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– 1775 m. sausio 20 d. gimė prancūzų fizikas ir chemikas André-Marie Ampère, kurio vardu iki šiol vadiname elektros srovės stiprį – 

Laisvės gynėjų diena 
,,Tėviškės” parapijoje – 4 psl.

Prezidentams skirta
paroda – 8 psl.

Lietuvos Respublikos
prezidentė Dalia
Grybauskaitė susi-

tiko su Lietuvai akredi-
tuotais užsienio šalių am-
basadoriais. Susitikime
Prezidentė apibendrino
praėjusių metų darbus ir
įvykius, padėkojo amba-
sadoriams už bendradar-
biavimą, aptarė euro įvedi -
mą ir svarbiausius šių
metų Lietuvos tikslus ir
darbus.

Tai – tradicinis Prezi-
dentės ir užsienio diplo-
ma tijos atstovų susitiki-
mas. Šiemet jame dalyvavo
apie 50 ambasadorių.

„Praėję metai buvo iš-
skirtiniai Lietuvai. Užsi-
tikrinome didesnį savo ša-
lies karinį, ekonominį,
energetinį saugumą. Bū-
dami Jungtinių Tautų Sau-
gumo Tarybos nariais, ga-
lėjome reikšmingai prisi-
dėti prie tarptautinių prob-
lemų sprendimo. Visus pra-
dėtus darbus turime tęsti ir
toliau, taip pat efektyviai išnaudo-
ti Lietuvos ekonomikos augimą,
kad užtikrintume stabilumą ir eko-
nominę gerovę Lietuvos žmonėms”,
– sakė Prezidentė.

Šalies vadovė pabrėžė, kad nors
Lietuvos ekonomika auga, ES eko-
nomikos atsigavimas vis dar yra
vangus, todėl būtina ir toliau tęsti
reformas. Svarbu visiškai išnau-

Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis
kartu su užsienio reikalų ministro patarėju Dariumi
Skusevičium sausio 18 dieną Los Angeles su vietos

lietuviais aptarė pirmojo Lietuvos generalinio konsula-
to JAV vakarų pakrantėje steigimą, pristatė tautiečiams
Lietuvos užsienio politikos aktualijas.

„Būsimas konsulatas turi būti tiek Lietuvos, tiek Ame-
rikos lietuvių JAV vakarų pakrantėje bendro darbo kū-
rinys – tik veikdami kartu sukursime tokią atstovybę, ku-
ria visi galėsime didžiuotis”, – teigė Ž. Pavilionis.

D. Skusevičius patikino, kad ministerija baigia pa-
siruošimą konsulato steigimui – šio vizito metu bus iš-
rinktos patalpos, jau baigiama formuoti būsima koman-

da, tad tikimasi, kad Lietuvos atstovybė duris atvers jau
po keleto mėnesių.

Anot ambasadoriaus, svarbiausi atstovybės prioritetai
bus pagalba vietos lietuviams, konsulinė, ekonominė
bei kultūrinė veikla. Jis pritarė Los Angeles lietuviams,
tikintiems, kad būsima atstovybė padės sutelkti Lietuvos
išeivijos pastangas bendradarbiaujant su vietos valdžia,
Kongreso bei Senato nariais Lietuvai ir visam regionui
svarbiais klausimais. 

Susitikime taip pat aptarta būtinybė sutelkti pas tan-
gas kovojant su Rusijos agresija Rytų Europoje. 

URM info ir nuotr.

doti Europos Komisijos pasiūlyto In-
vesticijų plano Europai potencialą.
Planas gali į strateginius ES projektus
pritraukti papildomų lėšų, kurios, efek-
tyviai išnaudojamos, labai prisidėtų
prie ES ekonominės padėties gerėjimo.

Pasak Prezidentės, vykstant reikš-
mingiems pokyčiams pasaulinėje ener-
getikos rinkoje, labai svarbu, kad ES ir
toliau įgyvendintų strateginius ener-
getikos projektus. Lietuva remia ES

energetinės sąjungos kūrimą, kuri leis-
tų užtikrinti didesnį energetinį sau-
gumą ir suteiktų ES daugiau derybinių
galių derantis su užsienio ener getikos
tiekėjais.

Šalies vadovė su ambasadoriais
aptarė Lietuvos siekį tapti Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organi-
zacijos nare. Tai – vienas pagrindinių
šių metų Lietuvos prioritetų.

Prezidentės spaudos tarnybos info

Susitikime su užsienio ambasadoriais –
Lietuvai svarbūs klausimai

LR prezidentė D. Grybauskaitė su JAV ambasadore Lietuvoje D. McCarthy.        R.  Dačkaus nuotr.



buvo skirtingų. Buvo keletas teigiančių „Aš esu
Charlie”...  ir keletas abejojančių: „Vaizduoti pranašo
užpakalį – jokia žodžio laisvė”; „Smurtas yra baisu.
O patyčios?”  O štai Kauno politikas G. Labanauskas,
kurį sovietai jaunystėje buvo išsiuntę kariauti į Af-
ganistaną, rašė: „Islamo karius į mirtiną mūšį
vedė gilus tikėjimas, kad susisprogdinus drauge su
kitatikiais jų laukia šlovė, amžinai žydintys sodai
ir besišypsančios merginos musulmonų rojuje. Jo-
kiu būdu neteisinu teroristų poelgių, tačiau perėjęs
karo islamo šalyje ugnį išmokau gerbti priešą, iš-
mokau gerbti ir toleruoti atrodančias kvailai ir man
nepriimtinas pažiūras. Todėl niekada nesijuoksiu iš
Alacho, nors mano dievas krikščioniškas. Iš Alacho
tegul pasijuokia musulmonai tuomet, kai jie tam psi-
chologiškai pribręs. Tikiu, kad tam ateis laikas. Mes,
katalikai, bent jau dauguma dabar galime pajuokauti
religinėmis temomis, papasakoti anekdotą apie pir-
mąsias mišias laikiusį girtą kunigą”.

Lietuvoje pastaruoju metu susirūpinta paty-
čiomis, ypač mokyklose. Kuriamos programos, ski-
riamos lėšos kovai su šia socialine problema, nes
aukų daugėja. Neįsivaizduoju, kaip mokytojai ir kiti
švietimo darbuotojai su vaikais kalbėsis dabar (ir
ne tik Lietuvoje), po Prancūzijos įvykių. Kaip su mo-

kiniais kalbėsis mokytojai tos nuošalios Klaipėdos
krašto mokyklos, kur neseniai dėl klasiokų patyčių
nusižudė mergaitė? Jie moralizuos, kad tyčiotis iš
bendraamžių negalima? O jeigu vaikai atsakys – o
tyčiotis iš svetimų šventenybių galima? 

Europa dvasinėje kryžkelėje. Manau, ji labai ra-
dikaliai pasuko į ateitį, jai dar nepasiruošusi.  Kas
laukia Europos, taip susipriešinusios? Prisimenu,
paskutiniaisiais sovietiniais metais per rankas,
kaip būdavo įprasta cenzūros laikais, keliavo kaž-
kokio  Vakarų mąstytojo straipsnis  apie   Europos
ateitį. Autorius svarstė, kad 2050 m. visa Vakarų Eu-
ropa beveik iki Lenkijos vidurio bus apgyventa juo-
daodžių iš Afrikos. Mąstytojas savo teiginius grin-
dė geopolitiniais skaičiavimais. Jis sakė, kad Afri-
kos populiacija yra jauna ir veržli, ji labai sparčiai
dauginasi ir kuo toliau, tuo labiau skursta. Daugė-
ja gyventojų, bet nedaugėja galimybių sočiai pa-
valgyti ir turėti daiktų. Ir vieną dieną jaunoji Afri-
ka pabus ir sprogs – pakils į žygį šiaurėn – į nuse-

nusią, visko pertekusią ir išmirštančią
Europą. Jaunoji Afrika manys – netei-
singa, kai vieni turi perdaug, o kiti
miršta iš bado. Ir pakils, ir užtvindys Eu-
ropą iki tos vietos, kur šiltų kraštų gy-
ventojams jau darosi šalta. Pagal tas
prognozes Lietuvos juodoji banga netu-
rėtų pasiekti.

Kad šio rašytojo mintis apie juodąją
Europą turi pagrindo, matome jau dabar,

tik šis procesas vyksta palaipsniui ir taikiai, balta-
jai Europai geranoriškai dalijantis gerove su spal-
votuoju pasauliu. Ar taip bus visada ir kas bus, kai
sočiai pavalgyti užsinorės dar daugiau, daug daugiau
ir su lazdomis rankose? Mano karta to jau nebepama -
tys, ateities Europą statys mūsų laisvi vaikai bei vai-
kaičiai, bet pagrindus turėtume padėti mes šiandien.

Kaip atrodys ateities Europa, svarsto ir šiuo-
laikinis prancūzų rašytojas Michel Houellebecq, ku-
rio romanas „Pasidavimas” („Soumission”) lemtingu
sutapimu pasirodė būtent tomis dienomis, kai buvo
sušaudyta žurnalo „Charlie Hebdo” redakcija. Tai
populiaraus rašytojo šeštasis romanas (jo kitos
knygos yra išverstos ir į lietuvių kalbą), kuriame jis
vaizduoja savo tėvynės ateitį. Romano herojus –
Francois, vienišas ir ligotas literatūros profeso-
rius,  išgėrinėjantis bibliotekoje ir galvojantis  apie
savižudybę. „Pasidavimo” veiksmas vyksta 2022
m. Prancūzijos prezidento rinkimuose dominuoja
Marine Le Pen vadovaujamas kraštutinis dešinysis
„Nacionalinis frontas”. Socialistų ir musulmonų par-
tijos pirmajame rinkimų ture pasirodo apylygiai. Ne-
norėdami, kad M. Le Pen taptų prezidente, socialistai
nusprendžia paremti nuosaikųjį kandidatą musul-
moną, kuris ir laimi. Po rinkimų įsivyrauja taika ir

ramybė, baigiasi prieš rinkimus vykę pilietinį karą
primenantys kruvini susirėmimai. Sumažėja ne-
darbas ir nusikalstamumas, suklesti smulkusis
verslas ir žemės ūkis, bankrutuoja tik didžiosios kor-
poracijos, bet jos to esą nusipelnė... Naujajame pa-
saulyje moterys jau nebedirba, nes namie turi au-
ginti vaikus ir gatvėje vilkėti nikabą, įteisinta po-
ligamija, mokymo įstaigas pakeičia musulmoniškos
institucijos. Romano herojus Francois grįžta dėstyti
į universitetą, bet tik tada, kai paklūsta naujajai tvar-
kai. O paklūsta dėl kur kas didesnės algos. Be to, jis
gali turėti kelias žmonas, todėl į ateitį žvelgia su ma-
lonumu (nes, pvz., universiteto rektoriui 40-metė
žmona verda valgyti, o 14-metė patenkina kitus po-
reikius). Taigi nėra ko gailėtis. 

Atrodo, islamistams ši knyga turėjo patikti, bet
rašytojas, teigiama, po žudynių nustojo reklamuo-
ti savo romaną, o jo knygos leidėją ėmė saugoti po-
licija. 

Kas gali paneigti galimybę...

Paryžiaus žudynių fone pasijutau to-
kia vieniša, tokia ne iš šio pasau-
lio, nes negaliu iš širdies pasaky-

ti: „Aš esu Charlie”, nors islamistų veiks-
mus smerkiu ir jais baisiuosi. Esu už žo-
džio, minties ir tikėjimo laisvę, bet esu
prieš patyčių kultūrą. 

Tomis dienomis, kai Prancūzijoje
buvo laidojamos islamistų teroro aukos,
Lietuvos provincijoje nusižudė mokinukė,
nepakėlusi savo bendraamžių patyčių. O tie
paaugliai, kurie privedė mergaitę prie sa-
vižudybės, „juokavo” net ir ją laidojant – viešai išsi-
dirbinėjo imituodami, kaip mergaitė pasikorė. Matyt,
mergaitė buvo silpna asmenybė, tokia silpna, kad net
neišdrįso paprašyti aplinkinių, suaugusiųjų pagalbos.
Bet mūsų, tokių silpnų, yra daugiau, daug, kuriems
nepakeliamos šiuolaikinės mados – kai nuvertinama
moralė, dvasingumas, pagaliau tikėjimas. Negaliu sa-
kyti, kad esu stropiai praktikuojanti katalikė, ir per
retas išpažintis prisipažįstu, kad sekmadieniais ne-
inu į bažnyčią, bet pasijaučiu katalike, kai Kristų ir
Mahometą kas nors nupaišo kaip gėjų orgijos dalyvius
su prezervatyvu ant falo... 

Nejauku apie tai kalbėti aukų laidotuvių die-
nomis, bet juk mirties akivaizdoje turėtume būti są-
žiningi ir daryti išvadas. 

Kaip skelbia žiniasklaida, tūkstančiai jaunų
vyrų ir moterų iš viso pasaulio plūsta į arabų kraš-
tus, norėdami prisidėti prie islamistų. Ir tai ne tik
arabai, bet ir kitų tautybių bei rasių žmonės, taip pat
ir europiečiai. Jie, manau, galvoja, kad vyksta gin-
ti ne tik pranašo Mahometo, bet ir tiesos. Savo tie-
sos ir jiems suprantamų dvasinių dalykų. Nors
mums jų dvasia atrodo iš akmens amžiaus (tai iš vie-
no lietuviško komentaro). 

Vyksta civilizacijų karas? Jeigu
taip, apgailestauju, kad abiem civili-
zacijoms šiame konflikte atstovauja ne
civilizuoti žmonės, ne daugumos at-
stovai, o radikalai, ekstremistai, kurių
mažuma, o tai mažumai nebrangi ne
tik kito nuomonė, bet ir kito gyvybė. Is-
lamistai naikina kitatikius fiziškai ir
visus iš eilės (teroro Prancūzijoje die-
nomis jie Sirijoje nužudė 2 tūkst. mo-
terų ir vaikų – ištisus kaimus), į pavojų
statydami visą musulmoniškąją vi-
suomenę, nes vakariečiai ėmė į ją žiū-
rėti nepatikliai. Netgi Lietuvoje mu-
sulmonai, kurie nepritaria teroriz-
mui, yra stebimi saugumo institucijų.
Žiauriai kovoja ir liberalieji europie-
čiai. Tik ne ginklu ir žudo ne kūną, o
dvasią, ir žudo pasityčiojimais, į pavojų
statydami likusiąją europietiškojo pa-
saulio dalį. 

Pagalvoju, kuo tada XXI a. visuomenė skiriasi
nuo pirmykštės, kai viena gentis, norėdama panie-
kinti kitos totemą (lokį, briedį, elnią ir kt.), jį su-
valgydavo?

Europoje į gatves, protestuodami prieš smurtą
ir už laisvą žodį, išėjo 4 milijonai prancūzų Pran-
cūzijoje ir kitų tautų žmonių kituose kraštuose. Pa-
ryžiuje su jais buvo ir valstybių vadovų.  Taip, tądien
buvo svarbu pasakyti: mes nepasiduosime tiems, ku-
rie nori smurtu užgniaužti europietiškas vertybes.
Bet, kita vertus, redakcija, kurios darbuotojai buvo
išžudyti islamistų, už nepagarbias kitatikiams pub-
likacijas valstybinių institucijų anksčiau buvo ir
įspėta, ir bausta. Jeigu tikėtume informacija, beveik
pusė prancūzų prieštarauja, kad būtų spausdinamos
karikatūros, pajuokiančios islamo šventenybes. 

Valstybių vadovų eisenoje Paryžiuje nebuvo
Lietuvos ir Amerikos prezidentų. Galima juos su-
prasti. Padėtis ne vienprasmiška.

Lietuvos žiniasklaidoje pasisakymų šia tema
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Apgailestauju, 
aš nesu Charlie...   

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ



lefonai – kad žmonės negalėtų paskambinti kitose
respublikose gyvenantiems artimiesiems, drau-
gams. O mobiliųjų telefonų tais metais neturėta. To-
dėl apie azerbaidžanietišką tragediją anuomet nie-
kas nieko nežinojo. 

Papasakoti apie savo aukas Vakarams azerbai-
džaniečiai neturėjo beveik jokių galimybių. Bent jau
negalėjo pasidžiaugti tokiomis galimybėmis, ko-
kiomis naudojosi Lietuva 1991-ųjų sausio 13-ąją.
Pirma: skirtinga geografinė Lietuvos ir Azerbai-
džano padėtis. Vilnius – nepalyginamai arčiau Ber-
lyno, Paryžiaus, Londono ir Washingtono. Antra: tuo-
met Azerbaidžaną valdė žmonės, kuriems rūpėjo ne
azerbaidžaniečių, bet imperiją išsaugoti siekiančių
Kremliaus jėgų interesai. Vaizdžiai tariant, Azer-
baidžanas valdžioje anuomet neturėjo savojo Vytauto
Landsbergio.

Smogta ypatingai žiauriai

Kodėl 1990-ųjų sausio 20-ąją smogta būtent Azer-
baidžanui, kodėl smogta ypač žiauriai – daug prie-
žasčių. Štai 2014-ųjų metų sausio 17-ąją leidinyje „Ar-
gumenty nedeli” žymus rusų politologas Sergejus
Kara-Murza, beje, tuoj po 1990-ųjų sausio 20-osios ap-
lankęs Baku, pareiškė, jog Kremlius Azerbaidžane
tiesiog treniravosi, kaip malšinti nepriklausomybės
ištroškusias tautas. Politologo manymu, „Juodasis
sausis” Baku tebuvo repeticija prieš būsimas rep-
resijas Vilniuje, Rygoje, Maskvoje. Sovietams reikėjo
kur nors išbandyti pasirinktas priemones ir taktiką.
Bandymų poligonu tapo Azerbaidžanas. 

Analizuojant Azerbaidžano tragediją verta pri-
siminti ir Rusijos teisininko, teisės mokslų daktaro,
profesoriaus Genadijaus Melkovo knygą „Krimina-
linė atsakomybė už nusikaltimus žmoniškumui bei
karo nusikaltimus” (išleista 2008-aisiais, leidykla –
„Ruskij pisatel”). Mokslinio veikalo autorius 1990 –
1991-aisiais metais kaip visuomeninės organizacijos
„Ščit” ekspertas dirbo specialiojoje komisijoje, ty-
rusioje Baku ir Vilniaus žudynes. 

Vienas iš šios knygos fragmentų skirtas būtent
Baku įvykiams nušviesti. Tame skyriuje teisininkas
G. Melkovas pabrėžė, jog „įvykiai Baku – vienas iš
žiauriausių sovietų valdžios nusikaltimų, nes savo
žiaurumu, ciniškumu ir masiškumu pranoko Tbi-
lisio tragediją (1989-ųjų balandžio 9-osios įvykius),
ir daugelį kitų panašaus pobūdžio įvykių, įskaitant
ir Vilniaus, Rygos bei Maskvos žudynes”. Pasak tei-
sininko G. Melkovo, sovietų armijos siautėjimas
Baku gatvėse – ypatingai žiauri baudžiamoji akcija.  

Religinis bei nacionalinis faktorius

Bet kodėl Kremliui prireikė surengti cinišką
baudžiamąją akciją prieš Azerbaidžaną? Atsakymą
į šį klausimą galima rasti filosofijos mokslų dakta-
ro Ramizo Mechtijevo knygoje „Azerbaidžaniečių ge-
nocido realijos” (2000-ieji, Baku). Filosofijos moks-
lų daktaras R. Mechtijevas visų pirma įžvelgia re-

liginį veiksnį. Azerbaidžanas – musulmoniška šalis.
Tuometinis Kremliaus vadovas Michailas Gorba-
čiovas asmeniškai nekentė Azerbaidžano (prisi-
minkime kad ir jo tūkstančius sykių demonstraty-
viai netaisyklingai tariamą šios šalies vardą: ne Azer-
baidžan, bet Arzabaidžan). 

Todėl nenuostabu, kad M. Gorbačiovas aplink
save telkė tuos, kurie irgi nekentė Azerbaidžano. To-
dėl aišku, kodėl iš tuometinio SSRS Komunistų
partijos Centro komiteto narių lauk buvo išstumia-
mas azerbaidžanietis Geidaras Alijevas.  

Rusijos imperija visąlaik 
nekentė azerbaidžaniečių

Beje, M. Gorbačiovo priešiškumas Azerbaidža-
nui, kaip teigia filosofijos mokslų daktaras R. Mech-
tijevas, – ne atsitiktinis, ne paviršutiniškas. Rusijos
priešiškumas Azerbaidžanui jaučiamas nuo pat
XVI amžiaus. Nuo seniausių laikų Maskva stengė-
si susilpninti, suskaldyti, išblaškyti musulmoniškąjį
Azerbaidžaną. Net ir paviršutiniška kruvinų kolo-
nistinių carizmo karų analizė rodo, jog 1552-aisiais
okupavusi musulmoniškąją Kazanę ir 1556-aisiais už-
kariavusi musulmoniškąją Astrachanę Maskva savo
ginklus nukreipė Rytų ir Pietų kryptimis. 

Maskvos pastangos ant kelių parklupdyti savo
papročius branginantį Azerbaidžaną  ypač sustiprėjo
XIX amžiuje. Po 1813-ųjų ir 1828-ųjų metų sutarčių,
kai Rusija su Iranu ciniškai pasidalino tuometinio
Azerbaidžano teritorijas, prasidėjo ilgai trukęs dirb-
tinas azerbaidžanietiškų žemių dalinimas armėnų
kolonistams, perkeliamiems iš Irano ir Osmanų
imperijos (jei ne šios carinės Rusijos užmačios,
šiandien Jerevanas, pvz., būtų buvęs azerbaidža-
nietiškas miestas).

Teritorinės pretenzijos

Kryptingai kuriama Azerbaidžano nutautinimo
politika, stengiantis kai kuriuose respublikos re-
gionuose demografinę padėtį dirbtinai pakeisti ne
azerbaidžaniečių naudai, dirbtinas armėnų kurs-
tymas prieš azerbaidžaniečius jiems žadant „Didžiąją
Armėniją nuo jūrtos iki jūros”, – ryški ir sovietiniais
metais. Proarmėniškai nusiteikusi tuometinė Krem-
liaus vadovybė buvo palanki vis garsiau teritorines
pretenzijas į azerbaidžanietiškąjį Kalnų Karabachą
reiškiantiems armėnų separatistams. M. Gorbačio-
vo klika taip pat ignoravo faktą, kad azerbaidža-
niečiai masiškai vejami iš Jerevano, kuriame dar  XX
amžiaus pradžioje turėjo daugumą. 

Kad būtų aiškiau, priminsime, jog iki 1920-ųjų
gegužės mėnesio Šiaurės Azerbaidžano teritoriją su-
darė 114 tūkst. kv. kilometrų. Tačiau dalį šių terito-
rijų prijungus prie Armėnijos ir Rusijos, Azerbai-
džanas susitraukė iki 86, 6 tūkst. kv. km dydžio. Tai-

Lietuva niekad nepamirš gūdžios 1991-
ųjų sausio 13-osios. Tai – natūralu. Iš
principingų tautų atminties tokių
skriaudų neištrinsi. Neįmanoma ištrinti. 

Rytų kontekstas

Ši diena mena svarbų lietuviškos sąmonės lūžį.
Niūrią 1991-ųjų sausio 13-osios naktį supratome, jog
imperija nepaleis be aukų, keršto ir pykčio. Tačiau
tą naktį, stovėdami barikadose prie tuometinės
Aukščiausiosios Tarybos, pajutome ir pergalės sko-
nį: Blogio imperija nusilpusi, mes galime laimėti...

Šiandien, prabėgus beveik ketvirčiui amžiaus,
pats metas į šią tragediją pažvelgti plačiau, prisi-
menant ir tarptautinį kontekstą. Kai sakome „tarp-
tautinis kontekstas”, dažniausiai omenyje turime Va-
karus. Šio  straipsnio tikslas – pažvelgti į lietuviškąją
tragediją Rytų kontekste.

Kiekvieną sykį, pagerbiant Sausio 13-osios au-
kas, Lietuva neturėtų pamiršti, kad „Juodąjį sausį”
turi ir kitos buvusios Sovietų Sąjungos imperijos tau-
tos. Mums, lietuviams, besistengiantiems tarptau-
tinėje arenoje elgtis padoriai, be dvigubų standartų,
privalu prisiminti ne tik savąją bėdą, bet ir tragedijas,
ištikusias kitas buvusias Sovietų Sąjungos respub-
likas. Gedėti savo didvyrių ir nematyti, nepastebė-
ti, neišgirsti kaimyno ašarų, aimanų – ir negražu, ir
nepadoru. 

Juolab kad kitoms Sovietų Sąjungos respubli-
koms pasisekė mažiau nei Lietuvai. Pirmiausiai į
akis krenta azerbaidžanietiška tragedija, kurią Lie-
tuvai derėtų pažinti giliau.

Azerbaidžano sostinė paskandinta kraujyje

Jei išsigimusi, pikta, kerštinga sovietų imerija
Lietuvai smogė 1991-aisiais, tai Azerbaidžanas so-
vietų imperijos neapykantos sulaukė vieneriais
metais anksčiau. Gausi, net 35 tūkst. kariškių skai-
čiuojanti karinė grupuotė, tuometiniam SSRS ge-
neraliniam sekretoriui Michailui Gorbačiovui pa-
sirašius specialų įsaką, įžengė į Azerbaidžano sos-
tinę Baku 1990-ųjų sausio 19-osios vakarą. O 1990-ųjų
sausio 20-ąją azerbaidžaniečių sostinė jau buvo pa-
plūdusi kraujuose: 137 žuvę civiliai, 612 civiliai – sun-
kiai sužeisti. 

Sausio 20-osios rytą buvo paskelbtas SSRS Ko-
munistų partijos generalinio sekretoriaus Michai-
lo Gorbačiovo įsakas dėl nepaprastosios padėties ir
komendanto valandos paskelbimo Baku mieste. Ta-
čiau šis įsakas paskelbtas jau po to, kai sovietų ka-
riuomenė buvo įžengusi į Azerbaidžano sostinę ir
Baku mieste buvo pralietas taikių gyventojų krau-
jas.

Taigi – žuvusiųjų dešimt kartų daugiau nei
Lietuvoje. Azerbaidžaniečiai buvo puolami ne ma-
žiau nuožmiai, nei 1956-aisiais – Vengrija, o 1968-ai-
siais – Čekoslovakija. Sukaupti gausūs liudininkų
prisiminimai byloja, kad sovietų kariškiai nevengė
šaudyti net į Greitosios pagalbos automobilius ir tuos
azerbaidžaniečius, kurie ryte patraukė ieškoti pra-
puoliusių artimųjų. Šaudyta net į žmones, kurie iš-
ėjo į balkonus pasižiūrėti, kas dedasi gatvėse. Beje,
šaudyta naudojant uždraustas itin galingas kulkas
ir pavojingus sprogmenis.

Apie tai, kad į Baku įžengė gausi sovietų kariš-
kių armada, tuometinė Kremliaus vadovybė, žino-
ma, nieko neinformavo: nei Azerbaidžano, nei kitų
respublikų. Apie tai, kas dedasi Azerbaidžane, ne-
žinojo ir Maskvos gyventojai. Kad Baku mieste žu-
domi taikūs azerbaidžaniečiai, tylėjo oficiali sovie-
tinė televizija. Nė menkiausios užuominos. Nė men-
kiausio pranešimo. Tomis dienomis per sovietinę te-
leviziją parodyta programa „Vzgliad”: jaunimas
samprotavo apie M. Gorbačiovo konstruojamą „per-
estroiką”, naująjį mąstymą ir moderniąją ekono-
miką. Paskui ilgokai grojo orkestras „Maskvos vir-
tuozai”. 

Azerbaidžanietiška televizija taip pat tylėjo,
nes kruvinųjų įvykių išvakarėse ten buvo surengta
diversija: „nežinomi asmenys susprogdino neper-
traukiamą transliaciją užtikrinančius įrenginius”.
Baku mieste buvo masiškai atjungti ir laidiniai te-
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„Juodasis sausis”: lietuviška ir azerbaidžanietiška versijos
ALGIMANTAS LIEKIS, GINTARAS VISOCKAS

Paminklas Azerbaidžano sostinėje Baku, kur palaidoti už šalies nepriklausomybę žuvę azerbaidžaniečiai, taip pat – ir
1990-ųjų sausio 20-osios, „Juodojo sausio” aukos.                                                                                             Gintaro Visocko nuotr.

Nukelta į 11 psl.
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Apie meilę, pasiaukojimą ir skolą
Laisvės gynėjų dienos popietė „Tėviškės” parapijoje, skirta prisiminti 

1991 m. sausio 13-tąją Vilniuje ir 1923 m. sausio 10–15 d. sukilimą Klaipėdoje

RAMUNĖ LAPAS

Sausio 18 d. pamaldos-minėjimas Lie-
tuvių evangelikų liuteronų „Tėviškės”
parapijoje Čikagos priemiestyje Wes-
tern Springs prasidėjo atminimo žva-
kučių uždegimu, griežiant smuikinin-
kei Barborai Valiukevičiūtei. Pirmą kar-
tą „Tėviškės” parapijos pamaldose da-
lyvavo LR generalinis konsulas Čikagoje
Marijus Gudynas su visa šeima. 

Savo pamokslą kunigas Liudas
Miliauskas skyrė pasiaukojimo
ir meilės reikšmei mūsų gyve-

nime. Pasiaukojimas, auka – žodžiai,
kurie vis rečiau girdimi šiame pa-
saulyje ir turbūt greitai visai išeis iš
mūsų žodyno, nes mes vis labiau pri-
prantame gauti, o ne duoti, – kalbėjo
kunigas Liudas. Tačiau žmogaus ver-
tę kelia tie, kurie moka pasiaukoti, au-
kotis, kurie gyvena ne vien sau. Ir ne-
klausia – o kas man už tai? Tie žmonės,
kurie žuvo už mūsų laisvę, irgi ne-
klausė – o kas man už tai. Nedaug tų
žmonių buvo, pažymėjo kunigas, bet
jie pakeitė istorijos tėkmę.

Jis sakė, kad kiekvienoj bendrijoj
– tiek šeimoj, tiek Bažnyčioj, tiek ko-
kioje nors draugijoje – atrasi žmo-
nių, kurie yra tos bendruomenės stul-
pai. Kur tik vyksta kas nors gražaus,
šviesaus, kilnaus, rasi pasiaukojančias
širdis. Labai svarbu, kad kiekvienas
savęs paklaustų – dėl ko aš pasiauko-
ju? Kur mano sritis? Jei kiekvienas ga-
lėtų paaukoti dalelę savęs, sakė kuni-
gas Liudas Miliauskas, pasaulis tikrai
būtų gražesnis. Jis pažymėjo, kad pa-
siaukojimas neatsiejamas nuo žmo-
gaus meilės supratimo, tai – jos iš-
raiška. Jeigu žmogus myli savo šeimą
– jis aukojasi jai; myli Bažnyčią – au-
kojasi; savo tautą, tėvynę – aukojasi.

Bet mūsų meilės supratimas, pa-
stebėjo kunigas – apverstas, mes daž-
nai suprantam meilę kaip naudos šal-
tinį. Sako – „Až myliu Ameriką”. Ne-
myli – iš jos gauna. O jeigu reiktų jai
duoti – išgaruotų visa meilė. Kai yra
tokia meilės samprata – viskas griūna;
kai atverti atgal – viskas sustoja į
savo vietas. Ir pasiaukojimas ateina į
tavo širdį, tavo gyvenimą, kalbėjo ku-
nigas Liudas. 

Žiūrint krikščioniškai, aiškino
jis – viskas ateina iš vieno dieviško šal-
tinio: aš jaučiu Dievo meilę man ir
spinduliuoju ją toliau, kitiems, žino-
ma, tik dalelytę to, ką gaunu pats.
Viskas prasideda nuo to, sakė kunigas,
kas yra mano širdy. Turim savęs pa-
klausti – kur mano sritis? Ir paauko-
ti dalelę savęs. Nebūti tik šviesos var-
totojais – bet ir kūrėjais.

Minėjimo prelegentas – LR gene-
ralinis konsulas Čikagoje Marijus Gu-
dynas savo kalboje taip pat pabrėžė au-
kos, o tuo pačiu ir dėkingumo – skolos
atidavimo – reikšmę.

Jis pastebėjo, kad be laisvės gy-
nėjų – karių, savanorių, partizanų,
tremtinių, disidentų, Sausio 13-tąją
žuvusių aukos – mes negyventume to-
kio gyvenimo, kokį gyvename dabar.
Apie Sausio 13-tąją, kurią išgyveno as-
meniškai, konsulas Marijus Gudynas

Popietės dalyviai. Kairėje – LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas su šeima. Dešinėje: smuikininkė Barbora
Valiukevičiūtė, ,,Tėviškės” parapijos pirmininkė Irena Kleinaitienė, Mažosios Lietuvos draugijos nariai dr. Jurgis Anysas ir Ramūnas
Buntinas, kunigas Liudas Miliauskas. Ramunės Lapas nuotraukos

sakė: „Tai buvo diena, kai sistema už-
springo 14-kos nekaltų žmonių gyvy-
bėmis. Tuomet sprendėsi – arba grius,
tai kas prasidėjo (t. y. Nepriklauso-
mybė), arba tęsis. Valstybė negriuvo.
Dėl to Sausio 13-oji man simolizuoja
laisvę ir vertybes.” Jis pažymėjo, kad
reikėjo pasišventimo ir tikėjimo vals-
tybę apginti, bet reikia ir pastangų ją
kurti toliau, kiekvieną dieną. Valsty-
bė gyva tada, kai žmonės gerai jaučiasi
joje gyvendami. 

Prelegentas pastebėjo, kad per tą
ketvirtį amžiaus pasiekėm labai daug,
„apkarpėm labai daug bambagyslių”.
Viena stipriausių tokių bambagyslių,
anot M. Gudyno, buvo energetika – ja
manipuliuojant galima buvo labai
greitai atgręžti žmones prieš savo vals-
tybę. Todėl laivas „Independence”,
sakė konsulas – vienas didžiausių ir
sėkmingiausių mūsų nepriklausomos
valstybės projektų. Tiesa, šiame kely-
je teko ir suklupti – ant skalūninio, ant
atominio projektų. 

Tačiau, kalbėjo M. Gudynas, 25-
tais Nepriklausomybės metais daug tu-
rėdami ir daug pasiekę, mes turėtume
apsižvalgyti aplink – štai Ukrainoje
„Sausio 13-toji” tęsiasi daugiau kaip

Mažosios Lietuvos fondo pirmininkas dr. J. Anysas (d.) įteikė LR generaliniam konsului
M. Gudynui neseniai išleistą Mažosios Lietuvos enciklopedinį žinyną anglų kalba.

metus, ir galo nematyti. Galbūt nedaug
kas žino, pastebėjo konsulas, kad per
Sausio 13-tą Lietuvos parlamentą gynė
ir būrys ukrainiečių – jiems rūpėjo Lie-

tuvos laisvė. O Lietuvos nepriklauso-
mybę pirmoji pripažino ne Islandija,
o Moldova – bet ji neįėjo į istoriją, nes
pati nebuvo pripažinta kaip savaran-
kiška valstybė.

Šiame pragmatiškame pasaulyje,
kai vis garsiau girdime kalbas, kad gal
sankcijos agresoriui yra per bran-
gios, mes turime atsisukti atgal ir su-
prasti savo pareigą duoti, kalbėjo kon-
sulas M. Gudynas. Mes turime ati-
duoti skolą. Būtent skolos vedini, ra-
gino jis, mes turime atsigręžti į Uk-
rainą, Moldovą, kitas valstybes, kurios
nori išeiti iš ten, kur ir mes buvome.

Konsulo Marijaus Gudyno kalbą
įrėmino neilgas, bet emocionalus jau-
nos, talentingos smuikininkės Barbo-
ros Valiukevičiūtės koncertas. Į šį
renginį Barbora specialiai atvyko iš
New Yorko, kur studijuoja Stony Brook
universitete. Ji taip pat yra „Interna-
tional Chamber” bei „New York Symp-
honic Ensemble” narė. Jaunoji smui-
kininkė ne tik koncertuoja garsiose sa-
lėse, kamerinės muzikos festivaliuose,
bet ir veda meistriškumo kursus „Ba-
renboim-Said Foundation”. „Tėviš-
kės” parapijoje Barbora griežė kom-
pozitorių Bach, Telemann kūrinius, o
taipogi Eugène Ysaÿe „Sonatą smuikui
solo numeris 6”.

Kunigas Liudas Miliauskas, pa-
stebėjęs, kad be Klaipėdos krašto iš-
vadavimo ir prijungimo prie Lietuvos
1923 m. sausio 15 d. nebūtų buvę nei
kur statyti naftos terminalą, nei kur at-
plukdyti laivą „Independence”, sutei-
kė žodį Mažosios Lietuvos fondo ir
Draugijos tarybos pirmininkui dr.
Jurgiui Anysui, kuris pasidžiaugė die-
nos šviesą išvydusia nauja knyga – Ma-
žosios Lietuvos enciklopediniu žinynu
anglų kalba „Concise Encyclopedia
of  Lithuania Minor”.

Po dvasingų pamaldų, prasmingo
minėjimo dalyviai vaišinosi ir šiltai
bendravo „Tėviškės” parapijos kavi-
nėje. Ačiū rengėjams – LR generali-
niam konsultatui Čikagoje, Lietuvių
evangelikų liuteronų „Tėviškės” pa-
rapijai bei Mažosios Lietuvos fondui ir
draugijai – už šią nuostabią popietę.

Jaunoji smuikininkė Barbora Valiukevi -
čiū tė jausmingai ,,kalbino” savo smuiką.
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Dr. Audra I. Mockaitis

Š. m. vasario 2 d. Australijoje duris atvers nau-
ja lituanistinė mokykla – Melbourno Balti-
jos lituanistinė mokykla. Priimame vaikus

nuo dvejų metų amžiaus į jau dvejus metus vei-
kiantį lietuvišką ratelį ikimokyklinukams – Mel-
bourno Koalų ratelį. Vaikai nuo ketverių metų am-
žiaus bus priimami į darželio grupę. Melbourno
Baltijos lituanistinė mokykla įsteigta 2014 m. rug-
sėjo 3 d. Mokyklos steigėjai – prof. dr. Audra Moc-
kaitis, Irmantas Domarkas ir Teresa Rukšė-
nas. Mokykla įkurta atsiradus poreikiui tęsti iki-
mokyklinukų ratelio lietuvišką auklėjimą. 2013 m.
įsteigus pirmą lietuviškai kalbančių vaikų ratelį
Melbourne – Koalų ratelį, jau buvo vystoma idė-

ja  įkurti ir lituanistinę mokyklą, kurią galėtų
lankyti paaugę vaikučiai. 2015 m. mokykloje bus
darželis ir pirma klasė. Mokykla veiks pagal išei-
vijos lituanistinių mokyklų tradicijas ir remsis JAV
Lietuvių Bendruomenės Švietimo tarybos moky-
mo gairėmis. Vaikai mokysis ne tik lietuvių kalbos,
bet ir istorijos, literatūros, geografijos bei lietuvių
kultūros tradicijų – liaudies meno, tautinių šokių
ir lietuviškų dainų. Mokykla palaiko 1949 m. Lie-
tuvių chartiją ir siekia išlaikyti lietuvių tautos gy-
vybę užsienyje. Mokykloje dirbs keturi mokytojai.
Visi norintys prisijungti prie augančios jaunųjų lie-
tuvių bendruomenės Melbourne mielai kviečiami.
Daugiau informacijos bei registracijos anketą ra-
site mokyklos tinklalapyje: http://melburnobal-
tija.org.

Sausio 4-osios sekmadienį, nepabūgę šalčio ir
užpustytų kelių, dailininkės Magdalenos Bi-
rutės Stankūnienės draugai, giminės, dė-

kingi jos talento ir filantropinės veiklos gerbėjai rin-
kosi į dailininkės gimtadienį, kurį surengė Lietu-
vių dailės muziejus Lemonte su būriu M. Stankū-
nienės bičiulių.

Šioje šventėje buvo viskas, ko gali linkėti ir ko
gali tikėtis iš garbingą 90-mečio jubiliejų šven-
čiančios dailininkės gimtadienio: gėlės ir dainos
(Neda Grigalavičiūtė), nuoširdūs sveikinimai ir lin-
kėjimai (nuo šeimos narių – iki Lietuvos premjero
Algirdo Butkevičiaus), Gimtadienio tortas, ele-
gantiškos skrybėlaitės (jomis pasipuošė Lietuvos
universitetų moterų asociacijos – LUMA – Čikagos
padalinio narės), pagarba, meilė, dėkingumas...

Tačiau bene svarbiausia – Magdalenos Stan-
kūnienės gimtadieniui buvo surengta improvi-
zuota jos darbų paroda iš privačių kolekcijų. Skir-
tingo laikotarpio, įvairiausios technikos ir žanrų
darbai, sunešti jos talento gerbėjų į Dailės muzie-
jaus erdves, papildyti naujausiais dailininkės dar-
bais, dar nespėjusiais palikti jos namų sienų, at-
spindėjo įvairialypį M. Stankūnienės talentą, jos
meninius ieškojimus ir puikiai įprasmino jubilie-
jinį gimtadienį. Ar gali būti geriau atšvęstas šios
nuostabios moters gyvenimas!

,,Draugo” info

Švenčianti
gyvenimą

Australijoje – nauja lituanistinė mokykla 

Koks gi Gimtadienis  – be Gimtadienio torto!

Jubiliatę M. Stankūnienę pasveikino ir juosta apjuosė LUMA narės. Jono Kuprio nuotraukos

Šmaikščioji renginio vedėja, Dailės muziejaus direktorė
Asta Zimkienė.

Pasveikinti  dail. M. Stankūnienę susirinko gausus būrys draugių ir jos talento gerbėjų.

Melbourno Koalų ratelio nuotr.
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Prenumeruokime ir skaitykime 
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4545 W. 63 St., Chicago, IL 60629
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Jungtinė Karalystė

Knygose uždrausta minėti kiaules
Dėl kai kurių religijų Oxfordo uni versitetas uždraudė knygose mi nė ti

kiaules ir kiaulieną.
Vaikų knygų rašytojai įspėti savo kūryboje neminėti kiaulių, dešrelių ir

kiaulienos. Mokyklose skaitomų knygų autoriai apriboti taip siekiant išveng-
ti žydų ir musulmonų įžeidimo, skelbė tinklalapis standard.co.uk.

Didžiausias akademinių knygų leidėjas – Oxfordo universitetas pa skelbė
taisykles, kurių derėtų laiky tis mokyklinių knygų autoriams. Vengti su kiau-
lėmis ir jų mėsa susijusių žodžių – viena iš tokių taisyklių.

Ši naujovė buvo aptarta BBC televizijoje diskutuojant apie žodžio lais vę.
Žinių vedėjas Jimas Naughtie, ve dęs rašytoją Eleanor Updale, parodė iš
Oxfordo universiteto leidyklos gau tą laišką ir neslėpė pasipiktinimo. „Jei
rašytojas, kurio knygas leidžia garbingas universitetas, yra ribojamas, tai
juokinga. Akademikai sako – privalote parašyti knygą, kurioje ne galite kal-
bėti apie kiaules, nes kai kurie žmonės gali įsižeisti. Kas čia – pokštas?”, –
sutrikęs svarstė televizi jos darbuotojas.

Naująsias leidėjų taisykles pakomentavo ir musulmonas parlamentaras
Kalidas Mahmoodas. „Tai ab sur diška. Tai absoliuti, visiška nesąmonė. Kai
žmonės nueina per toli, tai sukelia diskusijas ir kenkia musulmonų reputaci-
jai”, – žinioms sakė parlamento narys.

Universiteto leidykla gina naująsias taisykles tikindama, kad jos neturi
nieko bendro su situacija pa saulyje. Jos sudarytos tik atsižvelgiant į knygų
platinimą kitose šalyse. „Daug vadovėlių, išleistų Jungtinėje Karalystėje, pla-
tinami 150 kitų pasau lio šalių. Todėl privalome atsižvelgti į jų turinį, kad
galėtume knygas pritaikyti platesnei auditorijai”, – tinkla lapiui
dailymail.co.uk sakė leidyklos atstovas.

Žydų bendruomenės Jungtinėje Karalystėje  vadovų teigimu, jų re li gija
draudžia valgyti kiaulieną, tačiau ne apskritai minėti šį žodį.

Tiesa.com  

Siūlykime kandidatus į 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
2015 m. PLB Seimo atstovus

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XV seimas rengiamas 2015 m. liepos 14–17
d. Vilniuje. JAV LB seime gali atstovauti 20 atstovų, kuriuos išrinks JAV LB Ta-
ryba. 

JAV LB Tarybos nutarimu, kandidatai turi būti pasiūlyti bent dviejų Ame-
 rikos lietuvių. Pasiūlymus siųsti iki 2015 m. sausio 31 d. Juozui  Polikaičiui
el. paštu jpolikaitis@aol.com arba adresu:

Juozas Polikaitis
1209 Country Lane

Lemont, Illinois 60439
Daugiau informacijos tel. 630-257-2022

Kiekvienas siūlomas kandidatas turi raštiškai sutikti:

1. Vykti į seimą Vilniuje ir visas apsistojimo bei pragyvenimo išlaidas susi-
mokėti savo lėšomis (pagal JAV IRS nuostatus, įstatymo leistose ribose,
kelionės ir apsistojimo, bet ne pragyvenimo, išlaidas galima nurašyti nuo
pajamų mokesčių.)

2. Dalyvauti visuose PLB seimo posėdžiuose. 

Už JAV LB Tarybos pasiūlytus ir visus kitus siūlomus kandidatus korespon-
dencinis Tarybos narių balsavimas vyks 2015 m. vasario 2–15 d.  Dvidešimt
kandidatų, surinkusių daugiausia balsų, taps JAV LB PLB seimo nariais.

Jei išrinktas atstovas/vė dėl rimtos priežasties negalės dalyvauti seime,
jis/ji privalo apie tai kuo skubiau pranešti  raštu JAV Tarybos prezidiumui
aukščiau nurodytu adresu. Į jų vietą bus pakviestas kitas daugiausiai balsų
surinkęs kandidatas. Yra labai svarbu, kad JAV LB  būtų atsakingai atsto-
vaujama PLB seime.

JAV LB Tarybos prezidiumas

PLB XV seimas
vyks 2015 m. liepos 14 –17 d. Vilniuje

Kandidato į seimą vardas ir pavardė:_______________________________

Telefonas ir el. pašto
adresas_______________________________________

Kandidato siūlytojas: ____________________________________________

Siūlytojo telefonas ir el. pašto adresas: _____________________________

______________________________________________________________

Kandidato
siūlytojas:______________________________________________

Siūlytojo telefonas ir el. pašto adresas: _____________________________

______________________________________________________________

Kiekvienas siūlomas kandidatas turi raštiškai sutikti:

1. Vykti į seimą Vilniuje ir visas apsistojimo bei pragyvenimo išlaidas susi-
mokėti savo lėšomis. (pagal JAV IRS nuostatus, įstatymo leistose ribose,
kelionės ir apsistojimo, bet ne pragyvenimo, išlaidas galima nurašyti nuo
pajamų mokesčių.)

2. Dalyvauti visuose PLB seimo posėdžiuose. 

Sutinku su šiomis sąlygomis: _____________________________________

Siųsti el. paštu: jpolikaitis@aol.com arba adresu: 

Juozas Polikaitis
1209 Country Lane

Lemont, Illinois 60439

Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas išvyko oficialaus vizito į Kanadą,
kur susitiks su šios šalies gynybos ministru, parlamento nariais, kitais
pareigūnais. Susitikime su Kanados gynybos ministru Robert Nichol-

son numatoma aptarti pakitusią saugumo situaciją Baltijos regione ir Rytų Eu-
ropoje bei NATO viršūnių susitikime Wales priimtų sprendimų įgyvendinimą,
dalyvavimą bendrose tarptautinėse operacijose ir pratybose, kitus bendra-
darbiavimo klausimus.

J. Olekas, be kita ko, susitiks su Kanados bendruomenių rūmų vyriausy-
bės atstovu Peter Van Loan, Kanados užsienio reikalų departamento atstovais
ir Kanados lietuvių bendruomene. Jis taip pat skaitys paskaitą „NATO: sienų
ir vertybių gynyba.

J. Olekas Kanadoje lankysis iki sausio 21 d.
Prieš išvykdamas į Kanadą Krašto apsaugos ministras susitiko su Jung-

tinių Amerikos Valstijų ambasadore Lietuvoje Deborah A. McCarthy ir apta-
rė Europos saugumo užtikrinimo iniciatyvos priemones, kurių įgyvendinimui
JAV Senatas dar gruodžio pradžioje patvirtino papildomą 1 mlrd. dolerių fi-
nansavimą.

Ministras J. Olekas padėkojo JAV ambasadorei už JAV paramą stiprinat sau-
gumą Baltijos valstybėse. 

KAM info

Ministras L. Olekas ir ambasadorė D. McCarthy. Alfredo Pliadžio /KAM.lt nuotr.

Ministras J. Olekas lankosi Kanadoje
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Krašto apsaugos savanoriai mini 24-ąsias metines 

Susirūpinta dėl kliūčių Lietuvos vežėjams

Krikščionių vienybės ilgesys
Roma (Vatikano radijas)  – Sausio

18–25 dienomis visame krikščionių
pasaulyje švenčiama ekumeninė sa-
vaitė. Ši tradicija siekia 1908 m., ir jos
iniciatorius buvo anglikonas, tapęs

kataliku, kun. Paul Wattson. Jo ini-
ciatyvai pritarė popiežius šv. Pijus X,
o Benediktas XV 1916 m. paragino
visą Bažnyčią kasmet minėti maldų už
krikščionių vienybę savaitę.

Padėtis Donecko oro uoste – sudėtinga

Doneckas („Draugo” info) – Uk-
raina skubiai nusiuntė tankus daly-
vauti kontrpuolime prieš prorusiškus
separatistus, kovojančius dėl Donecko
oro uosto kontrolės, šį svarbų miestą
sausio 18 dieną drebinant intensy-
viam apšaudymui artilerijos sviedi-
niais.

Dauguma sprogimų griaudėjo ra-
jone aplink Donecko oro uostą, armi-
jai ir separatistams kovojant dėl šio ap-
degusio ir apgriauto objekto.

Tačiau Donecko pareigūnai pra-
nešė apie didžiulę žalą gyvenamųjų
namų sektoriui, infrastruktūrai ir
miesto komunikacijoms.

Armijos tikslas buvo atstumti se-
paratistus ir atverti koridorių sužeis-

tųjų evakuacijai. Anksčiau separatis-
tai intensyviai apšaudė oro uostą iš ar-
tilerijos pabūklų ir mažiausiai vieno
tanko.

Šį mėnesį kovos – itin nuožmios.
Rusijos daliniai buvo įsiveržę net į
sugriauto terminalo aukštą, kuriame
įsitvirtinę Ukrainos kariai.

Internete pasirodė, kaip teigia-
ma, iš nepilotuojamo lėktuvo nufil-
muoti vaizdai, kur matyti, kad iš vos
prieš kelerius metus pastatyto oro
uosto beveik nieko nelikę. Abiem pu-
sėms jis turi ne tiek strateginę, kiek
simbolinę reikšmę.

Sausio 21 dieną padėtį Ukrainoje
Lietuvos prašymu aptars Jungtinių
Tautų Saugumo Taryba.

D. Cameron pateisina karikatūras
Londonas (Bernardinai.lt) – Pra-

nešama, jog Didžiosios Britanijos mi-
nistras pirmininkas David Cameron
pareiškė, kad nesutinka su popiežiaus
Pranciškaus teiginiu, jog negalima
juoktis iš kitų religijos.

Po islamistų išpuolio prieš satyrinį
žurnalą „Charlie Hebdo” Paryžiuje,
popiežius Pranciškus teigė, jog „ne-
galima provokuoti, negalima užsipul-
dinėti kitų religijos, negalima tyčiotis
iš tikėjimo” lygiai taip pat, kaip nega-
lima ir žudyti.

Tuo tarpu D. Cameron pareiškė,
kad laisvoje visuomenėje egzistuoja tei-
sė įžeidinėti religinius kito žmogaus
jausmus. „Aš krikščionis. Jei kažkas
pasakys ką nors įžeidžiančio apie Jėzų,
man tai gali pasirodyti kaip įžeidi-
mas, bet laisvoje visuomenėje aš ne-
turiu teisės už tai keršyti”.

Pasak Didžiosios Britanijos mi-
nistro pirmininko, spauda turi teisę
skelbti medžiagą, kuri kažkam gali
pasirodyti įžeidžianti, tačiau su sąlyga,
kad tai nepažeis įstatymo.

Per daug dėmesio rusų lėktuvams? 

JAV Kongreso delegacija lankosi Kuboje

Washingtonas (BNS) – Oficiali
JAV Kongreso delegacija pirmą kartą
lankosi Havanoje po to, kai 1961 m. JAV
ir Kubos santykiai buvo nutraukti.

JAV senatoriai drauge su Kubos
valdininkais bei visuomenės atstovais
ketina aptarti praktines dvišalių san-
tykių normalizavimo galimybes.

Primename, kad praėjusių metų

gruodžio 17 d. JAV prezidentas Ba-
rack Obama bei Kubos prezidentas
Raul Castro vienu metu pranešė apie
atnaujintus diplomatinius santykius
tarp Washingtono ir Havanos.  

Nuo sausio 16 d. įsigaliojo naujos
prekybos bei Amerikos piliečių kelio-
nių į Kubą taisyklės.

Ryga (BNS) – Rusijos karo lėktu-
vams ir laivams, pasirodantiems netoli
Baltijos šalių sienų, skiriama nepa-
grįstai daug dėmesio, pareiškė Rusijos
ambasadorius Latvijoje Aleksandras
Vešniakovas.

Anot jo, užmirštamas arba igno-
ruojamas faktas, kad vienintelis būdas
ryšiams palaikyti, kroviniams ir tech-
nikai pristatyti iš Rusijos į Kalining-
rado sritį, taip pat žmonėms perkelti,

yra maršrutai jūra arba oru.
Ambasadorius tikino, kad tais

skrydžiais Rusija nepažeidžia tarp-
tautinių normų.

„Na, o dėl priekaištų, kad lėktuvai
skraido neįjungę atsakiklių, tai, pagal
tarptautines normas, karo lėktuvams,
skrendantiems koridoriumi, neker-
tančiu civilinių lėktuvų kelių, tai da-
ryti nebūtina”, – pabrėžė jis.

Vilnius (alkas.lt) – Sausio 17 d. šia
proga Nepriklausomybės aikštėje Vil-
niuje vyko šventinis renginys ir iškil-
minga rikiuotė.

Renginyje dalyvavo visų šešių
Krašto apsaugos savanorių pajėgų
rinktinių kariai. Iškilmingos rikiuotės
metu tradiciškai apdovanota geriausia
savanorių pajėgų kuopa, parodžiusi ge-
riausius kovinio rengimo, karių sava-
norių lankomumo rezultatus. Jai įteik-
tas geriausios kuopos apdovanojimas

– XIV a. kalavijas. Renginio metu taip
pat pagerbti ir apdovanoti geriausi
metų karių savanorių darbdaviai.

Šiuo metu Krašto apsaugos sava-
norių pajėgose tarnauja daugiau nei
keturi tūkstančiai karių savanorių,
kurie yra rengiami Lietuvos Respub-
likos sausumos teritorijos karinei ap-
saugai ir gynybai, tarptautinėms ope-
racijoms, taip pat teikti pagalbą kitoms
valstybės ir savivaldybių įstaigoms.

Vilnius (Vyriausybės info) – Su-
sisiekimo ministras Rimantas Sinke-
vičius kreipėsi į Europos Komisijos na-
rius prašydamas išnagrinėti 2015 m.
sausio 1 d. Vokietijoje įsigaliojusį įsta-
tymą, kuris Lietuvos vežėjams padi-
dins finansinę ir administracinę naš-
tą. Ministras taip pat prašo pateikti iš-
vadą, ar šis įstatymas atitinka Europos
Sąjungos teisės aktų nuostatas.

Šiemet Vokietijoje įsigaliojęs Mi-
nimalaus darbo užmokesčio įstatymas
taikomas ir užsienio įmonėms, dir-
bančioms šioje šalyje, ir visiems vežė-
jams, tranzitu per ją gabenantiems
keleivius ir krovinius. Šiuo įstatymu
sudaromos prielaidos nesąžiningai

konkurencijai. 
Naujasis įstatymas numato: už-

sienio vežėjai turi registruotis, pa-
teikti darbuotojų sąrašus ir pažymas,
kad jų vairuotojams Vokietijoje mo-
kama ne mažesnė kaip minimali šioje
valstybėje nustatyta alga – 8,5 euro už
valandą. Šios informacijos nepatei-
kus Kelne įsikūrusiai muitinei, Lie-
tuvos vežėjams grės 30 tūkst. eurų
bauda.

Susisiekimo ministras taip pat iš-
reiškė susirūpinimą dėl Europos Są-
jungoje priimamų nacionalinių teisės
aktų. Tarkim, Prancūzijoje ir Belgijo-
je priimti įstatymai draudžia vairuo-
tojams miegoti vilkikų kabinose.

Pratybose dalyvaus mažiausiai 1000 britų karių 

Vilnius (lrt.lt) – Didžioji Britani-
ja pasiryžusi parodyti savo karinę jė -
gą. Kad britai papildomai atsiųs tūks-
tantį karių į 2015 metais organizuoja-
mas NATO pratybas Rytų Europoje ir
Baltijos šalyse, pranešė Didžiosios
Britanijos Gynybos ministerija. Tei-
giama, kad taip rodomas susirūpini-
mas NATO šalių saugumu Šiaurės ir
Rytų Europoje.

Didžiausi mokymai 2015 metais
numatyti rugsėjį Lenkijoje. Jose vien
britų karių dalyvaus mažiausiai tūks-
tantis, taip pat apie 300 Britanijos tan-
kų ir šarvuočių.

Didžiosios Britanijos premjeras
David Cameron pasakė, kad britų ka-
rinis laivynas išsiųs savo specialiųjų
užduočių grupę į rudenį vyksiančias
pratybas Baltijos jūroje. 

Vilnius (KAM info)
– Ekspertai parengė lei-
dinį, kuriame detaliai
aprašoma, ką Lietuvos
gyventojai turėtų dary-
ti prasidėjus karui. Pa-
tarimų spektras – nuo
pokalbių su šeimos na-
riais ir svarbiausių
daiktų sąrašo iki daly-
vavimo ginkluotame pa-
sipriešinime. 

Krašto apsaugos
ministras Juozas Ole-
kas pabrėžė, kad idėja
išleisti tokį leidinį kilo
po Rusijos sukelto karo Ukrainoje. Si-
tuacija kaimyninėje valstybėje parodė,
kad ginkluota kova įgauna naujų for-
mų, todėl karo zonoje netikėtai gali at-
sidurti ir civiliai.

Nemokamai platinamame leidi-
nyje  aptariamos ekstremalios situa-
cijos, nepaprastoji padėtis, mobiliza-
cija, karo padėtis.

Detaliai aprašoma, kaip gyvento-
jams bus pranešama apie pavojų arba
– kaip gyventojai patys gali pranešti
apie ekstremalią situaciją. Taip pat, ką
daryti pavojaus atveju, kaip evakuotis
iš pavojingos zonos, kur slėptis arba
kaip prisidėti prie piliečių pasiprieši-

nimo.
Knygoje aprašoma,

kaip bandyti evakuotis
iš karo zonos, ką pasa-
kyti savo artimiesiems,
vaikams, kokius daik-
tus pasiimti, ką rei-
kia  būti susiruošus iš
anksto. Arba – kaip elg-
tis, jei nepavyko eva-
kuotis iš karo zonos, ko-
kiems iššūkiams rei-
kia pasiruošti.

Kalbant apie gink-
luotąjį pasipriešinimą,
pabrėžiama, kad šiuo-

laikinės technologijos partizaninį karą
perkeltų iš miškų į miestus, tankiai ur-
banizuotas vietoves. 

Knygoje yra aptariamas ne tik
ginkluotas piliečių pasipriešinimas,
bet ir kitos formos. Tarkime, jeigu ša-
lis būtų okupuota, besipriešinantys pi-
liečiai galėtų prastai, nekokybiškai
atlikti okupantų primestus darbus.

Elektroninė versija nemokamai
platinama Krašto apsaugos ministe-
rijos internetinėje svetainėje.

Spausdintą leidinį bus galima ras-
ti mokyklose, bibliotekose, taip pat –
per krašto apsaugą remiančias orga-
nizacijas.

Patarimai, ką daryti prasidėjus karui

J. Kalinsko/15min.lt nuotr. 

Donecko oro uostas šiomis dienomis. ,,Facebook” nuotr. 
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Atnaujinta prezidentų ekspozi cija Kaune: 
modernu, įdomu, išradinga
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Kaune, Istorinėje prezidentūroje pa-
staruoju metu gausu lankytojų. At-
vyksta moksleivių grupės, lankosi ne-
mažai ir vyresnio amžiaus žmonių. Vi-
sus juos domina visai neseniai at nau-
jinta ir lankytojus pakvietusi ekspozi-
cija apie Pirmosios Lietuvos Respubli-
kos prezidentus ir pačią pre zidento
instituciją.

Ši ekspozicija ir anksčiau buvo
lan koma, tačiau dabar ji gerokai
pa keista ir praplėsta, dėmesys

sutelktas į pirmuosius prezidentus, in-
formacija pateikta labai įspūdingai, pa-
naudojant modernias technologijas, ro-
 dant naujus eksponatus, kviečiant pa-
 mąstyti ir lavinti atmintį bei parody-
ti savo žinias.  

Neįprasta tai, kad modernios tech-
nologijos kompiuterio terminalo ek-
rane leidžia prie vieno stalo prezi-
dento kabinete susodinti prezidentus
Antaną Smetoną, Aleksandrą Stu l-
 gins  kį ir Kazį Grinių arba į laiko ma-
 šiną patalpinti Prezidentę Dalią Gry-
 bauskaitę kartu su krepšininku Ar vy-
du Saboniu ir dar keliais šių dienų vei-
kėjais.

Iki šiol veikusi ekspozicija papil-
 dyta stendu „Monarchija ar respubli-
ka”, iliustruojančiu galimą pasirin ki-
 mą tarp šių dviejų valdymo formų, taip
pat atsirado naujas stendas, smulkiai
iliustruojantis 1919–1940 me tais vy-
kusių prezidento rinkimų rezultatus,
pristatantis buvusius kan didatus, jų
surinktus balsus.  

Labai svarbu tai, kad derama pa-
 garba pagaliau atiduota ir prieš oku-
pantus kovojusios Lietuvos preziden-
tui Jonui Žemaičiui-Vytautui. Lietu vos
Respublikos Seimas dar 2009 metų
kovo mėnesį paskelbė J. Žemaitį fak-
tiniu Lietuvos vadovu, kuris nuo 1949
metų vasario 16-osios, kai buvo priimta
Lietuvos laisvės kovos sąjū džio tarybos
deklaracija iki savo žū ties ėjo Lietuvos
prezidento pareigas. 

Lietuvos partizanų vadas, Lietu-
 vos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos
prezidiumo pirmininkas, kuriam bu -
vo suteikti aukščiausios krašto po li ti-
nės ir karinės valdžios įgaliojimai,
kovojo už nepriklausomos parlamen-
 tinės Lietuvos Respublikos atkūrimą.
1953 m. gegužės 30 d. jis buvo išduotas,

suimtas ir nugabentas į Maskvą, tar-
domas liko ištikimas priesaikai Lie  tu-
vos valstybei. 1954 m. lapkričio 26 d.
Maskvos Butyrkų kalėjime jam įvyk-
dyta mirties bausmė. Lietuvos prezi-
dentams skirtoje salėje prezidentūro-
je Kaune iki šiol jis nebuvo įamžintas,
o dabar tai pagaliau pa daryta.

Gausiai naująją ekspoziciją lan-
 kančius žmones domina ir dar viena
įdomi naujovė – galimybė iš atskirų
plytų sudėlioti garsiąją Juozo Zikaro
skulptūrą „Laisvė”. Parodos ren gėjai

teigia, kad laisvė nėra dovana, ją rei-
 kia iškovoti, sukurti, išlaikyti ir puo-
 selėti, todėl jie ir pasiūlė priimti Isto-
 rinės prezidentūros siūlomą Laisvės iš-
šūkį. Norintys save išbandyti, gali pa-
naudoti net 65 plytas, iš kurių su sidė-
lioja skulptūros atvaizdas. Kiek viena
plyta reiškia tam tikrą įvykį Pirmosios
Lietuvos Respublikos gy venime ir turi
rasti vietą, kitaip jo kios Laisvės ne-
pavyks surinkti ir pa matyti.

Vietą plytai atrasti galima ži nant,
kokiais metais vienas ar kitas įvykis

A. Vaškevičiaus nuotraukos 

atsitiko ir plytą padėjus į ati tinkamą
nišą Laisvės karkase. Vieni įvykiai la-
bai reikšmingi – tai Nepri klausomybės
paskelbimas, prezidento institucijos ar
Lietuvos universiteto įkūrimas, kiti gal
ne tiek žinomi, pavyzdžiui, kada pirmą
kartą Lietu voje paminėta Motinos die-
na ar kada moterims suteikta balsa-
vimo teisė. Pamažu prisiminus datas
ir dėliojant plytas į jų vietas, galima iš-
vysti ir garsiosios J. Zikaro skulptūros
atvaizdą.

Dar viena naujovė – paskutiniojo
lemtingojo ministrų kabineto posė-
 džio prezidento rūmuose naktį iš 1940
m. birželio 14-osios į 15-ąją pristaty-
mas. Čia galima susipažinti su to po-
 sėdžio dalyviais, jų požiūriu į sovie tų
pateiktą ultimatumą, pristatomas ir

Prezidento A. Smetonos asmeniniai daiktai. Prezidento A. Smetonos darbo kabinetas.

Prezidento K. Griniaus kalendorius su jo įrašais.

Naujojoje ekspozicijoje panaudotos moder -
nios technologijos.
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ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

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

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

šių žmonių likimas po sovietų okupa-
cijos. Daugelis jų buvo sušaudyti, iš-
tremti, kiti spėjo pasitraukti į už sienį,
buvo ir tokių, kurie dirbo so vietų oku-
pacinei valdžiai. Šalia atsirado ir įdo-
mi detalė – senas prezidento vardu pa-
žymėtas telefonas, kuris ne tikėtai su-
skamba, o jį pakėlęs žmogus ragelyje
išgirsta grėsmingą tada pa skelbto so-
vietų ultimatumo tekstą lietuvių, rusų
ir anglų kalbomis. Mu ziejininkės pa-
sakoja, kad šis telefo nas itin domina
jaunesnius lankytojus. 

Naujoji ekspozicija išties pritai ky-

ta vaikams ir jaunimui – jų dėmesį
traukia spalvingas terminalo ekra-
 nas, pateikiantis daug įvairios infor-
macijos. Čia ir prezidentų nuotraukų
galerijos, ir istoriniai filmai apie tar-
pukario Kauną, Prezidentą Anta ną
Smetoną. Dideliame ekrane galima
pamatyti juostas apie žymias tarpuka -
rio Lietuvos moteris, 1938 metų Lie-
tuvos tautinę olimpiadą bei kitus. 

Ir jaunesnius, ir vyresnius lan-
kytojus taip pat domina penkios dėlio -
nės, kurių viena sudėtingesnė už ki tą,
taip pat žaidimas „Pažink prezidentus”
ir dar trys žaidimai, kurių te ma –
„Prezidento kabinete”: „Sudė liok pre-
zidento daiktus”, „Prezidento svečiai”
ir „Prezidentai skaito spau dą”. Eks-
pozicijos kūrėjai aiškina, kad šie dai-
lininko Artūro Širino žai dimai kurti
remiantis prielaida, jog didžiausią pa-
sitenkinimą žmogus gau  na tada, kai
pasinaudodamas sa vo išmone ir įgū-
džiais įveikia tam tikrus iššūkius ir pa-
sidalija savo lai mėjimais su kitais.
Pasidalyti laimė ji mais arba žaisti vi-
sai komandai ar klasei drauge leidžia
didelis TV ek ranas, kuriame mato-
mas vaizdas iš terminalo ekrano.

Lankytojus domina ir išlikę as me-
 niniai prezidentų daiktai. Muzie jinin-
kės išsamiai pristato kiekvieno prezi -
dento likimą, pasidžiaugia, pa laikomi
geri ryšiai su prieškario pre zi dentų pa-
likuonimis – pavyzdžiui, nereti svečiai
čia yra prezidento Aleksandro Stul-
gins kio artimieji. Nedaug asmeninių
daiktų yra išlikę iš vos pusmetį 1926-
aisiais prezidentu buvusio Kazio Gri-
niaus archyvo, bet galima pamatyti sta-
linį kalendorių su Prezidento užrašais
jame, taip pat dar keletą eksponatų.   

Planuojant ekspoziciją, jos ren-
gi mo komanda sumanė ir įdomią Pre-
 zidentinio maršruto idėją. Kaune yra
daug vietų, kuriose lankėsi visi Pir mo-

„Laisvės” atvaizdą galima su dė lioti iš atskirų
plytų.

Telefono ragelyje – grėsmingo sovietų ul-
timatumo tekstas.

sios Lietuvos Res-
publikos preziden-
tai, visų jų net neį-
manoma aplan kyti
per dieną. Muzieji-
ninkai atrinko 23
objektus – Preziden -
tinis maršrutas pra-
sideda Istorinėje
prezidentū roje, o
baigiasi prie seno-
sios Kauno sporto
halės. Jo trukmė –
maždaug trys valan -
dos pėsčiomis, o ke-
liautojų Prezidenti-
niu marš rutu lau-
kia pui kus atlygis –
Prezidentinis turas
su gidu po Istorinę
prezidentūrą. 

Atnaujinant
šią ekspoziciją, dau-
giau kaip pusmetį
intensyviai dirbo Istorinės Preziden-
tūros   komanda:  vadovė   Renata Mi-
kalajūnaitė, istori kės Justina Minel-
gaitė, Jovita Jan kaus kienė ir dr. In-
grida Jakubavičie nė.  Ekspozicijoje
pa naudota medžiaga iš Lietuvos cent-
rinio valstybės archyvo, Istorinės Pre-
zidentūros, Nacionalinio M. K. Čiur-

lionio dailės muziejaus fondų, taip pat
iš kitų Lie tuvos muziejų bei privačių
asmenų. O šiuo metu Istorinė preziden -
tūra ruo šiasi vasario mėnesį atidary-
ti naują parodą, kuri bus skirta 130-
osios prezidento A. Stulginskio
(1885–1969) gimimo metinėms. 

Derama pagarba atiduota kovojančios Lietuvos prezidentui J.
Žemaičiui – Vytautui.
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Mene suvystyta Lietuvos gamta
Ne žodžiais, o žolynais išreikšta poezija

VERETA RUPEIKAITĖ

Kas turėjo galimybę vaikystėje miegoti daržinėje ant
šieno, šio jausmo ir aromato niekada nepamirš.
Tau todailininkę Gintvilę Giedraitie nę žolės aroma-
tas persekioja visą gy venimą, o pastaruosius 17
metų šie nas jai yra dar ir pragyvenimo šaltinis.

Namuose karaliauja šienas

Žolynų kvapų pilni Gintvilės na mai, kurie yra
ir būstas, ir dirbtuvės, ir sandėlys. Ji gyvena nedi-
deliame bu te, Prienuose sovietmečiu statyta me
daugiabutyje. Tik šiltuoju metų lai ku moteris pra-
leidžia gamtos ap suptoje senoje sodyboje, iš čia ji par-
siveža į miestą gamtos turtus.

Sodyboje moteris neturi darži nės, kokias turi
ūkininkai, laikantys gyvulius. Šiuolaikine techni-
ka nupjautas ir surinktas šienas menininkei netiktų.
Žydinčius žolynus kerpa tie siog rankinėmis žirk-
lėmis, tausoda ma kiekvieną kotelį ir žiedelį.

Gėrybes Gintvilė džiovi-
na kambaryje kilimo bei ant
kai kurių baldų. Kartais šie-
nas džiūsta net ant automo-
bilio stogo – tai puiki greita
džio vykla. Paruoštą žaliavą
moteris at sar giai sudeda į
maišus, kuriuos at vers atėjus
šaltajam metų laikui.

Rudenį, kai dienos tampa
vis trum pesnės, Gintvilė už-
sidaro nedi de liame darbo
kambaryje. Viena ran ka ima
pluoštelį specialiai paruošto
džiovinto šieno, kitoje ranko-
je laiko neperdirbto lino
pluošto giją. Po ke lio likos mi-
nučių jos rankose gimsta ko-
kia nors figūra – paukštis,
arklys ar kokio nors dides-
nio kūrinio de talė.

Tautodailininkė viso labo
naudoja popieriui skirtus kli-
jus, kad galėtų suklijuoti lino
gijas. Visa kita – tik iš natū-
ralios, neapdorotos gamtos
gėrybės – žolė, žiedai, kerpės,
šakos, įvai rių medžių ar krū-
mų sudžiovinti vaisiai. Auto-
rė nenaudoja jokių dažų, kuriuos dažnai pasitelkia
lietuviškų verbų gamintojai. Toks natūralistinis
Gintvilės kūrybos braižas pavergė tūkstančius šir-
džių.

Verbos – pirmasis uždarbis

Tautodailininke Gintvilė vadinama dabar, ta-
čiau anksčiau moteris ieškojo savęs kitose srityse –
istorijoje, dailėje.

„Manau, kad žolių matymas pra sidėjo nuo vai-
kystės. Patiko būti miš kuose, pievose, keliaudavau
į juos vie na. Žmogus, būdamas vienas, la bai daug pa-
mato. Ilgai ten sėdėdavau, gulėdavau, pasitikdavau
ir palydėda vau saulę. Būdavo labai gera ir nerei kė-
davo kažkokių ypatingų pasilinks mi nimų, kitų vai-
kų, kompanijų”, – atviravo moteris.

Valandų valandas praleisdama kaime, mergai-
tė prisirinkdavo įvai rių augalų, džiovindavo su-
rinktas puokštes namuose, nors namiškiai nebuvo
labai patenkinti šiais atributais.

„Niekas manęs nesuprato, kam viso to rei-
kia”, – prisiminė Gintvilė.

Prieš baigdama vidurinę mokyklą, visai nety-
čia ji atrado savo ateities verslą. Moksleivė priga-
mino savitų verbų ir traukiniu nuvažiavo į Vil nių.
Su verbomis atsistojusi prie Auš ros vartų, mergina
netruko jas parduoti.

„Dariau tai ne dėl pinigų, tik riau siai, ieškojau
naujų potyrių. Buvo kažkoks stiprus vidinis im-
pulsas”, – šypsojosi menininkė. Tiesa, kūryba iš au-
galų tuokart ir baigėsi. Reikėjo baigti vidurinę mo-
kyklą, įstoti moky tis toliau.

Tapusi savarankiška, Gintvilė iš Kauno persi-

kėlė gyventi į nedidelį miestelį Rumšiškes, kur ji įsi-
darbino Lietuvos liaudies buities muziejuje. Tai
muziejus po atviru dangumi. Ap supta gamtos, mo-
teris paniro į tapybą, poeziją ir tartum iš naujo at-
rado augalėlius – taip ji juos vadina.  

„Augalai – mano pirmoji ir pas ku tinė meilė. Jau
kuris laikas ši draugystė, meilė duoda ir vaisius”, –
taip savo veiklą apibūdina meninin kė.

Lemtingas radinys palėpėje

Į kūrybą iš augalų Gintvilė vėl įniko besi-
džiaugdama motinyste, kuo met ji apsigyveno nedi-
deliame Birštono kurorte.

Kraustantis iš vienos vietos į kitą, jaunai šeimai
labai norėjosi turėti savus namus, apsuptus gamtos,
tačiau pinigų tam nebuvo. Moteris pradėjo melsti,
kad rastųsi toks pa jamų šaltinis ir ši svajonė išsi-
pildytų.

Malda buvo išgirsta. Vieno seno namo palėpėje
ji rado senų lino pa ku lų gumulą ir pasiėmė su savimi.

Grį žusi namo, pakulas ji nesąmoningai rankomis
maigė ir netikėtai sutvėrė iš jų paukštelį. Tada ji ėmė
kurti dar ir dar, kūrybai pasitelkė džiovintas žoles
ir kitas gamtos gėrybes, kokios tik pasitaikė jos ke-
lyje.

Nors Gintvilė buvo mačiusi suve nyrų iš įvairių
gamtos gėrybių, ta čiau ji atrado savitą braižą. Jos
darbai be galo kruopštūs, tartum tai būtų ju velyri-
ka.

Per gana trumpą laiką Gintvilė sutvėrė šimtus
paukštelių ir kitokių mielų rankdarbių, su kuriais
pirmą kartą nuvyko į Vilniuje kas pavasarį rengia-
mą labai populiarią Kaziuko mugę. Sėkmė buvo stul-
binanti: mo teris viską pardavė ir užsidirbo išties ne-
mažą sumą pinigų. Neilgai trukus atsirado ir iš-
svajotoji sodyba.

Turi daug pasekėjų

Be to, kad triūsė namuose, ilgai niui Gintvilė pra-
dėjo dirbti tautinės kultūros centre ir tapo pripažinta
tautodailininke. Jos darbų pavadinimas – žolinukai  –
sugalvotas jos pa čios.

Niekas iš tautodailės žinovų nežinojo, prie ko-
kios tautodailės rūšies Gintvilės darbus būtų galima
priskirti, nes jie išgalvoti pačios autorės.

Menininkė neužsidarė savyje – savo išrastos kū-
rybinės technikos ji pradėjo mokinti ir kitus besi-
domin čius rankdarbiais, kūryba iš šieno pa sklido po
Lietuvą. G. Giedraitienei patinka, kai pasitelkę tą pa-
čią techniką ir priemones kūrybingi žmonės atran-
da savo braižą, kuria savus ob jektus ir per juos iš-
reiškia save.

Tačiau yra ir tokių žmonių, ku rie  mėgina ko-

pijuoti ar net plagijuoti Gintvilės darbus. Dėl to au-
torė nesijaudina. Jos įsitikinimu, gaminti rank-
 darbius gali daug kas, bet ne visi jie prilygsta menui.

„Vieni tapyti paveikslai daro poveikį, kiti – ne.
Juose turi būti kaž kokia dvasia, gilesnė mintis, ne
tik estetinis vaizdas”, – dailę ir žoli nu kus sugretino
menininkė. Ji į kiek vieną savo žolinį darbą įkrau-
na da lelę savo dvasios, kurią kitas žmogus būtinai
pajus. Gintvilė neabejoja, kad jos  darbus nuo kopi-
jų nesunku at skirti.

Moteris pripažįsta, kad ji galėtų „kepti” rank-
darbius vieną po kito ir taip daugiau užsidirbti, bet
taip me chaniškai dirbti ji negalėtų. Kiekvie nas
darbelis jai turi būti kūryba. An tai vienas jos pa-
ukštelis jos rankose gimsta linksmas, kitas – nuliū-
dęs, vienas yra patelė, kitas – patinėlis. Jie visi in-
dividualūs, tartum gyvi.

Baltiški simboliai – atsitiktinai

Gintvilė tikina, kad niekuomet są moningai ne-
galvoja apie savo kūri nių
prasmę, jos rankose tartum
sa vaime gimsta kūriniai, ku-
riuose galima atpažinti įvai-
rius baltiškus simbolius –
saules, mėnulius, kryžius ir
kita.

Antai paukštis reiškia
laisvę, žinią, dangų, skrydį,
sielą. Saulė simbolizuoja švie-
są, šilumą, gyvybę, ug nį, ra-
tas – begalybę, amžinybę. Gy-
 vy bės medis reiškia jungtį
tarp pasau lių, praeitį, da-
bartį ir ateitį. Tai simbolis,
reiškiantis gyvenimo pilnat-
vę, amžinybę, klestėjimą.
Kryžius reiš kia perėjimą iš
mirties į gyvenimą, tai dva-
sios ir materijos sankirta,
tai tikėjimo, meilės, pasiau-
kojimo simbolis.

„Negalvoju, kad mano
darbai turi būti lietuviški,
tiesiog norisi da ryti tai, ką
darau”, – pridūrė pašne kovė.

Neretai žmonės prašo
Gintvilės pagaminti žolinu-
ką, mat jos darbai gana daž-

nai dovanojami krikštynų, vestuvių proga. Meni-
ninkei teko suk ti galvą, kaip papuošti namų svetai -
nes, kavinės interjerą. Tačiau mote ris atsisako už-
sakymo, jei užsakovas ima diktuoti, kaip kūrinys turi
atro dyti. Darbas turi gimti menininkės viduje, bū-
tent ji pasūlo užsakovui savo idėją.

Itin daug G. Giedraitienės darbų iškeliavę į
įvairias pasaulio šalis, kai kas juos užsisako inter-
netu. Mugėse, rankdarbių parduotuvėse meninin kės
žolinukus taip pat noriai perka užsieniečiai.

Laukia 
naujo stebuklo

Žolinukai bėgant laikui keičia spalvą, žali at-
spalviai tampa rusvi. Tačiau autorės įsitikinimu, jie
dėl to nė kiek nenuvertėja. Ilgaamžiai žoli nukai – tar-
tum antikvariniai daiktai, kuo ilgiau išsaugoti, tuo
vertingesni. Jei jie laikomi tinkamomis sąlygo mis,
negauna drėgmės, nėra jokio pavojaus, kad jie suirs.

Pagaminusi tūkstančius žolinu kų, autorė juos
gali matyti nebent nuo traukose. Jos namuose „gy-
vena” vos keletas kūrinių. Moteris svajoja, kada nors
atkurti savo darbų kolekciją pačiai sau.

Žolinukai padėjo Gintvilei atsilaikyti prieš įvai-
rias gyvenimo aud ras, išgyventi netektis. Dabar mo-
te ris, dviejų vaikų mama, vasaromis triūsia naujai
įgytoje senoje sodyboje. Namelis kaime jai ir džiaugs-
mas, ir didelis rūpestis. Suiręs šio namo stogas – naš-
ta, kurią įveikti kol kas ne jos jėgoms. Rimtam re-
montui rei kia didelės sumos pinigų, o žolinukai viso
labo  padeda prasimaitinti Gint vilei ir dviem vai-
kams. Tad moteris vėl meldžia stebuklo ir tiki, kad
jis ateis.



Protestai Madride. EPA-ELTA nuotr.

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo’’ laikraštį.

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

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 
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www.draugas.org/mirties.html

Diana Vidutis, gyvenanti Takoma Park, MD, atsiuntė 50 dol. Labai
Jums ačiū už paramą.

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

„Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”), 
414 Freehauf Street, Le mont, IL 60439, tel. 630-243-6435

Ieško vilties spindulėlių

Ivas Modestas

Liutauras Rūtenis

Dalia R. Jakas, gyvenanti Blue Bell, PA, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą
finansinę paramą.

Romualda G. Rynne, gyvenanti Crete, IL, suprasdama nelengvą
„Draugo” finansinę padėtį, laikraščio išlaidoms sumažinti atsiuntė 100
dol. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią paramą bei nuoširdžius šventinius
svei kinimus.

Valda M. Paškus, gyvenanti Hickory Hills, IL, užsiprenumeravo
„Draugą” ir paaukojo 55 dol. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Romas  Kilikauskas, gyvenantis Springfield,  VA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų
paramą.

Vytenis T. Grybauskas, gyvenantis Orland Park, IL, kartu su meti-
nės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio leidy-
bos išlaidoms sumažinti. Ačiū, kad skaitote, ačiū, kad dosniai remiate mū -
sų laikraštį.

Giedrė T. Čepaitis, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Čikagos Lietuvių pensininkų klubas „Draugo” laikraščio išlai-
doms sumažinti paaukojo 100 dol. Labai Jums dėkojame už dosnią para-
mą.

Lietuvių Venesuelos klubo Čikagoje valdyba ir nariai atsiuntė
„Draugo” laikraščio leidybos išlai doms sumažinti 50 dol. Labai Jums ačiū
už paramą.

Lietuvių Tauragės klubo Čikagoje valdyba ir nariai, suprasdami
nelengvą „Draugo” finansinę padėtį, išlaidoms sumažinti paaukojo 100
dol. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią paramą.

gi prarado apie 30 tūkst. kvadratinių
kilometrų žemių. O 1986–1988-aisiais
buvo akivaizdu, jog nesipriešindami
azerbaidžaniečiai praras ir Kalnų Ka-
rabachą, nes armėnų separatistai tuo
metu atvirai ir agresyviai reikalavo
Kalnų Karabachą atplėšti nuo Azer-
baidžano prijungiant jį prie Armėnijos.

Azerbaidžano patriotams, vadi-
namosios M. Gorbačiovo „perestroi-
kos” metais norėjusiems atsikratyti so-
vietų valdžios ir rusifikacijos, iškilo pa-
pildomas  uždavinys –  išsaugoti savo
žemes nuo agresyvių Armėnijos iš-
puolių. 1990-ųjų išvakarėse Azerbai-
džane kilo nepasitenkinimas tuome-
tiniais Baku funkcionieriais, nesirū-
pinančiais  šalies teritoriniu vienti-
sumu.

Žodžiu, 1990-ųjų sausio 20-ąją
smogdama Azerbaidžanui, sovietų im-
perija tikėjosi įbauginti ir tuos, ku-
riems buvo nepriimtinas Azerbaidža-
no suskaldymas, kurie nenorėjo ati-
duoti nė pėdos savo žemių. 

Įžanginį žodį knygai „Azerbai-
džano genocido realijos” parašęs isto-

rinių mokslų daktaras, profesorius
Jagubas Michailas oglu Mahmudovas
pastebi, jog mokslinio veikalo autorius
R. Mechtijevas sugebėjo visapusiškai
atskleisti tikrąsias Rusijos ir sovietų
imperijų neapykantos azerbaidžanie-
čiams priežastis. 

Lietuviški ir azerbaidžanietiški
panašumai

Mums, atidžiai perskaičiusiems R.
Mechtijevo veikalą, belieka sutikti:
veikalas vertas dėmesio. Lietuvis skai-
tytojas, atidžiai perskaitęs šią knygą,
iš nuostabos turėtų sušukti: kokia pa-
naši, nepaisant skirtingų religijų ir
milžiniško atstumo, Lietuvos ir Azer-
baidžano praeitis! Knygoje apstu Lie-
tuvai svarbių vertingų faktų, palygi-
nimų, perspėjimų. Skaitydami šią kny-
gą mes, remdamiesi karčia azerbai-
džanietiška patirtimi, galime mokytis,
kaip neprarasti savų žemių ir atpažinti
užsimaskavusius priešus.

Taigi Sausio 13-ąją minėdami savo
tragediją, niekad nepamirškime už-
uojautos pareikšti ir „Juodąjį sausį” iš-
gyvenusiems azerbaidžaniečiams.

A † A
ROMUI KEZIUI

mirus, žmoną DAIVĄ, seserį DANUTĘ KEZYTĘ-
WOLOSENKO, brolį ALGIMANTĄ, sūnus ALGĮ,
RIČARDĄ, VYTĮ, RIMĄ, EDVARDĄ ir jų šeimas nuo-
 širdžiai užjau čia

Giraitės kaimynai ir  draugai:
Vytautas ir Irena Alksniniai
Algirdas ir Dana Alksniniai

Naras ir Kate Alksniniai
Leonardas ir Dijana Norkai
Giedrius ir Eglė Sierkevičiai

„Juodasis sausis”: 
lietuviška ir azerbaidžanietiška versijos
Atkelta iš 3 psl.
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� Sausio 17 d., šeštadienį, New Yorke mirė
ilgametis ,,Vytis Tours” prezidentas Romas
Kezys. Apie atsisveikinimą ir laidotuves bus
pranešta vėliau. 

� Sausio 23 dieną, penktadienį, 7 val. v. Jo-
nas Valančiūnas su Toronto ,,Raptors” žais
prieš ,,Philadelphia 76ers” Wells Fargo
Arena, 3601 South Broad Street, Philadelp-
hia. Būtų smagu palaikyti Jono žaidimą su
trispalvėmis! Neatsilikime nuo kitų miestų lie-
tuvių bendruomenių! Dėl bilietų kreipkitės į
Daivą: daivakazlauskas@gmail.com iki ant-
radienio, sausio 20 d.

� Nuo sausio 27 d. iki vasario 8 d Brec-
kenridge Riverwalk Center, 150 West Adams
Avenue, Breckenridge, 80424, CO vyks tarp-
tautinis sniego skulptūros konkursas, ku-
riame dalyvaus ir Lietuvos komanda su pro-
jektu ,,Amžinos kaitos vėjas”. Lietuvos skulp-
toriai: Kęstutis Lanauskas, Mindaugas Jurė-
nas, Artūras Burneika ir Tomas Petreikis.
Būsite Colorade? Užsukite į Breckenridge!

� Vasario 1 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. PLC didžiojoje salėje rengiamas metinis
org. ,,Vaiko vartai į mokslą” veiklos praneši-
mas lietuvių visuomenei. Kviečiami rėmėjai
ir visi, besidomintys organizacijos veikla. 

� Vasario 7 d., šeštadienį, 7 val. v. Cleve-
lande rengiamas Vasario 16-osios minėji-
mas. Garbės svečias ir prelegentas – LR ge-
neralinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas.
Koncertuos Clevelando suaugusių ir vaikų
chorai ,,Exultate”. Po koncerto – vaišės, šo-
kiams gros Eugenijus Dicevičius. Renginio
vieta – Šv. Kazimiero parapija, 18022 Neff
Rd, Cleveland, 44119, OH.

� Vasario 8 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. PLC, vakarinėje salėje, vyks Lietuvos Duk-
terų draugijos atvirų durų diena. Jos metu da-
lyviai iš arčiau susipažins su Draugijos veikla,
galės apžiūrėti fotografijų parodą. Bus kavutė

ir vaišės. Visi laukiami.

� Dr. Jonas Prunskis, LR garbės konsulas
Aspen, Colorado ir Amerikos Lietuvių Ben-
druomenės atstovas Lietuvos seime skaitys
paskaitą Filisterių skautų sąjungos Čikagos
skyriaus ruošiamoje Vasario 16-tosios minė-
jimo sueigoje. Sueiga rengiama vasario 8 d.,
sekmadienį, 12:30 val. p. p. Ateitininkų na-
muose Lemonte. Prašome A.S.S. narius at-
vykti su uniformomis. Kviečiame gausiai da-
lyvauti.

� Vasario 15 d., sekmadienį, po 11:30
val. r. pamaldų Lietuvių evangelikų liuteronų
,,Tėviškės” parapijoje (5129 Wolf Rd., Wes-
tern Springs. IL 60558)  vyks Vasario 16-
osios minėjimas ir ,,Lietuviška popietė” su
dainomis ir gardžiais cepelinais. Gros Bronius
Mūras. Malonėkite apie savo dalyvavimą
pranešti iš anksto tel. 708-229-2795 arba
el. paštu teviskes.parapija@gmail.com.
Lauksime pasipuošusių lietuviška atributika!

� Vasario 21 d. Rytinio Long Island LB
kviečia į Vasario 16-sios krepšinio turnyrą
William Floyd High School, 240 Mastic Be-
ach Road, Mastic Beach, NY 1195. Pradinis
mokestis – 250 dol. komandai. Dėl išsa-
mesnės informacijos rašykite: rmitrulevi-
ciene@nylithuanian.org arba skambinkite
tel. 631-764-1932. Laikas bus paskelbtas,
kai turėsime tikslų komandų skaičių.

� Vasario 21 d. 6 val. v. kviečiame į Lietu-
vos Nepriklausomybės dienų šventę, kuri
vyks Our Lady of Mount Carmel Roman Cat-
holic Church, 275 North 8th Street, Brook-
lyn, NY 11211. Programoje – NY Lietuvių
Bendruomenės projektas/sveikinimas ,,Ruo-
šiamės X Šiaurės Amerikos Lietuvių dainų
šventei Čikagoje”, LR generalinio konsulo
New Yorke Juliaus Pranevičiaus sveikinimas,
Berklee College of Music džiazo ansamblio
koncertas, šokiai. Visi laukiami!

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugola ikrast is

Po Vilnių ir jo apylinkes
galėsime keliauti „išmaniai”

Nuo šiol Lietuvos gyventojai ir užsienio svečiai Vilniaus, Trakų bei Kerna-
vės turistines traukos vietoves galės pažinti naudodamiesi mobiliąja
programa išmaniesiems telefonams. Ši programa yra tarsi virtualus gi-

das, leidžiantis turistui naudotis reikiama informacija vienoje vietoje – išma-
niajame telefone. Mobiliosios programos turinį sudaro maršrutai pėsčiomis, dvi-
račiu ir vandeniu po Vilniaus, Trakų bei Kernavės regioną. Pasirinkęs patin-
kantį keliavimo būdą ir vieną iš maršrutų, keliautojas ras ir visą reikiamą infor-
maciją apie lankytinus objektus, maršruto trasos aprašymą bei žemėlapius.
Visa informacija pateikta lietuvių, anglų, rusų ir lenkų kalbomis.

Naudotis mobiliąja programa paprasta ir patogu. Vieną kartą atsisiuntus,
ji ir liks išmaniajame telefone, o bazinė informacija galės būti nuskaitoma ne-
naudojant interneto resursų („offline” režimu). Norint dalintis informacija so-
cialiniuose tinkluose bei naudotis papildomomis programėlės funkcijomis ar
nuorodomis, būtinas interneto ryšys. Tačiau nemokama „Wi-Fi” zona veikia
daugelyje Vilniaus restoranų, kavinių, prekybos centrų bei Vilniaus turizmo in-
formacijos centre (Vilniaus g. 22). Mobilioji programa „Vilnius–Trakai–Kernavė
Tourism Routes” pritaikyta populiariausių išmaniųjų telefonų naudotojams – iOS
ir Android. Ją galima nemokamai atsisiųsti iš „AndroidMarket” bei „Ap-
pStore” taikomųjų programų parduotuvių.

Mobilioji programa išmaniesiems telefonams sukurta įgyvendinant pro-
jektą ,,Naujų turizmo maršrutų sukūrimas Vilniaus, Trakų ir Kernavės turistinėse
traukos vietovėse”. Projektą įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės admi-
nistracijos Turizmo skyrius kartu su partneriais Trakų bei Širvintų rajonų savi-
valdybių administracijomis. Projekto metu buvo sukurta naujų turizmo marš-
rutų vystymo koncepcija, įvertinti bei atrinkti lankytini objektai ir sukurti nauji
turizmo maršrutai Vilniaus, Trakų bei Kernavės regione, skirti   keliautojams
dviračiais, vandeniu bei pėsčiomis. Susipažinti su naujais maršrutais galite per-
žiūrėję juos pristatančius filmukus: 

https://www.youtube.com/watch?v=TIjVH59FrlY

https://www.youtube.com/watch?v=6tzw8Dc-cBQ

https://www.youtube.com/watch?v=8y3Io33IBn0

https://www.youtube.com/watch?v=r7L1C5BIShs
Bendra projekto vertė – 472 672,00 Lt. Iš jų 85 proc. sudaro ES parama iš Eu-

ropos regioninės plėtros fondo.

Bernardinai.lt

Turizmo parodoje ,,The new York Times
Travel Show” bus pristatoma Lietuva!

Paroda vyks 2015 m. sausio 23–25 d. Jacob K. Javits parodų centre (11
avenue/34 gatvė). Kviečiame visus užsukti ir aplankyti Lietuvos stendą. Atsi-
veskite savo draugus ir paraginkite juos apsilankyti Lietuvoje! Norinčius sava-
noriauti parodoje, kviečiame rašyti mums el. pastu kons.niujorkas@urm.lt  

Šiais metais bus pristatomi 3 kultūriniai pasirodymai: 
Sausio 24 d., šeštadienį, 12:15–12:30  val. p. p. Europos scenoje dainuos

vaikų choras iš New Jersey ,,Varpelis”.
nuo 4–4:15 val. p. p. Global scenoje šoks folkloro grupė iš New Jersey ,,Vie-

sulas”. 
Sausio 25 d., sekmadienį,  12:15–12:30 val. p. p. Europos scenoje kon-

certuos vaikų folkloro grupė iš New Jersey  ,,Spindulėlis”. 

Daugiau informacijos el. paštu www.nyttravelshow.com.  
Iki pasimatymo parodoje!

LR gen. konsulato New Yorke info


