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Į Portlandą 
sugrįžo Sabonis – 8 psl.

Kugelis ir Krupnikas –

Su gimtadieniu, Lietuva!

– 6 psl.

VITALIUS ZAIKAUSKAS  

Šalis mini Valstybės atkūrimo 98-ąsias me-
tines, prisimena prieš 98-erius metus Lietu-
vos Nepriklausomybės Aktą pasirašiusius
signatarus, pagerbia šaliai nusipelniusius
šių dienų žmones.

Ir ankstesniais metais šventinių renginių būdavo
labai daug, bet šie met – buvo tikrai sunku pasi-
rinkti ir apsispręsti, kaip, kur ir su kuo švęsti.

Svaiginančiai gausus pasirinkimas. Reikėjo labai
įtemptai pagalvoti, ką norisi pamatyti, nes viską ap-
lėkti – neįmanoma. Renginių ne dešimtys, bet, tik-
riausiai, šimtai. Jų visų net fiziškai neįmanoma ap-
lankyti, kaip mat nusimuštum nuo kojų, reiktų vie-
 nu metu būti keliose vietose arba lakstyti šviesos grei-
čiu… O jei kiek viename paliksi bent po dalelę savo
jausmų – kuo baigtųsi tokia diena, ne sunku įsivaiz-
duoti. Emociniu išse kimu.   – 14 psl. Šventiškai pasipuošęs Vilnius – nuo Gedimino prospekto iki

Gedimino bokšto.

Iškilmės Rasų kapinėse.



I

Netoli Daugų, jaukiame Dzūkijos kaimelyje,
šventėme Vasario 16-ąją. Buvusios Pocelonių
medinės mokyklėlės (dab. A. Maldonio mu-

ziejus) salė prigūžėjo pilna vietinių dzūkelių, pa dai-
navom, pakalbėjom, paskui sėdom prie stalų ir
smagiai užkandom. Jau pernai mane sužavėjo šis
renginys, tad šiemet važiavau savo noru, džiaug da-
masis, kad ir vėl pamatysiu at gimstantį bendruo-
meniškumą – es mi nę laisvos, pilietiškos Lietuvos
prielaidą. 

Ir žinot kuo skyrėsi pernykštis šventimas nuo
šiųmetinio – šiemet pusė salės buvo jaunimas, per-
nai do minavo vyresni žmonės. Ir dar: šie met ant sta-
lo nebebuvo stipriųjų gė rimų, Vasario 16-ąją šven-
tėme blai viai. Abu šie momentai pakėlė nuotaiką –
dzūkai rodo pavyzdį likusiai Lietuvai.

II

Šventės metu savaime išsirutu liojo tema –
„Lietuvos žmogus”, koks jis, kaip jį apibrėžti. Ir kai
vedančioji man uždavė šį klausimą, netikėtai pri si-
miniau kelis savo gyvenime su tiktus žmones, kurie

(mano nuomo ne) įkūnijo dvi es-
mines „Lietuvos žmogaus” savy-
bes – jautrumą ir jėgą, karišku-
mą. Pirmasis – pulkininkas Juo-
zas Vėbra, su kuriuo kažkada po
Nepriklausomybės atkūrimo su-
sipa žinau Amerikoje, viešėda-
mas jo duk ros, šviesios atminties
a. a. Vaivos Vėbraitės namuose.

Žinojau, kad pul kininkas buvo artimas mano senelio
bičiulis, tad mielai su juo išsišne kė jom apie senus
Vasario 16-osios lai kus. (Buvo mintis net filmą apie
tą garbų žmogų sukurti...)

Vienas momentas, kuris iš tų po kalbių įstrigo
labiausiai – jaunas 1918-ųjų metų savanoris J. Vėb-
ra, ki lęs iš neturtingos daugiavaikės šei mos, buvo
pastebėtas kariuomenės va dų kaip perspektyvus ar-
tileristas. Ir šį jaunuolį Lietuva išsiuntė į Pran cūziją,
į Tulūzą mokytis artilerijos. Ten studijuodamas jau-
nasis karinin kas aptiko vietinę dailės akademiją ir
laisvalaikiu užsirašė į tapybos užsi ėmimus. Štai toks
jaunos Lietuvos ka rininkas – artileristas ir dailinin -
kas. 

Kitas žmogus – architektas Jonas Pajaujis, re-
zistentas, Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinys,
vėliau partizanų ryšininkas, gyvenęs Got lande,
Švedijoje. Kai kūriau filmą apie Jono bičiulį parti-
zanų vadą Juozą Lukšą-Daumantą, Jonas  Pa jaujis
kelis vakarus iš eilės pasakojo apie savo buvusius
bičiulius, partizanus, kaip jie žuvo, kokiose aplin-
kybėse, kaip buvo numesti vidur gatvės ir graužiami
šunų. Ir tai pasakojant senam kariui nenuriedėjo nė
viena ašara, jis pasakojo ramiai, tarsi koks met-
raštininkas, istorikas ar statistas, jausmus sutvar-

Žymus finansininkas George So ros prognozuo-
ja, kad Rusija 2017-aisiais finansiškai bankrutuos, nes
bū tent tais metais bus priversta, vado vaujantis su-
tartimis, Vakarams grą žinti milžiniškas skolas. Jų,
žinoma, nesugebės grąžinti. Vadinasi, Rusijos dik-
tatorius Vladimiras Putinas turi mažai laiko. Jo ži-
nioje – tik 2016-ieji. Jei šiais metais Kremlius neuž-
puls Baltijos valstybių ir nesužlugdys ES vienybės,
2017-aisiais jau gali nebepajėgti. Be to, Amerikoje šie-
met renkamas naujas prezidentas, ir, nepaisant pui-
kiai veikiančio valstybės aparato, numatoma šiokia
tokia dvivaldystė: nueinantis nuo scenos JAV vado-
vas jau nebežengs svarbių žingsnių, o naujasis – dar
negalės iš karto „grieb ti jaučio už ragų”.

Turime ir daugiau keistenybių. Pirmiausia –
apie tarptautines. Miun cheno konferencijoje Rusijos
premjerui Dmitrijui Medvedevui de magogiškai pa-
siskundus, esą pasau lyje dėl neva agresyviųjų Vakarų
kilo naujasis šaltasis karas, tik Lietuvos prezidentė
Dalia Grybauskaitė ir Ukrainos vadovas Petro Po-
rošenko griežtai atkirto, kad būtent Rusija kalta dėl
kilusio jau net ne šaltojo, o labai karšto karo. Kitų Eu-
ropos valstybių prezidentai, premjerai ir už sienio rei-
kalų ministrai kalbėjo nuo lankiau, atsargiau, švel-
niau. O ir Lie tuvoje atsirado kaltinančių Preziden-
 tę, esą ši irgi privalėjo kalbėti „žy miai atsargiau”.

Lietuviškųjų keistenybių taip pat užtenka. Lry-
tas.lt tinklalapyje paskelbtas Arvydo Lekavičiaus
straips nis, kad liūdnai pagarsėjęs Jurijus Borisovas,
kadaise šokdinęs Lietuvos prezidentą Rolandą Paksą,
Trakuose po savo rūmais įsirengęs milžinišką šau-

dyklą, kurios gali pa vydėti net valstybinės
Lietuvos institucijos. Ar mūsų slaptosios
tarnybos žino, kokia tikroji požeminės šau-
dyklos paskirtis? Ar mūsų „džeimsai bon-
dai” tikri, jog ten nėra kaupiami šaud-
menys, sprogmenys ir ginklai? Ar įtarti-
nasis J. Borisovas turėjo tei sę įsirengti šau-
dyklą? Ar Lietuvos teisėsaugos instituci-
jos išdrįs ten įkelti koją?

Taip pat norėtųsi paklausti – ko dėl ši
žinia išvydo dienos šviesą tik dabar? Apie įspūdin-
gų parametrų po žemines erdves po su Rusijos kari-
nė mis pajėgomis siejamo J. Borisovo namais anks-
čiau niekas nieko ne norėjo žinoti?

Beje, liūdnai pagarsėjusį Viktorą Uspaskichą už-
jautusiai Lietuvos ape liacinio teismo teisėjai Viole-
tai Ra žinskaitei būtų pravartu susipažinti su ELTA
pranešimu apie ispanų teismų praktiką baudžiant
mokesčių ne mokančius žinomus ir garsius asmenis.
Garbaus amžiaus sulaukusiai žinomai operos dai-
nininkei Mont serrat Caballe ispanų teisėjai skyrė net
šešerių mėnesių kalėjimo bausmę ir priteisė 255
tūkst. eurų baudą. Vien už tai, kad ši slėpė mokes-
čius. 

Bet lietuviškosios Temidės tarnams tokius
niuansus suvokti tik riau siai per sunku. Mat mūsų
teisėjai itin atidžiai ir principingai nagrinėja Rokų
(Kauno priemiesčio) parapijos kunigo Vytauto Gra-
žulevičiaus bylą, ar šventikas vertas 677 eurų baudos
už tai, kad iš jam priklausančio kompiuterio 2013-ai-
siais buvo paskelbtas gėjams nepalankaus pobū-
džio ko men taras. 

Taigi ir vėl, net Vasario 16-ąją, apninka nerimo
kupinos mintys. Islandas Jon Baldwin Hannibalsson,
kuriam dėkingi už Lietuvos nepriklausomybės pri-
pažinimą 1991-ųjų vasario 11-ąją (jis tuo metu buvo
Islandijos užsienio reikalų ministras), yra pasakęs:
„Ir maži gali būti galingi”. 

Buvome didingi 1918-ųjų vasario 16-ąją, buvome
didingi 1990-ųjų kovo 11-ąją, o 2016-aisiais ar mes di-
dingi ir galingi?

Ar tik šių metų Vasario 16-oji nėra panaši
į 1988-ųjų Vasario 16-ąją? 

Matau du keistus panašumus. Par-
tinė sovietinė nomenklatūra
1988-aisiais dėjo milžiniškas pa-

stangas, kad mes, sovietinės Lietuvos
žmonės, padrąsinti JAV prezidento Ronald
Reagan pareiškimų apie neteisėtą Baltijos
šalių okupaciją 1940-aisiais, vis tik ne-
drįstume net mintyse pa gerbti 1918-ųjų Vasario 16-
osios Lais vės akto. 

1988-aisiais komunistinė Lietu vos nomenklatūra
buvo tokia nuožmi, pikta, grubi, kad man, Vilniaus
universiteto žurnalistikos studentui, nuoširdžiai at-
rodė: „Laisvės dar labai ilgai nematysime, jei išvis
kada nors ją išvysime...”

Tuo tarpu 2016-ųjų Vasario 16-oji, nepaisant pras-
mingų raginimų Lais vės dieną minėti linksmai ir iš-
radingai, kupina nerimo. Tyčia ar netyčia, bet Ru-
sija prie Baltijos šalių vasario 15-ąją pradėjo vienas
didžiausių kari nių pratybų, kuriose dalyvauja be-
 veik trys tūkstančiai desantininkų iš Pskovo. Psko-
vo desantininkai treni ruosis nusileisti parašiutu, iš-
si lai pin ti iš sraigtasparnio ir mokysis ne tikėtos puo-
limo taktikos prie pat Estijos ir Latvijos valstybinės
sienos. 

Rusija nespėjo užbaigti vienų di džiausių mums
netikėtų pratybų Pie tų karinėje apygardoje, kai
pagal aliarmo ženklą į tariamą kovą keliami Rusi-
jos šiaurės – vakarų kariniai daliniai. Rusija pa-
staraisiais metais organizavo tiek daug NATO ir Eu-
ro pos Sąjungai netikėtų, neplanuotų ka rinių užsi-
ėmimų, kad keblu juos visus atsiminti, įsidėmėti, už-
fiksuoti. Nebespėjame.

Ir vis tik žinoti, kokie tikrieji pra tybų tikslai –
gyvybiškai svarbu. Kiekvienos rusiškos karinės pra-
tybos gali pavirsti atvira agresija prieš pažeidžia-
miausias NATO nares. Šia urės Atlanto sutarties or-
ganizacijos kari niai ekspertai ne sykį viešai perspė -
jo: iš anksto neplanuotų karinių mo kymų metu Ru-
sijos pajėgos gali ne tikėtai užpulti Baltijos valstybes. 

Apie tokį pavojų yra perspėjęs ir nuoširdus Bal-
tijos valstybių bičiulis britų žurnalistas, saugumo
ekspertas Edward Lucas. Jis tvirtino ir tebe tvirtina,
jog NATO pajėgos nėra pa si ruošusios patiems įžū-
liausiems ne ti kėtumams. Besitreniruodami kari nėse
pratybose rusų kariai netikėtai gauna įsakymą
peržengti valstybinę Lietuvos, Latvijos ir Estijos sie-
ną, tuo pat metu sugenda per Lietuvą iš Rusijos į Ka-
liningradą keliaujantis traukinys, iš kurio netikė-
tai pabyra šimtai iki dantų ginkluotų rusų kariškių,
ir Baltijos valstybės – okupuotos. 

Beje, vienoje iš paskutiniųjų TV laidoje „Panikos
kambarys”, atsakydamas į Algio Ramanausko klau-
si mus, britas E. Lucas perspėjo, kad Lietuvai jau rei-
kalinga ne tik karinė oro, bet ir karinė geležinkelių
policija. Karinis Rusijos tranzitas per Lie tuvą į Ka-
liningradą – viena iš silp niausių Lietuvos vietų.

Žodžiu, žaibiškas Baltijos šalių okupacijos sce-
narijus – realus. Kad jis realus, jau, laimė, sutaria
ir NATO vadai. Bet NATO vadai tikriausiai neturi
konkretaus plano, kaip elgtis, jei Rusijos armijos ka-
rinės pratybos taptų agresijos preliudija. Vieninte-
lė reali išeitis – Baltijos valstybėse sutelkti gausias
amerikiečių karines pajėgas, kurios taptų realiu at-
grasymo veiksniu. Sveika nuovoka byloja, jog ame-
rikiečių karių turėtų būti kur kas daugiau Baltijos
kraštuose nei, sakykim, Vokietijoje. Bet šiandien tu-
 rime priešingą situaciją.

Briuselio biurokratai lyg ir sutaria, kad Baltijos
šalyse nuolat treniruotis privalo ženkliai daugiau
amerikiečių karių nei dabar. Agre si jos atveju rusų
okupantai iš karto privalo pajusti amerikiečių karių
atsaką. Tačiau kol kas ši strategija – popierinė. Kada
ji bus įgyvendinta? Ar suspėsime įgyvendinti? 
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Ir maži gali 
būti galingi...
GINTARAS VISOCKAS

Lietuvos žmogus – 
kas tai?
VYTAUTAS V. LANDSBERGIS
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JOHN L. ALLEN

Vasario 12 dieną Havanoje buvo kuriama istorija. Po-
piežius Pranciš kus ir Rusijos ortodoksų patriarchas Kiri-
las susitiko daugiau nei dviejų valandų pokalbiui ir pa-
sirašė bendrą deklaraciją. Pirmą kartą istorijoje su  sitiko
Vakarų ir Rytų krikščionybės didžiausių Bažnyčių vado-
vai.

„Pagaliau”, sakė Pranciškus nu si lenkdamas, „esame
broliai”.

Trumpas stabtelėjimas Kuboje prieš penkių dienų
vizitą Meksikoje. Jeigu kada nors Rytų-Vakarų
skilimas bus išgydytas, penktadienio susitikimas,

be jokios abejonės, bus vertinamas kaip posūkio pradžia.
Neįkainojamas geros valios parodymas šiais laikais, kai
religija pernelyg dažnai matoma kaip konfliktų ir smur-
to šaltinis. Tai taip pat ir vilties ženklas kovų sūkuryje
dūstan tiems Artimųjų Rytų krikščionims, ka dangi
Pranciškus ir Kirilas sutarė, jog jų apsauga – abiem ben-
dras pri  ori  tetas.

Dauguma krikščionių tokiose vie tose kaip Irakas ir
Sirija tik riau siai pasakytų, kad visai nesvarbu, koks šio
viršūnių susitikimo fonas – jeigu jo dėka būtų mobili-
zuotos katalikų ir ortodoksų pajėgos išsaugoti jų gyvy-
bes, to būtų daugiau, nei gana.

Deja, net ir nesistengiant su ga din ti kieno nors ke-
tinimų, yra ne vie na svari priežastis, kodėl derėtų at sar-
 giai vertinti įvykusį faktą. Dau giausia dėl to, kad Mas-
kvos motyvai – tiek Rusijos Bažnyčios, tiek Vladimi ro
Putino valdomo Kremliaus – kelia rimtų abejonių.

(Rusijos Ortodoksų Bažnyčia yra artima V. Putino
sąjungininkė, ir dau guma stebėtojų mano, kad penkta-
dienio susitikimas tikrai nebūtų įvykęs be jo paragini-
mo.)

Pastaraisiais dešimtmečiais Ka talikų Bažnyčia pa-
darė daug nuolai dų, kad pagerintų santykius su Mask -
va. Pavyzdžiui, girdėdama nuogąsta vimų, neva katali-
kai bando patraukti į savo pusę ortodoksų tikinčiuosius,
Bažnyčia Rusijoje praktiškai vykdo „augimo stabdymo”
politiką. Kunigai laikosi nurodymo tuo atveju, jeigu ru-
 sas ar rusė norėtų atsiversti, turėtų būti išsiųstas atgal
į ortodoksų parapiją.

Nepaisydami panašių taisyklių, Rusijos ortodoksų
vadovai regu lia riai reiškia priešiškumą.

Jie primygtinai teigia, kad Rytų Katalikų Bažnyčios,
kurios laikosi orto doksų tradicijų, tačiau ir bend rys  tės
su popiežiumi, yra Trojos ark lys, skirtas nusiurbti jų ti-
kinčiuosius.

Jie skundžiasi, kad katalikai brau nasi į jų „kanoninę
teritoriją” Uk rainoje, Baltarusijoje ir Rusijoje, nors
nerodo jokių draudimų atidaryti savo skyrių Vakarų Eu-
ropoje ir Lo tynų Amerikoje.

Daugumos Rusijos ortodoksų teologinis požiūris į
katalikus yra perdėm skeptiškas. Verta pažymėti, kad
ortodoksų pareigūnai pabrėžė, kad Kirilas kartu su Pran-
ciškumi nesimels dėl to, kad dauguma žmonių jų pačių
kaimenėje tokį gestą vertintų vos ne kaip eretišką.

Klausimas yra toks: ar šis požiū ris pasikeitė tiek,
kad būtų galima realiai tikėtis didesnės vienybės?

Vertinant tik pagal įprastas poli tines priemones, Ki-
rilas gavo daug daugiau iš penktadieninio susitikimo su
Pranciškumi. Savo aplinkoje jis daž nai matomas kaip tur-
tingųjų ir galingųjų sąjungininkas, tačiau buvo prista-
tytas pasauliui kartu su populiariuoju „vargšų popie-
žiumi”. Tokio įvaizdžio viešųjų ryšių nauda iškal binga.

Kalbant apie Putiną, jis turi aiš kią paskatą išnau-
doti kiekvieną katalikų ir ortodoksų tarpusavio san ty-
 kių atšilimą, nutildyti pasipriešini mą jo įsibrovimui į
Ukrainą ir ap skritai jo vykdomai užsienio politi kai.
Kremliui reikia tokios paramos, ypač kai Rusijos mi-
nistras pirminin kas Dmitrijus Medvedevas šeštadienį
perspėjo apie „naująjį Šaltąjį karą”.

Kai kurie garsiausi Putino kritikai yra Ukrainoje,
kur 5 milijonus ti kinčiųjų turinti Graikų apeigų Ka talikų
Bažnyčia sumokėjo aukštą kai ną už savo lojalumą Ro-
mai, ir šian dien vaidina pagrindinį vaidmenį pro demok-
ratiniame ir provakarietiška me judėjime. Nėra abejonių,
jog Puti nas norėtų matyti, kad Vatikanas ra gintų grai-
kų apeigų katalikus laiky tis nuošalyje.

Daugelis ukrainiečių primena, kad kritika Sovietų
Sąjungai buvo nutildyta Romoje dešimtmečiams kaip
Rytų politikos dalis, ir, atvirai kalbant, kai kurie žmo-
nės mato penktadienio bendrą deklaraciją kaip šios po-
litikos tęsinį.

Deklaracijos 26-asis punktas pra šo krikščionių Uk-
rainoje „susilaikyti nuo dalyvavimo konfrontacijoje”, ką
būtų galima vertinti kaip Rusijos in vazijos oponentų dis-
kreditaciją. Tuo tarpu 27-ajame punkte sakoma, kad ek-
leziastiniai disputai turėtų būti sprendžiami vadovau-
jantis „egzistuo jančiomis kanoninėmis normo mis”.
Tai galėtų reikšti, kad Ukrai nos ortodoksai, norintys ne-
priklausomybės, turi gauti Maskvos leidimą.

Apytikriai pusė Rusijos Ortodok sų Bažnyčios narių
yra Ukrainoje, ir jų atsiskyrimas būtų didžiulis politi-
nis ir finansinis smūgis Maskvai.

Kritikai taip pat nerimauja, kad Vatikanas gali su-
teikti patikimumo Putino tvirtinimams, esą jis yra di-
dis persekiojamųjų krikščionių gynėjas, nors jo politi-
ka paremta grynai praktiniais išvedžiojimais, o ne re-
liginiais įsitikinimais.

Žinodami visa tai, kaip galime žinoti, ar penkta-
dieninis susitikimas buvo kažkas daugiau nei bendra
nuotrauka?

Pirmiausia, Rusijos Ortodoksų Bažnyčia turėtų
nustoti apsunkinti gyvenimą kitiems jų įtakos sferoje
esantiems krikščionims, ar tai būtų graikų apeigų ka-
talikai Ukrainoje, ar kiti nepriklausomybės siekiantys
orto doksai (Rytuose vadinami auto kefalinėmis bažny-
čiomis).

Antra, Kirilas turėtų oficialiai at mesti ultra kon-
servatyvių tradicio na listų savo Bažnyčiose tvirtini-
mus, kad Katalikų Bažnyčios sakramentai ir dvasinin-
kų hierarchija yra nega lio jantys. Katalikų patirtis
rodo, jog toks pasisakymas nenutildys liaudies šnekų,
tačiau bent jau neleis jiems aiškinti, kad kalba Bažny-
čios vardu.

Trečia, Ortodoksų dvasininkija tu rėtų nustoti teik-
ti religinę priedangą Putino imperinėms ambicijoms ir
tapti nepriklausoma nuo valstybinės kontrolės.

Ketvirta, popiežius Pranciškus ir Vatikanas galėtų
nurodyti šiuos tris žingsnius kaip išankstines sąlygas
toliau bendradarbiauti.

Jei visa tai įvyktų, tada penkta dienio susitikimas
reikštų didžiulius pokyčius. O daugiamečiams stebė-
tojams galima atleisti, kad Pranciškaus ir Kirilo susi-
tikimas jiems ne už gniau žė kvapo.

Bernardinai.lt (pagal „Crux”)

John L. Allen  – vienas iš ,,Crux” redaktorių, rašan-
čių Vatikano ir Ka talikų Bažnyčios klausimais, 9 knygų
autorius.  

dęs liudininkas. Ta čiau sykį Jonas ėmė pa-
sakot apie ne seniai vykusią lapių medžioklę
Got lande ir apie savo šuniuką, kuris nu si-
vijo pašautą lapę ir tik po kelių die nų grį-
žo – paršliaužė mirti į namus plyšusia šir-
dim. Ir čia Jonas nebesi tvardė, verkė kaip
vaikas. Tie du kontrastai atskleidė subtilų
poliarišku mą – itin stipraus ir itin jautraus
žmo gaus būseną viename asmenyje.          

III

Grįždamas iš susitikimo svars čiau,
kiek dabar Lietuvoje pažįstu to kių stiprių
ir jautrių žmonių. Ne mažai... Kiek jų poli-
tikoje? Kiek jų žur nalistikoje? Klausimas
keblesnis... Dažniau matome arba jautrų,
arba stiprų. Gal klystu, bet konservato-
rius irgi įsivaizduoju truputį vienapusiškus
– stiprius ir kiek katego riškus; tokius, ku-
rie drąsiai eitų ginti tėvynės ir nebijotų žūti.
(Gal ne visi, bet į tą pusę...) O socialde-
mokratus įsivaizduoju kaip jautrius, bi-
čiuliš kus, besigrupuojančius pirtelėse po
medžioklių ar viešbučių bufetuo se. Da-
rančius versliukus. Nežinau, ar jie eitų
ginti Lietuvos, bet pasikalbėti su žmonėmis,
išgerti, pažadėti – jiems se kasi žymiai ge-
riau. Na ir savais pa sirūpinti – kas irgi jaut-
ru ir suprantama. Svarbiausia – nekonf-
liktiškumas, kitąsyk priartėjantis prie po-
zicijos neturėjimo – kas atitinka daugumos
rinkėjų lūkesčius nesikeisti, ra miai prabūti. 

Norėtųsi Vasario 16-osios proga abiems
esminėms Lietuvos partijoms palinkėti to-
bulėjimo, ėjimo į priekį: konservatoriams
nebijoti parodyti ir savo jautriąją, žmogiš-
kąją pusę, tapti bendruomeniškesniems, at-
viresniems, nevengti parodyti, kad visi
mes žmonės, visi kartais būname jautrūs,
pažeidžiami. Visiems mums skauda, tad tik
padėdami vieni kitiems ir patys tapsime
gražesnės Lietuvos žmonėmis. 

O socialdemokratams derėtų ju dėti ka-
riškesnio, vyriškesnio, strategiškesnio Lie-
tuvos žmogaus link, ku ris nekombinuoja po
stalu, nevynioja reikalų į vatą bendrais žo-
deliais, o aiškiai ir tvirtai atskiria pelus nuo
grūdų, korupciją nuo valstybinio veiki-
mo. 

Kasžin, gal kada nors judant tuo keliu
bus priartėta ir prie vaivo rykš tinės gali-
mybės, kas šiais įtemptais laikais darosi vis
labiau svajotina – nebekariauti bent tar-
pusavyje. 

P.S. Beje, prieš porą savaičių pra džiu-
gino dar vienas renginys, irgi Dzū kijoje.
Butrimonyse vyko penktasis dainuojamo-
sios poezijos ir etno kultūros festivalis „Kai-
me žydi abri kosai”, kuriame pasisekė da-
lyvauti ir mudviem su Veronika Povilio-
niene. 

Manyčiau, tai strateginis, itin svar-
bus Lietuvai renginys, tokie tu rėtų vykti
daugybėje Lietuvos mies telių ir būti gar-
sinami kuo garsiausiai, kad pamatytume,
jog toli gražu ne visa Lietuva nusigėrusi ir
nelaiminga, kompleksuota ir nekūrybinga.
Pilna salė jaunų žmonių ir žilagalvių, fes-
tivalis blaivus, žaismingas ir švie sus, jame
randa vietą ir profesio na liau, ir mėgėjiškiau
dainuojantys, jo kios konkurencijos ar ver-
tinimo. 

Netyčia pasijutau, kad aš namie, čia toji
Lietuva, kurioje galėčiau ir galiu gyventi,
tik kodėl jos beveik ne matau nei delfiuose,
nei kitose populiariose informacinėse erd-
vėse. Kodėl dažniau rodome pačią niū-
riausią bjau rastį, dažnai net sutirštintą, pa-
 juodintą, o nesižavim tuo, kas yra Lie tuvos
galimybė išlikti, neišvažiuo ti, nenusigerti.
Tai, kas turėtų būti ti ra žuojama: va, švie-
sioji mūsų provincija, veikli, entuziastingai
dirbanti, nors ir negaunanti savivaldybių
pa ramos. Patys susimeta ir organizuoja
sau. 

Ir pagalvojau sau – kas atsitiko? Kodėl
normalūs, gražūs dalykai stebina, o ne-
normalūs, košmariški ne bestebina? Nor-
maliai, gražiai gyventi yra stebuklas... To
stebuklo mums ir linkėtųsi Vasario 16-
osios proga.

Kodėl derėtų atsargiai vertinti popiežiaus ir patriarcho susitikimą

Istorinis  Romos katalikų bažnyčios ir Rusijos stačiatikių bažnyčios vadovų susitikimas. EPA-ELTA��nuotr.
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Istorijos pamoka Washingtono moksleiviams
ŽIVILĖ UČKURONIENĖ

Washingtono, DC Kristijono Do nelaičio
(KDLM) lituanistinė mokykla, skirda-
ma ypatingą dėmesį Lietu vos valsty-
binių švenčių minėjimui bei tęsdama
„Knygų metų” idėją, sau sio 30 dieną pa-
kvietė į  ypatingą isto rijos pamoką 5–8
klasių mokinius, jų tėvelius bei ben-
druomenės narius. Pamoka, trukusi 45
minutes, susidėjo iš trijų dalių. Pirmo-
je dalyje išsiaiš kinome 1918 metų va-
sario 16-osios, 1990 metų kovo 11-
osios ir 1991 metų sausio 13-osios įvy-
kių svarbą. 

Antroje pamokos dalyje žiūrėjo-
 me dokumentinį filmą ir galė-
jome įsi tikinti, kaip istoriniai

faktai ir prieš tai minėtos datos įtako-
ja pa pras tų žmonių gyvenimą. Tre-
čioje dalyje jungėmės per „Skype” in-
terneto bendravimo programą su Lie-
tu voje gyvenančiu istorinių apybraižų
„Dingusios tautos pėdsakais” knygos
autoriumi Antanu Žilinsku, norėdami
sužinoti istorinės knygos rašymo pa-
slapčių.

Kaip įskiepyti mokiniams istori-
 nių datų ir faktų svarbą? Kaip leisti
jiems pasijusti įvykių dalyviais? Kaip
išugdyti jiems patriotiškumą ir suvo-
kimą, kad mokytis lietuvių kalbos, is-
torijos yra ypatingai svarbu? Ir ga-
liausiai, kaip gimsta istorinė kny ga?
Tai buvo pagrindiniai šios pamo kos
tikslai.

Datos – ne vien skaičiai

Kai po Sausio 13-osios minėjimo
grįžau su  savo penktokais į klasę,
mes diskutavome apie tai, kaip moki-
 niai suprato Sausio 13-osios įvykius.
Vienas iš mokinukų nuoširdžiai nuo-
 gąstavo, kad niekuo negalįs padėti Lie-
tuvai, nes jis joje negyvena. Štai tada
aš ir supratau, kad reikia su vaikais
kalbėti ne tik apie istoriją, bet ir leis-
ti jiems suprasti, kad  jie taip pat – da-
bar ir čia – yra Lietuvos istorijos dalis
ir, žinoma,  ateitis. No rint padėti Lie-
tuvai, nebūtinai reikia joje gyventi. Ga-
lima, vardan Lietu vos, labai daug dar-
bų nuveikti ir už jos ribų.

Kalbėjome apie tai, kodėl datos, ku-
rios iš pirmo žvilgsnio yra tik skai čiai,
tiek daug reiškia mums visiems? Kuo
skiriasi ir kuo yra panašios 1918 metų
vasario 16-oji, 1990 metų kovo 11-oji ir
1991 metų sausio 13-oji? Su kuriant aso-
ciacijas ir nupiešiant pa veikslą, mes ga-
lime pasėti vaikuose tą supratimo sėk-
lą, kodėl kasmet mes, lietuviai, su ypa-
tinga svarba, liū desiu ir džiaugsmu
švenčiame Laisvę. Lietuvos vėliava
yra geltonos, žalios ir raudonos spalvos.
Sujunki me spalvas su datomis. 

Trispalvė ir Lietuvai
svarbios datos

1918 metų vasario 16-oji – tai Lie-
tuvos Nepriklausomybės akto paskel-
bimas. Lietuva pasiskelbia kaip atski-
ra Respublika su savo sie nomis. Visi
tuo metu Lietuvoje gy venantys tapo
Lietuvos piliečiais. Taigi, Vasario 16-oji

Kristijono Donelaičio lituanistinė mokykla pakvietė mokinius, jų tėvelius bei bendruomenės narius į  ypatingą istorijos pamoką.

yra nepriklausomos Lietuvos gi-
mimo diena, tai tarsi mūsų trispal-
vės geltona spalva, simbolizuojan-
ti karštą kaip saulė laisvės troški-
mą. 

Deja, saulė negalėjo šviesti il-
gai, nes atslinko tamsūs ir juodi de-
besys, ir nuo 1940 iki 1990 metų ji
buvo užgožta. Bet ir pro debesis
saulė švie tė ir šildė. Juk ir Lietuvos
himno auto rius Vincas Kudirka
rašė: „Tegul saulė Lietuvoj tamsu-
mas prašalina…” 

Lietuvybė visada šildė žmonių
šir dis, todėl po truputį pradėjo dyg-
ti žali Atgimimo daigai. Visa jėga iš-
 sprogti jie galėjo 1990 metų kovo 11-
ąją, kuri yra švenčiama kaip Lie tu-
vos Nepriklausomybės atkūrimas.
Štai kodėl ji prilyginama žaliai
mūsų vėliavos spalvai. Laisvės troš-
kimas, kuris buvo toks karštas kaip
saulė, pažadino Lietuvą, ir viskas
aplinkui sužaliavo.

1991 metų sausio 13-oji – tai
Lais vės gynėjų diena. Ji prilygina-
ma rau donai vėliavos spalvai, nes
tam, kad vėl neužslinktų juodi de-
besys ir ne sunaikintų visko, kas
buvo atgimę, už Lietuvos laisvę te -
ko pralieti kraują. 

Ir tik dėka visų šių datų mes tu-
 rime Nepriklausomą Lietuvą, galime
išdidžiai giedoti Lietuvos himną ir
plačiai plevėsuoti Trispalve. 

Taigi, supratę, kad visos datos su-
sijusios su tuo pačiu daiktavardžiu
„laisvė” ir skirtingais veiksma žo džiais
„gimė”, „atkūrė” ir „apgynė”, ke liavo-
me į antrą pamokos dalį – dokumenti -
nio filmo peržiūrą.

Filmui pasibaigus –
klasėje tyla

Filmas – tai įžanga į knygą „Din -
gusios tautos pėdsakais”, kurią 2015
metais parašė istorikas, muziejinin kas,
o taip pat ir mano tėvelis Anta nas Ži-
linskas. Filmo žiūrėjimo tikslas – pa-
justi, suprasti bei įsitikinti, kad isto-
riniai faktai ir datos yra toli gražu ne
vien tik skaičiai. 

Prieš žiūrėdami filmą išsiaiški-
nome, kas jungia sąvokas „Amerikos
lietuvis” ir „Lietuvos rusas, lenkas

ar žydas”… Jungia tai, kad ir vieni, ir
kiti turi lietuviškų šaknų ar ryšį su
Lietuva. Kitaip tariant, tokios šeimos
gyvena tarp dviejų, o kartais ir dau-
giau kultūrų. 

Filmo metu visi persikėlėme į ma -
no gimtąjį miestą Vilkaviškį ir su sipa-
žinome su siaubinga Antrąjį pa saulinį
karą išgyvenusios vienos Lie tuvos
žydų šeimos istorija. Tuo me tu Vilka-
viškyje iš 7 263 gyventojų net 3 206 (44
proc.) buvo žydai. Iš tik rųjų istoriniai
faktai ir datos – tai ne tik skaičiai… Tai
bylojo tyla, kuri tvy rojo klasėje filmui
pasibaigus. Ką gi, istorijos mokslas –
tai toks moks las, kuriame be gražių ir
karališkų faktų yra ir labai daug liū-
desio, ne tiesos, tragedijos.

Kaip gimsta istorinė
knyga?

Dokumentinis filmas yra viena
iš vaizdinių priemonių, kuria istori-

niai faktai perduodami iš kartos į kar-
tą. Kita – tai knyga, į kurią taip pat su-
gu la datos, jausmai, istorijos bei iš gy-
venimai. Kas tai yra istorinė kny ga?
Kaip ilgai ji yra rašoma? Kaip ji ku-
riama? Kuo ji skiriasi nuo groži nės li-
teratūros? Į šiuos ir daugelį kitų klau-
simų buvo atsakyta susijungus tiesio-
giniu tiltu (per „Skype”) su Lietuva ir
bendraujant su istorinės knygos „Din-
gusios tautos pėdsakais” autoriumi
Antanu Žilinsku. 

Buvo labai aktualu ir įdomu vai-
 kams sužinoti apie istorinės knygos gi-
mimą, nes KDLM mokiniai pratęsda-
mi „Knygų metus” šiais metais taip pat
kuria knygas. Autorius pasidalijo pa-
tarimais ir konkrečiais pavyzdžiais, ko-
dėl kuriant knygą yra labai svarbu tu-
rėti ir tvirtai laikytis sumanytos temos.
Taip pat paaiškino redaktoriaus svar-
bą, kuris padeda nenuklysti nuo te mos
ir taiso klaidas. Pabrėžė, kad istorinė
knyga – tai tikrų faktų kny ga, tuo ji ir
skiriasi nuo grožinės literatūros. Juk
knyga – tai  sugulančios į istorijos
puslapius, leidžiančios mums pake-
liauti po dešimtmečius, amžius. Tai lyg
laiko mašina, kurią mes valdome skai-
tydami.

Vietoj „viso gero” – „iki”

Pamoką baigėme vaidmenimis
skaitydami vieną iš knygos skyrių –
„Lietuvės motinos širdis”. Ši istorija
yra apie autoriaus mamytę, mano mo-
čiutę, mūsų šeimą. Močiutė taip pat iš-
gyveno Antrojo pasaulinio karo siau-
bus, tačiau badas, skurdas, nepri tek-
lius, nesunaikino motiniškos šilumos,
meilės ir pagarbos kitam.

Pamokos pabaigoje visi susirin ku-
 sieji kartu su mokyklos vedėja Jū rate
Bujanauskas padėkojome knygos au-
toriui, istorikui Antanui Ži lins kui už
skirtą laiką, dėmesį ir isto rinę kelionę
po Vilkaviškį. Ši pamoka taip pat įėjo
į KDLM istoriją, kaip isto rijos pamoka,
pirmą  kartą  vykusi   per „Skype” ir
sujungusi JAV su Lie tuva. Atsisvei-
kindami  nesakėme „vi so gero”, o su
viltimi ištarėme „iki ki tų susitikimų”,
linkėdami vieni ki tiems skaityti, ra-
šyti, kurti ir nepa miršti savo šalies is-
torijos.

Mokytoja Živilė Učku ronienė pristatė knygą
„Dingusios tautos pėdsakais”, kurią 2015 me-
tais parašė istorikas Antanas Žilinskas.
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Praėjusį   sekmadienį,  vasario 14 d., apie 150
lie tuvių susirinko Juno Beach centrinėje
aikštėje švęsti Lie tuvos nepriklausomybės.

Garbingai kilo į viršų lietuviška trispalvė, o jai
pavymui į saulėtą dangų kilo gieda mo Lietuvos him-
no garsai. Aikštėje, tarp siūbuojančių palmių litua-
nis tinės mokyklos ,,Saulėtas krantas” vaikai atliko
programą – padeklamavo patriotinių eileraščių ir
pašoko tau tinių šokių. 

Susirinkusiuosius pasveikino ir žiniomis iš Lie-
tuvos pasidalino amb. Gintė Damušytė. Po minėji-
mo ,,Sau lė to  kranto”  mokinių mamos vaišino vi-
sus skaniais lietuviškais kepiniais bei  gėrimais.
Smagu buvo kartu pa minėti Lietuvos nepriklau-
somybę!

Marytės Prunskytės-Brizgie nės
info ir nuotr.

Pietryčių Floridos Vasario 16-oji 

Švęsti Lietuvos nepriklausomybės dieną centrinėje Juno Beach aikštėje jau tampa tradicija. Šiemet pietryčių Floridos lietuviai sulaukė brangios viešnios – amb. Gintės Damušytės.

Šv. Valentino dieną Juno Beach centre praeiviai galėjo ma-
tyti neįprastą, bet malonų vaizdą – žalių palmių ir mėly-
no dangaus fone tautiniais drabužiais pasipuošusius šo-
kančius vaikus.  

Kviečiame universitetinių aukš tų jų mo-
kyklų studentus (baigusius ne mažiau
kaip antrąjį studijų kursą) ir absolven-
tus (baigusius aukštąsias mokyklas ne
anksčiau kaip prieš dvejus metus iki sta-
žuotės pradžios) at likti praktiką ar sta-
žuotę Lietuvos Res publikos ambasa-
doje, Washingto ne. 

Reikalavimai praktikantams:

– puikios lietuvių ir anglų kalbų ži-
nios;

– puikūs darbo kompiuteriu įgū-
 džiai (praktikantas turi gebėti sava ran-
 kiškai ruošti/ maketuoti rengi nių prog-
ramas, naudotis „Microsofot Office” pa-
ketu; fotografijos įgūdžiai būtų priva-
lumas).

Praktika siūloma ne trum pes niam
nei 3 mėnesių laikotarpiui. Pa geidau-
tina, jog praktikantas galėtų dirbti
bent 3–4 dienas per savaitę. Mak simali

neapmokamos praktikos trukmė – 6
mėnesiai. Praktikos metu studentai
neįdarbinami. Visas su prak tikos arba
stažuotės atstovybėje atlikimu susiju-
sias transporto ir pra gyvenimo išlai-
das apmoka pats studentas ar stažuo-
tojas arba   siunčian čioji   aukštoji mo-
kyk la.

Jei susidomėjote, maloniai prašo-
 me atsiųsti elektroniniu paštu info
@us.mfa.lt: 

– CV;

– motyvacinį laišką (lietuvių kal-
ba);

– asmens tapatybę patvirtinančio
dokumento kopiją (pasas arba as mens
tapatybės kortelė);

– dokumento (diplomo arba pažy-
mos), patvirtinančio studijas (studijų
baigimą) kopiją.

LR ambasados Washingtone info

Lietuvos ambasada JAV kviečia studentus
atlikti praktiką ambasadoje

Juliaus Ludavičiaus tapybos darbų paroda

Šiandieną, vasario 18 d., 6 val. v. SLA 307 Art Space patalpose (307 W 30th Street,
New York, NY 10001) atidaroma Juliaus Ludavičiaus tapybos paroda. Ji veiks iki kovo
19 d., galerijos darbo laikas – antradienis, ketvirtadienis, šeštadienis, nuo 1 val. p.
p. iki 7 val. v.

Julius�Ludavičius�gimė�Vilniuje�1969�m.�1980–1987�m.�mokėsi�M.�K.�Čiurlionio�menų
gimnazijoje�tapybos�klasėje.�1987–1993�m.�tapybos�studijas�tęsė�Vilniaus�dailės�aka-
demijoje.�1993–1997�metais�mokėsi�Hunter�College�(CUNY�City�University�of�New
York),�kur�įgijo�magistro�laipsnį.

Gyvendamas�Lietuvoje�Julius�Lu�davičius�dalyvavo�įvairiose�parodose�bei�meno
grupuočių�veikloje.�1989–1993�m.�kartu�su�menininkais�Gediminu�Urbonu,�Aidu
Bareikiu,�Artūru�Makštučiu,�Gintaru�Sodeika,�Juozu�Milašiumi,�Linu�Liandsbergiu
buvo�grupės�„Žalias�lapas”�nariu.�Ši�grupuotė�orientavosi�į�instaliacijos,�performansų,
akcijos�ir�objektų�meno�formas.

1992–1993�m.�Julius�Ludavičius�kartu�su�Žilvinu�Kempinu,�Ieva�Mar�tinaityte-
Mediodia,�Patricija�Jurkšai�ty�te,�Leila�Kasputiene,�Aidu�Barei�kiu,�Gintu�Vaičiu,�Sau-
liumi�Mažyliu,�Sauliumi�Šumsku,�Giedre�Liliene,�Sauliumi�Kruopiu,�Artūru�Raila�ir�Eval-
du�Jansu�dalyvavo�grupės�„Ge�ros�blogybės”�parodose.

1993�m.�Julius�Ludavičius�gavo�Fulbrighto�stipendiją�studijoms�New�Yorke.�Nuo
tada�menininkas�gyvena�ir�kuria�šiame�mieste.

Nylithuanian.org info
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Redaktorė�Aušra Jasaitytė-Petry •�8830�Magnolia�Court�•�Orland�Park,�IL�60462�•�El.�paštas:�ausra67@sbcglobal.net

SKAUT YBĖS  KELIAS

V.S. FIL. AUŠRA 

JASAITYTĖ PETRY

Jau tradicija tapo Čikagos lietuvių skau-
tų tuntų rėmėjų Bičių būrelio kas dve-
jus metus rengiama geriausio kugelio
ir krupniko recepto kova. Šis ypatingas
lėšų telkimo vajus buvo skirtas Rako sto-
vyklos gerinimui. 

Pirmasis Kugelio ir Krupniko va-
karas vyko 2012 m. Antrasis –
2014 m., o trečiasis –  š. m. vasa-

rio 6 d., šeštadienį. Vakaras vyko Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont, IL.

Geriausio recepto kovoje dalyvavo
11 kugelio kepėjų ir 11 krupniko  ga-
minimo žinovų. Jų rezultatų įvertinti
susirinko  apie 350 žmonių. Buvo  už-
dirbta  apie 17 000 dol. Lėšos bus nau-
dojamos Rako stovyklos atnaujinimui. 

Padėka Bičių būreliui, kuris labai
darbščiai dirbo ir sėkmingai suruošė
šį vakarą. Bičių būrelį sudarė: Taiyda
Chiapetta, Vytenis Lietuvninkas, Re-
nata Borucki, Julija Deuschle, Judita
Hoch, Karina Cicėnienė, Ramunė Pa-
partienė, Kristina Burokaitė, Rima
Veidemanis ir Saulius Šoliūnas, daug
prisidėjo ir kiti. Vakarą su humoru
vedė v.s. fil. Ričardas Chiapetta, apsi-
rengęs tai kaip Bitė, tai kaip Bulvė (Mr.

Potato Head), o pagaliau – kaip Meška
su bite letenoje.

O kas rinko skaniausią kugelį ir
gardžiausią krupniką? Pirmiausia –
teisėjai. Kugelio teisėjai: Angelė Ka-
vakienė, Maya Chiapetta, Marius Kas-
niūnas, Albertas Kerelis ir Lina Bun-
tinienė. Krupniko teisėjai: Pijus Ston-
čius, Justinas Andriušis, Lilė Gelažis,

Eduardo Fabianovich ir Aldona Ur-
bienė. Teisėjai taip įvertino skaniausio
kugelio recepto autorius: pirmoji vie-
ta skirta –  Grandma Anne’s, antroji
vieta – „Kunigaikščių užeigai” ir tre-
čioji – Aušrai Jasaitytei Petry. Krup-
niko teisėjų gardžiausio krupniko re-
cepto autorių vertinimai: pirmąją vie-
tą jie skyrė – Mildai Rudaitytei, antrąją

Bičių būrelis (iš k.): Vytenis Lietuvninkas, Julija Deuschle, Judita Hoch, Karina Cicėnienė, Ramunė Papartienė, Renata Borucki, Kristi-
na Burokaitė, Taiyda Chiapetta, Rima Veidemanis ir Saulius Šoliūnas. Vytenio�Lietuvninko�nuotraukos

Teisėjų išrinktieji krupniko recepto laimėtojai: Raimundas Cicėnas, Milda Rudaitytė ir ,,Brot-
hers Vilgalys” atstovė.

Kugelis ir
Krupnikas
K2v3.0

– ,,Brothers Vilgalys” ir trečiąją – Rai-
mundui Cicėnui.

Po to visus kugelius ir krupnikus
ragavo ir vakaro dalyviai.  Jų vertini-
mu skaniausias kugelis buvo Mildos
Corner Market, antrąją vietą jie skyrė
„Kunigaikščių užeigai”, o  trečioji vie-
ta atiteko Onutei Smilgienei. Gar-
džiausias krupnikas: pirmoji vieta –
Raimundui Cicėnui, antroji vieta – Ri-
mui Bacevičiui ir trečioji – Arui Lin-
takui.

Vakaras buvo labai sėkmingas ir
lėšų buvo  surinkta daug, bet jų Rako
stovyklos atnaujinimui reikia dar dau-
giau. Jei negalėjote dalyvauti ir nori-
te paremti lietuvius skautus ir Rako
stovyklą, galite aukoti paštu arba in-
ternetu. Čekius rašykite: LSA (Lit-
huanian Scouts Association) ir siųski-
te: Camp Rakas 14911 127th St. Le-
mont, IL 60439 arba el. paštu: www.ra-
kas.org.

Nuoširdus ačiū visiems, kurie pri-
sidėjo prie šio sėkmingo vakaro ruošos.
Dėkojame visiems, kurie atvyko. Pa-
simatysime tradicinėje Čikagos skau-
tų pavasarinėje šventėje, Kaziuko mu-
gėje, kuri vyks sekmadienį, kovo 6 d.,
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.

Kelios „Kugelio ir Krupniko”
akimirkos per 

Audronės Kižytės
fotoobjektyvą

Ričardas Chiapetta bitės kostiumu pralinks-
mino daly vius. Tačiau dar juokingiau buvo, kai
mažiukas meškiukas ant savo pečių bandė neš-
ti šį didelį bitiną...

Erika Jokubauskaitė, Eddie Brooks  ir Darius La-
las siūlo jų gamintą krupniką. Juk krupnikas
prie kugelio – būtinas!

Vicky Stropus, Dalia Stropus, Lidija Viktora, Karina Cicėnienė, Blake Ži-
linskas džiaugėsi kugeliu, krupniku ir bendravimu.

Draugai – Renė Andriušytė, Dovas Kaunelis, Marius Žymantas, Vikto-
ras Jucas, Julija Vallee-Andriušienė smagiai kartu praleido vakarą.

Darbščiausios skautės – Kaja Stroputė, Laila
Veide manis ir Ariana Chiapetta – dirbo visą dieną,
nuo renginio pra džios iki pabaigos, ir net surinko
1 700 dol. iš   loterijos bilietų.

Alana Jodwalis mėgsta kugelį ir tai iš-
duoda jos šypsena...
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Čikagos Filisterių skautų
sąjungos renginiai:

Vasario 19 d.,�penktadienį�–�Koldūnų�gaminimo�vakaras
Vasario 20 d., šeštadienį�–�Rekolekcijos
Vasario 21 d., sekmadienį� �–�Vasario�16-osios�sueiga� ir
paskaita
Kovo 5 d., šeštadienį�–�pasiruošimas�Kaziuko�mugei
Kovo 6 d., sekmadienį�–��Kaziuko�mugė

Koldūnų gaminimo vakaras
Vasario 19 d., penktadienį,�nuo��4�val.�p.�p.� � iki�9�val.�v.
Pasaulio�lietuvių�centre�gaminsime�koldūnus.
Kaziuko�mugei�reikia�padaryti��apie�10�000��vienetų.
Atvykite�jums�patogiu�laiku.�Daug�rankų�didžią�naštą
neša.�Daugiau�informacijos:
www.facebook.com/events/1703307996550579/

Gavėnios rekolekcijos
Vasario 20 d.,� šeštadienį,� nuo� 9� val.� r.� iki� 4� val.� p.� p.
Ateitininkų�namuose�vyks�rekolekcijos�–�„Gailestin�gu�-

mas�– įžengti�į�kito�chaosą”.�Jas�ves�s.�Ligita�Ryliškytė,�SJE
–�Eucharistinio�Jėzaus�sesuo,�me�di�cinos�mokslų�daktarė,
šiuo metu� studijuojanti� sistematinės� teologijos� dok�to-
rantūros�programoje�Bos�tone. Rekolekcijas�ruošia�Atei�-
tininkų�namų�valdyba�ir�Čikagos�Akademinių�skautų�są�-
jūdis.�Prašome�registruotis pas�Vidą�Maleiškienę, vidajo-
nas@sbcglobal.net arba�tel.  630-257-8087. 

ASS Vasario 16-tosios sueiga ir paskaita
Vasario 21 d.,� sekmadienį,� 1� val.� p.� p.� Ateitininkų� na�-
muo���se�fil.�dr.�Robertas�Vitas��pasidalins�mintis�apie�Lietu�-
vos�politinę�situaciją�ir��Lietuvos�ryšius�su�JAV�Šaltojo�ka�-
ro�metais.�Bus�iškilminga�sueiga,�vaišės.�Meninės�dalies
at�likėjos�sesės�Tessa�ir�Monika�Papartytė.�Prašome�dėvė-
ti�ASS�uniformas.

Pasiruošimas Kaziuko mugei 
Kovo 5 d.,  šeštadienį, 10�val.�r.�Vydūno�fondo�kambary-
je,�PLC,�vyks�pasiruošimas�Kaziuko�mugei.�Kviečiame�da�-
�lyvauti� ir� prisidėti� prie� paruošiamųjų� darbų� (versime
ries�tainius).��
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Lietuvos skautijos ir Lietuvos lenkų har-
cerių (skautų) sąjungos atstovai Vasario
16-ąją šiemet minėjo kartu dalyvaudami

valstybiniuose renginiuose.
„Stebint įvykius Ukrainoje ir kituose karš-

tuose pasaulio taškuose, dabar ypač svarbus tam-
pa visus pasaulio skautus vienijantis šūkis:
‘Dievui, Tėvynei, Artimui’, o skautų pasisvei-
kinimas ‘Budėk!’ įgauna naują prasmę. Džiau-
giuosi, kad šiemet Vasario 16-ąją mūsų jaunimas
minėjo kartu su broliškos Lietuvos lenkų orga-
nizacijos atstovais, taip stiprinant bendradar-
biavimą ir meilę Lietuvai”, – sakė Lietuvos
skautijos vyriausioji skautininkė Ieva Žilins-
kienė.

„Džiaugiuosi, kad dvi organizacijos suvie-
nytos bendru šūkiu, idėja bei atsakingu jaunimo
ugdymo tikslu šiemet Lietuvos valstybės atkū-
rimo dieną minėjo kartu”, – pritarė Lietuvos len-
kų harcerių (skautų) sąjungos pirmininkė Sa-
bina Maksimovič.

Skautai drauge dalyvavo Lietuvos valstybės
atkūrimo dienos renginiuose Vilniuje – trijų Bal-
tijos valstybių vėliavų pakėlimo iškilmėse Si-
mono Daukanto aikštėje, taip pat Vasario 16-osios
minėjime prie Signatarų namų. Prieš oficia-

lius renginius skautai neformalioje aplinkoje
bendravo prie arbatos puodelio, pristatė savo tra-
dicijas, aptarė galimą bendradarbiavimą ateityje.

Renginį sumanę dviejų organizacijų atstovai
Vytautas Beniušis ir Kamilija Sinkevič viliasi,
kad tokie renginiai ne tik prisidės prie geresnio
vieni kitų pažinimo, padės sklaidyti visuomenėje
vis dar pasitaikančius mitus apie tautines ben-
drijas, bet ir paskatins rasti daugiau bendrų veik-
los galimybių.

Lietuvos skautija yra didžiausia skautų or-
ganizacija šalyje, vienijanti apie 2 500 skautų iš
įvairių Lietuvos vietovių. Su šūkiu „Dievui,
Tėvynei, Artimui” skautija ugdo pilietiškus,
kūrybingus, atsakingus ir savimi pasitikinčius
žmones, kuriems svarbi jų šalis ir šalia esantys
žmonės.

Lietuvos lenkų harcerių (skautų) sąjunga
yra viena didžiausių ir dinamiškiausių lenkiš-
kų organizacijų Lietuvoje vienijanti apie 600 har-
cerių iš Vilniaus bei Vilniaus rajono. Organiza-
cija vienija vaikus ir jaunimą, o jos pagrindinis
tikslas yra jaunų narių dvasinio ir fizinio vys-
tymosi ugdymas remiantis šūkiu „Dievui, Tė-
vynei, Artimui”.

Bernardinai.lt

Lietuvių ir lenkų skautai kartu minėjo Vasario 16-ąją

Teisėjų išrinktieji kugelio recepto laimėtojai: Aušra Jasaitytė Petry, Grandma Anne’s atstovas, „Kunigaikščių
užeigos” atstovė, Grandma Anne’s atstovai.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

LAURYNAS R. MISEVIČIUS

Kai 1996 metais Portlande (JAV) pasaulį išvydo Arvydo
Sabonio jau niau sias sūnus Domantas, niekas ne-
 galėjo įsivaizduoti, kad po 20 metų į „Rožių miestą”
jaunėlis sugrįš kaip kaimyninės Washingtono valstijos
– Spokane Gonzaga University „Bull dogs” vaikinų
krepšinio komandos vedlys.

Tų pačių 1996-ųjų gegužę Uni ver sity of  Portland
komanda pa teikė didžiausią visų laikų savo
aukštosios mokyklos istorijoje siurprizą, nu-

tildžiusį, atrodytų, neįveikiamus „Bulldogs” ir iš-
kovojusi kelialapį į NCAA pirmojo diviziono finali-
nį turnyrą.

Tačiau š. m. vasario 12 d.,  jaunasis Sabonis ir
kiti Gon zaga Univer si ty krepšininkai tvirtai laikė
visų rungtynių vairą savo ran kose ir gana lengvai
iškovojo dvide šimtą pergalę šių metų WCC kon fe ren-
cijos reguliariajame sezone. Pats Domantas savo gim-
tojo miesto universiteto komandai įmetė 17 taškų,
sugriebė 11 atšokusių kamuolių ir pasiekė dvi gubą
dviženklį.

Jam puikiai talkino Amerikos lietuvis Kyle
Dranginis, surinkęs 16 taškų bei pataikęs 4 tritaškius
meti mus (tuo metu visa Gonzaga Univer sity ko-
manda jų įskraidino net 15, vasario 11-osios vakarą
University of  Portlando įveikusi aiškia persvara –
92:66).

Nors kartą per metus atvykda mas į Portlandą su
savo komandos draugais Domantas gali pelnytai ti-
 kėtis pergalės, vis dėlto abejotina, ar jis ir visa Gon-
zaga University rinkti nė tikėjosi sulaukti palaiky-
mo iš tokios didelės grupės sirgalių, kilu sių iš kito
pasaulio krašto!

Net ir septynis sezonus NBA „Portland Trail Bla-
zers” rungtynia vęs Arvydas Sabonis (Sabas) vargu
ar kada sulaukė tokio organizuoto lietuvių desanto
„Rožių kvartale”, kokiu ga lėtų pasigirti praėjusį pen-
ktadienį „Chiles” arenoje žaidęs jo jauniausias sū-
nus.

Vieną iš lietuvių, atėjusių vasa rio 11-ąją palai-
kyti Domanto ir „Bull dogs”, puikiai pažinojo ir jo tė-
vas Arvydas. 1991-aisiais jaunas kino ope ratorius
Edis Jurčys persikraustė iš Los Angeles į Portlandą
bei užsire gistravo tarptautinėje vertėjų mokykloje,
o būtent per ją Edį ir susirado „Trail Blazers”, ieškoję
Lietuvos krep šinio legendai vertėjo iš anglų į lietu-
vių kalbą.

D. Sabonio trenerio noras: „Būtų įdomu jį išvysti JAV rinkti nėje”

Edis bendravo su Sa-
bonių šeima penkerius
metus. Šalia Portlando
zoologijos sodo gyvenu-
siems lie tu viams E. Jur-
čys ne tik talkino tvar-
 kant kasdienius reika-
lus, bet ir įamžino ma-
žųjų Saboniukų vaikystę.
Fotografijos pagrindų iš
menininko pramoko ir
pats Arvydas. Į dviejų
uni versitetų komandų
varžybas Edis atvyko ne-
šinas Sabonio vaikų
nuotrauka, daryta Arvy-
do namuose, tačiau pats

nebeprisiminė, kuri iš atžalų yra Domantas. Tuo
metu Sabo jau nėlis iškart atpažino save ankstyvoje
vaikystėje ir suraitė autografą Edžio atminčiai.

Po rungtynių su spaudos atstovais trumpai
bendravęs ilgametis „Bulldogs” vaikinų krepšinio
komandos treneris Mark Few taip pat pa žymėjo lie-
tuvių bendruomenės indėlį palaikant kaimynus iš
Washingtono valstijos, džiaugėsi puikiu savo žai dėjų
pataikymu iš toliau, būtent ir nulėmusiu greitą jo
auklėtinių ati trūkimą antrajame kėlinyje.

Gonzaga University dvikova su University of Portland va-
sario 11-ąją – Domantas „pravalo” kelią link varžovų krep-
šio. Lietuviška palaikymo komanda Portlando universitete iškart po varžybų su Domantu Saboniu.

Susitikimo pradžioje į tvirtus Portlando „Pilots”
gynybos gniaužtus papuolęs lietuvaičių numylėtinis
sunkiai rinko taškus, neretai prieš Domantą  išdyg-
da vo net 3 varžovai, bet po pertraukos Oregono val-
stijos krepšininkai greitai pavargo.

„Labai būtų įdomu Domantą ka da nors išvysti
ir JAV olimpinėje komandoje, – su vos juntama sar-
kazmo gaidele, išvydęs lietuvius žur na lis tus, prasi-
tarė M. Few. – Bet aš pa žįstu vieną didelį žmogų iš Lie-
tuvos, kuris to niekuomet savo vaikams neleistų.”

Tačiau to net sapnuose neišdrįs tų padaryti ir pats
Domantas, žur na listams prisipažinęs, jog netgi ofi-
cia liame savo universiteto pristatymo lankstinuke bei
Gonzaga „Bull dogs” tinklalapyje išsireikalavo, kad
jo kilmės vietoje būtų įrašytas mies tas prie Nemuno
– Kaunas, o ne Port lan das, nors pastarajame D. Sa-
 bonis pra leido šešerius pirmuosius savo gy venimo
metus.

Kartais Domantui nuobodoka, neturi jis kol kas
ir draugės, tačiau žino, kad būtinai ieškos lietuvės.
Mo notonišką kasdienybę prasklaido dažnai savo
jaunėlio atskrendantys aplankyti broliai, štai ir Ka-
lėdas Žygimantas su Tautvydu šventė kar tu užjūry-
je pas Domą.

Kitą mėnesį jis pamatys ir abu tėvus – Arvydas
su Ingrida atskris su savo jauniausiu sūnumi susitikti
Las Vegase – į Amerikos lošimų sostinę Gonzaga „Bul-
ldogs” kviečiami dalyvauti savaitgalio krepšinio
turnyre.

Domantas pasirašo savo marškinėlius Portlando LB pirmi -
ninkei  Ingridai Misevičienei.

Ingrida Misevičienė, Domantas Sabonis ir ŠALFASS pirmi-
ninkas Lau rynas R. Misevičius
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27-erių� metų� boksinin-
kas�Egi�dijus�Kavaliauskas�ne-
pabūgo�vieno�rimčiausių�kar-
jeros�išban�dymų.�Vasario�14�d.,
šeštadienį,� Califor�ni�joje,� JAV
vykusiame�bokso�turnyre�lie-
tuvis�susikovė�su�amerikiečiu
Prenice� Brewer.� Kova� buvo
sustabdyta�antrame� raunde,
nuo�jo�pradžios�praėjus�tik�1
min.�24�sek.�Lietuvis�savo�smū-
giais�užtikrintai�siuntė�varžo-
vą� į� nokdaunus,� kol� galiau-
siai� E.� Kavaliauskui� pergalė
buvo�už�skaityta�techniniu�no-
kautu.�E.��Ka�valiauską�iškovo-
jo�12-ą�pergalę�per�savo�kar-
jerą�iš�tiek�pat�galimų,�net�11
iš�jų�jis�laimėjo�nokautais.

JAV studentų (NCAA) krepšinio ly-
gos čempionate vasario 14 d.
„Evans ville Purple Aces” koman-

da, kuriai atstovauja lietuvis Egidijus
Mockevičius, svečiuose 74:73 (50:36, 24:37)
įveikė Čikagos „Loyola Ramb lers” ko-
mandą.

Starto penkete rungtynes pradė jęs
E. Mockevičius savo žaidimu su žavėjo
krepšininko palaikyti atvykusius Či-
kagos lietuvius: Egidijus per 36 min. pel-
nė 24 taškus (dvitaškiai 11/14, baudos
2/2) ir buvo rezultatyviausias susitiki-
mo žaidėjas. Jis dar at kovojo 16 kamuo-
lių, blokavo net 7 me timus, suklydo 1 ir

prasižengė 2 kartus.
„Evansville Purple Aces” komandos

sąskaitoje – 20 pergalių ir septyni pra-
laimėjimai.

Šiame NCAA sezone spindintis E.
Mockevičius vidutiniškai pelno po 18,6
taško ir atkovoja 14,8 kamuolio. 

Iš Kuršėnų kilęs krepšininkas, kar-
 tu su kita NCAA žvaigžde Do mantu Sa-
boniu („Gonzaga Bulldogs”) yra kandi-
datai laimėti prestižinį NBA legendos
Kareem Abdul-Jab bar  apdovanojimą,
kuris įteikiamas geriausiam sezono
NCAA vidurio puolėjui.

Ričardui Berankiui (ATP–102)
nepavyko patekti į Tennes-
see valstijoje vykstančio ATP

serijos tarptautinio „Memphis
Open” vyrų teniso turnyro finalą.
25-erių lietuvis pusfinalyje 6:2, 3:6,
4:6 nusileido 18-mečiui amerikiečiui
Taylor Fritz (ATP–145). Susitiki-
mas truko 1 val. 42 min.

Tai būtų buvęs pirmasis tokio
rango turnyro finalas lietuviui. Už
pergalę T. Fritz gaus 150 taškų bei
57 tūkst. 910 JAV dol. čekį.

R. Berankis tenkinosi 90 ATP
taškų ir 31 tūkst. 370 JAV dol. čekiu.

R. Berankis galingai žaidė pir-
mame sete, kurio metu laimėjo net
tris varžovo padavimus, o savuosius
laimėjo gana užtikrintai – galingai
pa davė kamuoliukus varžovui ir
ne leido pagalvoti apie intrigą.

Kol lietuvis buvo šaltakraujiš-
kas ir tikslus, T. Fritz akivaizdžiai
nervinosi. Tiesa, pasinaudojus R.
Beran kio klaidomis jam pavyko
laimėti vieną mūsiškio padavimą –
6:2.

Antrame sete viskas pasikeitė
– R. Berankis dažniau klydo, T.
Fritz atrodė užtikrinčiau ir laimė-
jo kelis lietuvio padavimus bei iš-
plėšė trečią setą – 6:3 amerikiečio
naudai.

Trečiame sete jau karaliavo
šviežiau atrodęs T. Fritz, kuris lai-
 mėjo vieną pirmųjų R. Berankio pa-
davimų. Tačiau lietuviui pavyko
atsitiesti ir laimėti varžovo pada-
vimą – 4:4, bet dvigubą klaidą ant-
rą kartą susitikime padaręs R. Be-
rankis nu braukė visas savo pa-
stangas – pra laimėjo savo padavi-
mą, atsiliko 4:5 ir galiausiai pra-
laimėjo.

Aštuoniolikmetis T. Fritz pra-
ėju sių metų vasario 16 dieną buvo
vos 937-oje ATP vietoje, tačiau per
metus į viršų pakilo beveik per 800
laiptelių. T. Fritz laikomas vienu ta-
lentingiausių jaunųjų žaidėjų, ku-
rie ateityje gali užkopti ant aukš-
čiausio ATP laiptelio.

R. Berankio šuolis
ATP vertinimų lentelėje

Teniso profesionalų asociacijos
(ATP) vertinimų lentelėje lietuvis R.
Berankis iš 102-osios vietos pakilo

į 79-ąją. 25-erių metų lietuvis turi
671 tašką.

24-erių metų Laurynas Grigelis
(166 tšk.) iš 294-osios vietos smuk-
telėjo į 295-ąją, o 20-metis Lukas Mu-
gevičius (33 tšk.) iš 749-osios pozi-
cijos pakilo į 735-ąją. 

Tebepirmauja serbas Novak
Džokovič (16 790 tšk.). Antrąją vie-
tą užima britas Andy Murray (8855
tšk.), trečiąją – šveicaras Roger Fe-
derer (8795 tšk.). Latvis Ernestas
Gulbis (701 tšk.) iš 80-osios pozicijos
pakilo į 75-ąją.  Iš viso klasifikuoti
2 259 tenisininkai.

L. Grigelis kartu su italu 
laimėjo dvejetų turnyrą

Pergalingai Tarptautinės teni-
so federacijos (ITF) „Egypt F4 Fu-
tures” vyrų teniso turnyro Egipte
dvejetų varžybas baigė trečioji ver-
tinimų lentelėje esanti Lauryno
Gri -gelio ir italo Claudio Fortunos
pora.

Vasario 13 d. finale lietuvio bei
italo duetas per 1 valandą ir 22 mi-
nutes dvejuose setuose – 6:3, 7:6
(7:5) – nugalėjo čekus Tomaš Papik
ir Pavel Štaubert.

Kartu su pagrindiniu prizu nu-
ga lėtojams atiteko 620 JAV dol. če-
kis bei po 18 ATP dvejetų vertinimo
taškų. Finalą pralaimėję čekai ten-
kinosi 360 dolerių čekiu ir po 10 ATP
dvejetų klasifikacijos taškų.

Tai buvo trečiosios šiemet bei
keturioliktos per visą karjerą L.
Gri gelio laimėtos ITF serijos tur-
nyrų dve jetų varžybos. Pirmąją per-
galę šiemet lietuvis iškovojo sausio
17-ąją Maroke, žaisdamas poroje su
rumu nu Adrianu Unguru, o antrą-
ją – prieš savaitę „Soho Square
Egypt F3 Men’s Futures” teniso tur-
nyro Egipte kartu su C. Fortuna.

295-tą vietą pajėgiausių plane-
tos tenisininkų sąraše užimantis 24-
erių metų L. Grigelis vienetų var-
žybų šešioliktfinalyje per 78 minu-
tes dvejuose setuose – 2:6, 4:6 – turėjo
pripažinti 28-erių metų prancūzo
Lau rent Rochette (ATP–535) pra-
našumą, tenkinosi 104 dolerių čekiu
bei pa sitraukė iš tolesnių varžy-
bų. ITF seri jos vyrų teniso turnyro
Sharm El-Sheikh prizų fondą su-
darė 10 tūkst. dolerių.

Amerikos lietuvių tinklinio lygos
(ALTL) varžybose, vykusiose Va-
len tino dieną – vasario 14-ąją, ne-

tikėtą pralaimėjimą patyrė „Atlantic
Ex press” tinklininkai. 

Keturiskart ALTL čempionai re-
zultatu 1:2 (25:20, 22:25, 30:32), po ypa-
tingai atkaklios kovos turėjo pripažinti
ketvirtoje vietoje žengiančios „Šiaulių”
komandos pranašumą.

Suklupus „Altantic Express”, prie jų
priartėjo užtikrintą pergalę pasiekę
„Panevėžio” tinklininkai. Pastarieji pra-
ėjusį sekmadienį rezultatu 3:0 (25:7,
25:15, 25:16) nugalėjo „Pilėnų” komandą
ir dabar pane vėžiečius nuo  vis dar pir-
maujančios „Atlantic Express” skiria
vos 3 taš kai.

Tris taškus į savo sąskaitą ne sun-
kiai įsirašė ir trečioje vietoje žengiantys
„Gubernijos” tinklininkai, kurie rezul-
tatu 3:0 (25:20, 25:16, 25:16) įveikė „Ne-

muno” komandą.
ALTL naujokams „Lockport” tink-

lininkams net nereikėjo lieti pra kaito
tinklinio aikštelėje: nesusirin kus BG
„Team” komandai, jiems pergalė 3:0
atiteko be žaidimo. 

Kito turo rungtynes ALTL ko man-
dos žais vasario 21 d. Visą varžybų tvar-
karaštį galima rasti internete – www.
tinklinis.com. 

ALTL turnyrinė lentelė 
(vieta, komanda, taškai):

1. „Atlantic Express” 25
2. „Panevėžys” 22
3. „Gubernija” 21
4. „Šiauliai” 20
5. „Nemunas” 12
6. BG „Team” 11
7. „Lockport” 8
8. „Pilėnai” 2

Po puikaus pasirodymo JAV vykusiose „Memphis Open” vyrų teniso varžybose
R. Berankis (ATP) vertinimų lentelėje iš 102-osios vietos pakilo į 79-ąją.

R. Berankis į finalą nepateko

Įspūdingą Egidijaus Mocke vi čiaus (v.) žaidimą stebėjo ir Čikagos lietuvių būrys

E. Mockevičiaus monstrišku žaidimu
žavėjosi ir Čikagos lietuviai

„Panevėžys” vejasi ALTL čempionus

E. Kavaliauskas apdovanojo amerikietį smūgių virtine 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Lietuvos apdovanojimai nusipelniusiems  

Radikalūs Ukrainos prezidento pasiūlymai
Kijevas (ELTA) –

Ukrainos prezidentas
Petro Porošenko para-
gino ministrą pirmi-
ninką Arsenijų Jace-
niuką palikti postą ar-
gumentuodamas, kad
taip būtų atkurtas pa-
sitikėjimas valdžia. 

„Kad būtų atkurtas
pasitikėjimas valdžia,
prezidentas reikalauja
generalinio prokuroro
ir ministro pirmininko
atsistatydinimo”, – rašė
Prezidento atstovas. 

Praėjusią savaitę paaiškėjo, kad
trys iš keturių valdančiosios daugu-
mos frakcijų Ukrainos parlamente
reikalauja premjero A. Jaceniuko at-

sistatydinimo. Vienintelė politinė
jėga, prieštaraujanti atsistatydini-
mui yra paties A. Jaceniuko „Liaudies
frontas”.

Vilnius (Prezidentūros info) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė Vals-
tybės atkūrimo dienos proga už nuo-
pelnus Lietuvai apdovanojo 35 asme-
nis, tarp jų – buvusį Izraelio prezidentą
Shimon Peres.

Jam skirtas ordino „Už nuopelnus
Lietuvai” Didysis kryžius. Prezidentės
dekrete nurodoma, kad Sh. Peres įver-
tintas kaip taikos Artimuosiuose Ry-
tuose skleidėjas bei aktyvus Lietuvos
ir Izraelio partnerystės puoselėtojas.

„Šiandien aš labai džiaugiuosi,
kad valstybės vardu galėsiu Jums pa-
dėkoti, nes visi Jūs, iš įvairių sričių –
kas piešdamas valstybę, kas ją ginda-
mas, kas išdainuodamas, kas įvairiai
dirbdamas darbus – Jūs šlovinate vals-
tybę ir jos vardas yra šiandien girdi-
mas ir gerbiamas. Ir Jūs visi prisidė-
jote prie to. Todėl neskaitysiu kalbų, o
nusilenksiu Jums ir padėkosiu – ačiū”,
– įteikdama apdovanojimus Prezi-

dentūroje sakė D. Grybauskaitė.
Ordino „Už nuopelnus Lietuvai”

Komandoro kryžiais įvertinti NATO
Sąjungininkių pajėgų ir JAV pajėgų
Europoje vyriausiasis vadas generolas
Phillip Mark Breedlove, JAV sausumos
pajėgų Europoje vadas generolas lei-
tenantas Frederick Benjamin Hodges.

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai”
Karininko kryžių pelnė NATO Jungti-
nių pajėgų vadavietės Briunsume vadas
generolas Hans-Lothar Domrose. 

Tarp apdovanotųjų – ir bendrovės
„Thermo Fisher Scientific Baltics”
generalinis direktorius Algirdas Mar-
kauskas, taip pat tapytojas Šarūnas
Sauka, rašytojas Herkus Kunčius. Ap-
dovanojimus atsiėmė ir politologė
Ainė Ramonaitė, žurnalistai Eglė Bu-
čelytė ir Olegas Kurdiukovas, „Vaikų
linijos” vadovas Robertas Povilaitis bei
„Jaunimo linijos” direktorius Pau-
lius Skruibis.

Damaskas („Draugo” info) – Tur-
kija ir Prancūzija tvirtina, kad prieš
ligonines Šiaurės Sirijoje įvykdyti
oro antskrydžiai yra karo nusikalti-
mai. Jungtinių Tautų duomenimis
per antskrydį ligoninėje žuvo iki 50
žmonių. 

Turkijos užsienio reikalų mi-
nistras dėl atakų apkaltino Rusiją.

Kremlius pareiškė, kad įtarimai, esą
Rusijos oro pajėgos sunaikino ligo-
ninę Sirijoje, yra nepriimtini ir at-
metė bet kokius kaltinimus. Tačiau
kai kurios organizacijos teigia tu-
rinčios pakankamai įrodymų, ku-
riais remiantis galima teigti, jog kal-
tinimai Rusijos kariškiams yra vi-
siškai pagrįsti.  

Vilnius (BNS) – Lietuvos žydų
bendruomenė pasiūlė viešai paskelbti
bendrojo pobūdžio duomenis apie dau-
giau kaip 2 tūkst. asmenų, kurie, anot
istorikų tyrimo, galėjo prisidėti prie
Holokausto Antrojo pasaulinio karo
metais.

Žydų bendruomenė siūlo pa-
skelbti, kokia sąraše esančių asmenų
dalis tiesiogiai dalyvavo žudynėse, o
kiek prisidėjo netiesiogiai, kiek iš jų
buvo nuteisti, ar tarp jų yra asmenų,
kurie buvo kaip nors pagerbti valsty-

bės, kokiose struktūrose jie dirbo.
Viešinti būtų galima tas pavar-

des, dėl kurių baigti teismo procesai.
Prašoma prokuratūros patikrinti,

kiek sąraše yra asmenų, kurie nebuvo
nuteisti, bet dar yra gyvi, ir jei tokių
yra, kelti baudžiamąsias bylas jų at-
žvilgiu.

Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimų centras yra pa-
rengęs apie 2 tūkst. asmenų sąrašą, ku-
rie prisidėjo prie Holokausto. Jis per-
duotas Vyriausybei.

Vilnius (BNS) – Siūloma panai-
kinti landą, kuri karo prievolininkams
leidžia išvengti šaukimo. Dabar įsta-
tyme nenustatyta, kaip karo prievoli-
ninką informuoti apie šaukimą, jei
nurodymo atvykti į karo prievolės
centrą jam nepavyko įteikti asmeniškai
ar šeimos nariams, taip pat įstaigoms,
kurios susiję su prievolininku darbo,

mokslo ir studijų teisiniais santykiais.
Siūloma įstatyme įrašyti pareigą

karo prievolininkams internete sekti
Krašto apsaugos ministerijos svetai-
nėje skelbiamus šauktinių sąrašus, o
viešą paskelbimą juose laikyti nuro-
dymu atvykti į karo prievolę admi-
nistruojančią krašto apsaugos sistemos
instituciją.

Berlynas (BNS) – Europos moks-
lininkai pranešė liovęsi siųsti ko-
mandas kosminiam zondui „Philae”,
išblėsus viltims, kad dar pavyks at-
gaivinti aparatą, prieš daugiau negu
metus tapusį pirmuoju, kurį pavyko
nutupdyti ant kometos branduolio
paviršiaus.

Vokietijos aerokosminis centras
(DLR) nurodė, kad paskutinis kon-
taktas su zondu buvo užmegztas liepos
9 dieną, bet vėlesni mėginimai susi-
siekti buvo nesėkmingi. 67P/Čuriu-
movo-Gerasimenko kometai smar-
kiai nutolus nuo Saulės, temperatūra
šešėlyje nukrinta žemiau minus 180
laipsnių Celsijaus, o skalbyklės dydžio
kibernetinė laboratorija tokiomis są-
lygomis negali veikti.

Zondo nusileidimas 2014 metų
lapkritį nebuvo visiškai sklandus:

„Philae” nesugebėjo prisitvirtinti
harpūnais prie kometos ledinio pa-
viršiaus ir triskart nuo jo atšoko, kol
galiausiai nutūpė arti skardžio, dėl
kurio metamo šešėlio aparato saulės
baterijos gaudavo mažiau energijos
negu planuota.

Vis dėlto prieš nutrūkstant ryšiui
„Philae” spėjo atsiųsti daug duomenų
apie tą dangaus kūną, kuriuos moks-
lininkai analizuos dar ne vienerius
metus, nurodė DLR.

Aplink 67P besisukantis kosminis
aparatas „Rosetta”, atgabenęs „Phi-
lae” prie to dangaus kūno, toliau
rinks mokslinius duomenis iki rug-
sėjo, kai jis irgi bus nukreiptas nusi-
leisti ant kometos paviršiaus.

Šiuo metu kometa skrieja už maž-
daug 222 mln. km nuo Žemės, tarp
Marso ir Jupiterio orbitų.

Mokslininkai prarado viltis atgaivinti „Philae”

Kinija įspėjo JAV 
Washingtonas (ELTA) – Kinijos

užsienio reikalų ministerija perspėjo
Jungtines Amerikos Valstijas, kad
joms grės rimtos pasekmės, jeigu
aikštė Washingtone priešais Kinijos
ambasadą bus pavadinta prodemok-
ratiško disidento ir Nobelio taikos pre-
mijos laureato Liu Xiaob vardu. 

JAV Senatas vienbalsiai parėmė
planą aikštę pavadinti Liu Xiaob var-
du. Kinijos valdžią disidentą laiko nu-

sikaltėliu. 2009 m. jis buvo nuteistas
11 metų kalėjimo Kinijoje dėl ardo-
mosios veiklos, kai suorganizavo pe-
ticiją, raginančią nutraukti vienpar-
tinį valdymą. 

Baltųjų rūmų atstovas pareiškė,
kad Prezidento Barack Obama pata-
rėjai jam rekomendavo įstatymą ve-
tuoti, nes tai nėra veiksmingas būdas
išlaisvinti Liu Xiaob iš kalėjimo. 

Subombarduota ligoninė – kaltinama Rusija 

Bus sunkiau išvengti kariuomenės 

Ragina gelbėti Gedimino pilies kalną

Arsenijus Jaceniukas, Petro Porošenko.
AFP/Scanpix�nuotr.

Siūlo viešinti Holokausto dalyvius

Vilnius (1 psl.) – Pasitvirtino Lie-
tuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos (LGT) atliktų tyrimų iš-
vada, kad Gedimino pilies kalno šiau-
rinio šlaito vakarinės dalies deforma-
cijos yra aktyvios – nuslinko paviršinis
sluoksnis.

LGT ragina kuo skubiau užkirsti
kelią šio kalno deformacijoms. „Jeigu
nieko nebus daroma, padėtis nuolat blo-
gės dėl meteorologinių sąlygų. Šlaitų
deformacijai ir slinkimui įsibėgėjus,
šiuos procesus sustabdyti labai sunku,
sudėtinga ir brangu, o kartais net neį-
manoma”, – sako LGT direkto-
rius Jonas Satkūnas. Jo žodžiais,
išeitis viena – Gedimino kalno
inžinerinėms geologinėms ir geo-
techninėms problemoms spręsti
pirmiausia būtina atlikti geolo-
ginius ir geofizinius tyrimus.

Šio kalno šlaituose pastarai-
siais dešimtmečiais nuošliaužos,
plyšiai, įgriuvos ir įslūgos atsi-
randa nuolat, todėl jo būklei ste-
bėti reikia įrengti automatizuotą
elektroninę sistemą. Ji leistų ma-

tuoti, registruoti, analizuoti įvairius
geologinius pokyčius ir reaguoti, jeigu
jie pavojingi. Avarinei situacijai iš-
vengti objekto valdytojas turėtų atsi-
žvelgti į gautą informaciją ir imtis
veiksmų.

Dėl Gedimino kalvos sudėtingos
geologinės struktūros ir stačių šlaitų
praeityje būta ir katastrofiškų grunto
nuošliaužų.

Gedimino pilies kalno šiaurinės
pusės grunto nuošliauža – opiausia, bet
ne vienintelė šio kalno ir jo prieigų geo-
techninė problema. 

Briuselis (BNS) – Europos Są -
junga (ES) nebetaikys sankcijų Bal -
tarusijai, tačiau lieka galioti gink lų
embargas ir sankcijos keturiems
asmenims, kurie kaltinami dėl iki
šiol neišaiškinto žmonių dingimo.

ES panaikindama sankcijas ti ki-
 si, kad Baltarusija darys pažangą
opozicinių partijų, politinių kalinių,
bendradarbiavimo su tarptautinė-
mis organizacijomis branduolinės

saugos srityje klausimais. Pas tara sis
punktas susijęs su Lie tuvos pašonėje
statoma Astravo atomine elektrine.

Sankcijų prieš Baltarusiją ES
ėmėsi reaguodama į represinio pre-
zidento Aleksandro Lukašenkos re ži  -
 mo priemones prieš politinius opo-
 nentus. A. Lukašenka ypač griežtų
priemonių ėmėsi po to, kai 2010 me tų
prezidento rinkimai sukėlė masi-
nius protestus.

ES atšaukė sankcijas Baltarusijai

Gedimino kalnas                          ,,Facebook”�nuotr.�
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VERSLO N AUJIENOS

JAV prezidentas Barack Obama
kreipėsi į Kongresą skirti dar 19 mlrd.
dolerių visų vyriausybinių struktūrų
kompiuteriniam saugumui sustiprinti,
arba 35 proc. didesnę su mą, nei numa-
tyta praėjusių metų biu džeto atitinka-
mame straipsnyje.

Pasak. B. Obama, federalinė vy-

 riausybė, siekdama apsaugoti itin svar-
bią informaciją, naudoja pasenusias
kompiuterines sistemas. Kaip pavyzdį
jis nurodė socialinio draudimo valdy-
bą, kuri  naudojasi  dar  sep tintajame
dešimtmetyje  sukurtomis sistemo-
mis.

ELTA

Japonijoje pristatys lietuviškus produktus

Stambiausias Šveicarijos bankas
UBS pradėjo savo klientų iš Rusijos tei-
rautis, ar šie laikosi užsienio įmo nių
kontrolės įstatymo. Oficialūs rei ka-
lavimai iki šiol nebuvo pradėti tai kyti,
tačiau vadybininkai jau kal-
basi su klientais ir grasina
nutraukti bendradarbiavi-
mą, jeigu šie nepateiks įro-
dymų.

Tokių priemonių imtasi
ir banke „Credit Suisse” bei
Šveicarijoje vei kiančiame
„Rothschild Group” pada li-
nyje. Bankai klientų prašo
atsiskai tyti, ar jie laikosi
įstatymo reikalavi mų ir ar
jiems mokestinės institucijos
nekelia jokių pretenzijų.

Šveicarijos bankininkai
baiminasi kaltinimų galimu
pinigų plovi mu, nes Rusijos
piliečiai privalo Fe deralinės
mokesčių tarnybos parei gū-
nus informuoti apie turimas
už sienio įmonių akcijas.

Iki šiol tokių priemonių imasi tik
Šveicarija, kur po kelių skandalų buvo
rimtai sugriežtinti įstatymai, kovo-
jantys su pinigų plovimu. 

ELTA

Šveicarija kovos su mokesčių vengiančiais rusais

Šį pavasarį lietuviški produktai
vėl bus pristatyti vienoje didžiausių
tarptautinėje maisto produktų  ir gė-
rimų parodoje „Foodex Japan 2016”.  

Šiemet paroda „Foodex Japan
2016”  vyks jau 41-ąjį kartą. Tai viena
įspūdingiausių Azijos parodų, kurio-
je planuojama sulaukti maždaug 3 000
dalyvių iš daugiau nei 80 pasaulio ša-
 lių ir skirtingų Japonijos regionų.
Taip pat maždaug 75 tūkst. profe sio na-
 lių lankytojų, tarp kurių yra pir kėjų,
prekybininkų, besidominčių naujau-
siomis maisto ir gėrimų pramonės
technologijomis iš Kinijos, Taivano,
Vietnamo, Singapūro, Hon kongo, Ko-
rėjos ir kitų šalių bei di džiausių Ja-
ponijos maisto produktų ir gėrimų
importuotojų, didmenininkų ir ga-
mintojų. 

Parodos metu bus pristatomi įvai-
 rūs maisto produktai (duonos, kondi-
terijos gaminiai, pieno produktai,
paukštiena, kiaušiniai, šaldyti maisto
produktai, vaisiai ir daržovės, pries-
koniai, ekologiški produktai, jūros gė-
rybės, mėsos produktai), gėrimai (alus,
brendis, likeris, viskis, vy nas, kava ir
arbata, sultys ir kiti gai vieji gėrimai,
mineralinis vanduo), taip pat logisti-
kos paslaugos, knygos, žurnalai, laik-
raščiai.

Japonija yra viena iš perspekty-
 viausių Lietuvos eksporto rinkų.

„Foodex Japan 2016” vyks kovo 8–
11 dienomis parodų centre Inter na tio-
nal Convention Complex „Maku hari
Messe” Chiba, Japonijoje.

Žemės ūkio ministerijos info

B. Obama prašo skirti lėšų kibernetiniam saugumui

„Financial Times” padalinio „fDi
Intelligence” sudarytoji „Europos atei -
ties miestų” lentelėje Vilnius už-
ėmė trečią vietą vidutinio dydžio mies-
tų kategorijoje.

Čia vertinami Europos miestų eko-
nominis vystymąsis ir patrauklumas
tiesioginėms užsienio investicijoms, ra-
šoma Vilniaus miesto savivaldybės
pranešime.

Sudarant sąrašą buvo atsižvelgia-
ma į  miestų ekonomines galimy bes,
verslo aplinką, žmogiškąjį kapitalą
bei gyvenimo kokybę, kaštų efekty-
vumą ir ryšius, miesto tiesioginių už-
sienio investicijų pritraukimo stra te-
giją.

Vilnių vidutinių miestų kategori-
joje aplenkė tik Ciurichas ir Edin bur-
gas. Talinas užėmė ketvirtą vietą.

Didelių miestų kategorijoje pir-

 mą vietą užėmė Londonas, antrą – Pa-
ryžius, trečią – Dublinas.

„fDi Intelligence“ taip pat įvertino
Europos regionus. Tarp mažų Europos
ateities regionų Vilniaus regionas už-
ėmė dešimtą vietą. O Kauno regionas
užėmė dešimtą vietą atskiroje kaštų
efektyvumo kategorijoje. 

2004 m. to paties leidinio sudary-
tame sąraše Vilnius pelnė Rytų Euro-
 pos ateities miesto vardo apdovanoji-
mą. Tuomet Vilnius nurungė Bal ti jos
šalių sostines, Baltarusijos, Uk rai nos,
Vakarų Rusijos ir kitus Rytų Europos
miestus.

„fDi Intelligence” yra didžiausias
pa saulyje tiesioginių užsienio inves-
ticijų analizės centras, priklausantis
„Financial Times” grupei. 

„Verslo žinios” 

Protaujančios
mašinos greitai
pakeis žmones

„visuose ekonomikos
sektoriuose”, o spar-
čiai vystomas dirbti-
nis intelektas ir pro-
totechnika kelia ma-
sinio nedarbo grėsmę.
Moks lininkai perspė-
ja, kad bedarbystė pa-
 lies labai platų spekt-
rą profesijų, pra de-
dant vairuotojais ir
baigiant sekso pramo-
nėje besidarbuojančiomis „nak ti nėmis
plaštakėmis”.

Mokslininkai perspėja, kad lai-
 kas, kada į pasaulį paleista prototech-
nika taps protingesnė ir veiks be žmo-
gaus įsikišimo jau čia pat. 

„Artėja laikas, kai mašinos atliks
geriau bet kurią užduotį nei žmonės”,
– teigia Moshe Vardi, Rice University
profesorius.

Pasak jo, visuomenė turi išspręs ti
šį klausimą pirmiau nei kovoti su jo pa-
sekmėmis. Jeigu mašinos galės atlik-
ti bet ką, ką gali žmonės, tai kuo tuomet
užsiims žmonės? „Galėsime savo visą
laiką skirti mėgstamai veiklai, lais-
valaikiui. Tačiau man neatrodo, kad tik
į pramogas orientuotas gyvenimas
yra patrauklus. Manau, kad darbas yra
neatskiriama žmogaus gerovės dalis.”

Didelio masto 
proveržis

Pasak mokslininkų, laboratorijose
„išaugintas” dirbtinis intelektas spar-
čiai pritaikomas realiame gyvenime.
Bart Selman, Cornell University kom-
piuterijos profesorius teigia, kad kom-
piuteriai pradeda girdėti ir matyti,
kaip žmonės, o protingos sistemos
juda ir veikia nevaldomos žmogaus.

Jo teigimu, tokios bendrovės kaip
„Google”, „Facebook”, IBM ir „Mic-
rosoft” į dirbtinio intelekto projektus
kasmet investuoja milijardus dolerių.
Abu profesoriai tvirtina, kad pasaulio
šalių vyriausybės, o ir pati visuomenė
nėra įsisąmoninusios fak to, kad dirb-
tinio intelekto ir robotizacijos tyri-
mai intensyvėja.

Dirbtinio intelekto manija iš tie-
 sų  įsisiūbavo tarp didžiųjų techno-
 logijų bendrovių. Grupė jų praėjusių
metų gale pranešė, kad skirs 1 mlrd.
USD ne pelno siekiančiai organizacijai
„Open AI”, kuri kuria dirbtinį inte lek-
tą, skirtą padėti žmonėms. So cialinio
tinklo „Facebook” vadovas Mark Zu-
ckerberg šiemet pranešė, kad planuo-
ja sukurti dirbtiniu inte lektu paremtą
virtualų asistentą. Į dirbtinio intelek-
to lenktynes įsitraukė ir JAV techno-
logijų milžinė „Apple”, kuri  šiemet
įsigijo startuolį „Emotient”, kuris plė-
toja dirbtinį in telektą, gebantį atpažinti
žmonių emocijas.

Ką geriau atlieka mašinos?

Profesorius Selman teigia, kad di-
 džiausio proveržio šiuo metu pa siekta
dirbtinio intelekto regėjimo srityje.
Pavyzdžiui, mokslininko tei gimu, „Fa-
cebook” veidus jau gali at pažinti geriau
nei žmonės. O ši technologija yra labai
svarbi kuriant be pilotes transporto
priemones, kurios įsigalės keliuose
per ateinančius 25 metus.

Profesorius Vardi teigia, kad ši
technologija sumažins eismo įvykių
skaičių bent 90 proc., palyginti su šiuo
metu žmogaus vairuojamų transporto
priemonių, kurios patenka į eismo
įvykius, skaičiumi.

Bepilotės transporto priemonės
padės išsaugoti daug žmonių nuo mir-
 ties ir sužalojimų, tad morališkai būtų
sunku prieštarauti jų atsira dimui. Ta-
čiau JAV apie 10 proc. visų darbo vie-
tų yra susiję su transporto priemonių
vairavimu, kurių „daugelis išnyks”. 

Mokslininko teigimu, vargu ar yra
kokia nors ekonominė veikla, įskaitant
sekso pramonę, kurioje dir bantys žmo-
nės nėra pažeidžiami dėl tobulėjančios
prototechnikos. „Ar prieš  ta rautumėt-
e  prieš sekso robotų atsiradimą?”, –
klausia profesorius. „Aš tikrai ne”.

Siekia, kad tarnautų žmogui

Profesorius Selman prieš metus
Gyvenimo ateities institutui (The Fu-
ture of  Life Insitute; įsikūręs JAV
technologijų kalvėje Cambridge, (Mas-
sachusetts valstijoje) padėjo pa rengti
atvirą laišką, raginantį politi kus de-
ramai įvertinti grėsmes, susijusias su
augančiais prototechnikos gebėjimais.
Tarp 10 000 laišką pasira šiųjų yra Elon
Musk, elektromobilių bendrovės „Te-
sla Motors” įkūrėjas.

Bendrovė vykdo plačią dirbtinio in-
telekto tyrinėjimų programą, skir-
 tą sukurti bepilotes transporto prie mo-
nes. E. Musk finansuos Cornell Uni-
versity tyrimus, siekiant, kad proto-
technika dirbtų žmonių labui, o ne
prieš juos. Projekto tikslas pateikti
prognozę, ar ir kada dirbtinis inte lek-
tas gali tapti pranašesniu už žmogaus
protą.

Dalius Simėnas, „Verslo žinios”

Vilniui žadama gera ateitis Dirbtinis intelektas sukels nedarbą

Euro ir kitų valiutų santykiai (2016�metų�vasario�17�d.)

1�USD�(JAV�doleris)�–�0,90�€

1�AUD�(Australijos�doleris)�–�0,64�€

1�CAD�(Kanados�doleris)�–�0,65�€

1�GBP�(Didžiosios�Britanijos�svaras�sterlingų)�–�1,28�€

1�NZD�(Naujosios�Zelandijos�doleris)�–�0,59€

Ir rusų turtuoliai privalės mokėti mokesčius.
„Facebook”�nuotr.

Laikas.lt�nuotr.
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SVEIKATA

Irene Serapinas, gyvenanti Oak Lawn, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiausius padėkos žodžius ski-
riame Jums.

Roma Kuprienė, gyvenanti Riverside, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų paramos dėka dar
ilgai gyvuos lietuviškas spausdintas žodis.

Dana Laukys, gyvenanti Northport, NY, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Jūsų parama dar ilgam išsaugos gimtąją
kalbą išeivijoje.

Roma Balčiūnienė, gyvenanti Lemont, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame
už suteiktą finansinę paramą.

Marija Arštikienė, gyvenanti North Riverside, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate
lietuvišką spausdintą žodį.

GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Rodos, dar taip neseniai buvome
sunerimę ir išsigandę dėl gre-
siančios Ebola viruso epidemi-

jos, kuri šiuo metu yra valdoma, ne-
kelia didesnio pavojaus, ir apie ją be-
veik negirdime. Pastarosiomis dieno-
mis pasiekė žinios apie susirgimą, su-
keliamą Zika viruso. Kas tai yra, ko-
kiais požymiais pasireiškia, ar tai yra
pavojinga ir kaip jo išvengti, paban-
dysiu trumpai supažindinti.

Koks tai susirgimas?

Zika – virusinė liga, ją sukelia Ae-
des genčiai priklausančių uodų plati-
namas virusas. Virusu užsikrečiama
įkandus infekuotam uodui, galimi už-
sikrėtimai ir lytiniu keliu. Uodai gali
būti virusu užsikrėtę arba pernešti
virusą nuo sergančio asmens kitam. Ne
visi užsikrėtę asmenys suserga, ma-
noma, kad suserga tik vienas iš penkių
užsikrėtusiųjų. Todėl žmonės gali net
nežinoti, kad jie yra užsikrėtę. Užsi-
krėtusi nėščia moteris virusą per pla-
centą gali perduoti negimusiam kūdi-
kiui bei užkrėsti jį gimdymo metu. Ti-
kėtina, kad Zika virusu galima už-
krėsti perpilant kraują ir jo sudėtines
dalis.

Paplitimas

Zika virusas pirmą kartą išskirtas
1947 m. Ugandoje, Zika miške, iš bež-
džionės. 1948 m. paaiškėjo, kad Zika vi-
rusą perneša to paties miško uodai Ae-
des Africans. Iki 2007 m. virusai buvo
pastoviai randami tropinėje Afrikoje ir
kai kuriose Pietryčių Azijos teritori-
jose, stebėta keletas nestiprių susirgi-
mo protrūkių. 2015 m. šios infekcijos
protrūkis užregistruotas Pietų Ame-
rikoje (Brazilijoje ir Kolumbijoje) bei
Afrikoje (Žaliojo Kyšulio Respublikoje).

Pastaruoju metu susirgimai yra re-
gistruojami Amerikoje. 2016 m. vasario
10 d. duomenimis, laboratoriškai yra
patvirtinti 52 atvejai. Iš jų net 16 atve-
jų – Floridoje. Visi susirgimo atvejai su-
siję su kelionėmis. Zika susirgimų re-
gistruojama ir Europoje (Ispanijoje,
Airijoje). Pasaulinė sveikatos apsaugos
organizacija (PSO) prognozuoja, kad
šiais metais viruso aukų skaičius gali
viršyti 4 mln. Brazilijoje šiuo metu yra
užsikrėtę net 1,5 mln. žmonių. Europoje
Zika viruso paplitimo tikimybė maža,
nes klimato sąlygos uodams nėra pa-
lankios (ypač žiemos metu).  

Ligos požymiai

Zika virusinės infekcijos inkuba-
cinis periodas (laikotarpis nuo užsi-
krėtimo iki požymių pasireiškimo)
nėra visiškai aiškus, bet tikėtina, kad
jis trunka kelias dienas. Požymiai pa-
našūs į kitų virusinių infekcijų: atsi-
randa lengvas karščiavimas, odos bė-

Zika virusinis susirgimas

rimas, akių junginės uždegimas, rau-
menų, sąnarių, galvos skausmai. Šie
požymiai paprastai būna lengvi ir
trunka 2–7 dienas. Bene didžiausias pa-
vojus susirgti Zika virusine infekcija
yra nėščioms moterims, nes virusas
gali sukelti naujagimių mikrocefaliją.
Mikrocefalija – mažagalvystė, kuomet
yra nenormaliai maža kaukolė bei gal-
vos smegenys, lyginant su to paties am-
žiaus bei tos pačios lyties naujagi-
miais.  Šiuo metu Brazilijoje ypač pa-
didėjo naujagimių, sergančių mikro-
cefalija, ir, kaip manoma, tai turi sąsajų
su Zika viruso išplitimu. Tačiau būti-
ni tolesni tyrimai norint išsiaiškinti,
kaip naujagimių mikrocefalija yra su-
sijusi su Zika virusu.

Zika infekcijos 
gydymas

Specifinio gydymo bei vakcinos
šiai infekcijai gydyti nėra. Gydomi –
požymiai. Žmonės, sergantys Ziko vi-
rusine infekcija, turėtų daugiau ilsėtis,
daug gerti skysčių, skausmui ir karš-
čiavimui mažinti vartoti acetaminop-
hen. Vengti vartoti aspirin bei neste-
roidinių priešuždegiminių vaistų, to-
kių kaip ibuprophen. Jei požymiai
stiprėja, jei moteris yra nėščia – būti-
na gydytojo konsultacija. Persirgus
Ziko virusine infekcija įgyjamas imu-
nitetas, kuris apsaugo nuo pakartoti-
nių susirgimų. 

Diagnozės nustatymas

Jei sugrįžus iš šalių, ku-
riose paplitęs Zika virusas,
dviejų savaičių laikotarpiu
atsiranda anksčiau minėti
požymiai, galima įtarti su-
sirgus Ziko virusine infekci-
ja. Diagnozė patvirtinama
PGR (polimerazės grandini-
nės reakcijos) metodu ir vi-
ruso išskyrimo iš kraujo mė-
ginių būdu. Serologiniai ty-
rimai yra gana sudėtingi, nes
virusas gali kryžmiškai rea-
guoti su kitais virusais, to-
kiais kaip geltonosios karšt-
ligės bei Nile West.

Kaip apsisaugoti nuo 
Zika virusinio susirgimo

Geriausia apsaugos prie-
monė – apsisaugojimas nuo

uodų įkandimo. Besiruošiantiems į
kelionę patartina susipažinti su vie-
tovėmis, į kurias vykstate, išsiaiškin-
ti, ar yra stebimi Zika virusinių su-
sirgimų atvejai. Esant tokiose vietose,
stengtis išvengti uodų veisimosi vietų.
Labai svarbu asmeninė apsauga:

*uodų atbaidymui naudokite na-
tūralias bei chemines priemones (re-
pelentus);

*dėvėkite šviesios spalvos, kuo la-
biau dengiančius kūną rūbus;

*likite patalpose, kuriose yra oro
vėsintuvai;

*uždarinėkite langus bei duris,
naudokite langų tinklelius;

*jei esate gamtoje, miegokite po
tinkleliu, apsaugančiu nuo uodų;

*išvalykite ir ištuštinkite įvairias
talpas, tokias, kaip kibirai, gėlių vazo -
nai, kur gali laikytis vanduo ir veistis
uodai.

Atsiminkite, kad susirgus Zika
virusiniu susirgimu, virusas randa-
mas sergančiojo kraujyje savaitę ir
kitam asmeniui gali būti perduotas per
uodų įkandimus. Todėl svarbu  susir-
gus, ypač pirmąją savaitę, išvengti
kontakto su uodais.

Būkite saugūs ir atsargūs.

Paruošta remiantis: 
www.cdc.gov/zika, www.ulac.lt,

https://wikipedia.org/wiki/Zika
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Gavėnia – geras laikas išbandyti įvairius vegetariškus patiekalus. O kad
jie gali būti maistingi ir nenuobodūs, puikiai įrodo šie receptai.

Skaitykite 
,,Draugą”  greičiau!

www.draugas.org

Kun.�dr.�prof.�Kęstučio�Trimako�paskutinė�knyga

,,mano pasaulėjautos kelionė”
pasiekė�Čikagą.�Knygą�sudaro�trys�dalys:�1.�kun.�Trimako�para-
šyti�tekstai�apie�savo�jaunų�dienų�patirtį;�2.�jaunystės�dienoraš-
čiai�iš�karo�pabėgėlių�stovyklų�Vokietijoje;�3.�atsiminimai�apie�au-
torių�–�su�juo�bendravusių,�dirbusių�asmenų�įžvalgos.�Knyga�iš-
leista�kun.�Trimako�testamento�paskirtomis�lėšomis.
Knyga� parduodama� ,,Drauge”.� Jos� kaina� –� 30 dol. (be� per�-
siun�timo�išlaidų).�Visos�surinktos�lėšos�bus�per�siųstos�į�Lietuvą,�į
kankinės�Adelės�Dirsytės�fondą.�

MANO  VIRTUVĖ

ĮVAIRŪS

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

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

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

n Perku�senelių�priežiūros�darbą�su�grįžimu
namo.��Gali�būti�nepilna�darbo�diena.�Ga-
liu�pakeisti�bet�kurią�savaitės�dieną.�Tel. 773-
786-7078.

n Moteris�ieško�žmonių�priežiūros�darbo�su
grįžimu�namo,gali�prižiūrėti�ir�vaikus,�gali-
mi� pakeitimai.� Siūlyti� įvairius� variantus.
Tel. 708-571-8930.

n Reikalinga� moteris� prižiūrėti� vyresnio

amžiaus�moterį�ir�gyventi�kartu�Pompano
Beach,� Floridoje.�Tel. 954-876-1153 (ne-
�palikti�žinutės)�arba�416-399-5005, arba�lin-
dasalna@rogers.com.

n Vyras��ieško��papildomo�parketo�insta�lia�-
vimo�darbo.�Tel. 773-443-0026.

n Moteris�ieško�darbo.�Gali�prižiūrėti�ligo-
nius�ar�vyresnio�amžiaus�žmones.�Galite�siū-
lyti� ir�kitus�darbus.� �Legalūs�dokumentai.�
Tel. 872-214-2203.

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

n Moteris�ieško�darbo�prižiūrėti�vyresnio
amžiaus�žmones.�Nevairuoja,�15�metų�dar-
bo�patirtis.�Tel. 773-951-2422.

Pyragas su daržovėmis

Reikės:
didelio saliero gumbo
3 morkų
1 svogūno
3 skiltelių česnako
1 arbatinio šaukštelio trintų kmynų
1 arbatinio šaukštelio trintų ka-
lendrų sėklų
2 arbatinių šaukštelių džiovintų
čiobrelių
1/2 puodelio alyvuogių aliejaus
1 valgomojo šaukšto skysto medaus
4 kiaušinių
druskos, pipirų
1 kupino arbatinio šaukštelio ke-
pimo miltelių
3/4 puodelio kvietinių miltų (6 ku-
pini šaukštai), galima dėti per pusę
ruginius ir kvietinius miltus
150 g (5,3 oz) pelėsinio sūrio (tinka
ir ožkos sūris)
Papildomai – saulėje džiovintų po-
midorų, šviežių čiobrelių, petražo-
lių, Parmesano sūrio (nebūtinai)

Salierą ir morkas apvirti, nulupti,
sutarkuoti burokine tarka. Svogūną ir
česnaką sukapoti ir pakepinti aliejuje.
Į daržovių tarkį pilti aliejų, skystą
medų, pakepintus svogūną ir česnaką
bei prieskonius – čiobrelius, kmynus,
kalendrą. (Labai tinka įmaišyti džio-
vintų saulėje šiaudeliais supjaustytų
pomidorų).

Kiaušinius išplakti, supilti į dar-
žovių mišinį ir išmaišyti. Miltus su-
maišyti su kepimo milteliais ir druska,
persijoti ir įmaišyti į tešlą. Papipirin-
ti, įtrupinti sūrį.

Kepimo formą iškloti kepimo po-

pieriumi,    patepti  sviestu  ir  supilti
tešlą. Išlyginti, pašlakstyti aliejumi, pa-
barstyti šviežiais čiobreliais, petra-
žolėmis. Tinka pabarstyti Parmesano
sūriu.

Kepti 190C (375 F) apie 45 minutes.

Gaivios salotos iš agurkų,
žemės riešutų ir

gervuogių

Reikės:
3–4 šviežių agurkų
saujos gervuogių
1/4 puodelio skrudintų žemės rie-
šutų
1/2 puodelio natūralaus nesaldin-
to jogurto ar jogurtinės grietinės
(gali būti ir daugiau)
granatų sulčių pašlakstymui
mėtos, baziliko lapelių
kapoto šviežio čiobrelio

Agurkus nuplauti, nupjauti jų ga-
lus. Su mediniu plaktuku mėsai muš-
ti padaužyti agurkus, kad jie suskiltų
į didesnius gabaliukus (įgaus netai-
syklingą formą ir atrodys salotose la-
bai įdomiai, o ir pats agurkas šiek tiek
suminkštės). Sudėti agurkus į gražią
salotinę, uždėti jogurto, užberti ger-
vuogių, pašlakstyti granatų sultimis,
pabarstyti mėtos, baziliko lapeliais ir
kapotais čiobreliais. Ant viršaus už-
berti stambiai kapotus kepintus žemės
riešutus.

Skanaus! Pasidalinkite iš jūs savo
mėgstamiausiais daržovių, žuvies ar
kitokiais receptais. 

Jūsų Indrė

SIŪLO DARBĄ

Reikalinga moteris prižiūrėti
vyresnio� amžiaus� moterį� su
gyvenimu�Floridoje.�

Tel. 954-876-1153

Gage�Parke�išnuomoju�5�kam-
barių�butą�pusrūsyje.�Aukšti
langai.�Tel. 773-436-1257
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Atkelta iš 1 psl.

Rytas išaušo gražus. Sausas šaltukas. Gal kokie
4–5 laipsniai šalčio (Celsijaus). Ankstyvas anksty-
vas pa va saris, nes jau girdi medžiuose cik senant zy-
les, skaičiau pranešimus apie pirmąsias pempes.

Šventė prasidėjo. Ilgametė tradicija – prezi-
dentinė eisena į Vilniaus Rasų kapines. Padedamos
gėlės ant svarbiausiojo šios dienos piliečio – Jono
Basanavičiaus kapo, kitų čia palai do tų signatarų
kapų.  

Tačiau šios kapinės – ne vien pačių aukščiau-
siųjų šalies vadovų lan koma vieta. Iš visos Lietuvos
suva žiavę moksleiviai ir studentai, susirinkę Vil-
niaus Arkikatedros aikš tėje, lydimi būgnų ir dainų
pa trau kia Pilies gatve ir vingiuoja link Rasų kapi-
nių, prie signatarų kapų.

Šią eiseną iš Signatarų namų balkono pasvei-
kino Prezidentas Val das Adamkus. 

* * *

Kiek vėliau prasideda iškilmės Daukanto aikš-
tėje, prieš Preziden tūrą. 

Čia taip pat šimtų šimtai vilnie čių. Pakeltos tri-
jų Baltijos šalių vėlia vos, Krašto apsaugos minis-
terijos Garbės kuopos karių paradas. Be Preziden-
tės Dalios Grybauskaitės čia dalyvavo Prezidentas
Valdas Adam kus, pirmasis faktinis nepriklauso my-
bę atkūrusios Lietuvos vadovas Vytautas Lands-
bergis su žmona, bū rys Seimo, Vyriausybės narių,
amba sadorių, įvairių organizacijų atstovai.

Po iškilmingų salvių, skirtų Lie tu vos nepri-
klausomybei, Lietuvos valstybės patriarchams ir
Baltijos valstybių vienybei, būriai vaikų susi spietė

nuo grindinio susirinkti gil zių.
Virš S. Daukanto aikštės sveikindami susirin-

kusiuosius praskrido du Baltijos šalių oro erdvę sau-
gantys Ispa nijos naikintuvai.

Prezidentė savo sveikinimo kal bo je ragino ar-
tėjant valstybės šimtmečiui naujai pažvelgti į Lie-
tuvą. „Valstybei – 98-eri, o net penkiasde šimt metų
iš mūsų šimtmečio išplėšė sovietinė okupacija, pa-
likusi daug negyjančių žaizdų. Kai kurių sovie-
 tinio įšalo likučių netirpdo jokie pa vasariai. Kada
nors įveiksime ir juos, kaip surūdijusias Vilniaus Ža-
 liojo tilto skulptūras”, – kalbėjo D. Grybauskaitė.

„Mes žinome: jeigu Lietuvai vėl reikės gintis,
daugiau nebūsime tokie vieniši, kokie buvome lem-
tingomis istorijos akimirkomis. Esame ir būsi me jau
kitokie: drąsūs, veržlūs, stip rūs”, – sakė šalies vadovė.

Pasibaigus šiai Nepriklausomy bės dienos daliai

– minios patraukė prie visai netoliese esančių Sig-
nata rų namų. 

Iš išpuošto balkono kalbėjęs profesorius Vy-
tautas Landsbergis visus susirinkusiuosius per-
spėjo būti įdė mes niems, nenuleisti nei rankų, nei
akių nuo korupcijos, nesąžiningumo ir cinizmo tei-
singumo sistemoje  – nes tai yra grėsmė Lietuvai, pa-
čių valstybės pamatų griovimas. „Pažvel kime, ko-
kiais keliais žengiame Lie tuvoje – korupcija, vogimas
iš valstybės aruodo pavirto norma”, – sakė jis. 

Nepagailėjo profesorius aštrių užuominų teismų
sistemos adresu: „Pa tys veikėjai vagia ir sukčiauja,
patys kontroliuoja ir vetuoja, atmeti nėja įstatymus
arba atvirai nevykdo, kas nustatyta Lietuvos Res-
publikos vardu. O ką jūs padarysit, naivuoliai?
„Vsio zakono (rus. viskas teisėtai). Anie turi dau-
gumą”, – iš Signatarų namų balkono kalbėjo V.

Su gimtadieniu, Lietuva!

Iškilmėse prie Prezidentūros (iš k.): prof. Vytautas ir Gražina Landsbergiai, prezidentai Dalia Grybauskaitė ir Valdas
Adamkus.

Prie Signatarų namų tvyrojo rimtis. Gedimino prospekte buvo šilta ne tik nuo laužų...

Vasario 16-oji – linksma šventė jaunajai laisvos Lietuvos kartai. 
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www.draugas.org/mirties.html

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

Prisiminkite�Draugo�fondą�savo�testamente.
Keletas�stambesnių�palikimų�užtikrins�laikraščio
gyvavimą�daugeliui�metų!�

Remkime Draugo fondą

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

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

A † A
PETRAS MATEKŪNAS

Mirė 2016 m. sausio 24 d. New Yorke.
Gimė 1910 m. spalio 7 d. Latvijoje.
Jaunystę praleido Zarasuose. Baigė Vilniaus universitetą –

diplomuotu ekonomistu.
Antrojo pasaulinio karo metu su žmona Aleksandra Paproc -

kaite ir dukra Virgilija atsirado Austrijoje, o 1949 m. atvyko į
Ameriką, New York.

Yra išleidęs knygą „Kufšteino lietuvių stovykla”, rašė straips -
nius į „Draugą”, ir į kitus laikraščius, išleido gaidų kolekciją: Sap-
nų šaly, ,,Ten Gintarėliai”, ,,Tau tėvyne” ir išleido savo simfoni-
jos ir savo muzikos veikalų kompaktines plokšteles.

Žmona Aleksandra mirė 2015 metais.
Nuliūdę liko: dukra Virgilija Remezienė su vyru Evaldu,

anūkai Dainius su žmona  Ashley, Arvidas ir  Čikagoje sesuo Ona
Gradinskienė. 

Nuliūdę artimieji

Užsakykite ,,Draugą” arba ,,Draugas News” ir gaukite dovaną – 
du bilietus į vieną iš Čikagos teatrų.

Daugiau�informacijos�suteiks�,,Draugo”�atstovė�ryšiams�su�visuomene
Audronė�Kižytė�tel. 630-805-1404.

Landsber gis, greičiausiai turėdamas
galvoje neseniai skandalingai ištei-
sintus Darbo partijos narius, kurie
nuslėpė milijonines sumas, o teisėja
nieko blogo tame nepamatė…. 

V. Landsbergis dar sykį paragino
nenusiraminti ir nemanyti, kad Ru-
 sija – mums ne priešas, kad ji linki
viso ko geriausio. Tai, kas vyksta
Ukrainoje, bet kurią dieną, bet kurią
minutę gali prasidėti pas mus. 

Pavojų mūsų šaliai netrūksta,
nepaisant to, kad esame prižiūrimi
NATO, Europos Sąjungos, kitų pasau -
linių organizacijų. Profesorius krei-
 pėsi į su sirinkusiuosius ragindamas
priešintis Astravo atominei elektrinei
Bal tarusijoje, vos 50 kilometrų nuo
Vil niaus, į kurios statybas neįsi lei-
 džiamos jokios tarptautinės radia ci-
 nės saugos organizacijos, jokie tarp-
tautiniai objektyvūs stebėtojai ir ko-
 kybės kontrolieriai. „Tai branduoli-
 nei smegduobei prie pat Vilniaus bū-
 tina priešintis iš visų jėgų, piliečiai pi-
lėnai”, – kalbėjo V. Landsbergis ir pa-
brėžė, kad daugiau negalima būti ap-
sileidusiems ir mandagiems šiuo
klausimu.

* * *

Antroji, popietinė, šventinės die-
 nos dalis skirta džiaugsmui, pasidi-
 džiavimui, orumui, pasitikėjimui sa -
vo šalimi. 

Vakare, jau sutemus, Gedimino
prospekte buvo deginami laužai, prie
jų šnekučiavosi ir įspūdžiais dalino-
si paties įvairiausio amžiaus vyrai ir
mo terys, daug šeimų buvo su šelmiš -
kai nusiteikusiais vaikais, pasipuo šu-
siais trispalvėmis kepuraitėmis, ša-
likais, iš kišenių jiems stirksojo vė lia-
vėlės… Labai šilta (ne tik nuo lau žo
liepsnų) buvo čia vakaro atmosfera. 

Panorėję vakarą leisti trankiau –
rinkosi į Katedros aikštę, kurioje vy -
ko didžiulis audringas koncertas.
Mu zika visiems skoniams: nuo popso
iki liaudies. 

Šventė jautėsi ir kitose sostinės
vietose. Vilniečiams netrūko spe cia-
 liai parengtų pramoginių, edukaci nių
renginių. Mačiau po miestą bė giojan-

čius vyrukus ir merginas, žai džian-
čius miesto orientacinį žaidimą –
nuo vieno pastato, susijusio su Lie tu-
vos nepriklausomybės istorija prie
kito. 

Lietuvos sostinė kvietė unika-
 lioms patirtims – nuo interaktyvių fo-
tostudijų, koncertų, orientacinių var-
 žybų iki paskaitų, pasivaikščiojimų
po Vilnių, sutartinių pamokų. Pra-
moginiai, edukaciniai, kultū ri niai
valstybingumo maršrutai „Gel to na.
Žalia. Raudona” apėmė daugiau kaip
50 nemokamų renginių ir veiklų skir-
tingose miesto erdvėse. Geltonas
maršrutas buvo skirtas Lietuvos pa-
 veldui. Žalias maršrutas – dedikuotas
talentingiausiems Lietuvos žmonėms
ir jų iniciatyvoms. Raudonasis – at-
 skleidė valstybingumo istoriją.

Nereikia manyti, kad šventė atėjo
vien tik į vilniečių širdis. Visi didie-
ji miestai, rajonų centrai taip pat pa-
rengė programas miestelėnams. Ypač
skambiai, kaip ir kasmet, pasižymė-
jo Kaunas. Čia buvo galima daug pa-
matyti ir pajausti. Centrinis, pats
svarbiausias renginys – iškil mingas
minėjimas ir Vyčio kryžiaus ordino
vėliavos pakėlimo iškilmės vyko Vy-
tauto Didžiojo karo muziejaus sode-
lyje.  

Tiesa, čia teisėsaugą ir miesto in-
teligentiją gerokai suneramino ra-
 dikalaus jaunimo eisena, kurioje bu -
vo net necenzūriniais išsireiškimais
pasisakyta prieš pabėgėlių priėmi mą,
skambėjo labai aštrūs nacionalisti-
niai šūkiai kitų tautybių Lietuvos
piliečių atžvilgiu.

Renginių įvairovė nustebino ne
vieną. Bent toks buvo šalies Preziden -
tės pasiūlytas Vasario 16-osios šū-
kis: „Švęsk išradingai”. Labiausiai iš-
si skyrusieji netrukus bus apdovano-
ti. Teko matyti tikrai netikėtų Vasa-
rio 16-osios minėjimų formų. Žinoma,
kai kurios kiek kvailokos. Pavyz-
 džiui, „Atrask trispalvės skonį”, –
reikėjo pagaminti trijų tautinių spal-
 vų patiekalą ir jo nuotrauką įkelti į
„Facebook” socialinį tinklą.

ELTA ir „Facebook” nuotr.

Vėliavų pakėlimo iškilmės prie Prezidentūros.
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http://draugokalendorius.org

Dalyvavimas Magis 2016 ir PJD yra mokamas.
MAG+S 2016 projekto metu jaunimas dalyvaus Ignaciškuoju 

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL) vasario 19 d. bei kiekvieną Gavė-
nios penktadienį 4:30 val. p. p. eisime Kry-
žiaus Kelią su apmąstymais. Vasario 21 d.,
sek ma die nį, 10 val. r., minėsime antrąjį Ga-
 vėnios sekmadienį. Eucharistijos šven timą
atnašaus kun. Jaunius Kelp šas. 

�  Vasario 28 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Čikagos Jaunimo centro koplyčioje kun. Jau-
nius Kelpšas atnašaus šv. Mišias. Šv. Mi-
šios šioje koplyčioje vyks kartą per mėnesį
– planuojama paskutinį mėnesio sekmadienį.
Jeigu būtų pakeitimų, apie juos iš anksto bus
paskelbta laikraštyje. Galima užprašyti šv. Mi-
šias už mirusius artimuosius. Maloniai kvie-
 čiame lietuvių visuomenę gausiai da lyvauti
šv. Mišiose ir pratęsti šios koplyčios gyvavimą.
Po šv. Mišių – vai šės Centro kavinėje.  

� Amerikos lietuvių inžinierių ir architek-
tų sąjunga organizuoja slidinėjimo išvyką ir
kviečia  visus žiemos sporto mėgėjus vasa-
rio 28 d., sekmadienį, atvykti į Alpine Val-

ley, WI. Keltuvai veikia nuo 10 val. r. iki 10
val. v. Bilietai parduodami rytiniam-dieniniam
(10 val. r. – 5:30 val. p. p.) arba popieti-
niam-vakariniam (2 val. p. p. – 10 val. v.)
laikui. Jei nesusitiksime trasose, pasimaty-
sime 1 val. p. p. antro aukšto kavinėje! Dau-
giau informacijos tel. 773-450-4180.

� Balandžio 17 d., sekmadienį, 12:45 val.
p. p. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, di-
džiojoje salėje vyks renginys ,,Tavo veido švie-
sa”, skirtas rašytojo, diplomato Antano Vai-
čiulai čio (1906–1992) atminimui. Rengia
Korp! Giedra.

� Gegužės 7 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių
centre, 14911 127 St., Lemont, IL 60439
įvyks 53-iasis metinis Lietuvių Fondo narių
suvažiavimas. Suvažiavimo metu bus ren-
kamas trečdalis LF Tarybos narių trejų
metų kadencijai, t.y. 5 (penki) nariai ir 3 (trys)
Kontrolės komisijos nariai vienerių metų ka-
dencijai. Kandidatų į LF Tarybą ir Kontrolės
komisiją siūlymai priimami iki vasario 15 d.
Daugiau info – www.lietuviufondas.org 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

Vasario 16-osios ir 
Kovo 11-osios minėjimų tvarkaraštis

RyTų PAKRANTė

Vasario 20 d., šeštadienį, 6�val.�v.�Švč.�Mergelės�Marijos�Apreiškimo�baž-
nyčioje�(Church�of�the�Annunciation�of�the�Blessed�Virgin�Mary),�259�N�5th
Street,�Brooklyn,�NY�11211�vyks��Vasario�16�ir�Kovo�11�–�Lietuvos�Nepri-
klausomybės�dienų�paminėjimas.�� �Minėjimo�prelegentas�LR�generalinis
konsulas�New�Yorke�Julius�Pranevičius.�Bus�meninė�programa.�Po�minėjimo
ir�koncerto�–�vaišės.

Vasario 24 d., trečiadienį, 6:30�val.�v.�LR�ambasadoje�Washingtone�(2622
16th�street�NW,�Washington,�DC�20009)�vyks�Lietuvos�valstybės�atkūrimo
dienos�minėjimas,�fotografo�Jono�Kuprio�parodos�atidarymas�ir�susitikimas
su�,,Draugo” vyr.�redaktore.�Kviečiame�registruotis�iki�vasario�20�d.�tel.�202-
234-5860.�ext.115�arba�el.�paštu:�rsvp.us@mfa.lt.

ČiKAGA (iL)

Vasario 21 d., sekmadienį, Švč.�Mergelės�Marijos�Gimimo�parapijoje (6812
Washtenaw�Ave.,�Čikagoje,�60629)�vyks�Vasario�16-tosios�minėjimas.�Mi-
nėjimas�prasidės�bažnyčioje�11�val.�r.�šv.�Mišiomis.�Po�Mišių�–�minėjimas�pa-
rapijos�salėje.�Prelegentė�–� dr.�Rima�Kašubaitė�Binder.�Meninę�programą
ves�svečias�iš�Lietuvos,�kun.�Rimvydas�Adomavičius.�Dalyvaus�šauliai.�Bus
pietūs.�Daugiau�informacijos�tel.�630-243-6302.

Vasario 21 d., sekmadienį, 1�val.�p.�p.�Ateitininkų�namuose�(1380�Castle-
wood�Dr.,�Lemont,�IL)�FSS.�rengia�Vasario�16-osios�minėjimo�sueigą.�Pa-
grindinį�pranešimą�skaitys�v.s.�fil.�dr.�Robertas�Vitas.�Po�sueigos��–�vaišės.� 

Vasario 28 d.,  sekmadienį, 1�val.�p.�p.�American�Legion�Post�66�salėje 132
N.�Wiggs�Str.�Griffith,�IN�Lietuvos�Vyčių�kuopos�82�ir�JAV�LB�East�Chicago
apylinkės�valdybos�ruošia�Vasario�16-tosios�minėjimą. Prelegentė�dr.�Rima
Kašubaitė-Binder.�Meninę�programą�atliks�dr.�Vilija�Kerelytė�ir�Algimantas
Barniškis.�Bus�vaišės.�Kviečiame�dalyvauti.

Vasario 28 d., sekmadienį, po�10�val.�r.�šv.�Mišių,�Švč.�Mergelės�Marijos�Ne-
kalto�Prasidėjimo�parapijos�salėje (2745�W.�44th St.,�Chicago,�IL)�Brighton
Parko� Lietuvių�Bendruomenės� valdyba� ruošia�Vasario� 16-tosios� ir� Kovo
11-tosios�minėjimą. Programą�atliks�,,Grandies”�šokių�grupė.�Savo��poeziją
deklamuos�Rasa�Miliauskaitė.�Bus�vaišės. 


