
Daug lengviau surasti klaidą negu tiesą – Johann Wolfgang von Goethe

Sausio 10 d. minėdami dvidešimt penktąsias Sau-
sio 13-osios įvykių metines, Čikagos lietuviai ne-
pabūgo žvarbaus žiemiško oro ir susirinko 9 km

bėgimu/ėjimu pagerbti Lietuvos laisvės gynėjų. Lie-
tuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI), Čikagos lietu-
vių bėgimo klubas ir generalinis konsulatas Čikago-
je sukvietė drąsiausius ir ištvermingiausius akcijai Mi-
chigano ežero pakrantėje. Tokiu būdu buvo simboliš-
kai prisijungta prie 25-ąjį kartą Vilniuje surengto bė-
gimo „Gyvybės ir mirties keliu”.

Prie starto linijos būriavosi bėgimo entuziastai ir
patriotiškai nusiteikę tautiečiai: šauliai, skautai, Či-
kagos lietuvių bėgimo klubo nariai, LR konsulato dar-
buotojai, o taip pat ir kitų tautybių bėgikai – ukrai-
niečiai, meksikiečiai, amerikiečiai.  Akcijoje dalyva-
vo nemažai vyresnio amžiaus žmonių, kurie atvyko pa-
gerbti žuvusių atminimą.  Tarp dalyvių buvo ir daug
vaikų, taip pat ir LR generalinio konsulo Čikagoje Ma-
rijaus Gudyno atžalos. 

– 7 psl. 

Čikagoje nepabūgta žiemiško oro
Lietuvos laisvės gynėjai pagerbti bėgimu/ėjimu Michigano ežero pakrante

Akcijos Lietuvos laisvės gynėjų atminimui Čikagoje dalyviai.
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Dovana – kelionė
į Lietuvą – 14 psl.
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Minint 25-ąsias 1991-ųjų sausio įvykių
metines, Lietuvos diplomatinės at-
stovybės užsienyje kvietė lietuvius

ir Lietuvos draugus kartu pagerbti Sausio 13-
osios aukų atminimą. Renginiuose buvo da-
lijamasi prisiminimais, organizuotos filmų
peržiūros, nuotraukų parodos, socialinės ir
pilietinės akcijos.

Lietuvos ambasada JAV organizavo so-
cialinę akciją ,,Būkime kartu”, kurios metu
uždegė iš žvakučių sudėliotą žodį ,,Laisvė”.
Akcijos dalyviai sugiedojo Lietuvos himną ir
kartu su akcijoje dalyvavusiu monsinjoru Ro-
landu Makricku sukalbėjo maldą už žuvusius
Tėvynės gynėjus. – 15 psl. 

Laisvės 25-metis minimas visame pasaulyje

URM nuotraukos

Prisiminimai degina... – 3 psl. 



gerai, Lietuvoje dainuojanti revoliucija pasisekė, 1991
m. sausio 13-ąją beginkliai žmonės prie Televizijos
bokšto ir Parlamento savo dvasios jėga sutramdė ka-
rinę buvusių okupantų jėgą. Bet tai buvo tik aki-
mirksnis tiesos, tai buvo stebuklas, kuris kažkodėl
kitur nesikartoja. Po to nuo Moldovos atplėšta Pa-
dniestrė, nuo Ukrainos atplėštas Krymas, Rusijos ka-
riauna plėšia dar vieną Ukrainos teritoriją – Donbasą,
o Rusijos stačiatikių patriarchas Kirilas per šias sta-
čiatikių Kalėdas meldėsi už sėkmingą karinę kam-
paniją Sirijoje, kur savo kareivius vėl pasiuntė Ru-
sijos caras Putinas, norėdamas padėti kitam dikta-
toriui. Už karinę kampaniją, o ne už šviesesnį rusų
gyvenimą meldėsi stačiatikių dvasinis vadovas. 

Atrodo, kad antikristas į žemę jau nužengė (gal
taip istorija ir baigiasi?). Štai pastaruoju metu Lie-
tuvoje pasipylė ir protu nesuvokiami buitiniai žiau-
rumai, kurių anksčiau atsitikdavo vienas kitas per
daugelį metų – pvz., tėvas, kovodamas su sugyventine,
abiejų mažą dukrelę prieš kamerą pavertė iškrypė-
le... mašinos bagažinėje buvo gyva sudeginta iš-
prievartauta mergaitė... tėvas nežinia dėl ko į šuli-
nį įmetė ir nuskandino du savo kūdikius... kiti keli
tėvai savo kūdikius išžagino... vyriškis vaiką sugy-
veno su savo nepilnamete dukra jai sutinkant... dvi
paauglės nužudė ir po gabalą išmėsinėjo savo drau-
gę, su kuria susipyko dėl berniuko... o kiek girtų jau-
nų vyrų ir paauglių brangiais automobiliais traiško
pėsčiuosius mūsų keliuose ir gatvėse...

Pasaulyje tiek kontrastų – drugeliui ar menkai
žolelei steigiami draustiniai, kuriuose draudžiama
bet kokia žmogaus veikla, kai tuo pat metu Europos
širdyje, Briuselyje, viename iš miesto rajonų, veikia
teroristų mokyklos, kuriose mokoma beatodairiškai
žudyti. Ką jau kalbėti apie pačią Islamo valstybę, kur
galioja senovės piratų žiaurumas, vergovė, kur prie-
vartaujamos ir nužudomos netgi tos mergaitės, ku-
rios susiviliojo šių piratų propaganda, bet greitai ja
nusivylė... Grąžinti mirties bausmę tokiems tėvams,
kurie žiauriai žudo vaikus? Jau yra tokių pasiūlymų.
Tai reikštų pasiduoti blogiui ir valstybės vardu
taip pat žudyti. Priverstinai gydyti nuo alkoholizmo?
O IS subombarduoti? Kito būdo priešintis ginkluo-
tai jėgai nėra. Taip ir daroma, ateina pranešimai, kad
teroristai jau prarado trečdalį užimtos teritorijos ir
galų gale kada nors gal bus sunaikinti. Bet ar baig-
sis blogis? Blogis gimdo blogį, nes kovotojai su juo
taip pat būna priversti imtis ginklo. 

Yra tekę girdėti samprotavimų, kad demokrati-
ja tėra žmonijos silpnumas (esą demokratijoje nu-
sikaltėliu labiau rūpinamasi negu jo auka), kad de-

mokratija yra bedantė save apginti
nuo ginkluoto ir žaidžiančio be tai-
syklių blogio. Taigi kaip sveiko pro-
to ir gerų ketinimų turintiems, hu-
manistams, elgtis naujojo blogio
akivaizdoje? 

Popiežius Pranciškus nauja-
metiniame pamoksle šių dienų blo-
gio priežastį įžiūri galingųjų aro-
gancijoje, kuri į pakraščius nustu-
mia silpnuosius visuomenės narius,

ir apsimestiniame neutralume konfliktų, bado ir
persekiojimų akivaizdoje, kai visa tai sukelia masi-
nį pabėgėlių egzodą. Popiežius ragina leisti sau atgim -
ti, įveikti abejingumą, kuris trukdo solidarumui, at-
sisakyti apsimestinio neutralumo, kuris neleidžia da-
lintis. Popiežius kviečia mus tikėti gyvenimu. Jis sako,
kad taikos priešas yra ne tik karas, bet ir abejingumas,
ir pasmerkė barjerus, įtarumus, baimes ir uždarumą.
„Kartais savęs paklausiame, kaip tai gali būti, kad
žmogiška neteisybė laikosi nemažėdama ir kad ga-
lingųjų arogancija vis dar žemina silpnuosius, nu-
stumdama juos į skurdžiausius mūsų pasaulio pa-
kraščius, – kalbėjo jis. – Mes klausiame, kiek ilgai žmo-
nių blogis sės smurtą ir neapykantą mūsų pasauly-
je, atnešdamas savo vaisius – nekaltas aukas?” 

Popiežius šiuos metus paskelbė Gailestingumo
metais. Gal gailestingumas padarys tą stebuklą,
kurį prieš dvidešimt penkerius metus patyrėme
mes? Belieka tikėtis Dievo įsikišimo? O kur mūsų,
žmonių, demokratų, humanistų ir teisuolių, darbai
ir žygiai geresnio pasaulio link?

Nereikia būti pesimistams, – pasakys optimistas,
– baisybių buvo visais laikais ir dar didesnių. Pa-
saulis dabar geresnis negu anksčiau – daug demok-
ratinių valstybių, įvairiausių gėriui tarnaujančių –
gyvūnus ir augalus saugančių, skausmus kenčian-
čiais besirūpinančių ir kt. organizacijų bei pavienių
humanistų. Ir mažų darbelių bei mažų žingsnelių ko-
voje su blogiu esama, tik juos užgožia garsiau skam-
bantis blogis. 

Štai vienas mažas ir kartu didelis darbelis – Lie-
tuvos šaulių sąjunga už surinktus 17 tūkst. eurų prieš
Kalėdas nupirko kraujo perdirbimo įrenginių, ku-
riuos paaukojo Ukrainos Donecko regione esan-
čiam sugriautam kraujo centrui. Paramos Ukrainai
grupė ir toliau globos šį kraujo centrą, kuris yra li-
kęs vienintelis visoje apskrityje. Šauliai nuogąstauja
tik, kad separatistai aparatūros nepagrobtų, nes ji rei-
kalinga ir kitai kariaujančiai pusei. ...Ir dar štai džiu-
gu žinoti, kad tradiciniu tapusiame Sausio 13-osios
bėgime „Gyvybės ir mirties keliu”, prisimenant žu-
vusius dėl Tėvynės, Vilniuje šiemet dalyvavo jau 4500
dalyvių... kad praėjusiais metais tapti kariais šauk-
tiniais beveik visi jaunuoliai pasisiūlė savanoriškai
(planuota pašaukti 3 tūkst.), o šiemetiniam šaukimui
tokių jau yra per šešis šimtus, nors šaukimas dar ne-
prasidėjo... Ir pati Lietuva yra saugi kaip niekada, ir
ne dėl to, kad jos teritoriją saugo NATO, bet ir dėl to,
kad saugumo reikalu sutaria visos politinės jėgos. Su-
tarimas grėsmės – blogio – akivaizdoje teikia vilties,
kad atsilaikysime.

Apie netoli mano gimtosios apy-
linkės pokariu veikusį parti-
zanų vadą Merkurą iki šiol

sklando gandas, kad būtent jis išžudęs
vieną šeimą. Nors tokių duomenų nėra
net ir sovietinių organų dokumentuo-
se. Tiesiog, matyt, buvo paskleistas
toks gandas, kad būtų sumenkintas
partizanų autoritetas, nes toje apylin-
kėje daug vyrų, nenorėjusių tarnauti
okupantams, organizuotai buvo išėję į
mišką. Šiandien diskusijoje nėra kitų argumentų ap-
ginti Merkurą – tik jo kovos draugų tikėjimas šiuo
žmogumi kaip šviesiu riteriu, kovojusiu už teisybę
ir Tėvynės laisvę. Iš gausios literatūros ir liudijimų
susidariau tvirtą nuomonę, kad Lietuvos partizanai
buvo ir iki galo išliko garbingiausia tais žiauriais lai-
kais tautos dalis, ir jeigu ištvermingiausiųjų ben-
dražygių Merkuras buvo išrinktas Prisikėlimo apy-
gardos Partizano Tautvydo tėvūnijos vadu, vadinasi,
ne jis buvo tas piktadarys, galėjęs pakelti šautuvą
prieš vaikus. Partizanai į savųjų žiaurumus rea-
guodavo griežtai, ir savavaliautojui dažniausiai
skelbdavo mirties bausmę. Šeimos nužudymas grei-
čiausiai buvo tikrųjų banditų – raudonųjų enkavė-
distų ar jiems tarnavusių stribų darbas, nes būtent
jie pokario pirmąjį dešimtmetį nuklojo Lietuvos
žemę lavonais. Sovietiniai saugumo organai kūrė ir
vadinamąsias pseudopartizanų grupes, aprengdavo
savo vyrus partizanų uniformomis ir išleisdavo
žudyti partizanų vardu. Tiesa, tokių grupių kon-
tingentą sudarė ne tik stribai (stribiteliai – vertimas
rusiško oficialaus pavadinimo „istrebitel” – nai-
kintojas, – kuris, ironiška, lietuviškai įvardintas
„liaudies gynėju”), bet ir užverbuoti degradavę bu-
vusieji partizanai, nes, deja, ne visi išlaikė Tėvynės
gynėjo egzaminą ir sučiupti bei bijodami mirties par-
siduodavo. Idėjiniai partizanai esant galimybei nu-
sišaudavo, o paimti gyvi ir kankinami neišduodavo
nei kovos draugų, nei ryšininkų.

Šią istoriją prisiminiau svarstydama apie blo-
gį ir kovą su blogiu šiandien ir beveik įtikėjau, kad
tai amžinas  mūsų priešas,  kuris niekada nesibai-
gia. Jis nuolat keičia savo pavidalą, bet niekada ne-
miršta. 

Iširus Sovietų Sąjungai plačiai išgarsėjo ame-
rikiečių filosofo, politologo ir rašytojo profesoriaus
Francis Fukuyama knyga ,,Istorijos pabaiga ir pa-
skutinis žmogus”, kurią šiandien dažnai prisimena
politologai. Autorius skelbė istorijos pabaigą, rem-
damasis tuo, kad baigėsi kapitalizmo ir komunizmo
konfrontacija, o su tuo, jam atrodė, ir žmonijos di-
džiosios bėdos. Jis manė, kad amžius trukusią po-
litinių ideologijų kovą laimėjo liberalioji demokra-
tija ir laisvoji rinka, kuri užtikrina, praktiškai ta-
riant, rojų žemėje, – tik gyvenkite ir dauginkitės. O
nieko panašaus. Šiandien mes pasaulinėje arenoje
vėl esame žiaurioje akistatoje su blogiu: autoritarinis
režimas atgimė Rusijoje, kur atstatomi kruvinojo Sta-
lino stabai ir gimsta planai grobti kaimynų terito-
rijas, Kinijoje, naujas nežmoniškas režimas gimė Si-
rijoje (tai Islamo valstybė). Nors liberalioji demok-
ratija vis dar yra visuotinai priimtina kaip teisėta
valdymo forma, bet daug grupių ją atmeta, pvz., is-
lamo, o ir kitokie fundamentalistai. Stiprėja radi-
kaliosios jėgos netgi demokratinėse valstybėse,
pvz., Prancūzijoje, kur Marine Le Pen ir jos tėvo ideo-
logijos sekėjai grasina laimėti jau per antrus par-
lamentinius rinkimus. 

Blogį platina ir naujieji tautų kraustymaisi,
šiandien Europoje vadinami pabėgėlių krize, nes kar-
tu su pabėgėliais į demokratinius kraštus plūsta ne
tik geresnio gyvenimo lūkesčiai, bet ir Islamo vals-
tybės siunčiami civilizacijos griovėjai. 

Taigi kaip šioje naujos istorijos atkarpoje elgtis
demokratams ir kitiems svajokliams, filosofuojan-
tiems apie gražią ir teisingą žmonių visuomenę? Na,
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Prisiminimai degina... 
Iki šiol neskelbtų prisiminimų nuotrupos apie 1991-ųjų sausio įvykius

STEPONAS GEČAS

Praėjo 25-eri metai nuo lemtingų sausio 13-osios įvy-
kių. Skelbta nema ža dokumentinės medžiagos, ta-
čiau tas dienas prieš tragediją ir savaites po jos
kiekvienas lietuvis išgyvena sa vaip. Sausio 12-ąją, tie,
kurie nebuvo prie Televizijos bokšto ar Parla mento,
sekė įvykius per televiziją. Kai nutilo diktorės Eglės
Bučelytės pas ku tiniai žodžiai ir atėjo gūdi naktis, in-
formacijos krūvį perėmė Kauno te levizija. 

Paryčiais informacija apie žuvusius ir sužeis-
tus darėsi platesnė, bet ar galima buvo galvoti
apie ramų mie gą. Reikėjo ką nors daryti.

Bute buvo 84-tus einanti mama ir paskutines dienas
besilaukianti duktė, ku rios tradiciškai ragino ne-
sikišti jų manymu į politiką, tačiau krikš čio niš kai
išugdyta tiesos samprata diktavo kitką. Tuo metu jau
keli metai bu vau Vytauto Didžiojo karo muziejaus
direktoriaus pavaduotoju, taip pat išrinktas Lietu-
vos kultūros fondo Kauno skyriaus pirmininku, tu-
rėjau kai kuriuos ryšius su Maskvos mu ziejininkais. 

Pirmiausia paskambinau analo giš ko kultūros
fondo Maskvos atsto vui Valentinui Karpovui ir
Krem liaus Ginklų rūmų (Oružeinaja palata) vy-
riausiajai fondų saugotojai dr. Jelenai Tichomirovai,
buvusio politinio kalinio dailininko Piotro Belovo
žmonai Belovai – prieš pusmetį mu ziejuje buvom su-
rengę jo parodą, su Kremliaus muziejininkų atvež-
ta paro da ,,XVII a. Ginklų rūmų fondų kolekcijos”
bendravome pakeliant trispalvę karo muziejaus so-
delyje 1988 m. Planavome savo ginklų kolekcijas pa-
rodyti Maskvoje. 

Visų jų paprašiau, kad informuo tų visus savo pa-
žįstamus, bendradarbius, artimuosius, kad Lietu voje
vyksta smurtas. Su kai kuriais teko susitikti vėliau,
Jelcino laikais 2002 m. pirmosiosiose Jaunimo žai-
dynėse ir olimpizmui skirtoje tarptautinėje konfe-
rencijoje Lomonosovo universitete. Atrodo, kolegos
mask vie čiai, padorūs rusai, žydai sąži nin gai įvyk-
dė mano prašymą. Tačiau tai nebuvo valstybinio ran-
go žmonės, todėl dar paskambinau seno bičiulio (vė-
liau žurnalistinį darbą dirbusio Raimondo Skopo)
tėvo draugui, ant ro jo pasaulinio karo dalyviui, bu-
vusiam Lietuviškosios divizijos vetera nui, iš kurio
gavau TSRS (SSRS) Aukš čiausios tarybos (AT) bu-
dinčio telefoną. 

Kaip nekeista, telefonas veikė. Atsiliepė vyriš-
kas balsas. Prisista čiau. Nežinau, ar naivumas, ar
didelė neapykanta brutalumui ir prievartai suteikė
drąsos. Pasakiau, kad Vil niuje liejamas taikių žmo-
nių kraujas, informuokite AT darbuotojus. ,,Cho ro -
šo” (gerai) – abejingu balsu pasakė. Nepamenu, ar
kiek teko užmigti. 

Kauno TV apie 8 val. r.  informavo, kad nuo tuo-
metinio „Kauno” kino teatro norinčius vykti į Vil-
nių lauks autobusai. Paskambinau broliui. Pas jį du
mažyliai, sutarėme susitikti. Autobuse buvo ir dau-
giau pažįstamų kauniečių. Su savim turėjau tran-
zistorinį radijo imtuvėlį ir gidui skirtą mikrofoną

su garso stiprintu vu. Vie na ausimi gaudžiau pra-
nešimus iš Sei mo ir per mikrofoną perduodavau ben-
drakeleiviams. 

Garsas per radiją dažnai nutrūkdavo, anteną su-
kinėti padėjo brolis. Kažkur prie Grigiškių įstrižai
greit kelio stovėjo kariškas transporteris BTR. Au-
tobusų nestabdė. Vilniuje, Ko narskio gatvėje prie se-
nųjų ir naujųjų Radijo ir  Televizijos rūmų durų lyg
išpampę vorai stovėjo su storomis neperšaunamomis
liemenėmis, šalmais, ir „kalašnikovus” atstatę apsi -
šau kėlio RTVR boso Kasperavičiaus sargai. Devy-
naukščio pastato kai kurie langų stiklai buvo išby-
rėję, kai kurių įtrūkimai užklijuoti popieri nėmis
juostomis. 

Pylimo gatvė buvo užkimšta auto busais ir kito-
kiu transportu. Pavyko įsisprausti maždaug ties ta
vieta, kur dabar yra Žurnalistų są jun gos namai. Pa-
traukėme prie Sei mo rūmų. Minios žmonių giedojo,
verkė. Į aikštę priešais Nacionalinę biblioteką atvyko
gal šimtas milici ninkų, kad saugotų nuo jedistve nin-
 kų išpuolių. Prie centrinių rūmų sutikau seną pa-
žįstamą Sąjūdžio Sei mo narį, TSRS AT deputatą Vai-
dotą Antanaitį. Jis Lietuvos pavedimu ve dė derybas
su Maskva ir buvo tik grįžęs iš Maskvos su vienu
aukštu Sovietų emisaru (atrodo, Sliunkovu) abu
per minią veržėsi į Seimo pastatą. Per rūmų langą
žmones ramino Vytautas Landsbergis. 

Grįžus į Kauną sužinojau, kad žu vusio prie te-
levizijos bokšto kauniečio Tito Masiulio laidotuvėms
organizuoti sudaryta penkių žmonių komisija, kurios
nariu esu ir aš. Su pirmuoju Kauno meru Vidman-
tu Ado moniu aptarėme veiksmus. Nu tarta velionį
šarvoti Karo muziejuje, laidoti Petrašiūnų kapinėse.
Didžio joje salėje įrengti pakylą padėjo Pram projekto,
kuriame dirbo Tito Masiulio mama, vadovybė. 

Jau pirmąją dieną prie muziejaus ir Laisvės pa-
minklo uždegta šimtai tūkstančiai žvakių, su gėlėmis
ir vainikais rinkosi žmonės. Laido tu vės atrodo,
buvo nukeltos į savaitės vidurį, o gal dar vėliau. Pa-
vojingų įvy kių verpete negalėjome tiksliai visuo-
menės informuoti. Reikėjo lauk ti medicinos ekspertų
išvadų ir kitų juridinių formalumų, pirmiausia au-
kas palaidoti Vilniuje. 

Kauno televizija su vertėjais plu šėjo ištisas sa-
vaites, aplink buvo sunk vežimių ir kitokios techni-
kos barikados, todėl TV studijon patekti galėjo tik
savi žmonės. Informaciją apie šarvojimą turėjome
nuolat kore guoti. Bene du vakarus minios nutįso nuo
muziejaus toli į šalutines gatves. Pagrindiniai minios
sparnai buvo Donelaičio ir V. Putvinskio gatvės. 

Kažkurią naktį, apeidami belau kiančius žmones,
vieną minios pabai gą pamatėme Parodos kalne,
kitą – prie Saulės gimnazijos. Sunku buvo žmones įti-
kinti, kad šiandien nužu dytasis dar nebus pašarvo-
tas. Tačiau tiksliai žinojau laidotuvių dieną, to dėl pa-
ruošiau trumpą tekstą ir nu vykau į Kauno televizi-
ją. Kad ne trukdyčiau kameroms, pamojau tuo met ete-
ryje tiesiogiai dirbusiam re daktoriui Vidui Mačiu-
liui, kad perskaitytų darbuotojų jam perduotą pra-
nešimą, tačiau jis ženklais man parodė, kad prieičiau
ir pats tai padaryčiau. 

Kreipiausi į kauniečius, todėl laidotuvių dieną
prie muziejaus susirinko pusė Kauno. Nuo balkono
man teko vesti atsisveikinimo ceremoniją. Greta buvo
Tito mama, kiti artimieji, komisijos nariai. Karstą
su palaikais išnešėme prie pat Donelai čio gatvės, kad
būtų patogiau pri va žiuoti automobiliui. Ir atsitiko tai,
ko negalėjom numatyti. Į katafalką neši kai karsto ne-
kelia... Kodėl, neaišku, prasidėjo spėliojimai... Žmo-
nės ištisa jūra – stovi petys petin, mobilių telefonų
nebuvo, nėra ko paklausti. 

Per mikrofoną skelbiu, kad kars tas įkeliamas į at-
virą automobilį, o palydinčius prašome sėsti į greta
esančius miesto autobusus ar į nuo savus automobi-
lius. Pamatome. Vy rai pakelia karstą ant pečių ir žen-
gia Donelaičio gatve. Per gedulingą vaka rienę pa-
aiškėjo, kad vienos jautrios kaunietės pasiūlymu, ku-
riam šalimais buvę žmonės pritarė, žuvusiojo palai-
kus nuspręsta rankomis nešti į Petrašiūnų panteoną. 

Po monsinjoro Alfonso Svarins ko, muziejuje
kalbėjo ir Tito Masiulio pirmoji mokytoja. Buvo la-
bai daugiau norinčių išsakyti savo sielvartą, skaus-
 mą, ryžtą. Teko nutraukti besi veržiančius kalbėti ir
kartu su meru G. Adomoniu, komisijos nariu vice-
meru H. Žukausku bei A. Svarinsku brautis muzie-
jaus pasieniais į lais vesnę V. Putvinskio gatvę, kur
sto vėjo automobiliai. Kartu su meru ir vi cemeru ap-
lenkėme pėsčiųjų procesiją ir Radvilėnų plentu at-
sidūrėme prie Dainų slėnio. Kol pasirodė laidotuvių
procesija praėjo daugiau kaip valanda. 

Karstas toliau buvo nešamas ran komis. Pavar-
gusius vyresnio amžiaus žmones paimdavo įkandin
karsto važiavę autobusai. Kauniečiai su vai nikais sto-
vėjo abiejose Baršausko ir Kalantos gatvių pusėse iki
pat kapi nių vartų. Reikėjo daryti bent minimalų po-
ros metrų praėjimo taką. Pa dedant kai kuriems są-
jūdžio aktyvistams, teko tiesiog jėga sklaidyti žmo-
 nes į šalis. Kapinėse greta mūsų tri spalvių, plaiks-
tėsi ir Latvijos bei Esti jos vėliavos. 

Po laidotuvių dar kelias savaites žmonės budė-
jo ne tik Vilniuje, bet ir prie Kauno televizijos, ret-
ransliacijos bokštų Mauručiuose, Sitkūnuose, Tele-
komo stoties, savivaldybės admi nis tracijos. Karo mu-
ziejuje apvertė me brangesnius paveikslus, nuėmė me
etiketes. Naktimis sudarėme pa pildomo budėjimo
grafikus. Be įprasto budinčiojo, kasnakt buvo dar du
žmonės. 

Po kelių savaičių vyko referendumas, kur abso-
liuti Lietuvos gyventojų dauguma pasisakė už so-
vietinės kariuomenės išvedimą. Tada neįkai no jamą
darbą atliko Kauno žur na listai informuodami Lie-
tuvos ir pasaulio žmones apie lietuvių laisvės proveržį
ir brutalų mėginimą nu slo pinti jį. Pamažu košmaras
traukėsi. Gaila, kad iš tragiškų Kauno dienų įvykių
liko nedaug iliustracijų. Kiek vienas  dalyvavęs tų die-
nų kovoje, gal ir neatliko žygdarbio, tačiau buvo ten,
kur labiausiai jį kvietė pareiga ir sąžinė.

Steponas Gečas – LŽS narys, buvęs Vytauto Di-
džiojo karo muziejaus direktoriaus pavaduotojas

kauno žurnalistai.lt

Romualdo Požerskio nuotraukos
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

ONUTĖ STUČKIENĖ

Šimtas zuikių susirinko,
Net žalia girelė linko,
Pakalbėję pasitarę,
Jie mokyklą atidarė

(Eduardas Mieželaitis 
„Zuikis Puikis”)

Du zuikučiai rugsėjo 12 dieną at-
 skubėjo ir į lituanistinę mo-
kyklą ,,Lietuvėlė” New Jersey

valstijoje. Jie sukvietė mokinius ir jų
tėvelius į mo kyklos atidarymą. Visi pri-
siminė va sarą, įdomu buvo klausytis ir
zuiku čių pasakojimus apie jų nuoty-
kius. Susi domėję, laimingi, linksmi
vaikai ir tė veliai atsakinėjo į zuikučių
klau si mus, atliko įvairiausias užduo-
tis, žai dė žaidimus, šoko, dainavo. Bet
atėjo laikas atsisveikinti. Už nuosta bią
šven tę, už šiltas šypsenas, drau gišką
priėmimą zuikučiai įteikė vi siems po
dovanėlę – krepšelį rausvų morkyčių.
Palinkėję visiems būti žva liems ir svei-
kiems, zuikučiai iš skubėjo atgal į miš-
ką, į savo mokyklėlę, o vaikučiai pasi-
liko savo mokykloje ir skanavo zuiku-
čių morkytes.

Prasidėjus mokslo metams tingė ti
nėra kada. Mokiniai kibo į darbą – du
mėnesius kalbėjo apie rudenį, gamtos
pasikeitimus, apie rudeni nius darbus
ir rudens gėrybes. Pro jektas buvo už-
baigtas popiete – rude ninių skrybėlių
ir skėčių paradu. Tokių nuostabių
skrybėlaičių, skėčių su vaisiais, dar-
žovėmis, rudeniniais lapais dar niekas
nebuvo matęs. At rodo, auksinis ru-
duo atkeliavo į mo kyklėlę. Po renginio
visi vaišinosi ru dens gėrybėmis.

Bet tuo darbai nesibaigė. Moki niai
ir toliau uoliai mokėsi ir plėtė savo ži-
nias apie lietuvių gyvenimą ir papro-
čius. Dabar jie nagrinėjo, kokį kelią nu-
eina duona: nuo rugio grūdo iki duonos
kepalo ant mūsų stalo. Aiš kinosi dar-
bus, kuriuos turi atlikti auginant duo-
ną ir lygino juos su seno vėje atlieka-
mais darbais. Žaidė žai dimus, dainavo
dainas, kurias seno vėje dainavo ir žai-
dė mūsų prose ne liai, augindami duo-
ną. Projektas bu vo užbaigtas popiete
,,Duonutės ke lias”. Lapkričio mėnesį į
JAV Lietu vių Bendruomenės (LB)
Centrines New Jersey apylinkės orga-
nizuotą renginį „Vaikų svajonės” buvo
pa kviesti  Dr. V. Kudirkos lituanisti-
nės mokyklos (Elizabeth, New Jersey)
ir V. Krėvės lituanistinės mokyklos

Mokyklos „Lietuvėlė” pirmas pusmetis praturtino žiniomis apie Lietuvą

Dar rugsėjį du zuikučiai pakvietė lituanistinės mokyklėlės ,,Lietuvėlė”
vaikus pradėti Naujus mokslo metus.

Rudens sezoną vaikai užbaigė rudeninių skrybėlių ir skėčių pasirodymu.
Šarūno Stančausko nuotraukos

Už nuostabią šventę Kalėdų senelis apdovanojo visus savo dovanėlėmis. Nuotraukoje –
„Lietuvėlės” darželio grupės mokytoja Rita Clemens su dukrele Silvija.

(Phi ladelphia, Pennsylvania) litua nis   -
tinių mokyklų mokiniai ir mokyto-
jai. Po koncerto visi kartu žaidė žai di-
mus, dainavo dainas susijusias su duo-
nos auginimu, šoko, minė mįsles. Ren-
ginį užbaigė ruginės duonos, kuri buvo
iškepta pagal senolių receptą, ragavi-
mu. Šiai popietei puikiai pasi ruošė li-
tuanistinės mokyklos „Lietu vė lė” mo-
kytojos Onytė Žukauskienė, Onutė
Stučkienė, Reda Seselgienė ir Rasa
Lukošienė.

Po visų darbų ateina metas, kai
žmogus galėjo pailsėti, atsikvėpti, ra-
 miai viską apmąstyti – tai Adventas.
Tik ramybės nebuvo ,,Lietuvėlės” mo-
kyklėlėje. Mokiniai vėl kruopš čiai, su
susidomėjimu kalbėjo apie lie tuvių
gyvenimą ir papročius Advento laiko-
tarpiu, nagrinėjo Kūčių ir šv. Kalėdų
papročius. Visi žinojo, kad per Kalėdas
juos aplankys Kalėdų se nelis, todėl
stengėsi išmokti eilėraštu kų, mokėsi
kalėdinių žaidimų, dai nelių. Taip pat
mokiniai sužinojo, kad Kalėdų seneliui
patinka pasakos, todėl su didžiausiu
džiaugsmu insce nizavo pasaką ,,Pirš-
tinė”.

Ir štai atėjo lauktoji šventė – gruo-
 džio 20 dieną Kalėdų senelis at važiavo
į mokyklą. Į šventę buvo pa kviesti ne
tik mokyklos mokiniai, bet ir visos ben-
druomenės vaikučiai ir jų tėveliai.

Kalėdų senelio akys spindėjo džiaugs-
mu, veide švietė šypsena, kai jis žiūrėjo
pasaką ,,Pirštinė”, klausė si vaikučių
dainų, eilėraščių, stebėjo jų atliekamus
šokius. Neilgai Kalėdų senelis sėdėjo
krėsle – vaikučiai jį pakvietė kartu
žaisti žaidimus, dainuoti daineles. Už
nuostabią šventę Kalėdų senelis ap-
dovanojo visus savo dovanėlėmis. Dar
pažaidęs kelis žai dimus, Kalėdų sene-
lis iškeliavo į savo namus.

Kartu su švente pasibaigė ir pir-

masis pusmetis mokykloje. Mokiniai
galėjo pailsėti – atostogos. Pusmetis
praskriejo greitai, bet paliko moki-
 nių širdelėse daug naujų žinių apie Lie-
tuvą, lietuvišką žodį, lietuvių pa pro-
čius prisiminimuose – daug džiu gių
akimirkų praleistų kartu. Ačiū tau,
Mokykla, ačiū jums, Mokiniai, ačiū
jums, Mokytojai.

Onutė Stučkienė – lituanistinės mo-
kyklos „Lietuvėlė” mokytoja  

Kalėdų senelis sugriš į Nantucket ir kitąmet

Šv. Kalėdos subūrė Nantucket lietuvius į linksmą Kalėdų vakarėlį. Maria Miškinienės nuotr.

MEIDA MAŽELYTĖ

Magiškiausia ir vaikų lau-
kiamiausia šventė – šv. Ka-
lėdos – subūrė Nan tucket
(Massachusetts valstijoje)
lietuvių mokyklėlės „Ban-
ginukas” mokinukus ir jų
tėvelius bei mokytojus į
linksmą kalėdinį vakarėlį.
Visi šokome, dainavome,
ragavome namie iškeptus
pyragus, žaidėme nuotai-
kin gus žaidimus, vaidino-
me spektaklėlį „Ropė”, kur
įvairūs pasakos persona-
 žai: pelytė, kiškutis, bobu-
tė, senelis, anūkėlis ir kiti
bandė išrauti didžiulę pri-
nokusią ropę.

Ir nors už lango ne-
snigo, Kalėdų senelis su
pilnu dovanų maišu nepa-

 miršo aplankyti Nantucket salos lie tuviukų ir su pa-
simėgavimu stebėjo mokinukų pasirodymą bei
klausėsi eilėraštukų. O kai dovanų maišas iš tuštėjo,
Kalėdų senelis kartu su pa dėjėja Snieguole iškelia-

vo lankyti kitų mokyklėlių vaikų, prižadėjęs, jog bū-
tinai sugrįš kitąmet!

Linkime visiems laimingų ir prasmingų Naujųjų
metų!
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VIRGINIJA 
ŠILEIKAITĖ-THORESEN

Gruodžio 12 dieną Atlantos
(Geor gia) valstijos Lietuvių
Bendruo menė (LB) susirinko į

kalėdinį va karą St. Ann katalikų baž-
nyčioje (Ma rietta, Georgia). „Saulės”
lituanistinės mokyklos vaikai, besi-
ruošiantys Pirmosios ko munijos sak-
ramentui, priėjo Pirmo sios išpažinties.
Per šv. Mišias klebonas Gintaras Jo-
nikas pakrikštijo du mažuosius ben-
druomenes narius.

Po šv. Mišių bendruomenė susi rin-
 ko tradicinei Kūčių vakarienei. Šven-
tinis vakaras prasidėjo lituanis tinės
mokyklos „Saulė” vaidinimu „Zuikio
Puikio mokykla”.

Pamokų metu vaikai išmoko ne tik
savo vaidmenis ir daineles, bet taip pat
su mokytojų pagalba pasiga mino ir
kostiumus. Vaikų vaidinimą stebėjo

Sniego karalienė, kuri paža dė jo surasti
Kalėdų senelį.

Po „Saulės” mokyklos programė-
 lės pirmą kartą visuomenei pasirodė
neseniai susibūręs Atlantos tautinių
šokių grupė „Jievaras”. Aštuo nios šo-
kėjų poros sušoko tris šokius: „Jieva-
ro tiltas”, „Kubilinis” ir „Ak, norėtum
grįžti” bei sulaukė itin gau sių plojimų.

Po pramoginės vakaro dalies kle-
bonas Gintaras Jonikas pakvietė su-
sikaupti maldai, laužti kalėdaitį ir pa-
sivaišinti tradicine Kūčių vakarie ne,
kurią paruošė Rimos Verbliuge vičie-
nės ir Danos Runimas-Palzyk suburtos
moterys. Vakarienes metu pianinu
grojo lietuvių bendruomenėje akty-
viai da lyvaujantis Eduardo Bernardi.
Po vakarienės vaikai ir suaugusieji su-
 laukė Kalėdų senelio, kuris atnešė ne
tik gerą nuotaiką, bet ir dovanėlių. 

Šių metų kalėdinis renginys su-
būrė per 250 žmonių. Atlantos LB val-
 dyba, būrys padėjėjų, mokyklos „Sau -

ELENA ŽEBERTAVIČIENĖ

Sunny Hills, FL lietuvių bend ruo menė
gruodžio 24 d. kartu at šventė Kūčias. Tai
didelė kasmeti nė šven tė, kuri vyko pri-

vačiuose na muo se. 5 val. p. p. susirinkę svečiai
susėdo prie baltomis staltiesėmis dengto sta-
 lo. Parapijos klebonas mons. Francis sukalbėjo
maldą, pa šventino Kūčių stalą ir mes visi da-

lijomės kalė dai čiais.
LB pirmininkė Elena Žebertavi čie nė pa-

sveikino susirinkusiuosius, palinkėjo  links-
mų Šv. Kalėdų ir lai mingų ateinančių metų.
Perskaitė JAV LB Kultūros tarybos pirmi-
ninkės Austėjos Sruogos šventinį sveikini mą.
Uždegta žvakė ir prisiminti apy linkės lietu-
viai, kurie šios šventės ne sulaukė. Minutės ty-
loje buvome kar tu su jais. 

Atlantos lietuviai Kalėdas šventė lietuviškai

lė” vaikai ir mokytojos bei „Jievaro”
šokėjai įdėjo daug pastangų, kad ren-
 ginys būtų sėkmingas. Jų darbas pa si-
teisino – visą savaitę po renginio žmo-
 nės dėkojo bei dalijosi nuotrau komis ir
įspūdžiais su Lietuvoje gyvenančiais

giminaičiais ir draugais. 

Virginija Šileikaitė-Thoresen – At-
lantos LB iždininkė, lituanistinės mo-
kyklos „Saulė” vadovė ir tautinių šokių
grupės „Jievaras” šokėja.

Šventinis vakaras prasidėjo lituanistinės mokyklos „Saulė” vaidinimu „Zuikio Puikio mokykla”.           Justino Bartkevičiaus nuotraukos

Lituanistinės mokyklos „Saulė” vadovė
Virginija Šileikaitė-Thoresen ir Atlantos
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Vy-
kintas Genys džiaugėsi puikiai pavykusiu
šventiniu vakaru.

Tautinių šokių grupė „Jievaras” pašoko  tris šokius.

Kūčios ir Kalėdinis koncertas Prie papuoštos kalėdinės eglutės
įdomias eiles deklamavo Bronė Na-
 kie nė ir Aldona Urbanavičienė.

Tegul į širdį tik ramybė plūsta
Trumpam pradingsta kasdienybės bėdos,
Tiems, kam Kalėdų šventės šiemet liūdnos,
Kad prie jų stalo ne visi susėdo...
Sielos akim į artimus  pažvelkim 
Juk buvo laikas – jų nepastebėjom...
Visiems mes šiandien nusilenkim
Ir tiems, kuriuos mylėjom – nemylėjom.

Visų laukė Kūčių stalas, gausiai
apkrautas pasninko valgiais.

Po gardžios vakarienės pradėjo me
antrą vakaro dalį – Kalėdinį koncertą,
kurį atliko jauna viešnia iš Lat vijos
Mia Maria Zirnite. Jos dainos skambė -
jo net trimis kalbomis (lietuviškai,
lat viškai ir angliškai). Pasibaigus kon-
certui šventės da lyviai neskubėjo skirs-
tytis, ilgai bendra vo ir dalijosi renginio
įspūdžiais.

Dėkojame JAV LB Krašto valdybai
ir Lietuvių Fondui už lietuviškų ren-
ginių finansinę paramą. Laimin gų vi-
siems 2016 metų!

Elena Žebertavičienė – Sunny Hills,
FL Lietuvių Bendruomenės pirmininkėMia Maria Zirnite

Turininga Sunny Hills lietuvių šventė. Rengėjų nuotr.
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SKAUT YBĖS  KELIAS

Akademinio skautų sąjūdžio Clevelando skyriaus šventė
FIL. ALGIS RUKŠĖNAS

Praėjusių metų lapkričio 28 dieną Cle-
velando Akademinis skautų sąjūdis su-
rengė iškilmingą šventę, kurioje į tik-
ruosius narius buvo pakelti trys kandi-
datai/ės ir svečiams parodyta įdomi
programa.

Šventėje dalyvavo v.s. fil. Ričardas
Chiapetta, Akademinio skautų
sąjūdžio pirmininkas, kuris vie-

šosios programos metu svečius supa-
žindino su akademikų skautų ideologija
ir ateities veikla. Prieš tai vyko uždaroji
sueiga, kurioje dvi kandidatės ir vienas
kandidatas, apgynę savo paruoštas te-
mas, buvo pakelti į tikruosius narius.  

Sesė Ramunė Bartuškaitė yra išsa-
miai išstudijavusi kelis projektus JAV,
kuriuose tyrinėjama, kaip pasiturintys
ir kuklesnių pajamų gyventojai gyvena
toje pačioje kaimynystėje ir kaip tie pro-
jektai galėtų būti pritaikyti panašiam
eksperimentui Cincinnati mieste („Miš-
raus atlyginimo gyvenvietės galimy-
bės Cincinnati istoriniame North Rhi-
ne Heights”). Tokie projektai taikomi
siekiant atnaujinti arba gelbėti sens-
tančius, žlungančius miestų rajonus. Iš-
vada: eksperimentai turi ir pozityvių, ir
dar ne visiškai pasiekiamų tikslų. Ra-
munė šiuo metu dirba architektė Phi-
ladelphijoje.

Brolis Darius Čepulis pristatė savo
paruoštą darbą – kaip internetas gali pa-
sitarnauti mums buityje („Daiktų in-
ternetas”). Vienas iš pavyzdžių apibū-
dinant daiktų internetą būtų signalas
asmens mobiliajame telefone, prime-
nantis, kad šaldytuve trūksta pieno
arba ko nors kitko ir kad reikia susto-
ti parduotuvėje. Sako, daugelis tokių pa-

vyzdžių jau įgyvendinta. Asmuo gali iš
toli reaguoti, ar nepaliko namie degan-
čios viryklės, ar neužmiršo užgesinti
lempų, ar užrakino duris ir t.t.  Kad kom-
piuteris gali vairuoti automobilį, jau tur-
būt visi esame girdėję. Darius savo pro-
fesinėje veikloje sprendžia tokius ir pa-
našius uždavinius.

Sesė Julija Totoraitytė pristatė stu-
diją, kurioje svarstomi šių laikų būdai
malšinti kūdikių skausmą („Nefarma-
kologinis skausmo reguliavimas per
anksti gimusiems kūdikiams”). Sesė
Julija papasakojo, kad sėkmingai mė-
ginama tokiems kūdikiams padėti ne
duodant vaistų, bet raminant juos fi-
ziškai. Vienas būdas yra vadinamas
„kangaroo care”. Kūdikis yra laikomas
viena ranka, o kita dedama jam ant gal-
vos, kad kūdikis jaustųsi visiškai pri-
glaustas prie kūno; dar jis vystomas; jam
duodama čiulpti saldų žinduką. Atrodo,
kad tokie ir panašūs būdai kur kas la-
biau padeda negu chemikalai. Sesė Ju-
lija šiuo metu tęsia studijas, siekdama

tapti gailestingąja sesele.
Visos temos buvo pristatytos aukš-

tu lygiu ir susilaukė atidaus dalyvių dė-
mesio.

Po to vyko kandidatų pakėlimo į tik-
ruosius narius iškilmės, sveikinimai bei
skatinimai sėkmingai vystyti Akade-
minį skautų sąjūdį.

Viešoji šventės dalis su įvairia prog-
rama vyko „Gintaro” restorane. 

Svečiams buvo perskaitytas Cleve-
lando skyriaus pirmininkės v.s. fil. My-
litos Nasvytienės sveikinimas, jai ap-
gailestaujant, kad negalėjo dalyvauti
pati. 

V.s. fil. Ričardas Chiapetta, su šeima
atvykęs iš Čikagos, kalbėjo apie aka-
demikų skautų pasiekimus ir teigė,
kad veikla gyva ir brandi. Davė pavyz-
džių apie vis kylančią Akademinio
skautų sąjūdžio veiklą įvairiose vieto-
se, net ir tolimojoje Australijoje. Brolis
Ričardas pristatė svečiams naujus aka-
demikus – seses Ramunę ir Juliją bei
brolį Darių. 

Po to dr. Jolita Kavaliūnaitė prista-
tė sesės Lauros Juškos-Rukšėnaitės
knygą anglų kalba „Chemistry-Not
Science /a book of  poems”, pasirašytą
slapyvardžiu Caroline Wright. Dr. Ka-
valiūnaitė išsamiai analizavo eiles, o au-
torė perskaitė keletą poemų. Čia nega-
lime pateikti visos poemų analizės, bet
būtinai reikia paminėti, kad dr. Kava-
liūnaitė teigė, jog knyga yra gražiai pa-
rašyta ir yra „lyriška moderniame kon-
tekste – emocijų išreiškimu ir tradici-
niame kontekste – tikslo siekiant per
melodiką... knyga yra lyrinė pasaka, iš-
reiškianti poetės kelionę iš vaikystės į
brendimą”. (Po programos Laura dali-
jo autografus. Knygų galima įsigyti
Lietuvių namuose ir per internetą

„Amazon.com”.)
Po to fil. Jonas Totoraitis papasakojo

apie savo ir keleto pažįstamų 10 dienų
kelionę pripučiamais laivais Colorado
valstijoje garsiąja Green upe, pasakoji-
mą iliustruodamas skaidrėmis. Parko
administracija plaukti upe leidžia tik ri-
botam skaičiui asmenų ir nustatytais
laiko tarpais, kad keliautojai netrikdy-
tų tyros, izoliuotos gamtos. Keliaunin-
kai visą mantą turėjo gabenti su savimi
ir viską, ką įnešė, turėjo išnešti, kad ne-
liktų žmogaus pėdsakų. Vasaros dienos
buvo karštos, temperatūra siekė iki
100 laipsnių karščio, o upė vietomis
buvo srauni. Pakelyje grupė rasdavo pa-
togių pakrančių ir ten nakvodavo. Vie-
noje vietoje iškylaudami tarp uolų rado
garsiųjų priešistorinių piešinių, ku-
riuos mokslininkai studijuoja iki šiol.
Jonas ir bendražygiai buvo sužavėti
uolėtų upės pakrančių, jis teigė, kad šią
nuotaikingą kelionę norėtų pakartoti. 

Vakarienės metu buvo rodomas fil-
mas apie akademikų skautų veiklą Lie-
tuvoje ir vyko laisvi pokalbiai. Pabrėž-
tina, kad Akademikų skautų sąjūdžio
Clevelando skyrius Lietuvių klubui pa-
aukojo 500 dol. už naują, tobulą projek-
torių.

Fil. Stepas Matas padėkojo Garbės
mecenatams: advokatui Algiui Širvai-
čiui ir Clevelando lietuvių Plėtros fon-
dui už paramą. Taip pat padėkojo fil. Al-
girdui Mulioliui už meniškai paruoštą
šventės reklamą, fil. Amandai Mulio-
lienei – už studentų himno „Gaudeamus
Igitur” redaguotus žodžius, kurie buvo
rodomi ekrane jį giedant. Himnu ir
bai gėsi Akademinio skautų sąjūdžio
šventė.

Ad meliorem!

Akademinio skautų sąjūdžio šventės Clevelande dalyviai.                 Rengėjų nuotraukos Laura Rukšėnaitė pristato savo knygą.

Aušros Vartų-Kernavės tunto paukštytės šventė Halloween. Saulučių draugovėje
yra 19 sesių. Draugininkauja Julytė Kudirkienė, jai padeda sesės Krista Plačaitė,
Onutė Gecevičienė, Gitana Variakojienė ir Danutė Audiejaitis.

Aušros Vartų-Kernavės tunto žiniaraščio nuotr.
r
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VARDAN TOS LIETUVOS

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)

Atkelta iš 1 psl.

Susirinkus prie starto linijos buvo
prisimintas pagrindinis akcijos tikslas
– pagerbti kruvinosios 1991 m. sausio
13-osios aukas. Šis bėgimas nėra var-
žybos, tai pagarbos bėgimas. Simboli-
niu bėgimu prisimintos ir pagerbtos
sausio 13-osios nakties aukos ir miru-
sieji nuo sužalojimų, patirtų sovieti-
niams kariniams daliniams šturmuo-
jant Vilniaus televizijos bokštą bei Ra-
dijo ir televizijos komiteto pastatą.
Sausio 13-ąją žuvo: Loreta Asanavičiū-
tė,  Virginijus Druskis,  Darius Gerbu-
tavičius,  Rolandas Jankauskas,  Ri-
mantas Juknevičius,  Alvydas Kana-
pinskas,  Algimantas Petras Kavoliu-

Čikagoje nepabūgta žiemiško oro
kas,  Vytautas Koncevičius, Vidas Ma-
ciulevičius, Titas Masiulis, Stasys Ma-
čiulskas, Alvydas Matulka, Apolinaras
Juozas Povilaitis,  Ignas Šimu lio-
 nis ir Vytautas Vaitkus.

Po bendros nuotraukos visi laukė
varpo dūžio, skelbiančio bėgimo pra-
džią. 9 kilometrų atkarpą pirmieji
įveikė bėgikai. Draugiškai besišne-
kučiuodami jie net  nepajuto, kaip
prie jų prisijungė ir akcijos dalyviai,
atstumą įveikę
pėsčiomis.   Malo-
ni staigmena –
XXV Pagarbos bė-
gimo ,,Gyvybės ir
mirties keliu” at-
minimo medaliai,

kuriais pasirūpino LŠSI. Šauliai dė-
koja bėgimo organizatoriui, Lietuvos
bėgimo mėgėjų asociacijos prezidentui
Vidmantui Dobrovolskiui ir tautie-
čiui Ramūnui Inokaičiui už pastangas,
kad medaliai laiku pasiektų pagar-
bos bėgimo dalyvius Čikagoje. LŠSI na-
rys Ernestas Lukoševičius akcijos da-
lyvius apdovanojo šauliška bei pa-
triotine atributika. 

Po bėgimo dalyviai buvo vaišinami
karšta arbata, ka-
kava ir garuojan-
čia kareiviška ko -
še. Daugelis kal-
bėjo, kad tai pats
geriausias žuvu-
siųjų paminėji-

mas ir dalyvauti šiame bėgime yra ypa-
tingai svarbu dėl jo kilnaus tikslo.
Akcijos nuotaika priminė tą prieš 25-
erius metus vyrojusią vienybę, kai
lietuviai tvirtai stovėjo prie Televizi-
jos bokšto ir Parlamento norėdami
apginti savo šalį. Taip ir šioje akcijoje
– dalyviai kaip sugebėdami ir kuo ga-
lėdami prisidėjo prie renginio. Vie-
nas kito nepažįstantys tiesė vienas
kitam pagalbos ranką – dalindamiesi
apsiaustu, saugojančiu nuo žvarbaus
vėjo, vaišindami vieni kitus karšta
arbata. Graži iniciatyva, bendras tiks-
las, meilė Tėvynei, pagarba Laisvės gy-
nėjams suvienija žmones.  Labai svar-
bu prisiminti, kodėl esame laisvi ir tai
parodyti.

LŠS išeivijoje CV informacija

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ’’ • www.draugas.org

Agnės Vertelkaitės  (LR generalinis konsulatas Čikagoje) 

ir Irenos Šalaviejienės (LŠSI) nuotraukos
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Kariuomenės pirkiniai už 60 mln. eurų

„Volkswagen” neperduoda dokumentų

Washingtonas (ELTA) – Vokieti-
jos automobilių gamintoja „Volkswa-
gen” atsisako perduoti JAV valdžios
institucijoms, tiriančioms dujų emisijų
testų klastojimą, reikalingą tyrimui
medžiagą. JAV valdžios institucijos
pareikalavo pateikti atitinkamą do-
kumentaciją, įskaitant automobilių
gamybos koncerno vadovybės elekt-
roninius laiškus. 

Tarp JAV valdžios pareikalautų
dokumentų buvo ir tarnybinis vado-
vaujančių darbuotojų susirašinėjimas,
tačiau koncernas atsisakė pateikti to-
kius dokumentus, savo atsisakymą
pagrįsdamas Vokietijos įstatymais, ri-
bojančiais tokio pobūdžio duomenų

perdavimą kitoms valstybėms, ypač
valstybėms, esančioms už ES ribų.

VW veiksmai smarkiai apsunkina
tyrimą, kurį atlieka JAV valdžios ins-
titucijos. JAV pareigūnai, tikėjęsi gau-
ti susirašinėjimo duomenis, vylėsi iš-
siaiškinti, kas konkrečiai iš įmonės va-
dovų žinojo apie piktnaudžiavimus.

JAV teisingumo departamentas
pateikė kolektyvinį ieškinį Vokietijos
automobilių gamintojai „Volkswagen”
dėl kilusio emisijų skandalo. Paaiškė-
jo, kad automobilių gamybos milžinė
milijonuose transporto priemonių
buvo įdiegusi programinę įrangą, pa-
dedančią klastoti kenksmingų dujų
emisijų testus.

Vilnius (KAM info) – Kariuome-
nė atnaujina sunkvežimių parką –
perka 340 vokiškų penkių tonų takti-
nės paskirties sunkvežimių. 

Sunkvežimių „UNIMOG” įsigiji-
mui iš Vokietijos gamintojo „Daimler
AG” planuojama išleisti apie 60 mln.
eurų. Šie sunkvežimiai pakeis senąsias
Lietuvoje naudojamas „UNIMOG” ma-
šinas, kurias irgi gamino „Daimler
AG”.

Sutartis dėl įsigijimo pasirašyta
pernai. Pagal pasirašytą dokumentą
planuojama, jog sunkvežimių gamin-
tojas dar iki šių metų rugsėjo Lietuvos
kariuomenei pristatys 21 sunkveži-
mį. Likę 319 sunkvežimių gali būti už-
sakomi ir pristatomi į Lietuvą 2016–

2021 metais.
Įsigijimas vykdomas per per

NATO Paramos ir pirkimų agentūrą ir
tai, anot ministerijos, leido sutaupyti
maždaug 18 mln. eurų šiam pirkiniui
suplanuotų lėšų.

Naujieji sunkvežimiai bus skirti
Lietuvos kariuomenės sausumos pa-
jėgoms ir papildys tos pačios techninės
bazės ir kariams puikiai pažįstamas
transporto priemones.

Lietuva pastaruoju metu perka
ir daugiau vokiškos technikos – pernai
buvo pasirašyta sutartis dėl keliolikos
savaeigių haubicų įsigijimo. Taip pat
šiuo metu vyksta derybos su susivie-
nijimu „Artec” dėl 88 pėstininkų kovos
mašinų „Boxer” pirkimo.

New Yorkas (Alfa.lt) – Respubli-
konų kandidatas į JAV prezidento pos-
tą Donald Trump grasina stabdyti in-
vesticijas Didžiojoje Britanijoje, jei
jam bus uždrausta atvykti į šalį. 

Milijardierius nedelsdamas at-
šauks planuojamas 700 mln. svarų
(950 mln.) eurų investicijas, taip pat at-
sisakys investuoti ateityje. 

Uždrausdama D. Trump atvykti į
šalį, Didžioji Britanija sukurtų pavo-
jingą precedentą ir perduotų pasauliui
žinią, kad Jungtinė Karalystė atmeta
nuomonės laisvę ir kad nėra suinte-
resuota investicijomis iš užsienio.

D. Trump pareikalavo uždrausti
musulmonams atvykti į JAV. Taip jis
reagavo į išpuolį San Bernardine, kai
radikaliam islamui atstovaujanti su-
tuoktinių pora nužudė 14 žmonių.

D. Trump reikalavimas Didžiojo-
je Britanijoje sukėlė didelį pasipikti-
nimą. Daugiau kaip 570 tūkst. britų pa-
sirašė peticiją internete, reikalaujan-

čią JAV milijardieriui dėl  kalbų už-
drausti įvažiuoti į Jungtinę Karalystę.
Sausio 18-ąją reikalavimą svarstys
parlamentas.

Vilnius (Alfa.lt) – Teisingumo mi-
nistras Juozas Bernatonis Registrų
centre atidarė Informacinės saugos
operacijų centrą, užtikrinsiantį pa-
grindinių valstybės registrų ir vals-
tybinės reikšmės informacinių siste-
mų saugumą.

Informacinės saugos operacijų
centre 24 val. per parą, 7 dienas per sa-
vaitę. 

Registrų centras tvarko pagrindi-
niais valstybės registrais laikomus
Gyventojų, Nekilnojamojo turto, Ju-
ridinių asmenų bei Adresų registrus.
Ši valstybės įmonė taip pat atsakinga

už elektroninio parašo, antstolių, pi-
niginių lėšų apribojimo, elektroninių
varžytinių, elektroninės sveikatos pa-
slaugų ir kitų valstybinės reikšmės in-
formacinių sistemų sklandų darbą.

Registrų centras nuolat susidu-
ria su programišių ir kompiuterinių
virusų atakomis, mėginimais įdiegti
šnipinėjimo programinę įrangą. Dirb-
dama normaliu režimu įmonė kas va-
landą fiksuoja ir suvaldo apie 40 000 in-
formacinės saugos incidentų. Praėju-
siais metais dažniausiai mėginta ata -
kuoti elektroninių varžytinių ir auk-
cionų informacinę sistemą.

Vilnius (ELTA) – Siūloma išplės-
ti turtą privalomai deklaruojančių
asmenų sąrašą, į jį įtraukiant korup-
cijos požiūriu rizikingas pareigybių
grupes. 

Jeigu Seimas siūlymui pritartų,
tai būtų advokatai, bankroto admi-
nistratoriai, įstaigų, įmonių, organi-
zacijų kolegialių valdymo organų (val-
dybos ir stebėtojų tarybos) nariai,
profesinio mokymo įstaigų, bendrojo
lavinimo mokyklų, ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo įstaigų, ku-
rių steigėjai yra valstybė ar savival-
dybė, vadovai ir jų šeimų nariai. 

Pagal projektą, taip pat siūloma,
kad privalomai turtą deklaruotų gy-
dytojai, odontologai ir farmacijos spe-
cialistai, dirbantys biudžetinėse ir
viešosiose įstaigose, kurių savininkė
yra valstybė ar savivaldybė, valstybės
ir savivaldybių įmonėse bei įmonėse,
kurių akcijos, suteikiančios daugiau
kaip 1/2 balsų visuotiniame akcinin-
kų susirinkime, nuosavybės teise pri-

klauso valstybei ar savivaldybei, tu-
rinčiose asmens sveikatos priežiūros
veiklos ar verstis farmacine veikla li-
cencijas.

Pagal galiojančią Gyventojų tur-
to deklaravimo įstatymo redakciją gy-
ventojams nuosavybės teise priklau-
santį turtą ir turimas pinigines lėšas
privalo deklaruoti asmenys, einantys
atsakingas pareigas valstybės tarny-
boje, valstybės ar savivaldybių įstai-
gose bei įmonėse (Seimo nariai, tei-
sėjai ir kt.), taip pat asmenys, auko-
jantys partijoms ar politinės kampa-
nijos dalyviams, asmenys, besikrei-
piantys dėl piniginės socialinės para-
mos skyrimo arba paramos būstui
įsigyti ar išsinuomoti gavimo, turtą tu-
rintys sulaukę 18 metų nuolatiniai
Lietuvos gyventojai, taip pat sulaukę
18 metų ir vyresni asmenys, įstatymo
,,Dėl užsieniečių teisinės padėties”
nustatyta tvarka įgiję teisę nuolat gy-
venti Lietuvoje. 

Sunaikino IS grynųjų pinigų saugyklą

Washingtonas (BNS) – JAV va-
dovaujamos koalicijos antskrydis su-
naikino džihadistų judėjimo „Islamo
valstybė” (IS) grynųjų pinigų sau-
gyklą Irako šiauriniame Mosulo mies-
te. 

Dvi 900 kg bombos smogė tai sau-

gyklai – sunaikino milijonus dolerių
grynaisiais pinigais. 

„Vertiname (tas atsargas) milijo-
nais dolerių <....> (gautų) iš visos jų ne-
teisėtos veiklos: naftos, plėšikavimo,
pinigų prievartavimo”, – aiškino pa-
reigūnas. 

Šv. Tėvo Pijaus relikvijos bus Romoje
Roma (Vatikano radijas) – Vie-

nas svarbių Gailestingumo jubilie-
jaus įvykių Romoje bus Dievo gailes-
tingumo apaštalo garsiojo kapucino
nuodėmklausio šv. Tėvo Pijaus relik-
vijų išstatymas viešam pagerbimui
Šv. Petro bazilikoje.

Vasario 3 d. urna su šv. Tėvo Pi-
jaus relikvijomis iškeliaus į Romą.
Pirmiausiai jos bus išstatytos gerbi-
mui šv. Lauryno bazilikoje, prie se-
nųjų Campo Verano  kapinių. Tą pa-
čią dieną į Romą bus atvežtos ir kito
kapucino šv. Leopoldo relikvijos. Šis
vienuolis, pora dešimtmečių vyresnis
už Tėvą Pijų, gimęs Juodkalnijoje, be-
veik visą savo gyvenimą praleido Pa-
duvoje; garsėjo kaip išmintingas ir
šventas nuodėmklausys; po mirties
buvo paskelbtas šventuoju.

Abiejų šventųjų relikvijos vasa-
rio 5 d. bus perkeltos į Švenčiausiojo
Išganytojo bažnyčią netoli Vatikano, o
iš jos po pietų bus nešamos į Šv. Petro
baziliką. Čia maldininkai jas galės
lankyti iki vasario 11 d. Šia proga, va-

sario 6 d. popiežius Pranciškus spe-
cialioje audiencijoje priims Tėvo Pi-
jaus maldos grupių narius iš viso pa-
saulio. Vasario 9 d. popiežius aukos
Mišias kartu su iš įvairių šalių į Ro -
mą atvyksiančiais kapucinais. Vasa-
rio 10-ąją, Pelenų trečiadienį, dviejų
šventųjų nuodėmklausių relikvijoms
esant Šv. Petro bazilikoje, popiežius
Pranciškus vadovaus tūkstančio Gai-
lestingumo misionierių siuntimo į pa-
saulį apeigoms.

Vasario 11 d. prie relikvijų Po-
piežiškosios naujojo evangelizavimo
tarybos pirmininkas arkivysk. Rino
Fisichella aukos Mišias, po kurių re-
likvijos bus išgabentos atgal. Tėvo Pi-
jaus relikvijos, grįždamos į įprastinę
jų saugojimo vietą, bus trumpam už-
vežtos į Pietrelcina miestelį, kuriame
Tėvas Pijus gimė 1887 m. Po dviejų
dienų relikvijos bus išgabentos į kitą
pietinės Italijos miestą – Foggia. Va-
sario 14-ąją relikvijos parvyks į San
Giovanni Rotondo.

D. Trump įniršo dėl D. Britanijos elgesio

Kas dar privalomai deklaruotų pajamas? 

Veiks naujas kibernetinės saugos padalinys 

Pradėjo veikti kompiuterių saugumo centras. 15 min.lt nuotr.

Jeigu neįsileis – neinvestuos.  Disqus.com
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Pernai Lietu-
vos paštas ga -
vo ir išsiun tė

net dešimtadaliu
daugiau siuntų nei
2014-aisiais. Siekda-
ma užtikrinti koky-
biškesnį pašto siun-
tų pristatymą, ben-
drovė stiprina ben-
dradarbiavimą su
užsienio šalių pašto
operatoriais. Žalą
dėl prarastų, suga-
dintų į ar iš Lietu-
vos siųstų pašto
siuntų pastaraisiais
metais dažniausiai
tenka atlyginti bū-
tent užsienio šalių paštams.

Anot Lietuvos pašto Pašto opera-
cijų tarnybos direktorės Rasos Radze-
vičienės, kasmet auga tarptautinių
pašto siuntų apimtys, susijusios tiek su
e. prekybos plėtra, tiek svetur gyve-
nančių lietuvių poreikiu palaikyti ry-
šius su Lietuvoje gyvenančiais arti-
maisiais.

„Tol, kol siunta pasiekia Lietuvą,
jos transportavimą organizuoja už-
sienio šalies pašto operatorius, tuo
tarpu Lietuvos paštas atsakingas už ga-
lutinį pašto siuntos pristatymą ir įtei-
kimą jos adresatui. Deja, neretai iš už-
sienio tenka priimti transportavimo
metu pažeistas, sugadintas ar net pra-
plėštomis pakuotėmis siuntas”, – sakė
R. Radzevičienė.

Pernai 4208 pareiškėjams išmo-
kėta beveik 165 tūkst. eurų žalos atly-
ginimo kompensacijų dėl prarastų ar
transportavimo metu sugadintų tarp-
tautinių pašto siuntų. Atsakomybę dėl
didžiosios dalies – net 95 proc. – pra-
rastų ar sugadintų siuntų prisiėmė ir

žalos atlyginimo kompensacijas išmo-
kėjo užsienio šalių pašto operatoriai.
Lietuvos paštas turėjo kompensacijas
išmokėti dėl 240 siuntų, t.y. 2 proc.
nuo visų pateiktų pretenzijų dėl pra-
rastų, sugadintų siuntų. Didžioji dalis
pretenzijų teikiama dėl siunčiamų ir
gaunamų siuntų iš Didžiosios Brita-
nijos.

Lietuvos paštas aktyviai dalyvau-
ja Pasaulinės pašto sąjungos, Euro-
pos pašto operatorių asociacijos „Pos-
tEurop” ir Paslaugų kokybės gerinimo
komiteto veikloje, kur nustatomi ir
diegiami pašto teikiamų paslaugų ko-
kybės standartai.

„Siekiame kuo glaudžiau bendra-
darbiauti su užsienio šalių paštais,
kad būtų laikomasi aukščiausių pašto
paslaugų kokybės reikalavimų, ku-
riuos užtikrintų tiek siuntas siun-
čiančioji, tiek jas priimančioji šalys”,
– teigė Lietuvos pašto Pašto operacijų
tarnybos direktorė.

„Mano vyriausybė” 

Lietuvos paštas kalčių neprisiima  

VERSLO N AUJIENOS

Skelbia silpniausias pasaulio ekonomikas

Jungtinių Valstijų rinkoje pra-
ėjusiais metais buvo realizuota
rekordiškai daug automobilių.

Pernai JAV iš viso buvo įsigyta 17,47
mln. lengvųjų ir krovininių auto-
mobilių – bendra jų kaina siekė 437
mlrd. JAV dolerių. Tokie duomenys
lenkia ankstesnį 2000 metų rekordą.

Skaičiai rodo įspūdingą pagerė-
jimą JAV automobilių gamybos sek-
toriuje. Vos prieš penkerius metus, t.
y. nuo 2008 metų finansų krizės laikų,

šios sferos atstovai buvo priversti
,,kovoti už išgyvenimą”. 2009 metais
JAV buvo parduota vos 10,4 mln.
transporto priemonių.

Daugiausiai automobilių pernai
realizavo bendrovė „General Motors”
– 3 mln. lengvųjų ir krovininių au-
tomobilių. Tai 5 proc. daugiau nei
2014-aisiais. Antroje vietoje pagal
pardavimus buvo „Ford” – kiek dau-
giau nei 2,5 mln. automobilių. 

ELTA

Naujienų agentūros ,,Bloom-
berg” apklausti ekonomistai
įvardino dešimt šalių, kurių

bendrojo vidaus produkto (BVP) prie-
augio prognozės šiais metais pras-
čiausios.

Jų vertinimu, naftos turtingos Ve-
nesuelos ekonomika 2016 metais bus
silpniausia, jos BVP šįmet susitrauks
3,3 proc. Antroje šio anti-reitingo vie-
toje atsidūrė Brazilija – jos BVP šiais

metais susitrauks 2,5 proc. Graikijai
atiteko trečioji vieta – prognozuojamas
1,8 proc. BVP nuosmukis. Rusija šiame
reitinge užėmė 4-ą vietą (0,5 proc. BVP
nuosmukis), Ekvadoras – penktą.

Žemi BVP prieaugio rodikliai prog-
nozuojami šįmet Argentinoje (0 proc.
BVP), Japonijoje ir Suomijoje (po 1
proc.), Kroatijoje (1,1 proc.), Šveicarijoje
(1,2 proc.). 

„Verslo žinios” 

2015 m. trečiąjį ketvirtį, kaip ir
antrąjį, tiesioginių užsie-

nio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje
augo ir sudarė 247,2 mln. eurų. Prem-
jero Algirdo Butkevičiaus teigimu, tai
atspindi užsienio investuotojų pasiti-
kėjimą šalies investicine aplinka.

„TUI augimą rodo tai, jog per 2015
m. tris pirmuosius ketvirčius jų suma
Lietuvoje padidėjo 307 mln. eurų, tai
yra 2,4 proc. Lyginant su 2014 m. gruo-
džio 31 d. duomenimis, pernai vienam
gyventojui vidutiniškai teko 144 eurais
daugiau TUI. Iš viso per tris pirmuo-
sius 2015 m. ketvirčius užsienio kapi-
talo investicijos Lietuvoje sudarė 564,3
mln. eurų, tai yra 2 procentus šalies
Bendrojo vidaus produkto. Didesnės in-
vesticijos reiškia didesnį darbo vietų
skaičių, augančius atlyginimus dir-

bantiesiems ir pilnėjantį valstybės
biudžetą”, – sako premjeras.

Lietuvoje daugiausia yra investavę
Švedijos (3,2 mlrd. eurų ir 24,3 proc. visų
TUI), Nyderlandų (1,6 mlrd. eurų ir
11,9 proc. visų TUI), Vokietijos (1,2
mlrd. eurų ir 9,4 proc. visų TUI), Nor-
vegijos (861 mln. eurų ir 6,5 proc. visų
TUI), Lenkijos (825,5 mln. eurų ir 6,3
proc. visų TUI) bei Estijos (560,8 mln.
eurų ir 4,3 proc. visų TUI) investuotojai.

2015 m. rugsėjo 30 d. duomenimis,
sukauptosios TUI Lietuvoje iš Europos
Sąjungos valstybių narių sudarė 10,9
mlrd. eurų (82,6 proc. visų TUI), iš
euro zonos šalių – 5,9 mlrd. eurų (44,7
proc. visų TUI), iš NVS šalių – 300,3
mln. eurų (2,3 proc. visų TUI).

,,Mano vyriausybė”

Pristatome smulkioms ir vidu-
tinėms įmonės pritaikytų prog-
ramėlių rinkinį. Jeigu metus

nusprendėte pradėti technologiškai
atsinaujinę, užmeskit akį, tokį „švei-
carišką peiliuką” telefone turėti pra-
vartu.

„Invoice2go”
Tai įrankis, skirtas sąskaitų iš-

rašymui, išlaidų stebėjimui ir atas-
kaitų kūrimui. Programėlė leidžia iš-
rašyti sąskaitas faktūras išmaniuoju
telefonu, vos sukirtus rankomis su
partneriu. Taip pat galima iš karto iš-
siųsti sąskaitą el. paštu arba at-
spausdinti ją tiesiai iš telefono.

„Expensify”
Šis įrankis skirtas įmonėms, ku-

rios dažnai siunčia darbuotojus į ko-
mandiruotes ir nori stebėti kompen-
suojamas pastarųjų išlaidas. „Ex-
pensify” diegiama daug keliaujan-
čių darbuotojų telefonuose, bet jaunos
JAV įmonės sukurta platforma – kuri
pasiekiama per interneto naršyklę –
gerokai palengvina gyvenimą ir bu-
halteriams.

„Basecamp” ir „Trello”
,,Basecamp” – tai vienas popu-

liariausių pasaulyje projektų valdy-
mo įrankių. Programėlė – tik vienas
šio įrankio pavidalų – „Basecamp”
veikia debesyje, tad įrankį galima
naudoti visose pagrindinėse opera-
cinėse platformose: „Android”, „iOS”,
„Windows” ir „Mac”. Mobiliuosiuose
įrenginiuose ją siūloma naudoti ap-
likacijos pavidalu, o „Mac” ir „Win-
dows” – interneto naršyklės lange.

Tiesa, norint naudotis „Basecamp”,
netgi bandomąja jos versija, teks už-
siregistruoti bendrovės svetainėje ir
leisti, kad jūsų komunikacija vyktų
per „Basecamp” serverius. Nieko čia
nepadarysi, tokia jau ta debesų kom-
piuterija: patogumas, mainais į duo-
menis ir pasitikėjimą.

,,Trello” – iš esmės tai yra alter-
natyva „Basecamp”. Kaip ir pastaroji,
„Trello” pritaikyta naudoti ne tik
„Android” bei iOS įrenginiuose, bet
ir per interneto naršyklę. „Trello”,
vartotojų nuomone, yra paprastesnė
už „Basecamp” ir skirta mažesniems
bei paprastesniems projektams arba
asmeniniams reikalams, pvz.: efek-
tyviam darbo dienos planavimui.

„1Password”
Tai skaitmeninė slaptažodžių

„dėžutė”, kuri padeda susikurti sau-
gius slaptažodžius ir išsaugo juos, kad
vartotojui nereikėtų visų įsiminti. Te-
reikia prisiminti vieną pagrindinį
slaptažodį, atrakinantį dėžutę. Jis,
beje, irgi turėtų būti saugus.

„Wunderlist”
Tai viena iš populiariausių rin-

koje esančių programėlių, skirtų žy-
mėtis ir sekti dienos darbus, tiesiog
surašant užduotis ir dėliojant pa-
ukščiukus ties jau atliktomis. „Wun-
derlist” neseniai įsigijo bendrovė
„Microsoft”. Programėlė dar neatro-
do kaip pagaminta „Microsoft”, bet
galima spėti, kad tai pasikeis, nes ji
šiuo metu integruojama su kitomis
kompanijos paslaugomis.

Gintautas Degutis „Verslo žinios” 

Auga investuotojų pasitikėjimas Lietuva5 programėlės naudingos verslui

Euro ir kitų valiutų santykiai (2016 metų sausio  13 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,93 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,65 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,65 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,33 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,61€

JAV parduota rekordinis automobilių skaičius

Dauguma pašto siuntų sugadinamos užsienyje. 15 min.lt nuotr.

faceit.lt
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ISTORIJOS UžKULISIAI

Faktografija – svarbus dalykas (Il)

Tęsinys. Pradžia sausio 12 d. laidoje

– JAV Kongreso komisija nustatė, kad kaltinimai Bra-
zaičiui nepagrįsti. Ar galima pristatyti plačiau: kokia ko-
misija, kada, kokiame kontekste? Jos išvados nepatikimos,
kad iki šiol ignoruojamos?

– Laikinoji Vyriausybė reiškė lietuvių tautos va-
lią būti nepriklausoma. Reiškė pasipriešinimą sve-
timai okupacijai. Ta valia išliko iki dabartinių lai-
kų. Ji prikėlė Lietuvą nepriklausomybės žygiui
1988–1990 metais. Tas žygis buvo grindžiamas ne
vien laisvės aspiracijomis, bet ir kova už sovietų pa-
neigtų žmogaus pagrindinių teisių atkūrimą. 

Sovietai jautė, kad tautos valia gyventi nepri-
klausomai jiems yra didžiausia grėsmė. Todėl sie-
kė ją palaužti ir visa, kas susiję su nepriklauso-
mybės aspiracijomis, stengėsi suniekinti. Ir pir-
miausiai nuplėšti garbę žmonėms, kurie buvo tos
laisvės kovos simboliai. Išbandytas būdas – susieti
juos su genocido vykdytojais.

1974 metais sovietams pasisekė per dienraštį
„The New York Times” išplatinti 38 tariamų nacių
talkininkų sąrašą. Tarp jų buvo ir du Laikinosios
Vyriausybės: nariai Juozas Brazaitis ir Jonas Šle-
petys, vidaus reikalų ministras. Byla pasiekė JAV
Kongresą. Buvo atlikti išsamūs tyrimai. JAV Kong-
reso Teismų komiteto Imigracijos, pilietybės ir
tarptautinės teisės pakomitečio pirmininkas Joshua
Eilberg 1975 metų sausio 13 dieną pranešė: „Siun-
čiu nukopijuotą Imigracijos ir natūralizacijos tar-
nybos raštą, kuriame konstatuojama, kad J. Bra-
zaitis ir J. Šlepetys buvo išbraukti iš Jungtinėse
Valstijose gyvenančių nacių karo nusikaltimais įta-
riamųjų sąrašo ir kad jų atžvilgiu vykdyti tyrimai
buvo sustabdyti. Tai padaryta remiantis Imigraci-
jos ir natūralizacijos tarnybos sprendimu, kad
nėra šių asmenų antisemitinės arba pronacistinės
veiklos įrodymų. Tikiuosi, kad šis dokumentas

padės dviem minėtiems vyrams ir jų draugams iš-
sivaduoti iš suspaudimo ir nevilties dėl jiems iškel-
tų kaltinimų.” 

Iš turimų dokumentų matyti, jog tyrimą atliko,
Imigracijos ir natūralizacijos tarnybos įgaliotinio žo-
džiais, „labai kvalifikuoti ir už visų Jungtinėse
Valstijose gyvenančių nacių karo nusikaltimais įta-
riamųjų bylų priežiūrą bei vertinimą atsakingi pa-
reigūnai iš kiekvieno mūsų tarnybos veiklos pada-
linio”. Būtent jie ir konstatavo, kad „tyrimo metu ne-
rasta jokių faktinių įrodymų, kuriais galima būtų pa-
grįsti pareikštus įtarimus”. Bet J. Brazaitis tos iš-
vados nebesulaukė. Jis mirė 1974 metų lapkričio 28
dieną.

Dėl išvadų patikimumo ar „nepatikimumo”.
Jas pateikė ne kažkokia saviveiklinė lietuvių emig-
rantų komisija, bet įgalioti Amerikos Kongreso ir
Imigracijos ir natūralizacijos tarnybos atstovai,
prieš tai apklausę daugybę asmenų bei organizaci-
jų, įskaitant žydų. Galima neabejoti, kad tie ameri-
kiečių šaltiniai nebuvo suinteresuoti kaip nors „iš-
skalbti J. Brazaičio baltinius”, jeigu jie būtų buvę dė-
mėti. Tačiau kompetentingos amerikiečių įstaigos pa-
sakė tai, kas buvo pacituota. Manyčiau, kad be tokios
išvados, nebūdamas tikras dėl J. Brazaičio moralinio
integralumo, Prezidentas Valdas Adamkus nebūtų
ryžęsis apdovanoti jo aukščiausiu valstybės apdo-
vanojimu ir nebūtų vykęs į jo palaikų perlaidojimo
iškilmes Kaune 2012 m. gegužės 20 d. O jis tai pada-
rė, nepaisydamas netgi tam tikrų jėgų didelio spau-
dimo to nedaryti. Ir už tai Prezidentas V. Adamkus
vertas nuoširdžios laisvę mylinčių žmonių pagarbos.

– JAV dėl galimų nusikaltimų prieš žydų tautą tirta daug
lietuvių?

– Sovietai suprato, kad iš holokausto tragedijos
jie gali turėti naudos – svetimomis rankomis susi-
doroti su savo dar neįveiktais ar nepagautais priešais.

„Kolaboravimo su naciais” etiketės sunku atsikratyti.
Gintis nuo tokių kaltinimų nelengva. O kurstyti aist-
ras, klaidinti neįsigilinusius žmones – nesunku.
Kadangi ši tema sąžinės turintiems žmonėms natū-
raliai jautri. 

„Karo nusikaltėliais” jie buvo paskelbę ir pro-
fesorių Vaclovą Biržišką, ir iškilų rezistentą, teisi-
ninką, žurnalistą ir visuomenės veikėją Stasį Žy-
mantą (Žakevičių), ir vyskupą Vincentą Brizgį, ir net
Kauno komendantą Jurgį Bobelį, kuris tuo pat metu
savo namuose slėpė ir gelbėjo žydus. Daugeliui kitų
garbių asmenų buvo šmeižikiškai prikabinta ši eti-
ketė. Tai buvo įprasta sovietinė taktika. Buvo kurs-
tomos plačios visuomeninės akcijos net ir Jungtinėse
Amerikos Valstijose. 1963 metais Čikagoje ir New Yor-
ke organizuoti žydų mitingai prieš „karo nusikal-
tėlius”. Tačiau ne visi žydai davėsi suklaidinami. Či-
kagos žydų karo veteranų vadovybė įspėjo savo na-
rius, kad tai gali būti komunistų darbas. 

– Grįžkime prie J. Brazaičio. Ar ne keista, kad J. Bra-
zaičiui ir toliau inkriminuojami tie patys nusikaltimai, ku-
riuos jam ir bendražygiams priskyrė sovietai. Kodėl šia pras-
me net ir nepriklausomoje Lietuvoje niekas nepasikeitė?

– Nesakyčiau, kad niekas nepasikeitė. Kai kas pa-
sikeitė. Jeigu palygintume žodyną, kuriuo būdavo api-
būdinamas 1941 m. birželio sukilimas ir su juo su-
sijusieji asmenys sovietų laikais ir dabar, skirtumas
– akivaizdus. Atkūrus nepriklausomybę, išleista
šia tema vertų dėmesio knygų, parašyta studijų,
straipsnių. Žinoma, nepakankamai. Ypač trūksta šal-
tinių publikacijų. 

50 metų trukęs sovietų viešpatavimas Lietuvo-
je, suprantama, negalėjo nepalikti pėdsako. Jie kont-
roliavo archyvus, kurie buvo periodiškai „apvalomi”
nuo „atliekamų dokumentų”, okupaciniam režimui
neparankių įkalčių. Jie rengė mokslininkus, kurie
rašė studijas, skirtas bolševikų invazijai į Lietuvą ir

J. Brazaičio palaikų perlaidojimas Vidmanto Valiušaičio nuotraukos

Juozas Brazaitis Sukilėliai dr. Juozas Vėbra ir dr. Adolfas Damušis Vyt. Maželio nuotraukos
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sovietinei okupacijai pateisinti. Tai iš dalies paliko
įspaudą ir visuomenės sąmonėje. Dalis žmonių iki
šiol nuoširdžiai mano, kad buvo tik „fašistinė oku-
pacija”, paskui vyko „didysis tėvynės” karas, o
tada vėl „sugrįžo tarybinė santvarka”. 1990 m. įvy-
ko tik „vietinės valdžios pasikeitimas”. Todėl
„natūralu”, kad 1991 m. „savi šaudė į savus”. Pa-
gal atitinka mą istorijos mokyklą – viskas logiška. 

Jeigu net populiarus amerikie čių istorikas Ti-
mothy Snyder, pasi kliovęs nepatikimais, sovietų
indoktrinuotais šaltiniais, daro svarbias faktog-
rafines klaidas (http://www.propatria.lt/2015/10/
vidmantas-valiusaitis-istoriografijos.html), ką
tuomet kalbėti apie nekritiškus T. Snyder skaity-
tojus? Jie tik kartos: taip rašė T. Snyder!

– Ar įmanoma rasti bendrą vardiklį visuomeninėms
grupėms, siejančioms Brazaitį ir Laikinąją vyriausybę su
žydų žudynėmis 1941 metais? Kokios pažiūros ar in-
teresas jas sieja? Jei sieja. 

– Čia platesnis klausimas nei vien Lietuvos
„visuomeninių gru pių” nesusikalbėjimas. Pa-
teiksiu porą pavyzdžių. 

Kai šeštame-septintame XX a. dešimtmetyje
pasaulio viešoji opinija kaltino sovietus dėl žydų
persekiojimo, jų interesas buvo nukreipti dėmesį
nuo savęs į Laikinąją vyriausybę. Skelbti ją kaip
„žydų persekiotoją”. Kadangi sovietinio režimo
piktadarybės Lietuvos žydams – taip pat didelės.
1941 metų birželio trėmimuose nukentėjusių žydų
ne komunistų skaičius buvo neproporcingai di-
delis. Tokia sovietų politika vertė juos atitinkamai
elgtis. Jie leido „Dokumentai kaltina...” tipo kny-
gas, leidinių redaktorius vertė vienus dokumen-
tus klastoti, kitus – nutylėti. Iš selektyviai su-
komplektuotų dokumentų – daryti išvadas, kurios
būtų priešingos to laikotarpio gyvenimo faktams
ir tikrovei. Juos vertė į anglų kalbą, siekė su-
kurstyti ir sau palenkti ypač Amerikos žydų vie-
šąją nuomonę. Dalinė tiesa – pati rafinuočiausia
melo forma. 

2012 m. Maskvoje išleistas dokumentų rinki-
nys rusų kalba „Holokausto išvakarėse. Lietuvių
aktyvistų frontas ir sovietinės represijos Lietuvoje
1940–1941 m.”. Jo sudarytojas – Aleksandras Diu-
kovas, jaunas istorikas (g. 1978), Maskvos Istori-
jos archyvų institute 2004 m. parašęs diplominį dar-
bą ,,Sovietinių partizanų sąjūdžio 1941–1943 m. val-
dymo sistemos susidarymas ir raida”. Interneti-
niuose šaltiniuose rašoma, kad jo motina rusė, tė-
vas – indėnas iš Gajanos, Venesuelos rytinės kai-
mynės Pietų Amerikoje, vietinės ,,progresyvios
partijos” narys. 2004–2007 m. A. Diukovas dirbo ka-
rinės-techninės informacijos agentūroje (АРМС-
ТАСС), nuo 2008 m. vadovauja „aktualių istorinių
tyrinėjimų” fondui „Istorinė atmintis”
(«Историческая память»).

Jo sudarytoji knyga – tinkamas pavyzdys, kaip
„aktualūs istoriniai tyrinėjimai” naudojami da-
barties propagandinėje kovoje, siekiant nusikra-
tyti arba sumenkinti istorinių nusikaltimų atsa-
komybę, ją visą arba bent dalį suverčiant ki-
tiems. Knygoje pridėta įdomių dokumentų. Bet jie
atrinkti selektyviai, sudėlioti taip, kad susidary-
tų įspūdis, jog Lietuvą okupavusios Sovietų Są-
jungos NKVD pajėgos persekiojo, terorizavo ir trė-
mė lietuvius dėl to, kad „apsaugotų žydus”. Tik ten
nutylima, kad tie patys NKVD baudėjai pirmiau-
siai patys siuntė žydus į mirtį Sibire.

Taigi, ta pačia antisemitizmo korta, kuri
buvo eksploatuojama Sovietų Sąjungos laikais, vis
dar žaidžiama iki šiol, mėginant vaizduoti lietu-
vius kaip zoologinius antisemitus. Nes taip pa-
ranku daug kam. Neišskiriant nei vokiečių, nei
rusų. Kadangi tuomet ir jų pačių kaltės tarsi su-
mažėja. 

Lietuvoje, deja, vis dar nepakan kamai su-
prantama kiek svarbus dalykas yra faktografija.
Vienas ir tas pats faktas, greta kitų to paties laik-
mečio faktų, gali turėti vieną reikšmę, o ištrauk-
tas iš konteksto ir vertinamas atskirai, gali būti
suprantamas jau visai kitaip ar net vertinamas
priešingai. Todėl sąžiningai sudarytų istorinių šal-
tinių publikavimas, ne manipuliuojant istorijos
faktais dabarties propagandinėje kovoje, o siekiant
teisingai atspindėti istorinę epochą, yra aktualus
ir išskirtinės svarbos uždavinys.

Pabaiga

Kalbino Vytautas Sinica
www.propatria.lt 

PO DIEVO SPARNU

RENATA ŽIŪKAITĖ

Šiais metais Taize jaunimo susitikimas vyko Valen-
sijoje, Ispanijoje, vakariniame Viduržiemio jūros
krante. Į Taize vienuolyno brolių rengiamus žiemos
susitikimus visuomet suvažiuoja tūkstančiai jaunimo
iš visos Europos. Jie kartu meldžiasi, dalinasi, džiau-
giasi vietinių šeimų svetingumu, atranda tikėjimo ma-
lonę. Taize susitikimuose jaunimas dažnai atranda ti-
kėjimo džiaugsmą, džiaugsmą būti krikščioniu, vie-
nytis maldoje su kitos konfesijos broliu. Šiuose su-
sitikimuose yra puiki galimybė pažinti tos šalies
kultūrą ir tradicijas. 

2009 m. Vilniuje vyko nedidelis regioninis,
kaimyninių šalių Taize susitikimas,

kur dalyvavo keletas tūkstančių jaunuolių. Lietuviai
išlaikė svetingumo egzaminą – visus dalyvius noriai
apgyvendino šeimose. 

Valensijoje taip pat beveik visas jaunimas pateko
į ispanų šeimas ir galėjo pajusti jų nepaprastą sve-
tingumą ir rūpestį. Valensijoje Taize susitikimas įvy-
ko pirmą kartą istorijoje, todėl Taize broliai su sa-
vanoriais turėjo įdėti daug pastangų, kad Valensijos
šeimos  atvertų savo duris ir širdis. Šis susitikimas
buvo proga įveikti nepasitikėjimo barjerus tiek is-
panų šeimoms, tiek  iš kitur atvykusiam jaunimui. 

Kiekviena jaunimo grupelė kelionėje patyrė
daug nuotykių ir stebuklų. Būtent kelionėje atsi-
traukus nuo kasdienio skubėjimo ir rūpesčių siela
ypatingai tampa jautri Dievui. Dievas kalba pilig-
rimystėje per įvairiausius ženklus, per kūrinijos gro-
žį, per kelionės draugus arba net per sunkius įvykius.

Mūsų Vilniaus šv. Rapolo parapijos 19 žmonių
grupelė taip pat patyrė per šią kelionę ypatingą Die-
vo globą ir Jo vedimą. Visi būdami tokie skirtingi –
jauni ir vyresni, sveiki ir neįgalūs, mes galėjome pa-
pildyti vieni kitus ir kelionės pabaigoje tapome
kaip šeima. Mūsų grupėje važiavo protinę negalią tu-
rintis jaunas vyras, sunkiai atsigavęs po ilgus mė-
nesius trukusios komos. Jis važiavo Dievui padėkoti
už naują dovanotą gyvenimą. Jis buvo arti mirties
po įvykusios skaudžios avarijos, tačiau Dievas leido
jam ne tik gyventi, bet ir vaikščioti,  matyti.  Už šiuos
stebuklus mūsų piligrimas Andrius šlovino Dievą.
Kitas jaunas piligrimas Edmundas, nuo mažumės tu-
rintis judėjimo negalią ir sunkiai vaikštantis su ra-
mentais, mokė džiaugtis Dievo duotu gyvenimu net
tada, kai kojos yra lėtos ir neklusnios. Edmundo vei-
das švietė net tada, kai suplyšo batas ar nespėdavo
į  pravažiuojantį tramvajų. Toks yra tikras krikš-
čionio liudijimas – spinduliuoti Dievo džiaugsmą net
nepalankiose aplinkybėse. 

Ispanija mus pasitiko giedru saulėtu dangumi,
šiltu Viduržiemio jūros vėju, apelsinmedžiais bei  ne-
pakartojamų spalvų paukščiais. Visas tas grožis
mums kalbėjo apie Dievą, Jo kūrybos pėdsakus.

Dauguma mūsų grupelės piligrimų apsigyveno

ispanų šeimose, patyrė jų rūpestį ir meilę. Mes, pen-
kios merginos, apsigyvenome Cottolengo ligoninėje-
vienuolyne. Italas kunigas Cottolengo XIX a. įkūrė
ligonines patiems vargingiausiems, kurių nepri-
ima valstybinės ligoninės. Mūsų ligoninėje gyveno
apie 100 protiškai ir fiziškai neįgalių moterų ir
mergaičių, kurias kasdien slaugo ir prižiūri seserys
vienuolės. Ši patirtis labai sukrėtė, leido stebėtis se-
serų kantrybe ir gailestingumu. Per šią kelionę
Dievas mums nuolat kalbėjo per žmones su negalia,
per jų silpnumą ir vaikšką tyrą žvilgsnį į pasaulį.

Kelionės metu patyrėme daug Dievo stebuklų ir
palytėjimų, pasitikėjimo Juo išbandymų. Vienas
tokių išbandymų buvo su mumis važiavusios latvės
merginos pamestas pasas. Kai sužinojome, kad ji pra-
rado pasą, nusprendėme važiuoti toliau pasitikėda-
mi Dievo Apvaizda. Laimingai pravažiavome 4 sie-
nas. Važiuojant atgal mus sustabdė vokiečių polici-
ja, bet čia vėl pajutome Dievo globą, mūsų nenubaudė
ir leido važiuoti link namų. Tai tikrai ne atsitikti-
numas, o Viešpaties globos ir meilės mums ženklas. 

Su Kauno piligrimų grupe į Valensiją važiavo ir
brolis kunigas Paulius Vaineikis. Jis sakė, kad ši ilga
3 000 km kelionė reikalavo visiško pasitikėjimo Die-
vu, kad viskas išeis į gera. Jam ypatingą įspūdį pa-
darė Naujųjų metų naktį jaunimo malda už taiką pa-
saulyje. Ši malda yra tokia aktuali šių dienų nera-
mumų kontekste. Brolis Paulius pasidžiaugė, kad ke-
lionės metu jaunimas ypatingai meldėsi už vieną bro-
lį pranciškoną, paimtą į nelaisvę Sirijoje. Prieš
Naujuosius metus jis buvo išlaisvintas, ir tai buvo
Dievo malonės ženklas. Brolis Paulius pastebėjo, kad
Taize broliai sugeba sutraukti tiek daug įvairių de-
nominacijų jaunimo – protestantai, ortodoksai ir ka-
talikai gali melstis ir giedoti kartu. Taize broliai su-
geba prabilti jaunam žmogui suprantama kalba. Tai-
ze atspindi Bažnyčios vienybę ir gelmę tarp skirtingų
krikščionių bendruomenių. 

Susitikime Valensijoje – ir grupė iš Lietuvos

Br. Paulius Vaineikis

Taize jaunimo susitikime Valensijoje Lietuvai atstovavo Vilniaus šv. Rapolo parapijos grupė.    Dalyvių nuotr. 
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SVEIKATA

GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Slogi nuotaika tamsiuoju metų laiko-
tarpiu apima vis daugiau žmonių. Tai
yra šviesos stygiaus sukeltas liūdesys.
Ši nemaloni būsena dar vadinama ,, žie-
mos depresija”.

Žiemos laikotarpio depresija (,,žie-
mos melancholija”, sezoninis
afektinis sutrikimas, angl. Se-

sional Affective Disorder – SAD ) gana
dažnai vargina įvairaus amžiaus žmo-
 nes. Koks tai yra sutrikimas, kokie jo
požymiai ir kaip galima pagelbėti esant
šiems sutrikimams pabandysiu trum-
pai apžvelgti.

Žiemos depresija –
koks tai sutrikimas?

Žiemos depresija – tai viena iš
depresijos rūšių, atsirandanti ir pasi-
baigianti kiekvienais metais tuo pačiu
metu. Dažniausiai ji išsivysto vėlai
rudenį, tęsiasi žiemą ir pasibaigia pa-
vasarį padaugėjus saulėtų dienų. Kar-
tais depresija atsiranda pavasarį ir
vasarą. Sezono pradžioje depresijos
požymiai yra gana silpni, bet palaips-
niui jie stiprėja.

Priežastys 

Specifinių priežaščių dėl ko išsi-
vysto ši depresija nėra nustatyta. Yra
keleta prielaidų, kurios turi reikšmę
žiemos depresijos išsivystymui:

*asmens biologinis laikrodis (cir-
kadinis ritmas). Kaip yra žinoma, kiek-
vienas asmuo turi savo biologinį laik-
rodį, kuris apsprendžia, kada eiti mie-
goti, kada ryte keltis. Rudenį bei žiemą
sumažėjus saulės šviesai sutrikdomas
biologinis kūno laikrodis, kas ir pri-
veda prie miego sutrikimų bei depre-
sijos išsivystymo.

*serotonino lygis. Dėl nepa kan ka-
mo saulės šviesos kiekio sumažėjus se-
rotonino lygiui vystosi depresija. Se-
rotoninas – smege nyse išskiriama che-
minė medžiaga (neurotransmiteris),
kuri apsprendžia nuotaiką.

*Melatonino kiekis. Metų sezonų
pasikeitimai gali sutrikdyti melatoni-
no pusiausvyrą, o taip pat miegą bei
nuotaiką.

Požymiai  

Žiemos depresijos metu sutrikus
hormonų pusiausvyrai vystosi šie po-
žymiai: 

*nuovargis ir energijos stoka;
*dirglumas;
*padidinta reakcija į nesėkmes;
*bendravimo problemos;
*sunkumo jausmas rankose ir ko-

jose, tartum jos būtų ,,švininės”;
*mieguistumas;
*apetito pokyčiai, tokie, kaip noras

saldžiai valgyti;
*svorio priaugimas.

Šie požymiai yra būdingi žiemos
depresijai, bet dažnai stebime ir ben-
drus depresijai būdingus požymius,
tokie, kaip: vienišumo ir beviltiškumo
jausmas; nesidomėjimas tuo, kas anks-
čiau džiugino; miego sutrikimai; sun-
kumas sutelkti dėmesį; dažnos mintys
apie mirtį ar savižudybę.

Kaip įveikti žiemos 
depresiją?

Dieną pradėkite vandens proce-
dūromis.

Vos prabudę iš miego apsipraus ki-
te po dušu. Siūloma  bent  2 kartus die-
noje (ryte ir vakare, bet ne vėliai kaip
6–7 val. v.) atlikti dušo procedūras, ku-
rių metu kūną masažuojate šalto van-
dens srove. Jei nemėgs tate dušo pro-
cedūrų, galite viršutinę kūno dalį ap-
trinti sūriu vėsiu vandeniu. Po to kūną
energingai nušluostykite kuo šiurkš-
tesniu rankluoščiu. 

Tinkamai maitinkitės
Jei jaučiate, kad jus apninka liūd-

nos mintys į valgiaraštį įtraukite kuo
daugiau angliavandenių turinčių pro-
duktų (įvairių nesmulkintų grūdų ko-
šių, pupelių, makaronų). Valgykite
riešutus, kiaušinius, vaisius ir daržo-
ves  (ypač špinatus, žalialapias salotas),
gerkite jų sulčių. Mažinkite raudonos
mėsos vartojimą, ją pakeiskite paukš-
tiena, žuvimi. Nepersivalgykite, bet
jei neturite apetito – prisiverskite pa-
valgyti.

Dažniau būkite gryname ore 
Reguliarūs kasdieniniai pasi-

vaikščiojimai gryname ore (bent pus  -
valandžio trukmės) skatina organizme
gamintis gerą nuotaiką skatinančius
hormonus serotoniną ir en dorfiną.
Nustatyta, jog sergant žie mos depresija
ypač naudinga rytiniai ir vakariniai
pasivaikščiojimai. Kai už lango puikus
oras – praleiskite lauke daugiau laiko,
pasilepinkite žiemos malonumais. Tai
išvaduoja nuo slogių minčių.

Mankštinkitės
Pastoviai mankštinkitės sporto

klube ar namuose. Reguliarūs fiziniai
pratimai ne tik stiprina kūną ir didina
enargiją, bet ir gerina savijautą bei
nuotaiką. Ypač nuotaiką kelia joga,
Tai Chi, Qi Gong. Kai jus kankina dep-
resija yra labai sunku išeiti iš namų,
bet pabandykite prisiversti palikti šil-
tą kambarį, įsijunkite į bendraminčių
būrį, judėkite, sportuokite, ir pasijusite
daug stipresni ne tik fiziškai, bet ir psi-
chiškai. Tyrimais nustatyta, kad ak-
tyvus sportas kartais yra veiksmin-
gesnis nei antidepresantai. 

Gerai išsimiegokite
Stenkitės, kad nakties miegas truk-

tų ne trumpiau nei septynias valandas.
Pusvalandį prieš miegą išgerkite me-
lisos, valerijono šaknų ar ramunėlių ar-
batos, pasiklausykite malonius prisi-
minimus keliančios muzikos, ką nors
lengvo paskai tykite.

Išbandykite šviesos terapiją 
Šviesos terapija – tai gydymas in-

tensyviu šviesos srautu, kurį sklei-
džia specialios UV spindulius sulai-
kančios lempos. Nustatyta, kad šiuo
būdu gydant žiemos depresiją žmo-
gaus savijauta pradeda gerėti po 2–4
seansų. Šios terapijos metu šviesa su-
kelia biocheminius pokyčius smege-
nyse, taip pakeldama nuotaiką ir pa-
lengvindama kitus depresijos požy-
mius. Siūloma pasėdėti šalia lempos
20–30 cm atstumu bent 40–50 min. (pri-
klausomai kokios rūšies ir kokio stip-
rumo lempą naudojate). Geriausiai
šią procedūrą atlikti iš ryto, nes tuo
metu šviesos poveikis yra efektyviau-

sias.  Nepatariama naudoti šviesos te-
rapiją vakare, nes tai sutrukdys nor-
malų miego režimą.

Kada kreiptis į gydytoją?

Būti kelias dienas liūdniems, blogos
nuotaikos, jausti nuovargį – normalus
reiškinys. Bet jeigu tokia savijauta bei
kai kurie anksčiau išvardinti požymiai
tęsiasi ilgą laiką, ir jūs negalite atlikti
veiksmų, kurie jus džiugino – būtina gy-
dytojo konsultacija. Pasitarti su gydy-
toju taip pat būtina, kai sutrinka mie-
gas ir apetitas, kai jaučiatės beviltiški
ir galvojate apie savižudybę.

Žiemos depresijos gydymas

Žiemos depresijai gydyti taiko-
mas psichoterapinis bei medikamen-
tinis gydymas. Nors manoma, kad dep-
resiją sukelia biocheminiai pokyčiai or-
ganizme, kurių negali įtakoti psicho-
terapija, tačiau ji gali padėti atpažinti
bei pakeisti negatyvias mintis ir poel-
gius, nulemiančius blogą savijautą, o

taip pat sumažinti įtampą. Kartais siū-
loma vartoti miego hormoną melato-
niną, kuris skiriamas mažomis dozė-
mis popietinėmis valandomis. Žiemos
metu, kuomet yra nepakankamai  sau-
lės spindulių, būtina vartoti vit. D.
Sunkesniais atvejais yra priskiriami
antidepresantai. Kartais jie priskiria-
mi prieš prasidedant depresijai, nes rei-
kia laiko, kol antidepresantai pradeda
veikti.

Esant nestipriai išreikštiems dep-
resijos požymiams vartojama jonažolių
papildai (St. John’s Wort). Nors jona-
žolės yra popularus vaistas Europoje,
tačiau Amerikoje jis nėra FDA (Food
and Drug Administration) patvirtintas.
Jį  reikia atsargiai vartoti su antidep-
resantais, HIV medikamentais, kraują
skystinančiais bei chemoterapiniais
vaistais.

Rūpinkitės savo sveikata, pakan-
kamai ilsėkitės, atsipalaiduokite, iš-
mokite  mažinti  įtampą,   atsiribokite
nuo neigiamų minčių, sportuokite bei
bendraukite – tai padės išvengti ar iš-
sivaduoti nuo žiemos depresijos. 

Paruošta remiantis: www. mayoclinic.org,
www.Web.MD, www.mercola.com, www.real-
simple, www.informed.lt, www.15min.lt

Žiemos laikotarpio depresija

Kai vaikas grįžta iš mokyklos...
...gerai jį pasitikti su šiltu naminiu maistu. Štai keli paprasti daržovių
receptai kiekvienai dienai.

Trinta burokėlių sriuba

2 nedidelės morkos
2 nedideli svogūnai
1 stiebelis saliero
2 skiltelės česnako
2 burokai
1 obuolys
2 šaukštai sviesto
daržovių sultinio
druskos, pipirų
grietinėlės arba grietinės
petražolių papuošimui

Morkas, svogūnus, salierą ir čes-
naką smulkiai supjaustyti ir patroš-
kinti svieste apie 10 minučių (galima
puode, kuriame virsite sriubą).

Burokus nulupti, supjaustyti ku-
beliais. Nulupti ir supjaustyti kube-
liais obuolį.

Visa tai sudėti į puodą su troški-
namom daržovėm, užpilti sultiniu
tiek, kad apsemtų daržoves ir pavir-
ti, kol jos suminkštės.

Tuomet elektriniu ar rankiniu
maišytuvu viską sutrinti – kad gau-
tųsi tyrė. Įberti druskos, pipirų pagal
skonį, užbalinti grietinėle, pabarsty-
ti smulkintomis petražolėmis.

Pastaba. Galima neįmaišyti į sriu-
bą grietinėlės, o tiesiai į lėkštę įdėti

šaukštą kokybiškos grietinės ir užpilti
trinta burokėlių sriuba.

Morkų apkepas

12 morkų
2 kiaušiniai 
2 valgomieji šaukštai cukraus
2 šaukštai manų kruopų
1 didelis arba 2 vidutiniai obuoliai
cinamono 
tarkuotos apelsino žievelės
apelsino sulčių (jei morkos nėra

sultingos – viso apelsino, jei sultingos
– užteks ir pusės)

150 g razinų (apie 5 oz)
sviesto

Bulvine tarka sutarkuoti morkas,
įtarkuoti obuolius, suberti manų
kruopas ir supilti su cukrumi iš-
plaktus kiaušinius.

Kepimo formą iškloti kepimo po-
pieriumi, šonus ir dugną ištepti svies-
tu ir supilti paruoštą masę. Ant vir-
šaus užpjaustyti sviesto gabaliukų.

Kepti 190ŻC (375 F) įkaitintoje or-
kaitėje apie 20 min. – kol viršus gra-
žiai apskrus, o vidus bus iškepęs.  

Būkite sveiki ir linksmi!

Jūsų Indrė

MANO  VIRTUVĖ
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Č. Senkevičiaus vedamųjų rinkinys

,,DVyLIKA mETų”
Gerą vedamąjį parašyti yra nelengva. Turiningus, apmąstytus, gražia kalba parašytus
vedamuosius sukurti gali tik retas talentas. Toks talentas yra Česlovas Senkevičius, per
ketvirtį amžiaus ,,Tėviškės žiburiams” parašęs daugiau kaip 1 200 vedamųjų. 

Pirmoji Č. Senkevičiaus vedamųjų rinktinė ,,Penki taškai...” pasirodė 2004 metais.
Geriausi pastarųjų dvylikos metų vedamieji sugulė į knygą ,,Dvylika metų” – kiek-
vieniems metams autorius atrinko po šešis straipsnius. Knygą išleido Pasvalio Mariaus
Katiliškio biblioteka ir leidykla ,,Naujasis lankas”. Pasvalys – Česlovo Senkevičiaus gim-
tinė. Autorius nebijo kandaus žodžio, bet juk tokie ir turėtų būti vedamieji – taiklūs
ir kartais kandūs. 

Rinktinę ,,Dvylika metų” galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 20
dol. (Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas

paštu – 5 dol.) Teiraukitės tel. 773-585-9500.

n Moteris ieško ligonių ar pagyvenusių
žmo nių priežiūros darbų su gyvenimu. Patir-
tis, geros rekomendacijos. Gali pakeisti ar
išleisti atostogų. Siūlyti įvai rius variantus.
Tel. 708-691-6542.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, galimi
pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-615-5235.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu rusų ar lietuvių šeimoje. Didelė
patirtis. Gali pakeisti bet kurią savaitės dieną.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-640-3559.

n Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti ligonius
ar vyresnio amžiaus žmones. Galite siūlyti ir
kitus darbus. Legalūs dokumentai. Tel. 872-
214-2203.

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

n Nuoširdi slauga, gebėjimas bendrauti,
sveikas naminis maistas, kasdieninis atėjimas
ar buvimas visas 24 val. 
Tel. 779-774-8182.

n Moteris, turinti 20 metų ligonių slaugos dar-
bo patirtį, ieško darbo su gyvenimu. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 630-280-1347.

n Moteris, turinti CNA sertifikatą, labai geras
rekomendacijas, slaugos darbo patirtį, ieško
darbo. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 312-647-
3208.

n Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
pasišventusi ligonių ir senų žmonių priežiūrai,
turi automobilį, legali, ieško darbo. Gali dirbti
Čikagoje ir jos prie miesčiuose. Tel. 773-330-
0092.

n Vyras ieško žmonių priežiūros darbo
pakeitimų. Tel. 773-757-9666.

n Medikė ieško senų žmonių priežiūros dar-
bo. Gera anglų kalba, patirtis, rekomendaci-
jos. Siūlyti įvairius variantus IL, MI,  IN valsti-
jose. Tel. 312-256-6945.

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi ViDAUS liGOS 

EDmUnDAS VIŽInAS, m.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
25 E Washington, Ste 1121, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

IŠnUOmOJA

Išnuomoju vieno miegamojo butą
Pasaulio lietuvių centre Lemonte,
antrame aukšte. Langai į pietų  pusę.
Tel. 708-805-5027

GYTIS KRIAUČIŪNAS

Filmo turinys

Šis vaikiškas komedinis filmas
yra trečias iš „Alvin and the
Chipmunks” serijos. Filmas

prasideda, kai burundukas Alvin pla-
nuoja šeimininko Dave gimtadienio
balių. Alvin pasamdo baliaus koor-
dinatorę, kuri ruošia papuošimus,
maistą, atrakcijas ir sukviečia daug
žmonių. Baliui prasidėjus atvažiuoja
nepatenkintas Dave, apšaukia savo
burundukus, bet baliui pasibaigus,
nors piktas, vis tiek leidžia burun-
dukams su juo važiuoti į pasimatymą.
Pasimatyme Alvin ir jo broliai Simon
ir Theodore sutinka Dave merginą Sa-
manthą bei jos sūnų Miles, kuris ne-
gražiai elgiasi su burundukais, kai to
nemato Dave ir Samantha. Naktį po
pasimatymo Dave ir burundukai grįž-
ta namo. Kai Dave nueina į vonios
kambarį, burundukai pamato, kad
Dave yra nupirkęs žiedą. Vėliau jis
praneša, kad planuoja su Samantha
keliauti į Floridą (iš Californijos)
darbo reikalais. Burundukai mano,
kad Dave bandys pasipiršti Samant-
hai. Jie nenori būti toje pačioje šei-
moje su Samanthos sūnumi Miles ir
bando pavogti Dave žiedą. Pamatę,
kad seife žiedo nebėra, nusprendžia
keliauti iki Floridos su Miles, kuris
irgi nenori, kad Dave ir Samantha su-
situoktų. Oro uoste Miles ir burun-
dukai pakliūva į bėdą, kai saugos

darbuotojai lagamine randa Alvin.
Miles sugeba įrodyti, kad Alvin yra
tik žaisliukas. Tikrintojai apžiūri ir
Miles, bet neranda Simono, kuris yra
pasislėpęs jo kelnėse. Lėktuve Alvin
ir Simonas bando rasti maisto, bet
juos pagauna lėktuvo apsaugos dar-
buotojas, kuris pareikalauja nutup-
dyti lėktuvą. Kaip bus toliau, ar mūsų
burundukams pavyks išvengti šios si-
tuacijos ir pasiekti Floridą, teks žiū-
rėti filmą. 

Aktorių vaidyba ir 
filmo vertinimas

Filme nėra ypač žinomų aktorių,
vienintelis aktorius, vertas paminėji-
mo, yra Jason Lee („Almost Famous”,
„My Name is Earl”). Burundukai yra
netikri – jie animaciniai. Jų balsai yra
pakeisti, todėl nėra ypatingo skirtumo,
kas įkalba jų žodžius. Filmas yra kiek
ištemptas, kai kur ir  nelabai įdomus,
bet mažiems vaikams jis turėtų patikti.
Paaugliai ir suaugusieji filmą grei-
čiausiai pramiegos. Aš šiam filmui
duodu 3 iš 10 žvaigždžių, nors brolis ir
tėvai davė nuo 6 iki 7. Pagal „rotten to-
matoes” filmo vertinimo tinklalapį, tik
16 nuoš. kritikų teigiamai vertino fil-
mą, užtat net 58 nuoš. žiūrovų filmą
vertino teigiamai ir davė (vidutiniškai)
6.6  taško iš 10. Nemanau, kad verta jį
žiūrėti, bet jeigu šeimoje yra mažų vai-
kų, vienam savaitgaliui jį verta išsi-
nuomoti, kad kelioms valandoms na-
muose būtų ramybė.

VISI MĖGSTA KINĄ

Kino filmas
„Alvin and the Chipmunks” 
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VITALIUS ZAIKAUSKAS

Sausio 5–9 d. į edukacinę progra mą Lietuvoje į Vilnių
atvyko šeši 2015 metų Nacionaliniame diktanto kon-
 kurse dalyvavę bei mažiausiai klaidų padarę litua-
nistinių  mokyklų ir bendrojo ugdymo mokyklų už-
 sienyje mo kiniai iš Rygos lietuvių, Pelesos vidu rinių
mokyklų, Maskvos J. Baltru šaičio bendrojo lavinimo
mokyklos, taip pat JAV, Airijos ir Rusijos litua nistinių
mokyklų. Edukacinę kelionę į Lietuvą šiems mokiniams
dovanojo Švietimo ir mokslo ministerija.

2015 m. Nacionalinį diktantą rašė daugiau
kaip 3 000 mokinių iš 150 ša lies mokyk-

lų. Aktyviai konkurse taip pat dalyvavo ir užsieny-
je veikiančios mokyklos: Vokietijos Vasario 16-osios
gimnazija, Pelesos vidurinė mokykla, Punsko Kovo
11-osios bendrojo lavini mo licėjus, Maskvos J. Bal-
trušaičio bendrojo lavinimo mokykla, JAV Bos tono
lituanistinė mokykla, Kalinin gra do lituanistinės
mokyklos.

Švietimo ir mokslo ministerija yra Nacionalinio
diktanto konkurso partnerė, jo organizatorius –
VšĮ Pi lietinės minties institutas.  

Nacionalinį diktantą geriausiai parašė: Marty-
nas Čiučiulka iš Rygos lietuvių vidurinės mokyklos
(mokytoja Daiva Isakienė), Liepa Ivanaus kaitė iš JAV
Bostono lituanistinės mo kyklos (mokytoja Eglė

Šležienė), Tomas Grikienis iš Maskvos J. Bal trušaičio
vidurinės mokyklos (mokytojos Diana Dubnovienė
ir Deimantė Rutkauskaitė), Gertrūda Kalvynaitė iš
Airijos Monaghano lituanistinės mokyklos (moky-
toja Edita Vaitkaitie nė), Eimantas Banelis iš Bal-
tarusijos Pelesos vidurinės lietuvių mokomąja kal-
ba mokyklos (mokytoja Genė Banelienė) ir Pavelas
Riabec iš Ka liningrado lituanistinės mokyklos (mo -
kytojas Algirdas Karmilavičius).

Dėl įvairių priežasčių ne visi geriausieji diktanto
rašytojai galėjo atvykti į Lietuvą. 

Vaikai buvo gražiai sutikti ir ap gyvendinti Vil-
niaus lietuvių namuo se. 

Mokiniai, dalyvavę šioje edu ka ci nėje programoje
lankėsi senajame Vilniaus universitete, Lietuvių kal-
bos instituto Kalbos muziejuje, Moks linės komu-
nikacijos ir informacijos centre Saulėtekyje, Vitražo
manufaktūroje, Nacionaliniame dramos teatre
žiūrėjo Anželikos Cholinos modernaus šokio spek-
taklį „Ana Kareni na”, jiems surengtos ekskursijos
po Vilniaus senamiestį.  Mokiniai buvo supažindinti
su senamiesčio archi tek tūros šedevrais, jiems buvo
papa sakota pačių gražiausių ir žymiausių Vilniaus

Dovana už gerą lietuvių kalbos mokėjimą – kelionė į Lietuvą

bažnyčių istorija, jie buvo  supažindinti su esančiais
jose meno lobiais, paaiškinta jų prasmė.

Kaip „Draugui” papasakojo iš Bostono atvykusi
Liepa Ivanaus kai tė, ji turi galimybių Lietuvoje
lanky tis dažniau – šįkart buvo jos net vienuoliktoji
kelionė į Lietuvą. 

Liepa yra gimusi ir augusi Jung tinėse Amerikos
valstijose. Mokosi šeštadieninėje Bostono litu-
anistinėje mokykloje. Vilnius ją pasitiko ne pa čiais
geriausiais orais, po ilgo ilgo rudens pagaliau užėję
tikrai stiprūs šalčiai, kai termometro stulpelis rodė
beveik 30 laipsnių šalčio. 

Liepa pasakoja, kad jai didžiulį įspūdį padarė ek-
skursijos po Vil niaus senamiestį. Ji dar nebuvo
susipažinusi su baroko šedevru Šv. Petro ir Povilo
bažnyčia, kur grupės vado vė ne tik parodė, kas joje
yra vertingiausia ir gražiausia, tačiau ir išaiš kino
kiekvienos skulptūros reikšmę ir prasmę. Kartu su
kitais mokiniais ji buvo pakviesta į šalia šios bažny -
čios esančio  Lietuvių kalbos instituto Kalbos
muziejų.

Ir tai nebuvo vienintelė jų aplan kyta mokslo įs-
taiga. Vilniaus universiteto darbuotojai pavedžiojo
po šios didžiulės mokslo šventovės kiemus ir
kiemelius, aprodė Centriniuose rū muose esančius
fakultetus, auditorijas, kurių beveik visas sienas ir
lubas puošia žymiausių lietuvių meninin kų išpieš-
tos sienos ir lubos. Uni ver siteto bibliotekoje, kurio-
je knygų ko lekcija kaupiama jau keli šimtai me tų,
vaikai pamatė ir pačius seniausius leidinius, tarp
kurių buvo ir pirmoji lietuviška knyga – Martyno

Maž vydo „Katekizmas”. 
Vakare mokiniai žiūrėjo Anže likos Cholinos

modernaus šokio spektaklį Vilniaus Nacionaliniame
dramos teatre. Kaip pasakoja Liepa, jai spektaklis
labai patiko, bet ka dangi ji dar nebuvo skaičiusi L.
Tols tojaus didingo kūrinio „Ana Kare nina”, sekti
veiksmą buvo kiek kebloka. 

Švietimo ir mokslo ministerijoje jų laukė staig-
mena – susitikimas su ministre  Audrone Pitrėniene.
Minis trė šiltai pasveikino Nacionaliniame diktanto
konkurse mažiausiai klaidų padariusius lituanistinių
mokyklų ir bendrojo ugdymo mokyklų užsie nyje
mokinius, kiekvienam jų įteikė po elektroninę
skaityklę, kurioje su rašyti įvairūs lietuviški grožinės
lite ratūros kūriniai, ministerijos suve nyrų.

Apdovanodama mokinius, minis trė  kvietė
pamąstyti apie grįžimą į Lietuvą, linkėjo gražios tar-
pusavio draugystės tąsos, pakvietė rašyti Na cionalinį
diktantą ir šiais metais.

Susitikime mokiniai pasakojo apie mokyklas, ku-
riose  jie mokosi, dalijosi savo įspūdžiais lankantis
Lie  tuvoje, kai kurie pasakojo apie pla nus grįžti
studijuoti į Lietuvą.

Didelį malonumą vaikams teko patirti ir apsi-
lankius pačiame Vil niaus senamiesčio centre esančio-
je Vitražo manufaktūroje. Čia jiems bu vo ne tik pa-
pasakota stiklo istorija ir vitražo kaip vaizduo-
jamojo meno rūšies kilmė, tačiau jie galėjo ir patys
savo rankomis pabandyti sukurti po nedidelį vit-
ražiuką.

Ne visada kūrėjai patenkinti savo kūriniais. Liepa Iva-
nauskaitė iš Bostono lituanistinės mokyklos Vitražo ma-
nufaktūroje.

Edukacinė kelionė į Lietuvą baigiasi. Iš  k.: Tomas Grikienis iš Maskvos J. Baltrušaičio vidurinės mokyklos, Liepa Ivanauskaitė
iš Bostono ir Gertrūda Kalvynaitė iš Airijos atsisveikina su visur juos lydėjusia Vilniaus lietuvių namų mokytoja Janina
Varniene. V. Zaikausko nuotraukos

Geriausiai parašiusieji Nacionalinį diktantą mokiniai iš užsienio buvo priimti Švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pit-
rėnienės. Rengėjų nuotr.
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,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti 

,,DRAUGĄ”
internete be jokio papildomo mokesčio. 
Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai 

administracijai: 
administracija@draugas.org 
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį.
Skaitykite ,,Draugą” greičiau! http://draugokalendorius.org

Vytautas J. Penkiūnas, gyvenantis Annapolis, MD, kartu su meti -
nės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Tariame nuoširdų
ačiū už paramą.

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

Rimas Zinas, gyvenantis Bethlehem, PA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame
už suteiktą finansinę paramą.

Robertas Vitas, gyvenantis Chicago, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų paramą.

Sigitas Novickis, gyvenantis Tucson, AZ, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiausius
padėkos žodžius skiriame Jums.

Arvydas Paulikas, gyvenantis Downers Grove, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Ačiū, kad skaitote,
ačiū, kad finansiškai remiate mūsų laikraštį.

Rimantas P. Pauliukonis, gyvenantis Strafford, NH, „Draugo” lei-
dybos išlaidoms sumažinti paaukojo 50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

Jaunimo centro mecenatei

A † A
ALDONAI MAŽEIKIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą centro tarybos
pirmi ninkei dukrai MARYTEI ir vyrui JOHN UTZ
su šeima, sūnui JONUI ir žmonai SUSAN su šeima,
sūnui PET RUI ir žmonai ANGELAI su šeima,
visiems giminėms bei artimiesiems.

Čikagos Jaunimo centro taryba
ir administacija

A † A
ALGIRDUI NAKUI

užbaigus šią žemišką kelionę, reiškiame nuošir-
džiau sią užuojautą jo žmonai JULIJAI, dukrai
RŪTAI ir jos šeimai, sūnums ALGIRDUI ir KĘSTU-
ČIUI bei jų šei moms, kitiems giminėms ir artimie-
siems.

Liūdime kartu su jumis.

Sunny Hills, FL, Lietuvių Bendruomenė

A † A
Dr. LEOPOLDUI TREČIOKUI

mirus, jo žmonai NIJOLEI, dukroms INAI ir
RASAI, ir kitiems giminėms bei artimiesiems,
reiškiame gi lią užuojautą ir kartu liūdime.

Liuda Kaupienė
Rūta Rakutis

Atkelta iš 1 psl.
Prahoje tragiškų Sausio 13-osios

įvykių 25-osios metinės paminėtos
Jono Meko filmo ,,Lietuva ir Sovietų
Sąjungos žlugimas” ištraukos peržiū-
ra, neužmirštuolių pieva ambasados
kieme, iš žvakučių išdėliotais Gedi-
minaičių stulpais bei simboliniu Lais-
vės laužu. 

Lietuvos ambasada Japonijoje
Laisvės gynėjų dieną minėjo drauge su
Japonijos Vyriausybės ir vietos val-
džios atstovais. Prisiminimais pasi-
dalijo buvęs Kuji miesto meras Yos-
hiaki Kuji, kuris iškart po Sausio žu-
dynių nusiuntė protesto laišką tuo-
metiniam Sovietų Sąjungos vadovui
Michailui Gorbačiovui. Ambasados
svečių dėmesio taip pat sulaukė Jono
Ohmano ir Jono Saboliaus filmas
,,Laisvės trajektorijos”. 

Gruzijos nacionalinėje bibliote-
koje surengta diskusija ,,25 metai Lie-
tuvos nepriklausomybės gynimui”,
kurios metu Gruzijos parlamento na-
riai, politologai, nevyriausybinių or-
ganizacijų atstovai, diplomatinio kor-
puso nariai, studentai dalinosi atsi-
minimais apie Gruzijos pasipriešini-
mo įvykius 1989 m. ir kruvinąjį 1991 m.
sausį Lietuvoje. Diskusijos metu pri-
statyta Vytauto Daraškevičiaus fo-
tografijų, įamžinusių sausio įvykius,
paroda, o per valstybinį Gruzijos nau-
jienų kanalą parodytas filmas ,,Laisvės
trajektorijos”.

Fotografo Vytauto Daraškevičiaus
paroda ,,Į Laisvę. 1988–1991 m.” ati-
daryta ir Estijos parlamente. Atida-
ryme dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė
Estijos parlamento pirmininkas Eiki
Nestor. Lietuvos Laisvės gynėjų diena
Taline taip pat paminėta Estijos Liau-
dies fronto muziejuje režisierės Gied-
rės Žickytės dokumentinio filmo ,,Kaip
mes žaidėme revoliuciją” peržiūra ir
lietuvių bendruomenės iniciatyva su-
rengtomis šventomis Mišiomis kri-
tusiems už Lietuvos Laisvę atminti.

Lietuvos ambasadoje Varšuvoje
buvo rodomas islandų režisieriaus
Olafur Rognvaldsson 2015 metais su-
kurtas dokumentinis filmas ,,Tie, ku-
rie išdrįsta”, kuriame kalbama apie
itin svarbią tuometinių Danijos ir Is-
landijos užsienio reikalų ministrų pa-
galbą Lietuvai ir kitoms Baltijos ša-
lims. Vakaro metu atidaryta Lietu-
vos kelią į Laisvę ir Sausio 13-osios įvy-
kius įamžinanti Romualdo Požerskio
fotografijų paroda ,,Lietuva 1988–1993”.

Gruzijos, Ukrainos ir Estijos Pre-
zidentai pareiškė pagarbą 1991 metų
sausio 13-osios įvykių aukoms ir vi-
siems Lietuvos laisvės gynėjams. Pri-
simenant 1991 m. sausio 13-osios įvy-
kius Vilniuje, Gruzijos sostinės Tbili-
sio televizijos bokštas buvo apšviestas
Lietuvos vėliavos spalvomis.

ELTA

Laisvės 25-metis minimas 
visame pasaulyje
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

� Čiurlionio galerijoje (5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636) tęsiasi Vilmos Ma-
rės mados instaliacijų paroda ,,Eglė žalčių
karalienė”, kurią  lankyti galima kasdien, iš-
skyrus antradienį ir trečiadienį, nuo 12 val.
p. p. iki 7 val. v. Sausio 16 d., šeštadienį,
2 val. p. p. dailininkė ves praktinį užsiėmi-
mą – mokins pasisiūti riešines. Kviečiame
atvykti, apžiūrėti įdomią parodą ir pasisiū-
ti taip šiuo metu madingas riešines. Su sa-
vimi atsinešti žirklutes. Medžiaga pasirūpins
dailininkė. Norinčius dalyvauti prašome
skambinti tel. 708-296-3192 arba rašyti el.
paštu: laimaa@hotmail.com

� Sausio 17 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. kviečiame lietuvių bendruomenės narius su-
siburti į Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinės na-
mus (2417 West 43 rd. Street Chicago, IL
60632) paminėti sausio 13 d. įvykius ir pa-
gerbti žuvusius. Ta proga bus rodomas M. Star-
kaus ir J. Banio dokumentinis  filmas „Ka ras
2020-ieji. Rusijos informacinė agresija”.
Bus galima užsisakyti maisto, veiks baras. Ren-
ginį organizuoja Vytauto Didžiojo Šaulių rink-
tinė ir Amerikos Lietuvių Tary-ba.

�  Sausio 24 d. 3 val. p. p. visi kviečiami
į koncertą ,,Negirdėta pasaka” PLC Lietuvių
Fondo salėje. Jį režisuoja Klaipėdos uni-
versiteto Menų fakulteto Šokio katedros
magistrantė Vitalija Ivinskis. Dalyvauja: lie-
tuvių tautinio ansamblio ,,Grandis” vaikai,
tautinių šokių grupė ,,Rusnė”, Choreografi-
nių žaidimų studija ir popchoras ,,Svajonė”.
Bilietus galima įsigyti kavinėse „Senasis Vil-
nius” bei ,,Rūta” ir šokių studijoje ,,Dance-
Duo”. Surinktos lėšos bus skiriamos Pasaulio
lietuvių centrui.

� „Dainavos” choro koncertas, skirtas sau-
sio 13 d. įvykių 25-mečiui paminėti „Tegul
dirba Tavo naudai ir žmonių gėrybei” ren-
giamas 2016 m. sausio 31 d., sekmadie-
nį, 2 val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje  (6812 S. Wash tenaw,  Chi ca -
go, IL 60629). Bilietus galima įsigyti krei-
piantis į choro narius, internetu www.dai-
nava.us, kavinėje  „Senasis Vilnius” (Da-
rien), Pasaulio lietuvių centro rašti nėje (Le-
mont), lietuviškose parapijose po šv. Mišių.
Kaina: 25 dol. perkant iš anksto, 30 dol. kon-
certo dieną, 15 dol. jaunimui  iki 17 m. (ne-
rekomenduotina vaikams iki 9 m.).

� Romantiškas lėšų telkimo vakaras paremti
Pasaulio lietuvių centrą – pokylis ,,Amore”
vyks 2016 m. vasario 13 d., šeštadienį, 6
val. v. – kokteiliai, 7 val. v. – meninė prog-
rama: itališkas dainas atliks operos solistės
Lijana Kopūstaitė-Pauletti ir Genovaitė Bi-
genytė kartu su pianiste Lisa Kristina. 7:30
val. v. – iškilminga itališka vakarienė, 8:30
val. v.  – romantiški šokiai (grupė ,,Kaukas”
– Jūratė ir Rimantas Grabliauskai). Vietas už-
sisakyti iki 2016 m. sausio 31 d. Pasaulio
lietuvių centro raštinėje, tel. 630-257-
8787.

� Praėjusiais metais redakcija kelis kartus
suklydo numeruodama ,,Draugo” laidas. Po
# 138 ėjo # 140, o ne # 139, tad kita lai-
da buvo pažymėta # 140a. Taip pat po #
150 ėjo # 152, o ne #151, tad kitą laidą
vėl pažymėjome # 152a. Atsiprašome dėl
klaidų, tačiau prenumeratoriai gavo visus
jiems priklausančius numerius. 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Šeštadienį Vilniuje surengtame tradiciniame tarptautiniame pagarbos bėgime
,,Gyvybės ir mirties keliu”, skirtame žuvusiems už Lietuvos laisvę atminti, dalyvavo
per 4 tūkst. dalyvių. Prieš bėgimą Antakalnio kapinėse pagerbtas žuvusiųjų už

Lietuvos laisvę atminimas. Šalies regionų atstovai, bėgimo organizatoriai, svečiai ir Garbės
sargybos kuopos kariai padėjo gėlių ant žuvusiųjų už Lietuvos laisvę kapų. Bėgimo pabai-
goje padėta gėlių prie Vilniaus televizijos bokšto memorialinės sienos, sugiedotas
Lietuvos himnas. 

Šis pagarbos bėgimas – 9 kilometrų nuotolis nuo Antakalnio kapinių iki Televizijos
bokšto – nėra varžybos, jame nesiekiama išaiškinti nugalėtojų ir prizininkų. Sėkmingai
įveikusiems atstumą įteikti atminimo medaliai, dalyviai pavaišinti karšta arbata. 

ELTA

Sausio 17 d. Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapija bei Mažosios Lietuvos
fondas ir draugija kviečia į minėjimą, kuriame bus prisiminti 1991 m. sausio įvykiai ir
1923 m. sausio 10–15 d. Klaipėdos atvadavimas. Renginys prasidės atminimo-pager-
bimo pamaldomis 11:30 val. r. Po minėjimo – balandėlių pietūs. Pietums reikia užsire-
gistruoti tel. 708-229-2795 arba el. paštu teviskes.parapija@gmail.com. Tėviškės para-
pijos adresas: 5129 Wolf rd., Western Springs, Il 60558. 

Martyno Ambrazo nuotr.

Pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę

Tokiu pavadinimu LR generaliniame konsulate Čikagoje iki sausio 15 dienos veikia
fotomenininko Jono Kuprio paroda, skirta lietuvių laisvės kovoms šiapus Atlanto. Po
to paroda keliaus į New Yorką – jos atidarymas LR generaliniame konsulate New
Yorke vyks sausio 21 d. Šiose nuotraukose įamžinti vaizdai iš Pavergtųjų tautų para-
dų Čikagoje ir lietuvių rengtų demonstracijų Washingtone, reikalaujant Lietuvos lais-
vės. Paroda skirta Sausio 13-osios 25-mečiui. ,,Draugo” info

Atkakli viltis


