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– 1927 m. sausio 27 d. mirė vyskupas Jurgis Matulaitis –

,,Pernykščiai lapai” – 
A. Pakarklio paroda – 5 psl.

Prisimename 
Pal. J. Matulaitį – 6 psl. 

Sausio 25 d., sekmadienį,
Vilniaus Šv. Mi-
kalojaus baž-

nyčioje pagerbtas
poetas Alfonsas
Nyka-Niliūnas (1919–
2015). Jam skirtoje At-
minimo akademinėje va-
landoje griežė Vilniaus kvar-
tetas, kalbėjo poeto bičiuliai, li-
teratūros tyrinėtojai, rašytojai.

Prieš Atminimo valandą Šv. Mi-
kalojaus bažnyčioje už mirusį poetą buvo aukojamos šv.

Mišios.
Renginį organi-

zavo Vilniaus uni-
versiteto Lietuvių li-
teratūros katedra, Li-

tuanistų sambū-
ris, Rašytojų sąjunga ir Šv. Mikalojaus parapija. 

A. Nyka-Niliūnas mirė sausio 21-ąją, sulaukęs
95 metų, Baltimorėje. Jis buvo vienas svarbiausių, mo-

derniausių XX a. lietuvių poetų, vertėjas, literatūros
kritikas.

1997 m. A. Nykai-Niliūnui paskirta Lietuvos nacio-
nalinė premija. 

Lietuvos Respublikos generalinio konsulato New
Yorke iniciatyva didžiausioje Šiaurės Amerikos tu-
rizmo parodoje „New York Times Travel Show”, ku-

rią kasmet aplanko daugiau nei 20 tūkst. lankytojų ir da-
lyvauja 150 šalių, išsamiai pristatytos turizmo Lietuvoje
galimybės.

Šiaurės Amerikos turizmo bendrovės ir Baltijos re-
gionu besidomintys amerikiečiai buvo supažindinti su pa-
grindiniais turizmo maršrutais Lietuvoje, jos istorija, kul-
tūros bei kulinariniu paveldu, specializuotu sporto bei me-
dicininiu turizmu.

Su lietuvių kultūra amerikiečius turizmo parodoje su-
pažindino net trys folkloro grupės iš New Jersey: lietuvių
liaudies dainas atliko vaikų choras „Varpelis”, lietuviš-
kais instrumentais grojo vaikų grupė „Spindulėlis”, o gru-

pė „Viesulas” lankytojus uždegė lietuvių liaudies šo-
kiais.

„New York Times Travel Show” išsiskiria ne tik
savo dydžiu, jos metu vyksta ir gausybė švietėjiško po-
būdžio seminarų. Sausio 23–25 dienomis vykusioje paro-
doje vyko net 151 turizmo seminaras, daugiau nei 100 kul-
tūrinių pasirodymų. Parodoje amerikiečiai ir New Yorko
svečiai iš kitų šalių skatinti apsilankyti ne tik Lietuvoje,
bet ir kitose Baltijos valstybėse, jiems buvo pristatytos įvai-
rios kelionės, tarp jų ir kruizinės, po Baltijos regioną.

Tomis pačiomis dienomis turizmo Lietuvoje galimy-
bės buvo pristatytos ir Didžiausioje Airijos turizmo pa-
rodoje.

URM info ir nuotrauka

Turizmo parodoje New Yorke pristatyta Lietuva

LR generalinis konsulas Julius Pranevičius (4-tas ir k.) New Yorko turizmo parodoje su ,,Viesulo” šokėjais

Kalbėjo kultūros istorijos tyrinėto-
jas Darius Kuolys



ruoja būtent taip, kad tikrai svarbūs, tikrai aktua-
lūs žurnalistiniai tyrimai taptų beveik neįmanomi.
Kritikuoti konkrečius prezidentus, generolus, tei-
sėjus, juolab iš jų tyčiotis, – nevalia, nes jie, matot,
jautrūs, jiems neužginta teisė mėgautis privatumu.
Net ir turėdami akivaizdžiausių nuodėmių konk-
retūs prezidentai, generolai ir teisėjai turi daug ga-
limybių apsimesti neteisingai apkaltintais ir todėl
pasijusti iki širdies gelmių įsižeidusiais. 

Jų „garbę ir orumą” Vakaruose narsiai gina iš-
tisa teisėsaugos armija: teismai, prokurorai, ants -
toliai, advokatai. Kiekvienas drąsesnis, aštresnę
plunksną valdantis žurnalistas Vakaruose rizi-
kuoja sulaukti milžiniškų finansinių baudų ar net
daboklės už nekalčiausią palyginimą, menkiausią
netikslumą, kai atidžiai žvelgia į politikų, finansi-
ninkų, kariškių veiklą.     

O kas, vaizdžiai tariant, gina pranašo Mahometo
garbę ir orumą?

Jei laisvosios visuomenės bruožas – teisė tyčiotis
iš svetimos religijos simbolių, man tokios spaudos
laisvės nereikia. Man reikia teisės kritiškai, piktai,
priekabiai analizuoti ne abstrakčius simbolius. Bet
Vakarų civilizacija šią mano teisę būtent ir yra ap-
ribojusi. Ji tik apsimeta, jog Europos Sąjungoje šven-
tai laikomasi spaudos laisvės principų.

Todėl ir turime didįjį Vakarų civilizacijos pa-
radoksą: kritikuoti pranašą Mahometą, kuris nie-
kam nieko nėra padaręs blogo ir niekad blogo ne-
padarys, – galima; kritikuoti konkrečius politikus,
finansininkus ir kariškius, nuo kurių veiksmų pri-
klauso mūsų gyvenimas, – keblus, sudėtingas už-
davinys. 

Akivaizdu, jog Prancūzija nelinkusi pripažinti
savo klaidų. Jei būtų norėję taikos, milijonai pran-
cūzų būtų išėję į Paryžiaus gatves ... atsiprašyti mu-
sulmonų dėl pranašą Mahometą įžeidžiančių kari-
katūrų. Taip, laisvoje visuomenėje negali egzistuo-
ti draudžiamų temų. Bet laisva visuomenė privalo
suvokti, kas yra netaktiškas elgesys. Civilizuota vi-

suomenė privalo smerkti netaktišką sa-
vųjų elgesį.

Štai tik tada, atsiprašę musulmo-
nų dėl šlykščių karikatūrų, mes būtu-
me turėję moralinę teisę reikalauti
musulmonų atsiprašymo dėl barba-
riško žurnalistų žudymo. Atsiprašy-
dami musulmonų mes galėjome tikėtis
svarbiausiojo: jie patys ims tramdyti
fanatikus.

Bet mes net neišbandėme šios tak-
tikos. Todėl ir baugu. Viena iš didžiausių ir įtakin-
giausių Vakarų civilizacijos atstovių seniai nebežino,
kas yra taktiškas, subtilus, prasmingas elgesys.
Prancūzams seniai derėjo išeiti į milijonines de-
monstracijas. Prancūzams derėjo protestuoti dar tuo-
met, kai krikščioniška Rusija su žeme sulygino mu-
sulmoniškąjį Grozną, kai krikščioniška Armėnija,
padedama tos pačios krikščioniškos Rusijos, grobė
musulmoniškojo Azerbaidžano teritoriją, kai krikš-
čionys osetinai iš musulmoniškosios Ingušijos atėmė
Prigorodnyj rajoną, kai armėnų teroristai Europos
sostinėse sprogdino dešimtis turkų diplomatų. Mu-
sulmonams padarytų skriaudų, už kurias atsakin-
ga Vakarų civilizacija, – gausu. Ir nereikia apsimesti,
kad mes nežinome, ką esame blogo padarę musul-
monams. 

Taigi prancūzai galėjo, bet nesurengė milijoni-
nių protesto eitynių ir 1991-aisiais, kai Kremlius sau-
sio mėnesį žudė nepriklausomybę paskelbusios ka-
talikiškos Lietuvos gyventojus, o metais anksčiau –
musulmoniškojo Azerbaidžano sostinės Baku žmo-
nes...

Progų protestuoti – be galo daug. Prancūzai tu-
rėjo puikią progą piktintis, kai jų valdžia ir versli-
ninkai sumanė modernius karo laivus „Mistral” par-
duoti teroristinei Rusijai. Prancūzai galėjo šiomis
dienomis išeiti į gatves užjaust dėl savo laisvės, ne-
priklausomybės ir europietiškų vertybių kasdien
žūstančius  ukrainiečių karius. Tokias prancūziškas
eisenas aš būčiau laikęs prasmingomis. 

Bet Paryžius pasirinko kitą kelią. Tas kelias –
beprasmės konfrontacijos kelias, neabejotinai pa-
reikalausiantis aukų iš abiejų pusių. Jis išsiurbs iš
Europos biudžeto milžiniškų finansų, reikalingų sau-
gumui užtikrinti. Jis neabejotinai susilpnins Vakarų
dėmesį pagalbos stokojančiai Ukrainai ir pakurstys
teroristinės Rusijos įžūlumą.

Štai kodėl man nepatinka šiandieninė Prancū-
zija.

Jeigu tektų atsakyti į klausimą, ar
galimas draugiškas krikščionių
ir musulmonų sugyvenimas, tei-

giamą ar neigiamą variantą pasirink-
tumėte? Šių eilučių autorius rinktųsi
atsakymą: „taika įmanoma”. Žinoma,
labai nuoširdžios draugystės nedera
norėti, nes rungtynės dėl įtakos sferų –
neišvengiamos. Visuomet bus trinčių,
nesusipratimų, barnių. Kad ir dėl naf-
tos. Bet gyventi be sprogdinimų ir šaudymų – argi
neįmanoma? 

Beje, taika – čia pat, ranka pasiekiama. Vakarų
pasauliui tereikia atsikvošėti – pradėti gerbti, ver-
tinti, branginti, puoselėti savąją laisvę, savo papro-
čius, savo religiją. Būtent: mes, Vakarų civilizacija,
pradedame nebesuvokti, kas yra tikroji laisvė ir kam
ji reikalinga. 

BBC pranešė, esą Didžiosios Britanijos prem-
jeras Deivid Cameron nesutinka su Šventuoju Tėvu,
manančiu, jog negalima juoktis iš religijos. BBC ci-
tuoja britų premjero žodžius, girdi, laisvojoje vi-
suomenėje egzistuoja teisė įžeidinėti religinius kito
žmogaus jausmus. 

Jeigu britų premjeras būtent taip pasakė, jei tai
– ne vertėjų klaida, leiskite nusistebėti. Chuliganų,
banditų, narkomanų ir girtuoklių landynėse įžeidi-
nėti tikriausiai galima viską, kiek geidžia širdis. Bet
ar civilizuotose valstybėse patyčios iš religijos sim-
bolių – tikrai toleruotinos? 

Nei prancūzai, nei britai, nei jokia kita krikš-
čioniška Europos Sąjungos tauta, priskirianti save
civilizuotoms bendrijoms, neturėjo moralinės teisės
šaipytis iš pranašo Mahometo. Mes, krikščionys, to-
kios teisės niekad neturėsime. Moralinę teisę šaipytis
iš pranašo Mahometo turi tik ... musulmonai. 

Lygiai taip pat musulmonai neturi moralinės tei-
sės šaipytis iš mūsų religijos. Tokia štai paprasta, aki-
vaizdi tiesa. Net ir laisvojoje visuomenėje esama da-
lykų, kurie netoleruotini bei smerktini. Ir labai ge-
rai, kad laisva visuomenė nėra absoliučiai laisva.

Juk nesvarbu, kad Prancūzijos įstatymai ne-
draudžia šaipytis iš musulmonams šventų dalykų.
Kiekviena civilizuota visuomenė be baudžiamųjų ko-
deksų privalo jausti, suvokti, atpažinti, kas gražu, to-
dėl toleruotina, ir kas bjauru, todėl nevartotina. 

ES įstatymuose neužfiksuoti milijonai draudi-
mų. Ir nereikia jų visų įrašyti į baudžiamuosius bei
civilinius kodeksus. Mūsų galvose ir be baudžiamųjų
kodeksų privalo kirbėti žinojimas, kas yra „blogas
tonas”. Mes juk puikiai jaučiame, kada galima, o
kada nedera šaipytis iš Prancūzijos prezidento ar Di-
džiosios Britanijos karalienės. Tad kodėl ši nuovo-
ka mus apleidžia, kai vertiname prancūzų žurnale
„Charlie Hebdo” paskelbtas karikatūras? 

Naujoji liūdnai pagarsėjusio prancūziško žur-
nalo vadovybė išdrįso pareikšti, jog, „piešdami Ma-
homedo karikatūrą, jie gina religijos laisvę ir tuo pa-
čiu – dar ir žodžio laisvę”. Šis jų įsivaizdavimas pri-
mena sveiku protu nesuvokiamą abrakadabrą. Jei-
gu „Charlie Hebdo” žurnalistams knieti demonst-
ruoti drąsą bei ginti spaudos laisvę, važiuokite į Rytų
Ukrainą demaskuoti rusų kariškių žiaurumų, į
Šiaurės Korėją – fiksuoti žmogaus teisių pažeidimų
arba į Rusiją – Kremliaus diktatoriaus nusikaltimų. 

Tikroji spaudos laisvė – kai žurnalistai narplioja
konkrečių prezidentų, generolų, teisėjų, premjerų,
bankininkų, mafijos bosų nuodėmes. Tikroji spau-
dos laisvė – kai žurnalistai nebijo kritiškai žvelgti
net į holokausto, genocido, karų, separatizmo, nu-
sikaltimų žmoniškumui temas. Tikroji spaudos
laisvė – kai žurnalistai analizuoja, ar slaptosios tar-
nybos tarnauja visuomenės interesams. Štai dėl to-
kio pobūdžio žurnalistinių tyrimų verta rizikuoti,
verta aukoti gyvybę. 

Bet Vakarų civilizacija savo įstatymus konst-
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Nepriklausomybės minėjimas Čikagoje 
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Švč. Mergelės Marijos  Gimimo bažnyčioje Marquette Parke
11 val. ryto šv. Mišios

12 val. p. p. minėjimas 
parapijos salėje

Filmas:�

,,Kovos�sūkuryje:�prof.
Landsbergis�Čikagoje

1991”
Visus�kviečia
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‘liaudies respublikoms’ bei jų liaudžiai, joms riedant
į visiškos humanitarinės katastrofos bedugnę, karas
– vienintelė išeitis ir gyvenimo būdas”.

Rusijoje propaganda yra kitas frontas, kuris yra
ne mažiau svarbus. Pakeliui norisi paminėti apie vie-
ną nuotrauką, kuri buvo paskelbta „Delfi” – Kryme
į žemę įkastas didžiulis plakatas, ant kurio parašy-
ta: „Nors akmenys iš dangaus, mes – tėvynėje”. Toks
karštas, už širdies griebiantis šūkis abejotina, ar yra
pačių Krymo gyventojų sugalvotas, o tuo labiau – įgy-
vendintas, nes metalinė konstrukcija tvirtai įce-
mentuota į žemę ir jai įrengti reikėjo ne vieno dar-
bininko su keliamuoju kranu jėgos. Todėl lengva šir-
dimi galima sakyti, kad tai rusiška propaganda, nes
reikia palaikyti Krymo gyventojų dvasią ir nacio-
nalistiniu šūkiu pakelti nuotaiką, dargi priversti juos
vis dar džiaugtis, kad „esame tėvynėje”. O iš tikrų-
jų žmonių gyvenimas ten baisus, tuo labiau, kad len-
da įrodymų, jog krymiečiai ne taip labai ir norėjo tap-
ti Rusijos piliečiais. Štai šiomis dienomis buvo pa-
skelbtas rusų saugumo karininko Igorio Girkino-
Strelkovo, kuris giriasi vadovavęs persversmo Kry-
me paruošimui, naujas interviu. Jis sako, kad jo va-
dovaujami rusų kareiviai jėga, ginklu, varė Krymo
gyventojus balsuoti už atsiskyrimą nuo Ukrainos.
(Čia prisimena rusų bolševikų vado Lenino tezė:
„Mes geležiniais rimbais varom žmones į rojų”. Tai-
gi bolševizmas Rusijoje toliau klesti.) O atsivėrė ka-
rininkas dėl to, kad yra piktas ant savųjų, nes buvo
išvarytas iš Ukrainos ir jo svarbią vietą užėmė
kiti. Mat separatistų ir jų pagalbininkų iš Rusijos
sluoksniuose yra didžiulis susiskaldymas – jie ne-
pasidalija valdžia ir įtaka, vyksta netgi tarpusavio
susišaudymai. Ten veikia įvairiausios jėgos – Rusi-
jos karinės pajėgos, Rusijos kazokai, vietiniai se-
paratistai rusai, savanoriai iš Čečėnijos ir kitur, no-
rintys pažaisti karą, ir kt. (Kitame interviu I. Gir-

kinas-Strelkovas yra įspėjęs dėl galimo
„Maskvos maidano”, kuris gali prasidėti
„ekonominio kracho” fone ir „niekuo ne-
slepiamos Donbaso gyventojų rusų iš-
davystės”. „Jei jis (Putinas) ir toliau
elgsis taip, kaip dabar, mes tapsime kai-
mynais... kamerose Hagoje. Žinoma, jei
mus ten dar gyvus nugabens”, – teigė jis.)

Taigi propaganda ir toliau lieka pa-
grindinė priemonė palaikyti tautos pa-
lankumą. Labai įdomu, kad į propagan-

dą yra įtraukiamas netgi verslas. Juokingą atsiti-
kimą papasakojo viena pirkėja, atsiuntusi į dien-
raščio redakciją laišką. Ji rašo, kad viename Lietu-
vos prekybos centre ji pirko dantų pastos, kuri
buvo pagaminta Rusijoje, ir pirkinio dėžutėje rado
propagandinį laišką apie dabartinę Rusijos padėtį,
kuris baigėsi išvada: „Neaišku, kas labiau nukentės
– mes ar tie, kurie atsisakė su mumis bendradar-
biauti”. Parduotuvės buvo priverstos tokius laiškus
rankiniu būdu išimti iš pakuočių, nes prekybos cent-
rai jau dešimtimis gauna skundų dėl rusiškos pro-
pagandos.

Lietuvoje propaganda bandoma stabdyti ir ri-
bojant rusiškų televizijos kanalų retransliavimą, o
Europa suskubo steigti savo kanalą rusų kalba. Ru-
sijoje skleidžiama propaganda normaliai mąstan-
čiam europiečiui tiesiog nepakeliama. Pvz., rodomos
nuolatinės diskusijos Ukrainos įvykių tema. Daly-
vauja būrys Putino propagandistų ir pasikviečiamas
vienas kitaip mąstantis. Atseit – išlaikomas princi-
pas – išklausyti ir antrąją pusę. Propagandistai iš-
pila laviną melo apie ukrainietišką fašizmą, apie tai,
kaip tie fašistai vaikus prikala prie lentos ir t. t., ir
tada leidžia kalbėti „kitai pusei”. Tas žmogelis ištaria
įžanginę frazę ir ant jo užgriūva propagandistų
cho ras. Ir taip kiekvieną kartą jam prasižiojus. Ve-
dantysis „diskusijos” nestabdo. Valandos laida bai-
giasi, žinoma, propagandistų pergale, o rusiškas žiū-
rovas naujos informacijos neišgirsta. Todėl Rusijos
opozicija tuose disputuose net ir nebesilanko. 

Putinistų aršiai puolamas rusų dainininkas
Andrejus Makarevičius, kuris vis dar laiko nepri-
klausomą frontą, nors jo koncertus bando ardyti ne
tik vietinės valdžios Rusijos provincijoje, bet ir
saugumo pajėgos, neseniai pareiškė: „Vieną kartą
mums pasakys tiesą, bet mes nepatikėsim”. 

Nauji karo veiksmai Ukrainoje vėl
prikaustė mūsų žvilgsnius. Lie-
tuviai labai jautriai reaguoja į ži-

nias iš to regiono. Visa žiniasklaida su re-
tomis išimtimis spausdina komentarus,
kupinus užuojautos ukrainiečiams ir
kaltinimų Putino Rusijai. Rusijos agre-
sija Ukrainoje, galima sakyti, toliau lie-
ka pagrindinė Lietuvos žiniasklaidos
tema. Nėra dienos, kad nors vienas ko-
mentaras ta tema nekabėtų internetiniuose
dienraščiuose ar nepasirodytų popieriniuose pus-
lapiuose. Kodėl? Turbūt visiems suprantama – oku-
pacijos grėsmė mūsų patirtyje dar neužgijusi žaiz-
da. Laimės ar pralaimės Ukraina, reikš ir mūsų pa-
čių pergalę ar pralaimėjimą. Palaužęs Ukrainą Pu-
tinas gali eiti toliau.

Štai komentatorius Vytautas Dumbliauskas Ru-
sijos ir separatistų jėgoms nauja jėga pradėjus ap-
šaudyti Mariupolį – vartus į Krymą – svarsto apie
naujo Rusijos agresijos protrūkio priežastis. Jis
pradeda nuo karo Ukrainoje pradžios ir sako, kad Pu-
tinas jį pradėjo siekdamas pakelti savo autoritetą.
2013 m. Rusijos spaudoje buvo pasipylusios grės-
mingos žinios apie Rusijos ekonomikos žlugimą, o pa-
ties Vladimiro Putino reitingas tesiekė 30 proc. Rei-
kėjo kažko imtis norint pakelti vado autoritetą ir už-
kariauti tautos palankumą. Imtasi Krymo okupaci-
jos, prieš tai tautoje įžiebus nacionalistiškas nuo-
taikas apie didžiąją Rusiją, apie savųjų gelbėjimą ir
amžinus nacionalinius interesus. Efektas buvo stul-
binantis. Populiarumas pakilo iki 80 proc. Šių metų
pradžioje reikalams Rusijoje ypač pablogėjus – mai-
tintoja nafta katastrofiškai pinga, sankcijos ėmė veik-
ti parduotuvių asortimentą, ėmė brangti maisto
produktai, investuotojai ėmė bėgti iš Rusijos, taigi
vėl reikėjo ko nors imtis. O svarbiausia – Putinas įsi-
žeidė, kad pasaulis jo nebegerbia, su juo nebesiskaito:
tai rodo B. Obama metinė kalba, įvairūs Europos va-
dovų pareiškimai, atsisakymas pakviesti jį į Aušvico
(Lenkijoje) išlaisvinimo minėjimą (kur dalyvaus apie
50 šalių atstovai, taip pat ir Lietuvos prezidentė), dar
įžeidimai viršūnių susitikime, kur su juo niekas ne-
norėjo bendrauti, – taigi reikėjo parodyti, kad jis čia
svarbiausias ir kad Vakarai tegu mato, jog jis šiame
regione yra šeimininkas, nuo jo priklauso, ar regione
bus karas, ar taika. Politologui atrodo, kad būtent Pu-
tino įsižeidimas paskatino naujus puolimus Rytų Uk-
rainoje. Jis sako, kad Rusijos ekonomikos žlugimo
požymiai paprastų žmonių dar nepasiekė ir blo-
giausia dar bus ateityje. Kol kas pinigus praranda tik
milijonieriai ir valstybė. 

Na, bet kad karinis puolimas yra vykdomas ru-
siško Krymo situacijai pagerinti, to irgi negalima at-
mesti. Jeigu bus užimtas dabar bombarduojamas Ma-
riupolis, Rusija prakirs sau sausumos kelią į Krymo
pusiasalį ir galima bus ten likusius žmones lengviau
aprūpinti. Taigi, galima sakyti, vyksta Krymo ope-
racijos tąsa. Nutiesus kelią į Krymą sausuma vėl ga-
lima būtų pakutenti eilinių rusų savimeilę – gelbė-
jame savus, nepaliekame savųjų bėdoje. 

Komentatorius Vytautas Bruveris sako, kad
gali būti, jog Kremlius žengė šį žingsnį „tik įsitiki-
nęs, kad naujų sankcijų dėl jo veiksmų Vakarai neį-
ves, o dabartinės sankcijos, kad ir neatšauktos, vis
dėlto nesugriaus Rusijos ekonomikos ir, tuo labiau,
neišklibins režimo. Dėl to, kad Vakarai nesiims
naujų sankcijų, Kremlius gali būti ir teisus. Kol kas
taip ir atrodo. Dėl vis prastėjančios savo ekonomikos
jis, žinoma, gali ir klysti. Bet jo veiksmai, kita ver-
tus, gali būti padiktuoti būtent ir šios grėsmės.
Universali diktatūrų išmintis – jei ūkyje ir apskri-
tai vidaus kieme vis blogiau ir ten viskas ant žlugi-
mo krašto, griebkis pergalingo karo. Ir nesvarbu, kad
toks karas tik dar labiau pablogina padėtį ir padidina
žlugimo pavojų. Tiesiog reikia demonstruoti jėgą iki
pat galo, o ten – žiūrėk, gal ir ‘prašoksim’. O pačioms
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Ką reiškia naujas Rusijos 

agresijos Ukrainoje protrūkis
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Lietuvos URM smerkia Rusijos agresiją prieš Ukrainą

Lietuvos Užsienio reikalų ministerija
griežtai smerkia didėjančią Rusijos
agresiją prieš Ukrainą. Esame su-

krėsti žinių apie karinę ataką prieš Mariu-
polio miestą, per kurią žuvo taikūs gyven-
tojai,  tarp jų ir vaikai. Šis puolimas – tai dar
vienas grubus Minsko susitarimų pažeidi-
mas. Reiškiame nuoširdžią užuojautą aukų
artimiesiems ir raginame ištirti šį nusikal-
timą, o kaltuosius kuo greičiau patraukti at-
sakomybėn.

Volnovachos tragedija, gyventojų žūtis
autobusų stotelėje Donecke, Mariupolio ap-
šaudymo aukos – kiekvieną dieną su dideliu
nerimu stebime, kaip katastrofiškai auga aukų,
tarp jų civilių gyventojų, skaičius Rytų Ukrainoje.
Tęsiasi Krymo totorių persekiojimas ir sistemingi
žmogaus teisių pažeidimai Rusijos aneksuotame Kry-
me. Ypatingą susirūpinimą kelią vieši Rusijos va-
dovybės pareiškimai, kuriais skatinamas smurtas ir
agresija.

Raginame visas konflikto puses neeskaluoti
įtemp tos situacijos, nedelsiant sėsti prie derybų

stalo ir ieškoti konflikto sprendimo  tarptautinės tei-
sės ir Ukrainos Konstitucijos rėmuose, o neiti jėgos
keliu. Rusija privalo prisiimti atsakomybę už tebe-
sitęsiančią agresiją, išvesti karines pajėgas iš Uk-
rainos teritorijos, nutraukti  teroristų ir nelegalių
ginkluotų grupuočių rėmimą ir apginklavimą bei  su-
daryti sąlygas tarptautinės sienos tarp Ukrainos ir
Rusijos Federacijos kontrolės atkūrimui.

URM info
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JAV Lietuvių Bendruomenės XX Tarybos
trečioji sesija įvyko 2014 m. spalio 10–12 die-
nomis Glendale, Cali fornia. Sesijų metu Ta-
rybos nariai iš klau so ir tvirtina JAV LB Kraš-
to val dybos ataskaitas, sąmatas ir pa ruošia
ateinančių metų veiklos nuta rimus, kurie nu-
sako esminę JAV LB Krašto valdybos veiklos
kryptį. 

Visuomeninių reikalų veiklos sri tyje JAV LB
XX taryba priėmė šiuos nutarimus:

1. Įpareigoja LR Seimo/PLB ko misijoje dir-
bančius JAV LB atstovus pasiūlyti į ateinančios se-
sijos darbotvarkę šiuos klausimus ir temas:

a. pilietybės įstatymo pataisos;
b. raginimai Lietuvos valdantie siems dabar

pradėti skirti 2 proc. nuo Lietuvos bendrojo vidaus
produkto (BVP) krašto apsaugai. (NATO gyny bai);

c. patriotizmo ugdymas užsienyje ir Lietuvoje;
d. laisvosios prekybos sutarties tarp JAV ir Eu-

ropos Sąjungos stat u sas ir galimybės;
e. LR kariuomenės ir visos tautos parengimas

ginti Lietuvą esant kari niam konfliktui, t. y. civili-
nės apsaugos ir pratybų organizavimo (ypač mies-
 tuose) galimybės, karinio rezervo subūrimas į ko-
mandų struktūras; 

f. parama televizijos kanalui ru sų kalba, per-
duosiančiam objekty vias (be propagandos) žinias ru-
sams, gyvenantiems Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

2. Įpareigoja JAV LB Krašto val dybą kreiptis į
LR Vyriausiąją rinki mų komisiją, kad būtų sukur-
tos at skiros rinkimų apygardos užsi-
enyje gyvenantiems LR piliečiams ir
pastarieji turėtų teisę išrinkti tik užsie -
nyje gyvenantiems LR piliečiams at sto-
vausiančius LR Seimo narius. 

3. Įpareigoja JAV LB KV Visuo me-
 ninių reikalų tarybą bei JAV LB apy-
linkes kreiptis į JAV administra ciją,
Senatą, Kongresą bei spaudą, ra ginant
vykdyti 1994 m. gruodžio 5 d. JAV, Ru-
sijos ir D. Britanijos pasirašy tą Buda-
pešto memorandumą (vėliau patvir-
tintą Kinijos ir Prancūzijos), ku riuo įsi-
pareigota apsaugoti Ukrai nos nepri-
klausomybę, teritorijos vien tisumą ir
suverenitetą: 

a) prašant nepripažinti okupuoto
Krymo prijungimo prie Rusijos Fede-
 racijos;

b) išreiškiant susirūpinimą dėl
Krymo totorių ir ne rusų kilmės as me-
 nų, gyvenančių Kryme, žmogaus ir
pilietinių teisių pažeidimų; 

c) suteikiant Ukrainos vyriausybei
priemones, padėsiančias apsiginti ir
sustabdyti karinius veiksmus Ukrai-
nos teritorijoje, t. y. teikiant prieš tan-
kinius ir priešlėktuvinius ginklus, ra-
daro paslaugas, „drones”,  kariuome-
nės ekspertų pagalbą, rei kalingą in-

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

formaciją ir karinės prie žiū ros techniką. 
4. Skatina remti peticiją dėl so vietinių skulptūrų

pašalinimo nuo Ža liojo tilto Vilniuje. 
5. Šalia naujų nutarimų, JAV LB Krašto valdy-

ba yra įpareigota tęsti šiuos, ankstyvesnėje sesijoje,
priimtus nutarimus:

a) raginti LR Seimą sukurti ir be referendumo
priimti pilietybės įsta ty mo pataisas;

b) sukurti „Pilietybės išsaugojimo darbo grupę”,
kuri rūpintųsi vi sais užsienio lietuviams svarbiais
pilietybės klausimais;

c) raginti JAV LB Krašto valdybą ir apylinkes
kreiptis į JAV Seimo ir Atstovų Rūmų narius prašant
juos stoti į „Baltic Caucus”; prašyti, kad būtų libe-
ralizuotas ir pagreitintas pigesnis suskystintų  dujų
eksportas į Lietuvą; kad būtų sustiprinta NATO ir
JAV apsauga Lietuvai įkuriant nuolatinę NATO
bazę, pratęsiant 173-iosios oro desantininkų kuopos
išlai kymą neribotam laikui, įkuriant nuolatinę
NATO jūros bazę Baltijos jūroje ir įrengiant JAV prie-
šraketinės gynybos sistemos bazę Lenkijoje.

Kultūrinės veiklos srityje JAV LB taryba priė-
mė šiuos nutarimus:

1. 2015 metai yra paskelbti etnografinių  regio-
nų metais. Tuo tikslu įpa reigoja JAV LB Krašto val-
dybą:

a. parodyti iniciatyvą Lietuvos Etnografinių re-
gionų pristatymui, jų kultūros  puoselėjimui ir isto -
riniam išlikimui;

b. ištirti galimybes ir pakviesti profesionalią et-
nografinę folkloro gru pę, kuri galėtų surengti kele-

tą kon certų skirtingose vietovėse;
c. raginti apylinkes daugiau bendradarbiauti su

Tautodailės institutu.
2.  Mažėjant spaudos prenumeratorių skaičiui

nyksta ir lietuviška ži niasklaida. Taryba įpareigo-
ja JAV LB Krašto valdybą organizuoti vajų lie tuviš-
kai spaudai paremti.

3. Pradėti ruoštis Lietuvos Nepri klausomybės pa-
skelbimo 100-mečio pa minėjimui, renkant medžia-
gą apie Vasario 16-tosios šventes, švęstas JAV ir pa-
teikti  programos rengimo darbo grupei „Siūlomo
projekto dėl Lietu vos Valstybės atkūrimo šimtmečio
pa minėjimo paraiškos formą”. 

4.  Šalia naujų nutarimų, JAV LB Krašto valdy-
ba yra įpareigota:

a) rūpintis Broniaus Makausko kny gos „Histo-
ry of  Lithuania” išleidimu;

b)  aktyviai reklamuoti ir skatinti visus lietuvius
dalyvauti X Dainų šventėje Čikagoje 2015 metais ir
XV Tautinių šokių šventėje, Baltimorėje 2016 me-
tais;

c)  tęsti teatro festivalių organizavimą ir pro pa-
guoti profesionalaus me no atlikėjų sklaidą.

Švietimo veiklos srityje JAV LB taryba priėmė
šiuos nutarimus:

1. Ragina JAV LB KV Švietimo tarybą, bendra-
darbiaujant su Lietu vos kompetentingomis institu-
cijomis, pradėti kurti programą silpnai lietuvių
kalbą mokantiems mokiniams. 

2. Ragina JAV LB KV Švietimo ta rybą sužinoti
ar yra paklausa kurti naujas šeimos stovyklas įvai-

riose apy linkėse. Jei paklausa yra, pa-
teikti informaciją kaip tokias stovyklas su-
kurti.

3. Ragina JAV LB KV Švietimo ta rybą
supažindinti lituanistines mo kyk las bei
apylinkes su buvusios JAV ambasadorės
Lietuvoje Anne Derse Excel programa,
kuri siunčia moki nius iš Lietuvos į JAV.

4. Šalia naujų nutarimų, JAV LB Kraš-
to valdyba yra įpareigota:

a) pradėti ruošti šokių / ratelių prog-
ramas su šokių vaizdajuos tėm ir muzika,
kurios tiktų nuo prieš-darže linio amžiaus
iki 6-tos klasės lituanistinių mokyklų mo-
kiniams;

b) skatinti lituanistinių mokyklų mo-
kytojus naudotis internetinėm ga li mybėm
bei pateikti pamokų medžiagą į tinklala-
pį, www.vaizdopam kos.lt .

Organizacinės veiklos srityje JAV LB
taryba priėmė šiuos nutari mus: 

1. Paruošti reikalingą JAV Lietu vių
Bendruomenės pristatymą („marketing”)
jaunimui ir jaunesniajai kar tai, ypač
tiems, kurie su Lietuvių Ben druomene yra
mažai susipažinę.

2. Įsteigti apmokamą darbo vietą JAV
Lietuvių Bendruomenės  do  ku   men taci jos
tvar kymui.

JAV Lietuvių
Bendruomenės
trečiosios
sesijos
nutarimai

JAV LB XX Tarybos trečiosios sesijos dalyviai Glendale, CA.
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Nuotrauka atminčiai – sau ir kitoms kartoms
2014 m. rudenį Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapija Brighton Parke pažymėjo savo gyvavimo 100-metį. Rugsėjo
mėnesį, ruošiantis svarbiausiems jubiliejiniams ren-giniams – iškilmingoms šv. Mišioms rugsėjo 21 d. ir pokyliui rugsėjo 28-ąją, Ame-
rikos lietuvių Romos katalikių Moterų sąjungos Brighton Parko skyriaus narės įsiamžino bažnyčioje.   Iš k.: Vida Tijūnėlienė, Stasė
Viš čiuvienė, parapijos klebonas  kun. Robert Coleman,  klebono padėjėjas kun. Armando Ramirez-Ruiz, Salomėja Daulienė, Stefa
Miliauskienė ir Elena Majauskienė. Stovi iš d.: Bronė Maleckienė, Pontiac Palmyra, Lois Dante, Vida Šilienė, Emilija Pretkelienė ir
Elvyra Gediminas. Trečioje eilėje iš k.:  Nijole Viščiūtė-Oker, Alina Vadeišienė, Dalia Urbonienė, Janina Davydavičienė.  Ši nuotrauka
buvo įtraukta ir į jubiliejinį parapijos leidinuką. Rasos�Miliauskaitės�nuotr.

3. Šalia naujų nutarimų, JAV LB
Krašto valdyba yra įpareigota tęsti
JAV Lietuvių Bendruomenės Strate gi-
 nio plano vystymą ir paskelbti išva das
artimoje ateityje.

Socialinių reikalų veiklos srityje
JAV LB taryba priėmė šiuos nu tari-
mus:

1. Įpareigoja JAV LB KV Socia li nių
reikalų tarybą užtikrinti, kad kiek vie-
noje apylinkėje būtų paskirtas asmuo,
kuris rūpintųsi socia li niais klausi-
mais, ir kad sudarytų to kių asmenų są-
rašą su susisiekimo duo menimis ir
tai paskelbtų JAV LB tinklalapyje.

2.  Šalia naujo nutarimo, JAV LB
Krašto valdyba yra įpareigota tęsti
šiuos nutarimus:

a) raginti apylinkes, kad jos pre nu-
meruotų  „Pensininko” žurnalą, jį
platintų savo apylinkėse ir užsakytų
tiems, kurie nėra finansiškai pajė gūs; 

b)  įsteigti ir paruošti internetinį
informacinį  „vadovėlį” socialiniais
klausimais.

Religinių reikalų veiklos srityje
JAV LB taryba priėmė šiuos nuta ri-
mus:

1. Ragina JAV LB KV Religinių rei-
 kalų tarybą supažindinti lituanisti-
 nių mokyklų mokinius su naujai iš-
 rinkto Popiežiaus Pranciškaus, kaip
pasaulinio garso asmenybės, gyveni-
 mu ir veikla.

2. Pageidaujant tėveliams, ragin-
ti tikybos mokytojus lietuviškai ruoš-
 ti katalikus vaikus Pirmosios Komu-
 nijos ir Sutvirtinimo Sakramento
šventėms.  

3. Kadangi 2014 metai yra pa skelbti
ekumeniniais krikščioniškais  Šeimos
metais su šūkiu „Kad Jūsų džiaugsmui
nieko netrūktų”, raginti apylinkes su-
rengti šeimos šven tes, daugiau dėmesio
skirti jaunoms šeimoms. 

4. Šalia naujų nutarimų, JAV LB
Krašto valdyba yra įpareigota tęsti
šiuos nutarimus:

a)  raginti apylinkes, kuriose vyks-
 ta lietuviškos religinės apeigos, bent
kartą per metus  suruošti religi nes ap-
eigas jaunimui;

b) siūlyti lituanistinėse mokyklo-
se supažindinti jaunimą su lietuviš ku
religiniu menu (pvz., koplytė lėmis,
rūpintojėliu, Aušros Vartų ir Šiluvos
Marijos paveikslais ir t. t.) bei su lie-
tuviškomis religinėmis tradicijo mis
(pvz: atlaidai, verbos).

Jaunimo reikalų veiklos srityje
JAV LB Taryba priėmė šiuos nuta ri-
mus:

1. Įpareigoja JAV LB KV su rink ti
informaciją iš apylinkėse vei kiančios
jaunimo veiklos atsakant į du klausi-
mus: kokia veikla yra ski riama jau-
nimo poreikiams įgyvendinti ir kokia
veikla jaunimą daugiausiai pritrau-
kia/domina.

2.  Skatina JAV LB KV jaunimo at-
stovą suruošti kas du mėnesius te le-
 konferencinį pokalbį su apylinkių val-
dybų jaunimo atstovais, aptarti eina-
 muosius reikalus, iškilusius klau si-
mus, problemas bei pasiūlymus.

3. Skatina JAV LB KV toliau tęsti
LISS programą ir palaikyti artimus ry-
šius su JAV  LJS.

Pastaba: Visus nutarimus, kurie
buvo priimti JAV LB XX tarybos tre-
čioje  sesijoje, galite rasti JAV Lie tuvių
Bendruomenės tinklalapyje www.lit-
huanian-american.org

Sučiupti laiką kaip žvirblį

Alvydas Pakarklis  Čikagos me no mylėtojams žinomas
kaip ne nuilstantis, energingas, savo darbais džiu-
ginantis keramikas. Jo darbais gėrisi ne tik Čikagos,

bet ir Lietuvos bei kitų šalių  meno mylėtojai. Džiugu, kad
š. m. sausio 24 d., šeštadienį, jo  darbų  gerbėjai gausiai su-
sirinko į   ,,Sielos” ga lerijoje (Lietuvių dailės muziejus Le-
monte) surengtą meni ninko parodą apžiūrėti autoriaus įspū-
 dingų darbų – ,,Keturvėjininkai”, ,,Kažkas užbangavo”, ,,Iš-
krapšysiu aš jas” ir daugelį kitų (parodoje eksponuoti dau-
giau nei 55 darbai). Originalūs, preci ziš kai atlikti kerami-
kos meno kūriniai netruko užkariauti žiūrovų dėmesio (bu -
vo nupirkta ne mažai dar bų).

Pasveikinti autoriaus, su-
rengus kūrybinę parodą
bei pasidžiaugti galerijos
„Siela” veikla at vyko
drau gai, pažįstami bei me -
no vertintojai. Menininko
teigimu: ,,Dailininkas gy-
 vas tol, kol darbuojasi,
nekreipdamas dėmesio

į tai, kaip kiti kažkur nudul-
kėjo, o dar kiti ant kulnų tun-
tais lipa... Savo kū ryba visada
noriu išreikšti tai, kas šiuo
metu yra  svarbu – tą laiko
tėkmės pojūtį sučiupti – kaip
žvirblį”. Pa roda veiks iki vasario 8 d. At-
vykite pasigrožėti keramiko A. Pa-
kark  lio darbais!

,,Draugo” info

Raimondo�Šenausko�nuotraukos�
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Sausio 27-ąją prisimename ,,Dievo vyrą”

Jurgis Matulaitis gimė 1871 m. balandžio 13 d.
Lūginės kaime, netoli Marijampolės. Buvo
jauniausias, aštuntas, vaikas šeimoje. Po trejų

metų neteko motinos, o dešimtmetis liko visišku naš-
laičiu.

1879–1886 m. mokėsi Marijampolės mokykloje ir
gimnazijoje, bet mokslus turėjo nutraukti dėl pra-
sidėjusios kaulų džiovos, kurią kentė iki gyvenimo
pabaigos.

1889 m. įstojo į Kelcų (Kielce) gimnaziją, o 1891
m. – į Kelcų kunigų seminariją. Šią panaikinus, 1893
m. buvo perkeltas į Varšuvos kunigų seminariją ir
ją baigė 1895 m. Po to studijavo Peterburgo dvasinėje
akademijoje, kur gavo aukso medalį ir magistro laips-
nį.

1898 m. lapkričio 20 d. Peterburge įšventintas ku-
nigu. Po metų pradėjo studijas Fribourgo universi-
tete, Šveicarijoje. Paūmėjusią kaulų džiovą pri-
stabdė atlikta operacija, ir Jurgis Matulaitis 1902 m.
apgynė aukščiausio įvertinimo sulaukusią diserta-
ciją, įgydamas teologijos daktaro laipsnį. Profeso-
riavo Kelcų kunigų seminarijoje, o 1905–1907 m. Var-
šuvoje ėjo gimnazijos kapeliono pareigas, įsijungė į
krikščionišką socialinę veiklą, organizuodamas
darbininkus, steigdamas vaikų prieglaudas, padė-
damas vargšams, nepaisant tautybės ir religijos skir-
tumų.

1907–1911 m. dėstė sociologiją Peterburgo dva-
sinėje akademijoje.

1909 m. slapta įstojo į caro valdžios pasmerktą su-
naikinti marijonų vienuoliją, prie naujų laikų rei-
kalavimų priderino jos įstatus, kuriuos 1910 m. pa-
tvirtino Šventasis Sostas. 1911 m. mirus paskuti-
niam marijonų generolui kun. Vincentui Senkui, tapo
atnaujintos vienuolijos generolu. Fribourge įkūrė slap-
tą marijonų noviciatą ir 1911–1914 m. jam vadovavo.

1914–1918 m. gyveno Varšuvoje. Įkūrė berniukų
auklėjimo namus, o taip pat vienuolyną Bielianuo-
se. 1918 m. atgaivino marijonų centrą Marijampolėje
ir įsteigė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidė-
jimo Vargdienių seserų kongregaciją.

1918 m. gruodžio 1 d. konsekruotas vyskupu ir
paskirtas valdyti Vilniaus vyskupiją. Daug iškentėjo
dėl šio krašto gyventojų tautinių ir politinių ginčų,
bet liko ištikimas nuostatai blogį nugalėti gerumu,

tarnauti Kristui ir Bažny-
čiai. 1924 m. įsteigė Jėzaus
Eucharistijoje Tarnaičių
seserų kongregaciją.

1925 m. atsisakė Vilniaus arkivyskupo pareigų
ir popiežiaus Pijaus XI buvo paskirtas arkivyskupu
bei Lietuvos Apaštališkuoju Vizitatoriumi. 1926 m.
dalyvavo Čikagos Eucharistiniame Kongrese JAV, ap-
lankė lietuvių parapijas šioje šalyje.

Nemažai prisidėjo gerinant Lietuvos santykius
su Šventuoju Sostu, daug nuveikė steigiant bažnytinę
Lietuvos provinciją ir parengiant konkordatą.

Mirė Kaune 1927 m. sausio 27 d. Jo paskutiniai,
testamentiniai žodžiai savo dvasios vaikams buvo
„Rikiuokitės, pasišvęskite! Rikiuokitės ir aukokitės!”
Popiežius Pijus XI Jurgį Matulaitį ne kartą yra pa-
vadinęs „Dievo vyru, tikrai šventu žmogumi”.

1934 m. arkivyskupo Jurgio Matulaičio kūnas iš-
kilmingai perkeltas iš Kauno katedros kriptos į
Marijampolės šv. arkangelo Mykolo bažnyčią, kurioje
specialiai įrengtas kapas Jėzaus Širdies koplyčioje.

1953 m. pradėta beatifikacijos byla, o 1987 m. bir-
želio 28 d. popiežius Jonas Paulius II Jurgį Matulaitį
paskelbė palaimintuoju.

Vilkaviškio vyskupijos informacija

Tik paduodami žmonėms tikrąją tiesą,
mūs šventą katalikišką tikėjimą visam
platume, visam pilnume, visoje grožėje
ir skaistume, galėsime juos patraukti
prie mūs Bažnyčios. Svarbus daiktas
mokėti gerai kovoti dėl tiesos. Taip rei-
kia mokėti ginti tiesą, kad net jos priešai,
jeigu būtų prie to, išeitų įsitikinę, kad
ginantis tiesą yra jiems pilnas meilės ir
pagarbos. 

Pal. Jurgis Matulaitis

Viešpatie, kaip aš Tave
myliu. Duok, kad ir mylė-
čiau, ir mylėti nenusto-
čiau niekados. Širdis
mano dega. Norėčiau iki
paskutiniam savo kraujo
lašeliui paaukoti už Tave,
viską atiduoti, visko išsi-
žadėti – ir gyvenimo, ir
visko, kad tik Tavo garbė
augtų ir Tavo Bažnyčia
taptų ir kiltų. Pats rodyk,
kas man daryti. Tiek man
malonių esi, Viešpatie,
suteikęs, ką aš tau už tai
atiduosiu, ką paaukosiu,
kaip atsilyginsiu. Ką turiu,
viskas Tavo; taigi, ką aš
Tau galiu duoti? Viską, ką
turiu. Iš savęs nieko ne-
turiu, bet iš Tavo malonės
esu turtingas. Viską Tau
pašvenčiu.

Tegul bus Tau, Dieve,
garbė ir padėka. Tegul
bus garbė ir padėka

Viešpačiui Jėzui, kuris moko mus nešti visokį
kryžių. Dėkui Švč. Panelei užtarytojai ir apgy-
nėjai visų priespaudose esančiųjų. Kiek kartų
visokioms kliūtims užėjus, rankos krito žemyn,
kaip ir kad kas būtų kojas kirste pakirtęs,
žengti pirmyn tarsi nebeįstengčiau. Tu vis
mane stiprinai, Viešpatie. Tamsybėms mane
apnikus, Tu vis man švietei Tavo Sūnaus Vieš-
paties Jėzaus pavyzdžiu kaip skaisčių skais-
čiausia žvaigždė. Tu vis gaivinai mane ir links-
minai didžių didžiausiomis malonėmis. Ką gi
aš, vargšas, Tau, Dieve, atiduosiu už tai, ką
esi man padaręs ir davęs. Imsiu Tavo Sūnaus
kryžių, kuri teikeis maloningai ant manęs už-
dėti, ir nešiu jį. Jėzau, teatsiduodu Tavo Baž-
nyčiai, Tavo krauju atpirktų sielų išganymui: su
Tavimi gyventi, su Tavimi darbuotis, su Tavimi
kentėti, o tikiuosi, kad ir su Tavimi drauge mirti
ir drauge karaliauti.

Stebėtinu keliu patinka Tau, Viešpatie, mane
vesti. Bet kas Tavo kelius ir sumanymus at-

spės. Štai aš, Tavo tarnas: siųsk mane, kur
nori. Kaip kūdikis puolu Tavo prieglobstin: nešk
mane. Keblumų, kliūčių ir sunkenybių keliu pa-
tinka Tau mane vesti, dėkui Tau ir už tai, labai
dė kui. Tikiuosi, kad tuo keliu beeidamas ne
taip greit suklysiu, nes tai kelias, kuriuo ir ma -
no mieliausias Išganytojas Jėzus Kristus ėjo.

Duok, Viešpatie, kad piktosios dvasios įnirti-
mas ir siutimas, kad sugedusio pasaulio pašie-
pimai ir persekiojimai – niekas mūsų neiš-
kreiptų ir neišvestų iš tiesos kelio ir kad nie-
kada neatitrauktų nuo pradėtų dėl Tavo garbės
darbų ir neatgrasintų, ir kad niekad mus uo-
lumo ugnies neužslopintų. Duok, Viešpatie,
kad augant Tavo švento Vardo priešų narsu-
mui, einant didyn visokioms sunkenybėms ir
priešingumams, ir pinklėms, ir žabangoms,
kiltų, augtų ir stiprėtų drauge ir mūsų uolumas,
narsumas, sumanumas, išmintis, drąsa ir pa-
tvara. Tebūna mūsų obalsis: Visa galiu Tame,
kuris mane stiprina. Duok, Viešpatie, kad viso-
kiose audrose, kurias nelabasis ir sugedęs pa-
saulis prieš mus sukels, užlaikytume ištvermę,
nieku nepajudinamų ramybę, kad juo labiau
mus persekios ir plaks, juo labiau prie Tavo
Mieliausiojo Sūnaus Jėzaus Kristaus glaustu-
mės, juo su didesniu pasitikėjimu po Marijos
Nekaltai Pradėtos Panelės globa bėgtume.

Duok, Dieve, kad aš, savęs išsižadėjęs visiš-
kai, kaskart labiau Tavyje ir Tavo šventoje va-
lioje paskęsčiau. Jaučiu gerai, kad tik tada
žmo gus tikrą [Dievo sūnų liuosybę] įgyji, kada
išsinėręs iš savimeilės kailio apsisiauti Kris-
taus dvasios ir malonės rūbu, kada savęs ir šio
pasaulio, ir piktos dvasios tikrai išsižadėjęs,
pradedi įeiti, įsigilinti į Viešpatį Dievą. Duok,
Die ve, kad į viską žiūrėčiau nuo amžinumos
aukštybių ir viską amžinumos svarsčiais sver-
čiau.

Matau, Viešpatie, kaip tavo gausios malonės
tekėdamos, nelyginant srovės upelis, nuolat
valo, nuplauna nuo mano sielos netobulybių
dulkes ir nusižengimų purvus. Už tai ačiū Tau,
gailestingasis Dieve.

Pal. Jurgis Matulaitis. Užrašai, 
Vilnius: „Aidai”, 1998

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Mintys
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Lietuva ir Švedija vienodai supranta saugumo iššūkius

Tobulinama leidimų išdavimo tvarka

JAV ir JT susirūpinusios dėl atakų Ukrainoje
Washingtonas („Draugo” info) –

JAV prezidentas Barack Obama vie-
šėdamas Indijoje, pareiškė esantis
smarkiai susirūpinęs dėl naujų pa-
liaubų pažeidimų Ukrainoje, kai per ra-
ketų smūgį Kijevo vyriausybės kont-
roliuojamame uostamiestyje žuvo 30
žmonių.

Jis sakė, kad Washingtonas svars-
tys visas papildomas priemones, iš-
skyrus karinius veiksmus, galinčius
priversti Maskva pakeisti savo politi-
ką Ukrainos atžvilgiu.

Sausio 24 dieną įvykdytas raketų
smūgis, kurio taikiniu tapo vienas
pietrytinio Mariupolio uostamiesčio
gyvenamasis rajonas ir turgus, pa-
skatino tarptautinę bendruomenę pa-
didinti spaudimą Rusijai suvaldyti su-
kilėlius ir sustabdyti jau devynis mė-
nesius vykstantį konfliktą, nusinešu-
sį per 5 tūkst. žmonių gyvybių.

B. Obama pažadėjo didinti spau-
dimą Rusijai, svarstys visas priemo-
nes, išskyrus karinę konfrontaciją.

Į įvykį reagavo ir Jungtinės Tau-
tos. Tačiau Rusija blokavo Saugumo
Tarybos pranešimą, siekiantį pa-

smerkti beatodairišką Ukrainos piet-
rytinio Mariupolio uostamiesčio ap-
šaudymą raketomis. 

Dokumente, kurį mėginta priimti,
raginta nedelsiant nutraukti smurtą,
laikytis rugsėjį paskelbtų paliaubų ir
atlikti objektyvų tyrimą dėl Mariupo-
lio bombardavimo iš salvinės raketų
ugnies sistemų „Grad”.

JT taip pat pareikalavo, kad Rusi-
ja pateiktų humanitarinio krovinio
sudėties, kuri buvo skirta Rytų Uk-
rainai, sąrašą.

Mirtinus išpuolius pasmerkė ir
JAV valstybės sekretorius John Kerry,
tarptautinę bendruomenę paraginęs
imtis griežtesnių sankcijų prieš Don-
baso kovotojus remiančią Rusiją. 

Nuo rugpjūčio Rusija į Donbasą
pristatė 11 humanitarinės pagalbos
konvojų, kuriuos sudarė apie 14 500
tonų sveriančių humanitarinių kro-
vinių. JT kreipėsi į Maskvą ir parei-
kalavo pateikti sąrašą humanitarinės
pagalbos daiktų, skirtų Donbaso žmo-
nėms, ir informacijos, kaip ši parama
buvo išdalyta. 

Mariupolyje  – Hagos tribunolo vertas nusikaltimas

Kijevas (LRT.lt) – Prorusiškų te-
roristų įvykdytas kruvinas išpuolis,
nusinešęs dešimtis Mariupolio gy-
ventojų gyvybių, nėra tiesiog teroro ak-
tas. Tai – nusikaltimas prieš žmogiš-
kumą, vertas Hagos tribunolo teis-
mo, – sakė Ukrainos prezidentas Pet-
ro Porošenka.

„Lenkiu galvą prieš visus tuos, ku-
rie mirė šiandien ir ankstesnių iš-
puolių metu”, – kalbėjo P. Porošenka.
Jo teigimu, teroristų išpuolis – tai iš-
puolis prieš taikius Donbaso gyvento-
jus. 

P. Porošenka yra įsitikinęs, kad ci-
vilizuotos šalys turi dar labiau suvie-
nyti jėgas ir sustabdyti terorizmo grės-
mės plitimą. Vadinamosios „Donecko
liaudies respublika” ir „Luhansko
liaudies respublika” turi būti pripa-
žintos esančios teroristų organizacijos.

„Laikas daiktus vadinti savais
vardais. Argi pagalba kovotojams,
ginklų, įrangos tiekimas, įranga ir ge-
rai apmokyta jėga nėra terorizmo pa-
tvirtinimas, akivaizdus visam pasau-
liui?” – klausia Ukrainos prezidentas.

Papildomi įrodymai dėl A. Litvinenkos mirties

Graikijoje vyko išankstiniai parlamento rinkimai

Atėnai („Draugo” info) – Sausio 25
dieną graikai rinko parlamentą. Balso
teisę turėjo beveik 10 milijonų graikų.

Gyventojų apklausos rodė, kad,
labai tikėtina, rinkimus laimės kai-
riųjų radikalų koalicija – ,,Syriza”,
kuri pasisako prieš griežto taupymo
ekonomiką. Išsakomi nuogąstavimai,
kad tai reikštų, jog Graikija pasitrauks
iš eurozonos. Spėliojimai pasitvirtino.  

Suskaičiavus beveik visus balsus
paaiškėjo, kad „Syriza” turės 149 man-
datus 300 vietų parlamente, o naujoji

koalicija su „Nepriklausomais grai-
kais” turės 162 vietų daugumą.

„Syriza” taps pirmąja Europos
Sąjungoje (ES) į valdžią atėjusia prieš
griežtą taupymą pasisakančia partija,
o A. Tsipras bus jauniausias Graikijos
premjeras per pastaruosius 150 metų.

Rinkimus laimėjus šiai kairiųjų
partijai didėja abejonės dėl Graikijai
suteikto finansinės pagalbos paketo at-
ei ties.  Taip pat baiminamasi, kad
Graikija gali pasitraukti iš euro zonos.

Londonas (Bernardinai.lt) – Skel-
biama, kad JAV Nacionalinė saugumo
agentūra (NSA) perėmė pokalbius tarp
pagrindinių įtariamųjų buvusio Ru-
sijos šnipo Aleksandro Litvinenkos
nunuodijimo byloje. Šie pokalbiai yra
papildomas įrodymas, kad už A. Lit-
vinenkos nužudymą yra atsakingas
Kremlius.

NSA perėmė elektroninę komu-
nikaciją tarp Londone ir Maskvoje
veikusių asmenų, laikomų pagrindi-
niais nužudymo kaltininkais. A. Lit-
vinenka Londone buvo nunuodytas
radioaktyviomis medžiagomis.

Ataskaita perduota britams, ta-
čiau teisme ja pasinaudoti nepavyks.
Sausio 27 d. Londono Aukščiausiasis
Teismas pradės 9 savaites truksiantį A.
Litvinenko nužudymo bylos nagrinė-
jimą.

Vilnius (ELTA) – Prezidentė Dalia
Grybauskaitė po susitikimo su Švedi-
jos užsienio reikalų ministre Margot
Wallstroem teigia, kad Vilnių ir Stok-
holmą sieja tvirti politiniai bei eko-
nominiai saitai, o abi valstybės turi vie-
nodą požiūrį į regionui kylančias sau-
gumo grėsmes.

Susitikimo metu Lietuvos vadovė
iš Švedijos atstovė aptarė ne tik sau-
gumo padėtį, bet ir dvišalius ekono-

minius bei energetinius ryšius.
,,Ši šalis yra didžiausia užsienio in-

vestuotoja Lietuvoje ir patikima part -
nerė Europos Sąjungoje. Šių metų pa-
baigoje pradėsianti veikti ‘NordBalt’
elektros jungtis taps dar vienu mūsų
šalis siejančiu saitu, kuris padės Lie-
tuvai užsitikrinti saugų ir konkuren-
cingą energijos tiekimą”, – po susiti-
kimo kalbėjo D. Grybauskaitė.

Vilnius (Prezidentūros info) – Lie-
tuvos Respublikos prezidentės Dalios
Grybauskaitės iniciatyva parengtos
ir Seimui teikiamos Užsieniečių teisi-
nės padėties įstatymo pataisos, kurio-
mis siekiama sustiprinti nacionalinį
saugumą bei užkirsti kelią valstybei ir
žmonėms grėsmę keliantiems asme-
nims gauti leidimus gyventi Lietuvo-
je. 

Prezidentės teikiamomis pataiso-
mis siekiama užtikrinti, kad leidimai
gyventi Lietuvoje būtų išduodami tik
įsitikinus, kad asmuo nekelia grės-

mės nacionaliniam saugumui. 
Prezidentės inicijuotomis patai-

somis taip pat siekiama užkirsti kelią
užsienio valstybėse nusikaltusiems
asmenims slėptis nuo teisingumo Lie-
tuvoje. 

Leidimų laikinai ir nuolat gyven-
ti mūsų šalyje pernai prašė beveik
per 10 tūkst. užsieniečių, iš jų leidimai
nebuvo išduoti vos 4 procentams as-
menų, tačiau per metus net 2 tūkst. as-
menų buvo įpareigoti išvykti iš šalies
arba  buvo grąžinti į užsienio valsty-
bes.

Lietuva ir JAV: sutarta dar glaudžiau bendradarbiauti 
Vilnius (VRM.lt) – Vidaus reika-

lų ministras Saulius Skvernelis susi-
tiko su Jungtinių Amerikos Valstijų
ambasadore Lietuvoje Deborah
McCarthy. Susitikimo metu buvo ap-
tarti esami šalių ryšiai ir tolesnio
bendradarbiavimo perspektyvos vi-
daus reikalų srityje.

Ministras S. Skvernelis pažymėjo,
kad JAV buvo ir yra  labai svarbus Lie-
tuvos strateginis partneris bei pasi-
džiaugė ypač aktyviu ir produktyviu
šalių bendradarbiavimu teisėsaugos
srityje.

Ministras ir ambasadorė D.
McCarthy kalbėjosi ir apie šiandienos
geopolitines grėsmes bei atitinkamą
visų teisėsaugos institucijų pajėgu-
mų stiprinimą, taip pat buvo aptarti
klausimai, susiję su Europos Sąjungos
išorės sienų apsauga, kova su nelega-
lia migracija ir kontrabanda. Pasak mi-
nistro, JAV sukaupta patirtis šioje sri-
tyje yra labai naudinga Lietuvai –
siekdami patikimai saugoti sieną pa-
reigūnai sėkmingai naudojasi JAV
perduota parama (įranga ir prietaisais)
bei dalyvauja mokymuose.

Vilnius (LRT.lt) – Praėjus tre-
jiems metams po didžiulio gaisro, nu-
niokotas unikalus Tytuvėnų bažny-
čios ir vienuolyno ansamblis jau su-
tvarkytas. 

Vienuolyno patalpos atstatytos,
už daugiau nei 3 mln. litų uždengti
nauji vienuolyno ir bažnyčios stogai,
įrengta ventiliacija ir nauja šildymo
sistema, atlikta daug kitų darbų. Dabar
čia veikia liturginių drabužių ir reik-
menų paroda. 

Vienuolyne ir ansamblio restau-
ravimas kainavo per 10 mln. litų. Jie
baigti 2011 m. Porą metų plušėję res-
tauratoriai atidengė beveik visą vidaus

puošybą, restauravo tris freskas, bib-
liniais piešiniais ištapė sienas, lubas,
durų arkadas. Prieš trejus metus nak-
tį kilęs didžiulis gaisras nuniokojo
ansamblį. Jis buvo atstatomas  daugiau
nei 2 metus ir pagaliau darbai baigti.

Kelmės apylinkė teisme jau ne-
trukus ketinama paskelbti nuospren-
dį vieninteliam kaltinamajam dėl ki-
lusio gaisro – buvusiam laikinajam Pi-
ligrimų centro direktoriui. Byloje pa-
reikšti milijoniniai ieškiniai. Nusta-
tyta, kad 2012 m. sausį vienuolyno pa-
lėpėje kilusio gaisro priežastis – ne-
tinkamai naudojamas palėpėje įreng-
tas dūmtraukis.

Tytuvėnų ansamblis jau sutvarkytas

Tytuvėnų vienuolynas ir ansamblis po gaisro. 15�min.lt�nuotr.
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TOMAS TAŠKAUSKAS

Rekordinis. Būtent šiuo žodžiu dau gu-
ma žiniasklaidos priemonių apibend-
rino sausio 12–19 d. vykusį po piežiaus
Pranciškus apsilankymą Šri Lankoje ir
Filipinuose. Ir ne veltui – paskutinėse
popiežiaus švęstose Mišiose Maniloje
sausio 18 d., sekmadienį, dalyvavo
dau giau nei 6,5 mln. žmonių. Istoriškai
tai didžiausias ka da nors vykęs katali-
kų susibūrimas. Tačiau už rekordą
svarbesnės min tys, kurias popiežius iš-
sakė antrą kartą viešėdamas Azijoje.

Taip atviram dialogui

Po teroro išpuolių Prancūzijoje
pasigirdo daug svarstymų – apie sau-
 gumo užtikrinimą, konfliktų priežas-
 tis, religijos ir žodžio laisvės ribas. Po-
piežiaus Pranciškaus vertinimu, ku-
riuo jis pasidalino susitikęs su Šri
Lankos religinių bendruomenių va do-
 vais, norint išvengti konfliktų tarp
skirtingas pažiūras turinčių grupių
svarbiausia palaikyti atvirą ir pagar-
bų dialogą, įsiklausant į kitus ir kar-
 tu neatsisakant savo etninės ir religi-
nės tapatybės.

Susitikimo kultūros esminį vaid-
menį Pranciškus pabrėžia jau ne pir-
mame savo pasisakyme. Tikriausiai to-
dėl, kad dialogas reikalingas ne tik ke-
lis dešimtmečius trukusių pilie tinių
karų tarp tamilų ir sinhalų nuka-
muotai Šri Lankai. Kitaip mąstančių
bijoma ir vakarų valstybių visuome-
nėse. 2014 m. VDU sociologų atliktas ty-
rimas parodė, kad net 23 proc. Lietuvos
gyventojų nenorėtų dirbti su musul-
monais, o 32 proc. –  gyventi šalia jų.
Popiežiaus siūlymas palaikyti aktyvų
dialogą šiuo atveju yra kvietimas
spręsti gilumines to kių baimių prie-
žastis.

Vis dėlto dialogas nereiškia, kad
reiktų atsisakyti savo įsitikinimų, ar
daryti kompromisus. Pats popiežius
Pranciškus, išlikdamas šimtaprocen-
tiniu kataliku, demonstruoja pavyz-
dinę pagarbą kitoms kultūroms bei re-
ligijoms pirmiausia savo veiksmais, ne
kalbomis. Ko vertas vien jo nepla-

Popiežius Pranciškus Šri Lankoje ir Filipinuose:
ar tikrai svarbiausia rekordas?

Vykdamas atvirame automobilyje pontifikas parodė savo meilę Filipinų tikintiesiems EPA-ELTA�nuotraukos

nuotas apsilankymas budistų švento-
vėje Šri Lankos sostinėje, kur popiežių
pakvietė vienas iš susitiki me dalyva-
vusių budistų vadovų. Be to, savo be-
veik 5 mln. sekėjų turinčioje ,,Twitter”
paskyroje @Pontifex, Pran ciškus vizi-
to Šri Lankoje ir Filipi nuose metu
skelbė pasisakymus ne tik angliškai,
bet ir vertimus į šių šalių vietines
kalbas.

NE piktnaudžiavimui religija

„Neleistina piktnaudžiauti religi-
niais įsitikinimais teisinant prievar tą
ar karą. Visų religinių bendruo me-
 nių vadovai turi aiškiai ir nedvipras-
miškai pasmerkti prievartą ir kviesti
tikinčiuosius taikiai sugyventi su kitų
pažiūrų asmenimis”, – taip būtų gali-
ma apibendrinti popiežiaus Pran ciš-
kaus požiūrį į religinių bendruo menių
atsakomybę. Tą pačią mintį po piežius

pakartojo ir duodamas in terviu žur-
nalistams skrisdamas iš Šri Lankos į
Filipinus – tikras Dievo garbinimas
niekad negali virsti dis kriminacija, ne-
apykanta ar smurtu. Priešingai, au-
tentiškas religingumas visad skatina
pagarbą gyvybei, kito žmogaus orumui
ir laisvam pasirin kimui.

Komentuodamas teroro išpuolį
Paryžiuje, popiežius pastebėjo, kad
tiek religijos laisvė, tiek žodžio laisvė
yra fundamentalios žmogaus teisės, ku-
rių nereikėtų supriešinti. Anot Pran-
ciškaus, kiekvienas žmogus privalo
turėti laisvę pats vienas arba drauge su
kitais viešai reikšti savo religinius
įsitikinimus, be jokių išori nių suvar-
žymų ar grasinimų. Vis dėlto lygiai
kaip negalima įžeidinėti ar naudoti
prievartos Dievo vardu, taip pat ne-
galima ir tyčiotis iš tikinčiųjų pasi-
teisinant žodžio laisve. Juk be atsako-
mybės tiek religijos, tiek žodžio laisvė

virsta karikatū ro mis. Iliust-
ruodamas žodžio laisvės ri bas
Pranciškus pasitelkė daug dis-
ku sijų sukėlusį pavyzdį – „jei
šalia sto vintis imtų užgaulioti
mano mamą, tikriausiai su-
lauktų kumštelėjimo”. Tuo po-
piežius jokiu būdu neteisino
prievartos, o tiesiog norėjo pa-
brėžti, kad žodžio laisvė netu-
rėtų būti savitikslė. Užsipuldi-
nėjant kitų religiją, tyčiojantis
iš jų tikėjimo, rodoma ne pa-
garba dalykams, kuriuos kiti
žmo nės itin brangina.

Šeima – sugyvenimo
mokykla

Penktąją  apsilankymo Azi-
joje dieną bendraudamas su fi-
lipiniečių šeimomis, popiežiaus
Pranciškus pabrėžė būti nybę
stiprinti šeimą, kuri šiandienos
visuomenėje susiduria su įvai-
riais socialiniais ir idelologi-
niais iš šū kiais. Į šį paskatinimą
irgi verta pa žvelgti pirmiausiai
iš taikaus sugy venimo visuo-

menėje perspektyvos. Anot Pranciš-
kaus, šeima vaidina esminį vaidmenį
kuriant kasdieninę gerumo ir solida-
rumo kultūrą. Iš vy ro ir moters įsipa-
reigojimo santuokoje kylanti šeima
yra bendro buvimo visuomenėje mo-
kykla, kur žmogus mo kosi gyventi ne
vien dėl savęs, mokosi iš savęs išeiti ir
dalytis gyvenimu su kitais. Būtent to-
dėl tiek visa visuomenė, ir ypač poli-
tikai, turėtų jausti atsakomybę už šei-
mą ir steng tis sudaryti jai kuo palan-
kesnes sąlygas.

Šeima neabejotinai yra ir džiaugs-
 mo mokykla. 2014 m. pabaigoje JAV
Nacionalinio ekonominių tyri mų biu-
ro paskelbta analizė parodė, kad susi-
tuokę žmonės yra laimingesni ir la-
biau patenkinti savo gyvenimu nei
vienišiai, ypač tai akivaizdu sun kiau-
siais gyvenimo periodais – ne te kus
darbo arba patiriant vadina mąją vi-
duramžio krizę. Spaudos konferenci-
joje, kuri vyko iš Manilos į Romą skri-
dusiame lėktuve, popiežius Pran ciškus
irgi atviravo, kad būtent gausios šei-
mos, dėl savo vaikų besiaukojantys tė-
vai ir motinos, niekad ne dingstančios
šypsenos liudijamas jų nesuvaidin-
tas džiaugsmas paliko di džiausią įspū-
dį apsilankymo į Aziją metu.

Klausiamas, ar katalikų Bažny čia
neturėtų atsisakyti savo laikysenos
dėl kontracepcijos, popiežius Pran-
ciškus priminė savo pirmtako Paulius
VI skelbtą žinią – atsakingą tėvystę. Pa-
brėždamas  šeimų atvi rumo gyvybei ir
vaikams svarbą, Pranciškus perspėjo
dėl klaidingai paplitusio požiūrio, jog
neva norint būti gerais katalikais, rei-
kia daugintis „tarsi triušiams”. Aštrus
pasisa kymas sukėlė nepasitenkinimo
ir dis kusijų, tačiau ir vėl, ištraukus šį
pa lyginimą iš konteksto, pametama pa-
 grindinė popiežiaus mintis: vaikų
skaičius šeimoje neatsiejamas nuo at-
sakingo tėvų požiūrio, o nuostata, ku-
ria kiekviena šeima kviečiama vado-
vautis planuodama šeimos pa gau sėji-
mą – tai dosnumas bei nusi teikimas,
jog kiekvienas vaikas yra Dievo do-
vana. Komentuodamas kontracepcijosPopiežius išvyksta iš Filipinų 
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Naują knygą apie JAV lietuvius 
galite nusipirkti ,,Drauge’’

Vilniaus� tarptautinėje� knygų�mugėje
pristatytą�šiais�metais�leidyklos�„Aukso
žuvys’’�išleistą�knygą�,,Manėm,�kad�greit
grįšim’’�(sud.�Dalia�Cidzikaitė,�Laima�Pet-
rauskaitė�VanderStoep�ir�Dalia�Stakytė
Anysienė)�galite� įsigyti� ,,Draugo’’� kny-
gynėlyje.�Kaina�–�25�dol.�(Illinois�valstijos
pridėtinės�vertės�mokestis�– 9.25�proc.,
persiuntimas�paštu�– 5�dol.).�Teiraukitės
tel.�773-585-9500.�

Knygoje�–�aštuoniolika�pokalbių�su
JAV�lietuviais,�kurie�Antrojo�pasaulinio
karo� metais� nuo� artėjančio� sovietų
fronto� ir� tremties�grėsmės�buvo�pri-
versti�palikti�Lietuvą�ir�trauktis�į�Vakarus.
Knygos� sudarytojų�paš�nekovai� atvirai
pasakoja�apie�bėgimo�iš�Lietuvos�aplinkybes,�gyvenimą�DP�stovyklose�Vokieti-
joje,�apsisprendimą�emigruoti�ir�įsikūrimą�Jungtinėse�Amerikos�Valstijose.

Knyga�,,Manėm,�kad�greit�grįšim’’�yra�didesnio�projekto�–�Sakytinės�istori-
jos�projektas�–�dalis,�kurį�1995�m.�sumanė�JAV�Lietuvių�Bendruomenės�Kultūros
taryba.�Projekto�metu�į�magnetofono�juostas�įrašyti�65�pokalbiai.�30�pokalbių�įra-
šyti�Čikagos�apylinkėse,�35�–�kitur.�Šiandien�bent�pusė�kalbintų�asmenų�jau�yra
mirę.

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

klausimą, popiežius pa tvirtino, kad
Bažnyčia nėra prieš šei mos planavimą,
ji tik siūlo naudoti natūralius šeimos
planavimo būdus, kurie išlaiko dera-
mą sutuokti nių tarpusavio pagarbą.

Susitikime su filipiniečių šeimo-
 mis popiežius Pranciškus užsiminė
apie „ideologinę kolonizaciją”, o pla-
 čiau šią sąvoką pakomentavo skry-
džio iš Azijos metu. Popiežius pasakojo
dar Argentinoje susidūręs su situa cija,
kai mainais už tarptautinę pa ramą
švietimo sistemoms reikalaujama, kad
į mokymo programas būtų įtraukia-
mas vadinamosios „gender” ideolo-
gijos dėstymas. Ši ideologija iškreipia
tiesą apie žmogų, jo lytišku mą, kūną
bei vyro ir moters tarpu savio santy-
kius, todėl tai tiesioginė grėsmė šei-
mai. Apie tokius atvejus, kai ideolo-
gijos šalininkai siekia ją įdiegti nepai -
sydami visuomenės kul tūros, požiūrių
ir vertybių, neseniai vykusiame Si-
node atviravo ir Afrikos vyskupai.
Po piežiaus nuomone, toks elgesys pa-
našus į XX a. fašistinių diktatūrų tak-
tiką – naudojantis tautų po reikiais ir
vaikais siekiama įtvirtinti savo pozi-
cijas. Pranciškus pasisakė už tai, kad
kiekviena tauta turėtų tei sę išsaugoti
savo laisvę ir kultūrinę tapatybę. 

Pareiga siekti 
bendrojo gėrio

Ši popiežiaus Pranciškaus kelio nė
buvo išskirtinė ir tuo, kad Šri Lanka
pagaliau oficialiai turi pirmąjį savo
šventajį – juo paskelbtas XVII–XVIII a.
gyvenęs kunigas Juo za pas Vaza. Kal-
bėdamas apie šio šventojo pavyzdį
šiandienos visuo menei, Pranciškus
pabrėžė, kaip pagarbą kitų įsitikini-
mams skelbiant Evangeliją daugiare-
liginiame kontekste, bet ir būtinybę at-
sižvelgti į vargšų poreikius. Evangelija
kviečia kiekvieną krikščionį įsipa-
reigoti vi sų gerovei. Juozapas Vaza tar-
navo vargšams, neklausdamas, iš kur
jie ir kas jie yra. Jo pavyzdys ir šian-
dien įkvepia Šri Lankos Bažnyčią, ku-
rios įsteigtos mokyklos, ligoninės ir
labdaros institucijos atviros visiems,
nepriklausomai nuo rasės, religijos, et-
ninės ar socialinės kilmės.

Ir vėl – popiežius Pranciškus ne
tik kalba, bet ir liudija savo dėmesį
vargšams. Pavyzdžiui, viešėdamas
Maniloje, pontifikas neplanuotai už su-
ko į gatvės vaikų namus. Dar daugiau

– popiežius ne kartą paminėjo, kad vie-
nas pagrindinių apsilankymo Filipi-
nuose tikslų buvo noras paliu dyti savo
artumą ir solidarumą su Leitės salos
ir ypač Taklobano miesto gyvento-
jais. Būtent ten 2013 m. lapkritį prasi-
autė tūkstančius gyvybių nusinešęs ir
daugybę nuostolių pridaręs taifūnas.

Nors dėl audros teko sutrumpin-
ti apsilankymą Leitės saloje, lyjant lie-
tui, apsigaubęs geltona lietskraiste
popiežius Pranciškus vis tik aukojo
Mišias. Tai buvo viena įspūdingiau sių
apsilankymo akimirkų. Padėjęs į šalį
iš anksto parašytą pamokslą, popiežius
kalbėjo susirinkusiems iš širdies ir pa-
sakė ilgam atmintyje išliksiančius žo-
džius: „Norėjau atvykti, kad pabū čiau
su jumis – šiek tiek per vėlai, pasakysite,
tiesa, bet dabar esu čia. [...] Aš nežinau,
ką jums pasakyti. Bet Jis [Dievas] žino!
[...] Tegaliu tylėti ir vienytis su jumis vi-
sais savo širdies tyloje.” Ši vidinio so-
lidarumo tyla daug įspūdingesnė už
bet kokį rekor dą.

Tomas Taškauskas – „Kataliko
balso” atstovas. „Kataliko balso” tiks-
las – atvirai, teigiamai ir aiškiai  skelb-
ti katalikų poziciją Bažny čiai bei vi-
suomenei aktualiais klausimais viešo-
joje erdvėje.
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Naujoje knygoje apie Pažaislio vienuolyną – įdomūs faktai ir atradimai
ALGIS VAŠKEVIČIUS

„Ačiū seserims vienuolėms kazi mierietėms,
kurios gyvena Pažaislio vienuolyne, jį
saugo ir prižiūri. Jų dė ka čia išsaugota

sakrali erdvė, čia tvy ro vienuolių dvasia, mes čia ga-
li me apsilankyti ir kaskart atrasti ką nors naujo. Tai
ypatinga vieta, kurios tyrinėjimui atidaviau daug
metų”, – sakė profesorė menotyrininkė Laima Šin-
kūnaitė, šiomis dienomis Kaune pristačiusi savo
naują knygą apie Pažaislio vienuolyną „Kelionė į Ra-
 mybės kalną. Pažaislio kamaldulių vienuolyno dai-
lės ikonologija”. 

Profesorė, pamačiusi sausakim šą Kauno ap-
skrities viešosios biblio tekos salę, buvo nustebinta,
kad tiek daug žmonių atėjo į knygos apie Pa žaislį pri-
statymą. Kartu ji juokavo, kad tik leidinio pavadi-
nimas atrodo sudėtingas, o pati knyga yra parašy-
ta paprastu stiliumi ir lengvai supranta ma kiek-
vienam, kuris domisi šiuo ypatingu sakraliniu ob-
jektu.

Pažaislio vienuolynu labai susi do mėjo ir prieš
keliolika metų į Lie tuvą pirmą kartą sugrįžęs švie-
sios atminties inžinierius Algis Liepinai tis iš Či-
kagos. Pasivaikščiojęs po Pa žaislį, pabendravęs su
čia gyvenan čiomis seserimis kazimierietėmis sve-
 čias iš karto suprato ir įvertino šio objekto svarbą,
grįžęs į Ameriką jis ėmėsi lankstinukų keliomis kal-
 bomis apie vienuolyną leidimo, siūlė sukurti  filmą,
taip pat pa laikė ryšius su vienuolėmis ir finansiš-
kai rėmė vienuolyno atstatymą, nuolat domė josi,
kaip vyksta darbai, kaip kuo daugiau čia privilioti
turistų. Savo planais jis ne kartą dalinosi ir su šių
eilučių autoriumi. 

Pažaislio bažnyčios ir vienuolyno ansamblis
buvo pastatytas XVII–XVIII a. Lietuvos Didžiosios
Kuni gaikštystės Didžiojo kanclerio Kris tu po Zig-
manto Paco lėšomis. Dar 1660 m. jis kreipėsi į Ka-
maldulių ordino vyresnybę Romoje, raštu pasiža-
dėda mas finansuoti vienuolyno ir bažny čios staty-
bą Lietuvoje. Netrukus, ga vęs aukščiausiosios baž-
nytinės vado vybės palaiminimą, kartu su archi tektu
ir keliais lenkų kamaldulių vie nuoliais netoli Kau-
no surado tinka mą vietą vienuolynui statyti – Pa žais-
l į. Jo kompleksą kūrė Italijos me nininkai. An-
samblis buvo stato mas iš degtų plytų, apdailai nau-
dotas smil tainis, marmuras, medis, spalvo tieji me-
talai. 

1664 m. lapkričio 3 d. įvyko iškil minga vienuo-
lyno fundacija ir akto pasirašymas. 1667 m. buvo pa-
šventintas bažnyčios kertinis akmuo, 1681-aisiais
baigta bokštų statyba. K. Z. Pa cas mirė 1684 m., ne-
baigęs vienuo lyno statybos, jis su žmona vienuo lyne
ir palaidotas. 1718–1755 metais buvo perplanuoti vie-
nuolyno kiemai, pastatyta naujų pagalbinių pasta-
tų. 1755 m. nuo žaibo bažnyčioje kilęs gaisras su-
naikino stogo dangą, ap gadino virš zakristijos esan-
čią biblio tekos salę ir kitas patalpas. 

Vienuolynas labai nukentėjo 1812 metais, kai jį
apiplėšė prancūzų ka riuomenė. Pasak L. Šinkū-
naitės, tada baigėsi iki tol čia tvyrojusi ramybė, 1831
metais caro Nikolajaus I įsakymu vienuolynas už-
darytas ir 1832–1845 m. pritaikytas Uspenijės sobo-

rui ir stačiatikių vienuolynui. Kamal du liai
ištremti į Mogiliovo srities vie nuo lynus, o
jų turtas konfiskuotas. Sta čiatikių vienuo-
lynas čia veikė iki 1915 m., po to dvejus me-
tus čia veikė kaizerinės vokiečių kariuo-
menės li go ninė, o vienuolynas vėl buvo nu-
siaubtas ir apiplėštas, išdaužyti langai, iš-
laužytos durys, išgabenti dailės kū riniai.

Lietuvai atgavus Nepriklauso my bę,
1920 metais jame įsikūrė iš Či kagos atvy-
kusios švento Kazimiero kongregacijos se-
serys, 1928-aisiais iš Rusijos sugrąžintas
Dievo Motinos pa veikslas. Sovietmečiu se-
serys kazi mierietės buvo išvarytos iš Pa-
žaislio, čia veikė Lietuvos centrinis archy-
vas, vėliau – senelių namai, nuo 1950 me tų –
respublikinė psichoneurolo gi nė ligoninė, o
1967–1992 m. buvo Vals tybinio M. K. Čiur-
lionio dailės muziejaus filialas. Seserims ka-
zimierie tėms pastatai grąžinti 1992 m.

„Aš puikiai atsimenu tuos lai kus, kai
buvo sprendžiamas vienuolyno paskirties
klausimas. Vyko restauravimo darbai, vis-
kas galėjo susiklostyti ir kitaip, nes čia no-
rėjo įsikurti ir benediktinai, buvo ir kitų pre-
tendentų. Tačiau vienuolynas grąžintas ka-
zimierietėms, jis priklauso Kau no arkivys-
kupijai, tikintiesiems, mums visiems, ir
tuo galime tik džiaugtis”, – pasakojo nau-
josios knygos autorė.

Pažaisliu knygos autorė susido mėjo prie kelis
dešimtmečius, dar ta da, kai dirbo gide ir turistams
nieko negalėjo papasakoti apie šį baroko per lą.
Tada pradėjo gilintis į vienuo lyno praeitį, tapo
menotyrininke, ty ri nėjo ir Kauno bernardinų kon-
ventą, Kauno arkikatedrą baziliką, šventos Gert-
rūdos bažnyčią, dėstė Vytau to Didžiojo universite-
te ir visą tą lai ką gilinosi į Pažaislio vienuolyno ver-
tybes.

„Pamenu, kaip dar sovietmečiu iš Kauno arki-
katedros bazilikos buvo pagrobtas  kamalduliams
dovanotas Marijos paveikslas. Jį Kristupas Pa cas
1661 m. buvo gavęs dovanų iš po piežiaus Alek-
sandro VII. Paveikslas buvo atsidūręs Rusijoje, bet
1928 m. grįžo į Pažaislį seserų kazimieriečių globon.
1978 metais paveikslas buvo pagrobtas, po metų jį su-
rado ir pasi kvietė mane, kad atpažinčiau. Žino ma,
atpažinau, ir niekada nepamir šiu to jausmo, kai į
Dievo motiną žiū rėjau ne iš apačios į viršų, o atvirkš -
čiai”, – prisiminė ji.

Šiuo metu ansamblio pastatuose išlikę apie 140
įvairaus dydžio freskų. Įvairiose  patalpose – baž-
nyčios prie an gyje, presbiterijoje, koplyčiose,  zak-
ristijoje, kapitulos sa lėse sukurtos atskiros kom-
pozicijos, kiekvienoje iš jų pastebimas skir tingas sie-
nų, skliautų ir freskų ko loritas. Paklausta, kas jai
pačiai atrodo brangiausia ir vertingiausia, L. Šin-
 kūnaitė minėjo freską „Regėji mas”, taip pat pa-
veikslą, vaizduojantį, kaip Kristus plauna kojas
mokiniams. Labai svarbios yra ir šventojo Brunono
misiją, susijusią su pirmuoju Lietuvos vardo pa-
minėjimu Kved linburgo analuose 1009 metais įam-
žinančios freskos.

Lietuvoje kamaldulių vie-
nuolių nėra likę, jie dabar ar-
čiausia gyvena Lenkijoje, Kro-
kuvoje. L. Šinkūnaitė du kartus
lankėsi ten – pirmąjį kartą pa-
skambinus prie vienuolyno var-
tų varpu, išėjęs vienuolis man-
dagiai pa sisveikino, tačiau į
vidų neskubėjo kviesti – tik kai
profesorė parodė atsi vežtus savo
tyrinėjimų dokumentus Pažais-
lyje, nuotraukas, paaiškino, ko-
dėl domisi šiuo objektu, jai buvo
leista įeiti į kiemą. Prieš dvejus
me tus vėl ten sugrįžusi, profe-
sorė pasi keitė dovanomis su už
vartų išėjusiu kamalduliu, ta-
čiau net į kiemą nebuvo įleista.
„Jei šiandien Pažaislyje šei mi-
ninkautų kamalduliai, vargu ar
ten galėtume patekti”, – sakė ji.

Knygos pristatymo metu L.
Šin kū naitė sakė, kad jai pavyko
atrasti nemažai naujos įdomios
medžiagos apie Pažaislio me-

nines vertybes, sak ra linę erdvę, ikonografiją. „Pa-
žaislis unikalus savo barokinės ašies kompozicija, la-
bai retai pasitaikančiu šešiakampiu kupolu, cent-
riniu fasa du, freskomis. Rašant knygą man at rama
buvo vienuolyno architektūra, gaila, kad daug ver-
tybių buvo išgrobstyta ir iki šiol negrąžinta, didžioji
jų dalis yra Baltarusijoje, o garsiosios taurės su bran-
giaisiais akmenimis turime vos vieną nuotrauką, da-
rytą Rusijoje. Iš tų senų laikų yra išlikęs kryžius ir
šešios žvakidės”, – pasakojo knygos autorė.

Knygos pristatyme dalyvavo ir kunigas, teolo-
gijos daktaras Vilius Si korskas. Jis kalbėjo apie Pa-
žaislio ansamblį kaip apie krikščioniškosios dvasi-
nės kultūros reiškinį, taip pat pasidalino gyvenimo
benediktinų vie nuolyne Prancūzijoje, Soleme pa tir-
timi, kur praleido daugiau kaip šešerius metus.

„Vienuolynai paprastai yra nestatomi pagal
planą, jie atsiranda pa gal brolių skaičių, celių skai-
čių, pa gal širdį. Pažaislis yra išimtis – jis pa statytas
pagal aiškų planą, ten esantys du šuliniai taip pat
nėra atsitiktiniai. Kamalduliai vadovaujasi labai
griežta regula, jie artimi mūsų laikų atsiskyrė-
liams vienuoliams kartū zams. 

Ruošiausi tapti benediktinu, ta čiau pašlijo svei-
kata, tad iš vienuolyno pasitraukiau, įstojau į kunigų
seminariją ir tapau kunigu. Visiems pata riu bent kar-
tą metuose atlikti penkių dienų rekolekcijas – Lie-
tuvoje tai ga lima padaryti Pažaislyje, Paštuvoje, Pa-
kuonėje, Panaroje, Pakūtoje, Pa par čiuose. Buvimas
vienatvėje su sa vimi labai svarbus dabarties skuban -
čiam žmogui”, – sakė kunigas, ragi nęs lankytis ir Pa-
žaislyje.      

Kunigas V. Sikorskas daugiau kaip šešerius metus praleido vienuolyne Prancūzi-
joje.                                             A.�Vaškevičiaus�nuotraukos

Profesorė L. Šinkūnaitė jau daug metų domisi Pažaislio vie-
nuolynu.
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Nuo�1992�metų�Draugo�fondas�padeda�išlaikyti
mūsų�lietuvišką,�katalikišką�„Draugo’’�laikraštį.

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

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org

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

„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

Matas Kęstutis

Tomas Lukas

Regina Jautokas, gyvenanti Palos Hills, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne viene-
 rių metų paramą.

Kotryna Rukas, gyvenanti Slidell, LA, pratęsė metinę „Draugo” pre-
numeratą ir paaukojo 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.

Genovaitė Bauža, gyvenanti Hayden, ID „Draugui” paaukojo 50 dol.
Ačiū, kad mus skaitote ir remiate.

Kęstutis Tautvydas, gyvenantis Greenbank, WA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 60 dol. Nuoširdžiausius padė-
kos žodžius skiriame Jums.

Irena Raulinaitis, gyvenanti Glendale,  CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti. Ačiū, kad skaitote, ačiū kad dosniai remiate mūsų laikraštį.

Aldona Rekašienė, gyvenanti Glenview IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų
paramą.

Angelė J. Raulinaitis, gyvenanti Burbank, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už suteiktą
paramą.

PLB Lituanistikos katedroje
lankėsi studentės iš Vilniaus

Dalyvaukime Jaunimo dienose
Lietuvos vyskupų konferencijos Jaunimo pastoracijos taryba

š. m. birželio 27–28 dienomis organizuoja Lietuvos jaunimo dienas. 
Tai jau septintas toks jaunimo susitikimas, vykstantis įvai-

riuose Lietuvos miestuose nuo 1997 metų. Šį kartą renginys vyks
Alytuje, jo tema ,,Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis” (Lk 12, 34)

Labai kviečiame dalyvauti ir užsienio lietuvių bendruomenes,
jaunimo grupes ar šeimas.

Kad galėtume tvirčiau pasirengti Jaunimo dienoms turime
išleidę knygutes su pasiruošimo programa, susitikimų temomis
bei kita informacija. 

Visais klausimais rašykite:info@jaunimodienos.lt.

Modesta Paklonskaitė
Jaunimo pastoracijos taryba

Iš k.: Agnė Aleksaitė, Raimonda Gadliauskaitė, Šarūnė Baronaitė, Goda Misiūnienė, Ingrida
Viluckytė, Giedrius Subačius 

Sausio 22 dieną, ketvirtadienį, į PLB Lituanistikos katedrą atvyko Maironio
lituanistinės mokyklos Lemonte direktorė Goda Misiūnienė su keturio-
mis Vilniaus ekologijos universiteto studentėmis lituanistėmis: Agne Alek-

saite, Šarūne Baronaite, Raimonda Gadliauskaite ir Ingrida Viluckyte. Dis-
kusijose aptarėme jų ką tik pradėtą dviejų mėnesių praktiką Maironio litua-
nistinėje mokykloje Lemonte, lietuviškoje Montessori mokykloje ,,Žiburėlis”,
taip pat jų pažintį su LTSC archyvais. Studentės domėjosi lituanistinėmis, ling-
vistinėmis problemomis, pasakojo apie savo darbą su lietuvių kalbos naujažo-
džiais, ieškojo literatūros apie lingvistinę pragmatiką, apie kognityvinę ling-
vistiką. Reikalingos literatūros studentės rado apsilankiusios Ilinojaus uni-
versiteto R. Daley bibliotekoje, spėjo nusikopijuoti kai kuriuos tekstus. 

Taip pat aptarėme galimą bendradarbiavimą tarp PLB Lituanistikos ka-
tedros ir Maironio lituanistinės mokyklos Lemonte, su direktore Goda Misiū-
niene suplanavome PLB Lituanistikos katedros atstovų vizitą į jų mokyklą – su-
sitikti su mokiniais, tėvais, mokytojais, pakalbėti apie lituanistines ir kitokias
studijas Ilinojaus universitete Čikagoje. 

Giedrius Subačius
PLB Lituanistikos katedra 
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Šv. Mišios už palaimintąją Mariją Kaupaitę

Vasario 7 d., šeštadienį, 9:30�val.�ryto�Seselių�kazimieriečių�vie-
nuolyno�koplyčioje�(2601�W.�Marquette�Rd.�Chicago,�IL)�bus�at-
našaujamos�šv.�Mišios��ir�meldžiamasi�už�tai,�kad�palaimintoji�Ma-
rija�Kaupaitė�būtų�paskelbta�šventąja.�Šv.�Mišias�atnašaus�kun.�Jo-
seph�Broudou.

Po�šv.�Mišių�bus�vaišės.�Visi�kviečiami.��
Daugiau informacijos tel. 773-776- 1324.

Atsidėkodami už kalendorių „Draugo” leidybai paremti  paau kojo
100 dol. Rita�M.�Kuras,�Lock�port,�IL;�Živilė�Šilgalis,�Palos�Hills,�IL.�60 dol. Birutė
Sonta,� Chicago,� IL.�50 dol. Nijolė� Kairys,�Orland� Park,� IL;� Vidmantas� Raišys,
Mercer� Island,� WA;� Richard� Klemen�tavičius,� Gulf� Breeze,� FL;� Raminta� A.
Marcher�tienė,� Lemont,� IL;� Zita� Šir�kie�nė,� Lemont,� IL;� Mindaugas� Griauz�dė,
Riverside,� IL;� Veronika� Šva�bienė,� Lemont,� IL:� Gražina� Ken�ter,� Danbury,� �CT;
Marija� Newsom,� Beverly� Hills,� CA;� Al� C.� Mikuckis,� La� Ca�nada,� CA;� Ann
Keraminas,�Rock�ford,�IL;�Peter�Jadviršis,�Orland�Park,�IL.�Nuoširdžiai dėkoja-
me už Jūsų nuoširdžią paramą.

PAS MUS 
IR

APLINk MUS

� Atvykite stebėti Jono Valančiūno žaidimo!
Sausio 30 d. 7:30 val. v. Barclays Center,
620 Atlantic Avenue, Brooklyn, NY 11217,
susitinka ,, Brooklyn Nets” ir Toronto ,,Rap-
tors”. Informacija tel. 917-618-6100.

� 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.

�  JAV LB Lemonto apylinkės valdyba ma-

loniai kviečia visus apylinkės narius gausiai
dalyvauti ruošiamame Lietuvos nepriklauso-
mybės dienos minėjime, kuris įvyks š. m. va-
sario 15 d. 1 val. p. p. Pasaulio lietuvių
centre, Fondo salėje. Adresas: 14911 127
th. St., Lemont, IL 60439. 

� 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!

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugola ikrast is

Lietuviškas tautinis 
kostiumas – undinė?

Susitikimas su prof. A. Andrijausku

Susivienijimas�Lietuvių�Amerikoje�(SLA,�Lithuanian�Alliance�Of�America),�307
West�30th�Street,�New�York,�NY�10001,�vasario 1 d., sekmadienį,�kviečia�į�su-
sitikimą�su�žymiu�Lietuvos�filosofu,�prof.�Antanu�Andrijausku.

A.�Andrijauskas�yra�paskelbęs�16�monografijų,�44�studijas,�per�650�moks-
lų�darbų�įvairiomis�kalbomis,�sudarė�33�knygas�iš�filosofijos�istorijos,�estetikos,
meno�filosofijos,�menotyros,�kultūrologijos,�civilizacinės�komparatyvistikos,�orien-
talistikos.

Kviečiame�lietuvių�bendruomenę�ir�visus,�kurie�domisi�įvairiomis�intelek-
tualinėmis�temomis:�estetika,�kultūra,�filosofija�ir�menu.�Turėsime�retą�progą�iš-
girsti�šios�įdomios,�pasaulinio�mąstymo�asmenybės�mintis.

Susitikimas vyks nuo 3 val. p. p. iki 6:30 val. v. SLA pirmo aukšto sa-
lėje. Daugiau informacijos suteiks Ieva Medodia: imediodia@gmail.com.

New Yorko lietuviai – pasaulio lietuvių žygyje
Vasario 8 d. dalyvaukite�žygyje�,,Už�blaivią�Lietuvą”!�Pradžia�–�12�val.�p.�p.

Vieta�–�pėsčiųjų�takas�prie�Atlanto�vandenyno,�ties�karuselėmis,�Stillwell�Ave.,
Coney�Island,�Brooklyn,�Ny.

Vykti�metro�B,N,Q,F�iki�galutinės�stotelės�CONEY�ISLAND.�Eiti�Stillwell�Ave.
iki�vandenyno.

Eisime�3�km.�Žygio�metu�vyks�žvalumo�mankšta�su�sveikuoliškų�šokių�ele-
mentais.�Po�to�pabendrausime�prie�arbatos�puodelio�artimiausioje�kavinėje.

Siūlome�turėti�lietuvišką�atributiką,�fotoaparatą.�Daugiau�informacijos�su-
teiks� Genovaitė Meškėlienė tel. 347-268-6791 arba el. paštu genesar-
tai@yahoo.com.

Sekmadienį, sausio 25 d., Miami vykusiame tarptautiniame grožio konkurse ,,Mis
Visata” nugalėtoja buvo paskelbta įstabios figūros, dailių veido bruožų ir labai malo-
niai bendraujanti Kolumbijos atstovė Paulina Vega. Tarp 88 dalyvių konkurse varžėsi  ir
Lietuvos atstovė Patricija Belousova.

Šiemetinis konkursas išsiskyrė netradicinėmis tautinio kostiumo interpretacijo-
mis. Štai Lietuvos atstovė buvo pasipuošusi kriauklėmis ir akmenukais nusagstyta
lengvo audinio suknele, kuri gerokai skyrėsi nuo įprasto tautinio kostiumo – jokių gin-
tarinių karolių, prijuostės ir žeme besivelkančio sunkaus sijono. Jūratės kostiumą pagal
legendą apie Jūratę ir Kastytį 19-metei merginai sukūrė dizainerė Eglė Modze -
liauskienė. Nacionalinio kostiumo kategorijoje laimėjo Indonezijos atstovė Elvira
Devinamira.

,,Draugo”�info

Mieli ,,Draugo” skaitytojai,

Kreipiamės į jus su prašymu, ti kėdamiesi teigiamo atsakymo
ir  archyvinių žinių. Esame grupelė en tuziastų, besidominčių savo
miestelio – Švėkšnos ir joje gyvenusių iškilių žmonių istorija, ku-
riuos vienija E. Platerytės draugija. Šiuo metu renka me medžiagą
apie buvusį Švėkšnos parapijos prelatą Julių Maciejauską
(1868–1947). J. Maciejauskas buvo iš ki li asmenybė – kunigas, pre-
latas, visuo menės veikėjas. Ypatingai nusi pelnęs Švėkšnai: jo rū-
pesčiu pastatyta baž ny čia, įkurta parapijos labdaros drau gija,
įsteigta parapijos mo kykla, įkurta blaivininkų draugija, pastatyta
klebonija, trisdešimties vie tų ligoninė, progimnazija, vėliau „Sau-
lės” gimnazija, nutiestas plentas, įrengtas Švč. Mergelės Marijos
grotos Lurdas ir pastatyta koplyčia ir kt.

Šiems darbams atlikti, prelatas J. Maciejauskas penkis kartus
vyko į JAV rinkti aukų.

1918 metais išvyko į JAV, Los An geles įkūrė Šv. Kazimiero lie-
tuvių parapiją (čia gyveno iki mirties).

Mus domina bet kokia archyvinė medžiaga liečianti prel. J. Ma-
ciejaus ko asmenį – dokumentai, nuotraukos, straipsniai ir pan.
Mums galite rašyti ir elektroniniu paštu adresu:
vioastra@gmail.com

Pagarbiai,

Ona Norkutė
E. Platerytės atminimo draugijos Švėkšnos skyriaus pirmininkė

Violeta Astrauskienė
E. Platerytės atminimo draugijos Švėkšnos skyriaus koordinatorė

Patricija Belousova C Vida�Press�nuotr.


