
druomenių iš
viso pasaulio. Žmonės

trispalvėmis juosė beržus, iš
ledo luitų statė Gedimino stulpus, or-
ganizavo ledo žygius Lietuvai. Jaunimo
organizacijos rengė akciją „Su gimta-
dieniu, Lietuva”, prie kurios prisijun-
gė daugiau kaip 6 tūkstančiai žmonių.
Alytaus rajono gyventojai akmeninėje
knygoje iškalė „Tautiškos giesmės” žo-
džius.

Vasario 16-ąją išradingai minėjo ir
užsienyje gyvenantys lietuviai, įvai-
riose pasaulio šalyse rengę sporto var-
žybas, minėjimus ir kitus renginius. Ai-
rijos bėgikai 96-ųjų valstybės atkūrimo
metinių proga organizavo šventinį 96 ki-
lometrų bėgimą Dublino gatvėmis.

Prezidentės spaudos tarnybos info
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Žagarė – 
kultūros sostinė – 6 psl.

Prisimename 
kun. J. Zdebskį – 10 psl.

– 1930 m. vasario 5 d. San Francisce pradėta Golden State Bridge tilto statyba – 

ŠIAME NUMERYJE:

R. Dačkaus nuotr.

A. Terleckas: ,,Rašiau, ką mačiau...”

Išradingai sveikinkime Lietuvą

Lietuvos Respublikos prezidentė
Dalia Grybauskaitė kviečia vi-
same pasaulyje esančius Lietuvos

piliečius prisijungti prie akcijos „Va-
sario 16-ąją švęsk išradingai” ir kūry-
bingai bei sumaniai minėti Valstybės at-
kūrimo dieną. Prie tradicinės akcijos ša-
lies vadovė kviečia prisijungti visus –
vietos bendruomenes, mokyklas, vers-
lo įmones, nevyriausybines organiza-
cijas, užsienio lietuvius ir kitus.

„Kad ir kur gyventumėme, pa-
verskime Vasario 16-ąją išskirtine šven-
te. Būkime išradingi, dalinkimės idė-
jomis ir švęskime mūsų vienybės ir lais-
vės šventę. Kad visame pasaulyje esan-

tys lietuviai pajustų, kokia ji mums
svarbi ir brangi”, – sakė šalies vadovė.

Prezidentė kviečia pasidalinti savo
sumanymais kaip išradingai pasvei-
kinti Lietuvą Valstybės atkūrimo dienos
proga. Savo idėjas siųskite adresu va-
sario16@lrp.lt. Visi šventiniai rengi-
niai bus skelbiami ir nuolat atnaujina-
mi oficialioje Prezidentės interneto
svetainėje www.lrp.lt. Išradingiausiai
šventusius Valstybės atkūrimo dieną ša-
lies vadovė tradiciškai apdovanos Lie-
tuvos trispalve.

Pernai prie Prezidentės inicijuotos
akcijos „Vasario 16-ąją švęsk išradin-
gai” prisijungė per 250 iniciatyvių ben-

Sostinės Genocido aukų muziejuje pristatyta nauja Antano Terlecko knyga
„Lietuvoje iš vėjo ir šalčių žemės sugrįžus”        Martyno Ambrazo nuotraukos

Vasario 3 d., antradienį, Genocido aukų muziejuje Vil-
niuje pristatyta nauja antisovietinio pasipriešinimo
dalyvio, Laisvės premijos laureato Antano Terlecko

knyga ,,Lietuvoje iš vėjo ir šalčių žemės sugrįžus”. Pristaty-
me dalyvavo knygos autorius A. Terleckas, jo šeimos nariai,
draugai ir bendražygiai. Renginį vedė autoriaus vaikaitis An-
tanas A. Terleckas. Knygą išleido Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos tyrimo centras. Joje pateikiamos ištraukos iš
Antano Terlecko 1987 ir 1988 m. pradžios dienoraščio, rašyto
grįžus po kalinimo ir tremties į Lietuvą. – 2 psl.
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Š. m. sausio mėnesį iš pradžių
Signatarų namuose Vilniuje, o
vėliau ir Kaune Vytautas Lands-

bergis pristatė savo naujausią knygą
,,Europos Parlamente XI”. Knygoje su-
rinktos kalbos, pranešimai, straips-
niai, interviu, nuskambėję per pra-
ėjusius metus Briuselyje. Neatsitikti-
nai daugiausia kalbama apie konflik-
tą Ukrainoje.

Su gausiai su-
sirinkusiais kau-
niečiais V. Lands-
bergis dalinosi
p r i s i m i n i m a i s
apie pirmus Ant-
rojo pasaulinio
karo įspūdžius, pa-
tirtus vaikystėje
Kačerginėje ir
Kaune. Prisimin-
damas 1939 metus
V. Landsbergis
bandė suvesti pa-
raleles su tuo
metu Lietuvoje vy-
kusiu ir dabar Uk-
rainoje vykstan-
čiu karu. ,,Tai yra

falsifikuotasis arba, kaip aš jį vadinu,
kaukių karas. Nedrąsūs politikai neva
nesupranta, iš kur ateina tie kariai, bet
visi juk žino, iš kur”, – sakė V. Lands-
bergis. Anot politiko, būdamas Europos
Parlamente jis pamatė, koks yra Va-
karų demokratinių valstybių nenoras
matyti tikrovę ir jų gyvenimas iliuzi-
joje, kad su Rusija galima kurti kaž-
kokias sąjungas.

A. Terleckas: ,,Rašiau, ką mačiau...”

Knygos autorius Antanas Terleckas ir kunigas Julius Sasnauskas.

Atkelta iš 1 psl.
Kelios minutės iki pristatymo

buvo skirtos autografams. Kelinta tai
jo knyga, A. Terleckas sako nė pats ne-
žinantis. Tiesiog šįkart tai – ištraukos
iš dienoraščio, rašė tai, ką matė po tru-
putėlį laisvėjančioje Lietuvoje.

Šioje knygoje – paskutinių sovietų
valdžios metų socialinė aplinka, žmo-
nių ir valdžios mąstysena, Laisvės ly-
gos narių bendravimas. A. Terlecko
anūko teigimu, senelis rašo daug ir įdo-
miai, tad per vieno žmogaus prizmę ga-
lima pažvelgti į visą šalies okupaciją,
šįkart – į režimo laisvėjimą. Vis dėlto
labiausiai jį žavi aprašyti kasdieniai
dalykai.

„Apie senelį seniai tenka girdėti
daug visko, bet man labai patinka tos
buities detalės. Kaip jis, būdamas jau
60 metų, vis labai mėgdavo virti cepe-
linus ir, kai tik pas Terleckus kokia
nors šventė, taip senelis rašo, kad ce-
pelinus gamina kiaurą dieną”, – sakė
A. Terlecko vaikaitis.

„Aš noriu tik pasveikinti visus ir
paraginti ir Antano bendražygius, kad
daugiau rašytų. Daugiau rašytų, nes tai
yra istorija, kurią mes, neduok Dieve,
nusinešam į aną pusę ir ji išnyksta pa-
prasčiausiai kartu su žmogumi”, –
dėstė Gyventojų genocido ir rezisten-
cijos tyrimo centro vadovė Birutė Bu-
rauskaitė.

„Atsiminimai, memuarai, tegul
ir pats subjektyviausias šaltinis, bet tai
yra istorijos šaltinis. Ir be atsiminimų,
be memuarų mes niekados negalėsim
iki galo parašyti Lietuvos istorijos”, –
teigė istorikas Algirdas Jakubčionis.

A. Terleckas sako turįs medžiagos
dar kelioms knygoms, belieka jas iš-
leisti.                                                   BNS

Antanas Terleckas gimė 1928 m.
vasario 9 d. Utenos apskrities Saldu-
tiškio valsčiaus Krivasalio kaime.

Pirmą kartą suimtas 1945 m. va-

Renginį vedė autoriaus vaikaitis Antanas A. Terleckas. 

sarą, baigęs Linkmenų progimnazijos
keturias klases. Po dviejų mėnesių pa-
leistas iš Švenčionių kalėjimo. 1946 m.
įstojo į Vilniaus prekybos technikumą ir
jį baigė 1949 m. 1949–1954 m. studijavo
Vilniaus universiteto Ekonomikos fa-
kultete, po baigimo 1956–1957 m. buvo
LSSR MA Ekonomikos instituto aspi-
rantas. 1964–1969  m. neakivaizdžiai
studijavo istoriją, tačiau KGB sutrukdė
apginti diplominį darbą.

Už antisovietinę veiklą teistas 1958,
1973 ir 1980 m. Kalėjo Taišeto, Čunos ir
Permės lageriuose. Nuo 1982 m. gruo-

džio 26 d. iki 1987 m. sausio 7 d. ištrem-
tas į Omsukčianą (600 km į šiaurės ry-
tus nuo Magadano). Nelaisvėje išbuvo
vienuolika metų.

1978 m. su bendraminčiais įkūrė
pogrindinę organizaciją Lietuvos lais-
vės lygą (LLL), leido „Laisvės šauklį” ir
„Vytį”, buvo kitų pogrindžio leidinių
bendradarbis. 1979 m. rugpjūčio 23 d. iš-
platino kartu su Juliumi Sasnausku pa-
rengtą 45 pabaltijiečių memorandumą,
raginantį SSRS, VFR ir VDR vyriau-
sybes ir JTO generalinį sekretorių pa-
naikinti Molotovo–Ribbentropo pakto

pasekmes Baltijos valstybėse. Pasiūlė su-
rengti 1987  m. rugpjūčio 23  d. viešą
antisovietinį protesto mitingą prie
A.  Mickevičiaus paminklo Vilniuje.
1988–1990 m. rengė mitingus ir piketus,
kuriuose reikalavo Lietuvai laisvės ir ne-
priklausomybės.

Apdovanotas Vyčio kryžiaus ordi-
no Komandoro kryžiumi, Vytauto Di-
džiojo ordino Karininko kryžiumi, or-
dino „Už nuopelnus Lenkijai” Kari-
ninko kryžiumi, Lietuvos nepriklauso-
mybės medaliu, 2012 metų Laisvės pre-
mija.             

Knygos pristaryme – kalbos apie karą Signatarų namuose Vilniuje leidi-
nio sutiktuvės virto pirma vieša dis-
kusija tarp jo autoriaus, V. Landsbergio
ir jo anūko, jauno politiko bei euro-
parlamentaro Gabrieliaus Landsber-
gio. Pagrindiniai aptarimo motyvai
buvo Lietuvos geopolitinė situacija,
kaimynės Rusijos elgesys ir vakarie-
tiškos Europos Sąjungos (ES) požiūris
į šią šalį. V. Landsbergis pripažino,
kad pristatomoje knygoje daug dėmesio
skiriama Ukrainai, užpultai Rusijos,
mat tai pasidarė didžiausios reikšmės
europinis ir pasaulinis įvykis, todėl
apie tai daug kalbama. ,,Vakarai atan-
ka ir kuo toliau, tuo labiau, bet neno-
riai, nes labai ilgai gyveno iliuzijo-
mis”, – mano V. Landsbergis. Politiko
nuomone, jei ,,katukai būtų atakę” po
to, kai Rusija užpuolė Gruziją ir oku-
pavo jos žemes, nebūtų karo su Ukrai-
na. Jis teigė, kad Rusijos vadovybė
taip įsismagino, jog marios atrodo iki
kelių. V. Landsbergis paprašė euro-
parlamentaro G. Landsbergio prižiū-
rėti, ar ,,katukai atanka” ir suvokia,
kad tai, kas vyksta, nėra vien Ukrainos
ir Rusijos problema. 

Knyga ,,Europos Parlamente XI”
užbaigia V. Landsbergio dešimties metų
darbo Europos Parlamente ciklą. 

,,Draugo” info

Gabrielius Landsbergis tęsia senelio kelią.       R. Jurgaičio nuotr.
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Niekaip iš galvos neišdyla ir „Sniego susitiki-
mas” Trakuose, kur savo viziją dėl Rusijos ateities
išguldė buvęs milijardierius, buvęs „Jukos” vadovas,
buvęs Rusijos kalinys Mi chailas Chodorkovskis.
Kad M. Cho dorkovskis atvažiavo į Lietuvą papa sa-
koti, kaip vertina Vladimirą Puti ną ir Rusijos ag-
resiją, kokių prognozių turįs dėl Rusijos ateities ir
ką darytų, tapęs Rusijos prezidentu, – svei kintina.
Taigi turėjome puikią progą atidžiau pažvelgti į šią
mįslin gą asmenybę. 

Ir mūsų rožinės iliuzijos ... išsi sklaido, nes jis
greičiausiai visai ne tas asmuo, kuriuo verta žavė-
tis ar juo labiau jį remti. Po M. Chodorkovskio vie-
šų pareiškimų tapo akivaizdu, kad šį asmenį per daug
idealizavome, lai kydami principingu V. Putino kri-
tiku, vardan savo įsitikinimų nepa bū gusiu net at-
šiauraus Rusijos kalė jimo.

Atsakinėjantis į žurnalistų, politikų klausimus
M. Chodorkovskis labiau priminė V. Putino advokatą
nei kritiką. Rusijai taikomas ilgalai kes ekonomines
sankcijas Vakarai tu rėtų peržiūrėti pasirinkdami
švelninantį variantą, Rusijos agresija prieš Ukrainą
vadintina Ukrainos krize, Krymo artimiausiu metu
Uk rainai negrąžintų...    

Žinoma, negalima tvirtinti, jog M. Chodor-
kovskis nepasakė nieko vertingo apie Ukrainos ir Va-
karų klaidas, bailumą ar dvigubus standartus. 

Ir vis dėlto M. Chodorkovskio  pa aiškinimai, ko-
dėl Vakarų taikomos ekonominės sankcijos duoda
dviprasmišką rezultatą (aplink Kremlių jos neva tel-
kia Rusijos visuomenę), kodėl jis, tapęs Rusijos pre-
zidentu pereinamuoju laikotarpiu, neskubėtų Ukrai -
nai grąžinti Krymo (tai neva neįma noma, žinant da-
bartines Rusijos vi suomenės nuotaikas), – dvipras-
miški. 

Dviprasmybės tapdavo ypač akivaizdžios, kai
savo nusistebėjimus M. Chodorkovskio pareiški-
mais išguldydavo, pavyzdžiui, buvęs Rusijos prezi-
den to V. Putino patarėjas ekonomikos klausimais
Andrėjus Illarionovas. Jis kalbėjo kardinaliai at-
virkščiai: vakarietiškos ekonominės sankcijos tokios
menkos,  švelnios  ir  nutaikytos  tik  į kai kurių po-
litikų ir įmonių ki še nes, kad  vadinti jų sisteminė-
mis ar nukreiptomis prieš rusų tautą nie kaip ne-
galima. 

Tad sudėjus į krūvą visus „už” ir „prieš” aki-
vaizdu, kad Lietuvoje M. Chodorkovskis rėžė kalbą,
ku ri Krem liui bei flirtuoti su V. Putinu linkusiems
prancūzams, italams ir vokiečiams „labiau patiko nei
nepa tiko”.
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Norint giliau suvokti, ką iš tiesų
viešėdamas Lietuvoje norėjo pasaky ti
M. Chodorkovskis, labai svarbi vie na
iš paskutiniųjų Ritos Miliūtės LRT
laidų „Teisė žinoti”, kurioje aiškinta-
si, ar tik buvęs naftos susi vie nijimo
„Jukos” generalinis direktorius M.
Chodorkovskis, paleistas anks čiau lai-
ko į laisvę, V. Putinui pa sirašius spe-
cialųjį malonės suteikimo aktą, ne-

pradėjo žaisti dvigubo žaidimo? 
Sunku patikėti, jog M. Chodor kovskis su V. Pu-

tinu sukirto ranko mis? Tiek delfi.lt apžvalgininkas
Ramūnas Bogdanas, tiek „Lietuvos ry to” žurnalis-
tas Vytautas Bruveris, tiek Vilniaus universiteto
Tarptau ti nių santykių ir politikos mokslų in stituto
dėstytojas Nerijus Maliuke vičius, tiek ir mūsų jau
cituotas Rytų Europos studijų centro ekspertas ana-
litikas M. Laurinavičius ragino atkreipti dėmesį į M.
Chodorkovskio praeitį, kuri suteikia puikią progą
svarstyti pačius baisiausius įtari mus. 

„Jukos” susikūrė iš tų pačių KGB pinigų, kurie,
griūnant Sovietų Są jun gai, buvo išdalinti patiki-
miems sa viškiams. M. Chodorkovskis išau gęs iš
tos pačios sistemos, kuri išpe rėjo V. Putiną. M. Cho-
dorkovskio dvi kova su V. Putinu – greičiau kova tarp
dviejų imperinės sistemos elementų, nepasidali-
nančių įtaka, nei kova tarp pažangių reformatorių
ir imperialistinių stagnatorių. Tad ar galima at mesti
versiją, jog M. Chodorkovskis sąmoningai atlieka jam
Kremliaus skirtą vaidmenį?  
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Gyvenimas pilnas netikėtumų. Šiandieninėje po-
litikoje neatmestinos net sukčiausios sąmokslo teo-
rijos. Jei visas pasaulis svarsto, kas, kaip ir kokio-
mis priemonėmis pakeis V. Putiną, tai mes, lietuviai,
turėtume svarstyti, kas, pasibaigus antrajai kaden-
cijai, pakeis D. Grybauskaitę. Ar naujasis šalies va-
dovas irgi drįs teroristus vadinti teroristais, ar ne-
nuolaidžiaus Lenkijai, ar rūpinsis Lie tuvos energe-
tiniu saugumu? 

Kauno technologijos universiteto profesorius Al-
gis Krupavičius spėja, jog tinkamiausias dešiniųjų
kandidatas į Prezidento postą – dabartinis Lietuvos
ambasadorius  JAV Žygimantas Pavilio nis.

O kokios politinės ir ekonominės jėgos remtų Vy-
gaudą Ušacką, jei jis sumanytų dalyvauti Lietuvos
prezidento rinkimuose?

Žurnale „Valstybė” pasakojama apie ES amba-
sa do riaus Rusijoje Vy gaudo Ušacko gimtadienį. Pa-
sirodo, į pobūvį susirinko „daug Lietuvos stam-
 biojo kapitalo atstovų, tiksliau, patys stambiausi ir
patys kiečiausi”. Tarp svečių buvo ir įtartinasis M.
Chodorkovskis. Tarp svečių buvo net naują oro uos-
tą Mask voje statantis Gediminas Žieme lis. 

Kokią išvadą skelbia Eduardo Eigirdo vado-
vaujama „Valstybė”?  V. Ušackas gali būti žmogus,
norintis su telkti įtakingiausius verslininkus, kad visi
kartu siektų Lietuvos ir ES piliečiams naudingiau-
sių tikslų. Ta čiau jis gali būti ir tas žmogus, kuris,
anot stambiųjų kapitalistų, bus tinkamiausias va-
dovauti valstybei, nes mažiausiai kišis į jų reikalus. 

Lietuvai pasisekė. Valstybė turi
principingą vadovą. Dalios Gry-
baus kaitės nepavadinsi bloga

prezidente. Tai akivaizdu net D. Gry-
bauskaitės kritikams, nors jie ir apsi-
meta nema tą prezidentės nuopelnų. 

Pagyrimų verta vien Prezidentės
drąsa Rusiją pavadinus teroristinės
valstybės požymių turinčia valstybe!
Taip atvirai rėžti karčią tiesą į akis ma-
žai kas iš Europos Sąjungos (ES) vadovų tedrįsta.
Juolab kad Vladi miras Pu tinas – kerštingas. Krem-
 liaus diktatorius medžioja visus savo aršesnius
priešininkus. Prisiminki me į Vaka rus pabėgusio
FSB karinin ko Alek san dro Litvinenkos arba karą Če-
čė nijoje kritikavusios žurnalistės Anos Politkovs-
kajos tragiškus liki mus. To dėl D. Grybauskaitė – dar
ir drąsi prezidentė.

Ir nereikia ironiškai šaipytis, esą nuolat kriti-
kuodami Rusiją tik bėdos prisišauksime, o naudos
neturėsime jokios. Aštrūs pareiškimai turi vertę. At-
viri Lietuvos pastebėjimai dėl „te roristinių požymių”
verčia bent retsykiais pritilti Europos Sąjungos
valstybes, kurios linkusios begėdiškai flirtuoti su V.
Putinu. 

Todėl reikėtų pritarti Rytų Euro pos studijų
centro analitiko Mariaus Laurinavičiaus pastebė-
jimams, jog vien aštrių pareiškimų veiksmingai Lie-
tuvos užsienio politikai, žinoma, neužtenka, tačiau
tokie pareiškimai reikalingi, nes kuo garsiau ir at-
kakliau ginsime savo poziciją, tuo didesnė tikimy-
bė, jog ir nuolaidžiauti Krem liui linkusios ES vals-
tybės ims labiau skaitytis su Rusijos karinės agre-
sijos bijančios Lietuvos interesais. 

Juk Briuselis vis tik jaučiasi ne patogiai, kai
aukščiausio rango Lie tuvos pareigūnai Kremlių
apibūdina kaip karo nusikaltėlių irštvą, o jie, Briu-
selio ponai, tuo pačiu svarsto, ko kiais principais va-
dovaujantis bū tų galima atšaukti Kremliui taikomas
ekonomines sankcijas, pigiai pirkti iš Rusijos dujas
ar Rusijos karo mašinai brangiai parduoti „Mistra -
lius”.

Girdėdamas karčią lietuvišką tie są Briuselis tik-
rai negali jaustis oriai. Turėdamas aibes trūkumų
jis vis tik siekia visiems priimtinų su tarimų. Ofi-
cialusis Briuselis trokšta ne tik gražiai atrodyti. Jis
nuo šir džiai trokšta elgtis civilizuotai, de mokratiškai.
Kad ne visuomet įma no ma surasti visus tenkinan-
čių susitarimų, – tai irgi tiesa. Bet ES va do vybei
karts nuo karto būtinas šaltas dušas, verčiantis pri-
siminti ir pagrįs tą Baltijos valstybių nerimą dėl chu-
liganiško Rusijos elgesio. Todėl D. Gry bauskaitės aš-
tri retorika – suprantama ir pagirtina.

O štai pritarti politologijos profesoriui Laurui
Bieliniui, žurnale „Sa vaitė” tvirtinančiam, esą „ne
visada yra aiški mūsų šalies strategija”, – keblu. Prof.
L. Bielinis apgailestauja, kad „už užsienio politiką
atsakingos institucijos, ypač Prezidentūra, ma žai aiš-
kina, komentuoja savo sprendi mus ir veiksmus. Gerų
santykių pa laikymo diskursas Lietuvoje yra ap-
 leistas”. 

Leiskite nusistebėti, kam gi iš mū sų nesupran-
tama, kodėl Lietuva neturi gerų santykių su Rusija?
Po litologijos profesoriui tikrai keblu su prasti, kodėl
padoriai, garbingai ir civilizuotai elgtis trokštanti
Lietuva negali bičiuliautis su kriminalinio nusi-
kalstamo režimo valdomu Krem liumi?!    

Žurnale „Savaitė” prof. L. Bieli nis dar tvirtina:
„Taip, mes sugadino me santykius su Lenkija, bet ko-
dėl taip nutiko? Tai tik vienas iš klau simų, į kuriuos
valdžia privalo atsa kyti aiškiai ir suprantamai”. 

Ne mes pykomės su Lenkija, o Lenkija mus te-
rorizavo, bandydama su mumis elgtis kaip su pa-
garbos ne verta vasale. Būtent Lenkija pasta ruosius
du dešimtmečius stengėsi mums primesti poloni-
zaciją įteisinančius sprendimus. Jei kalbėtume vi-
sai atvirai, tai pastaruosius keliolika metų oficialioji
Varšuva su mumis bendravo beveik taip pat, kaip da-
bar su Ukraina „bičiuliaujasi” Rusija. Skirtumas tik
toks, kad nešaudo. 

Todėl sveikintina, kad Prezi den tė  savo tvirta lie-
tuviška laikysena atkakliai taiso tiek Prezidento Al-
girdo Brazausko, tiek Prezidento Valdo Adamkaus
nuolaidžiavimo bei pataikavimo klaidas. O jei poli-
tologijos profesoriui neuž ten ka šių argumentų, pa-
teiksime 2014-ųjų Laisvės premijos laureato, Lenki-
jos visuomenės veikėjo, žur na listo, eseisto Adamo
Michniko ne sy kį viešai ištartus žodžius, jog Lenki-
ja – dešimt kartų didesnė už Lietuvą, todėl ir jos kal-
tė dėl ne visuomet draugiškų Lietuvos – Lenkijos san-
tykių dešimt kartų didesnė nei Lietuvos.
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Kas po kelerių metų
pakeis Dalią Grybauskaitę?

GINTARAS VISOCKAS

,,Draugo”” prenumeratoriai gali skaityti 

,,DRAUGĄ””
internete be jokio papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org 
ir gauti ,,log in””bei slaptažodį.

Skaitykite ,,Draugą””greičiau!

www.facebook.com/draugolaikrastis
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rY t Ys
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

SIMONA MINNS

Dar rudenį JAV buvo pristatytas lietuvių inici-
juotas muzikos, šokio ir vaizdo sintezės mu-
zikinis projektas „Babilonas”, įtraukęs daug

dalyvių ir žiūrovų Čikagoje bei Rytų pakrantės vals-
tijose. Pagrindiniai koncerto su manytojai ir atlikėjai
buvo projekto prodiuseriai: vokalistė Gailė, kurios sce-
ninis vardas yra Aldegunda, ir bo sistas bei kompo-
zitorius Kęstutis Stan čiauskas, kviestiniai atlikėjai: Lie-
tuvos bliuzo karaliene tituluojama dainininkė Arina
Borunova ir kom pozitorius bei prodiuseris Gedi-
 minas Zujus. 

Projektas sujungė džiazo ansamblį „Streetdan-
cer”, Daniel Wearring gospel chorą, „Deeply Rooted
Dance Theater”, „Dance Duo Studio”, Linos Bulovaitės
šokio improvizaciją. Ren ginio šurmuliui aprimus kal-
biname renginio organizatorius ir prodiuse rius Al-
degundą, Kęstutį Stančiauską bei kompozitorių Ge-
diminą Zujų.

– Po projekto pristatymo praėjo jau keli mėnesiai. Kaip
projektas buvo sutiktas žiūrovų ir kokių atsiliepimų teko
sulaukti?

– Aldegunda: Laikas lekia žaibiš kai. Koncertas pa-
 sibaigė, o aš dar vis jame gyvenu... Galbūt koncerti-
nės nuo taikos nepalieka todėl, kad šį kartą užsibrėžti
tikslai buvo kaip niekad dideli, o jiems pasiruošti pri-
 reikė daug laiko ir pastangų. Su Kęstučiu atsigręž-
dami į „Ba biloninį chaosą” dar vis negalim patikėti,
kad visą tai sugebėjome pa daryti, nepaisant kasdie-
nybės rūpes čių, darbų ir šeimoje augančių trijų
mažų vaikučių: šešiametės Arijos, pen kiamečio
Ąžuolo ir vienerių me tukų Akmėjos. 

– Kęstutis: Žiūrovai mus sutiko su dideliu entu-
ziazmu ir garsiais plojimais. Ypač baigiamąjį kūri-
nį „Aš čia, gyva!” (G. Zujaus muzika, B. Braz džio nio
poezija). Jį atliko Arina, Al degunda ir juodaodžių gos-
pel ansamblis, kuris dainavo lietuviškai! Žiūro vai
audringais plojimais dėkojo vi siems už šį unikalų kū-
rinį.

– Skaitant projekto aprašymą ima suktis galva: šokėjai,
styginių kvartetas, džiazo ansamblis, gos pel choras… Ar
galėtumėte pla čiau papasakoti apie patį pasiruoši mą: kaip
sekėsi suorganizuoti di džiulį kūrybinį kolekty vą bei re pe-
 ticijas, kas vadovavo vi sai projekto dramaturgijai?

– Aldegunda: Prie didžiulių kūrybinių projektų
su Kęstučiu Stan čiausku jau esame pripratę. Visgi
šie met švęsime dešimt metų, kai esame kartu  sce-
noje. Visus darbus darome kartu, tariamės, disku-
tuojame. Ger biame vienas kito požiūrį ir idėjas. Ki-
taip tokio masto projektai būtų neįmanomi. 

– Kęstutis: Mes dirbame su geriau siais muzikos
profesionalais. Visi žino savo atsakomybes ir į re-
peticijas ateina pasiruošę. Mūsų galutinis darbas yra
koordinuoti, sujungti visus muzikinius takus į vie-
ną kelią.

– Kodėl būtent „Babilonas”? Ko kia jungiamoji projekto
idėja ir kaip jums pasisekė menų ir medijų pagalba šią idė-
ją perteikti tarptautiniam žiūrovui?

– Aldegunda: Babilonas mums simbolizuoja san-
tykį tarp taikos ir chaoso. Šiandien, deja, gyvename
ga na sudėtingame laikmetyje – pasaulyje vyksta ka-
rai, nesantaika. Rodos, kuo toliau, tuo labiau tols-
tame nuo tikėjimo, vienybės, laisvumo. Tą viltį ir il-
gesį taikai norėjome išreikšti sa vo pasirodyme. Ši
idėja ir lydėjo mus iki paskutinio akordo.

– Kęstutis: „Babiloną” sugalvojo Gailė. Abu pa-
sitarę padarėme išvadą, kad tai pats geriausias pa-
vadinimas mūsų projektui. Iš chaoso išeina kū ry biš-
ka vienybė, o ir filosofiškai pa mąsčius, tai tiesiogiai
atspindėjo mūsų sumanymą: tarptautiniai muzi kan-
tai, trijų dimensijų šokėjai, įvai rūs ritmai ir garsai.

Sudėti viską į vienumą buvo didelis pasiekimas, ku-
 ris ir reprezentuoja taiką ir vienybę.

– Ar galėtumėte plačiau papasa koti apie atliktus kū-
rinius ir jų žanrus. Kuo jie pažįstami (ar ne pažįstami) JAV
lietuvių klausytojui? Kokius stilius jie sujungia ir kokiais
instrumentais atlikti?

– Aldegunda: Kaskart, kai žiūro vui pristatome
naują projektą, stengiamės pristatyti ir naujus kū-
rinius. Kitaip, manau, būtų neįdomu nei klausyto-
jui, nei mums patiems. Vi suo met užsibrėžiame sau
tikslus, kurių siekiame, dėl kurių įgyvendinimo kar-
tais tenka gerokai paplušėti. 

– Kęstutis: Koncerte skambėjo tarp tautinė mu-
zika: bliuzas, džiazas, R&B, lietuvių muzika, gospel
choras, klasika, improvizacinė muzika,    pasi  rodė
afrikiečių šokių ansamblis. 

Mūsų pagrindinis ansamblis su sideda iš kelių
muzikantų: būgni nin ko, saksofonininko, gitaristo ir
klaviši ninko. Būgnininkas Charles groja nuo bliu-
zo iki lotynų ritmų. Ansam b lyje taip pat yra talen-
tingas saksofonininkas James, gitaristas Sasha ir
klavišininkas Damien. Aš esu pagrindinis an-
samblio narys, įkūrėjas, kom pozitorius ir bosistas.
Pagrin di nis vokalas, be abejo, yra Aldegunda. Vis-
kas, ką mes darome su Aldegun da, yra unikalu, ne-
girdėta. Mūsų klau sytojas yra atviras pasaulinei mu-
zikai, įvairiems žanrams. Mes esame tapytojai, ku-
rie naudoja daug spalvų atliekant savo kūrybinę mu-
zi kinę viziją. 

– Kokie žiūrovai susirinko į koncertus ambasadoje Was-
hington, DC ir Brooklyne, New Yorke? Kaip projektai buvo
pristatyti? Kaip ir kuo jie skyrėsi nuo pasirodymo „Athe-
naeum” teatre Čikagoje? 

– Aldegunda: Koncertinio turo me tu koncerta-
vome trijose valstijose. Programa kitose valstijose
gerokai skyrėsi nuo progra mos Čikagoje, „Athe-
naeum” teatre. Pastarajame vyko pasirodymas  su
muzika, šokiu, šviesų dinamika bei teat ralizuota
minties išraiška. Visur ki tur pristatėme tik muziką:
tai Arinos ir mano dainuojamos dainos bei Kęstu-
čio ansamblis „Streetdancer”. 

New Yorke įvyko Gedimino Zu jaus muzikinio še-
devro „Trance4no tes” pristatymas. Tai šiuolaikinio
akademinio stiliaus kūrinys, kurį atlieka styginių
kvartetas, vibrofonas, mano ir Gedimino vokalas, Ve-
ronikos Pavilionienės vokalo įra šas, pianino garsai.

O šnekant apie pačią kelionę, kuo šilčiausiai pri-
simename apsilanky mą tiek Lietuvos ambasadoje
Wa shing  ton DC, tiek ir New Yorke. Ambasa dorius
Žygimantas Pavilio nis ir jo puikioji ambasados ko-
manda paliko mums neišdildomą įspūdį dėl savo sve-
tingumo, nuoširdumo ir rūpes tin gumo. Jiems esa-
me be galo dėkingi ir siunčiame didžiausius linkė-
ji mus! 

Aldegunda (kairėje) scenoje kartu su Lietuvos bliuzo karaliene tituluojama Arina.

Kęstutis Stančiauskas džiaugiasi puikiai pavykusiu tarp-
tautiniu projektu.

„Deeply Rooted Dance Theather” džiugino šokio judesiais.
Sandros Scedrina (www.studiolight.us) nuotraukos

Koncerto „Babilonas” organizatoriai:
„Norėjome išreikšti viltį ir ilgesį taikai”
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– Gediminai, papasakokite apie savo
koncertinius įspūdžius JAV? Ko tikėjotės
prieš kūrinio pristatymą New Yorke ir kaip
jį vertinate?

– Gediminas: JAV esu apsilankęs
jau keletą kartų. Žmonės man palieka
dalykišką, bet kartu ir labai šiltą įspū-
dį. Esu dalyvavęs daugelyje lietuviškų
renginių. Mačiau ir labai silpnų, kur
žmonės susirenka pabendrauti – sce-
na su atlikėjais tampa tik fonu, kuris
kartais net trukdo... Todėl bijojau dėl
šio mūsų koncerto, na, ir žinoma la-
biausiai dėl savo naujojo kūrinio
„Trance4notes”. Šis kūrinys dėl savo
akademinės specifikos ypa tingai išsi-
skyrė iš konteksto ir galėjo tapti fonu
prieš antrąją dalį. Tačiau, anaiptol, kū-
rinys buvo priimtas labai dėmesingai,
išlaikant dėmesį iki pasku tinio medi-
tacinio gongo nuty limo ir palydėtas
„Bravo” šūksniais. Po koncerto su
nuostaba ir šil čiau siais žodžiais spau-
dė ranką grojęs saksofonistas iš Či-
kagos, kiti ameri kiečiai muzikantai.
Tikrai tiek dėmesio nesitikėjau nei
sau, nei visam kon certui. 

Koncerte buvo daug pamąstyti
verčiančių dalykų… Žiūrovai tai pri -
ėmė labai noriai. Jiems to seniai rei-
kėjo. Sakiau Kęstui: ,,Ačiū, kad ati da-
rei ”Route 66” šios krypties lietuviškai
kultūrai Amerikoje”. Manau išeivi-
jos klausytojai jau simboliškai yra
”Route 66” kelyje, kuris buvo pag rin-
dinis Visko kelias iš rytų į vaka rus. Jie
jau seniai laukia aukšto lygio lietu-
viškos kultūros „karietų”. Vieną jau
aplankė. Tos karietos pavadinimas
buvo ,,Babilonas”. Karavanas eina to-
liau. Nekantriai laukiu šių metų.

– Kaip pasirinkote projekto pri statymo
vietas? 

– Kęstutis: „Shape Shifter Lab”
New Yorke – aukšto lygio scena. Ilgą
laiką svajojau ten groti. Labai džiau-
 giuosi, kad jie priėmė „Babilono” idė-
 ją ir suteikė mums galimybę ten pa si-
rodyti. 

Lietuvos ambasadai žemai len kiu
galvą – pabuvoti joje mums buvo didelė
garbė, komandos draugiškumas ir po-
zityvumas tiesiog užkre čian tis. Buvo
labai malonu sutikti tiek daug nuo-
stabių žmonių.

„Acorn” teatras Michigane – uni-
kalus, turintis daug šarmo istorinis pa-
statas, kuriame kukurūzų lau ko vi-
dury, prieš šimtą metų buvo įsi kūręs
moterų korsetų fabrikas. Beje, mums
jau žinoma vieta. Prieš porą metų esa-
me ten koncertavę. Mums labai patiko,
tad nusprendėme vėl ten sugrįžti. 

„Athenaeum” teatras Čikagoje –
vienas seniausių ir prestižiškiausių
vietų mieste, įsikūręs senajame vo kie-
čių rajone, talpinantis beveik tūks-
tantį žiūrovų. Neeilinis jausmas kon-
certuoti jo scenoje, tapti dalimi isto-
rijos ir turėti galimybę patirtimi pa-
sidalinti su savo žiūrovais.

– Ar planuojate tą patį projektą pri-
statyti kitose valstijose ar net kitose šaly-
se?

Aldegunda: Projektą „Babilo nas”
jau pristatėme keturiose JAV vals tijo-
se.  Šį koncertinį puslapį ma lo niai po
truputį užverčiame ir pra de dame gal-
vas sukti dėl ateities planų. 

– Projekte stipriai jaučiama af ri kietiš-
kosios kultūros įtaka. Ko dėl šiam projektui
pasirinkote bū tent Afriką ir ar turite idėjų
plės tis į kitų šalių kultūrines tradicijas?

– Kęstutis: „Babilonas” nieko ben-
dro neturi su afrikiečių kultūra. Di-
džiausią įtaką mums daro daugiakul-
tūrinė, tarptautinė muzika. Muzika iš
esmės – kaip menas. Ne išskiriame

kažkurios kultūros. „Babilone” skam-
bėjo džiazas, bliuzas, ispanų kultūros
skonis.

– Kiek laiko užtruko visas pasi ruošimas
projektui?

– Aldegunda: Atvirai tariant, ga na
ilgai. Nuo idėjos subrandinimo, kon-
 certinių erdvių parinkimo, atli kė jų
pasirinkimo, administracinių deta lių
suderinimo, programos sudėjimo –
metai ir daugiau. Tačiau, jeigu reiktų
viską daryti iš naujo, nė sekundės ne-
abejočiau – viską mesčiau ir vėl leis-
čiausi į šią įsimintiną, prasmingą mu-
zikinę kelionę!

– Kokias erdves renkatės repetici-
joms?

– Aldegunda: Su Kęstučiu dirba me
namuose. Su muzikantais, be abe jo, su-
sitinkame muzikinėms repeticijoms
skirtose studijose. Repeticijų erd vės
kaskart priklauso nuo suma nyto pro-
jekto. Jei į pasirodymą įpintas šokis,
lankomės šokėjų šokių stu dijose. Šį
kartą su  Arina  ir  Gediminu  Zujum
repetavome taip pat ir virtu aliuoju
būdu.

– Kaip jautėtės, kai po intensyvaus ruo-
šimosi projektas pasibaigė?

– Aldegunda: Jautėmės kaip mė ne-
 sį nemiegoję, nes turbūt tiek laiko ir
nemiegojome, jei ne ilgiau. Tačiau
širdis šoko iš džiaugsmo, kai užgeso
koncertinės „Athenaeum” teatro švie-
 sos, ir mes visi žinojome, jog darbą at-
likom puikiai ir tikrai turim dėl ko pa-
sidžiaugti! Tai geras jausmas... 

– Kęstutis: Jei atvirai, tai jaučiau-
 si labai pervargęs, tiek psicholo giš kai,
tiek fiziškai. Šiam turui atida vėme
viską, ką turėjome, todėl taip jaustis,
manau, buvo natūralu. Atga vus jėgas
supranti,  kokia tau laiminga žvaigž-
dė, visgi, nusišypsojo, jog tu rėjai ga-
limybę būti, kur buvai ir da ryti, ką da-
rei...

– Koks buvo didžiausias iššūkis šiame
projekte?

– Aldegunda: Man, ko gero, tai bu -
vo iššūkis surasti laiko visiems kon-
certo darbams. Vis juokaudavau, kad
šitiek daug dar nesu gyvenime dir busi! 

– Kęstutis: Didžiausias iššūkis
mums buvo viską suorganizuoti – pra-
 dedant nuo turo detalių ir bai giant rek-
lama, bilietų platinimu. Ge neralinė re-
peticija buvo kaip savotiš kas atsipa-
laidavimas. Džiugesys, kad pagaliau
esame čia, scenoje, kad da bar beliko tik
repetuoti ir visi kiti darbai, jei ne-
baigti, tai turi neužilgo pasibaigti.
Dabar atėjo laikas muzi kai...

– Ar planuojate išleisti projekto kom-
paktinį albumą arba DVD video įrašą, kad
nematę žmonės galėtų išgirsti jūsų muzi-
ką?

– Aldegunda: Nufilmuoto koncerto
pristatymas būtinai įvyks. Šiuo me tu
dirbame su turima video me džiaga,
montuojame, ruošiamės ją pristatyti.
Labai svarbu, kad mūsų mylimi žiū-
rovai, neturėję galimybės apsilankyti
koncerte, bent akies kampučiu galėtų
išvysti „babiloninį” pa saulį ir pabūti
kartu su mumis.

– Galbūt norėtumėte padėkoti tiems,
kurie prisidėjo prie šio pui kaus projekto įgy-
vendinimo?

– Aldegunda ir Kęstutis: Esame labai
dėkingi Lietuvių Fondui, HDM Truc-
king Inc. ir Daivai Malukas, atsto-
vaujančiai „Rodan+Fields Der ma tolo-
gists” kompanijai, už paramą! Taipo-
gi ačiū žiūrovams už pasiti kėjimą ir
palaikymą! Iki kito karto! 

ConneCTiCUT 
Minėjimas, koncertas-pokylis

Šv. Trejybės bažnyčios salėje (53 Ca-
pitol Ave., Hartford, CT)

Vasario 14 d., šeštadienį, 5:30 val. p.
p. visus Connecticut lietuvius ir kaimynus iš
New Yorko, New Jersey ir Massachusetts
valstijų Connecticut Lietuvių Bendruomenės
(LB) apygarda kviečia kartu atšvęsti Vasario
16-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės dieną. 

Šventėje dalyvaus Lietuvos generalinis
konsulas New Yorke Julius Pranevičius su
žmona, koncertuos šauni kaimo kapela iš Rad-
viliškio „Šeduvos bernai”– daugkartiniai te-
levizijos laidos „Duokim garo” nugalėtojai. Po
minėjimo, koncerto – vakarienės vyks pasi-
linksminimas, veiks baras. Įėjimo auka 20 dol.,
vaikams – nemokamai.  Vietas užsisakykite iš
anksto pas Dalią Dzikienę tel.  860-521-
6028 arba Rasą Dooling tel. 203-558-0195.

FLoridA
Šventė-piknikas

ocean Cay Park, Anita Lankier pavil-
jonas (2188 Marcinski Rd., Jupiter, FL) 

Vasario 15 d., sekmadienį, 12 val. p.
p., Palm Beach Lietuvių Bendruomenė kvie-
čia visus į Vasario 16 d. šventę. 

Programa: Lietuvos vėliavos pakėlimas,
skambės Amerikos ir Lietuvos himnai, kon-
certuos lituanistinės mokyklos „Saulėtas
krantas” mokiniai, „Dainelės” ansamblis ir
Skaidra Jančaitė. Skambės lietuviška muzika,
lietuviškos dainos, bus organizuojami žaidi-
mai vaikams ir suaugusiems. Po oficialios da-
lies vyks piknikas. Įėjimo mokestis suaugu-
siems 12 dol. – bus galima pasivaišinti bulvių
plokštainiu, troškintais kopūstais, dešromis,
saldumynais. Vaikams: 5 dol. – jie galės pa-
smaguriauti pica ir atsigaivinti sultimis. Atskirai
bus galima nusipirkti šampano, vyno, alaus
ir kokteilių.

Šv. Mišios ir minėjimas-pietūs
Holy name bažnyčioje (1500 - 58th

Street South, Gulfport, FL) ir Lietuvių klube
(4880  46th  Ave.  North, St. Petersburg, FL) 

Vasario 15 d., sekmadienį, 1:15 val. p.
p., Holy name bažnyčioje bus aukojamos šv.
Mišios už Lietuvą. 

2:30 val. p. p. Lietuvių klube vyks Ne-
priklausomybės dienos minėjimas ir šventi-
niai pietūs. Po pietų vyks programa: Nepriklau -
somybės akto skaitymas, LR garbės konsulo
vakarinei Floridos valstijai Algimanto Karna-
vičiaus žodis, lituanistinės mokyklos „Saulu-
tė” mokinių programa, dainavimas kartu su
„Ventos” dainininkėmis. Vakaro pabaigoje su-
sirinkusieji dainuos „Lietuva brangi” kartu su
tūkstantine minia Vingio parke – mus su-
jungs ekrane rodomas DVD. Kaina – 10 dol.
Vietas  užsisakyti pas Laimutę Alvarado tel.
727-360-1064. 

MAryLAnd
Baltimorės Lietuvių namuose (851-853

Hollins St., Baltimore, MD). Kovo 8 d., sek-
madienį, 1 val. p.p. Nepriklausomybės dienos
šventė. 

MAssACHUseTTs
Šv. Mišios ir šventinė programa

Šv. Petro lietuvių bažnyčioje (75 Fla-
herty Way, South Boston, MA) ir Lietuvių Pi-
liečių draugijos klubo salėje (368 W Broad-
way, South Boston)

Vasario 15 dieną, sekmadienį, 10:30
val. r. šventė prasidės iškilmingomis Mišio-
mis Šv. Petro lietuvių bažnyčioje. Giedos
„Jaunos širdys” ir parapijos choras. Po Mišių –
kavutė. 1:30 val. p. p. šventė su vaišėmis tę-
sis Lietuvių Piliečių draugijos klubo salėje. JAV
LB Bostono apylinkė, JAV LB Naujosios Ang-
lijos apygarda, Tautinės sąjungos Bostono sky-
rius, Šv. Petro lietuvių parapija, Bostono li-
tuanistinė mokykla kviečia visus dalyvauti iš-
kilmingose pamaldose ir minėjime, ir, susė-
dus prie stalų kartu su kitais bostoniškiais, pa-
sidžiaugti programa bei pasivaišinti.

Dalyvaus prelegentas – Lietuvos moks-
lininkų sąjungos pirmininkas dr. Vygintas
Gontis. Jis skaitys paskaitą: „Baltijos valstybių
ekonominė raida patvirtina euro naudą”.
Šventę pradės Bostono lituanistinės mokyk-
los mokiniai. Meninę programą tęs: smuiki-
ninkė Egle Jarkova ir pianistė Rui Urayama
(Bostonas, JAV) bei pianistė Nijolė Abarytė
(Meggen, Šveicarija).  Minėjimo metu bus ren-
kamos aukos JAV Lietuvių Bendruomenės
Krašto valdybai, JAV LB Bostono apylinkei ir
JAV LB Naujosios Anglijos apygardai, lietu-
vybės ir lietuviškos veiklos išlaikymui išeivi-
joje, taip pat paramai Lietuvos reikalams. Švęs-
kime Nepriklausomybės sukaktis kartu ir tuo
pačiu padėkime mūsų tautai! 

new Jersey
Trispalvės pakėlimo iškilmės 

Prie Toms river (nJ) miesto savival-
dybės – ocean County administracijos
pastato (101 Hooper Ave., Toms River, NJ)

Vasario 17 d., antradienį, 11:30 val. r.
JAV LB Centrinė NJ apylinkė ir Toms River
miesto savivaldybė kviečia į Trispalvės pa-
kėlimo iškilmes, skirtas Lietuvos Nepriklau-
somybės 97-osioms metinėms pažymėti. 

Trispalvė virš Toms River miesto plazdės
jau 18-ąjį kartą. Po  iškilmių Ocean County bib-
liotekoje bus rodomas Vytauto V. Landsber-
gio dokumentinis filmas „Trispalvis” – liudi-
ninkų pasakojimas apie Lietuvos partizanų
kovą už Lietuvos laisvę. Galėsite pasivaišinti
kava ir užkandžiais. Daugiau informacijos
suteiks Vida Anton tel. 732-531-1513 arba el.
paštu lietuviskabendrija@yahoo.com.

new yorK
Krepšinio turnyras

william Floyd High school (240 Mas-
tic Beach Rd., Mastic Beach, NY)

Vasario 21 d., šeštadienį, Rytinio Long
Island LB kviečia paminėti Lietuvos Nepri-
klausomybės dieną krepšinio aikštelėje! Pra-
dinis mokestis: 250 dol. komandai. Čekį siųs-
kite adresu: Eastern Long Island Lithuanian
Community, 54 Old Saddle Road Ridge, NY
11961. Nepamirškite paminėti komandos
pavadinimo, vadovo telefono numerio ir el.
pašto adreso. Laikas, bus paskelbtas, kai bus
žinomas tikslus komandų skaičius. Po turny-
ro bus apdovanojimai ir vakaronė. Dėl išsa-
mesnės informacijos rašykite Rasai Mitrule-
vičienei: rmitruleviciene@nylithuanian.org
arba skambinkite telefonu 631-764-1932. 

nepriklausomybės dienų
šventė-koncertas

our Lady of Mount Carmel roman
Catholic Church (275 North 8th Street,
Brooklyn, NY)

Vasario 21 d., šeštadienį, 6 val. v. JAV LB
New Yorko miesto apylinkė kviečia į Lietuvos
Nepriklausomybės dienų šventę. Progra-
moje – NY Lietuvių Bendruomenės projektas
- sveikinimas ,,Ruošiamės X Šiaurės Amerikos
lietuvių dainų šventei Čikagoje”. Dalyvaus NY
Maironio lituanistinės mokyklos moksleiviai,
jungtinis NJ ir NY jaunimo choras, NY mote-
rų ansamblis (vadovės: Birutė Mockienė ir Gin-
tarė Bukauskienė). Susirinkusiuosius pasvei-
kins LR generalinis konsulas New Yorke Julius
Pranevičius, vyks Berklee College of Music
džiazo ansamblio koncertas, šokiai. 

Įėjimo mokestis: įsigyjant iš anksto – 20
dol., šventės dieną – 25 dol.,  vaikams iki 16
m. – 5 dol. Bilietus platins: Apreiškimo para-
pijoje – Raimundas Šližys, Maironio lituanis-
tinėje mokykloje – administracija. Vietas už-
sisakykite iš anksto telefonu – Tautos fonde:
212-868-5860, Laima Hood: 212-982-1335,
Rasa Sprindys: 718-497-3219.

PennsyLVAniA
Lietuvių namuose (2715 E. Allegheny

Ave., Philadelphia, PA)
Kovo 1 d., sekmadienį, nuo vidurdie-

nio iki 5 val. p. p. atvykite paminėti Lietuvos
Nepriklausomy bės dienų. 

Kur švęsti  Vasario 16-ąją?
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skaut YBės keLias

V.S. ALĖ NAMIKIENĖ

Lietuvišku skautiškumu ir gy-
vy be pasižyminčiame Ramiojo
vandenyno rajone, Los Ange-

les, CA, š. m. sausio 11 d. vykusiose šv.
Mišiose ir metinėje vienetų sueigoje
buvo prisi mintos ir pagerbtos Sausio
13-osios aukos, duodami įžodžiai. Buvo
ir links moji dalis: gerasis darbelis – ko-
jinių vajus vaikams Lietuvoje, pie tūs
ir saldumynai – vyr. sk. „Kun. Graži-
nos” būrelio 50-čio proga iškeptas di-
džiulis šakotis.

Sesėms Gražinietėms jau pen kias-
 dešimt! 1964 metų sausį vyr. skau tės Al-
donos Palukaitienės sukviestos devy-
nios sesės nutarė steigti vyr. skau čių
būrelį ir pavadino jį „Kuni gaikštienės
Gražinos” vardu. Kaip būrelio narė v.s.
Vanda Zelenienė ra šė: Šis literatūrinis
charakteris Lie tuvoje turėjo auklėja-
mosios reikš mės, kaip kilnios sielos
moteris turi supras ti ir mylėti savo ar-
timuosius ir ryžtis pasiaukoti svar-
biems buities užda viniams. Šiuo metu
„Kun. Gra žinos” būrelio sąraše per 60
sesių! Ypa tin goje Dievui-Tėvynei-Ar-
timui tarnyboje kartu darbuojasi ir vy-
riausioji amžiumi s. Lionė Vilimienė,
ir jau antrosios kartos skaučių vado-
vės vyr. skautės, skautininkės.

Labai ilgas yra sesių Gražiniečių
nuveiktų darbų sąrašas. Rajono vado -
vybėje ir skaučių „Palangos” tunte
jos eina įvairias pareigas, mokė ir te-
 bemoko skautes austi juostas, daryti
šiaudi nukus, marginti velykaičius,
dalyvauja rajono stovyklose gražiaja-
me Rambyne, Kaziuko mugėse pa ruo-
šia maistą, Los Angeles Lietu vių die-
nose, parduoda savo gamintus pyra-
gus, taip uždirbdamos lėšas ge riems
darbams. Jos remia dvejas lie tuvių
radijo valandėles Los Angeles, aukoja
Lietuviškosios skautybės fondui, Ram-
byno stovyklavietei parūpi no įrangą,
paremia tunto skautes, vykstančias į
vadovių kursus, su va žiavimus, tolimas
stovyklas. Lietuvai atga-
vus nepriklausomybę, re-
mia ten esančius skau-
tus, naujai įsteigtos gim-
nazijos bibliotekai Mari-
jampolė je išsiuntė 400
svarų knygų. Jos yra
nuolatinės „Skautų aido”
bei lietuviš kos spaudos
rėmėjos. 2001 m. Ramiojo
vandenyno rajonui šven-
čiant 50 metų  jubiliejų,
„Kun. Gražinos” būrelis
bu vo specialaus „Skautų
aido” numerio mecena-
tės, paaukojusios 1 000
dol. Gra žinietės surengė
Los Angeles vi suomenei
„Draugo” romano kon-
kurso premijos įteikimo
iškilmes ir koncertą, jų
sueigoje yra viešėjusi bu-
vusi „Draugo” vyr. re-
daktorė Dalia Cidzi kaitė.
Taip pat yra surengusios
meno parodų, poezijos
vakarų. Su malonumu
prisimenami literatūros
kritiko poeto Prano Vis-
vydo žodžiai „Drau ge”
1986 m.: Turbūt nesukly-

Gėrio pilna 50 metų skautiškoji kelionė

Slidinėjimo iškyla
Š. m. sausio 31 d. 137 skautai, skautės, jų  tėveliai ir draugai dalyvavo slidinėjimo iškyloje Wilmot Mountain, kurią jau ne pirmus me tus organizuoja
Jūrų skautai. Susirinko visi  Čikagos tuntai. Oras buvo geras, slidinėjimo sąlygos – nuosta bios!                                                     j.s. fil. Vilios Kielienės nuotr.

„Between Shades of Gray” knygos sutiktuvėse 2011 m. „Kun. Gražinos” būrelio vadovės su autore (iš k.): Laima Prasauskaitė-Balchie -
nė, Darija Žaliūnaitė-Francesco, Rūta Šepetys, Laima Sturonaitė-Rimkevi čienė ir Audra Pakalniškytė-Reivy dienė.

Felicios Prekerytės-Brown knygos „God, Give Us Wings” 2014 m. sutiktuvėse (iš k.):
Knygos autorė, Ina Petokienė, Sigutė Miku taitytė-Miller.      Inos Petokienės nuotraukos

siu pasa kęs, jog „Kunigaikštienės Gra-
žinos” vyresniųjų skaučių būrelis Los
Ange les savo kultūrine veikla pralenkia
bet kurią organizaciją. Šalia kitiems pa-
 rankių balių, jos savo energiją nu krei-
 pia kūrybinėn pusėn, surengia nau-
 dingas paskaitas, knygos sutiktu ves,
dailės parodas, atidaro biblio teką. 

1987 m. būrelis apdovanotas LSS
Pažangumo žymeniu. Būrelio vado-
 vės keičiasi kas metai ar dveji (ne drįstu
rašyti pavardžių, kad kurios nors ne-
praleisčiau – A. N.), o 2006–2013 m. (net
7  metus) „Kun. Gra žinos” būreliui va-
dovavo Audra Rei vydienė, Darija Fran-
cesco, Laima Sturonaitė-Rimkevičienė

ir Laima Balchienė. 2009 m. švenčiant
būrelio 45-metį buvo išleista knygelė,
kuriai me džiagą surinko ir ją paruošė
v.s. fil. Audra Reivydienė, tekstą para-
šė v.s. Vanda Zelenienė, nuotraukos –
s. fil. Inos Petokienės. 2010 m. gegužės
16 d. būrelis Los Angeles lietuvių visuo -
me nei pristatė Laimono Briedžio kny-
gą „Vilnius – City of  Strangers”, o 2011
m. gruodžio 4 d. surengė Rūtos Šepetys
knygos „Between Shades of  Gray” su-
tiktuves. 

Nuo 2014 m. „Kun. Gražinos” bū-
 reliui vadovauja Sigutė Mikutaitytė-
Miller, Ina Petokienė, Jūratė Šepikie-
 nė ir Elytė Bandžiulytė-Wright. 2014 m.
rug sėjo 7 d. Šv. Kazimiero lietuvių pa-
rapijos salėje būrelis surengė Felicios
Prekerytės-Brown knygos „God, Give
Us Wings” sutiktuves. 

Brangios Sesės Gražinietės, lai-
mingo Jubiliejaus, džiaugsmo ir sėk-
mės Jūsų geruose darbuose!

Naudotasi v.s. Vandos Zelenienės ir
v.s. Birutės Prasauskienės straipsniais
„Skautų aide” ir s. fil. Inos Pe tokienės
informacija.



cijų ir sunkiosios muzi kos festivalis, šventųjų ap-
aštalų Petro ir Povilo atlaidai.

Liepos mėnesį – tikriausiai šių metų kulmi-
nacinis renginys – tradicinė šventė „Žagarės vyšnių
festivalis” Nors tai labai sena ir be galo garsi šven-
tė, tačiau šiemet tikimasi, kad į miestelį suvažiuos
ypatingai daug vyšnių mėgėjų ir gurmanų ne tik iš
visos Lietuvos, bet ir iš užsienio.

Rugsėjo mėnesį laukiama su va žiuojant viso pa-
saulio litvakų – vyks Žydų kultūros dienos. 

Spalio mėnuo: konferencija „Ža garės krašto

šviesuoliai”, Rudens šventė.
Lapkritis: Joniškio rajono švent iviečių tyrimų

pristatymas.
Gruodis: „Žagarė – Lietuvos kul tū ros sostinė

2015” uždarymo apeigos. 
Tai tik patys ryškiausi renginiai. 
Kaip skelbia organizatoriai, čia labai laukiami

išeiviai, kilę iš Žagarės ir jos apylinkių. 
Nepasididžiuokite!

Parengė Vitalius Zaikauskas
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Lietuvos kultūros sostinė 2014 pernai
buvo Panevėžys. 2015 metais šis titulas
atiteko vienam įspūdingiausių Joniškio
rajono miestelių – Žagarei.

Žagarės dvaro rūmai Remigijaus Byčiaus  nuotr.

Aldona Rygelė, Lietuvių tautodailės instituto Kanadoje tarybos narė, praleido savaitę Čikagos lietuvių tautodailės ins-
tituto (ČLTI) galerijoje, Dailės muziejuje, PLC, labai kruopščiai fotografuodama išeivijoje ir tarpukario nepriklausomo-
je Lie tuvoje austus tautinius drabužius.  Buvo fotografuojamas ne tik pats kostiumas, bet ir atskirų raštų, pasiuvimo ir
spalvų derinimo detalės. ČLTI narės Aldonai surinko ir padėjo fotografuoti  per septyniasdešimt tautinių kostiumų.  Ka-
dan gi tas nufotog rafuotų kostiumų skaičius yra tik ma ža dalelė išeivijoje ir per tar pu karį išaustų tautinių drabužių, tu-
 ri  mų Čikagos apylinkėse, tikime, kad dar bus proga susisiekti su kitais žmonėmis, turinčiais minėtų laikų kostiumus ir
juos taip pat įtraukti į šį archyvą. 

Kaip pristatydama  Žagarę – Lietuvos kultū-
ros sostinę  sakė Kul tūros ministerijos Re-
gionų kultūros skyriaus vedėja Irena Se-

liukaitė,  vos už poros kilometrų nuo Lietuvos-Lat-
vijos sienos esantis labai senų tradicijų miestelis,
ko gero, mus visus nustebins dar labiau, nei pernai
maloniai stebino Panevėžys. 

Kultūros sostinės šalyje skelbia mos jau nuo
2008-ųjų metų. Svar biausias keliamas jiems užda-
vinys – kaip galima labiau suaktyvinti kul tūrinę
veiklą jose, taip pat parodyti, jog labai intensyvus
meninis gyvenimas gali vykti ne vien Lietuvos sos-
 tinėje. Norima parodyti, kad gyvenimas gali užvirti
netgi nebūtinai rajo no centre, tačiau ir visai nedi-
deliame miestelyje, kaip šiuo atveju Žagarėje, ku-
rioje 2013 metų duomenimis gyve no 1700 gyvento-
jų. 

Kaip skelbiama „Vikipedijoje”, vietovardis
tikriausiai yra kilęs nuo bendrinio žodžio žagaras
– „sausas virbas, žabas, žabaras”. Tad pirminė Ža-
garės reikšmė galėjusi būti „žaga ringa vieta; vie-
ta, kur daug žagarų”. Ši žiemgalių gyvenvietė Sa-
gera pir mą kartą paminėta 1254 m.

Pirmoji Lietuvos kultūros sosti nė buvo taip pat
nedidelis miestelis – Ramygala Panevėžio rajone. 

Žagarė, kaip Kultūros sostinė bus ypatinga dar
ir tuo, jog pirmą kartą jos vykdytojas bus ne kul-
tūros įstaiga, bet Žagarės regioninis par kas. 

O renginių šiame miestelyje ir jo apylinkėse
vyks labai daug – jau vien dabar numatytų turėtų
būti apie 140 didesnių ar mažesnių švenčių ir ren-
 ginių. 

Juos pradėjo į Pasaulio paveldo sąrašą įrašytų
kultūros ir gamtos pa veldo objektų ir vietovių pri-
statymas parodoje „Lietuva pašto siuntoje”. Kas mė-
nesį bus surengta ne mažiau 8–10 renginių. Žinoma,
juos būtų labai sunku visus išvardinti, sunku iš-
vardyti net ir visus pačius didžiausius.  

Visų metų renginių tvarka raštį galima rasti
Lietuvos kultūros ministerijos tinklalapyje:
http://www.lrkm.lt

Štai tik keletas jų:
Vasario mėnesio didžiausias ren ginys bus

Užgavėnių šventė, su labai originalia Užgavėnių
kaukių paroda. Po kelių dienų prasidės net keli ren-
 giniai, kuriuos apjungs Žagarės kraštui būdingos
lėlės (paroda, eduka ci niai užsiėmimai, knygų pri-
statymai).

Čia bus galima susipažinti su pačia garsiausia
šio krašto lėle – Bo boliu. Kas jo dar  nežino? 

Kovo mėnesį vyks tarptautinis vaikų teatrų
festivalis, o taip pat labiausiai nusipelniusiųjų
krašto kultū rai ir istorijai asmenų apdovanojimo
iškilmės.

Gegužės mėnesį įvyks respublikinis šiuolai-
kinio šokio festivalis, respublikinis lėlių teatrų fes-
tivalis, didžiulė medžioklės trofėjų paroda.

Birželį – Žagarės miesto šventė, senųjų tradi-

Žagarė – Lietuvos kultūros sostinė 2015

Nuotraukoje iš kairės: Violeta Fabianovich, Vida Rimienė, Aldona Rygelė (fotografė), Audronė Tamulienė, Rugi-
lė Šlapkauskienė, Aldona Rauchienė.

Vida Rimienė ir Rugilė Šlapkauskienė ruošia tautinius kostiumus fotografavimui. ČLTI nuotraukos

Kuriamas tautinių drabužių archyvas



Londonas (ELTA)
– Buvusio Rusijos šni-
po Aleksandro Litvi-
nenkos žmona Marina
Jungtinės Karalystės
teismui sakė, kad jos
vyras kas mėnesį gau-
davo 2 tūkst. svarų at-
lyginimą iš Britų žval-
gybos agentūros.

Teisme atskleista,
kad A. Litvinenka ti-
kėjo, jog dabartinis Ru-
sijos prezidentas Vla-
dimiras Putinas anks-
tesnėje karjeroje turė-
jo ryšių su organizuotu
nusikalstamumu.

M. Litvinenka per apklausą sakė:
,,Saša (Aleksandras Litvinenka) tikė-
jo, kad, būdamas Sankt Peterburgo
mero pavaduotoju, jis (V. Putinas) buvo
įtrauktas į nusikalstamą veiką”.

Moteris nežinojo V. Putino nusi-
kalstamų ryšių detalių, tačiau tikino,
kad, V. Putinui dirbant miesto mero pa-
vaduotoju, Sankt Peterburgas buvo ži-
nomas kaip Rusijos nusikaltimų sos-
tinė.

Tai pirmas kartas, kai mirusio
pareigūno žmona davė parodymus per
viešą tyrimą dėl A. Litvinenkos mir-
ties. Vyras mirė, kai į jo žaliąją arbatą
buvo įmaišyta radioaktyvaus polonio.

M. Litvinenka sakė, kad po 1998 m.
spaudos konferencijos, per kurią jos vy-
ras atskleidė buvęs paprašytas nužu-
dyti verslininką Borisą Berezovskį,
jis pasakojo žmonai manąs, kad greitai
bus nužudytas arba sulaikytas. Jis bi-
jojo, kad jo visa šeima bus pasmerkta,
todėl jie nusprendė palikti Rusiją.

Nusileidęs Londono Heathrow oro

uoste, A. Litvinenka priėjo prie parei-
gūno ir pareiškė: „Aš esu KGB agentas
ir ieškau politinio prieglobsčio”. Kai
vyrui buvo suteiktas prieglobstis, A.
Litvinenka pradėjo gauti piniginius pa-
vedimus iš B. Berezovskio, kurį Mari-
na įvardijo kaip draugą.

Vėliau B. Berezovskis nustojo teik-
ti paramą, o 2004 m. A. Litvinenka pra-
dėjo dirbti apmokamu konsultantu
žvalgybos agentūroje MI6 organizuoto
nusikalstamumo klausimais ir už in-
formaciją per mėnesį gaudavo 2 tūkst.
svarų. Našlė pasakojo, kad A. Litvi-
nenka taip pat dirbo Ispanijos saugu-
mo tarnyboms organizuoto nusikals-
tamumo tyrimuose.

B. Berezovskis susikrovė turtus
1990 m. po valstybės turto privatizavi-
mo, žlugus sovietų komunizmui. 2000
m. jis emigravo į Britaniją. 2013 m. vy-
ras rastas negyvas namuose Berkshi-
re. Teigiama, kad A. Litvinenka buvo
nužudytas už bandymus atskleisti nu-
sikaltimus, vykdytus Rusijoje.  
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LietuVa ir PasauLis

Popiežius pakviestas atvykti į Lietuvą

Lietuva pakilo į 19 vietą

Atsirūgo knygų „Red Dalia” platinimas

Vilnius (BNS) – Prieštaringai ver-
tinamą knygą apie Lietuvos prezidentę
Dalią Grybauskaitę „Red Dalia” Euro-
pos Parlamento (EP) nariams į jų paš-
to dėžutes dėliojęs euroskeptikų frak-
cijos darbuotojas iš Maltos atleistas iš
pareigų. 

„Šį rytą asmuo grįžo po ligos. Im-
tasi drausminių priemonių ir asmuo in-
formuotas apie jo atleidimą”, – prane-
šė frakcijos „Laisvės ir tiesioginės de-
mokratijos Europa” (EFDD) atstovas
Kelly Hermann.

EP apsaugos skyrius nustatė, kad
frakcijos sekretoriato atstovas maltie-
tis Kevin Ellul Bonici 700 knygų į paš-
to dėžutes dėliojo kartu su Rusijos pi-
liečiu ir Maskvoje gimusiu Lenkijos pi-
liečiu.

EFDD frakcijai priklausantys Ro-
landas Paksas ir Valentinas Mazuronis
sakė neturintys nieko bendra su knygos
išplatinimu. Lietuviškos knygos autorė
Rūta Janutienė teigia, kad knyga iš-
versta be jos žinios. Pati frakcija taip pat
atsiribojo nuo knygos išplatinimo.

Galima siūlyti temas pašto ženklams

Vilnius (Lietuvos pašto info) –
Prasidėjus naujiems metas Lietuvos
paštas pradeda ruoštis jau kitiems –
2016-iesiems ir tradiciškai kviečia vi-
sus gyventojus siūlyti temas kitų metų
pašto ženklams leisti. 

Savo temas gyventojai ir išeivija
iki vasario 28 d. gali siūlyti apsilankę
Lietuvos pašto internetinėje svetai-
nėje. Pašto ženklų leidybos komisija
įvertins visas pasiūlytas temas ir at-
rinks pačias aktualiausias ir įdo-
miausias. Vėliau šiomis temomis bus
išleisti pašto ženklai, o temas „nuga-
lėtojus” pasiūlę gyventojai bus apdo-
vanoti Lietuvos pašto prizais.

Šiemet Lietuvos paštas išleis 25
pašto ženklus šiomis temomis: „Lie-

tuvos herbo simbolis Vytis monetose”,
„Euro įvedimas Lietuvoje”, „Lietuvos
raudonoji knyga. Žinduoliai”, „500-
osios Mikalojaus Radvilos Juodojo gi-
mimo metinės”, „Lietuvos Nepriklau-
somybės atkūrimo aktui – 25 metai”,
„Technikos paminklai. Kauno tvirto-
vė”, „Senieji žaislai”, „Jonui Juškai –
200 metų”, „Turizmas Lietuvoje”, „Lie-
tuvos tiltai”, „2015-ieji – etnografinių
regionų metai”, „Šiuolaikinis lietu-
vių menas: mada”, „Mokslo ir žinių
diena”, „Mykolo Kleopo Oginskio 250-
osios metinės”, „Informacinės tech-
nologijos”, „Tradiciniai amatai Lie-
tuvoje”, „Šv. Kalėdos ir Naujieji metai”.

Per metus Lietuvos paštas viduti-
niškai išleidžia 25–30 pašto ženklų.

Vilnius (BNS) – Gynybos biudže-
tą padidinusi Lietuva pagal išlaidas
krašto apsaugai, palyginti su ekono-
mikos dydžiu, pakilo į 19-ą vietą tarp
28 NATO šalių. Iki šiol Lietuva pagal
šį rodiklį ne vienus metus būdavo
priešpaskutinė.

„Vadovaujantis NATO gynybos
išlaidų apibrėžimu, Lietuva pagal gy-
nybai skiriamų lėšų procentinę dalį

nuo BVP 2015 metais pakilo į 19-ą vie-
tą tarp 28 NATO narių, išskyrus Is-
landiją, kuri neturi kariuomenės”, –
pranešė Krašto apsaugos ministerija.

Šiemet Krašto apsaugos ministe-
rijos biudžetas sudaro 425 mln. eurų,
tai siekia 1,11 proc. bendrojo vidaus
produkto. Gynybos biudžetas trečdaliu
padidintas reaguojant į Rusijos agre-
siją Ukrainoje.

Briuselis (ELTA) – Jungtinės Vals-
tijos ir Europos Sąjunga (ES) atnaujino
derybas, kuriomis siekiama sudaryti
Transatlantinę prekybos ir investicijų
partnerystės (TTIP) sutartį. Manoma,
kad TTIP ne tik sumažintų ir taip že-
mus prekybinius tarifus tarp dviejų di-
džiausių pasaulio ekonomikų, – šia su-
tartimi taisyklės, taikomos prekėms ir
paslaugoms, būtų suderintos iki šiol
precedento neturinčiu mastu.

Aktyvistai įsitikinę, kad per slap-
tas derybas įtakingų grupių interesai
nusvers vartotojų interesus.

Į šio derybų raundo darbotvarkę

neįtrauktas kontroversiškiausias su-
sitarimo klausimas, vadinamasis in-
vestuotojų ir valstybės ginčų regulia-
vimo (investor-state dispute settlement,
ISDS) mechanizmas, leidžiantis įmo-
nėms paduoti į teismą nacionalines
vyriausybes, jei jos mano, kad vietos
įstatymai, reglamentuojantys tokias
sritis kaip, pavyzdžiui, sveikata ir sau-
ga, pažeidžia prekybos susitarimą ir ke-
lia grėsmę jų investicijoms. 

Reaguodama į kritiką, ES dery-
boms suteikė ypatingo skaidrumo, pub-
likuodama tekstus, kurie iki šiol lik-
davo konfidencialūs.

Vilnius (BNS) – Vatikane vasario
2 d. vykusiame Lietuvos vyskupų su-
sitikime su popiežiumi Pranciškumi
Vyskupų konferencijos pirmininkas
Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas
kalbėjo apie artimiausius svarbius mi-
nėjimus ir kvietė popiežių atvykti į Lie-
tuvą.

„Lietuvoje per artimiausius metus
vyks įvairūs reikšmingų įvykių minė-
jimai: Žemaitija, paskutinė prieš 600
metų pasikrikštijusi Europos dalis,
2017-aisiais minės krikštijimosi pa-
baigą, o 2018-aisiais švęsime Lietuvos
Respublikos Nepriklausomybės pa-
skelbimo šimtmetį, prisiminsime prieš
25-erius metus vykusią Šv. Jono Pau-
liaus II apaštalinę kelionę į Baltijos ša-

lis bei švęsime Lietuvos globėjos, ligo-
nių užtarėjos Trakų Dievo Motinos
paveikslo karūnavimo 300 metų jubi-
liejų. Prisimindami, kiek šviesos mums
suteikė ir kaip sustiprino šv. Jono Pau-
liaus apsilankymas mūsų laisvės kelio
ir Bažnyčios atnaujinimo pradžioje,
maloniai  kviečiame  ir  laukiame Jū-
sų atvykimo į Lietuvą”, – sakė G. Gru-
šas.

Vilniaus arkivyskupas emeritas
kardinolas Audrys Juozas Bačkis ir
visų Lietuvos vyskupijų ordinarai ir
augziliarai koncelebravo  Mišias prie
apaštalo šv. Petro kapo, Vatikano bazi-
likos kriptoje ir priešpiet susitiko su po-
piežiumi, su kuriuo bendravo apie pu-
santros valandos.

Atnaujina derybas dėl prekybos sutarties

Berlynas (ELTA) – Vokietijos kanc-
lerė Angela Merkel kitą savaitę su vizitu
vyks į Washingtoną ir Ottawą deryboms
su JAV prezidentu Barack Obama ir Ka-
nados premjeru Stephen Harper.

Diplomatai aptars Didžiojo septy-
neto (G7) viršūnių susitikimą, kuris bir-
želį vyks Bavarijoje. A. Merkel admi-

nistracija nurodė, kad kanclerė su dvie-
jų šalių vadovais kalbės Ukrainos kri-
zės tema, aptars santykius su Rusija,
kovą su „Islamo valstybės” agresija, pa-
dėtį Afganistane ir Irane, ekonominę po-
litiką, prekybos ir klimato klausimus.

Kanclerės vizitas į JAV ir Kanadą
vyks vasario 8–10 dienomis.

A. Merkel lankysis JAV ir Kanadoje

A. Litvinenka dirbo Britanijos žvalgybai

Lietuvos pašto nuotr.

A. Merkel viešės Kanadoje. lfpress.com nuotr.

Pirmą kartą parodymus davusi A. Litvinenkos žmona Ma ri -
na.                                                          irishexaminer.com nuotr.
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Lietuva bus finansiškai saugesnė

Pagal ESM sutartį, Lietuva tapo visateise Europos stabilumo mechanizmo
nare  vasario 3 dieną ir per 15 dienų į ESM fondą turės su mokėti pir-
mąjį savo įnašą – 65,44 mln. eurų. Iš viso per penkerius metus šalis į

jį sumokės 327,2 mln. eurų, kasmet mokėdama po 54,44 mln. eurų. Po 2027 metų
Lietuva turės sumokėti dar vie ną įnašą – 159,4 mln. eurų.

Europos stabilumo mechanizmas – pagalbos finansinių sunkumų iš-
tiktoms euro zonos narėms fondas. Jis sukurtas po to, kai ES 2008–2010 me-
 tais ištiko ekonominė krizė. 2010 me tais nuspręsta, kad euro zonos nares bus
galima gelbėti beveik 500 mlrd. eurų siekiančiu fondu.                                BNS

„Gazprom” nebeplės „Šiaurės srauto”

Rusijos susivienijimas „Gazprom” nusprendė atidėti planuotą vamzdyno
„Nord Stream”, kuriuo rusiškos dujos tiekiamos į Vo kietiją, plėtrą. Apie
tai pranešė „Gaz prom” direktorių valdybos pirminin kas Viktoras Zu-

bkovas.
„Gazprom” mano, kad dabartinio „Nord Stream” galingumo pakanka, to-

dėl dujotiekį skubiai plėsti poreikio nėra. V. Zubkovas aiškino tokį spren dimą
pablogėjusiomis rinkos sąlygo mis.

„Nord Stream” galingumo di di nimas gali būti atidėtas ir dėl sudė tingos po-
litinės situacijos.

„Nord Stream” veikti pradėjo 2011 metų pabaigoje. Daugiau nei 1200 km il-
gio vamzdynas Baltijos jūros du gnu jungia Rusiją ir Vokie tiją. Pro jekto akcininkai
yra „Gaz prom” (jai priklauso 51 proc. akcijų), Vokietijos „Wintershall” ir „E.ON
Ruhrgas” valdo po 15,5 proc., o olan dų „Gasunie” ir Prancūzijos „GDF Suez” –
po 9 proc. 

2013-aisiais „Gazprom” paskelbė apie planus plėsti „Nord Stream” ir nutiesti
dar dvi atšakas į Didžiąją Britaniją.

Beje, valstybinė dujų gavybos ir tiekimo įmonės „Gazprom” grynasis pel-
nas, gautas per 2014 metų sausio-rugsėjo mėnesius, lyginant su tuo pačiu pra-
ėjusių metų laikotarpiu, smuko 35 proc. iki 556,254 mlrd. rublių. 

Atskaitomuoju laikotarpiu bendrosios bendrovės pajamos sumažėjo net 38,5
proc. iki 614,89 mlrd. rublių.   

ELTA

Siūloma griežtinti Lobistinės veiklos įstatymą

Ar lietuviška jautiena galės ke liauti į Tekančios saulės šalį, paaiškės jau
greitai – gegužės pradžioje į mūsų šalį planuoja atvykti japonų ekspertai
įsitikinti, kad Lietuvoje auginami galvijai – sveiki, o mėsa – kokybiška.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), aktyviai ieškodama nau-
jų rinkų lietuviško maisto eks por tuotojams, jau pernai glaudžiai bendra-
darbiavo su Japonijos kompetentingomis institucijomis.

„Japonai gerai vertina Lietuvoje veikiančią maisto ir veterinarinės kont-
rolės sistemą. Patikimos šalies įvaizdį užsitarnavome, kai 2012 m. Australi-
jos maisto standartų agentūra Lietuvą dėl vadinamosios galvijų kempinligės
oficialiai pripažino mažiausios rizikos šalimi ir atvėrė savo rinką lietuviškai
jautienai”, – sako VMVT direktorius dr. Jonas Milius. 

Kitas svarus argumentas – Na cionalinio maisto ir veterinarijos ri zikos
vertinimo instituto (NMVRVI) tyrimų rezultatų pripažinimas lygia verčiais
atliekamiems Japonijoje. 2014 m. balandžio 1d. Japonijos ap saugos, darbo ir
gerovės ministerija NMVRVI įtraukė į šios šalies pa tvir tintų užsienio ana-
litinių institucijų sąrašą. 

Deramasi dėl jautienos eksporto į Japoniją

Prancūzijos parlamentas: gyvuliai turi jausmus

Siekiant su-
mažinti ne-
teisėtos lo-

bistinės veiklos
apimtis, siūlomas
naujas Lobistinės
veiklos įstatymo
variantas. Siūlo-
ma nustatyti trijų
kategorijų lobis-
tus: laisvai sam-
domus asmenis,
kurie atlieka lo-
bistinę veiklą už
atlygį užsakovo
pavedimu ir interesais, įmonių lobistus, kurie būtų įmo nės valdymo orga-
nų nariai ar darbuotojai ir atliktų lobistinę veiklą išimtinai šios įmonės in-
teresais bei nevalstybinių organizacijų lobistus.

Apibrėžiant lobisto sąvoką siūloma atsisakyti šiuo metu privalomo lo-
bisto požymio įrašymo į lobistų sąrašą ir nustatyti, kad lobistu būtų tas as-
muo, kuris vykdo lobistinę veik lą. Aiškinama, kad esama atvejų, kai į lobistus
neįrašyti asmenys sie kia daryti poveikį valstybės politikams, pareigūnams
bei tarnautojams ir taip realiai vykdo lobistinę veiklą.

BNS

Prancūzijos parlamentas oficialiai pripažino gyvulius „gyvomis ir
juntančiomis būtybėmis”, o ne „baldais”.  Po daugiau kaip metus tru-
kusių diskusijų, kurios dažnai būdavo labai emocingos, buvo priim-

tas įstatymo pro jektas, kuriuo modernizuojamas teisinis gyvulių Prancūzijoje
statu sas, suvienijant 200 metų senumo ci vilinį kodeksą su dabartine žemės
ūkio ir baudžiamąja teise, kuria gy vuliai jau buvo pripažinti „gyvomis ir jun-
tančiomis būtybėmis”.

Kai 1804 metais Napoleonas ren gė civilinį kodeksą, gyvuliai buvo ver-
 tinami pirmiausia kaip darbiniai ūkio gyvūnai, tarsi savininko prekės ar bal-
dai.

Įtakinga Prancūzijos žemės ūkio lobistų organizacija FNSEA drauge su
kai kuriais politikais reiškė susi rūpinimą, kad toks įstatymo pakeitimas gali
pakenkti ūkininkų, ypač – galvijų augintojų, interesams.                 

Faktai.lt 

Europos Sąjungai (ES) ir JAV de rantis dėl laisvosios prekybos susitarimo,
Lietuvos ambasadorius ES Rai mundas Karoblis sako, kad tai bus la bai
svarbi šalims ir saugi vartotojams sutartis. Tuo metu žalieji baiminasi,

kad slaptai diskutuojama sutartis atvers kelią nesaugiems produktams į Europą
ir Lietuvą. Pramoni nin kai sako, kad ją pasirašius, sustip rės Vakarų partnerystė
ir bus sukurta didžiausia pasaulyje laisva rinka.

„Kalbama apie tikrai platų susitarimą. Tradicinės iki šiol buvusios laisvos
prekybos sutartys apimdavo dažniausiai paprastą muitų tarifų sumažinimą, ir
nauda iš tokio susitarimo tarp ES ir JAV būtų nedidelė, nes tarifai nėra dide-
li, išskyrus kai kuriuos žemės ūkio produktus. Čia kalbama apie plačią laisvos
prekybos sutartį, kuri apimtų tiek prekybą prekėmis ir paslaugomis, sakyki-
me, bankinės, verslo, prekybos centrų ir kitos paslaugos, investicijos ir jų ga-
rantijos, viešieji pirkimai, taisyklės energetikos srityje ir visa kita”, – sakė R.
Karoblis.

„Tai reiškia, konkretūs standartai, taikant atskiruose sektoriuose, pavyz-
džiui, chemikalai, farmacija, teks tilė, automobilių standartai, pa vyz džiui, tie,
kas keliauja į Ameriką, žino, kad yra visai kitoks elektros dažnis ar prisijun-
gimas prie elektros, – kalba eina, kaip atpiginti ir kiek galima labiau suvieno-
dinti, sumažinti atinkamų gaminių tikrinimo procedūras”, – tikino R. Karob-
lis.

Susivienijimo Žali.lt. koordinatorius Martynas Norbutas sako, jog ža lieji
nėra prieš laisvos prekybos su tartį – pasisako už tai, kad būtini sau gikliai, kad
nesaugūs produktai iš Amerikos nepatektų į Lietuvą.

„Žalieji nėra prieš pačią sutartį – žalieji sako, kad reikia įvesti tam tik rus
saugiklius. Mes baiminamės, kad ES nusileis ir tokiu atveju į Lietuvą galėtų at-
plaukti produkcija, kurioje yra genetiškai modifikuotų organiz mų, ir kitos pre-
kės (…) Europoje jei produktas ar jo sudėtinė dalis gali kelti grėsmę žmogaus
sveikatai, jo ga lima neįvesti į rinką, tuo metu Amerikoje reikia įrodyti 100 proc.
kad produktas ar jo sudėtinė dalis vei kia žmonių sveikatą neigiamai, ir čia pa-
grindinis principas, kur mes nesutinkame. Mes norime, kad liktų galioti Eu-
ropos taisyklės”, – sakė M. Norbutas.

R. Karoblis tikino, jog tiek JAV, tiek ES aiškiai deklaruoja, jog sutartimi ne-
bus mažinami saugumo standartai.

„Nėra mažinami fitosanitariniai, saugos, veterinariniai reikalavimai, ap-
linkosaugos standartai, vartojimo standartai. Jie yra aukšti, išskyrus tam tik-
ras detales, ir daugeliu atveju skiriasi procedūros. Kalbama apie supaprastinimą
tų procedūrų ir bendradarbiavimą, bet tikrai ne apie jų švelninimą. Dėl GMO,
Europa irgi nenusiteikusi mažinti jokių standartų ir amerikiečiai tai supran-
ta, tik reikalingas aiškumas iš abiejų pusių”, – kalbėjo R. Karoblis.

Anot M. Norbuto, ES ir JAV derybos yra įslaptintos, ir tai verčia nepasiti-
kėti politikais, kurie sako, kad ne saugūs produktai bus neįleisti į ES.

„Netgi Europos Parlamento nariai turi labai ribotas priėjimo sąlygas prie
dokumentų, susijusių su šita sutartimi. Mes kalbame apie tai, kad Užsienio rei-
kalų ministerija yra už sutartį, bet mes nematome jokios diskusijos Lietuvoje”,
– sakė žalieji.lt koordinatorius.

Prieštaringai vertinamos Trans at lan tinės prekybos ir investicijų partne-
rystės sutarties (TTIP) kriti kai jau buvo surinkę milijoną parašų po peticija, kuri,
kaip tikimasi, tu rėtų priversti Briuselį atsisakyti šio sandorio.

Europos ir JAV derybininkai jau daugiau nei metus derasi dėl didžiausio
pasaulyje laisvos prekybos ir in vesticijų susitarimo. Jis sukurtų pu sę pasaulio
apimančią vieningą vieno milijardo vartotojų rinką, suderintų nuostatas ir pa-
naikintų tarifus teritorijoje nuo Aliaskos iki Baltijos jūros.

Tačiau derybos sulaukė griežtos kritikos dėl virtinės nerimą kelian čių da-
lykų, pavyzdžiui, ar jos nuosta tos nepanaikins vietos įstatymų, taip pat dėl kal-
tinimų, jog slaptos derybos naudingos korporacijų interesams.

BNS

VersLo n auJienos

euro ir kitų valiutų santykiai (2015 metų vasario 4 d.)
1 USD (JAV doleris) – 1,14 EUR
1 AUD (Australijos doleris) – 1,48 EUR
1 CAD (Kanados doleris) – 1,43 EUR
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 0,76 EUR
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 1,57 EUR

Ginčai dėl JAV ir ES laisvos 
prekybos sutarties 
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RENATA ŽIŪKAITĖ

Šiandien, vasario 5 d., sueina 29-eri metai
nuo legendinio Lietuvos kunigo Juozo
Zdebskio tragiškos žūties. Nors oficialiai
Bažnyčios nepaskelbtas šventuoju, tačiau
daugeliui jo bičiulių danguje jis tapo ne-
pamainomu užtarėju ir pagalbininku. Jo vi-
sas gyvenimas žemėje buvo nuolatinis sa-
vęs deginimas ir tarnystė Kristui bei Jo Baž-
nyčiai. 

1986 m. į jo laidotuves nešildomoje
bažnyčioje Rudaminoje susi-

rinko tūkstančiai žmonių, ypač daug jau-
nimo. Nors KGB agentai stengėsi neleisti
žmonėms atsisveikinti su savo mylimu
kunigu, pas savo Dvasios Tėvą plūdo mi-
nios jaunų žmonių ir budėjo prie jo kars-
to dieną ir naktį. Vienas raudantis jau-
nuolis buvo paklaustas: „Ko taip raudi? Ar
tas kunigas tau mašiną nupirko?” Tas
jaunas žmogus atsakė: „Jis man davė daug
daugiau nei mašiną, jis man Dievą davė”.

Ir iš tiesų kun. Juozas Zdebskis buvo
didysis sovietmečio apaštalas, nebijojęs ar-
šių KGB persekiojimų, šmeižtų, kompro-
mitacijų, pasikėsinimų. Už Dievo ir artimo
reikalus t. Juozas negailėjo nei sveikatos,
nei jėgų, nei laiko, nei materialinių ištek-
lių. Dėl vienos sielos vargšo kareivėlio so-
vietų armijoje jis galėjo pervažiuoti visą
sovietinę imperiją, palikęs visus kitus
savo reikalus ir parapijos avis. Jis žinojo,
kad būtent šiam kareivėliui, patekusiam
į žiaurią, negailestingą sovietinės armijos
mėsmalę labai reikalingas pastiprinimas, išpažin-
tis, komunija. Nes ir vienas vienintelis žmogus
jam buvo visas pasaulis, Dievo kibirkštėlė. Kunigo
Juozo akys buvo nuolat paraudusios dėl miego trū-
kumo, kartą jis net nualpo šv. Mišių metu. Iš tiesų
jo apaštalavimo, jo veiklos mastai atrodo perženg-
davo visas žmogiškas ribas. Parapijiečiai, jo ben-
dražygiai kunigai pykdavo ant t. Juozo, kad jo nėra
sutartu laiku bažnyčioje, o jis tuo metu bandydavo
užvežti į namus kokį vargšą girtuoklėlį, rastą ant ke-
lio šaltą žiemos naktį. Politiniai kaliniai ištremti į
Sibiro platybes sulaukdavo netikėto stebuklo, jų ap-
lankyti atvažiuodavo kunigas Zdebskis, įveikęs
tūkstančius kilometrų.

Supratęs, kad negalima vaikų palikti be Dievo
žodžio, savo parapijoje ėmėsi vaikų ruošimo Ko-
munijai. Jis nepaisė sovietų valdžios draudimo, to-
dėl greitai valdžia tai įvertino kaip šiurkštų kri-
minalinį nusikaltimą, nepilnamečių „smegenų plo-
vimą”. Už šią veiklą t. Juozas turėjo sumokėti lais-
vės atėmimu Lukiškėse kartu su kriminaliniais nu-
sikaltėliais. Tačiau palaužti kunigą ir čia kagėbis-
tams nepavyko. Kun. Zdebskis čia tik sustiprėjo, tvir-
tumo sėmėsi iš Nukryžiuotojo ir Dievo Motinos, o
nuteistieji tapo nauju jo apaštalavimo lauku. Bū-
damas kalėjime savo dienoraštyje t. Juozas rašė: 

Viskas yra meilė. Taigi ir tai, kad esu vienas. Kaž-
ko Dievas šituo iš manęs laukia. Apsigalvojimo, su-
sikaupimo, rekolekcijų. Priešingybė buvusiam gy-
venimui, kur kiekviena minutė buvo užimta.

Juo daugiau kančios, juo didesnė dovana – dau-
giau meilės (iš Dievo), juo didesnė malonė. Juo dau-
giau bus metų kalėjime, jei tokia bus Dievo Valia, juo
daugiau bus laimėta sieloms, – juo daugiau ne pagal
mano svajones.

Po metų išėjęs iš kalėjimo kun. Juozas ir toliau
imasi visų savo veiklų – vaikų katechizacijos, slap-
tų jaunimo rekolekcijų, darbuojasi Lietuvos Baž-
nyčios Kronikos platinime ir leidime. KGB ne-
snaudžia, nuolat kunigą persekioja, bando sunai-
kinti. Praėjus 5-eriems metams nuo Lukiškių ku-
nigas pakartotinai suimamas ir patalpinamas Pra-
vieniškių kolonijoje. Iš pradžių koks smūgis ir nu-
sivylimas – juk tiek neatliktų darbų, reikia skubė-
ti nešti Evangelijos ugnį, tačiau Dievas vėl tarsi ap-

Po DieVo sParnu

Kunigas Juozas Zdebskis – sovietmečio Bažnyčios karys

verčia kunigo planus. T. Juozas iš pradžių sukrėstas,
vėliau giedrai priima šią kančią kaip dar vieną ga-
limybę vienytis su Kristaus auka, savo kentėjimais
daugiau sielų išgelbėti ir vėl liestis prie tų vargšų,
kuriems niekas pas Dievą kelio neatveria. Kalėdamas
Pravieniškėse T. Juozas rašė:

Dievas mus ir kalėjime, ir ligoje sugeba savo sal-
dainiais vaišinti. Tik jie būna neįprasto skonio...
Privalau rodyti didžiausią palankumą ir dėmesį
kiekvienam, nes tik taip jie galės pažinti Gerąjį
Jėzų... Pereik per gyvenimą tyliai darydamas gera, ty-
liai lengvindamas kitų dalią, tyliai vykdydamas Die-
vo valią, tyliai  artindamas sielas  prie  Dievo, tyliai
neš damas su Jėzumi kryžių... Viskas tik Dievo valio-
je. Tik aname pasaulyje galėsime sužinoti, ką iš tiesų
pavyko nuveikti ir kaip viskas iš tiesų buvo.

Visas kunigo gyvenimas buvo nupintas iš di-

džiulės kančios ir aukos. Vienas baisiau-
sių KGB bandymų susidoroti su t. Juozu
buvo cheminis nudeginimas norint ini-
cijuoti jam venerinę ligą. Buvo norima jį
sukompromituoti, bandyti jam pripaišy-
ti tariamus santykius su moterimis dėl ku-
nigo ypatingos pastoracijos dovanos su
priešingos lyties atstovėmis. Kunigo Juo-
zo automobilio sėdynės buvo apipurkštos
specialiu skysčiu. Atsisėdęs į automobi-
lį kunigas pasijuto prastai, apėmė silp-
numas. Netrukus buvo paguldytas į ligo-
ninę, kur saugumiečių nurodymu turėjo
būti patvirtinta tariama kunigo venerinės
ligos diagnozė. Tai sužinoję bičiuliai ku-
nigą išsivežė ir slėpė tol, kol užgijo žaizdos.
Kiek pažeminimų, kančios, bandymų su-
sidoroti turėjo ištverti rodos toks nepa-
laužiamas žmogus. 

Dėl savo įgimto jautrumo kunigas
Juozas ypatingai suprato, atjautė ligo-
nius. Juos lankydavo kiekvieno mėnesio
penktadieniais. Ligoniai jo laukdavo kaip
didžiausio gyvenimo džiaugsmo. Jis tik-
rai mokėjo rasti kelią į jų širdį, nes pats
suvokė kančios prasmę ir jos didingumą.
Vienam senukui jis taip kalbėjo: 

Koks jūs esate stipruolis, kiek daug ga-
lite. Mes prieš jus niekas esame. Kiek daug
savo kančia jūs galite atpirkti. Paaukoki-
te savo skausmą ir kančią už Tėvynę, už
jaunimą, kad atsiverstų, kad žinotų kam
gyvena žemėje.

1986 m. t. Juozas netikėtai žuvo auto-
varijoje, jo ,,žiguliukui” susidūrus su pie-
novežiu. Labai didelė tikimybė, kad tai
buvo KGB sukurta avarija pagaliau su-

naikinant „Akiplėšą” – tokią pravardę KGB organuo -
se buvo įgijęs t. Juozas. Tačiau kunigo Juozo kraujas
tik papildė Dangaus kankinių būrį, niekas negalėjo
sunaikinti jo sielos. Kaip ir Kristus, jis išgėrė savo kan-
čios taurę iki galo ir stojo į Dievo akivaizdą mūsų že-
mėje užtarti. Kagėbistai norėjo amžinai užtildyti
Dievo šauklį, tačiau jo žinia pasklido plačiai net po mir-
ties. Gyvendamas žemėje traukte traukė prie savęs jau-
nimą, ugdė jų dvasinį gyvenimą, gydydavo jų sužeis-
tas  širdis. Po mirties jo veiklos mąstai matyt tapo dar
platesni – per jo knygas, dienoraščius, apie jį sukur-
tus filmus t. Juozą pažino daugybė žmonių, kurie mel-
džiasi prašydami Šlavantų Tėvelio dangiško užtarimo
ir labai greitai sulaukia jo pagalbos. 

Kunige Juozai, Šlavantų Tėveli, padėk ir mums
mūsų kelyje pas Dievą, užtark mūsų tėvynę Lietuvą
ir visus dėl jos besidarbuojančius bei kenčiančius. 

Kunigas Juozas Zdebskis su Gudaičių šeima

Kunigas Juozas Zdebskis  jaunystėje (17 metų) 1946 m. 
,,Draugo” archyvo nuotr.
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ONA RADZEVIČIENĖ

Kiekvienas iš mūsų yra patyręs
pilvo skausmą. Ar suskaudus pil-
vą reikia sunerimti, ieškoti prie-

žasties, ir tuoj pat kreiptis į gydytojus?
Kaip atpažinti, ar tai tik laikinas virški-
nimo sutrikimas, ar kokios nors rimtos
bei pavojingos ligos požymis? Kada įtar-
ti, kad galbūt jums yra apendicito prie-
puolis ir skubiai reikalinga gydytojo pa-
galba?

Kodėl skauda pilvą?

Dažniausiai pilvo skausmai susi-
ję su nenormalia virškinimo organų
veikla. Tai vadinamieji funkciniai
(spazminiai) pilvo skausmai. Jie pa-
 prastai atsiranda dėl žarnų, tulžies
pūslės ir latakų, skrandžio, šlapimo
takų, gimdos bei kitų organų lygiųjų
raumenų spazmų. Tuo metu didėja
spaudimas organo viduje, ištempia-
 mos sienelės, dirginamos nervų galū-
 nės, kas ir sukelia skausmo pojūtį.

Funkciniai pilvo skausmai var-
 gina protarpiais, kartais ir priepuo-
liais. Jie juntami įvairiose pilvo srityse,
skausmas gali atsirasti vis kitoje vie-
toje. Tokie skausmai trunka neilgai, ke-
lias minutes: jie staiga prasideda ir taip
pat greitai praeina (dažniausiai pasi-
šalinus dujoms ar pasituštinus). Šie
skausmai yra būdingi dirgliosios žar-
nos sindromui, funk cinei dispepsijai
(virškinimo veiklos sutrikimui išsi-
vysčius po greito valgymo, pavalgius
riebaus, ašt raus maisto, po gausaus
maisto bei alkoholio vartojimo, o taip
pat esant nerimui, stresui). 

Labai stiprius priepuolinius
skausmus patiria žmonės, sergantys
tulžies ir inkstų akmenlige, kai ak me-
nukas patenka į tulžies latakus, šla-
pintakius ar į šlapinkanalį. Pilvo
skausmų priežastis glūdi pilvo orga nų
lygiuosiuose raumenyse. Šių raumenų
veiklos mes negalime valingai kont-
roliuoti. Jie susitraukia tada, kai jiems
,,reikia”, o mes tuomet ir pajuntame
skausmą.

sVeikata

Pilvo skausmas
Skausmų pobūdis ir vieta

Pastovus apatinės pilvo dalies
skausmas, kartu su vėmimu, vidu-
 ria vimu, atsirandantys spazmai –
gali būti gastroenteritas (skrandžio
ir žarnų uždegimas). Siūloma neval-
gyti, gerti daug nesaldintų skysčių. Jei
požymiai stiprūs, galite įsigyti vaisti-
nėje ,,Smecta” ir ,,Pedialyte”  arba
gerti sūrų vandenį. Jei išmatose atsi-
randa kraujo ir gleivių – kreipkitės į
gydytoją.

Deginantis skausmas pilvo centrinės da-
lies viršuje, kuris pavalgius, o taip pat iš-
vėmus sumažėja, būdingas skrandžio
ar dvylika pirštės žar nos opaligei.

Pastovus arba spazminio pobū džio
skausmas po dešiniuoju šonkau lių lan-
ku arba po mentėmis, lydimas vidurių
pūtimo, vėmimo, kartais tem peratūros
pakilimo, būna esant tulžies pūslės
uždegimui (cholecistitui ) arba tulžies
pūslės akmenligei.

,,Bukas”, spazminio pobūdžio skaus-
mas, plintantis į krūtinę, dažnai į kai-
rę ranką, kartu esant oro trū kumui, ne-
ramumui, pykinimui, šaltai prakai-
tuotai odai – būdingas šir dies infarktui.
Tokiu atveju reikalinga skubi medici-
ninė pagalba. Galima išgerti keletą
tablečių aspirino.

Kai yra užsitęsęs, kankinantis skaus-
mas, kuris prasideda nugaroje ar šone,
plinta link dubens, kartu var gina daž-
nas, nedideliais kiekias šlapinimasis,
galima įtarti esant šlapimo pūslės už-
degimą (cistitą) ar šlapimo takų užde-
gimą.

Stiprus, nuolatinis, įvairaus po bū džio
skausmas jaučiamas vir šuti nėje pilvo
dalyje, dažnai juosian tis, plintantis į
nugarą, atsiranda esant kasos uždegi-
mui. Pasitaiko po gau saus, riebaus
maisto ar išgėrus didelį kiekį alkoho-
lio.

Besikartojantis, nemalonus skaus mas
dažniausiai viršutinėje pilvo dalyje,
varginantis pagyvenusius  žmones,
kai kartu yra apetito ir svorio neteki-
mas, pykinimas, vėmimas, skrandžio
pilnumo jausmas – galima įtarti skran-
džio vėžį.

Viena iš pavojingiausių būsenų,
kai skauda pilvą, yra apendicito
prie puoliai. Norėčiau skaitytojus

trum pai supažindinti, kada jį įtarti,
kaip atpažinti. 

Apendicitas. Kaip jį atpažinti?

Apendicitas – aklosios žarnos kir-
mėlinės ataugos (apendikso) užde gi-
mas. Pats pirmas apendicito požy mis
yra skausmas, kuris pasireiškia tipi-
nėje ir atipinėje vietoje, priklausomai
nuo apendikso padėties.

� Tipiniai skausmai: pradžioje
atsiranda maudžiantis pilvo skaus-
mas bambos srityje, kuris vėliau, už-
degimui stiprėjant, plinta į dešinę pil-
vo pusę, žemiau bambos, palaipsniui
stiprėja ir pasidaro gana stip rus. Tokio
pobūdžio skausmai būna apie 50 proc.
atvejų. 

� Atipiniai  skausmai: pilvo
skausmas gali būti ,,bukas” ar labai
stiprus įvairiose pilvo vietose: pilvo
viršutinėje ar apatinėje dalyje, nu garo-
je, tiesiosios žarnos srityje. Jei apen-
diksas yra prie šlapimo pūslės – pasi-
reiškia šlapimo sutrikimai (skaus-
mingas šlapinimasis). Šiuo atveju pir-
ma vemiama, o po to atsiranda skaus-
mas.

Tipinės lokalizacijos  
apendicito tolimesnė eiga: 

� po skausmo seka pykinimas ir
vėmimas. Išsivėmus skausmas nesu-
 mažėja.

� Toliau prasideda šalčio krėti-
mas ir karščiavimas, temperatūra ne-
aukšta, apie 100 laipsnių Fahren heit
(37,8 laipsniai Celsijaus). Aukšta tem-
peratūra pakyla trūkus apendiksui
ir prasidėjus peritonitui (pilvaplėvės
uždegimui).

� Pučia pilvą, sunku pašalinti
du jas, kartais sunku išsituštinti. Vid -
uriavimas arba vidurių užkietėjimas
yra vieni iš apendicito lydinčių požy-
mių. Galimi ,,tenezmai” – pastovus
skausmingas noras tuštintis. 

Jei įtariate apendicitą, paban dy ki-
te:

� Sukosėkite. Kosint ir čiaudant
skausmas sustiprėja.

� Atsigulę ant kairio šono, paju -
site stipresnius skausmus dešiniajame
šone.

� Kartais atsigulus ant nugaros,
sulenkus ir pasukus dešinę koją į
vidų, skausmas aprimsta.

� Pilvo tempimas. Jei stipriai
paspausite dešinę apatinę pilvo dalį,
palaikysite ir atleisite – pajusite skaus-
 mo sustiprėjimą.

� Kartais stebimas pilvo pa-
burkimas arba dešinio apatinio šono
pa ti nimas.

Jei skauda pilvą, stebimi išvar din-
ti požymiai, – įtarkite apendicitą ir ieš-
kokite neatidėliotinos pagalbos. Prieš
atvykstant gydytojui vizitą negerkite,
ne valgykite, nevartokite nuskausmi-
na mųjų vaistų, nes galbūt bus atlie-
kama apendikso pašalinimo operaci-
ja. Jokiu būdu nešildykite skauda-
mos vietos, nevartokite laisvinamųjų
vais tų, nes apendiksas gali trūkti, ir iš-
si vystyti gyvybei pavojinga būsena –
peritonitas. Peritonito atveju požy-
miai panašūs kaip prie apendicito,
tik žymiai stipriau išreikšti.

Būkite dėmesingi savo sveikatai.

Paruošta remiantis: www.mayoclinic.org,
www.webmd.com, www.activebeat.co,
http://skausmas.info   
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BIRUTĖ PRAŠMUTAITĖ

Gruodžio 27 d. Sydnėjuje įvyko
27-tas Australijos lietuvių ka-
talikų federacijos (ALKF) su-

važiavimas. Prieš suvažiavimą buvo at-
našautos šv. Mišios Australijos lietuvių
dienų (ALD) ir Sporto šventės atida-
rymo proga. ALKF pirmininkė M. Au-
gustine pasveikino susirinkusius į su-
važiavimą ir pakvietė kunigą Juozą De-
veikį pradėti suvažiavimą su invoka-
cija. Kunigas paprašė visus susikibti

rankomis ir sukalbėti Tėve mūsų. Po to
Birutė Kymantienė buvo pakviesta
pirmininkauti, Birutė Prašmutaitė –
sekretoriauti. Suva žiavime dalyvavo 22
atstovai iš Adelaidės, Brisbanės, Gee-
longo, Melbourno ir Sydnėjaus.

Pirmas pranešimas buvo ALKF
pirmininkės Marijos Augustine. Ma-
rija džiaugėsi, kad kunigas Juozas De-
veikis sutiko būti ALKF Dvasios Tėvu
ir dalyvauja valdybos posėdžiuose. Ji
taip pat padėkojo visiems gyvenan-
tiems Australijoje, kurie prisideda prie

Po PasauLio LietuVių sPauDą PasižVaLgius

AUSTRALIJA

KANADA

ALKF suvažiavimas

federacijos veiklos. Buvo paminėti nu-
veikti darbai, įskaitant Dariaus ir Gi-
rėno 70-ties metų sukakties nuo jų
skrydžio per Atlantą ir Kristijono Do-
nelaičio 300-jų gimimo metinių pami-
nėjimus.

2015 metais minėsime prel. Prano
Vaserio,  ALKF įkūrėjo ir buvusio
„Tėviškės aidų” redaktoriaus, 100-
ąsias gimimo metines. Jubiliejus bus
paminėtas trijuose „Tėviškės aidų”
numeriuose, o rugpjūčio 15 d. per Žo-
linę Mosėdžio bažnyčioje bus paka-
binta prel. Prano Vaserio atminimo
lenta. Tuo rūpinasi buvęs Melbourno
kapelionas kunigas Egidijus Arna-
šius, dabar tęsiantis sielovados darbą
Airijoje.

Pirmininkė padėkojo valdybos na-
riams už atliktus darbus: Bronei Pi-
kelytei-May už pietų virimą, iždininkei
Onai Prašmutienei, vicepirmininkei
Birutė Kymantienei, sekretorei Vidai
Rutkauskienei, Jadzei Vaičiulytei, gar-
bės nariui Edvardui Šidlauskui ir ku-
nigui Juozui Deveikiui.

Pirmininkė džiaugiasi, kad prie
laikraščio leidimo prisideda du stu-
dentai iš Lietuvos – Monika Briedytė
ir Marius Statkus. M. Augustine pa-
dėkojo laikraščio  ekspeditoriams, ku-
rie susirenka kas dvi savaites ir pa-
ruošia laikraščius išsiuntimui.

Pirmininkė pristatė laišką, kuris
adresuotas Vyskupų konferencijos pir-
mininkui Sigitui Tamkevičiui, Telšių
vyskupui Jonui Borutai ir užsienio lie-
tuvių katalikų sielovados vadovui prel.
Edmundui Putrimui. Jame prašoma
pratęsti kunigo Juozo  Deveikio buvi-
mą Austra lijoje. Ku nigas Juozas yra

paskirtas dirbti Australijoje trejiems
metams ir tas laikas baigiasi 2015 me-
tais. Po diskusijų ir gražių atsiliepimų
apie kunigo Juozo darbus, laiškas
buvo vienbalsiai priimtas. Lauksime
gerų naujienų.

Po pirmininkės ir „Tėviškės aidų”
redaktorės pranešimo buvo pateiktas
raštiškas iždininkės pranešimas. 2012
metais gautas palikimas iš a. a. Juozo
Balčiūno 10 000 dol. ir 2014 metais iš a.
a. Aldonos  Butkutės – 5 000 dol.

„Tėviškės aidų” redaktorė padė-
kojo visiems, kurie prisideda prie „Tė-
viškės aidų” rašant straipsnius, atsi-
unčiant nuotraukas ir tekstus.

Kunigas Juozas Deveikis pranešė,
kad 2015 metais vieną kartą per mėnesį
vyks į Adelaidę atnašauti šv. Mišių, ka-
dangi kunigas Juozas Petraitis apsi-
gyveno globos namuose.

Įvyko ALKF valdybos rinkimai
ir visi buvusieji nariai sutiko pasilik-
ti valdyboje. Tai buvo vienbalsiai pri-
imta dalyvavusiųjų. Linas Kaladė ir
Lloyd Martinez sutiko eiti  Revizijos
komisijos pareigas.

Buvo paminėta, kad artėja kita
šventė – „Tėviškės aidų” 60-ties metų
įkūrimo jubiliejus, kurį reikės atitin-
kamai paminėti.

Po trumpo suvažiavimo buvo pa-
daryta bendra dalyvių nuotrauka. Pir-
mininkaujanti Birutė Kymantienė pa-
dėkojo visiems už dalyvavimą. Suva-
žiavimas užbaigtas giesme ,,Marija,
Marija” ir Lietuvos himnu.

„Tėviškės aidai”, 
2015 m. sausio 19 d.

Praeitų metų gruodžio mėn.
Kanados  vyriausybė patvir-
tino projektą paminklui ko-

munizmo aukoms.  Paminklo pro-
jektą  sukūrė Toronto  bendrovė
,,ABSTRAKT Studio Ar chitecture”.
Paminklą numatoma pastatyti  Ka-
nados sostinėje, Otawoje,  prie  Aukš-
čiausiojo Teismo bei Vals tybinės
bibliotekos ir kitų architektūrinių
pastatų. Paminklas komunizmo au-
koms buvo planuojamas nuo 2008 m.,
kai Kanadoje buvo įkurta labdaros
organizacija ,,Tribute to Liberty”
(,,Laisvės pagerbimas”).  

Tinkamiausiam paminklo pro-
jektui buvo paskelbtas konkursas.
Jį laimėjo architektų grupė iš To-
ronto – Voytek Gorczynski, Andrzej
Pawlik ir Janusz Kapusta (vadovas).
Pa minklas bus sudarytas iš sienų –
,,atminties klodų” (,,folds of  memo-
ry”). Kiekviename jų  bus ,,atminties
kvadratėliai” (,,memory squares”).
Tokių kvadratėlių bus šimtas mili-
jonų – primenant, jog komunisti-
niai režimai pareikalavo daugiau
kaip 100 mln. žmonių gyvybių.  

Kanadoje gyvena 8  mln. žmo-
nių, kurie patys, jų tėvai ar seneliai
imigravo į Kanadą, bėgdami nuo
komunizmo. Tai 25 tautybių pabė-
gėliai, įskaitant ir lietuvius. Pa-
minklas skirtas pagerbti komunis-
tinių reži mų aukų atminimą, bet
tuo pačiu ir pranešti ateities kartoms
apie komunizmo baisumus.  Pa-
minklas taip pat primins, kad Ka-

nada suteikė prieg lobstį dideliam kiekiui žmonių, sie-
kiančių laisvės ir norinčių išvengti priespaudos. 

Paminklo statybai artimiausiu laiku reikalinga milijono
dolerių su ma. Kanados Lietuvių Bendruo me nės krašto
valdyba kviečia visus lietuvius ir visas lietuviškas orga-
nizacijas prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo.  Kiek-
vienas asmuo, aukojantis 1 000 dolerių, galės įrašyti savo šei-
mos ar nukentėjusio giminaičio vardą paminklinėje kom-
pozicijoje – sienoje arba take, kuris bus išklotas atminimo

lentelėmis.   Dau giau informacijos galima rasti:   www.tri-
butetoliberty.ca.  Populiarus Kanados žur nalas ,,Mac-
lean”s” ap rašė šio paminklo projekto istoriją ir paminėjo,
kad kai kurie kanadiečiai nepatenkinti paminklui parink-
ta vieta.  John Geddes straipsnis apie paminklą buvo iš-
spausdintas š. m. sausio 9 d., jį paskaityti galite tinklalapyje
www.macleans.ca. 

,,Tėviškės žiburių”,
2015 m. sausio 27 d.

Iš kairės: ALKF pirmininkė M. Augustine, kun. J. Deveikis, B. Kymantienė.

Kanados sostinėje bus statomas paminklas komunizmo aukoms

Studio ABSTRAKT parengtas paminklo projektas
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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

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

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

� Profesionali, sąžininga moteris, turinti di-
delę slaugos darbo patirtį, legali, vairuojanti
automobilį, ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros 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 

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

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu ar gali pakeisti dirbančius. Legalūs
dokumentai, vairuoja, patirtis. Tel. 708-307-
4619.  

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

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

ĮVAirūs

Sekmadienį, vasario 1 d., ,,Sun-
dance” kino festivalyje konkur-
sinėje vaidybinių filmų progra-

moje (,,World Cinema Dramatic direc-
ting award”) Prancūzijoje gyvenan-
čios lietuvės Alantės Kavaitės juosta

,,Sangailė” laimėjo apdovanojimą už
geriausią režisūrą. ,,Sundance” kino
festivalis, kuris jau nuo 1978 metų
kasmet vyksta Utah valstijoje, su-
traukia daug kino meno gerbėjų ne tik
iš Amerikos, bet ir iš viso pasaulio. Šie-
metinis festivalis Park City mieste
vyko nuo sausio 22 d. iki vasario 1 d.,
jam buvo pateikta 12 tūkstančių vai-
dybinių ilgo metro, trumpo metro ir do-
kumentinių filmų iš viso pasaulio.
Festivalyje apsilankė tokios kino
žvaigždės, kaip Nicole Kidman, Vin-
cent Cassel, Ethan Hawke ir kt. 2012 m.
šio festivalio konkursinėje programo-

je dalyvavo Mariaus Markevičiaus do-
kumentinis filmas „Kita svajonių ko-
manda”.

Alantės Kavaitės filmas ,,Sangai-
lė”, kuris amerikiečių žiūrovui buvo
pristatytas kaip ,,The Summer of  San-
gaile”, pasakoja dviejų merginų isto-
riją.  Septyniolikmetė Sangailė svajo-
ja apie akrobatinį skraidymą, bet ne-
drįsta skraidyti.  Aviacijos šventėje ji
sutinka bendraamžę merginą Austę,
kuri savo drąsa ir ryžtu įgyvendinti
svajones yra jos priešingybė. Filmo siu-
žetą sudaro dviejų merginų bendravi-
mas, padedant Sangailei įveikti savo
baimę. Sangailę vaidina Julija Stepo-
naitytė, o Austę – Aistė Diržiūtė. Ak-
robatinio skraidymo manevrus filme
atlieka žymus lietuvių lakūnas, pa-
saulio akrobatinio skraidymo čem-
pionas Jurgis Kairys.    

Juostą filmavo prancūzų operato-
rius Dominique Colin. Filmo prodiu-
seriai yra Živilė Gallego (,,Fralita
Films”) ir prancūzų bendrovė ,,Les
Films d”Antoine”.  Prisidėjo taip pat ir
olandų ,,Viking Films”. Lietuvos kino
centras parėmė filmo gamybą Lietu-
voje.  

Po pasaulinės premjeros ,,Sun-
dance” festivalyje, juosta sulaukė tei-
giamų atsiliepimų amerikiečių spau-
doje.  ,,Los Angeles Times” filmą pava -
dino ,,poetiniu siurprizu iš Lietuvos”.
O ,,Hollywood Reporter” išgyrė dvi
pag rindines  filmo aktores.  Lietuvoje
filmas bus rodomas kovo mėnesį Vil-
niaus festivalyje ,,Kino pavasaris”.  

Paruošta 
pagal internetinę žiniasklaidą

Tarp žiūrimiausių filmų pernai buvo ir
keturios lietuviškos juostos

Pernai žiūrimiausių šalyje filmų dešimtuke buvo ir keturi lietuviški filmai, pra-
nešė Lietuvos kino centras (LKC). Emilio Vėlyvio filmą „Redirected. Už Lietuvą!”, Eval-
do Kubiliaus filmą „Valentinas už 2rų”, Donato Ulvydo „Kaip pavogti žmoną” bei Igno
Jonyno „Lošėjas” kino teatruose pamatė daugiau nei pusė milijono žiūrovų.

Šie filmai surinko 2 mln. 370 tūkst. 75 eurų pajamų.
Iš viso praėjusiais metais įvyko 14 lietuviškų filmų premjeros. Jos į kino sales

pritraukė 674 tūkst. 990 žiūrovų ir gavo 2 mln. 806 tūkst. 712 eurų pajamų.
Anot LKC pranešimo, Lietuva regione išsiskiria itin didele lietuviškų filmų už-

imamos rinkos dalimi. Ji išaugo nuo 16,49 proc. 2013 metais iki 23 proc. 2014 me-
tais. Tuo metu vidutinė Europos šalių nacionalinių filmų užimama rinkos dalis su-
daro apie 21 procentą.

Iš viso Lietuvos kino teatruose pernai parodytas 261 filmas, filmų seansuose
apsilankė 3 mln. 234 tūkst. 595 žiūrovai.

Už bilietus kino teatrų gautos pajamos augo 9 proc. – nuo 13 mln. 47 tūkst. 94
eurų iki 14 mln. 373 tūkst. 356 eurų.

Daugiausiai lietuvių lankosi JAV kino filmuose, tačiau, palyginti su praėjusiais
metais, šios šalies filmų Lietuvoje užimama rinkos dalis pernai šiek tiek krito – nuo
69,27 proc. iki 62,45 procento. Susidomėjimas kitų Europos šalių filmais išlieka pa-
našus, kaip ir anksčiau šie filmai užima 13,23 proc. rinkos. BNS 

Visi mėgsta kiną

Lietuvės sėkmė 
,,sundance” kino festivalyje

Alantė Kavaitė Šarūno Mažeikos nuotr.

Jurgis Kairys ir Julija Steponaitytė  filmavimo aikštelėje.                      Bernardinai.lt nuotr.

Julija Steponaitytė (k.) ir Aistė Diržiūtė



Blynai, blyneliai, sklindžiai… Dau geliui sieja-
si su vaikyste, rytais pas močiutę... Tačiau blyne-
liai – ne tik vaikų mėgstamas patiekalas. Juos mie-
lai gamina ir taupios šeiminin kės. Juolab kad tai ne-
būtinai saldus patiekalas.

ne vien saldūs

Kai kalbame apie blynelius ar sklindžius, dau-
gelis įsivaizduojame saldų patiekalą, tad vyriško-
ji šeimos dalis, išgirdusi apie blynus, dažnai su ka
nosį. Tačiau saldūs sklindžiai – tikrai ne taisyklė. Ži-
noma, įprasti miltiniai sklindžiai yra būtent tokie,
bet blyneliai su cukinijomis dažniau gardinami
prieskoninėmis žolelėmis ir kepami be cukraus. O
ką jau kalbėti apie kopūstų blynus?

Be to, savo vyrus galite nustebinti mėsos, ke-
penėlių sklindžiais, kurie su miltiniais patiekalais
neturi nieko bendra. Juos mielai valgys ne tik vy-
 rai, bet ir įvairaus amžiaus vaikai, o šeimininkės ga-
lės džiaugtis sutau piu sios – juk mėsos sklindžiams
rei kės gerokai mažiau nei kepsniams, o patiekalas
vis tiek bus mėsiškas.

Nors blynai iš pirmo žvilgsnio atrodo pa-
prastas ir neįmantrus pa tiekalas, jų kepimas rei-
kalauja meis triškumo ir įgūdžių, antraip kaip by-
 loja patarlė, pirmas blynas bus pri svilęs. Būtina ži-
noti dvi negudrias tai syles, kad blynai nepriliptų
prie keptuvės ir juos būtų lengva apversti. Pirma,
į tešlą įpilama aliejaus (ne daug, žinoma), antra, bly-
nus reikia kep ti gerai įkaitintoje keptuvėje. Ge riausia
prieš kepant blynus keptuvę sutepti aliejumi arba
nesūdytais taukais. 
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Vaikų džiaugsmas, taupiųjų paguoda

mŪsų staLui

Bananų sklindžiai

Reikės: 2 bananų, butelio kefyro, 3 kiaušinių, 1/2
puodelio cukraus, šaukšto sviesto, 2 puodelių kvieti-
nių miltų, kepimo miltelių, žiupsnelio drus kos, sau-
lėgrąžų aliejaus.

Išlydykite sviestą ir leiskite jam atvėsti. Pla-
kikliu gerai išplakite kiau šinius su cukrumi. Su-
maišykite šiltą kefyrą, sviestą ir išplaktus kiau ši-
 nius. Bananus nulupkite ir supjaustykite kubelias.
Atsargiai juos įmaišykite į kefyro ir kiaušinių mi-
ši nį. Persijokite miltus, į juos įberkite kepimo mil-
telių ir druskos. Saulėgrą žų aliejų įkaitinkite di-
delėje keptuvėje. O dabar – svarbiausia akimirka!
Atsargiai, tačiau greitai sujunkite ir išmaišykite
miltus su bananais, kefyro ir kiaušinių mase. Mai-
šykite ne ilgiau nei 30 sekundžių, nes nuo to pri klau-
so, kaip sklindžiai iškils. Ne si jaudinkite dėl nedi-
delių gumuliukų tešloje, taip pat nepasiduokite pa-
gun dai dar kartą išmaišyti tešlą. Ją į keptuvę dėkite
valgomuoju šaukštu ir kuo greičau uždenkite dang-
čiu. Sklin džius kepkite po dvi minutes iš abiejų pu-
sių. 

Sklindžiai su obuoliais

Reikės: 4 puodelių kvietinių mil tų, 2 kiaušinių,
4 šaukštų cukraus, 3 šaukštų aliejaus, šaukšto mie-
lių, 2 puodelių pieno, šaukštelio kepimo miltelių, 5
obuolių, vanilinio cuk raus, alie jaus kepti.

Miltus, kiaušinius, cukrų, aliejų, mieles, šiltą
pieną ir kepimo milte lius gerai išmaišykite ir pa-
likite va landą pastovėti (per tą laiką porą kar tų te-
šlą pamaišykite, kad ji dar labiau pakiltų). Nulup-
kite obuolius, sutar kuo kite ir įmaišykite į tešlą. Kep-
tu vėje gerai įkaitinkite aliejų ir šaukštu po trupu-
tį dėkite tešlą. Sklindžiai tiesiog iškyla akyse.

Sklindžiai su obuoliais ir morkomis

Reikės: butelio kefyro, puodelio pieno,  miltų, 2–

3 kiaušinių, 2 morkų, 4 obuolių, cukraus, šaukštelio so-
dos, aliejaus.

Į dubenį supilkite kefyrą ir pie ną, įberkite mil-
tų ( jei norite skystesnės tešlos, berkite mažiau, jei
tirštesnės – daugiau). Cukraus ir druskos dėkite pa-
gal skonį. Įmuškite kiauši nius ir įdėkite geriamos so-
dos. Mor kas ir obuolius sutarkuokite tiesiog į dube-
nį su tešla. Viską išmaišykite ir įpilkite į tešlą alie-
jaus. Kepkite sklin džius įkaitintoje keptuvėje.

Blyneliai su moliūgais

Reikės: 6 puodelių miltų, cuk raus, šaukšto svies-
to, kiaušinio, tru pu čio mielių, druskos, 3 puodelių pie-
no, ¾ svaro moliūgų, aliejaus.

Supjaustytus moliūgus iškepkite orkaitėje, per-
trinkite, supilkite pie ną, įdėkite mieles, ištirpintas
šiltame piene, miltus ir palaikykite šiltai. Kai tešla
pakils, supilkite išlydytą svies-
 tą, su cukrumi ištrintą kiauši-
nį, įber kite druskos, gerai iš-
maišykite ir kepkite blynus.

Obuolių blyneliai su razi-
nomis

Reikės: puodelio kefyro, 2
kiauši nių, 2 šaukštų cukraus, 2
obuolių, 1,5 puodelio kvietinių
miltų, 1/2 šaukštelio sodos, puo-
delio razinų, žiupsnelio drus-
kos, aliejaus.

Kefyrą ir kiaušinius, cuk-
rų, drus ką, gesintą sodą ir mil-
tus sumai šykite. Tešlą išplaki-
te. Tada sudėkite stambiai su-
tarkuotus obuolius, su ber kite
razinas ir išmaišykite. Tešlą
dėkite į įkaitintą keptuvę su
aliejumi ir kepkite blynelius,
kol susiformuos graži auksi-
nės spalvos plutelė.

Cukinijų blyneliai su varške

Reikės: 2 puodelių stambiai tar kuotų cukinijų
(arba aguročių), puo delio varškės, šaukšto krapų, drus-
 kos, kelių skiltelių česnakų, 2–4 šaukš tų miltų, 1–2 kiau-
šinių, aliejaus kepti.

Tarkuotas cukinijas sumaišykite su gerai ištrinta
varške. Į mišinį įber kite druskos, smulkiai supjaus-
tytų krapų, įmuškite kiaušinius. Viską iš maišykite,
įdėkite miltų. Miltų kiekį (labai svarbu pasirinkti tin-
kamą) rinkitės atsižvelgdami į varškės drėg numą. Jei
varškė sausesnė, miltų rei kia dėti mažiau. Jeigu jų
bus per daug, blyneliai nebus minkšti, ir varš kės sko-
nis bus mažiau juntamas, o jei per mažai – blynai gali
lipti prie keptuvės, prisvilti. Kepkite ant vidutiniš-
kai kaitrios ugnies. Patiekite su grietine.

Varškės blyneliai

Reikės: 4 kiaušinių, puodelio varš kės, puodelio
grietinės, nepilnų 2 puodelių miltų (apie 180 g), ne-
kupino šaukštelio kepimo miltelių, druskos, 4 šaukš-
tų cukraus, aliejaus.

Kiaušinių trynius atskirkite nuo baltymų. Try-
nius išsukite ir su grie tine įmaišykite į pertrintą varš-
kę. Miltus sumaišykite su kepimo milteliais, druska,
cukrumi, suberkite į varš kės masę ir gerai išmaišy-
kite. Baltymus išplakite iki standžių putų ir įmai-
šykite į tešlą. Kepkite blyne lius įkaitintoje keptuvė-
je su aliejumi. Patiekite su uogiene arba grietine.

Kopūstų blyneliai su sūriu

Reikės: 1/2 baltagūžio kopūsto, puodelio kietojo
sūrio, kiaušinio, 2 šaukštų miltų, 2 šaukštų majonezo,
prieskonių, aliejaus.

Supjaustykite kopūstą ir penkias minutes pavi-
rinkite. Tuomet įmuški te kiaušinį, įdėkite majone-
zo, suber kite miltus, tarkuotą sūrį, pagardin kite

prieskoniais ir gerai išmaišy ki te. Tešlą šaukštu dė-
kite į įkaitintą keptuvę su aliejumi. Blynelius patie -
kite su grietine.

Vištienos sklindžiai su daržovėmis

Reikės: 1/2 vištos krūtinėlės, pap rikos, svogūno,
pomidoro, žalu my nų, kiaušinio, 2 šaukštų bulvių
krakmolo, 2 šaukštų manų kruopų, druskos, mal tų juo-
dųjų pipirų, aliejaus.

Vištos krūtinėlę supjaustykite nedideliais ga-
baliukais, papriką, svo gūną ir pomidorą – smul-
kiais kubeliais. Suberkite smulkiai supjaustytus ža-
lumynus, pagardinkite druska, pi pirais, įmuškite
kiaušinį, įdėkite krak molo. Gerai išmaišykite, tuo-
met įberkite manų kruopų. Leiskite pen kias minu-
tes pastovėti. Keptuvėje įkaitinkite aliejų ir šaukštu
dėkite tešlą.

Bulviniai blyneliai su 
grybais ir vištiena

Reikės: 2 bulvių, kiaušinio, prie skonių, 3 pie-
vagrybių, puodelio maltos vištienos, šaukšto majone-
zo, aliejaus kepti.

Bulves stambiai sutarkuokite, įmuškite kiauši-
nį, suberkite smul kiai sukapotus pievagrybius, pa-
gar dinkite prieskoniais. Į vištieną, kad būtų minkš-
tesnė, įdėkite majonezo ir sumaišykite su paruošta
mase. Šaukš tu formuokite blynelius. Kepki te ant kiek
mažesnės nei vidutiniškai kaitrios ugnies, uždengę
dangčiu.

Blyneliai su silkėmis

Reikės: kelių silkės file, kiauši nio, puodelio mil-
tų, vandens, aliejaus kepti.

Kiaušinį išplakite, įpilkite miltus ir su vandeniu
užmaišykite tešlą (ji turi būti grietinės tirštumo). Į
ją su dėkite supjaustytas nedideliais gaba lėliais silkes
ir viską gerai išmaišy ki te. Šaukštu dėkite masę į ge-
rai įkai tintą keptuvę ir kepkite iš abiejų pu sių, kol
blyneliai bus gražiai apkepę.

Kepenų sklindžiai

Reikės: 1 sv jaučio kepenų, 3 bulvių, svogūno, ke-
lių česnakų skiltelių, 2 kiaušinių, 3–4 šaukštų miltų,
druskos, maltų juodųjų pipirų, saulėgrąžų alie jaus.

Kepenis, bulves, svogūną ir česnakus susmul-
kinkite elektriniu grūstuvu. Įmuškite kiaušinį ir su-
berkite miltus. Gerai išmaišytą masę pagar dinkite
druska ir pipirais. Tešlą šaukštu dėkite į įkaitintą kep-
tuvę su aliejumi. Sklindžius kepkite ant vi du tiniškai
kaitrios ugnies maždaug po 5–7 minutes iš abiejų pu-
sių.

Parinkta iš „Šeimininkė”
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www.draugas.org/mirties.html

A † A
RAYMOND J. GEDMAN

Mirė 2015 m. vasario 1 d., Chicago, IL.
Gimė 1930 m. gegužės 28 d. Chicago, IL.
Gyveno Chicago, Bridgeport apylinkėje.
Nuliūdę liko: dukterėčia Janina Šviterienė su šeima bei kiti

giminės.
A. a. Raymond buvo sūnus a. a.  Aleksandro ir Rozalijos, bro-

lis a. a. Richard ir a.a. Eugenijos.
Velionis bus pašarvotas penktadienį, vasario 6 d. nuo 3 val. p.

p. iki 8 val. vakaro Michael Coletta ir sūnus laidojimo namuose,
544 West 31st St., Chicago.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 7 d. 9:15 val. ryto iš Mi -
chael Coletta ir sūnus laidojimo namų a. a. Raymond bus pa ly dė-
tas į St. Mary of  Perpetual Help bažnyčią, kurioje 9:45 val. ryto
bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių ve lio nis bus palaidotas
Šv. Kazimiero kapinėse.

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

Giliai liūdinti šeima

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

A † A
GENOVAITĖ SALADZIUS

Mirė 2015 m. sausio 31 d.
Gyveno Rochester, NY.
Nuliūdę liko: duktė Lucija, anūkė Lina, svainė Danutė ir

gimi nės.
Velionė buvo žmona a. a. Vytauto.
A. a.  Genovaitė pašarvota ketvirtadienį, vasario 5 d. nuo 2

val. p. p. iki 5 val. p. p., Paul & Harris laidojimo namuose 570
Kings Highway South, Rochester, NY 14617.

Aukas velionės atminimui galima siųsti Lithuanian Radio
Program, Rochester, NY, ar užprašyti šv. Mišias.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Paul W. Harris FH. Tel. 585-544-2041

Kokias paslaptis atskleis 
Vilniaus knygų mugės dalyviai?

Vasario pabaigoje šešioliktoji
Vilniaus knygų mugė vėl taps
ypatingų susitikimų ir ben-

dravimo vieta. Per keturias dienas čia
įvyks daugiau nei trys šimtai susiti-
kimų su autoriais, iliustruotojais, eks-
pertais, menininkais ir prekijais, kurie
ne tik dalinsis patirtimi, keisis nuo-
monėmis, bet ir atskleis daiktų istori-
jas.

Pabendrauti kvies ekspertai,
visuomenės veikėjai, dailininkai

Didžiausia skaitytojų šventė į sos-
tinę kasmet suburia ne tik mylimiau-
sius rašytojus. Čia atvyksta ir įžymūs
knygų dailininkai. Kaip iliustruoti
vaikų literatūros kūrinius neužgo-
žiant teksto? Kaip perteikti knygos
dvasią? Tai uždaviniai, kuriuos spren-
džia iliustruotojai visame pasaulyje.
Laukiama viešnia, garsi prancūzų
iliustruotoja Frédérique Bertrand Vil-
niaus knygų mugėje atskleis savo kū-
rybos paslaptį. Personalinių ir jungti-
nių parodų dalyvė, daugybės tarptau-
tinių apdovanojimų laureatė šiandien
iliustruoja ne tik knygas, bet ir dirba
tokiems leidiniams kaip „New York Ti-
mes”. Menininkė mugėje pristatys ir
visas renginio dienas eksponuos savo
knygas, kvies į paslaptingos cinema
ombra technikos pristatymą bei drau-
ge su leidykla „éditions du Rouergue”
visų lauks pokalbyje apie knygų gimi-
mą ir jų kelią į pasaulinę šlovę.

Intelektualaus pokalbio pasiilgu-
sių lankytojų lauks garbūs svečiai
,,Forume – LRT studijoje”. Pirmąją
renginio dieną diskusijoje „Detekty-
vinė istorija kaip šiuolaikinė pasaka”
atsakymo į klausimą, kokios pagrin-
dinės dabartinio detektyvo rašymo
kryptys ir perspektyvos ieškos spe-
ciali viešnia – kriminalinio romano
ekspertė, literatūros kritikė bei Šve-
dijos kriminalinės akademijos narė
Kerstin Bergman. Mokslininkė išgar-
sėjo knyga „Swedish Crime Fiction:
The making of  Nordic Noir”, detekty-
vui skirtomis literatūrologinėmis stu-
dijomis bei daugybe mokslinių ir po-
puliaraus žanro straipsnių. Apie kri-
minalinių kūrinių funkciją šiuolaiki-
niame pasaulyje, atrastą sėkmės for-
mulę, žanro pavojus ir siužeto ypatybes
kartu su K. Bergman kalbės tarptau-
tinės sėkmės sulaukę detektyvų auto-

rės Salla Simukka (Švedija) bei Ka-
tarzyna Bonda (Lenkija).

Politikos ir kultūros frontą laikys
ir į šiandieninę Rytų Europos regiono
situaciją pažvelgs gausi tarptautinė
ekspertų komanda iš Ukrainos, Estijos,
JAV ir Lietuvos. Diskusijoje „Priešta-
ros ir dramatiška Rytų Europos re-
giono ateitis” susitiks Gintautas Ma-
žeikis, Kęstutis Girnius, Alexanderis
Butsenka (Ukraina), Gregory Feifer
(JAV) bei specialiai į diskusiją pa-
kviestas Tomas Venclova. Poetas, lite-
ratūros tyrinėtojas padės išaiškinti
rašytojų ir poetų vaidmenį ir tai, kaip
jie prisideda prie Rytų Europos mo-
dernizavimo proceso.

Stenduose prabils kolekcinės
knygos, atgis istorijos

Kaip ir kasmet, senomis paslapti-
mis vilios neformalus „Bukinistų pa-
sažas”, kviesiantis ne tik įsigyti senų
knygų, bet ir išklausyti šių daiktų is-
torijas. Čia įsikurs išparduodamos as-
meninės bibliotekos ir leidinių kolek-
cininkai, galintys atskleisti ne vienos
knygos paslaptį.

Asmeninėms bibliotekoms dėme-
sio netrūks ir atnaujintoje interakty-
vioje bibliotekų erdvėje. Apsilankiu-
sieji galės trumpam pabėgti nuo mugės
šurmulio, susipažinti su išskirtiniais
Lietuvos bibliotekų projektais bei iš
specialistų sužinoti, kaip susitvarkyti
savo namų biblioteką.

„Nedaugelis žino, kiek daug yra
būdų išrikiuoti ir suvaldyti namuose
esančias knygas. Egzistuoja daugybė
priemonių, padedančių įsiminti, kur
pasidėjome mylimą knygą, kurią ir
kam paskolinome. Visas keturias die-
nas bibliotekininkai konsultuos ir da-
linsis patirtimi su visais: jau turinčiais
savo leidinių kolekciją, ar dar tik pra-
dėjusiais kaupti”, – apie projektą pa-
sakoja Vilniaus universiteto bibliotekos
komunikacijos ir informacijos sky-
riaus vedėja Indrė Zalieskienė.

Smalsuoliai turės unikalią gali-
mybę iš arti susipažinti su itin retai de-
monstruojamais senaisiais žemėla-
piais, kolekcinėmis monetomis bei me-
daliais. Viename iš stendų prisistatys
monetų ir jų istorijos tyrinėtojai, su-
pažindinsiantys su knygomis apie pi-
nigus, pristatys geriausių ekspertų
vertinimų sulaukusias medalių ko-

lekcijas. Ekspozicijoje bus pristato-
mas nepaprastai didelio   skersmens
grynu auksu dengtas medalis lietuvių
literatūros pradininkui Kristijonui
Donelaičiui, demonstruojamas 1000
litų banknotas, pagamintas iš aukso fo-
lijos, neemituotos legendinio skulpto-
riaus Juozo Zikaro sukurtos aukso
monetos replika bei kitos kolekcinės
įdomybės.

Mugėje lankytojai išvys ir tris
įspūdingus, retai viešai demonstruo-
jamus žemėlapius. Projektas ,,Senieji
žemėlapiai” eksponuos kunigaikščio
Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlai-
tėlio iniciatyva išleistą Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės žemėlapį.
Daugiau kaip keturis šimtus metų
menantis objektas laikomas vienu iš
reikšmingiausių Lietuvos istorijos ir
kultūros paminklų. Stende bus galima
išvysti pirmąjį Europos lingvistinį
bei Pirmojo pasaulinio karo metais V.
Gabrio sukurtą etnolingvistinį žemė-
lapius.

Unikalią rankomis rištų knygų
ekspoziciją „Meninė Švedijos knygri-
šyba  Nobelio literatūros premijos lau-
reatu tema” atveš specialiai į mugę at-
vyksiantys Švedijos menininkai Eva
Eriksson, Kristina Enhörning, Per-
Anders Hübner ir lietuvė Dalia Lopez

Madrona. Itin kruopštaus amato at-
stovai pristatys dalį vertingos Nobelio
premijų laureatų knygų ekspozicijos.
Kūriniuose naudojamos įvairiausios
technikos nuo seniausių tradicinės
knygrišybos laikų iki šių dienų laze-
rinių naujovių.

Smalsuoliai galės iš arčiau pa-
žinti ir Rytų istorinį paveldą. Pirmą
kartą mugėje prisistatys ir kultūriniais
perlais dalinsis lietuviams mažai pa-
žįstama šalis – Omano Sultonatas.
Greta informacinių knygų apie šalį ri-
kiuosis khanjars – ,,J” formos apeigų
durklai, tradiciniai sidabro papuošalai,
indai kavai dallahs, smilkalai, mira ir
vaišės.

Visa tai tik dalis Vilniaus knygų
mugės įdomybių. Lankytojų lauks
naują muzikos leidybai ir gyviems
pasirodymams skirta „Muzikos salė”,
tradiciškai veiks „Knygos kino salė”,
pristatysianti tarptautinę filmų prog-
ramą, „Literatų svetainė”, kūrybinė
studija visai šeimai „Tu gali sukurti
knygą”, gražiausių metų knygų ir
iliustracijų parodos, vyks susitikimai
su rašytojais, naujausių knygų prem-
jeros, skaitymai, diskusijos literatūros,
knygų leidybos ir kultūros temomis.

BNS info

Šešioliktoji Vilniaus knygų mugė vyks vasario 19–22 dienomis Lietuvos parodų ir kong-
resų centre „Litexpo”. 
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Vasario 17 d.,
antradienį, nuo 4

val. p. p. iki 8 val. v.
Pal. J. Matulaičio

misija ir PLC ruošia
Užgavėnių blynus.

Visi kviečiami
pabendrauti ir

pasivaišinti.

Pas mus
IR

aPLink mus

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

� Šiauriniame Illinojuje planuotos lietuviš-
kos Mišios šį sekmadienį, vasario 8 d.,   dėl
blogų oro sąlygų neįvyks. Kovo mėn. Mišios
vyks kaip numatyta – kovo 8 d. 2 val. p. p.
Santa Maria del Popolo parapijos koply-
čioje. Daugiau informacijos tel. 224-717-
1463.

� Dėl blogų oro sąlygų atšaukiamas sek-
madienį, vasario 8 d., Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo parapijos salėje turėjęs
įvykti JAV LB Brighton Parko apylinkės narių
metinis susirinkimas. Numatyta jį perkelti į
kovo 8 d.   

� Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų

sąjunga (ALIAS) organizuoja slidinėjimo iš-
vyką. Kviečiame visus žiemos sporto mėgė-
jus vasario  22 d.,  sekmadienį, atvykti į Al-
pine Valley, WI. Keltai veikia nuo 9 val. r. iki
5:30 val. p. p. ir nuo 6 val. v. iki 10 val. v.
Jei nesusitiksime trąsose, pasimatysime 1
val. p. p. antro aukšto kavinėje! Daugiau in-
formacijos tel. 773-450-4180.

� Kovo 13 d. 7 val. v. Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejuje, 6500 South Pulaski Road,
Chicago, IL, 60629, atnaujintame Audiovi-
sual kambaryje bus rodomas lietuvių kalba
sukurtas filmas ,,Lietuvių Charta”. Į klausi-
mus lietuvių ir anglų kalba atsakys prof. An-
tanas Adomėnas. Bus vaišės.

Cicero savivaldybė ir JAV LB Cicero
apylinkė kviečia visus į Lie tuvos

nepriklausomybės dienos minėjimą.
Vasario 12 d., ketvirtadienį, 11 val. r. 

vėliavos pakėlimas dalyvaujant
Jūrų šaulių kuopai „Klaipėda” ir kitų  kuopų na riams.

Po to – minėjimas miesto rotušėje,
2250 So. 49 Ave., Cicero 

(The Community Center).

Pagrindinis  kalbėtojas
Lr ge ne ra linis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas.

Programą ves istorikas John s. Kosciolko.
Veiks Lietuvos  Nepriklausomy bės dienai skirta paroda, 

kurią pa ruošė Cicero miesto kultūros komitetas.
Himnus giedos

Šv. Antano parapijos choras, 
vadovaujamas Vilmos Liobikas.

Bus vaišės

Pasaulio lietuviu centras
ir

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
14911 127th st. Lemont, iL

630-257-5613

Org. ,,Vaiko vartai į mokslą” valdyba uoliai ruošėsi š. m. vasario 1 d. turėjusiam įvykti me-
tiniam veiklos pranešimui vi suomenei. Tą rytą dėl didelės sniego pūgos renginys bu  vo
atšauktas. Nauja data bus pranešta vėliau. 

Nuotraukoje:  Org. ,,Vaiko vartai į mokslą” valdybos narės  (iš k.): Aldona Kamantienė, Rita
Venclo vienė, Aldona Vaitienė, Ritonė Rudai tienė.  Antroje eilėje:  Rugilė Šlap kaus kienė,
Regina Griškelienė, Vio leta Valaitytė, Vaida Arnamavičiūtė, Rūta Šmulkštienė, Birutė Pa-
be dins kienė, Ramunė Kubiliūtė.                                                                  Teodoro Rudaičio nuotr.

Užgavėnių blynai

Remkime 
Draugo fondą

www.
draugofondas.org


