
Minėjimas Vilniuje priminė Sąjūdžio laikų dvasią. Dainiaus Labučio (ELTA)

DRAUGAS
LITHUANIAN WORLD–WIDE NEWS

ŠIAME NUMERYJE:

PERIODICALS

N
EW

SP
AP

ER
 –

 D
O

 N
O

T
 D

E
L
A
Y

– 
D

at
e 

M
ai

le
d 

02
-1

7 
–2

01
4

ANTRADIENIS – TUESDAY, FEBRUARY – VASARIO 18 2014 • Vol. CV Nr. 19 Kaina 1 dol.

4545 WEST 63rd STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Kiekvienas tvirtas pasiryžimas laimėti iš esmės yra laimėjimo pradžia. – St. Šalkauskis

Pažadų atnaujinimo 
minėjimas – 4 psl.

Vasario 16-oji – aplink pasaulį –
10 psl.

Vasario 16-ąją – apie esminius dalykus

Vienas geriausių visų
laikų Lie tu vos krepši-
ninkų Šarūnas Marčiu-

 lionis išrinktas į Šiaurės Ame-
rikos Nacionalinės krepšinio
asociacijos (NBA) Šlovės mu-
ziejų. Seulo olimpi nių žaidynių
čempionas tapo antruoju lietu-
viu, išrinktu į šį muziejų.

2011 metais į Springfielde
įsikū ru sį muziejų buvo įtrauk-
tas Arvydas Sabonis.

49-erių metų Š. Marčiulio-
nis į NBA Šlovės muziejų pa-
teko kartu su neseniai iš NBA
komisaro pareigų pasitrauku-
siu David Stern, su buvusiu „In-
diana Pacers” klubo treneriu
Bob Leonard, buvusiu „New
York Knicks” žaidėju Nat Clif-
ton ir buvusia Temple Univer-
sity komandos žvaigž de Guy
Rodger.

Š. Marčiulionis 1989 metais
tapo vienu pirmųjų europiečių,
pradėju sių rungtyniauti NBA.
Lietuvis iki 1997 metų žaidė ke-
turiose NBA ko mandose: „Gol-
den State Warriors”, „Seattle
Supersonics”, „Sacramento

Š. Marčiulionis išrinktas į NBA Šlovės muziejų

Kings” ir „Denver Nuggets”.
Lietuvos krepšininkas stipriau-

sioje pasaulio krepšinio lygoje su-
žai dė 363 rungtynes, aikštėje pra-
leisdavo vidutiniškai po 22,4 minu-
tės, pelny davo po 12,8 taško, atkovo-
davo po 2,3 ir atlikdavo po 2,2 rezul-

tatyvaus perdavimo.
Krepšinio asmenybių įtrau-

kimo į Šlovės muziejų oficialios iš-
kilmės bus surengtos rugpjūčio 8
dieną. 

ELTA info

Šarūnas Marčiu lionis EPA nuotr.

Europarlamentaro Vytauto Land s bergio kalba Vasario 16-osios proga savo nuotaika priminė Sąjūdžio lai -
kais – kai kalbama buvo iš esmės.

Stovėdamas Signatarų namų balkone, profesorius kalbėjo: ,,...Dvie jų nugarų nie kas neturi; nusigręžę
nuo Europos šypsosimės ir lanksty simės Krem liaus kurantams. Sakiau, žemval džiai, pasižiūrėkite į žemėla -
pį. Rau do nas kylis nuo Maskvos iki Kara liaučiaus perkirstų Europos Są jun gos erdvę tarp Latvijos ir Len kijos.
Lietuvos vaidmuo taptų žiauriai isto rinis. Šioje vietoje, Pilies gatvėje, dau giau mums nebūtų ko rinktis.

Todėl nemiegokime kaip išsigan dęs draugas Vaigauskas, bet galvo kime tam darbui skirta kūno dalimi –
galva. Tąsyk būsim atėję čia ne pas kutinį kartą. Nesisvaiginkime žo de liais ir būgneliais, išlikim blaivūs ir, jeigu
reiks, ramiu referendūmo boi kotu apginkim europietišką Lietuvą. Yra ir toks būdas gintis.

Toks bus ir Vasario 16-osios įpa reigojimas: nepriklausomybė nuo šimtamečių carų, europinė kryptis ir
demokratija.

Su apvaizdos padėjimu nepames kim kelio.”                                  (Visą kalbos tekstą skaitykite kitoje „Draugo” laidoje)



VITALIUS ZAIKAUSKAS

Ankstus rytas Vilniuj. Drungnas oras: ne
žiema, bet dar ir ne pavasa ris. Važiuoju tro-
leibusu. Gatvėje – tik vienas kitas praeivis,

tačiau per aprasojusius langus negalima įžiūrėti jų
veidų, išraiškų, aprangos detalių. Ir pastatai tarsi
pro išfokusuotos ka me ros objektyvą žiūrėtum... Jo-
kių ryš kių spalvų. Bet kiekviename lietaus laše-
lyje, lėtai tekančiu iš viršaus že myn, pro visą langą,
iki paties lango rėmo apačios – trijų spalvų dėmelės.
Geltona. Žalia. Raudona.

Suprantu, jog tai vėliavų atspin džiai prie kiek-
vieno namo, prie kiek vieno pastato. 

Kuo arčiau miesto centro, tuo la biau gatvės pil-
dosi žmonėmis, tuo daugiau trispalvių lašelių ant
trolei buso lango... Kas po vieną, kas po du ar kelis,
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Vytautas Landsbergis: turime vieną, o ne dvi nugaras
šeimomis, su aplink kojas zujančiais vaikais... 

Išlipu, ir staiga pasineriu į skė čių ir vėliavų
srovę, kuri nešte neša Gedimino prospektu, tiesiai
link Pre zidentūros... Net jeigu ir nežinočiau kelio –
klaust nereiktų, o tik atsiduoti trispalvių vėliavų
srovei... 

Lietus vos ne su kiekvienu žings niu rimsta. Ir
kuo arčiau Preziden tūros, tuo dažniau girdisi su-
skliau džiamų skėčių traškėjimai. O čia, Daukanto
aikštėje, jau ir visai sausa – visi užvertę galvas, di-
džiuliame ekrane stebi kaip oriai Prezidentė ap-
eina iškilmingą kariuomenės Gar bės kuopą. Trys
šautuvų salvės – tūkstančiai Vilniaus balandžių,
ramiai lig šiol snūduriavusių senamiesčio palėpėse,
pasipila į dangų...

Lėtai, oriai, pagarbiai kyla Tri spal vė. Visi vyrai
griebiasi už kepu rių ir, kol giedamas Himnas, jas

lam do rankose. 
Dalia Grybauskaitė: „Prieš 96-erius metus

taip pat buvo žmonių, abejojusių nepriklausomos
Lietuvos idėja. Tačiau dvidešimt signatarų suge-
bėjo pažadinti ir suvienyti tautą. Savo drąsa ir at-
sidavimu jie padėjo suvokti, kas yra laisvė ir ką ji
reiškia kiekvienam iš mūsų”. 

Prezidentė kartu su visomis kitomis svar-
biausiomis valstybės galvo mis, kartu su žmonių
minia, besišypsodama ir vis pamojuodama ko-
kiam praeiviui, traukia link Arkikatedros, kur
prasideda iškilmingos šv. Mišios. Už Lietuvą. 

Gedimino prospekte eismas už da rytas – per
vidurį kraunami laužai, kurie vakare bus uždegti.
Šešiolika laužų, Vienas greta kito –  gal kas 10 ar
15 metrų. Ir dar kvepiančių  mal kų, tikriausiai at-
sargai, išdėliota ant šaligatvių – jeigu kas panorės
ilgėliau pavakaroti prie liepsnų, pakalbėti, susi-
tikti senus draugus, pažįstamus, padainuoti, pri-
siminti...

14 valanda. Vėl, pasiduodamas žmo nių sro-
vei, „nešuosi” į Pilies gat vę – prie Signatarų na -
mų. Vėl vėlia vos, vėl džiaugsmingas šurmulys,
ge raširdiški susižvalgymai net su visiš kai nepa-
žįs tamais, šypsenos, vėl šauliai, vėl kariai, vėl
studentiškos kepuraitės.

Vytautas Landsbergis, kaip jau vi sus 25-erius
metus, tradiciniame  Signatarų namų balkone
mo juoja su sirinkusiems. Užgieda: „Lietuva, Tė-
 vyne mūsų...” – vėl visi oriai nusiima kepures.
Profesorius prieina prie mik rofono. Kažkokia
keista įtampa, nerimas. Profesorius kalba, kaip vi-
 sa da su jam būdingu humoru atskiestu sarkazmu,
tačiau šįkart girdžiu jo balse ir intonacijose dau-
giau skausmo. Jis kalba liūdnai – apie bandymą
surengti referendumą dėl žemės ne pardavimo už-
sieniečiams. Keista, ta čiau referendumą organi-
zuoja žmo nės, kurie būdavo patys balsingiausi,
kalbantys apie patriotizmą. Kas čia įvyko, kad
taip vadinamųjų nacio na lis tų iniciatyvomis la-
biausiai džiaugiasi Rusijos prezidentas Vladimi-

Nukelta į 10 psl.V. Zaikausko nuotraukos



Nuoširdus Lietuvos – Latvijos
drau gystės puoselėtojas VDU
prof. Al vydas Butkus yra minė-

jęs, jog broliai latviai turi sukūrę puikų
meninį filmą nepriklausomybės tema.
Ome ny je prof. A. Butkus turėjo 2007-ai-
siais pastatytus „Rygos karius”. Su-
 prask, tai – vykusi meninė juosta, ku-
 pina intrigų, pavojų, ir tuo pačiu – ža di-
nanti patriotinius jausmus, stiprinanti
pagarbą valstybei.

Pirmą kartą „Rygos karius” išvydau tik šiemet,
vasario 16-osios vaka rą, paakintas prof. A. Butkaus
pasakojimų. Jaučiu dėkingumą tiek prof. A. But-
kui už rekomendacijas, tiek LRT vadovybei, filmą
parodžiusiai būtent vasario 16-osios vakarą (vis tik
ypa tinga vasario 16-osios aura – ne tušti žodžiai).

Latvių režisierės A. Graubos darbas vertas pa-
garbos, nes turi tai, ko šiandien mums trūksta. „Ry-
gos ka riai” skatina domėtis istorija, bet tai daro ne
primityviai, ne tiesmukiškai. „Rygos kariai” prie te-
levizijos ekra nų prikausto gausią žiūrovų audito-
 riją. Mat filmo pagrindas – nuotykiai. Tad latviškos
versijos belste beldžiasi į daugelio širdis. O kartu su
latviš ko mis versijomis – ir latviškasis patriotizmas.

Galų gale „Rygos kariai” skatina pasitikėti savo
jėgomis. 1919-aisiais metais apie 10,000 latvių sava-
norių su gebėjo sostinę apginti nuo geriau ginkluo-
tos ir profesionaliau paruoštos 50-ies tūkst. vokiečių
armijos. Latviai nugalėjo beveik penketą sy kių stip-
resnį priešą! Tad kodėl dabar, 2014-aisiais, latviai ne-
pajėgtų atremti daug sykių stipresnių priešiškų įta -
kų?

Deja,vasario 16-ąją apart „Rygos karių” lietu-
viškosiose televizijose neaptikau beveik nieko ver-
tingo, kas neabejotinai būtų tikę Nepriklauso mybės
minėjimo proga. Neturime nė vieno naujo lietu-
viško meninio filmo apie sudėtingą, painią, tragiš-
kąi didingą Lietuvos praeitį. Meninėse juostose per
dvidešimt metų nieko neįam žinome – nei Klaipė-
dos sukilimo, nei kovų su lenkų okupantais, nei tar-
pukario žvalgų žygdarbių. Tiesa, pabandėme pa-
gerbti miško brolių auką. Bet neatėjus ryškiai sėk-
mei, – nusiminę nuleidome rankas. Dau giau nė ne-
bandome.

Ši gėdinga situacija tęsiasi jau beveik ketvirta-
dalį amžiaus. Lietuvo je išaugo mažų mažiausiai
viena kar ta, kuriai bręstant nesukurtas nė vie nas
ryškesnis lietuviškas istorinis – meninis filmas.
Tarsi Lietuva netu rėtų istorijos. Tarsi Lietuva ne-
turėtų ką parodyti kinų, televizijų žiūro vams.

Ir, regis, – jokių pragiedrulių. Lietuviškoji kino

studija – merdi. Ambicinga valstybė bent jau svars-
ty tų, ką būtina daryti, kad jaunuomenė  kiekvienais
metais sulauktų bent po vieną naują rimtą nuoty-
kinį meninį istorinį filmą. Dabar nėra net svars-
 tymų, net ginčų.

* * *
Užuot svarstę, kodėl merdi istori nių lietuviškų

filmų industrija (akivaizdu, kad savais meniniais
filmais pajėgtume sumažinti priešiškų propagandų
įtaką), mes veliamės į gin čus, į kuriuos, vadovau-
jantis sveiku protu, nederėtų veltis. Štai vasario 16-
osios popietę Info TV parodė dis kusijų laidą „Yra
kaip yra”, kurioje audringai ieškota tautinių sim-
bolių prasmės. Nedrįsčiau tvirtinti, jog lai da – neį-
domi. Taip pat nedrįsčiau teig ti, esą tokių laidų ne-
reikia. Kai kada galima pasibarti ir dėl maža reikš-
mių problemų su žmonėmis, ku rie įsivaizduoja esą
rimti meninin kai, istorijos žinovai ar didūs politi-
kai. 

Tačiau nepamirškime, kad to kios laidos mus
atitraukia nuo gyvybiškai svarbių temų ir sureikš-
mina tuos, kurių derėtų tiesiog nepastebėti. Argi iš-
mintinga argumentų kal ba ginčytis su tais, kuriems
rūpi su kelti vien kuo didesnį triukšmą ir chaosą. Te-
gul darkosi, Tautiškoje gies mėje įžvelgdamos nepa-
garbą mo teris, tegul nešioja švarko atlapuose įsi-
segę nacistinę Vokietiją menan čius ženklus. Tie-
siog nepastebėkime jų. Ignoruokime juos. Tokiems
di džiausia bausmė – ne kritika, o nutylėjimas. 

Iškraipiusios Lietuvos himnu ta pusią Vinco Ku-
dirkos tautišką giesmę feministės mano atlikusios
prasmingą, pagarbos vertą darbą. Tegul taip mano.
Kam ginčytis, kam kviestis į televizijas? Feministės
prisipa žino pasiekusios pergalę – jos pastebėtos, jų
elgesį svarsto net teisėsau ga. Jos džiaugiasi mūsų
dėmesiu. Bet jei jos jaučiasi laimėjusios, mes turė-
tume jaustis pralaimėję.

Vienintelis prasmingai apie simbolius ir jų
prasmę kalbėjo etnologas Vytautas Tumėnas. Ta-
čiau jį dažnai perrėkdavo liūdnai pagarsėję Min-
 dau gas Murza ir Andrius Lobovas, įsikalę sau į gal-

vas, tarsi Lietuva be svastikos – Lietuva be
ateities. Tiesa, įdomių minčių pažėrė žur-
nalistas Arkadijus Vinokuras (simbolio
vertę apibrėžia ir konkretus istorinis kon-
tekstas) ir verslininkas Giedrius Druktei-
nis (murzininkai sąmoningai renkasi su-
sikompromitavusią ideologiją, todėl ir pa-
tys tapo sukompromituoti).  

Tačiau akcentuodami simbolių reikš -
mę neužmirškime esmės. Ne forma, o tu-

rinys pirmiausiai turėtų rūpėti. Jei Lietuva su-
klestės, tai suklestės ne dėl to, kokius simbolius tu-
 rėsime įsisegę į atlapus Vasario 16-ąją ar Kovo 11-
ąją. Jei Lietuva žlugs, tai išnyks irgi ne dėl to, kokias
– skaitlingas ar ne itin skaitlingas ak cijas rengsime
miestų aikštėse. 

Kartais užuot paskubėjus į Anta no Smetonos
minėjimo renginius verčiau pasilikti namie – ati-
džiai perskaityti Algimanto Liekio istorinį veikalą
apie Antano Smetonos nu veiktus – nenuveiktus dar-
bus. Dau giau naudos, daugiau prasmės, daugiau pa-
triotiško užkrato.

Kas vertingiau – pereiti šventiš kai papuoštu
prospektu ar susirasti Eduardo Eigirdo redaguo-
jamą žurnalą „Valstybė” ir perskaityti straipsnį
„Sukrečiantis STT reidas prieš „Tele – 3”, pasako-
jantį, kaip klastingai, į pagalbą pasitelkiant net lie-
tuviškas slaptąsias tarnybas, Lietuvoje žlugdoma
vakarietiška, nuo Rusijos įtakų nepriklausoma ži-
niasklaida?

Užuot skubėjus pasiklausyti va sario 16-osios
proga rengiamo muzi kinio koncerto Rotušės aikš-
tėje kai kada prasmingiau atsiversti storą rašytojo
Petro Dirgėlos istorinį ro maną „Joldijos jūrą” ir
perskaityti jį širdimi. Nuo pirmo iki paskutinio
puslapio. Apie Lietuvos praeitį daugiau sužinosi
nei klausydamasis val diškų kalbų iš Seimo ir Vy-
riausybės tribūnų. 

Tiesa, prof. Vytauto Landsbergio kalba, skirta
Vasario 16-ajai, buvo kaip niekad prasminga. Tokia
pat prasminga kaip ir praėjusiais metais. Trumpa,
bet aktuali, aštri. Ne apie for mas, o apie esmę. Sto-
vėdamas Signatarų namų balkone profesorius barė
referendumininkus. Pagrįstai barė. Nors ir neto-
bula, nors ir išlai daujanti, nors ir kvailystes kre-
čianti ES nėra mūsų priešas. ES – kur kas geriau nei
SSRS ar Rusija. 

Tad sentencija, jog kiekvienas iš mūsų tetu-
rime tik po vieną nugarą, todėl, nusisukę nuo ES bū-
tinai veidu atsisuksime į Vladimiro Putino valdomą
Rusiją, – tarsi pirštu į akį. 
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Nuo 1992 metų Draugo fondas pade-
da išlaikyti mūsų lietuvišką, katalikišką
„Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testa-
mente. Keletas stambesnių palikimų
užtikrins laikraščio gyvavimą daugeliui
metų! 

R e M k I M e

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

Kam atsuksime
nugarą?
GINTARAS VISOCKAS

LAIŠKAI

AR LAIKAS ŠMAIKŠTAUTI?

Puolimų prieš Grybauskaitę ne-
 trūksta. Ypač rinkimams artėjant.
Vie ni su tikslu pažeisti Lietuvos ne-
 priklausomybę, kiti gal be blogos va-
 lios, bet neapdairūs. Kremlius šioje
srityje prieš savo opoziciją ypač spe-
cializuodavosi.

Kremliui neparankūs Grybaus-
 kai tės remiami projektai. Valstybei
svarbiausi projektai yra susiję su sie-
 kimu būti energetiškai nepriklauso-
mais nuo Putino. Šio tikslo siekiant
pristatyti projektai jau dvidešimt me -
tų niekaip nepradedami įgyvendinti.
Dėl Ignalinos jėgainės uždarymo buvo
su tarta stojant į ES, bet vis randamas
bū das sužlugdyti kito objekto statybą.
Kal bos apie elektros tiltą, jungiantį
Lie tuvą su Europa per Lenkiją arba
per Baltiją, pasigirsta ir vėl nutyla.

Dujų įve žimo terminalas būtinas, kad
atsi rastų daugiau pardavėjų, ne tik
viena Rusija. Vienas žingsnis pirmyn
ir du atgal. Žybtelėjo galimybė Lietu-
voje ras  ti skalūnų sutelkusių alyvą ir
dujas, ir tam kelias tuoj buvo užkirs-
 tas. Šitie da lykai lietuviams ne pas -
laptis. Gal tik daug kas savo kasdie ni-
niu pra gyvenimu užsiėmę ir dėmesio
neatkreipia.

Amerikoje ieškant kaltininkų sa-
 koma, kad dera sekti pinigų pėdsa kus.
Lietuvoje, tarp opozicijos organizato-
rių šiems gyvybiniams projektams,
yra apstu pėdsakų, vedančių į Mask -
vą. Reikia tikėtis lietuvių solida rumo,
kad per artėjančius rinki mus Putinui
nepavyksią įstatyti sau pavaldų žmo -
gų.

Algis Kazlauskas
Orland Park, IL

Vyriausioji rinkimų ko-
misija (VRK) pirmadienį po-
sėdyje nepritarė sprendimui,
kad referendumą prieš že-
mės pardavimą užsienie-
čiams inicijavusiems asme-
nims pavyko su rink ti rei-
kiamą parašų kiekį. 

Komisija ant stalo turėjo
iš viso 300 tūkst. 61 parašą
įstatymo reika lavimus ati-
tinkantį parašą. Refe rendumui inicijuoti reikia bent 300 tūkst. parašų. 

Tam, kad parašų pakanka, pritarė 6 komisijos nariai, prieš balsavo vienas,
susilaikė septyni nariai. Ini ciatoriai, kurie yra apstulbę dėl VRK sprendimo,
galės kreiptis į teismą. 

Prieš posėdį prie VRK susibūrė apie šimtą protestuotojų su Lietuvos tris-
palvėmis, vėliavomis su Vyčio ženklu. Vienas asmuo laikė didelį būg ną, mote-
ris nešiojo duoną. Pro testuotojus stebi policijos pareigūnai. 

ELTA

VRK neuždegė žalios 
šviesos referendumui
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TELKINIAI

Pilietinės atsakomybės ir pažadų atnaujinimo minėjimas

VIDA KUPRYTĖ

Vasario 16 d. Lietuvos Nepri-
klausomybės minėjimą Čika-
goje suruošė Amerikos Lietu-

vių Taryba (ALT) – organizacija, su-
burianti lietuvių išeiviją kartu veikti
JAV politinėje plotmėje ir skatinanti
pilietinę atsakomybę. Nors šiomis
dienomis Vasario 16-ąją siūloma
švęsti pokyliais, roko koncertais ir
privačiais subuvimais, šios dienos
tikroji prasmė visgi glūdi ne pramo-
goje, bet kovoje, siekime, pasiryžime.
Tą suvokdama  ALT jau daugelį metų
suruošia Čikagoje Vasario 16-tosios
proga politinių siekių, pergalės ir at-
naujinto ryžto minėjimą.   

Minėjimas pradėtas šv. Mišiomis
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos bažnyčioje. Lietuvos šauliai, gar-
bingai įnešę vėliavas į bažnyčią, sto-
vėjo jų sargyboje, kol susirinkę para-
pijiečiai ir svečiai, paskatinti kleb.
Jauniaus Kelpšo pamokslo, dėkojo
Dievui už suteiktą Lietuvai laisvę ir
meldė jėgų šią laisvę toliau išlaikyti.

Po Mišių, iškilmingas Vasario 16
dienos minėjimas parapijos salėje
pradėtas parapijos choro sugiedotais
Amerikos ir Lietuvos himnais, invo-
kacija, tylos minute prisimenant žu-
vusius už Lietuvos laisvę. Vilma Ja-
rulienė perskaitė Vasario 16 aktą. Mi-
nėjimą vedė  Amerikos lietuvių teatro
,,Viltis” aktorė Inesa Makaras. 

Minėjime savo mintis dėstė net
trys prelegentai — Lietuvos Respub-
likos generalinis konsulas Čikagoje
Marijus Gudynas, Amerikos ukrai-
niečių Kongreso komiteto Illinois
valstijoje pirmininkas Alex Strilchuk
ir ypatingas svečias – buv. JAV Kong-
reso narys Thaddeus McCotter.

Gausiai susirinkę minėjimo dalyviai atidžiai klausėsi prelegentų. Jono Kuprio nuotraukosPaskaitininkas Thaddeus McCotter

Sukaktys ir pilietinės pareigos

Generalinis konsulas Marijus
Gudynas priminė, kad 1918 metais
Lietuvos nepriklausomybė nebuvo ap-
linkybių suteikta, bet lietuvių išrei-
kalauta ir iškovota. Tuo metu buvo
kitų tautelių, norėjusių, bet nesuge-
bėjusių po karo atgauti savo suvere-
nitetą, o lietuviai visgi tai padarė. Iš
tikrųjų, kiekvienos lietuvių tautos
laisvės praradimas iššaukdavo tau-
toje ryžtą nusikratyti svetimųjų jun -
go.

Kaip pavyzdį generalinis konsu-
las išvardijo šiais metais minimas su-
kaktis: 110 metų nuo spaudos drau-

dimo pabaigos, 75 metai nuo Molotovo-
Ribbentropo pakto pasirašymo, 25 me-
tai nuo Baltijos kelio. Jie visi byloja ne
tik apie Lietuvos laisvės neteisėtą nu-
traukimą, bet ir lietuvių tautos pasi-

ryžimą, kai kada labai kūrybingais
būdais, tą laisvę vėl iškovoti. Šios at-
kaklios kovos dėka Lietuva dabar yra
ne tik laisva, bet jau dalyvauja svar-
biausiame Jungtinių Tautų komitete –

Saugumo taryboje. Generalinis kon-
sulas pabrėžė: ,,Tačiau visa, ką esame
pasiekę tarptautinėje arenoje, neat-
leidžia nuo pareigos toliau auginti ir
kurti savo valstybę, kurti viduje ją to-

Iš kairės: dainininkas Stepan Vorozhbyt, klebonas Jaunius Kelpšas, Ukrainiečių
Kongreso pirm. Alex Strilchuk, LR gen. konsulas Marijus Gudynas, aktorė Apolonija
Steponavičienė, dainininkas Yaroslav Vorozhbyt, ALT’o pirm. Saulius Kuprys.

Parapijos choras, vadovaujamas Pauliaus Jankausko, atliko patriotinę programą.

Kai kurios dalyvės pasipuošė tautiniais drabužiais.
Apolonija Steponavičienė kartu su broliais Yaroslav ir Stepan.
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Toks buvo kunigo Liudo Mi-
liausko pamokslo leitmotyvas
Lietuvių evangelikų liuteronų

Tėviškės parapijoje Vasario 16-osios
proga surengtų iškilmingų Mišių
metu. Tėviškės parapija yra dvigubi –
fiziniai ir dvasiniai – laikinieji mūsų
namai. Fiziniai, nes daugelis prisi-
mename mūsų Tėvynę, mūsų tikrąją
tėviškę, ir tikime, kad į ją sugrįšime.
Dvasiniai – nes mums čia gera, bet
mes esame tik svečiai šioje žemėje ir
anksčiau ar vėliau sugrįšime į Dievo
namus – tikrąją savo tėviškę. Tačiau
kad į juos sugrįžtume, savo žemiškoje
kelionėje turime išlaikyti žmogiškąjį
pavidalą, kasdien išvalyti savo vidų
nuo visko, kas trukdo mums būti žmo-
nėmis – melo, pavydo, neapykantos ir
kitokių demonų, kurie traukia mus
žemyn.  Turime nuolat išstumti juos iš
savęs – padaryti vietos Jo šviesai, Jo
veikimui mumyse...

Po šv. Mišių įvyko Vasario 16-
osios minėjimas. Jo prelegentas,
praeitais metais 80-metį atšventęs vys-
kupas emeritas Hansas Dumpys pri-
siminė savo 15 apsilankymų Lietuvoje
(pirmasis buvo 1990 m.), taip pat kal-
bėjo apie laisvės sąvoką. Netikėtumas
laukė Tėviškės parapijos nario, Ma-
žosios Lietuvos draugijos pirmininko
Jurgio Anyso – Lietuvos šaulių sąjun-
gos išeivijoje Centro valdybos narys
Ernestas Lukoševičius įteikė jam Lie-
tuvos šaulių sąjungos Klaipėdos sky-
riaus apdovanojimą – Klaipėdos išva-
davimo 90-mečio medalį. Klaipėdos
šauliai šį medalį gerb. Anysui paskyrė
už ,,tautinę patriotinę veiklą ir Klai-

pėdos krašto garsinimą”.
Po oficialiosios dalies parapijiečiai
vaišinosi kavinėje gardžiais cepeli-
nais, kitais karštais patiekalais, kava,
pyragais. Parapijos Moterų draugija
ne tik talkino virtuvėje, bet ir paruošė
mezginių su tautine atributika, ku-
riuos įsigiję (sau ar dovanai) parėmė
vargstančių vaikų maitinimą Pagėgių
,,Sandoros” labdaros valgykloje. 
Prie šventinės nuotaikos prisidėjo ir
akordeonistas Bronius Mūras. Para-
pijiečiai kartu su juo dainavo popu-
liarias lietuviškas dainas, atsirado ir
norinčių pasisukti šokio žingsniu. Iš-
ties šilta, šeimyniška ir prasminga Va-
sario 16-osios popietė Tėviškės para-
pijoje!

Ramunės Lapas info ir nuotr. 

kią, kuria mes didžiuotumėmės”. Pa-
sak konsulo, tam reikia įsipareigo-
jimo domėtis Lietuvos politine padė-
timi, dalyvauti Lietuvos rinkimuose,
o Amerikos lietuviai turėtų ir toliau
įtaigoti savo atstovus Washingtone rū-
pintis Lietuvos laisvės išlaikymu.

Ir kaimynai turi būti laisvi

Per paskutinius kelis mėnesius
ALT užmezgė tamprius ryšius su vie-
tinėmis ukrainiečių organizacijomis.
Lietuvos laisvė gali būti užtikrinta tik
tada, kai kaimyninės šalys taip pat
yra laisvos.  Antras minėjimo prele-
gentas buvo Amerikos ukrainiečių
Kongreso komiteto Illinois valstijos
pirmininkas Alex Strilchuk, kuris dė-
kojo lietuviams, kad šie palaiko uk-
rainiečių laisvės siekius. Jis sakė:
,,Ačiū, kad Amerikos Lietuvių Taryba
palaiko ukrainiečių siekius patiems
nuspręsti savo likimą, o nebūti mafi-
jozinės valdžios stumiamiems į jiems
nepriimtiną Euroazijos sąjungą, t.y.
gyventi po Rusijos padu”. Ukrainie-
čių atstovas prašė, kad lietuvių vi-
suomenė ir toliau domėtųsi Ukrainos
padėtimi. Jis išreiškė norą kartu su
ALTu sukurti veikėjų tinklą, kuris pa-
laikytų vienas kitą politinėje plot-
mėje.

Kodėl Vasario 16-osios minėji-
mai svabūs amerikiečiams?

Į ALTo minėjimus jau daugelį
metų kviečiami nelietuviai prelegen-
tai, susižavėję lietuvių tauta ir jos lais-
vės siekiais. Stebėdami lietuvius iš ša-

lies, tokie kalbėtojai sugeba atpažinti
ir iškelti tuos lietuvių bruožus, kurių
patys lietuviai savyje nemato. Tai pa-
darė ir šiais metais pakviestas buvęs
JAV Kongreso narys, dabar Detroite
vedantis politinę radijo laidą, Thad-
deus McCotter. Pristatydamas buvusį
valstybės atstovą, Saulius Kuprys pa-
brėžė, kad McCotter yra ištikimas pa-
baltiečių draugas, dalyvavęs ne vie-
noje ALTo ir Jungtinio pabaltiečių ko-
miteto (JBANC)  suruoštoje konferen-
cijoje, ir dabar savo radijo laidoje at-
kakliai pasisako už demokratines ver-
tybes ir žmogaus teises.

Thaddeus McCotter kalbėjo kaip
politinis komentatorius: trumpai,
taikliai ir vaizdžiai. ,,Kodėl Vasario
16 minėjimai turėtų būti amerikie-
čiams svarbūs?” – paklausė McCotter.
Pasak jo,  dauguma amerikiečių nesi-
domi svetimų kraštų laisvės siekiais.
Jie sako: ,,Kas mums tos nežinomos
tautelės?” Bet, anot McCotter, Vasario
16-osios minėjimai, kuriuose prisime-
nama laisvės kova ir atnaujinamas pa-
siryžimas saugoti laisvę, yra pasitar-
navimas JAV pilietinei visuomenei.
,,Kiekvieną Vasario 16-tąją jūs aukštai
iškeliate laisvės žiburį, kad visi būtų
apšviesti jos šviesos. Tai apšviečia ke-
lią trumparegiams amerikiečiams,
kurie jau seniai nemato, kad reikia
remti visas tautas, kovojančias už
laisvę.” 

Po to ALTo pirmininkas Saulius
Kuprys pristatė minėjimo rezoliuci-
jas. Jose sveikinami Lietuvos gyven-
tojai, siekiantys pilnos demokratijos;
išreikštas solidarumas ukrainiečiams
ir jų besitęsiančiai kovai. Reikalau-

jama, kad pagal JAV
Kongrese primtą rezo-
liuciją Maskva kompen-
suotų už okupacinę žalą
Pabaltijo kraštams ir jų
gyventojams. Taipgi rei-
kalaujama, kad Kara-
liaučiaus kraštas būtų
demilitarizuotas. ALTas
remia komunizmo au-
koms skirtą  muziejaus
įsteigimą Washingtone,
DC.

Minėjimo meninė
programa buvo ypatin-
gai nuoširdi ir gaivi.
,,Vilties” teatro aktorė
Apolonija Steponavi-
čienė jautriai perskaitė
patriotines eiles. Ji pri-
statė ir svečius, ukrai-
niečius dainininkus bro-
lius Stepan ir Yaroslav
Vorozhbyt, kurie padai-
navo kelias ilgesingas
savo tautos dainas.  Švč.
Mergelės Marijos Gimi -
mo parapijos choras, va-
dovaujamas Paulius
Jan kausko, įtraukė mi-
nėjimo dalyvius į lietu-
viškų dainų pynę, kurią
užbaigė visiems atsisto-
jus ir sugiedojus ,,Lie-
tuva, brangi”.

Iškilmėse dalyvavo Lietuvos Šaulių sąjungos išeivijoje
nariai.

Minėjime dainuojančių netrūko.

Po Žmogaus ženklu

Tautiniais drabužiais pasipuošę jaunieji popietės dalyviai. Iš k.: Andrius, Kara ir Ania.

Virtuvėje talkininkaujančioms  moterims darbo netrūko. Iš k.: Rūta Kleinaitis ir Vanda
Kasiulis.

Vyskupas Hansas Dumpys kalbėjo apie
laisvę.
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Vasario 16-oji – aplink pasaulį
Atstovybės kartu  su tautiečiais šventė Lietuvos valstybės  atkūrimo dieną

Lietuvos ambasados ir konsu latai užsie -
nyje kartu su ten gyvenan čiais lietuviais
ir jų draugais įvairiau siuose renginiuose
mi nėjo 96-ąjį atkurtos Lietuvos gimta-
dienį. 

Lietuvos ambasada Dubline šią šventę pami-
nėjo vasario 16 dieną kar tu su Airijos lietuvių bė-
gikų klubu surengtame bėgime, kurio trasa drie kėsi
Dublino gatvėmis ir vaizdingu maršrutu šalia jū-
ros. Šia iniciatyva gausiai susirinkę aktyvūs tau-
tiečiai prisiminė Lietuvos istoriją per 96 me tus nuo
jos atkūrimo.

Startavę prie Dublino Šv. And riejaus bažny-
čios, kur yra įsikūrusi Airijos lietuvių katalikų mi-
sija, bė gikai finišavo Lietuvos ambasadoje, kur juos
pasitiko Lietuvos ambasadorius Airijoje Vidmantas
Purlys, Ai ri jos Lietuvių Bendruomenės pirmi nin-
 kas Arūnas Teišerskis ir ambasados svečiai. 32 bė-
gimo dalyviai nubėgo 6 kilometrus ir kartu įveikė
192 kilometrus – du kartus po simbolinius 96 km. Vi-
siems dalyvavusiems bė gime buvo įteikti ambasa-
dos padė kos raštai.

Airijos sostinėje šia proga vyko ir kiti renginiai
– vasario 16 d. Dub lino Šv. Andriejaus bažnyčioje
tautie čiai meldėsi už Lietuvos laisvę. Šv. Mišias už
ją aukojo Airijos lietuvių katalikų misijos kapelio-
nas Egidijus Arnašius. Vasario 18 d. Lietuvos am ba-
sadoje taip pat organizuojamas Va sario 16-osios ren-
ginys Airijos politi kams, vyriausybės nariams,
verslo, kultūros ir lietuvių bendruomenės atsto-
vams.

Valstybės atkūrimo dienos minė ji mas kaimy-
ninėje Latvijoje iš sisky rė renginių gausa bei įvai-
rove. Čia Vasario 16-oji pažymėta koncertu, Mi kalo-
jaus Konstantino Čiurlionio pa ro  da, tango vakaru,
šv. Mišiomis, gė lių padėjimu prie Laisvės paminklo
bei viktorina apie Lietuvą.

Vasario 14 d. Rygos Biržos muzie juje surengtas
pianisto Roko Zubovo M. K. Čiurlionio muzikos
koncertas „Čiurlionis. Druskininkų dienraščiai”,
taip pat atidaryta M. K. Čiur lio nio ir garsaus latvių
kūrėjo Rudol fo Perlės darbų paroda. Renginio sve-
 čius pasveikino Lietuvos ambasadorius Latvijoje
Ričardas Degutis, Lie tuvos nacionalinio M. K. Čiur-
lionio dailės muziejaus direktorius Osval das Dau-
gelis ir Latvijos nacionalinio dai lės muziejaus di-
rektorė Māra Lā ce.

Ši Lietuvos ambasados Rygoje kartu su Lietu-
vos ir Latvijos muziejais surengta paroda Europos
kul tū ros sostinėje Rygoje veiks iki kovo 23 d.

Vasario 15 d. latvių bendruo me nės namuose
Rygoje šia proga su reng tas ir tango šokių vakaras.
Ori ginalaus renginio iniciatoriai – Ry go je gyve-
nantys lietuviai Sigita Pože lai tė ir Saulius Valiulis.

Vasario 17 d. Ričardas Degutis ap silankė vie-
noje iš Latvijos Tukumo miesto mokyklų, kurioje
Vasario 16-osios proga organizuota Lietuvos diena.
Jos metu vyko viktorina apie Lietuvą, o ambasado-
rius supažindino latvių moksleivius su šalies isto-
rija, kultūra ir kalba.

96-ojo Didžiausios Baltijos valstybės gimtadie-
nio proga Suomijoje surengtas „Baltijos gitarų
kvarteto” koncertas bei tradiciškai pagerbtas dvi-
šalių lietuvių ir suomių saitų puo selėtojo Augusto
Roberto Niemio atminimas.

Į koncertą Helsinkio katedros kriptoje susirin-
kusius Suomijos politikus, užsienio šalių diploma-
tus, verslo ir kultūros veikėjus bei lietuvių ben-
druomenės Suomijoje narius pas veikino Lietuvos
ambasadorius Suo mijoje Arūnas Jievaltas, prista-
tęs reikšmingus Lietuvos pastarojo meto pasieki-
mus tarptautinėje arenoje bei  pabrėžęs stiprius
lietuvių ir suo mių kultūros saitus.

Vasario 13 d. Lietuvos valstybės atkūrimo
proga tradiciškai buvo ap lankytos Helsinkio Hie-
taniemi kapi nės, kur palaidotas žinomas suomių
ir lietuvių folkloro sąsajų tyrinėtojas, aktyvus Lie-
tuvos kultūros skleidėjas Suomijoje profesorius Au-
gustas Ro ber tas Niemis. Kartu su ambasadoriu mi
prie tradicinės akcijos prisijungė Lietuvos bičiu-
lių Donelaičio draugijos, Suomijos lietuvių bend -
ruo menės, Lietuvos ir Suomijos pre kybos asociaci-
jos atstovai. 

Šia proga Lietuvos ambasadoje Helsinkyje taip
pat lankėsi Lietuvos garbės konsulai iš įvairių Suo-
mijos regionų, su kuriais A. Jievaltas ap tarė pra-
ėjusių metų veiklą ir 2014-ųjų planus stiprinant dvi-
šalius ryšius įvairiose srityse.

Vasario 16-osios šventės dalyvius Washing-
tone sveikino su darbo vizi tu JAV besilankantis
Lietuvos užsie nio reikalų ministras Linas Linkevi-
 čius.

Valstybės atkūrimo dienos minė ji mas čia pra-
sidėjo šventinėmis Mi šio mis istorinėje Washing-
tono  Šv. Ma to katedroje. Vėliau įvyko JAV Lie  tuvių
Bendruomenės organizuota šventė, kurioje L. Lin-
kevičius dėkojo JAV lietuviams už jų ilgametes pa-
stangas atkuriant ir stiprinant Lietu vos valstybin-
gumą. Lietuvos ambasa do rius JAV Žygimantas Pa-
vilionis pa brėžė bendruomenės svarbą kartu su
ambasada atstovaujant šalies interesams.

Lietuvos ambasada Austrijoje kartu su nuola-
tine atstovybe prie Europos saugumo ir bendra-
darbiavimo organizacijos (ESBO) Valstybės at kū-
 rimo dienos proga surengė priė mimą Austrijos ins-
titucijų, Jungti nių Tautų, ESBO ir užsienio šalių at-
s tovams Vienoje. 

Lietuvos laikinasis reikalų pati kė tinis Vienoje
Edvilas Raudo nikis (nuotraukoje iš k.) už sienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovams
bei vadovams pristatė pastarojo meto Lietuvos pa-
 siekimus ir padėkojo už paramą pir mininkaujant
Europos Sąjungos Ta ry bai. Lietuvos ambasadorius
prie ESBO Giedrius Čekuolis priminė būtinybę
puoselėti taikų sambūvį ir ug dyti tarpusavio su-

Vasario 16-oji iškilmingai švęsta ir Seinuose,
kur minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis Seinų bazili-
koje bei gė lių padėjimu ant Lietuvos karių kapų
Seinų ir Berznyko kapinėse. Meninė šventės dalis
surengta „Lietuvių na muose”.

Sveikindama iškilmių dalyvius Sei mo vicepir-
mininkė Irena Degu tienė (nuotraukoje 4 iš dešinės)
pabrėžė, kad Lenkijos lietuvių bendruomenė, nepai -
sydama daugybės kliūčių, su kuriomis jai tenka
su sidurti, sugebėjo išsaugoti tvirtus tau tinės tapa-
ty bės pagrindus ir yra pa  vyzdys kitoms lietuvių
bendruo me nėms.

Seinų lietuvių pasveikinti at vy kęs vyriausybės
kanclerio pirmasis pavaduotojas Remigijus Motu-
zas perskaitė ministro pirm. Algirdo Butkevičiaus
sveikinimą ir pabrėžė sėkmingą bendradarbiavimą
su Sei nų lietuviais. Pasak jo, tik didelio už si spyrimo
ir tikėjimo dėka bendro mis jėgomis Seinuose pa-
vyko pasta tyti „Lietuvių namus”, vyskupo An tano
Baranausko paminklą bei „Žibu rio” mokyk lą.

Šventės dalyviai taip pat klausėsi Juditos Vai-
čiūnaitės muzikinės-poeti nės kompozicijos „Dialo-
gai su Emi lija”, kurią parengė aktoriai Vikto ri ja
Kuodytė ir Saulius Balandis, o jiems akompanavo
muzikantai Eglė Kasteckaiė, Darius Dikšaitis ir
Dai nius Peseckas.

Nukelta 11 psl.
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Lietuvai – JAV ir Prancūzijos sveikinimai

Berlynas (ELTA) – Vokietijos
kanclerė Angela Merkel vasario 15
dienąį pasiūlė sukurti Europos ko-
munikacijų tinklą, kad elektroninio
pašto ir kitų duomenų nereikėtų siųs-
ti per Amerikos tarnybines stotis. 

Kanclerė pažymėjo, jog nepritaria
tokių kompanijų kaip „Google” ir „Fa-
cebook” veiklai – jos išdėsto savo pa-
jėgumus žemo duomenų apsaugos ly-
gio šalyse ir tuo pat metu dirba vals-
tybėse, kuriose kompiuterinio saugu-

mo lygis yra aukštas, pavyzdžiui, Vo-
kietijoje.

Vyriausybės vadovė pažadėjo ap-
svarstyti Europos tinklo kūrimo klau-
simą su Prancūzijos prezidentu Fran-
cois Hollande per savo vizitą į Paryžių
šią savaitę. F. Hollande administraci-
jos atstovai informavo, kad tokios kon-
sultacijos jau vyksta ir kad Prancūzi-
jos vyriausybė apskritai pritaria Ber-
lyno pasiūlymui.

Vilnius (BNS) – Vasario 16-osios
Valstybės atkūrimo dienos proga Lie-
tuvos žmones pasveikino Prancūzijos ir
Jungtinių Amerikos Valstijų vadovai.

Šalies vadovė Dalia Grybauskaitė
gavo Prancūzijos prezidento Francoise
Hollande sveikinimo laišką, o JAV pre-
zidento Barack Obama sveikinimus
perdavė valstybės sekretorius John
Kerry.

„Valstybinės šventės proga siunčiu
jums ir visiems Lietuvos žmonėms
mano nuoširdžiausius sveikinimus.
Džiaugiuosi, galėdamas pabrėžti tvirtą
mūsų šalių draugystę ir kokybišką
bendradarbiavimą. Lietuvos pirmi-
ninkavimas ES Tarybai prisidėjo ku-
riant vieningesnę ir darnesnę Europą.
Nuoširdžiai tikiuosi, kad galėsime ir to-
liau dirbti kartu skatinant ekonomikos
augimą ir užimtumą visoje Europos Są-

jungoje”, – rašoma Prancūzijos vadovo
laiške.

F. Hollande pabrėžė, kad Prancūzija
yra pasirengusi bendradarbiauti su
Lietuva Jungtinių Tautų Saugumo Ta-
ryboje.

„Prezidento B. Obama ir visų Jung-
tinių Valstijų žmonių vardu sveikinu
Lietuvos žmones su 96-osiomis Nepri-
klausomybės metinėmis. Jungtines
Valstijas ir Lietuvą sieja nuoširdi drau-
gystė ir tvirtas įsipareigojimas ginti
laisvę, demokratiją, gerovę ir įstatymo
viršenybę. Lietuva šiemet mini 10-ąsias
narystės NATO ir ES metines, pradeda
darbą Jungtinių Tautų Saugumo Ta-
ryboje. Jungtinės Valstijos su pasidi-
džiavimu žvelgia į ilgalaikį ir rezulta-
tyvų bendradarbiavimą tarp mūsų tau-
tų”, – teigiama D. Kerry oficialiame pa-
reiškime.

Siūlomas Europos komunikacijų tinklas

Lasa (Bernardinai.lt) – Protes-
tuodamas prieš Kinijos vykdomą griež-
tą politiką Tibete vasario 13 dieną Nga-
ba regione susidegino 25-erių metų ti-
betietis.

Buvęs Kirti vienuolyno vienuolis
Lobsang Dorjee netoli Kirti vienuoly-
no apsiliejo degalais ir pasidegė. Pasak
liudininkų, kinų policininkai atvyko į
įvykio vietą, užgesino jo degantį kūną
ir išsivežė. Lobsang Dorjee laikė aukš-
tai iškėlęs galvą ir sulenkęs abi rankas.
Iki šiol nėra žinomas tolesnis paside-
gusio Lobsang likimas.

Susideginimų banga Tibete prasi-
dėjo 2009-aisais, kai Tapey, jaunas vie-
nuolis iš to paties Kirti vienuolyno, su-
sidegino protestuodamas prieš žiaurų
Kinijos valdžios atsaką Ngaba kaime po
2008-aisiais metais vykusių taikių ti-
betiečių protestų.

Nuo tada protestuodami prieš rep-
resinę Kinijos politiką tibetiečių ap-
gyvendintose teritorijose susidegino
127 tibetiečiai. 108 susideginusių tibe-
tiečių palaikų buvimo vieta iki šiol
nėra žinoma.

Tibete kyla įtampa 

Berlynas (Bernardinai.lt) – „Deut-
sche Welle” užsakymu atlikto viešosios
nuomonės tyrimo instituto „Infratest”
apklausos rezultatai rodo, jog referen-
dume 48 proc. Vokietijos piliečių bal-
suo tų už imigracijos ribojimą, o 46
proc. būtų prieš.

Apklausa Vokietijoje surengta po
referendumo Šveicarijoje, kur pilie-
čiai pareikalavo įvesti kvotas imig-
rantams iš Europos Sąjungos.

Vasario 11–12 dienomis apklaustas
1001 vokietis, vyresnis nei 18 metų.

Pagal apklausos rezultatus, net 84
proc. „Alternatyvos Vokietijai” partijos
ir 51 proc. valdančiųjų Krikščionių
Demokratų bei Krikščionių socialistų
sąjungos narių remtų imigracijos ri-
bojimą. Tuo tarpu „Aljanso’90/Žaliųjų”
nariai linkę pritarti ne taip skaitlingai
– tik 29 proc.

Taip pat matyti skirtumai ir tarp
Vokietijos rytinės bei vakarinės dalies:
Vakaruose tokį ribojimą remtų 45 proc.,
Rytuose – 56 proc. gyventojų.

48 proc. vokiečių balsuotų už imigracijos
ribojimą

Vatikanas (BNS) – Tūkstančiai su-
sižadėjusių porų su širdies formos ba-
lionais ir  plakatais „Aš myliu tave” va-
sario 14 d. susirinko į Šv. Petro aikštę
itin neįprastam Šv. Valentino dienos
renginiui – susitikimui su popiežiumi
Pranciškumi.

Kaip dovanos buvo dalijamos bal-
to šilko pagalvėlės vestuviniams žie-

dams su popiežiaus parašu lotynų kal-
ba „Franciscus”. Šis precedento netu-
rintis renginys vadinosi ,,‘Taip’
džiaugsmas amžiams”.

Renginyje dalyvavo maždaug 20
tūkst. būsimų nuotakų ir jaunikių iš 25
valstybių. Visi jie dalyvauja katali-
kiškuose sužadėtinių kursuose.

Šv. Valentino dieną popiežius susitiko 
su įsimylėjėliais

Paminėtos invazijos į Afganistaną metinės

Parengė Vitalius Zaikauskas

Už eutanaziją kovojusi ministrė – nužudyta 

Amsterdamas (ELTA) – Buvusi Nyderlandų sveikatos ministrė Els Borst,
praeitą savaitę rasta negyva savo namo garaže, greičiausiai buvo nužudyta.

Ant 81 metų moters kūno rastas sužalojimas, rodantis, kad ji mirė ne na-
tūralia mirtimi. E. Borst 2004 metais aktyviai siekė, kad Nyderlandai taptų pir-
mąja šalimi, įstatymu įteisinusia aktyvią eutanaziją.  

B. Bradauskas įžeidė tremtinius
Vilnius (BNS) – Lietuvos social-

demokratų partijos vadovas premje-
ras Algirdas Butkevičius pareiškė pa-
sipiktinimą partijos kolegos, Seimo na-
rio Broniaus Bradausko pasisakymu
dėl tremtinių.

Pasak A. Butkevičiaus, B. Bradaus -
kas dėl pasisakymo, kad valstybė netu-
rėti mokėti išmokų gimusiems tremty-
je, turės pasiaiškinti valdybos posėdyje.

Dėl B. Bradausko žodžių konser-
vatorius Jonas Survila kreipėsi į Ge-
neralinę prokuratūrą pradėti tyrimą dėl
sovietų nusikaltimų neigimo ar šiurkš-
taus menkinimo.

Parlamentinės grupės „Už istorinę
atmintį ir teisingumą” nariai Agnė Bi-
lotaitė ir Arvydas Anušauskas social-
demokratų partijos vadovui A. Butke-
vičiui pasiūlė prisiimti politinę atsa-
komybę ir atstatydinti B. Bradauską iš
užimamų pareigų dėl jo išpuolių prieš
žydų gelbėtojus, o dabar ir prieš buvu-
sius tremtinius ir politinius kalinius.

Svarstydamas apie galimus pensi-
jų kompensavimo finansinius šaltinius
B. Bradauskas delfi.lt teigė, jog tremtyje
Sibire sovietmečiu gimę vaikai nepa-
tyrė jokio streso, todėl valstybė neturėtų
jiems mokėti papildomų išmokų.

Baudos už simbolių naudojimą be leidimo
Vilnius (BNS) – Seimo narė Rasa

Juknevičienė siūlo numatyti baudas už
nacionalinių simbolių naudojimą be lei-
dimo.

Ji parengė ir įregistravo Admi-
nistracinių teisių pažeidimų kodekso
pataisas, kad herbų, herbinių vėliavų,
herbinių ženklų ir herbinių antspaudų
naudojimo tvarkos pažeidimas bei kitos
valstybės, savivaldybių atributikos nau-
dojimas be juos patvirtinusių institu-

cijų sutikimo, bei nacionalinio simbo-
lio naudojimas be Lietuvos heraldikos
komisijos sutikimo asmenims ir ben-
drovėms užtraukia baudą. 

Konservatorė teigia projektą tei-
kianti, nes joks dabar galiojantis įsta-
tymas nenumato atsakomybės už vals-
tybės herbo, kitų herbų ir herbinių
ženklų įstatyme numatytos tvarkos pa-
žeidimus.

Vilniuje paminėtos 25-osios sovietų armijos išvedimo iš Afganistano metinės. 
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Vilnius (ELTA) – Vasario 15 d. sukako 25-eri metai, kai Sovietų Sąjunga iš-
vedė kariuomenę iš Afganistano po devynerių metų karinės invazijos. Per šiuos
metus vien pagal oficialią statistiką žuvo 14 tūkstančių žmonių ir daugiau nei
50 tūkstančių buvo sužeisti.

Vilniaus karo Afganistane veteranų sąjunga ir karo Afganistane invalidų
Lietuvos labdaros fondas  Vilniuje, prie paminklo žuvusiems Afganistano kare,
surengė minėjimą, skirtą šiai sukakčiai paminėti. 
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ŠVENTADIENIS DATOS ir SUKAKT YS

Trečioji vasario savaitė
Vasario 17

–  1600 m. mirė Giordano Bruno, italų fi-
losofas, teologas ir astronomas. Paskelbė, kad
Saulė nėra visatos centras (gimė 1548 m.).

– 1673 m. mirė Moliere, prancūzų dra-
maturgas, aktorius, teatralas. Vienas gar-
siausių komedijos meistrų Vakarų Europos li-
teratūroje (gimė 1622 m.).

– 1856 m. mirė Heinrich Heinė, vokiečių
rašytojas, poetas ir žurnalistas, vienas žy-
miausių pirmosios XIX amžiaus literatūrinio
gy venimo asmenybių (gimė 1797 m.).

– 1919 m. išleisti pirmieji spalvoti Lie-
tuvos pašto ženklai, spausdinti Berlyne (10,
15 ir 30 skatikų nominalai).

–  2007 m. mirė Jurga Ivanauskaitė, Lie-
tuvos prozininkė, eseistė, dramaturgė, daili-
ninkė (gimė 1961 m.).

Vasario 18

–  1564 m. mirė Michelangelo Buonar-
roti, Renesanso dailininkas, skulptorius, ar-
chitektas ir poetas (gimė 1475 m.).

– 1745 m. grafas Alessandro Volta, ita-
lų fizikas, išrado nuolatinį elektros srovės
šaltinį.

– 1780 m. mirė Kristijonas Donelaitis, liu-
teronų pastorius, lietuvių grožinės literatūros
pradininkas (gimė 1714 m.).

Vasario 19

– 1473 m gimė Mikołaj Kopernik (Nico-
laus Copernicus) lenkų astronomas, mate-
matikas ir ekonomistas  (žuvo 1543 m.).  

Paskelbė heliocentrinę Saulės sistemos
teoriją. Ši teorija, teigianti, kad Žemė sukasi ap-
link Saulę, neigė tuo metu įsigalėjusią geo-
centrinę teoriją. Po  ilgų dangaus kūnų stebė-
jimų ir skaičiavimų jis padarė išvadą, kad Žemė
sukasi aplink savo ašį, Mėnulis sukasi aplink
Žemę, o Žemė ir kitos planetos kartu su savo pa-
lydovais sukasi aplink Saulę. 

–  1878 m. užpatentuotas amerikiečio
Thomo Edissono išrastas gramofonas.

Vasario 20

–  1387 m. Lietuvos krikšto proga Len-
kijos karalius Lietuvos didysis kunigaikštis Jo-
gaila suteikė privilegiją Lietuvos bajorams –
visi krikštą priėmę bajorai, atliekantys karinę
tarnybą, gavo nuosavybės teisę į Livonijos že-
mes, teisę laisvai jomis naudotis.

–  1530 m.  dešimtmetis Žygimantas Au-
gustas karūnuotas Lenkijos karaliumi dar
esant gyvam jo tėvui. Dviem karaliams atskirti
dvaro kalboje tėvas gavo Žygimanto Seno-
jo vardą.

–  1872 m.  JAV patentuotas elektrinis lif-
tas.

– 1877 m. gimė  Antanas Vivulskis, lie-
tuvių ir lenkų architektas ir skulptorius,  kū-
ręs dabartinės Lietuvos ir Lenkijos teritorijo-

je (mirė 1919 m.).

– 1953 m. mirė Vilhelmas Storostas-Vy-
dūnas, lietuvininkų tautybės ir Vokietijos pi-
lietybės filosofas, rašytojas, kultūros veikėjas
(gimė 1868 m.).

– 1997 m. mirė Česlovas Kavaliauskas,
kunigas, teologas, poetas, Biblijos vertėjas
(gimė 1923 m.).

– 2003 m. lietuviškosios Vikipedijos
gimtadienis – laisvojoje enciklopedijoje buvo
sukurtas pirmasis lietuviškas straipsnis („kom-
piuteris”).

Vasario 21

– 1883 m. Mažojoje Lietuvoje pradėtas
leisti pirmasis Didžiajai Lietuvai skirtas nele-
galus pasaulietinis žurnalas „Aušra“. Žurna-
las leistas iki 1886 m.

–  1937 m. gimė  kunigas  Algimantas
Keina, pasipriešinimo sovietiniam okupaci-
niam režimui, sąjūdžio tikinčiųjų teisėms
ginti dalyvis (mirė 2013m.) 

–  1991 m. Europos Parlamentas priėmė
rezoliuciją, kuria pareikalauta, kad Baltijos vals-
tybių nepriklausomybės klausimą TSRS spręs-
tų derybomis greitai, be sąlygų ir be karinio
ar ekonominio spaudimo.

– 2001 m. Vilniaus arkivyskupas metro-
politas Audrys Juozas Bačkis paskirtas Šven-
tosios Romos Bažnyčios kardinolu.

Vasario 22

– 1387 m. Lenkijos karalius ir Lietuvos di-
dysis kunigaikštis Jogaila patvirtino raštą, ku-
riuo skelbiamas prievartinis katalikybės pa-
laikymas, draudžiamos katalikų santuokos su
stačiatikiais.

–  1512 m. mirė Amerigo Vespucci, ita-
lų jūrininkas ir
geografas, kurio
vardu pavadinta
Amerika (gimė
1454 m.).

–  1819 m.
Ispanija pardavė
JAV Floridą už 5
milijonus dolerių.

– 1857 m.
gimė Robert Ba-
den-Powell, Di-
džiosios Britani-
jos armijos kari-
ninkas, skautų or-
ganizacijos įkūrė-
jas (mirė 1941 m.).

–  1948 m.
Čekoslovakijos revoliucijos pradžia.

– 1953 m. gimė Romas Kalanta, lietuvių
disidentas, pagarsėjęs savo susideginimu
protestuojant prieš TSRS valdžią Lietuvoje
(žuvo 1972 m.).  

Vasario 23

– 1455 m. Johan Gutenberg atspausdi-
no pirmąją knygą.

– 1685 m. gimė Georg Friedrich Hendel
– žymiausias baroko epochos kompozitorius
(mirė 1759 m.).

– 1878 m. gimė Kazimir Malevich - rusų
tapytojas ir meno teoretikas, avangardistas,
geometrinio abstrakcionizmo pionierius, su-
prematizmo pradininkas (m. 1935 m.).

– 1891 m. gimė Petras Klimas, Lietuvos
teisininkas, istorikas, publicistas, redakto-
rius, diplomatas, užsienio reikalų ministras, sig-
nataras (mirė 1969 m.).

– 1905 m. Čikagoje įkurtas pirmasis Ro-
tary klubas.

–  1930 m. mirė Jonas Jablonskis, lietu-
vių kalbininkas, norminęs literatūrinę lietuvių
kalbą (gimė 1860 m.).

Popiežiaus bendroji audiencija
Jei nemanome, kad mums reikia Dievo 

gailestingumo, tai geriau neikime į  šv. Mišias 

Trečiadienio rytą Švento Petro aikštėje
įvyko įprastinė popiežiaus Pranciš-
kaus bendroji audiencija. Jos metu

Šventasis Tėvas skaitė katechezę, sveikino
atvykusiuosius, su jais meldėsi ir juos pa-
laimino. Ka te chetiniame pokalbyje Pranciš-
kus pra tęsė ciklą apie sakramentus. Po pie-
žius jau yra kalbėjęs apie Krikšto ir Sutvir-
tinimo sakramentus. Vasa rio 5 katechezė
buvo skirta Eucharis tijos sakramentui.

Mieli broliai, seserys. Laba die na. Šian-
dien kalbėsiu apie Eucharis tiją. Eucharis-
tija kartu su Krikšto ir Sutvirtinimo sakra-
mentais priskiriama prie „įkrikščioninimo” sakramen tų, kurie kartu
sudaro Bažnyčios gyvenimo šaltinį. Iš šio meilės Sak ra mento kyla kiek-
vienas autentiškas tikėjimo, bendrystės ir liudijimo ke lias. Tai, ką pa-
matome kai susiren kam švęsti Eucharistiją, kai susirin kam į Mišias, lei-
džia suvokti tai, ką ruošiamės švęsti. Apeigoms paskirtoje erdvėje stovi
altorius, kuris yra sta las, uždengtas staltiese: tai primena puotą. Ant
stalo pastatytas kry žius primena, kad ant šio altoriaus aukojama Kris-
taus auka: Jis yra dva sinis maistas, kurį ten priimam duo nos ir vyno pa-
vidalu. Prie altoriaus yra sakykla, iš kurios skelbiamas Dievo Žodis. Tai
rodo, kad susirin ku sieji atėjo klausytis Viešpaties, kal bančio per Šven-
tuosius Raštus. Todėl ir maistas, kurio ten gaunama, taip pat yra Jo Žo-
dis. 

Žodis ir Duona per Mišias tampa viena, visai taip, kaip įvyko Pasku -
ti nėje Vakarienėje, kai visi Jėzaus žo džiai ir visi jo atlikti ženklai kon-
densavosi į duonos laužymo ir taurės vy no paaukojimo veiksmą, iš-
ankstinį kryžiaus aukos išgyvenimą, ir jo iš tar tus žodžius: „Imkite,
valgykite, tai mano kūnas... Imkite, gerkite, tai mano kraujas”.

Jėzaus Paskutinėje Vakarienėje atliktas veiksmas buvo jo aukš-
čiausia padėka Tėvui už Jo meilę ir gai lestingumą. Graikiškai Eucha-
ristija reiškia „padėka”. Būtent todėl šis Sak ramentas vadinasi „Eu-
charis ti ja”, tai aukščiausia padėka Tėvui, kuris mus taip pamilo, kad iš
meilės atidavė savo Sūnų. Štai kodėl šis iš sireiškimas apima visą Jėzaus
gestą, o tai kartu ir Dievo, ir žmogaus veiksmas, Jėzaus Kristaus, tikro
Dievo ir tikro žmogaus veiksmas.

Todėl Eucharistijos šventimas yra kai kas daugiau už paprastą puo -
tą. Tai Jėzaus Velykų minėjimas, centrinis išganymo slėpinys. Minėji-
mas nereiškia tik prisiminimą, kad ir vi sai paprastą prisiminimą, ta-
čiau reiš kia, kad kaskart, kai švenčiame šį Sakramentą dalyvaujame
Kristaus kan čios, mirties ir prisikėlimo slėpi nyje. Eucharistija yra
Dievo išganan čios veiklos viršūnė: Viešpats Jėzus, tapdamas už mus lau-
žoma duona, išlieja ant mūsų visą savo gailestin gu mą ir meilę, kad at-
naujintų mūsų širdis ir egzistenciją, mūsų santykį su Juo ir su broliais.
Būtent todėl, kai einam priimti šį Sakramentą, sakom, jog „einam prie
Komunijos”, „priimam Komuniją”: Šventosios Dvasios veikimu, daly-
vavimas eucharistinėje puotoje mus giliai, nepakartojamu bū du su-
jungia su Kristumi, leidžia jau dabar ragauti tos pilnutinės bend rystės
– Komunijos – su Tėvu, kuria pasižymės dangiškoji puota, kurioje su vi-
sais šventaisiais dalysimės gar be kontempliuoti Dievą veidas į veidą. 

Brangūs draugai, niekuomet pa kankamai nepadėkosim Viešpačiui
už Jo mums suteiktą Eucharistijos dovaną! Tai ypatingai didelė do-
vana: to dėl svarbu sekmadieniais dalyvauti Mišiose, eiti į Mišias ne tik
pasimels ti, tačiau priimti Komuniją, duoną, kuri yra Jėzaus Kristaus,
mus išgelbstinčio, mums atleidžiančio ir su Tėvu suvienijančio Jėzaus
Kristaus kū nas. Gražu eiti į Mišias. Tad kas sekmadienį eikime į Mišias,
nes tai Viešpaties prisikėlimo diena. Mums sekmadienis labai svarbus.
Per Eu cha ristiją jaučiame priklausymą Bažnyčiai, Dievo tautai, Dievo
kūnui, Jėzui Kristui. Niekad neišsemsime visos Eucharistijos vertės ir
turtin gu mo. Tad prašykime, kad šis Sakra mentas galėtų ir toliau pa-
laikyti Baž nyčioje gyvą Jo buvimą ir formuotų mūsų bendruomenes
meilėje ir ko munijoje, pagal Tėvo širdį. Taip da rome per visą gyve-
nimą, tačiau pra dedame Pirmosios Komunijos dieną. Tad svarbu vai-
kams gerai pasirengti Pirmajai Komunijai, kad visi vaikai taip darytų,
nes po Krikšto ir Sutvir tinimo tai pirmas ir labai svarbus žingsnis į pri-
klausymą Jėzui Kristui. 

Po katechezės Šventasis Tėvas pasveikino įvairias audiencijoje da-
lyvavusias grupes, atkreipė dėmesį, kad dėl lietingo oro į audienciją at-
 vykusius ligonius sutiko audiencijų sa lėje prieš atvykdamas į Šv. Petro
aikštę. Priminęs šv. Agotos liturginę šventę kėlė jos pavyzdį jaunimui,
ligoniams ir jaunavedžiams, su visais lotyniškai sukalbėjo „Tėve mūsų”
mal dą, visus palaimino ir dar ilgai individualiai sveikino bendrosios au-
 diencijos dalyvius. 

Vatikano radijas 
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VIDAS J. nEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773–471–3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

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

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS

67

Svarbu ne tiek tradicinės lietuvių
kolonijos savybės: skaičius, tur-
tas, uždarbiai ir susiorganiza-

vimo bei sąmoningumo laipsnis, bet
geografija. Juk elementariame lietu-
vių pasaulio žemėlapyje nesunkiai ryš-
kėjo faktas, jog tarp Vladivostoko Toli-
muosiuose Rytuose ir Sietlo Amerikos
Vakaruose tyvuliavo tik Ramusis van-
denynas. O jei Pietų Amerikos šalys, Af-
rika ir Australija išpėduota lietuvių išei-
vių, tai ar nebus tai diasporinės tautos
erdvė? Net jei skaičiai buvo sunkiai
įrodomi simboliai, tas lietuvių apgy-
vendinto pa saulio vaizdinys ryškėjo
lietuvių atgimimo sąmonėje. O jos – ir
visos dias poros – centre buvo tėvynė
Lietuva, jos vargai ir ateitis.

Nelegalioje lietuvių spaudoje ir
bendrame lietuvių pristatymo pasau li-
nės Pary žiaus parodos sambūryje iš-
ryškėja pastangos aprėpti lietuvių
pasaulio erdvę, parodyti, kur mūsų
yra įžengta. Šias pastangas išduoda sie-
kis paruošti ekspozicijai išsa mų lietu-
vių kultūrinės veiklos ir spaudos že-
mėlapį223. Reikėjo, anot organizatorių,
kad pasaulis pamatytų ne tik išsibars-
tymą, bet ir civilizacinį pajėgumą. Kas
aniems laikams tokias savybės ge riau-
siai demonstravo? Žinoma, lietuviški
spaudiniai.

...Prie paaiškinimo mūsų politiško
padėjimo daugiausia padeda išstaty-
mas lai kraščių mapos ir diagrama
mūsų literatūros. Laikraščių mapa
aiškiai parodo, kad visi mūsų laikraš-
 čiai išeina užrubežėj: Prūsuose (Til -
žėje), Amerikoj ir Šveica rijoj. To fakto
negali užtėmyt lankytojas mūs paro-
dos, nes mapa yra padaryta di deliam
formate, Lietuvos žemė yra paženk-
linta tamsmėlynia spalva, o laikraš-
čiai parodyti pavidale gana storų spin-
dulių, kurie veržiasi į tamsią Lietuvą
ir kur ei na ten sklaido jos tamsą, jos
ūkus...224

Ir tada buvo, ir dabar yra aišku,
kad užsienyje leidžiami lietuviški laik-
raščiai negalėjo atspindėti viso lie tu-
vių pasaulio. Ir ne diasporos žemė lapis
buvo parodo je eksponuotas vaizdas. Jis
tik netiesiogiai atspindi dias poros
reikšmės pavergtos tėvynės gyvenime
supratimą. Lietuvių atgimimo darbi-
ninkai ir šviesuoliai no rom nenorom
turėjo pripažinti išeivijos nuopelnus
tėvynei, o išeivijos aktyvumo ženklai
pasaulinės parodos lankytojams turėjo
būti įrodymais to tautinio pajė gumo ir
ryžto, kurį pa vergta tauta yra išsaugo-
jusi. Labai su dėtingomis sąlygomis su-
rinkti eksponatai ir ekspozicijos ruo-
šiniai Pa ryžiaus parodoje spontaniš-
kai at skleidė tai, kaip patys lietuviai
žiūri į save, kokias savybes nori pade-
monstruoti pasauliui ir kokiame erd-
vė laikyje jie susigyvena.

Tame erdvėlaikyje pamažu smilko
supratimas labai skirtingų lietuvių
tautos dalių, kurios gyveno specifinius
gyvenimus ir ne vienodais greičiais
kito. Tauti nės sąmonės integralumas
susidurdavo su kliūtimis. Vienos buvo
atklystančios iš praeities ir senų tra-
dicijų, kitos atsirasdavo iš naujo ir pra-
 šėsi apmąstomos. Štai mintys, ku rias
1897 m. Varpas perspausdino iš čika-
giškės Lietuvos :

Skaitome kaip kada laikraščiuose
apie peiktiną tarp lietuvių išeivių Ame-
rikoje apsireiškimą, kuriuo yra pro-
vincijonalinis antagonizmas, kad su-
valkiečiai neužsi kenčia su lietuviais iš
kitos Nemuno pusės. Tokį antago-
nizmą išeiviai atsigabeno iš tėvynės,
kur yra da ir trečias antagonizmas
tarp Maskolijos lietuvių katalikų ir
Prūsų lietuvių protestantų. Nepersenei

istorijos bėgis padalino senovės lietu-
vių ap gyventą kraštą, o jau šiandien iš
vienos tautos pasidarė lyg trys lietu-
viškos tautos: suvalkiečiai, žemaičiai
ir Prūsų lietuviai. Neužilgo, jeigu tė vy-
 nės lietuviams teip mažai rūpės mūsų
vargai, kaip dabar, sulauksime gal ir
ketvirtos tautos, tai-gi Amerikos lietu-
vių.225

Lietuvių diasporos savitumas XIX
a. pabaigoje jau leido daryti sponta niš-
kas prielaidas dėl netolimos ateities
permainų. Ketvirtoji tauta – tai niekad
neprigijęs naujadaras, kuris ir šian-
dien skamba lyg naši metafora. Tuo
pat metu ji yra patogi istorikui, sie-
kian čiam pasekti diasporinės tautos
pėdsakus ir jos savimonės isto riją, kur
tikrų nutikimų atmintis persipina su
legendomis ir gandais.

Lietuvių diasporos užgimimas be-
veik sutapo su simboliniais tautos gy-
venimo lūžiais. Lietuvių atgimimas,
tautinio sąjūdžio banga, pirmojo lietu-
viško žurnalo Aušra pasirodymas Rytų
Prūsijos spaustuvėje ir knygnešių – ne-
legalios literatū ros platintojų krep-
šiuose – visa tai nutinka tuo metu,
kada pirmieji tūkstančiai lietuvių ap-
sigyvena Šiaurės Amerikoje, Didžio-
joje Britanijoje ir tolimame Sibire. Tu-
rėjo prabėgti keliasdešimt metų, kad
patys išeiviai, arba jų naujose tėvynėse
gimę vaikai ėmtų rimtai rūpintis isto-
riniu diasporos pasakojimu, kada imtų
ra šy ti ir spausdinti tekstus, skirtus iš-
eivijos prasmei, misijai ir likimui.

Lemtingą vaidmenį lietuvių są-
monėjimo istorijoje suvaidinusi Aušra
taip pat nenusuko akių nuo emigraci-
jos ir diasporos reiškinių. Tiesa, žinios
apie išeivių nuotykius ir redakcijos pa-
stangos nušviesti ir įvertinti naujus
aniems laikams tau tos gyvenimo reiš-
 kinius nebuvo labai sistemiškos. Ge-
riausiu atveju per tris metus žurnalo
skiltyse pasirodė keliolika publikacijų,
kuriose buvo gliaudomos išeivijos
problemos. XIX a. periodinės spaudos
tradicija diktavo būtinybę nušviesti
svar biausius pasaulio įvykius ir kaip
nors parodyti lietuvių padėtį jame.
Nuo pirmojo žurnalo numerio buvo
plėtojama skiltis Svetur. Tai reiškia,
kad Petra pilis, Berlynas, Londonas ar
Niujorkas buvo lietuviško akiračio ski-
riamieji ženklai, tačiau visi jie reiškė –
svetur, svetimą šalį. Palyginimui – ži-
nios iš Lietuvos prasidėjo nuo Tilžės
apylinkių, nuo Prūsų lietuvių į Ber-
lyną siunčia mos peticijos

Pirmajame Aušros numeryje
emigracijos klausimas nekilo, bet
štai jau ki tas, antrasis tomas pradeda
ap rašinėti svetur įvykusius dalykus
nuo Gromatos iš Amerikos. Tai buvo
trum pas Antano Jurgelaičio iš Spring-
fildo, Ohajo valstijoje:

Brangus prietėliau redaktoriau!

Radau lenkiškoj gazetoj, kad trys
lietuviški laikraščiai išeina prūsiškoje
Lietu voje; tai apšvietė mano akis, ka
dir mūsų giminystė turi dar tiek val-
nybės prūsiškoj Lietuvoj; ale rusiškoj

Lie tuvoj, nežinau, ar yra kokia dru-
 karnija ar ne.

Esu Amerikoje jau vienuolika me -
tų – ir randasi mūs giminystės į 15 ar
20 000. Mes turime kelias taworczystes
(draugystes, draugijas – E. A.), ar tris
parapijas ir kunigų tris Lietuvninkus.
Buvom rodą užvedęlietuvišką gazetą
(laikraštį) Amerikoj išleisti, ale su
mažu kapitalu – ir turėjome perstoti. –
Norėčiau jūs gazetos kelis egzemplio-
rius, kad atsiųstumėt ant apgarsinimo
savo likimo. Po apturėjimo jūs gaze-
tos atsiųsime prenumeratą arba pini-
gus. Aš storavosiuos paskui su abo-
nentais pamačį jums nešti. – Mūsų ve-
lijimas yra, kad kiek kiek korespon-
dencijos padarytumėt su Amerikos lie-
tuvnin kais. Tiktai nežinau, ar mūs
kalba bus suprantama greai ar ne. Aš
pats esu iš maskolijos lietuviškos Su-
valkų gubernijos, Vilkaviškio pa-
viete.226

223. Lietuviška paroda ir jos nauda. Varpas, 1900,
birželis, nr. 6, p. 61.

224. Ten pat.

225. Iš lietuviškų laikraščių. Varpas, 1897, kovas–
balandis, nr. 2, p. 29.

226. Jurgelaitis, Antanas. Gromata iš Amerikos.
Aušra, 1883, nr. 2, p. 52.

Prenumeruokime
ir skaitykime 

„DRAUGĄ”!
www.draugas.org

European restaurant in
Southwest suburb for sale.

630-464-8773

Perku arba išsinuomoju žemę vidurio
Lietuvoje, tinkamą ūkinin kau ti. Perku
miš ką Lietuvoje. Apmo kėjimas už žemę
arba mišką išankstinis. Sandorį galima
atlikti Lietuvoje ir JAV. 

Tel. +370-616-93194

Reikalinga moteris prižiūrėti
vyresnio amžiaus moterį ir gy -
venti Floridoje. 

Tel. 954-885-1153

ĮVAIRŪS

Amerikos lietuvių ūkininkų šeima. 
1934 m.
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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!

ras Putinas? „Lietuvoje stumiamas dar negirdėtas
antieuropinis referendumas. Tokia jo esmė, tik sle-
piama ap ga vystėmis, pradedant nuo tos, kai mūsų
sąjungininkai europiečiai gud riai suplakami su viso
pasaulio užsieniečiais. (...) Tikslas yra susipykti su
Europos Sąjunga, o dar geriau, ką skelbia ponas
Šliužas (vienas referendumo organizatorių – Pran-
ciškus Šliužas – V. Z.) išstoti iš jos. Putinas net Sočyje
sapnuoja apie tokią Lie tuvą. Turime tik vieną nu-
garą – atsu kę ją Europos Sąjungai – stovėsime veidu
į Rusiją...”

Nežinau, kaip kitiems, bet man per nugarą pra-
bėga šiurpuliukai.

„Vienu balsavimo ėjimu, be jo kios analizės,
brauktume viską, ko pasiekę. Gautume Europoje
nebe są jungininkės, o trečiosios šalies statusą ly-
giai su Rusija ir Gudija. Ką apie mus tada pasakytų
estai, jau neseniai girdėjome, kai pagrasėme blo-
 kuoti europinį Baltijos geležin kelį. O ką tars bro-
liai ukrainiečiai? Jie pasišventę kovoja už savo teisę
pasirinkti Europą”, – kalba europarlamentaras Vy-
tautas Landsbergis. Kaip viskas trapu, kokie turim
būti patys atsakingi šitą referendumą: „Vienu bal-
savimo ėjimu, be jokios ana lizės, brauktume viską,
ko pasie kę. Gautume Europoje nebe sąjun gininkės,
o trečiosios šalies statusą lygiai su Rusija ir Gudija”.

„Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka...” –  gie-
dam visi, tačiau, man ro dos, labiau mąstydami ne
apie  tai, ką dėjo į žodžius Maironis, bet apie tai, ką
vos prieš kelias minutes išgirdome iš Vytauto Lands-
bergio: apie jo „su dėliojimą į savo vietas taškų”, be
užuolankų, drąsiai įvardijant, pavadinant savaisiais
vardais... 

Šiandien gausu renginių, todėl vos ne bėgte le-
kiu į Seimą – ten Lie tuvos nacionalinės kultūros ir
meno premijos laureatų pagerbimas. 

Pagarbos nusipelniusiems meno ir kultūros pre-
mijų laureatams nie kada nebūna per daug. Tiesa,
šiemet vėl imta kalbėti, kad susipainiota visiškai,
kas ir už ką gauna Valsty binę kasmetę premiją, o kas
ir už ką   Nacionalinę. Net šioks toks triukš melis
buvo kilęs. Galbūt kitąmet jau bus aiškiau – Nacio-
nalinė skiriama už viso gyvenimo nuopelnus, o Vals-
 tybinė už reikšmingus kūrinius, su kurtus per pa-
staruosius penkerius metus. 

O lauke, Gedimino prospekte, jau paskutiniai
pasirengimo kurti laužus rūpesčiai. 

Vėl einu į Katedros aikštę – ten jau iš tolo girdisi
prasidėjusio koncerto akordai. Patys populiariausi,
pa tys mėgstamiausi, patys charizma tiškiausi daini-
ninkai. Pirmoji – Vaida Genytė, pradeda koncertą
1991 metų Sausio 13-ąją visų dainuota „O tu stovėk,
kaip stovi Laisvė”...

Vėl šiurpai per nugarą. Per dide lė žaizda tada
buvo padaryta mūsų širdyse, nes lig šiol, net praėjus
23 metams, stingdo slogūs prisiminimai su kaskart
atsirandančiu šalto metalo ir kraujo skoniu burnoje.   

O Gedimino prospekte iš tolo šviečia 16 laužų. Ir
žmonių siluetai aplink juos.

Sėdu į troleibusą. Ant jo, papuošto trispalvėmis
vėliavėlėmis este tiškai išdekoruotų šonų skaitau:
„Ar jį pažįsti?” Ir gražus veidas šalia už ra šo: „Vasa-
rio 16-osios akto signa taras Kazys Bizauskas”. 

Smagu tokiu troleibusu važiuoti namo su sma-
giai nuvargusia nuo daugybės šios dienos įspūdžių
galva . 

Tokia ta Vasario 16-oji. 
P. S. Grįžęs mano, prieš pradėda mas rašyti ši-

tuos dienos įspūdžius, peržvelgiau, kas rašoma apie
Vasario 16-ąją Kaune. Pirmiausiai perskaičiau pra-
nešimą, jog Kaune apie du tūkstančiai skustomis
galvomis, kaustytais batais ir vilkinčių komufliaži-

Vytautas Landsbergis: turime vieną, o ne dvi nugaras

nė mis aprangomis jaunuolių,  skanduodami ult-
rapatriotinius šūkius pražygiavo miesto centrinė-
mis gatvėmis. O visų jų priešakyje, aukščiau už vi-
sus trispalvę iškėlęs laikė, vienas svarbiau sių šito
profesoriaus Lands ber gio minėto referendumo
rengėjų, Julius Panka. 

Atkelta iš 2 psl.
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Vasario 16-oji – aplink pasaulį

Tolimajame Sidnėjuje vasario 16
d. įvyko Lietuvos piliečių, gelbėjusių
žydus nuo nacių persekiojimo, pager-
bi mo iškilmės. Agripinai Meškėnas ir
Josifui Meškėnui po mirties skirtą
Lietuvos valstybės apdovanojimą „Žū -
van čiųjų gelbėjimo kryžių” Lie tu vos
ambasadorius Australijai Egidi jus
Meilūnas perdavė jų sūnui, žinomam
dailininkui, Vladimirui Meškė nas.

„Simboliška, kad minėdami Lie-
 tuvos valstybės atkūrimą, galime pa-

gerbti šiuos Lietuvai ir žmonijai nu si-
pelniusius kilnius ir drąsius žmones”,
– sakė ambasadorius.

Iškilmėse taip pat dalyvavo Lie tu-
vos garbės konsulė Sidnėjuje Ginta Vi-
liūnas, Australijos Lietuvių Bend ruo-
 menės Sidnėjaus apylinkės valdybos
pirmininkas Ramutis Zakare vi čius,
kiti lietuvių bendruomenės ats tovai.

URM Informacijos ir viešųjų ryšių
departamentas

Vasario 13 d. Lietuvos generalinis
konsulatas Kaliningrade surengė Lie-
tuvos valstybės atkūrimo 96-ųjų me-
tinių minėjimą. Jame dalyvavo lie-
tuvių bendruomenė ir būrys svečių:
Kaliningrado srities Dūmos bei Vy-
riausybės nariai, užsienio šalių dip-
lomatai, kūrybinių sąjungų, ži-
niasklaidos, verslo atstovai. Sveiki-
nimo kalboje generalinis konsulas
Vaclavas Stankevičius priminė Va-
sario 16-osios Nepriklausomybės akto
paskelbimo aplinkybės,  pabrėžė šio
svar baus istorinio įvykio, nulėmusio
Lietuvos raidą, reikšmę. Sveikinimo
žodžius tarė Rusijos Federacijos Už-
sienio reikalų ministerijos atstovybės
Kaliningrade vadovas Pavelas Ma-
montovas, Kaliningrado srities gu-

bernatoriaus Nikolajaus Cukanovo
sveikinimą Lietuvos Respublikai vals-
tybinės šventės proga, perdavė už-
sienio reikalų ministrė Ala Ivanova.
Šventėje dalyvavęs Neringos savi-
valdybės tarybos narys Gediminas
Vaidila, perdavė Neringos mero Da-
riaus Jasaičio sveikinimą. Iškilmių
metu buvo pagerbti nusipelnę lietu-
vių bendruomenės atstovai. Šventės
dalyviams griežė Neringos folkloro
ansamblis ,,Giedružė” (vadovė Aud-
ronė Buržinskienė). Šventinio vaka-
ro metu buvo parodytas dokumenti-
nis filmas ,,Įsimylėję Lietuvą” (reži-
sierius ir operatorius Arvydas Bary-
sas). 

Kultūros atašė Kaliningrade 
Romano Senapėdžio info ir nuotr.

Žiemos olimpinės žaidynės daž-
niau siai vyksta tuo metu, kai Lietu-
 vo je minima mūsų valstybės atkūri-
mo diena, Vasario 16-oji. Buvo ji pa-
 mi  nėta ir olimpiniame Sočyje. Pa-
 krantės olimpiniame kaimelyje susi -
rinko į vieną būrį skirtinguose kai me-
 liuose gyvenantys biatlonininkai ir
čiuožėjai, jų treneriai, medikai, ap tar-
naujantys  darbuotojai, Lietuvos olim-
pinės delegacijos bei misijos va dovai.
Ta proga buvo iškelta Trispal vė, svei-
kinimo žodį tarė, apie Vasario 16-
osios svarbą kalbėjo ir sėkmės žai-
dynėse palinkėjo LTOK prezidentė
Daina Gudzinevičiūtė. Specialiai šiai
šventei buvo pasigaminti šūkiai: „Su
gimtadieniu, Lietuva”. 

Iškilmėse negalėjo dalyvauti
čiuo žėja trumpuoju taku Agnė Se-
rei kaitė – jai vyko oficiali treniruotė,
dėl pratybų iš Kalnų kaimelio neat-
vyko ir kalnų slidininkai Ieva Ja-
nuške vi čiūtė ir Rokas Zaveckas. Jie
kartu su treneriu Giedriumi Zavecku
Trispal vę iškėlė greta trasos (nuotr.).

Sočio žaidynių olimpiniame par-
 ke vasario 16-osios proga susirinkę
lietuviai sulaukė išskirtinio  dėme-
sio.

„Gal galima su jumis nusifoto g-
rafuoti?”, – vienas po kito pra eiviai –
daugiausia rusai – klausė būrelio
ryškiomis Lietuvos vėliavos spal vo-

 mis pasipuošusių arba trispalvėmis
apsigaubusių savanorių, susirinku sių
drauge paminėti Valstybės atkūri-
mo dieną. Kai kurie prie spalvingų
lietuvių atėjo iš greta išsrikiavusios
eilės laukiančiųjų įsiamžinti su vie-
 nu žaidynių talismanu leopardu.

Olimpinėse žaidynėse dirbančios
ir tuo metu laisvo laiko turėjusios lie-
 tuvės vietą šventiniam susitikimui
paskyrė lengvai surandamą – po aukš-
 tai pakelta Lietuvos trispalve, plėve-
suojančia greta kitų olimpiadoje da-
lyvaujančių šalių vėliavų netoli lieps-
nojančio Sočio žaidynių aukuro.

Visai greta – ir „Aisberg” arena,
ku rioje pasirodo ledo šokėjai.

Pasikalbėjusios su žurnalistais,
pabendravusios tarpusavyje ir su
smalsiais praeiviais, iš įvairių olim-
 pi nių objektų į susitikimą po tri spalve
susirinkusios savanorės kelis kar-
tus garsiai sušuko: „Mes – už Lietu-
vą!”, „Su gimtadieniu, Lietu va!.” Ne-
trukus jos patraukė į „Ais berg” are-
ną ledo šokėjų.

Dar keletas savanorių iš Lietuvos
vasario 16-ąją šventė dieną olim pi nia-
me kaimelyje kartu su mūsų ša lies
sportininkais ir delegacijos va dovais.
Iš viso Sočyje darbuojasi apie dvi de-
šimtis savanorių lietuvių.

LTOK info ir nuotr.

Lietuvos ambasada Budapešte vasario 15 d. Valstybės atkūrimo šven tės proga tautie-
čiams tradiciškai pasiūlė žinias apie Tėvynę pasitikrinti viktorinoje „Aš myliu Lietuvą”. Kul-
 tūrinėje šventės dalyje skambėjo aktoriaus Vytautas Dumšaičio skaitomos eilės.

Atkelta iš 6 psl.

Vasario 16-oji paminėta SočyjeKaliningrade paminėta Vasario 16-oji 

A † A
JONAS RACHAS

Mirė 2014 m. vasario 14 d. 9 val. vakaro, sulaukęs 92,5 m.
Gyveno Burbank, IL, anksčiau Chicago, Brighton Park.
Gimė Lietuvoje, Raseinių rajono, Ariogalos valsčiaus, Negir -

vos km. Amerikoje išgyveno 49,5 metų.
Nuliūdę liko: žmona Janina Podbereskaitė Rachas, duktė

Irena Niezgoda su vyru Wlodzimierz, anūkė Danutė su vyru Jim
Panacchia, anūkė Gražina su vyru Joe Pruim ir jų vaikai Emi -
lija ir Mateusz, anūkė Renata ir Shawn Nowotnik ir jų dukrytė
Sofija bei giminės Lietuvoje.

Velionis vienuolika metų buvo ištremtas Sibire, 5 metus gy -
veno Lenkijoje.

A. a. Jonas pašarvotas antradienį, vasario 18 d. nuo 3  v. p. p.
iki 9 v. v. Damar-Kaminski laidojimo namuose, 7861 S. 88 Ave.,
Jus tice, IL, 60458.

Laidotuvės trečiadienį, vasario 19 d. Iš laidojimo namų 9 val.
ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasi dėjimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv.
Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Jonas bus palaidotas Tautinėse
lietuvių ka pi nėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Damar-Kaminski FH, tel. 708-496-0200 arba
www.damarkaminskifuneralhome.com

TIK

$35
pirmiems
metams

DRAUGAS NEWS
Prenumeruokite sau, savo vaikams, 

draugams, vaikaičiams! 
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� Kovo 16 d., sekmadienį, 2 val. p. p.
Beverly Shores lietuvių klubas maloniai
kviečia į Lietuvos valstybės at kū rimo ir
Lietuvos Nepriklausomy bės atkūrimo
dienų minėjimą. Šv. Onos bažnyčioje 1
val. p. p. bus laikomos pamaldos lietuvių
kalba (adre sas: 105 east Golfwood Rd.,
Beverly Shores, IN 46301). Dalyvaus
svečiai iš LR konsulato Čikagoje. Kalbės
vers li ninkė Angelė Kavakienė. Meninę
pro gramą atliks jauna solistė Agnė Gied-

raitytė. Po šventės vaišinsimės ir ben-
drausi me.

� Santaros-Šviesos federacija kovo 8 d.,
3 val. p. p. kviečia į europarlamentaro
prof. Leonido Donskio paskaitą „Šimt-
mečiui prilygstantis dešimtmetis: kas
įvyko Lietuvoje ir ES 2004-2014 me-
tais?” Paskaita vyks Lemonte, Pasaulio
lietuvių centre esančiame Dailės muzie-
juje. Auka 5 dol.

Brangieji LB Brighton Parko apylinkės nariai,

Sveikinu su 2014-aisiais metais. Tikiuosi, kad visi laimingai užbaigė me
2013-uosius. Linkiu visiems svei ka tos, sėkmės kiekvieną šių metų die ną.
Peržvelgdami LB narių sąrašą, visus prisimenu, visus pažįstu, išsky rus

keletą, kurių niekad neteko sutikti asmeniškai. Malonu kiekvieną pri siminti ir
šiandien noriu kiekvienam nuoširdžiai palinkėti visapusiškai laimingų šių metų.

Lietuvių Bendruomenė Brighton Parke įsisteigė 1953 metais. Taigi, jūs visi
savo solidarumu ją išlaikėte jau 60 metų. Jums visiems reiškiu savo dė kingumą
ir pagarbą bei didžiuo juo si būdama jūsų – ištikimų Lietu vos sūnų ir dukterų
bendrystėje.

Dėkoju už solidarų bendradarbiavimą lietuvybės išlaikymo veikloje, prašau
ir toliau padėti LB valdybai tęsti pradėtą darbą. Paraginkime savo jau ną ją kartą
įsilieti į mūsų gretas ir sekti mūsų pėdomis Tėvynės Lietuvos naudai.

LB narių metinis ataskaitinis susirinkimas yra rengiamas vasa rio 23 d. po 10
val. r. šv. Mišių Švč. Mer gelės Marijos Nekalto Prasidėji mo pa rapijos Mozerio
salėje.

Šįmet Brighton Parke Lietuvos Nepriklausomybę švęsime kovo 16 d. 10 val.
r. šv. Mišios, po Mišių bus programa ir vaišės parapijos Mozerio salėje. Visi
esate kviečiami ir laukiami. Atvykite švęsti su mumis.

Salomėja Daulienė
Valdybos pirmininkė

Penktadienį, sausio 31 d. 17-ka paauglių iš Šv. Kazimiero para-
pijos, Los Angeles, jau žinojo kaip praleis savo savaitgalį. 

Dešimt vaikinų ir septynios mer gi nos po savo kasdieninės mo-
kyklos skubėjo važiuoti į specialiai jiems su rengtas 3-jų dienų dva-
sines rekolekcijas.

Rekolekcijos vyko jaukiame La Casa de Maria centre, Santa
Barbara, California. Rekolekcijoms vadovavo pa sauliečiai: tikybos
mokytoja Žydra van der Sluys ir puikūs jaunieji vadovai Vita Rei-
vydaitė ir Tadas Mi kuckis. Taip pat dalyvavo svečias – studentas Vi-
lius Vyšniauskas, kuris pa pasakojo savo įspūdžius, kalbėjo apie pa-
tirtį, Lie tuvos jaunimo dieno se „Jus aš draugais vadinu” 2013 m. va-
sarą.

Savaitgalio rekolekcijų programa vadinosi „Surask ir atnau-
jink sa ve”. Paaugliai turėjo progos pagilinti savo tikėjimo  žinias, pa-
būti tyloje su Dievu, pasimelsti, pasidalinti savo min timis.

Kandidatai į Sutvirtinimo sakramentą keliavo pėsčiomis be-
veik 2 km (1,2 mylias į vieną pusę) į vietinę baž nyčią šv. Mišioms, ku-
riose buvo pa gerbti, paminėti kunigo pamoksle ir palaiminti.

Visi septyniolika paauglių dar labiau susidraugavo ir „susice-
mentavo” vienas su kitu ir savo tikėjime.

Sutvirtinimo sakramentą Los Angeles jaunuoliai priims gegu-
žės 4 d.  

Žydra van der Sluys

Sielovados konferencija

Gegužės 2 d., nuo 4 val. p. p. iki 10 val. v. ir gegužės 3 d. nuo 9 val. r. iki 5 val. p.p.
vyks 5-oji JAV Lietuvių Katalikų Sielovados konferencija. Konferenciją rengia

Prelatas Edmundas J. Putrimas ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija. 
Sielovados konferencija vyks Pal. Jurgio Matulaičio misijoje ir Ateitininkų namuose.

Teiraukitės: Daina Čyvas, dainacyvas@gmail.com, tel. 630-257-5613.

Sutvirtinimo sakramento 
kandidatų rekolekcijos

D. Čyvienės nuotr.


