Jo ze fowski.
Aušros Vartų Marijos paveikslą si-
dabriniuose rėmuose parapijos vardu
įteikė skautų atstovė Danutė Surdė-
nienė ir rožių puokštę – ateitininkų at-
stovė Kristina Volertienė. Arkivys-
kupas buvo sužavėtas ir pa tvirtino,
kad daug parapijų yra ap lankęs, bet
niekur nėra negavęs tokių reikšmin-
gų ir brangių dovanų.

Jubiliejaus šventėje su arkivys ku-
pu šv. Mišias koncelebravo septyni
kunigai: parapijos klebonas kun. Pe t-

ras Burkauskas, parapijos pirmtakų sū-
nus kun. Danielius Staniškis, parapijos
komiteto kopirmininkės Ange lės Puo-
džiūnienės sūnus kun. Jonas Puodžiū-
nas, OFM, klebono artimi ko legos ku-
nigai mons. George Ma jo ros ir kun.
Paul C. Convey, CO, iš Len kijos atvykęs
kun. Wojctiech Przy bylski ir ypatingas
svečias, Šventą Sostą Washingtone at-
stovaujantis mons. Rolandas Makrickas
(Apaštalinės nunciatūros Washingto ne
pirmasis sekretorius).

Šventėje negalėjęs dalyvauti Lie tu-
vos Vyskupų Konferencijos delegatas
užsienio lietuvių katalikų sielovadai
prelatas Edmundas Putrimas parapi-
jiečiams atsiuntė sveikinimą, kuriame
apžvelgdamas parapijos isto riją, pa-
brėžė, kad plytų pastatas tapo „gyvai-
siais akmenimis” ir Tikinčiųjų Ben-

drija, kurioje iki šiol lietuviai buriasi
melstis ir garbinti Viešpatį, skelbia ir
išgyvena Dievo žo dį, švenčia Sakra-
mentus.

„Dabarties kartos žmonėms Jūsų
parapija yra gilia prasme bylojantis pa-
minklas. Jūsų ir visos mūsų lietuvių
parapijos išeivijoje išlieka centru, į
kurį sutelktas dėmesys ir rū pestis, ta-
čiau ne iš sunkios pareigos, bet iš mei-
lės Dievui, tėvynei ir bendruomenei,
kurioje gyvenate ir kurioje auga Jūsų
vaikai ir vaikaičiai”, – į susirinku-
siuosius sveikinimo laiš ku kreipėsi
prelatas E. J. Putrimas.

Šventei ruošėsi iš anksto

Šv. Andriejaus bažnyčios skliautus
švenčiant jubiliejų sudrebino ir Phila-

Jubiliejaus šventėje su arkivyskupu šv. Mišias koncelebravo septyni kunigai.

Altorių papuošė parapijos choro Lietuvoje užsakyta ir dovanota altoriaus juosta, skir-
ta 90-tajam parapijos jubiliejui.

delphijos lietuvių choras „Lais vė”,
kiekvieną sekmadienį giedantis per
lietuviškas Mišias šioje bažnyčioje. Šia
proga taip pat vargonais grojo kaimy-
ninės parapijos atstovas James Pa-
vlock, talkino kantorė Mary Ann Tanc-
red, chorui pritarė smuikininkė Brigita
Kasinskienė, pučiamųjų inst rumentų
ir būgno garsai.

Chorui vadovaujanti Ilona Ba bins-
kienė sakė, kad choras parapijos jubi-
liejui pradėjo ruoštis iš anksto ir sten-
gėsi, kad programa būtų įdomi ir gerai
skambėtų. Todėl ir repeticijos tapo
dažnesnės – repetavo penktadienio va-
karais ir sekmadieniais prieš ir po šv.
Mišių. „Norėdami parodyti, kokios gra-
žios ir melodingos yra mū sų dainos–
giesmės, į programą įtrau kėme būsi-
mos dainų šventės kūrinį – dainą ‘Tė-
vyne mūsų’, taip pat ‘Kur giria žaliuo-
ja’ ir originalią lietuvio vargonininko
Vido Pinkevičiaus su kurtą giesmę ‘Auš-
ros žvaigždė’”, – pasakojo dirigentė.

Šv. Andriejaus parapijos 90-mečio
jubiliejaus šventė po šv. Mišių persikėlė
į parapijos salę. Visų daly vių laukė
klebono P. Burkausko organizuotos
vaišės, parapijos komiteto paruoštas
saldumynų stalas, kurio centre buvo lie-
tuviškas šakotis ir tortas su visų Su-
tvirtinimo sakramentą priėmusių jau-
nuolių vardais. Vaišių metu grojo kai-
mo kapela „Varpelis”, vadovaujama
„pirmos bangos” Ame ri kos lietuvės
Lynne Cox.

Jautė dvasinį ir tautinį pakilimą

Bendruomenės nariai rinkosi į pa-
rapijos salę kaip ir kiekvieną sekma-
dienį po šv. Mišių, siekdami pa bendrau-
ti prie kavos ir lengvų už kandžių, pa-
būti kartu. Šv. Andriejaus parapijos 90-
mečio šventė jos nariams buvo reikš-
minga, nes ji subūrė visų kartų Phila-
delphijos lietuvius. „Visi jautėme pa-
sididžiavimą, kad turime gyvą parapi-
ją su mus aptarnaujančiu lietuvių kle-
bonu. Jautėme ir didelį dvasinį, tauti-
nį pakilimą, pasididžiavimą”, – kalbė-
jo parapijiečiai ir išreiškė viltį, kad šios
šventės nuotaikos uždegs bendruome-
nei pasiryžimą dažniau lankyti para-
piją bei aktyviau prie jos gyvavimo pri-
 sidėti. – Parapijai reikia jaunų šeimų
gyvo dalyvavimo jos gyvenime. Taip pat
reikalinga vidurinė karta su tvirtu fi-
nansiniu pagrindu, o vyresnioji karta
– su savo dvasinėmis ir lietuviškomis
vertybėmis, kurios visų pirma yra tvir-
tas pagrindas parapijai išlikti.”



Dėmesio!  Dėmesio!  Dėmesio!
Pasižymėkite savo kalendoriuje!
Tradicinė Čikagos lietuvių skautų Kaziuko mugė
vyks kovo 1 d., sekmadienį, Ritos Riškienės sa-
lėje, Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Ši pa-
vasario šventė prasidės šv. Mišiomis 9 val. r.
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje. Mu-
gės atidarymas – Ritos Riškienės salėje 10 val.
r. Kviečiame lietuvišką visuomenę, jų draugus,
šeimos narius atvykti ir paremti šią lietuvišką jau-
nimo organizaciją.
Kasmet rengiama Kaziuko mugė pritraukia vis naujų prekiautojų. Tad ir
šiais metais kviečiame visus, norinčius dalyvauti mugėje su savo darbais (nuo 9 val.
r. iki 2 val. p. p.). Prekystalio kaina – 65 dol. Daugiau informacijos suteiks Aušra Pet-
ry el. paštu: kmvendors2015@gmail.com
arba tel. 708-349-8432
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skaut YBės keLias

Kur vyks Tautinė stovykla?

2014m. lapkričio 15–16 d. Čika-
gos apylinkėje įvyko net ke-

turi Donato Ramanausko prisistatymai
tema „Kur vyksTautinė stovykla?”
Tuo se susirinkimuose dalyvavo  per 100
su si domėjusių klausytojų (apie 40 pa-
žadėjo talkininkauti stovyklos paruo-
šime).

Iki š. m. kovo mėn. 1 d. LSS taryba
laukia pasiūlymų, kur rengti  sto vyk-
lavietę Lietuvių skautų sąjungos šimt-
mečio jubiliejui, kurį švęsime 2018 m.
LSS taryba peržiūrės pasiūlymus ir iki

2015 m.  pabaigos nuspręs,  kokioje  sto-
vyklavietėje rengti Tauti nę stovyklą. 

Paskutinė Tautinė stovykla vyko
Lietuvoje 1938 metais; visos kitos Tau-
tinės stovyklos jau rengtos išeivijoje,
naudojant svetimtaučių stovyk lavietes.
Išimtis – Penktoji Tautinė stovykla
(1968 m.), kuri vyko Rako stovyklavie-
tėje, netoli Custer miestelio, Michiga-
no valstijoje (JAV).  Čikagos tuntai
bei Rako stovyklos administracija yra
pasiryžusios po penkiasdešimties metų
pertraukos savo miškuose surengti
Dešimtąją Tautinę stovyklą. (Primin-
sime,  kad nuo 1953 m. penkmetinės Ju-
biliejinės stovyklos išeivijoje vyko sve-
timtau čių stovyklavietėse ir tik 1993 m.
Jubiliejinė stovykla vyko Rako miš kuo-
se, kurioje stovyklavo per 600 stovyk-

lautojų).
LSS stovyklavietės Kanadoje (Ro-

muvos stovykla), Californijoje (Ram-
byno stovykla) bei Atlanto rajonas,
kuris kasmet stovyklauja BSA sto-
vykloje, taip pat ruošiasi teikti sa vo pa-
siūlymus. Tad Čikagos   skautams me-
tamas iššūkis – įrodyti, kad Rako sto-
vykla yra geriausia ir tinkamiausia
vieta rengti Tautinę jubiliejinę sto-
vyklą.

Kodėl rengti Tautinę stovyklą
Rako miškuose?  Yra visa eilė prie žas-

 čių, pvz.:
• Rako stovykla gali

priimti iki 1 000 stovyklau-
tojų (tiek stovyklavo 1968
m.).

• Rako stovykla gali-
ma  naudotis visą vasarą, o
ne tik sezono pabaigoje,
kaip  daug metų daroma
BSA (Ameri kos skautų)
stovyklavietėse).

• Šioje stovyklavietėje
galima įkvėpti daugiau lie-
tuviškos dvasios negu sve-
timtaučių stovyklavietėse.

• Rako apylinkėje gali-
ma iškylauti ir rengti įvai-
rias išvykas, nes Rako miš-
kas  yra pačiame  Manistee
National Forest draustinio
pakraštyje, per kurį teką
Marquette upė ir veda
North Country Trail išky-
lavimo takai.

• Už 800 metrų yra
Lake Eden ežeras vandens
užsiėmimams, o už 15 km –
Bass Lake ežeras ir didysis
Lake Michigan ežeras, ku-
riuose galima buriuoti.

• LSS paremtų savą stovyklavietę.
Daugelis dabartinių pastatų Rake

buvo pastatyti dar prieš 1968 m. sto-
vyklą.  Nepriklausomai nuo to, ar LSS
pasirinks Rako stovyklą ar ne, atėjo lai-
kas kai kuriuos pastatus perstatyti, at-
naujinti.  Aktyviai ieškome talkininkų
ir rėmėjų, kurių dėka būtų galima at-
likti pagerinimo darbus. Taip pat  rei-
kia išvalyti miš ką, jei ateityje tikimės
priimti apie 600 stovyklautojų.

Jie norite prisidėti prie  „Rakas
2018” planų, prašome pranešti: Dona-
tas Ramanauskas:  donatasramanaus-
kas@rocketmail.com arba tel. 630-715-
8755

Vis budžiu!
Brolis Donatas

Pranešimas Filisterių skautų sąjungos 
Čikagos skyriaus nariams 

Pranešame, kad išrinkta nauja 
Filisterių skautų sąjungos Čikagos skyriaus valdyba:

Pirmininkė – v.s. fil. dr. Vilija Kerelytė
Sekretorė – ps.f il Birutė Vilutienė

Iždininkas – fil. Leopoldas von Braun
Renginių vadovė – v.s. fil. Jūratė Variakojienė
Korespondentė – v.s. fil. Aušra Jasaitytė Petry

Skelbimai – vyr. sk. vsl. fil. Julia ozers
Fotografė/Facebook – vyr. sk. vsl. fil. Aleksytė Stalionytė

FSS Čikagos skyriaus veiklos kalendorius

Vasario 8 d., sekmadienį: Pietūs ir paskaita su dr. Jonu Prunskiu. Popietė vyks
Ateitininkų namuose Lemonte 12:30 val. p. p.

Vasario 28 d., šeštadienį: Pasiruošimas Kaziuko mugei. Renkamės 11 val. r.
Vydūno fondo patalpose.

Kovo 1 d., sekmadienį: Tradicinė Čikagos lietuvių skautų Kaziuko mugė. Šv.
Mišios 9 val. r. Mugės atidarymas Ritos Riškienės salėje 10 val. r.

Balandžio 19 d., sekmadienį: V.s. fil. dr. Vilijos Kerelytės koncertas „Atnešk
man dainą!”. Koncertas vyks Lietuvių Fondo salėje, Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte. Pradžia – 12:30 val. p. p.

Birželio 13 d., šeštadienį: V.s. fil. dr. Vilijos Kerelytės Gimimo die nos poky-
lis. Pradžia – 12 val. p. p. Vieta bus pranešta vėliau.

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais – atostogos

Rugsėjo 20 d., sekmadienį:  Paskaita ir pietūs Ateitininkų namuose Le-
monte.  Pradžia – 12:30 val. p. p.

Spalio 17 d., šeštadienį: Metinė šventė Ateitininkų namuose Lemon te. Pra-
džia – 5 val. p. p. 

Laukiame visų!

Ženklas įvažiuojant į Rako stovyklą. Nuotraukos iš asmeninio albumo

Stovyklaujame su šypsena.

Rako miškuose gali stovyklauti  net ir patys mažiausi.
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Po DieVo sParnu

RENATA ŽIŪKAITĖ

Jau 27 kartą šiais metais garbaus am-
žiaus mokytojų iš Trakų šeima išsiruošė
į Taize jaunimo žiemos susitikimą Čeki-
joje, Prahoje. Teklė Kanclerienė sutiko
papasakoti, ką jiems su vyru reiškia Tai-
ze ir kas juos skatina kasmet žiemą pa-
likti šiltus namus, krautis lagaminus ir ke-
liauti į vis naują Europos miestą.

– Sakykite, kaip Jūs atradote Taize? Ko-
kia buvo jūsų pirmoji patirtis?

– Mokykla, kurioje aš dirbau, drau-
gavo su Lenkijos Kulio katališko uni-
versiteto studentais. Aš dėsčiau moki-
niams prancūzų kalbą, turėjau savo
auklėjamąją klasę. Pas mus atvažiavo
studentai iš Lenkijos, pakvietė atvykti
į Vroclavą, į tarptautinį susitikimą,
kur suvažiuos jaunimas iš viso pasau-
lio. Bet prašė  įforminti dokumentus, o
to meto politinėmis aplinkybėmis tai ne-
buvo taip paprasta. Lietuva dar buvo at-
skirta nuo viso pasaulio už geležinės už-
dangos, nes buvo 1988 m. Reikėjo dvie-
jų leidimų – iš Komjaunimo ir Partijos
komitetų.

Apie Taize buvau girdėjusi viena
ausimi. Pradėjome ruoštis. Žinojau,
kad tai tikėjimo mokykla. Nepaprastas
jaunimo suvažiavimas. Partijos komi-
tete pasakiau, kad kvietė Varšuvos uni-
versitetas, ir mums davė leidimą. Su-
siruošėme 25 vaikai ir 2 mokytojos.
Geležinkelio stotyje jaunimo daug, visi
linksmi. Mes nežinojome, kur važiuo-
jame, kas mūsų laukia.

Atvažiavome į vakarines pamal-
das pavėlavę ir pataikėme kaip tik tą
akimirką, kai visi nutyla, meldžiasi
tyloje. Vaikai, išaugę sovietinėje siste-
moje nebuvo matę nieko panašaus – kad
tiek daug jaunimo vienoje vietoje taip
melstųsi... Jie visi kaip vienas suklupo
ant kelių, nes pirmą kartą gyvenime pa-
juto Dievą.

– Ar per tą pirmąjį Taize susitikimą pa-
jutote Lenkijos žmonių svetingumą?

–Taip. Mus visus priėmė šeimos,
jautėmės priimti nepaprastai svetingai.
Pavyzdžiui, mes patekome pas vieną
moteriškę kaime už Vroclavo Olesni-
coje, tai ta moteriškė dėl mūsų dviejų
paskerdė kiaulę, mus sočiai maitinda-
vo rytą ir vakarą. Ji gyveno tik su sū-
numi, kuris patarnaudavo bažnyčioje. 

Kartą, prisimenu, važiuojame met-
ro į bendras Taize pamaldas ir kalbamės
lietuviškai. Girdžiu, kiti kalbasi pran-
cūziškai. Išgirdęs mus prancūzas su-
kluso, klausia: „Kokia kalba kalbate?”
„Lietuviškai”, – atsakėme. „Kaip lietu-
viai atvažiavo čia į Taize? Neįtikėtina”.

– Vroclavas buvo tik pradžia. Tačiau Die-
vas jau buvo Jums paruošęs dar kažką di-
desnio – jo plane buvo Taize kaimelis Pran-
cūzijoje...

– Taip. Mes grįžome iš Vroclavo lai-
mingi, pilni įspūdžių. Ten būnant vie-
nas iš Taize brolių pasiūlė mums at-
vykti į Taize kaimelį, kuris yra apie 100
km nuo Liono Prancūzijoje. Vasario
mėnesį gavome kvietimą į Prancūziją,
į Taize. Aš meldžiausi – Dieve, jei nori,
kad nuvažiuotume, padaryk stebuklą...
Šįkart buvo sudėtingiau, Prancūzija
yra kapitalistinė šalis. Reikėjo pereiti
daug instancijų – KGB, Švietimo mi-
nisterija, Užsienio reikalų ministerija...

Amžini piligrimai: Teklė ir Ričardas Kancleriai

Turėjome gauti Prancūzijos, Vokieti-
jos ir Belgijos vizas. Buvo numatyta iš-
vykti vasarą, o dokumentus pradėjau
ruošti jau nuo vasario mėnesio. Likus
mėnesiui atsakymo iš KGB nėra. KGB
nepatvirtinus, negali eiti į jokias kitas
instancijas, negali užsakyti bilietų. Su
manimi dirbo KGB agento žmona,
rusų kalbos mokytoja. Aš jos papra-
šiau pasiteirauti vyro, kokia yra mūsų
situacija. Po poros dienų gaunu atsa-
kymą – nueik į KGB. Ten klausė – kas
tas Taize? Jie nieko nežinojo apie tai.
Pasakiau, kad tai tokia stovykla, vai-
kai važiuos pasimokyti kalbų, tad pa-
rašą gavome. Apėję kitas instancijas,
turėjome kovoti dėl vizų. Vokietijos
ambasadoje žmonės savaitėmis lauk-
davo. Bet Dievas ir čia mums padėjo.

Atvažiavome į Taize kaimelį, o
kažkas pranešė apie mus broliui Ro-
ger, Taize vienuolyno įkūrėjui, kad ,,at-
važiavo lietuviai”. Jis atbėgo mūsų pa-
sitikti ir sako: „Įvyko stebuklas, lie-
tuviai atvažiavo, geležinės sienos griū-
na!”

Tai buvo pranašiški žodžiai 1989
birželį, nes jau tų pačių metų rudenį
griuvo Berlyno siena ir mes netrukus
paskelbėme nepriklausomybę.

Ten buvo tokia lenta, kur buvo pa-
rašyta visomis kalbomis – ,,Sveiki, at-
vykę!” Aš parašiau lietuviškai, nes
mes buvome pirmieji lietuviai, atvy-
kę į Taize kaimelį. Prieš mus tik vie-
nas estas čia buvo apsilankęs.

Taip prasidėjo mūsų gyvenimas
su Taize nuo gruodžio iki gruodžio. 

Grįžę mokykloje nebijojome kal-
bėti, pasakoti apie savo patirtis. 

Nuo to karto kiekvienais metais
su mokiniais organizuodavomės žie-
mą į Europos jaunimo susitikimus, ar
vasarą keliaudavome į patį Taize kai-
melį Prancūzijoje. Atsimenu 1990 m.,
kai išgyvenome baisiuosius sausio
13-osios įvykius, visi mus stabdė, no-
rėjo padėti. Lietuvos vardas nuolat
buvo skanduojamas, visiems buvo
toks stebuklas, kad mes sugebėjome
prieš Sovietų Sąjungos sunkiąją arti-
leriją tik giesmėmis ir malda laimėti.

Atkelta iš 1 psl.

Šiandien renginyje Washingtone
simboliškai susijungia įvairių kartų
kova už laisvę – mūsų senelių karta po-
kario   ‘Nematomame fronte’, mūsų
tėvų karta, išsaugojusi laisvę tiek
mūsų senojoje ambasadoje, tiek ‘pa-
vergtų tautų’ demonstracijose, vyku-
siose prie pat University Club ir Rusi-
jos ambasados, taip pat mūsų karta,
kuri stovėjo Vilniuje prie televizijos
bokšto, bei ateities kartos, kurios jun-
giasi į kovą už Ukrainos, o galų gale ir
pačios Rusijos laisvę”. 

JAV Kongreso narys John Shim-
kus susirinkusiems pabrėžė, kad lais-
vė niekada nebuvo ir nebus duotybė,
kad ji reikalauja nuolatinio budrumo
ir pasirengimo už ją kovoti.

66-ąjį gimtadienį švenčiantis le-
gendinis Lietuvos draugas kaip niekas
kitas tuo metu JAV administracijoje
akylai sekė ir išgyveno įvykius naktį
iš sausio 12-osios į sausio 13-ąją, skatino
JAV administracijos reaguoti į įvy-
kius Lietuvoje tuomet ir lygiai taip pat
skatina JAV bei visą Vakarų bendruo-
menę tvirtai ir ryžtingą reaguoti į da-
bartinius įvykius Ukrainoje. J. Shim-
kus pabrėžė, kad niekas niekada ne-
numalšins lietuvių laisvės troškimo, o
1991 metų sausio 13-osios įvykiai ir lie-
tuvių bebaimė kova už ją yra pavyzdys
pačiai Amerikai ir amerikiečiams, kas
yra laisvė ir kokius tikslus turi ginti
pati Amerika.  

LR ambasados Washingtone info

Laisvės gynėjų dienos minėjimas Washingtone

– Šiais metais Taize žiemos susitikimas
vyko Prahoje. Jums teko dalyvauti ir pir-
majame Prahos žiemos susitikime 1990 m.,
kai čekai tik ką buvo išsivadavę iš sovieti-
nių gniaužtų. Ar pasikeitė Praha praėjus 24-
eriems metams?

– Prieš 24-erius metus buvo visai
kita dvasia. Žmonės kaip ir Lietuvoje
dar turėjo daug idealizmo. Bažnyčios
dar buvo pilnos.

Per Taize susitikimą daugumą pi-
ligrimų priėmė šeimos, mažai kam
teko šalti mokyklų salėse. 

Per šį susitikimą pastebėjome, kad
Praha jau labai pasikeitusi. Nebeliko
ankstesnio svetingumo, daugiau kaip
pusė piligrimų prisiglaudė parapijose
ir mokyklose, bet ne šeimose. Bažny-
čios ištuštėjo, Čekija tapo viena la-
biausiai ateistiškai nusiteikusių Eu-
ropos valstybių. 

Vis dėlto mes ir per šį susitikimą
buvome laimingi. Mano vyras Ričardas
turi širdies stimuliatorių, tačiau jam
pavyko įkopti į kalną, kur stovi Šv. Vito

katedra. O kai mes visi kartu susirin-
kome melstis už taiką pasaulyje, kokia
tai jėga... Broliui Roger buvo įteikta
UNESCO premija, bet aš manau, jis nu-
sipelnė gauti Nobelio taikos premiją.
Nežinau, kodėl šiai premijai jo niekas
nepristatė. 

– Ar dar norėtumėte nuvykti į kitais me-
tais vyksiantį Taize žiemos susitikimą Is-
panijoje, Valensijoje?

– Mes su vyru labai norėtume, ne-
paisant mūsų garbaus amžiaus. Jeigu
nepavyks, savo namuose turime įrengę
Taize kampelį su ikonomis, tad vieny-
simės kartu su visais piligrimais mal-
doje. Mes jau buvome Taize susitiki-
muose tiek daug kartų, tiek daug visko
išgyvenome. Daug kartų kartu vežėme
jaunimą, kad jis labiau priartėtų prie
Dievo, kad suprastų didžiulį Taize bro-
lių indėlį į susitikimą, jų didelį atlie-
kamą darbą, kad tūkstančiai jaunų
žmonių  galėtų atvykti ir melstis kar-
 tu. 

Amžinieji piligrimai Teklė ir Ričardas Kancleriai Asmeninio archyvo nuotraukos
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LietuVa ir PasauLis

Skaičiuoja ciklono „Feliksas” padarytą žalą

Lietuvos prezidentė tapo Metų žmogumi Ukrainoje

Diskutuos apie Rusijos agresijos pasekmes 
Vilnius (BNS) – Trakuose ir Vil-

niuje vyksiančiuose „Sniego” ir Vil-
niaus intelektualų forumo susitiki-
muose daugiau nei šimtas įtakingų po-
litikų, ekspertų bei Rusijos opozicijos
veikėjų diskutuos apie Rusijos agresi-
jos pasekmes. 

Sausio 15–16 d. bus kalbama kaip
Vakarams apsaugoti savo visuomenes
ir vertybes Rusijai agresyviai perbrai-
žant Europos žemėlapį, kaip nustatyti
Vakarų santykius su Rusija, kaip padėti
Ukrainai, Moldovai, Gruzijai ir kitoms
šalims įveikti patiriamą Rusijos spau-
dimą ir toliau siekti euroatlantinės in-
tegracijos tikslų.

Neformaliame „Sniego susitiki-
me” („Snow Meeting”) dalyvaus Šve-
dijos parlamento pirmininkas Urban
Ahlin, Latvijos ir Slovakijos užsienio
reikalų ministrai Edgars Rinkevičs bei
Miroslav Lajčak, Estijos užsienio poli-
tikos vadovė Keit Pentus-Rosimannus,
JAV valstybės departamento ir prezi-
dento administracijos atstovai, NATO
generalinio sekretoriaus pavaduotojas,
ES ir NATO šalių pareigūnai, analitinių
ir tyrimų centrų tarptautinės ir sau-

gumo politikos ekspertai. Tarptautinį
pripažinimą užsitarnavusiame susiti-
kime laukiama daugiau kaip 60 žinomų
užsienio ir Lietuvos politikų, pareigū-
nų ir ekspertų.

Tuo pat metu Užsienio reikalų mi-
nisterija ir Rytų Europos studijų cent-
ras jau antrą kartą organizuoja „Vil-
niaus intelektualų forumą”, kurio tiks-
las – plėtoti dialogą su Rusijos visuo-
menės atstovais.

Renginyje dalyvaus apie 70 dalyvių,
tarp jų – buvęs Rusijos premjeras Mi-
chailas Kasjanovas, žinomas Rusijos po-
litikas Borisas Nemcovas, akademikai
ir mokslininkai Lilija Ševcova, Andre-
jus Piontkovskis, Andrejus Ilariono-
vas, Andrejus Zubovas, žurnalistai bei
visuomenės veikėjai.

Penktadienį pirmą kartą įvyks ir
bendra „Sniego susitikimo” ir „Vil-
niaus intelektualų forumo” diskusija.
Renginio svečias – Michailas Chodor-
kovskis.

Tradiciniai „Sniego susitikimo”
renginiai organizuojami jau aštuntąjį
kartą.

Kijevas/Vilnius (ELTA) – Už tvir-
tą ir nuoseklią paramą Ukrainos ne-
priklausomybei šios šalies Aukščiau-
sioji akademinė taryba Lietuvos pre-
zidentę Dalią Grybauskaitę paskelbė
Metų žmogumi.

„Prezidentė Dalia Grybauskaitė
nuosekliai ir atkakliai gina Ukrainos
interesus aukščiausiu tarptautiniu
lygiu remdama Ukrainos demokratijos
siekį. Jos balsas girdimas iš pačių įta-
kingiausių tarptautinių tribūnų, pa-
tvirtindamas mūsų šalies teisę būti ly-
giai tarp Europos valstybių”, – rašoma
oficialiame Aukščiausiosios Ukrai-
nos akademinės tarybos rašte. 

Metų žmogaus titulu Ukrainoje
apdovanojami nusipelnę politikos, kul-

tūros, meno atstovai už indėlį stipri-
nant šalies nepriklausomybę, para-
mą ir meilę Ukrainai, jos žmonėms, is-
torijai ir tradicijoms. Aukščiausiąją
Ukrainos akademinę tarybą sudaro iš-
kilūs intelektualai, visuomenės vei-
kėjai ir akademinės bendruomenės
nariai.

Šį apdovanojimą anksčiau yra
pelnę popiežius Jonas Paulius II, Len-
kijos prezidentas Aleksander Kwas-
niewski, Gruzijos prezidentas Mi-
chailas Saakašvilis, Lietuvos prezi-
dentas Valdas Adamkus, ES ypatin-
gasis užsienio politikos įgaliotinis Ja-
vier Solana, Europos Tarybos gene-
ralinis sekretorius Walter Schwim-
mer, JAV senatorius John MacCain. 

Rusija stiprins kovos pajėgumus

Maskva (BNS) – Rusijos Federa-
cijos Gynybos ministerijos pastangos
2015 metais bus sutelktos į grupuotes
Kryme, Karaliaučiaus regione ir Ark-
tyje, pareiškė Generalinio štabo virši-
ninkas Valerijus Gerasimovas, kuris
yra ir ministro pirmasis pavaduotojas.

„2015 metais Gynybos ministerijos

pagrindinės pastangos bus sutelktos į
ginkluotųjų pajėgų junginių ir karinių
dalinių kovos galimybių stiprinimą, ko-
vinės sudėties didinimą pagal karinio
organizavimo planus. Ypatingas dė-
mesys bus skiriamas grupuotėms Kry-
me, Kaliningrado srityje ir Arktyje”, –
sakė V. Gerasimovas.

Ryga (BNS) – Atlikti natūraliza-
vimo procesą ir gauti pilietybę Latvijoje
gana lengva, bet daugelis pilietybės
neturinčių asmenų nenori tai daryti,
pareiškė Maskvoje Latvijos užsienio
reikalų ministras Edgars Rinkevičs.

Latvijos pilietybei gauti jos netu-
rintys asmenys turi mokėti latvių kal-
bą, žinoti Latvijos konstitucijos ir is-
torijos pagrindus, paaiškino E. Rinke-
vičs ir pažymėjo, kad ši pilietybės Lat-
vijoje neturėjimo problema – viena iš

temų, kuria kalbama beveik kiekvie-
name Latvijos ir Rusijos vyriausybių at-
stovų susitikime, ir nė viena pusė ne-
ketina nusileisti.

Jo kolega Rusijos ministras Ser-
gejus Lavrovas išreiškė nuomonę, kad
Latvijoje gyvenantys rusai nori gy-
venti Latvijoje, o ne SSRS ar Rusijoje;
jie savo laiku balsavo už Latvijos pasi-
traukimą iš SSRS, todėl, neteisinga
tai, kad šie žmonės lig šiol neturi Lat-
vijos pilietybės.

Vilnius (ELTA) – Nuo savaitgalį
Lietuvą pasiekusio uraganinio vėjo,
kurio gūsiai Klaipėdoje pirmadienį
siekė iki 32,5 m/s, labiausiai nukentė-
jo Baltijos pakrantė. 

Labiausiai nukentėjo I Melnragės
krantai, kuriuos jau buvo paardę ir sau-
sio 2–4 d. čia siautę stiprūs vėjai, o da-
bar dar nuardyta nuo 4 iki 6 m pajūrio
apsauginio kopagūbrio.

Palangoje bangos pasiekė pajūrio
apsauginį kopagūbrį ir apardė jį bei jo
papėdę, suformuodamos stačius skar-
džius. Visame „Olandų kepurės” ruože
aukštos bangos nuardė po 2-5 m papė-
dės atskiruose skardžio ruožuose.

Audra padarė nuostolių ir Kuršių
nerijos nacionaliniam parkui. Labiau-

siai nukentėjo pietinis pusiasalio kran-
to ruožas, ypač Kopgalis. Daugiausia ža-
los padaryta Nidos, Preilos ir Pervalkos
rekreacinių zonų dalyse. Kuršių neri-
joje iš viso nuplauta ar apgadinta 19,5
tūkst. kvadratinių metrų pakrantės.

Šiuo metu pajūryje vertinami tik
infrastruktūros nuostoliai. Smėlio pra-
radimo nuostoliai galės būti įvertinti,
kai nukris vandens lygis. Stiprūs vėjai,
įsisukę į miškus, ir čia paliko savo
pėdsakų – išversta apie 30-40 tūkst. ku-
binių metrų medienos. Bene labiausiai
nukentėjo Tauragės urėdijos miškai.
Nuostolius skaičiuoja ir Šilutės, Kre-
tingos, Raseinių, Prienų, Marijampolės
ir kt. urėdijų miškininkai. 

Latvijos pilietybė nėra labai pageidaujama

Ščecinas, Lenkija (BNS) – NATO
pajėgų vyriausiasis vadas JAV gene-
rolas Philip Breedlove sausio 13 dieną
nurodė, kad aljansas planuoja surengti
daugiau karinių pratybų Baltijos jūros
regione, reaguodamas į praeitą mėne-
sį ten padidėjusius Rusijos karinius
manevrus.

„Bus keli patikslinimai mūsų pra-
tybų programoje. Pirmojoje pokyčių
virtinėje nebus (pratybose dalyvau-
jančių pajėgų) skaičiaus padidėjimo,
bet jos bus sugrupuotos ... siekiant ge-
riau parengti mūsų pajėgas ir leisti
mūsų šalims dirbti kartu kaip NATO

pajėgoms – bet mes (taip pat) ketiname
padidinti kai kurias pratybas”, – Ph.
Breedlove sakė per vizitą NATO pajė-
gų bazėje Lenkijos šiaurės vakarinia-
me Ščecino uostamiestyje.

Ph. Breedlove taip pat sakė, kad
Rusija toliau teikia pagalbą separa-
tistams kovotojams rytų Ukrainoje, o
tai temdo taikos derybų perspekty-
vas.

„Taip, dabar (kautynės) yra apri-
musios, bet neaprimo tęsiamas aprū-
pinimas, mokymai ir pajėgų organi-
zavimas į rytus nuo konflikto linijos”,
– pažymėjo Ph. Breedlove. 

NATO rengs daugiau pratybų prie Baltijos

Atėnai (ELTA) – Graikijos pasi-
traukimas iš euro zonos, be jokios abe-
jonės, kainuotų Europai, tačiau kokia
gi būtų tokio pasitraukimo kaina? 

Atėnai skolingi savo partnerėms,
sudaro tik mažą dalį euro zonos eko-
nomikos, tačiau kai kurie analitikai vis
dar nerimauja, kad „Grexit” (Graikijos
pasitraukimas iš euro zonos) Europai
gali kainuoti bendrąją jos valiutą.  

Sausio 25-ąją numatyti Graikijos
parlamento rinkimai sukėlė spėliones
dėl šalies pasitraukimo iš euro zonos.
Išpardavimą akcijų rinkoje pakurstė
pranešimai, kad, jeigu naujoji vyriau-
sybė Atėnuose pakeis politikos kursą,
Vokietija pasirengusi leisti Graikijai pa-
likti euro klubą. 

Daugelis analitikų abejoja, ar tam
būtų ryžtasi, tačiau, jeigu Atėnai vis dėl-
to pakeistų kursą, jiems būtų daromas

didelis spaudimas sugrąžinti pasko-
las, ir jie greičiausiai taptų nemokūs. 

„Graikijos, kuriai suteikta 240
mlrd. eurų gelbėjimo parama, nemo-
kumas sukeltų naują sukrėtimo bangą
euro zonoje”, – sako ALDE grupės va-
dovas Guy Verhofstadt. 

Vokietija prarastų daugiausia, jei-
gu Graikija neįstengtų sugrąžinti sko-
lų: apie 56,5 mlrd. eurų, arba 699 eurus
vienam gyventojui. Prancūzijai Grai-
kijos pasitraukimas iš euro zonos kai-
nuotų per 42,4 mlrd. eurų, arba 644 eu-
rus vienam gyventojui, Italijai – 37,3
mlrd., Ispanijai, – 24,8 mlrd., Nyder-
landams – 11,9 mlrd., Belgijai – 7,2
mlrd., Austrijai – 5,8 mlrd., Portugalijai
– 1,1 mlrd. ir Airijai – 300 mln. eurų. 

Tačiau trys ketvirtadaliai graikų
nori, kad jų šalis „bet kokia kaina” lik-
tų euro zonoje. 

Kiek kainuotų Graikijos pasitraukimas?

Nusiaubta Kuršių nerija. Facebook nuotr. 

Graikija trauksis iš euro zonos? AFP/Scanpix
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Šešėlinė ekonomika pirmoji 
prisitaikė prie euro

Finansų ekspertų nuomone, ne-
legalūs verslininkai euro įve-
dimui pa si ruošė geriau nei

daugelis šalies gy ventojų. Ekono-
mistai juokauja, kad šešė li nė ekono-
mika yra lyg pilies vai duok liai: visi
girdėjo apie jos egzistavimą, bet nie-
kas nematė. Vis dėlto patikėkime fi-
nansų ekspertų skaičia vimais: šešė-
linė ekonomika Lietuvoje sudaro 25–
27 proc. BVP (2013 metais Lietuvos
BVP siekė 45,93 mlrd. JAV dolerių),
taigi šešėlinės rinkos apyvar ta – apie
30 mlrd. litų. Tai – mil žiniška suma.
Tačiau nei bankinin kai, nei Valsty-
binė mokesčių inspek cija prie Fi-
nansų ministerijos (VMI) litus kei-
čiant į eurus kol kas neužtiko ryškių
šių pinigų pėdsakų.

Iš kur tiek pinigų?

VMI ir Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnyba (FNTT) iš bankų
gau na pranešimus, kai į sąskaitas
įnešama daugiau nei 50 tūkst. litų
(14,48 tūkst. eurų). Pasak FNTT Pi-
nigų plo vimo prevencijos valdybos
viršinin ko Sigito Šileikio, šiuo metu
tokių pranešimų gerokai padaugėjo
ir, jei dideles pinigų sumas į sąskai-
tas pa dėję žmonės susiejami su ne-
skaidria veikla, jų atžvilgiu prade-
dami patik ri nimai. Jis pridūrė, kad
ne kiek vie nas į banką atnešęs ar
pervedęs 50 tūkst. litų patenka į ti-
riamųjų sąrašą. Kaip apibrėžiamas
įtartinumas? Ga li ma pasakyti tik
tiek, kad tokiems at vejams apibrėžti
FNTT yra numa čiusi apie 50 kriteri-
jų.

Planavo nelegalias pajamas

Pasak Seimo Biudžeto ir finansų
komiteto nario Antano Nesteckio,
VMI ir anksčiau atlikdavo tokius pa-
 tikrinimus. Tačiau norint kovoti su
šešėline ekonomika reikia turėti in-
 formacijos apie gyventojų pajamas, o
jos VMI kol kas turi nedaug. Ji pra-
dėta kaupti nuo 2003-iųjų, kai piliečiai
turėjo pateikti vienkartinę pinigų ir
neregistruoto turto deklaraciją. Įdo-
 mu, kad ir tada kai kurie piliečiai
bandė gudrauti: deklaracijoje nuro dy-
 davo didesnę, nei buvo iš tikrųjų, ne
bankuose saugomų grynųjų pini gų
sumą, taip, avansu planuodami bū si-
mas nelegalias pajamas.

Eilėse vargsta 
smulkieji verslininkai

Keičiant litus į eurus, į viešumą
kol kas labiau patenka smulkiųjų
šešėlinės rinkos veikėjų pinigų dalis.
Tačiau tokių asmenų nesugaudysi, o
ant jų pateikiamų litų nepažymėta,
kad jie uždirbti nelegaliai. Nors kei-
 čiant pinigus bankuose reikia pa-
teikti asmens dokumentus, o pašto
skyriuose iš karto keičiama iki 1 000
eurų suma. Vienas pašnekovas, smul-
kusis verslininkas tikino, kad net
esant tokiems suvaržymams, jis ne-
sunkiai per darbo dieną įvairiose
vietose galėtų pakeisti net ir milijo-
ną litų.

Šį teiginį patvirtino ir SEB ban-
 ko vyriausiasis ekonomistas Gita-

nas Nausėda: „Grynųjų pinigų keiti-
mo mastas metų pabaigoje ir pra-
džioje esant liberaliai keitimo tvarkai
leidžia manyti, kad buvo ir yra kei-
čiami nelegaliai uždirbti pinigai.”

Patraukliausias – stambiausias
banknotas

Asmeninių finansų instituto Lie-
tuvoje vadovė Odeta Bložienė sa kė,
kad stambiausia šešėlinės ekono mi-
kos dalis jau seniai dirba atsiskai ty-
dama eurais bei doleriais. „Šešėli nės
ekonomikos atstovai anksčiau nei
kiti pasiruošė lito keitimui. Be to, jie
dirba ir eksportui, taigi didelė lė šų
dalis jau seniai pakeista į kitas va-
liutas. Štai ES rinkoje 500 eurų bank-
notas naudojamas labai retai, tačiau
jis paklausus trečiosiose šalyse, kur
itin paplitusi šešėlinė ekono mika”, –
teigė O. Bložienė.

Beje, daugelis europiečių 500
eurų kupiūros nėra regėję. Kai kurio -
se šalyse šis banknotas juokais va-
dinamas „bin Ladenu”: visi žinojo,
kad jis yra, bet tik vienas kitas jį buvo
matęs.

Stambieji pasiruošė iš anksto

Seimo narys A. Nesteckis mano,
kad stambiausi šešėlinės ekonomikos
pinigai jau anksčiau buvo pakeisti į
eurus ar dolerius, juolab kad daug
lėšų gaunama eksportuojant pro-
duktus. „Manau, kad šešėlinis vers-
las jau seniai naudojo kitas valiutas”,
– sakė jis.

G. Nausėda pastebėjo, kad 2014-
ųjų pradžioje netikėtai imta pirkti ge-
rokai daugiau nekilnojamojo turto:
„Mes pastebėjome, kad nekilnoja-
mojo turto buvo įsigyjama ne sko-
linto mis, bet savomis lėšomis. Tikė-
tina, kad tai buvo ir šešėliniai pini-
gai.”

Kai Lietuva nusprendė įsivesti
eurą, daugiau nei paprastai pirkta ir
ilgalaikio naudojimo reikmenų, pa-
 vyzdžiui, brangesnės vaizdo techni-
 kos, buities apyvokos reikmenų. G.
Nau sėda neatmeta tikimybės, kad
taip buvo naudojami ir nelegalūs pi-
 nigai. 

Šešėlinė ekonomika 
Europoje ir Lietuvoje

Didžiausia šešėlinės ekonomi-
kos dalis BVP 2013 metais buvo Bul-
ga ri joje, Rumunijoje, Kroatijoje ir
Lietu voje.

Bendras šešėlinės ekonomikos
lygis Europoje nežymiai mažėjo nuo
2009 metų, kai jis siekė apie 20 proc.
BVP.

Lietuvos ekonomikos tyrimo
duo menimis, šešėlinės ekonomikos
dalis sparčiai augo nuo 2008 metų ir
2010-aisiais siekė net 28 proc. šalies
BVP.

2003–2009 metais šešėlinės ekono -
mikos dalis Lietuvoje sumažėjo nuo
32 iki 29 proc. 2013 metais ji siekė 28
proc.

Pagal Albino Čapliko straipsnį 
iš Ekonomika.lt

Lietuviškasis kastinys Baltijos šalių 
kulinariniame kelyje

Berlyne vyksiančios tarptautinės maisto pramonės, žemės ūkio ir sodi nin-
kystės parodos „Žalioji savaitė 2015” partnerė Latvija organizuoja iš-
skirtinį renginį – Baltijos šalių „Kulinarinį kelią”, prie kurio prisijungs

ir kitos valstybės.
Devynios šalys, išsidėsčiusios aplink Baltijos jūrą, ketina pristatyti savo ku-

linarinį paveldą ir parodyti bei pavaišinti parodos dalyvius iš skir tiniais, tra-
diciniais patiekalais. Lietuva renginio metu ketina pristatyti tradicinį varškės
sūrį, midų ir kastinį su bulvėmis. Danai žada at vežti nacionalinio alaus ir sū-
rio, šve dai parodos dalyvius ketina vaišinti ekologiška degtine, jų kaimynai nor-
 vegai pasiūlys rūkytos lašišos, o len kai – kiaulienos. Kiekvienos šalies atsto-
vai žada paruošti skaniausių patiekalų.

Žemės ūkio ministerija

VersLo n auJienos

Jau kitą mėnesį Lietuvos geologijos tarnyba gali skelbti gintaro klodų žval-
gybos Kuršių mariose ties Juod krante viešą konkursą. Gintaras bus ka-
samas, jeigu po tyrimų verslo atsto vai nuspręs, kad Baltijos aukso marių

dugne yra gana daug, spėjama, apie 112 tonų.
Tačiau aiškėja, kad teisiškai esą neįmanoma dalį gintaro kasti ne pramo-

niniu būdu plėtojant tarptautinį turizmą – dėl to jau kyla ginčai ir įtarimai, kad
konkurso dokumentai rengiami vien verslui palankiomis sąlygomis. Yra po-
žymių, jog gintaro kasimu susidomėjo ne tik hidrotechnikos darbų įmonės, bet
ir statybų bei kitos itin stambios verslo bendrovės.

Skeptiškai žiūrintieji į gintaro gavybos Kuršių mariose planus tei gia, kad
pramoniniais tikslais eksplo atuoti vieną iš kelių Lietuvoje esan čių gintaro klo-
dų yra didžiulė klaida. Esą išgautas gintaras iškeliaus į Ki niją, o Lietuva pra-
ras ir žaliavą, ir istorijos dalį.

BNS

euro ir kitų valiutų santykiai  (2015 metų sausio 13 d.)    
1 USD (JAV doleris) – 1,18 EUR 
1 AUD (Australijos doleris) – 1,45 EUR
1 CAD (Kanados doleris) – 1,40 EUR
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų – 0,78 EUR
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 1,52 EUR

Naftos kainos jau niekada negrįš prie 100 dolerių už barelį kainos, „USA
Today” pasakojo Saudo Arabi jos Warren Buffett vadinamas investuotojas
ir vienas turtingiausių pla ne tos žmonių princas Al-Waleed bin Talal. Jis

savo šalies sprendimą ne mažinti naftos išgavimo vadino gud riu ir protingu. Jis
pažymėjo naf tos pertekliaus problemą susitraukusioje rinkoje. Tai ir iššaukė
kainų kri timą. Tiesa, toks staigus kainos kritimas – 50 proc. – visus užklupo ne-
pa siruošusius.

„Jeigu naftos tiekimas išliks toks pats, koks buvo, o poreikis neišaugs, rei-
kia laukti ir tolimesnio kainų kri timo. Jeigu dalis rinkos žaidėjų pa sitrauktų
ar sumažintų gavybą, o po reikis nedaug išaugtų, kainos gali pra dėti augti, – pa-
reiškė Al-Waleed bin Talal. – Tačiau esu įsitikinęs, kad [naftos] kainos nieka-
da negrįš prie 100 dolerių už barelį.”

Vasario mėnesio „Brent” naftos ateities sandoriai Londono biržoje „ICE Fu-
tures” pirmadienį atpigo dar 1,29 dolerio ir pasiekė 48,82 dolerio už barelį ribą.

Naftos kainos kritimas skaudžiai smogė Rusijos žaliavos eksportuotojams.
2013-ųjų „Urals” naftos viduti nė kaina rinkoje buvo 107,88 dolerio už barelį, 2014-
ųjų gruodį naftos kai nos vidurkis krito iki 61,07 dolerio už barelį – palyginus
su to paties laikotarpio vidurkiu 2013-aisiais, nafta atpigo 48,8 dolerio.

Balsas.lt

Lietuvoje vėl gali būti kasa mas gintaras 

Saudo Arabija perspėja: 
100 dolerių už barelį kaina nebegrįš
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lyje. Čia laikomi Mi-
chelangelo, L. da Vin-
ci, Botticelli, Raffaello
kūriniai. Liūdnokai
nuteikė vaizdas, nesu-
rištas su me nu, buvo
gana nešvarus stiklas,
dengiantis Leonardo
da Vinci paveikslą. Na,
kai šlapiu skudurėliu
neįgudęs žmogus nu-
valo stiklą... Ech, tie
ita lai...

Pitti rūmuose, ku-
riuose kelis šimtmečius
gyveno garsioji Mediči
šeima, meno kolekcija
taip pat įspūdinga. Įspū-
dingos ir kelios salės, ku-
riuose laikomi įvairūs
katalikų šventųjų atri-
butai. Dažniausiai kūno
dalys, saugomos nepa-
pras to grožio skrynelė-
se ar dėžutėse. Sužinoję
apie kanonizuotą Šv. Ka-
zimierą, Medičiai išpra-
šė nedidelę dalį jo kūno iš
Lietuvos. Bažnyčios kop-
lyčioje, relikvijų kamba-
ryje, pačiame ekspozici-
jos centre, ši relikvija
įmontuota į didžiulę si-

dabrinę baltų lelijų puokštę, papuoštą aukso detalė-
mis. Medičiai buvo savotiški kolekcionieriai. Šios
keistos kolekcijos puošmena – karstas iš gryno sidab -
ro, kuriame patalpintas visas šventojo kūnas (skele -
tas) su karūna ant kaukolės. Šalia kabo sertifikatas,
patvirtinantis autentiškumą.

Važiuojame autobusu pro gražias Toskanos kal-
vas. Važiuojame į senovinį miestą Siena. Kažkada Sie-
na buvo turtingiausias Toskanos miestas, bet po
maro, viduramžiais praūžusio per Europą, miestas
ištuštėjo. Toskanos centru tapo Florencija. Siena gar-
si ne tik savo viduramžių atmosfera, čia buvo įkur-
tas pirmas Europoje bankas. Čia gyveno ir palaido-
ta Šv. Katerina. Sienoje galima pamatyti ir vieną gra-
žiausių katedrų Italijoje. Aplankome miesto įžymy-
bes ir vakarėjant sustojame poilsiui Šv. Katerinos mo-
terų vienuolyne. Labai švaru, jaučiasi moteriška ran-
ka. Vyrų vienuolynuose nepamatysi vazelėse pa-
merktų gėlių ar rankomis išsiuvinėtų staltiesių. Su-
gaudžia miesto varpai, įsiverždami į mūsų tylias me-
ditacijas vienuolyno kiemelyje. Laikas į Florenciją. 

Vakarieniaujame viešbučio kambaryje. Puikaus
maisto parsinešėme iš netoliese esančio turgaus. Kiek
pradarytos senovinės langinės, blausi šviesa ir šiltas
vaka ras. Gal viename iš netoliese esančių pastatų taip
vakarieniaudavo Leonardo da Vinci ar Michelange-
lo Buonarroti  su Raffaello Sanzio? Tik neturėdavo šo-
kolado plytelės ant stalo ir vietoje elektrinės lemputės
pasišviesdavo žvake...

Dangus apsiniaukęs, bet nelyja. Keista, kai nėra
jokių mašinų. Stovime prie Venecijos geležinkelio sto-
ties ir žvelgiame į šį miestą. Ir staiga suvoki, kad jis
iš tiesų yra  romantiškiausias miestas pasaulyje, juk
jame – unikalūs kanalai (jų yra apie 150), mieste dau-
giau nei 400 tiltų ir apie 200 bažnyčių. O gatvelių vin-
giai... 

Paprastai šalia stočių būna labai triukšminga. O
čia tik žmonės, vandens kanalai ir gražūs, senoviniai
pastatai. Iš karto pasijaučia nepaprasta, jauku, gera,
net nesinori eiti į viešbutį. Užsukame į užeigą ko nors
užvalgyti, atsigerti kavos. Be jokių intarpų susi-
draugajame su šiuo nepaprastu miestu. Viešbučio šei-
mininkas ištaria tik kelis žodžius – labas, pasas, jūsų
kambarys trečiame aukšte. Dušas, žemėlapis į ran-
kas ir kitas miestas. Kaip gerai, kai miestas nedide-
lis, nėra mašinų ir daug vandens aplinkui. Tikriau-

Tęsinys. Pradžia 2015 m. sausio 10 d.

RAIMONDAS ŠENAUSKAS

Traukiniu jau važiuojame į Florenciją – tai tar-
si visų Europos architektūrinių ir meninių
reiškinių įkvėpėja. Retas malonumas vykti

greituoju traukiniu žmo gui, daug metų gyvenančiam
Jungtinėse Valstijose. Kelionė neprailgsta. Laukia
nauji įspūdžiai. Ir vėl ta pati keliautojų kasdienybė:
viešbutis, dušas, žemėlapis į rankas ir – naujas,  dar
nepažintas miestas. Gal greičiau – senas, istorinis ir
žavus savo kultūriniais ir architektūrinias šedevrais
miestas. Neturiu tikslo aprašinėti kiekvieno mūsų
pamatyto pastato, muziejaus, bažnyčios. Ir nereikia,
šias vietas, jei įmanoma, geriau pačiam aplankyti.

Einame link Michelangelo aikštės, esančios
Flo rencijos miesto pakraštyje. Populiari vieta paly-
dėti saulę. Žinome tik kryptį, kuri turėtų  mums pa-
dėti pasiekti norimą tikslą. Tiesiog malonu klaidžioti
kalvotomis, senovinėmis gatvėmis, stebėti žmones,
įvairius pastatus. Ant vieno namo kabanti lentelė in-
formuoja, kad šiame name gyveno Galileo Galilėjas.
Jei nuo kelio patraukti kelias mašinas, niekas tik-
riausiai ir nepasikeitė nuo Galileo laikų. Staiga su-
stoja automobilis, ir pagyvenęs italas paklausia,
kur einame. Atsakome, kad link Michelangelo aikš-
tės. Saulėlydžio pasižiūrėti. Jis nustemba, kad ne-
spėsime ir pasisiūlo pavėžėti (dar kokios 3 mylios ke-
lio). Pats likimas jį atsiuntė, nes tikrai būtume nespė -
ję. Saulėlydis buvo nuostabus. Kalnų apsuptas mies-
tas, seni bažnyčių bokštai, varpų skambėjimas. Sau-
lei nusileidus, užsukame į netoliese esantį vienuo-
lyną. Vakarinės Mišios, kažkurioje patalpoje girdi-
si vienuo lių giedamos giesmės. Po pilnos įspūdžių die-
nos, gera pailsėti tokioje vietoje.

Pusdienį praleidžiame Uffizi galerijoje, kurioje
saugoma viena svarbiausių meno kolekcijų pasau-

iš keLionės sugrįžus

Tarp Europos ir Azijos (3)

Įspūdingą visą Florencijos miestą, kurį apšviečia besileidžianti saulė, išvysite užlipę
415 laiptelių į Campa nile kalno viršūnę.  Raimondo Šenausko nuotraukos

Pitti rūmai  didingi ir vieni iš puošniausių visoje Florencijoje
(200 metų buvusi Mediči šeimos rezidencija). Lubų frag-
mentas.

Antikos skulptūros Uffizi
rūmuose.

Florencijos katedra – baltu, žaliu ir rožiniu marmuru puošta katedra išsiskyrė iš dauge-
lio kitų, matytų kelionėse po Italiją.  
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siai, kaip ir daugeliui turistų, žemėlapis retai pa-
deda – daug painių gatvelių. Tai, ko mums ir reikia.
Juk niekur neskubame. Tiesiog vaikščiojame, gė-
rimės aplinka, užsukame į vieną, į kitą bažnyčią.
Netikėtai ateiname į garsiąją San Marco aikštę. Pa-
kyla vėjas, pradeda lyti. Akimirksniu susidaro ba-
los. Vanduo labai greitai kyla iš kanalų. Bet vieno
restorano terasoje groja muzikantai (fortepijonas
ir smuikas). Groja gražius, klasikinius kūrinius. Pa-
davėjai žmones aptarnauja apsirengę frakais, su bal-
tomis pirštinėmis ir avėdami botais, kurie siekia ke-
lius. Tikrai retas vaizdas.

Italijoje populiari ir gerbiama profesija – ba-
rista. Tai žmogus, kuris pagamina jums kavą. Daž-
nas iš jų tai daro visą gyvenimą, atsimena tūks-
tančių klientų įpročius. Paprastoje kavinėje užsi-
sakome po puoduką kavos. Vaikinas užtikrintai ir

profesionaliai ,,paburia’’ prie kavos aparato ir gau-
name skaniausią, stipriausią kavą, kokia tik buvo
visos kelionės metu. Paprašome dar pieno atskirai.
Kai kelis kartus dar ten užsukome, barista jau ži-
nojo, ką ir kaip gersime. Ir visada kava buvo ne-
paprastai gardi.

Dviese stovime San Pantalon bažnyčioje. Lubos
išmargintos įspūdingais, labai tamsiais piešiniais.
Keturiasdešimt scenų iš šventųjų gyvenimų, ir
tai didžiausias pasaulyje paveikslas, nutapytas ant
drobės. Dailininkas Fumiani šioje bažnyčioje pra-
leido 24 metus, tapydamas paveikslus. Šioje baž-
nyčioje jis ir žuvo, nukritęs nuo pastolių.

Vaikščiojame įspūdingoje Santi Giovanni e
Paolo gotikinėje bažnyčioje. Ji dar vadinama – Ve-
necijos Panteonu. Joje palaidoti 25 buvę Venecijos
valdovai – dožai. Įspūdinga tyla, kurios nedrums-
čia keli lankytojai, blausus apšvietimas. Net nori-
si atsargiai vaikščioti, kad nesudrumstum šios
šimtmečių tylos. Pasidaro liūdna, prisiminus Lie-
tuvą. Italijoje, ir ne tik, matai gyvą istorinį paliki-
mą. Vietiniai gyventojai gali matyti savo valdovų
kapus, jų pilis. Didingą Lietuvos praeitį pažįstame
iš svetimtaučių rastų palikimų, neišlikę jokių pilių,
valdovų kapų... Juk atstatytų Valdovų rūmų istori -
niu palikimu nepavadinsi.

Lauke lynoja, ir gera pietauti prie užkurto ži-
dinio. Skanus maistas, galvoje daug įspūdžių ir ne-
sinori eiti į lauką. Kažkur dingo saulėtos dienos. Bet
į viešbutį reikia kažkaip grįžti. Kaukia vėjas,
smarki liūtis ir vanduo nesutramdomai veržiasi iš

Gondola – pati brangiausia  susisiekimo priemonė mies-
te, nors, neabejotinai, ir pati romantiškiausia. Jomis Ve-
ne cijoje plaukiojama jau1000 metų. Pagrindinė Venecijos susisiekimo arterija – Didysis kanalas.

kanalų. Bandome
eiti vienu tiltu, kitu
ir suprantame, kad
įkliuvome. Van-
dens iki kelių. Visai
nebejuokinga, juk
jau lapkričio mė-
nuo, šaltoka, ir ten-
ka, nusiavus batus,
bristi vandeniu (fo-
tografai turės ne-

pakartojamų nuotraukų!). Taip ir brendame kelis šim-
tus metrų, atsiraitoję kelnes su batais rankose. Ke-
lionei einant į pabaigą, lietus priminė apie save. Kaip
ir Istanbule kelionės pradžioje.

Aplankome Dožų rūmus. Daug lankytojų mūvi
botus. Juokingai atrodo taip apsirengę žmonės di-
džiulėse ir puošniose menėse. Likusią dienos dalį ap-
einame dar nematytas Venecijos vietas. Kai nutols-
tame į miesto pakraščius, turistų nebesutinkame. Vie-
nos parduotuvės šeimi-
ninkas groja savo kūry-
bos kūrinius. Groja pro-
fesionaliai, nuoširdžiai.
Lauke jau būriuojasi
klausytojai – aš su Dalia,
pora turisčių, pora stu-
den čių, net gretimos ke-
pyklos kepėjas – su dide-
liu pilvu ir visas miltuo-
tas. Menas traukia ir su-
vienija visus. Nepastebi-
mai prabė ga pusvalan-
dis. Graudu, kai žinai,
kad tai paskutinis vaka-
ras šiame unikaliame
mieste, kuris sugebėjo
tap ti savu per tokį trum-
pą laiką. Net sa vo mėgia-
mą baristą susiradome!

Auštant einame link
stoties. Tylu, virš kanalų
lėtai sklaidosi rūkas. Ne-
skubame, tarsi dar no-
rėtume pasimėgauti pa-
skutinėmis minutėmis

Neptūnas – senovės Romos jūrų dievas Florencijoje.

Venecijoje. Ir ne tik Venecijoje. Mūsų kelionė Italijoje
eina į pabaigą. Bet laukia dar viena diena Istanbule,
kurį sėkmingai ir pasiekiame už kelių valandų. Že-
mėlapio jau nebereikia, vėl įprastas šurmulys, val-
gome savo pamėgtoje užeigoje. Lyg keista, kad šiame
mieste jau sutinkame mus pažįstančių žmonių. Buto
šeimininkas, kepėjas, daržovininkas, užeigos pada-
vėjas. Kaip niekur ir nebuvome išvykę ir net keista,
kad vėl reikės  palikti miestą. Tas kelionių žavesys,
kai ateina liūdnos akimirkos palikti vietas, kurias pa-
mėgai, kurios atnešė nepakartojamų įspūdžių, žmo-
nes, kurie buvo draugiški ir svetingi. Net Istambulo
niekur neskubantys katinai šį kartą žvelgia su liū-
desiu akyse. O gal taip mums atrodo, juk ir mes pa-
likome čia dalelę savęs.

Stovime Istanbulo oro uoste. Iš netoliese esan-
čios mečetės sklinda kvietimas maldai. Aplinkui jau
įprastas šurmulys. Ruošiamės skristi namo – į Či-
kagą. O ar Čikaga – namai? Kas žino…

Pabaiga

Ne mažiau įspūdinga yra pagrindinė Sienos miesto katedra, laikoma XII a. šedevru. Akį
traukia nepakartojamas jos fasadas. 

Vienas įdomiausių matytų tiltų, su mažais namukais, ku riuose vyksta prekyba. Tai vienintelis
ir seniausias per Antrąjį pasaulinį karą išlikęs Flo ren ci jos tiltas – Ponte Vecchio, statytas XIV a.
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Dailininkės, meno mecenatės Mag dalenos
Birutės Stankūnienės 90-metis tikrąją jos
sukakties dieną, sausio 5-ąją buvo gražiai

paminėtas gimtajame Vilkaviškio rajone, Paeže-
 rių dvare, o sausio 7-ąją gausus būrys jos talento
gerbėjų, draugų ir bičiulių rinkosi į Marijampo-
lės kultūros centrą, kur dailininkės pastangomis
vei kia jos vardo menų galerija ir Mari jampolės
dailės galerija. Būtent joje, susėdę prie apskritų
stalų, vakaro sve čiai ir pakėlė raudono vyno tau-
rę į jubiliatės sveikatą.  

Vakaro vedėja, kultūros centro renginių or-
ganizatorė Onutė Surdo kienė šįkart nevardino per
metus M. B. Stankūnienės menų galerijoje su reng-
tų parodų, nekalbėjo apie planus – visas dėmesys
buvo skirtas meni ninkei. Daug žmonių Sūduvos
sosti nėje gerai žino M. B. Stankūnienę, yra su ja
susitikę, bendravę ir miesto bibliotekoje, ir dailės
mokykloje, ir ligo ninėje, ir parodų salėse. Tad kai
kiekvienam iš norinčių buvo pasiūlyta prisi-
minti savo susitikimus su Magdute, kaip ją visi va-
dina, daug kas turėjo ką pasakyti – buvo ir pa juo-
kavimų, ir susižavėjimo žodžių, ir netikėtų pri-
siminimų, bet visus juos jungė viena gija – bega-
linė jubiliatės meilė Lietuvai ir jos žmonėms.

Jubiliejiniam vakarui sve-
čiai bu vo paprašyti apsirengti
tarpukario laikų rūbais, tad
daugelio viešnių gal vas puošė
įmantrios skrybėlės, vieną kitą
aprangos detalę iš tų laikų tu-
rėjo ir vyriškiai. Kai vakaro
metu buvo perskaityti laiškai
žmonių, dalyva vusių dailinin-
kės pagerbime Lemon te, visi
pa si džiau gė, kad ir minėjimo už
Atlanto svarbi aprangos detalė
buvo skrybėlė.  Ir dar simbo-
liška, kad folkloro an samblis,
vakaro metu dainavęs už širdies
griebian čias prieškario Lietu-
 vos dainas ir romansus, vadi-
nasi „Žvirgždė” – ly giai taip,
kaip tas upelis Oželių kaime,
prie kurio stovėjo ir tebestovi
Magdutės gimtoji sodyba ir ku-
rio krantus ji buvo išbraidžiu-
si vaikystėje.

Paprašyti prisiminti savo
susiti kimus su jubiliate, beveik
visi turėjo ką pasakyti. Mari-
jampolės kultūros centro vedė-
ja Jūratė Zakaravičienė sakė,
kad ją nepaprastai žavi daili ninkės energija, pa-
sišventimas, tvirtas siekis to, ko nori, sugebėjimas
bendrauti su įvairiais žmonėmis ir kartu pa-
prastumas. Marijampolės savivaldybės viešųjų ry-
šių tarnybos vedėja Aurelija Baniulaitienė pri si-
 minė viešnios apsilankymą Sūduvos sostinėje
2008 metais, kai jai buvo suteiktas Marijampolės
garbės pilietės vardas. „Kai skaičiau sveikinimo
tekstą, jaučiau, kad dailininkė taip jaudinosi, kad
vos galėjo susilai kyti nepravirkus. Tas jaudulys
persidavė ir man, nes supratau, koks svarbus jai
buvo apdovanojimas ir padėka už daugybę gerų
darbų, kuriuos pa darė Marijampolei”, – sakė ve-
dėja.

Mecenatės pirmuosius apsilan kymus Mari-
jampolėje prieš daugiau kaip ketvirtį amžiaus pri-
siminė P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos di rek-
torė, buvusi kultūros skyriaus vedėja Daiva Kir-
tiklienė. Ji džiau gėsi, kad būtent biblioteka vie-
na pirmųjų sulaukė M. B. Stankūnienės dro bių,
kurios ir šiandien puošia šią kultūros įstaigą. 

Marijampolės dailės mokyklos direktorė Eglė
Ambraziūnaitė papa sakojo mažai kam žinomą fak-
tą, jog ši įstaiga po Marijampolės kultūros cent-
ro stogu atsidūrė būtent daili nin kės dėka. Kai ji
apsilankė dar nebaigtuose įrengti rūmuose ir
nutarė skirti 100 000 litų savo asmeninių lėšų dai-
 lės galerijai čia įrengti, kita sąlyga buvo, kad dai-
lės mokykla iš prastų, jai nepritaikytų patalpų per-
sikeltų į naująsias.  „Mes nepamiršome, kad M. B.
Stankūnienė ir jos vyras Jonas skyrė ne vieną pre-
miją mūsų mokyklos moksleiviams, kažkada jie
atvežė ir po paveikslą ir kiekvienam mokyklos dės-

Jubiliatės gimtadienyje – padėkos, prisiminimai ir prieškario dainos

Jubiliejinio vakaro akimirkos. Folkloro ansamblis „Žvirgždė” savo romansais nukėlė į prieškarį.

Renginio dalyviai A. Vaškevičiaus nuotraukos

tytojui. Pernai mūsų mokykla minėjo 40-metį, aš ren-
giau ta proga knygą ir kalbėjausi su buvusiu direk-
torium Juozu Tumu, kuris prisiminė dailininkės ap-
silankymus ir jos nuo pelnus, kad mes nuo 2007
metų esame įsikūrę šiame puikiame pastate”, –
sakė direktorė.

Daug gražių žodžių apie dailinin kę pasakė ilga-
metis Marijampoliečių bendrijos pir-
mininkas Vytautas Gau lia, ne kartą
su ja bendravęs Lietu voje. Jis prisi-
minė ir dailininkės bei kartu su ja
tada atvykusios Marijos Remienės ap-
silankymą pas Marijam polės vado-
vus, kai buvo priimtas sprendimas
įkurti menų galeriją kultūros centre. 

Skulptorius Kęstutis Balčiūnas,
kurio sukurtas paminklas „Kalbai,
tautai, Lietuvos 1000-mečiui pami-
nė ti” puošia centrinę J. Basanavi-
čiaus aikštę Marijampolėje, taip pat
ne ma žai bendrauja su dailininke.
Skulp torius turi sukaupęs didelį fo-
tografijų archyvą, tad pernai išsi-
untė nema žai nuotraukų ir M. B.
Stankūnienei iš jos apsilankymų Lie-
tuvoje. „Vieną vakarą paskambina
man Magdutė iš Čikagos, padėkoja už
nuotraukas ir sako, kad prie jų trūks-
ta prierašų, kas kur yra, nes visada
reikia viską surašyti, kad nepasi-
mirštų”, – pasa kojo dailininkas.

Marijampolės žurnalistė, kultū-
 ros metraštininkė Nijolė Linionienė
papasakojo, kad dailininkė visada
pa stebėdavo ją parodų atidaryme,
ren giniuose, negailėdavo gerų žo-

džių, o pastarojo apsilankymo metu jos ir daugiau pa-
bendravo, kai žurnalistė rengė išsamų pokalbį su dai-
lininke. Tada M. B. Stankūnienė pareiškė no rą ap-
lankyti jos bičiulius namuose, tad kantriai kopė į dau-
giabučių na mų trečią ar penktą aukštus. Dau ge lis tiki
ir nori, kad ji dar apsilankytų gimtinėje.

„Man labai įsiminė Magdutės žodžiai, kad visa-
da labai svarbu yra žmogui padėkoti – tegul ir už ko-
kią smulkmeną, mažą darbelį, pastangas. Kai lan-
kėmės jos namuose Čikagoje, negalėjau atsistebėti,
kokie jie prižiū rėti ir tvarkingi, kaip kiekvienas daik-
 telis turi savo vietą, kokia tvarka net jos spintose. Dar
nesutikau kito tokio žmogaus kaip dailininkė ir var-

gu ar jau sutiksiu”, – sakė Ma ri jampolės televizijos
žurnalistė Vida Vaškevičienė. O renginio vedėja O.
Surdokienė išdavė paslaptį, kad ši žur nalistė kurs te-
levizijos filmą apie dailininkę ir jos mecenatystę – pla-
nuojama, kad filmas bus baigtas iki š. m. gegužės pa-
baigoje minimos Ma rijam polės miesto šventės.

Jautriai, labai šiltai ir įdomiai kalbėjo lituanis-
tė Valė Klesevičienė – būtent ji su savo vyru, Mari-
jampolės evangelikų-liuteronų parapijos kuni gu
Vaidu Klesevičium prieš kelerius metus įsigijo gim-
tąją Stankūnų sodybą Oželiuose netoli Šunskų, kuri
tada daug metų buvo negyvenama ir labai apleista.
Tada ji pirmą kartą susitiko su dailininke ir jos bro-
liu Jonu Stan kūnu, ir tas prisiminimas paliko di džiulį
įspūdį.

„Žurnalistas Algis Vaškevičius tada įkalbėjo
dailininkę sėsti į maši ną ir kartu su mumis nuva-
žiuoti į Oželius. Dailininkė vaikščiojo savo jaunystės
takeliais, troboje ėjo per kambarius ir rodė, kas kur
buvo, kur koks baldas stovėjo, kokie žmonės gyveno.
Niekada nepamiršau to apsilankymo, nors kai ieš-
kojom pirkti so dybos ir radom, net nežinojom, kad tai
Stankūnynė. Iš pat pirmo karto mus su vyru paver-
gė šitos vietos gam ta, aplinka, čia tvyranti kažkokia
ypatinga aura”, – pasakojo Rygiškių Jo no gimnazi-
jos mokytoja.

Ji neslėpė – per pirmuosius me tus pavyko su-
tvarkyti gyvenamąjį na mą, uždengti stogą, sutvarkyti
vi dų, tačiau dar labai daug darbų lau kia. „Nė vieną
akimirką nesigailė jo me, kad įsigijome Stankūnynę,
nors daug pažįstamų, pamatę, kokios prastos būklės
sodyba, negali atsistebėti mūsų sprendimu. Tačiau
aš įsivaizduoju, kaip ji atrodys ir žingsnis po žings-
nio, giminių ir artimųjų padedami,  judame į priekį”,
– sakė ji.

Vakaro metu buvo ir daugiau pri siminimų, ku-
riuos vis paįvairindavo dainos ir romansai, o šių ei-
lučių auto rius susirinkusiems pasiūlė ap žiūrėti
savo darytas dailininkės nuotraukas įvairių jos ap-
silankymų Lie tuvoje metu. Be to, jis pasidalino nau-
 ja dailininkės idėja dėti pastangas, kad paramos iš už
Atlanto sulauktų ir Zyplių dvaras Šakių rajone. Po
to susirinkusieji perėjo į jos vardo gale riją, kur
buvo atidaryta dailininkės darbų paroda iš Mari-
jampolės kraštotyros muziejaus fondų. Visi dar ben-
 dravo, daug fotografavosi, vartė dailininkės iniciatyva
išleistus albumus ir džiaugėsi, kad Lietuva, Sū du vos
kraštas turi tokią neeilinę asme nybę, kuri, nors ir bū-
dama toli, širdimi visada yra čia, šalia, su visais. 
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ELENA RUPEIKIENĖ

Vilkaviškio krašto gyventojai
didžiuojasi, kad jų krašte gimė
daugiau kaip tūkstantis žy-

mių asmenybių, kurie savo kūryba,
reikšmingais darbais ir veikla pa-
garsėjo Lietuvoje ir pasaulyje, tuo
pačiu jie pagarsino ir Su valkiją. Tai
politikai, visuome nės vei kėjai, rašy-
tojai ir poetai, kalbininkai, sporti-
ninkai, misionieriai. Meno pa saulyje
viena ryškiau sių žvaigždžių – daili-
ninkė Magda lena Birutė Stan kūnienė,
gimusi Vilkaviškio apskrityje, Oželių
kaime. Sausio 5-ąją dai lininkės gim-
tasis kraštas paminėjo jos 90-metį.
Jubilie jaus proga parengtos jos meno

parodos Vilkaviškio viešojoje biblio-
tekoje, ligoninėje, Gra žiškių gimna-
zijoje. Iškilmingas  minėjimas „Dar-
bais vai nikuotas gy venimas” su-
rengtas Vil ka viškio krašto muziejuje,
įsikūrusiame Paežerių dvare, renginį
organizavo ir vedė laikinoji direktorė
E. Rupeikienė.

Senovės mąstytojas Seneka sakė:
„Tiek pasakėčia, tiek gyvenimas ver-
 tinamas ne už ilgumą, o už turinį”. Šie
žodžiai labai tinka Magdalenai Stan-
kūnienei, kuri gyvena ilgą ir turi-
ningą gyvenimą. Paeže rių dvaro le-
dainėje susirinkęs nema žas būrys M.
B. Stankūnienės bičiulių ir jos talen-
to gerbėjų  prisiminė malonų ben-
dravimą su garbiąja kraš tiete, jos dė-
mesingumą, rūpestį kul tūriniu kraš-

dailininkės kūriniai puošia universitetą

Prieš savo jubiliejų dailininkė Magdalena Birutė Stankūnė-Stankū nienė gausiai ap-
dovanojo Mykolo Ro merio universitetą (MRU). Jos batikos darbai ir meno kūri niai
jau puošia šį antrą pagal dydį universitetą, įsikūrusį Vilniuje. Šeši batikos darbai „Miš-

ko pa sakos” motyvais pakabinti universi teto antro aukšto fojė. Tai vieta, kurioje renka-
si studentai, universiteto lankytojai ir svečiai.

„Šie batikos darbai atgaivina tokią centrinę vietą universitete, – sakė MRU Estetinio
ugdymo centro vedėja Agnė Vilkončiūtė. Pro šią erd vę praeina visi be išimties bendruo -
menės nariai bent kelis kartus per dieną. Jie kelia nuotaiką, skaidrina pilkas lietuviškos
žienos dienas, su teikia optimizmo.”

M. Stankūnienei universiteto bendruomenės vardu dėkojo MRU rektorius prof. Al-
vydas Pumputis, pažymėdamas, kad yra dėkingi daili ninkei „už kultūrinę sklaidą, este-
 tikos puoselėjimą bei bendruo menės ugdymą per meną.”

MRU bibliotekos patalpose pa kabinti 6 spalvingi M. Stankūnienės „Simfonijos py-
nės” darbai. Jais džiaugiasi studentai ir bibliotekos lan kytojai. Spalvingų gėlių serija puo-
šia MRU bibliotekos grupinių studijų skaityklas, sukurdama spalvingą ra minančią aplinką
besimokantiems studentams.

Bibliotekos direktorės pavaduotoja Nijolė Liatukienė sakė, kad M. Stankūnienės dar-
bai ypatingi ir sklei džia šilumą bei ypatingą skam besį, kuris pasieks kiekvieno širdį.

„Tai mūsų garbingiausia mecenatė, – sakė Liatukienė. – „Mes esame be galo dėkingi
dailininkei už suteiktą galimybę kasdien grožėtis menine raiška. Linkime jai neišsenka-
mo kū rybingumo, sveikatos ir nuoširdžių žmo nių greta”, – linkėjo A. Vilkon čiūtė.

MRU info ir nuotr.

MRU bibliotekos direktorės pavaduotoja N. Liatukienė ir vyresn. bibliotekininkė A.
Klevinskienė su išeivijos dailininkės M. Stankūnės-Stankūnienės bibliotekai dova-
notais paveikslais.

M. B. Stankūnienės jubi liejus paminėtas gimtinėje 
to palikimu. Nors daili ninkė jau dau-
giau nei 70 metų gyvena toli nuo Lie-
tuvos ir į gimtinę atvažiuoja tik ret-
karčiais, tačiau ją žino daugelis mu zie-
jininkų, bibliotekinin kų, įvai rių Lie-
tuvos įstaigų darbuotojų, patyrusių
jos dėmesį ir dosnumą. Rajono meras
Algirdas Neiberka pri siminė susiti-
kimą su dailininke, perdavė Garbės pi-
liečio regalijas, kurias muziejininkai
išsiuntė jubiliatei į Čika gą. Minėjime
dalyvavę svečiai –  Vie šosios bibliote-
kos atstovė G. Vosy lienė, Vilkaviškio
centrinės ligoninės vyr. gydytojas L.
Blažaitis, Vilkaviš kio verslo ir turizmo
centro direktorė D. Rikliuvienė, jau-
nimo centro vado vė E. Čepaitė, buvęs
muziejaus direktorius A. Žilinskas

pasidžiaugė jubi-
liatės dėmesingu-
mu, prisiminė ma-
lonias bendravimo
su dailininke aki-
 mirkas. Gražiškių
gimnazija, iš Klam  -
pučių mokyklos
perėmusi  M. B.
Stankūnienės do-
vanotus paveikslus,
toliau tęsia bičiu-
lystę su dailininke.
Gimnazijos direk-
torė G. Launiko nie-
 nė išreiškė gražiš-
kiečių padėką,
moks leivės  jubilia-
tei padovanojo
ving rų šokį, kartu
parodė, kad daili-
ninkės dovanotus
tautinius kostiu-
mus saugo ir nau-
doja etnokultūros
puoselėji mui. Mu-
zikos mokyklos mo-
kytoja  Rai monda
Kurauskienė su
dukra  Eiman te ju-
biliatei ir renginio

da lyviams do vanojo savo dainas, pas-
kaitė prisimi nimų ištraukas. M. B.
Stan kūnienę ir jos šeimą priminė mu-
 zie jininkų pa rengta paroda, kurią  pri-
statė A. Mickevičienė. Parodoje eks-
ponuojami muziejui dovanoti Stankū-
nų šei mos  baldai, dailės darbai, kny-
gos  ir asmeniniai daiktai. Šilti šventės
da lyvių prisiminimai, K. Inkratos pa-
 rengtos skaidrės priartino dailinin-
 kę, atrodė, kad ji čia, šalia, paprasta ir
artima – „mūsų Mag dutė”, šiltu žvilgs-
niu ir linksmu išsireiškimu pa liečia
kiekvieną. Renginio dalyviai džiau-
gėsi M. B. Stankūnienės mecenatine
veikla,  paskatinusias kitus žmones
remti kultūri nes įstaigas,  linkėjo svei-
ka tos, ilgų metų, kad ir ateityje daili-
 ninkė džiu gintų  prasmingais darbais.

Vilkaviškio krašto muziejaus ir
dailininkės Magdalenos  Birutės  Stan-
 kūnienės bičiulystė prasidėjo prieš
20 metų ir tęsiasi iki šiol. M. B. Stan-
kūnienė daugybę savo kūrinių dova-
nojo įvairiems Lietuvos muziejams, li-
goninėms, bibliotekoms, priva tiems
asmenims, tačiau jos asme niniai daik-
tai, gyvenimo kelią liudijančios ver-
tybės saugomos Vilkaviš kio krašto
muziejuje. Šiame kraš to muziejuje ji
pirmą kartą apsilankė 1994 m. vasarą,
važiuodama iš Ku dirkos Naumiesčio,

kur lankė vyro kapą. Pabend-
ravusi su tuometine di rektore G.
Karaliene, suprato muziejaus
reikšmę krašto istorijoje,  sunkų
muziejininkų darbą kaupiant
ir sau gant kultūros vertybes.
Todėl Vilka viškio krašto mu-
ziejų pasirinko savo palikimo
saugotoju. Muziejui ji perdavė
per 15 tūkstančių vertingų meno
darbų, fotodokumentikos, savo
asme ninių daiktų ir šeimos re-
likvijų, sky rė lėšas oficinos re-
montui.  Dvide šimt metų besi-
tęsiantis bendradarbiavimas la-
bai naudingas: dailinin kės dėka
muziejaus rinkiniai pratur tėjo
vertinga medžiaga, atsilygin-
dami muziejininkai pristato dai-

lininkę plačiajai visuomenei, o
dėl to laimi kultūra. Jos kultū-

rinė veikla pagarsino Vilkaviškio kraš-
tą, kūrybos darbai papuošė daugelį
įstaigų. Šitaip dailininkė įgyvendina
savo gyvenimo credo – dalintis gyve-
nimo patirtimi ir teikti džiaugsmo
spindulius ki tiems. Už krašto kultūros
puoselė jimą, kultūrinę ir mecenatinę
veiklą  Magdalenai  Birutei  Stankū-
nienei  1997 m. suteiktas Vilkaviškio ra-
jono Garbės pilietės vardas, 2001 m. dai-
li ninkė apdovanota LDK Gedimino or-
dinu, daugybe  Padėkos raštų. 

Elena Rupeikienė – Vilkaviškio
kraš to muziejaus laikinoji direktorė 

Dėkingi dailininkės M. B. Stankūnienės kraštiečiai susirinko atšvęsti jos garbingo jubiliejaus.               

Šventės akimirka Paežerių dvare
Kęstučio Inkratos nuotraukos



Prancūziškas bistro

Išgirdę žodį „bistro”, turbūt pirmiausia
galvojate apie Paryžių, kur kas trečia ketvirta už-
eigėlė taip vadinama. Su lauke prisėsti kvie-
čiančiais klasikiniais mažais staliukais ir kė du-
tėmis, kur patiekiamas paprastas, bet nepa-
prastas valgis, kur galima išgerti taurę vyno už-
kandant prancū ziška bagete ir geru sūriu. Jei ar-
 ti miausiu metu į Paryžių vykti neketinate, ga-
lite jį patį ir bistro dvasią pa sikviesti į svečius.

• Bistro. Tai laisvo stiliaus ir neformalios ap-
linkos restoranėlis. Paprastai čia užsisakomas
vienas patiekalas arba tik gėrimas. Vakarais ga-
lima klausytis gyvos muzikos. Čia gaminami tra-
diciniai patiekalai iš vietinių produktų. Tradi-
ciniuose bistro dažniausiai šeimininkauja vi sa
šeima.

• Pirmieji bistro atsirado Pran cūzijoje dar
tais laikais, kai keliautojai, užsisakę nakvynę pas
paryžie čius, būdavo pavaišinami ir naminiu
maistu. Valgis dažname paryžietiš ka me bistro
yra paprastas, žemiškas, naminis, dažnai – grei-
tai paruošiamas. Manoma, kad šis pavadinimas
kilo rusams okupavus Paryžių, iš ru siško žodžio
(„greitai”), t. y. „bistro”. Čia taip pat siūloma ir
kavos bei vy no, tad kita versija byloja, kad pa-
vadinimą davė aperityvas Bistrouille, ruošiamas
iš kavos ir šlakelio alkoholio.

• Pirmuosiuose bistro valgiaraščių dažnai
nebūdavo, vietoj jo ant kreidinės ar paprastos
lentos kasdien būdavo užrašoma, ko šiandien ga-
lima užsisakyti. Dažniausiai tai – vietinės re-
gioninės virtuvės patiekalai. Val giai gali skirtis,
atsižvelgiant į sezo ną. Pavyzdžiui, grybai lėkš-
tėse pasi rodo vasaros pabaigoje, o laukinės mė-
sos patiekalai – rudenį, artėjant žie mai. Kai žie-
ma virsta pavasariu, šlovės valandos sulaukia vė-
žiagyviai.

• Tai puiki vieta paragauti pa prasto, ta-
čiau itin gardaus ir kvapaus  maisto. Jauki ap-
linka, nedidelės kainos ir puikus valgis – nieko
keisto, kad šiose geros nuotaikos užkandi nėse
dažniausiai knibždėte knibžda žmonių, tiek
vietinių, tiek turistų.
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Prancūzų virtuvė

mŪsŲ staLui

Prancūziškas kaimiškas quiche

Quiche Prancūzijoje – bene daž niausiai ant pie-
tų stalo pasitaikantis pa tiekalas. Naminiai kiauši-
niai, cu kinijos iš daržo, tešla su naminiu sviestu –
neskaniai iškepti tiesiog neįmanoma.

Reikės: lazdelės atšaldyto sviesto, 4–5 šaukštų šal-
to vandens, 1 1/2 drus kos.

Įdarui: 3 kiaušinių, puodelio grietinės, pusės puo-
delio grietinėlės, puo delio tarkuoto sūrio, cukinijos, svo-
gū no, daržo žalumynų, druskos, pipirų.

Užminkykite tešlą, paskirstykite ją skardoje,
kraštus padarykite aukš tesnius.

Cukiniją ir svogūną supjausty ki te ir pakepin-
kite. Kiaušinius supla kite su grietine, grietinėle,
druska ir pipirais. Sukrėskite ant tešlos daržo ves,  už-
pilkite kiaušinių plakinį, pa bars tykite žalumynų, tar-
kuoto sūrio, ir kepkite orkaitėje apie 45 minutes 400˚F
temperatūroje.

Ilgai kepta kiauliena su žaliuoju padažu

Reikės 6,5 sv kiaulienos mentės.
Marinatui: 5 susmulkintų česnako skiltelių, 2

džiovintų paprikų, 2 šaukštų džiovintų čiobrelių,
šaukšto kmynų sėklų, šaukšto maltos saldžiosios pa-
prikos, puodelio rūkytos jūros druskos, 5 citrinų su-
lčių, puodelio alyvuogių aliejaus.

Padažui: 2 šaukštų petražolių, 2 šaukštų bazili-
ko, 2 šaukštų mėtų, 2 šaukštų grūdėtųjų garstyčių, 5
česnako skiltelių, šaukšto kaparėlių, 6 mažų mari-
nuotų agurkėlių, keturių ančiuvių, puodelio raudonojo
vyno acto, puodelio aliejaus.

Bulvių garnyrui: 12 didelių bulvių, 2 šakelių roz-
marinų, 2 šakelių čiobrelių, šaukštelio druskos,
šaukštelio saldžiosios paprikos miltelių, ½ citrinos su-
lčių.

Įkaitinkite orkaitę iki  425˚F temperatūros. Aš-
triu peiliu įpjaukite mė są keliose vietose. Dubeny-
je sumaišy kite visus marinatui skirtus produktus,
išskyrus citrinų sultis ir aliejų. Nusausinkite mėsą
popieriniu rank šluosčiu ir įtrinkite marinatu. Kep-
kite orkaitėje apie 30 minučių. Išimkite iš orkaitės
ir apliekite citrinų sultimis ir aliejumi.

Sumažinkite orkaitės tempera tūrą iki 212˚ F ir
kepkite mėsą dar 8 valandas, kartais palaistydami
alie ju mi. Išimkite mėsą iš orkaitės, už denkite aliu-
minio folija ir palikite „pailsėti”. Mėsos sulčių ne-
išpilkite.

Žaliajam padažui paruošti sudė kite visus pro-
duktus į virtuvės kombainą (food processor) ir su-
trinkite iki vientisos masės. Laikykite šaldytuve. Bul-
ves nuskuskite ir perpjau kite pusiau, apvirinkite (10
minučių). Vandenį, kuriame virė bulvės, nupil kite,
sudėkite daržoves į kiaurasamtį ir gerai supurtykite.
Sumaišykite su kepimo sultimis, žolelėmis, druska
ir paprikos milteliais. Pašlakstykite citrinos sultimis
ir kepkite, kol gražiai apskrus ir bus minkštos,
apie 30 mi nu čių. Mėsa lengvai nersis nuo kaulo, to-
dėl tiesiog išskirstykite ją gabaliu kais ir patiekite su
bulvėmis ir žaliuoju padažu.

Marinuotas ožkos sūris su sėklų dažiniu

Tai greitas ir paprastas receptas, kurį galite pa-
ruošti iš anksto ir lai kyti šaldytuve, jei užkluptų ne-

tikėti svečiai. Naudokite ko-
kybišką alyvuo gių aliejų ir ne-
bijokite eksperimentuoti su
priedais, pavyzdžiui saulėje
džiovintais pomidorais ir džio-
vinto mis paprikomis, arba aro-
matizuotais aliejais.

Reikės: 1 1/2 puodelio
minkšto ožkos sūrio, 3 šaukštų
maltų citrinpipirių, puodelio
tyro alyvuogių aliejaus, 2 skil-
telių česnako, 4 šakelių šviežio
čiobrelio, vienos citrinos žievelės.

Sėklų dažiniui: 4 šaukštų
seza mo sėklų, 2 šaukštų ka-
lendros sėklų, šaukšto kmynų,
šaukštelio juodųjų pi pirų,

šaukštelio druskos, šaukšto pe ka no, pistacijų arba
graikinių riešu tų, šaukšto lazdynų riešutų be odelės.

Sėklų dažiniui paruošti sausoje keptuvėje pa-
skrudinkite visus produk tus, kol maloniai pakvips.
Neper deginkite. Kavos malūnėlyje arba virtuvės
kombaine (food processor) sėklas sutrinkite iki ru-
pumo ir laikykite sandariame indelyje.

Ožkos sūrį supjaustykite ga ba liukais ir ran-
komis suvoliokite į ru tuliukus. Sudėkite juos į šva-
rų stiklainį kartu su likusiais kitais prie dais ir už-
pilkite aliejumi. Laikykite šaldytuve. 

Patiekite ožkos sūrį su sėklų pa gardu (skanau-
dami jame apvoliokite sūrį) ir mėgstama duona. Prie
jų la bai tiks mieliniai riestainiai, mielinė pynė ar
prancūziškas batonas.

Šiltas mėlynojo sūrio ir krabų pagardas

Reikės: puodelio sauso baltojo vyno, puodelio
grietinėlės sūrio „Phi ladelphia”, puodelio smulkin-
tos kra bų mėsos, 12 oz mėlynojo pelėsių sūrio, kelių
šakelių šviežio čiobrelio, duonos lazdelių patiekti.

Puode pašildykite vyną, kol pra dės kilti bur-
buliukai. Tada sudėkite grietinėlės sūrį ir kaitinkite
iki vientisos masės, nuolat maišydami (miši nys turi
nevirti).

Atsargiai įmaišykite krabų mėsą ir mėlynojo pe-
lėsio sūrį, pakaitin kite, kol sūris ištirps. Sudėkite į
indą, kuriame patieksite, papuoškite čiobrelio ša-
kelėmis ir patiekite dar šiltą su duonos lazdelėmis. 

Pyragas Brioche a la fleur „d’oranger”

Reikės: 3 puodukų persijotų miltų, 2 kiaušinių,
1/3 puodelio smul kaus cukraus, pakelio kepimo mie-

lių, lazdelės sviesto (supjaustyto kubeliais, kambario
temperatūros), šaukšto svies to kepimo formai ištep-
ti, žiupsnelio druskos, apie 1/2 puodelio drungno pie-
no, 2 šaukštų apelsinų žiedų vandens, 2 šaukštų
drungno vandens mielėms ištirpinti, kiaušinio glajui,
saujos mažų cukraus grūdelių api bars tyti pyragą. 

Nedideliame dubenėlyje ištirpin kite mieles su
dviem šaukštais vandens. Padėkite į šalį, kol mielės
suputos. Dubenyje sumaišykite miltus, druską,
cukrų, mieles ir sviestą. Įmuškite kiaušinius, su-

pilkite apel sinų žiedų vandenį ir pieną, gerai iš-
maišykite dideliu mediniu šaukštu. Minkykite apie
dešimt minučių, kol išeis glotnus tešlos kamuolys.
Už denkite dubenį rankšluosčiu ir pali kite tešlą iš-
kilti šiltame kambaryje per naktį.

Kitą dieną 1–2 minutes pamin ky kite tešlą, kad
neliktų oro burbuliu kų. Skardą ištepkite sviestu ir
dėkite į ją tešlą. Uždenkite rankšluosčiu ir vėl pali-
kite iškilti 1–2 valandoms.

Įkaitinkite orkaitę iki 350˚F. Tep tuku aptepkite
pyrago paviršių plaktu kiaušiniu. Pabarstykite
cukraus grūdeliais ir kepkite 30 minučių. Jei viršus
pradeda per greitai ruduoti, uždenkite jį kepimo po-
pieriumi. 

Pagal „Moters savaitė”
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A † A
GENEI GEČIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos dukroms AUD-
RO NEI ir LAIMAI, jų šeimoms bei visiems artimie-
siems.

Sunny Hills, FL, Lietuvių Bendruomenė

dR. JoViTA KeReLiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

PeTRAS V. KiSieLiUS, Md, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

ChirUrGAi ViDAUS liGOS 

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

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLioBA, M.d.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

AdVoKATAi

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

Remkime 
Draugo fondą

www.
draugofondas.org

A † A
ALDONA BALČIŪNAITĖ

ŠULAITIENĖ
Mirė 2015 m. sausio 11 d.
Gyveno Kybartuose, Lietuvoje; Cicero, IL ir La Grange Park,

IL Amerikoje, o paskutinius 24-erius metus džiaugėsi gyvenimu
St. Peters burg, FL.

Giliame  liūdesyje liko: vyras Juozas, dukra Dalia su vyru Ed -
mundu Remiu,  sesuo Birutė Majauskienė  su šeima Kaune, mi -
ru sio  brolio  a. a. Leono Balčiūno šeima Lietuvoje; švogeris Ed -
var   das Šulaitis  su šeima, gyvenantis Cicero, IL  bei kiti  gimi nės
Lie tu voje ir Amerikoje.

A. a. Aldona  bus palaidota Šv. Kazimiero  kapinėse po  šv. Mi -
šių, kurios bus aukojamos sausio 17 d., šeštadienį,  10 val. r. Švč.
Mer gelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park, IL.  

Šeima pageidauja vietoje gėlių aukas siųsti: Amerikos lietu-
vių klubui, 4880 46th Avenue North, St., Petersburg, FL 33714.

Nuliūdę artimieji 

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

Pristatyta nauja 
prof. V. Landsbergio knyga

Sausio 14 d. Parlamento galerijoje pristatyta Aukščiausiosios Tarybos-At-
kuriamojo Seimo pirmininko, Nepriklausomybės Akto signataro prof. Vy-
tauto Landsbergio knyga ,,Guilt and Atonement. The Story of  13 Janua-

ry”. Tai yra 2012 m. išleistos knygos ,,Kaltė ir atpirkimas. Apie Sausio 13-ąją”,
papildytos nauja informa-
cija, vertimas į anglų kal-
bą.

,,Karinis Lietuvos už-
puolimas ir beribis oficia-
lus sovietų melas kaip karo
priemonė – tokia buvo Sau-
sio 13-osios tikrovė ir pa-
tirtis. Kai matome dabar
Rusijos karą prieš Ukrainą,
priemonių jungtis yra ta
pati, tik mastai baisesni.
Bet rusų liaudis tada nesi-
davė kvailinama ir užstojo
Lietuvą, kartu su Rusijos
demokratais”, – apie kny-
gos anglų kalba aktualumą
kalbėjo prof. V. Landsber-
gis.

Autorius pateikia dar
nepublikuotus ir anksčiau
skelbtus dokumentus, at-
skleidžiančius 1991 m. sau-
sio įvykių Lietuvoje prie-
žastis bei peripetijas. Spau-
doje pasirodę Michailo Gor-
bačiovo slaptieji archyvai,
nauji liudijimai, ,,Wiki-
Leaks” dokumentai sudarė
galimybę palyginti ir su-
gretinti naują informaciją
apie to meto tragiškus įvy-
kius Lietuvoje.

,,Sausio 13-osios byla dar tebevyksta ir byloja apie SSRS agresiją prieš Ne-
priklausomybę paskelbusią ir kuriančią Lietuvą, apie dalyvius ir nusikaltėlius.
Agresija buvo parengta ir vykdoma 1991 m. sausio mėnesį, o naktis iš sausio 12-
osios į 13-ąją tapo susirėmimo kulminacija”, – teigia knygos autorius prof. V.
Landsbergis. 

ELTA

�  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali
anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savait-
galiais. Tel. 773-940-5264.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo,
galimi pakeitimai. Tel. 773-615-5235

�  Moteris ieško senelių priežiūros darbo su
gyvenimu. Patirtis, rekomendacijos, vairuoja.
Tel. 312-420-3770.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
arba gali prižiūrėti asmenį savo bute. 
Tel. 708-441-9090.  

�  Profesionali, sąžininga moteris, turinti

didelę slaugos darbo patirtį, legali, vairuo-
janti automobilį, ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu Čikagoje ar
jos priemiesčiuose. Tel. 312-647-3208. 

�  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo. Gali pakeisti savaitgaliais.
Kartu gali dirbti ir vyras. Tel. 708-691-6996  

�  Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu ar pakeitimų. Legalūs dokumen-
tai, vairuoja, patirtis. Tel. 708-307-4619. 

�  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo.
Tvarkinga, legalūs dokumentai, vairuoja, ska-
niai gamina maistą. 
Tel. 630-674-1545.  

ĮVAiRūS

G. Savickio nuotr.
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

�  Sekmadienį, sausio 18 d. 12 val. p. p.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios pa-
rapijos salėje bus rodomas filmas apie vienos
garsiausių Lietuvos didikų šeimos įstoriją –
„Radviliada”. Dalyvaus filmo režisierė Ra-
munė Rakauskaitė.

�  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. Eucha-
ristijos šventimą atnašaus kunigas Gediminas
Keršys.  Primename, kad kiekvieną ketvirta-
dienį 8 val. r. šv. Mišios yra laikomos lietuvių
kalba.  Po šv. Mišių klausomos išpažin-

tys. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.
�  Sausio 25 d., sekmadienį: 1:15 val. p.
p. Writers Guild Theater Beverly Hills, CA,
vyks lietuviško filmo „Lošėjas” peržiūra. Fil-
mas rodomas 16-ojo kasmetinio skandinavų
kino festivalyje (programoje Baltic Film Expo).

�  Gegužės 2 d., šeštadienį, Pasaulio lietu-
vių centre, Lemonte, įvyks 52-asis metinis
Lietuvių Fondo narių suvažiavimas. Suvažia-
vimo metu bus renkamas trečdalis LF Tary-
bos narių trejų metų kadencijai, t. y. 5 (penki)
nariai ir 3 (trys) Kontrolės komisijos nariai vie-
nerių metų kadencijai. Kandidatų į LF Tarybą
ir Kontrolės komisiją siūlymai priimami iki va-
sario 15 d. Daugiau informacijos – www.lie-
tuviufondas.org

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.

Siūlykite kandidatus Švietimo premijai gauti 

JAV LB Švietimo taryba ruošiasi skirti 2014–2015 „Švietimo premiją” švietėjui,
kuris ilgus metus dirbo švietimo darbą JAV lituanistinėse mo kyklose.
Kviečiame lietuvių visuome nę siūlyti kandidatus iš šiuo metu JAV gyvenančių
lituanistinių mokytojų, kurie pasižymėjo lietuviško švietimo srityje, vadovėlių
bei knygų leidime bei redagavime, programos ir gairių tobulinime, ar ilgus
metus dirbo ar tebedirba mokytojo-vedėjo darbą lituanistinėse mokyklose.

Pasiūlymus siųsti iki 2015 m. sausio 31 d. adresu: 

Lithuanian educational Council, 
170 Query St., 

new Bedford, MA, 02745
arba el. paštu: donavickas95@hotmail.com

pažymint, kad siūlote kandidatą švie timo premijai. Prašome prie pasiū -
lymo pridėti paaiškinimą, kodėl siū lote.

Vertinimo komisija – JAV LB Švietimo taryba, kurios pirminin kė yra Daiva
Navickienė.

2013–2014 m. Švietimo premija buvo įteikta Faustui Stroliai. Kiti laurea-
tai yra buvę Amanda Muliolienė, Marytė Newsom, Nekalto Prasidė ji mo
Seserų kongregacija, Jūratė Do vilienė, Audronė Elvikienė, Dalilė Polikaitienė,
Regina Kučienė, Danutė Bindokienė, Bronius Krokys, Vida Bučmienė, Jonas
Kavaliūnas, Julius Širka, Stasė Petersonienė ir Elena Ruz gienė.

Švietimo premijos mecenatas yra Lietuvių Fondas.

JAV LB Švietimo tarybos pranešimas

Generaliniame konsulate Čikagoje
paminėta Sausio 13-oji

Minint Sausio 13-ąją – Lais-
vės gynėjų dieną – gene-
ralinio konsulato Čika-

goje priimamajame ir visuose dar-
buotojų kabinetuose degė atmi-
nimo žvakutės, vidurdienį trum-
pam stabtelėta, susimąstyta apie
milžinišką auką, kuri paaukota var-
dan to, kad visi mes šiandien bū-
tume laisvi, kad patys kurtume
savo Valstybės ateitį. Žuvusiųjų at-
minimas pagerbtas tylos minute.

Šiais metais prisijungdami prie
akcijos „Neužmirštuolė”, konsulato
darbuotojai vėl atlapuose segėjo
neužmirštuolės žiedus bei dalino
juos konsulate apsilankiusiems
tautiečiams. 

Primename, jog Laisvės gy-
nėjų dienos minėjimo renginys
vyks sausio 18 d., sekmadienį, 11:30 val. r. lietuvių evangelikų liuteronų Tė-
viškės bažnyčioje (5129 Wolf Rd. Western Springs, IL 60558). Minėjimas pra-
sidės žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimui skirtomis pamaldomis, po jų LR
generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas skaitys pranešimą „Sausio 13-
osios prasmė prieš 25-erius metus ir šiandien” ir vyks smuikininkės Barboros
Valiukevičiūtės koncertas.

Maloniai kviečiame kartu prisiminti ir pagerbti gynusius Lietuvos laisvę,
tarp jų ir 1991 m. sausio 13 d. bei 1923 m. sausio 10–15 d. Klaipėdos sukilimo
aukas. Po minėjimo programos bus vaišės ir pabendravimas.

LR generalinio konsulato Čikagoje info ir nuotr.

Sausio 13 d. Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate New Yorke
minint Laisvės gynėjų dieną vyko violončelininko Gleb Pyšniak ir smui-
kininkės Dalios Dėdinskaitės koncertas. Susirinkusiuosius sveikino

Lietuvos generalinis konsulas Julius Pranevičius. ,,Šiandien minime ypatin-
gai svarbią mūsų tautai dieną, kai prisimename kokią neįkainojamą vertybę
turime – Laisvę. Tik drąsių mūsų tautiečių dėka tokie talentingi muzikantai kaip
G. Pyšniak ir D. Dėdinskaitė gali dalintis savo talentu užsienyje, laisvai keliauti,
studijuoti ir koncertuoti kitose valstybėse”, – sakė jis. Renginyje taip pat da-
lyvavo Lietuvos nuolatinė atstovė prie Jungtinių Tautų ambasadorė Rai-
monda Murmokaitė.

G. Pyšniak yra vienas ryškiausių savo kartos violončelininkų Baltijos ša-
lyse. Būdamas keturiolikos debiutavo su Lietuvos kameriniu orkestru, diri-
guojant maestro Sauliui Sondeckiui. G. Pyšniak yra surengęs rečitalių pres-
tižinėse pasaulio šalių koncertų salėse. 2005 m. jam suteikta monsinjoro Ka-
zimiero Vasiliausko fondo premija. 2008 m. G. Pyšniak Lietuvos muzikos ir te-
atro akademijos styginių instrumentų katedros konkurse laimėjo I-ąją vietą.

D. Dėdinskaitė – viena žymiausių jaunosios kartos Lietuvos smuikininkių.
2010-aisiais ji nugalėjo prestižiniame Tarptautiniame smuikininkų konkurse Vo-
kietijoje ,,Violine in Dresden”, po kurio buvo pakviesta atlikti L. van Beetho-
ven smuiko koncertą viename žymiausių pasaulio festivalių ,,Dresdner Mu-
sikfestspiele 2012”. D. Dėdinskaitė koncertavo daugelyje Europos valstybių,
JAV bei Naujojoje Zelandijoje

LR generalinio konsulato New Yorke info ir nuotr. 

Iš k.: ambasadorė R. Murmokaitė, D. Dėdinskaite, G. Pyšniak ir LR generalinis
konsulas J. Pranevicius

Laisvės gynėjų atminimas 
New Yorke paminėtas koncertu


