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Geriau viena širdis negu visos galvos. –  Kinų priežodis

Nauja knyga apie 
JAV lietuvius – 2 psl.

Vienoje tilto pusėje – 5 psl.

Prasidėjo Lietuvos Nepriklausomybės minėjimų mėnuo

Vasario 6 d. New Yorko
valstijos senatorius Jo-
seph Addabbo valstijos

Senato vardu iškilmingai įteikė
padėkos raštą Lietuvos genera-
liniam konsului New Yorke Val-
demarui Sarapinui. Padėka ski-
riama už aktyvią konsulato
veik lą stiprinant kultūrinius,
ekonominius ir politinius ry-
šius tarp Jungtinių Amerikos
Valstijų ir Lietuvos, už pastan-
gas skleidžiant Lietuvos vardą
New Yorko valstijoje ir visoje
Amerikoje. ,,Lietuvos generali-
nis konsulatas New Yorke labai
daug prisidėjo skatinant stip-
resnius draugystės, pagarbos ir
bendradarbiavimo santykius
tarp Lietuvos Respublikos ir
Jungtinių Amerikos Valstijų”,
– rašoma padėkoje.

Generalinis konsulas V. Sa-
rapinas padėkojo senatoriui J.
Addabbo už aukštą jo vadovau-
jamo konsulato veiklos įverti-
nimą ir įteikė jam knygą apie
Lietuvą. ,,Noriu Jus patikinti,
kad mano vadovaujamas kon-
sulatas ir toliau dės visas pa-
stangas, siekdamas pristatyti

LR generaliniam konsului – senatoriaus padėka

Lietuvą, jos istoriją, kultūrą, eko-
nomiką, verslo bei turizmo galimy-
bes New Yorko valstijos bei visos
Amerikos žmonėms”, – sakė jis. Iš-
kilmių dalyviams V. Sarapinas pa-
pasakojo apie sėkmingai pasibai-
gusį Lietuvos pirmininkavimą Eu-

ropos Sąjungos Tarybai bei prasi-
dėjusią dvejus metus truksiančią
narystę Jungtinių Tautų Saugumo
Taryboje. 

LR gen. konsulato 
New Yorke info ir nuotr.

Senatorius J. Addabbo (k.) ir LR generalinis konsulas V. Sarapinas

Cicero lietuviai ir svečiai susirinko bendrai nuotraukai su LR gene-
raliniu konsulu Čikagoje Marijum Gudynu. 

VIDA KUPRYTĖ

Vasario 9 d.  Šv. Antano pa rapijos lietuviai Cicero,
IL, atsiliepė į Prezi den tės Dalios Grybauskaitės
kvieti mą švęsti Vasario 16-tą „išradingai”. Nors

minėjime buvo visi tradiciški Vasario 16-tos minėjimų
elementai: ak to skaitymas, prelegento žodis, me ninė
programa, bet jis Cicero lietuvių buvo savitai nuspal-
vintas – ne išpūstai, bet itin šiltai ir prasmingai, prisi-
menant kokia kaina iškovota Lietu vos laisvė, pager-
biant valstybės pirm takus, pasiryžtant vieningai dirb ti
Lietuvos labui.

Minėjimą pradėjo JAV Lietuvių Bendruomenės

Cicero apylinkės
pir mininkė Birutė Za -

latorienė, pasvei kin dama Cicero
lietuvius bei sve čius, susirinkusius į

jaukų parapijos kavutės kambarį. Ji pakvietė Ame ri kos
lietuvių tarybos pirmininką Sau lių Kuprį ne politinei
prakalbai, bet sutelkti susirinkusius maldon.  Kal bė -
dami ,,Tėve mūsų” minėjimo da lyviai atnaujino ryžtą
sergėti sunkiai iškovotą laisvę, o taip pat palaikyti ir
kaimynų siekius kovoje už jų apsisprendimo teises. Už
mirusius tautie čius karo mūšiuose, miškuose ir Si biro
ledynuose susikaupta meldžiant jiems amžino atilsio.   –
4 psl.

Cicero lietuviai vieni pirmųjų
paminėjo Vasario 16-tąją
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Ir gražiausia idėja gali tapti komedija
VITALIUS ZAIKAUSKAS

Na štai, XXII olimpinės žiemos sporto žaidynės
išėjo į finišo tiesiąją (bent jau tikimės, kad į
tiesiąją). Nors dar visko gali būti. Juk tai

vyksta ne kur nors, bet Rusijoje, kur viskas vi sa da
kitaip. Jeigu žurnalistai, stebintys pasirengimą So-
čio žaidynėmis, iš pradžių visus „nutikimus” nu-
rašydavo į „smulkučius nesusipratimus”, tai kuo to-
liau, tuo dažniau pasigirsdavo kurtinantis jų juokas.

Nesijuokė tik Vladimiras Puti nas.  Jis olim-
piados ėmėsi visu rimtumu – kietai sučiauptom, ne-
pritaikytom šypsenai lūpom ir kauline veido iš-
raiška. Treptelėjo cariška koja ir vi sai savo valsty-
bei liepė nertis iš kai lio, bet žaidynes žūtbūt pravesti
taip, kad visi aikteltų. Iš tiesų aiktelėjo. Bet ne toje
vietoje, kurioje laukė Pu tinas… 

Pirmiausia savo šalies didybių didybę ir platy-
bių platybę jie sumanė parodyti visą, todėl atgabe-
no olimpi nę ugnį į kitą pasaulio kraštą – į Vla divos-
toką, kuris yra palei Japoniją.  Nuo ten estafete olim-
pinės ugnies fa kelas, perduodant iš rankų į rankas,
keliavo iš miesto į miestą. Ir taip ligi Sočio, už kelių
tūkstančių kilometrų per kalnus ir marias.  Ir ta
olimpinė ug nis turėjo atsirasti tada, kai spor tininkas
įbėgs į žaidynių atidarymo iškilmes stadione – tuo-
met olimpiada prasidės.

Bet iš to noro pasirodyti visam pa sauliui išėjo
komedija.   

Kelionė truko 4 mėnesius. Kiek kartų per tą lai-
ką nešama ugnis užgeso, smulkmeniški žurnalistai
beskai čiuodami pasimetė, tačiau iki šimto priskai-
čiavo labai lengvai.

Olimpinė ugnis užgeso jau pačią pirmąją esta-
fetės dieną žinomo rusų sportininko rankose. Gerai,
kad sau gumo tarnybos seklys buvo šalia – mikliai iš-
tiesė savo žiebtuvėlį. Tačiau YouTube šitas vaizdas
buvo peržiūrėtas šimtų šimtus kartų.

Tačiau fakelas ne vien geso – Kos tromoje jis ran-
kose sprogo, Jekate rinburge suliepsnojo nešiko ke-
purė, vėliau užsidegė kito sportininko striu kė. Mies-
to valdininkai labai stengėsi Permėje – dėl visa ko už-
virino visus miesto kanalizacijos vamz džius, kad tik
iš kurio neišlįstų koks imperialistas. Musulmoniš-
koje Ma chačkaloje stebėti estafetės nebuvo leis ta mo-
terims, prisidengusioms vei dą, Smolenske valdžia

taip pat persistengė, todėl pašalino visus paliktus gat-
vėje automobilius (20 gatvių, ku rių bendras ilgis 10
km). Olimpinė ugnis kentėjo ir šaltį, ir karštį: pa-
buvojo Šiaurės ašigalyje, giliausio pa saulyje gėlo van-
dens Baikalo ežero dugne (tiesa, toje vietoje, kur kap-
sulė buvo panardinta, gylis tesiekė 29 metrus, nors
ežeras yra daugiau nei 6 km gilumo), pabuvojo ir at-

virame kosmose, su alpinistais buvo aukščiausio kal-
no Elbruso viršūnėje. Ją rankose laikė net 14,000 ne-
šikų. Ir tai buvo ne bet kas, bet tik geriausieji iš ge-
riausiųjų, toje vietovėje kuo nors pagarsėję piliečiai.
Jeigu ne sporti nin kai, tai darbščiausias šachtinin-
 kas, daugiausia primelžianti melžėja… Tačiau, pa-
vyzdžiui, Vologdoje ją panešti galėjo bet kas, užsi-
registra vęs internetu ir sumokėjęs mokestį. Tačiau
netrukus vietos spauda  su mirgėjo šimtais perpar-
davėjų skelbi mų – bet jau už keliskart išaugusią kai-
ną buvo galima tapti miesto didvyriu ir su fakelu ran-
kose patekti į vietinių televizijų žinių reportažus. Ug-
nis per plačiąją šalį keliavo ne vien žmonių kojomis:
Astrachanėje ugnį nešė sėdėdami ant kupranugarių,
per tundrą lėkė jodami šiaurės elniais, per Čiukot-
kos ledynus skynėsi kelią traukiami šunų kinkiniais,
juodže mio stepėse zovada lėkė pliekdami ark lių šo-
nus… 

Orlo miestiečiai jau nebevaliojo suvaldyti juoko,
nes kažkas kažką su painiojo ir negana to, kad čia ug-
nis du kartus buvo užgesus, bet dar ir vie nu metu čia
buvo net dvi olimpi nės ugnys. Kaip tai įvyko – lig šiol
šitos mįslių mįslės miesto gubernatorius neįspėja… 

Ir tai, žinoma, dar toli gražu ne visi juokai ir „ne-
sklandumai”.  Ne paminėta, jog Kirovo miestiečiai
anksčiau jau pasižymėję antiputi niškuose mitin-
guose, buvo verčiami pasirašyti pasižadėjimus, jog
kai ugnis bus mieste, jie negali išeiti iš savo namų,
atidarinėti langų… 

Taigi. Po tokios kuriozais perpildytos kelionės,
jau nebestebina, kad Sočyje perkant bilietą į bet ku-
 rias rungtynes privalai  pateikti taip vadinamą
„sirgalio pasą”. O jį išduoda tik vietos valdžia, po
kruopš čios asmens patikros, vos ne kaip sovie-
 tiniais laikais, norint iš Lietuvos išvažiuoti į JAV… 

Žiemos olimpiada virto pajuokos objektu. Tik-
riausiai ne vienas matėte nuotraukas iš viešbučių So-
čyje su dviem unitazais vienas šalia kito per pusmetrį
arba kaip išverstas į anglų kalbą valgiaraštis – kai
„liežuvis teš loje” virto „language in the test”… Tai
ar po to dar reikia stebėtis vieno olimpinio žiedo ne-
užsižiebimu atida rymo šventėje? 

Norėta,  kad būtų geriau, tačiau išėjo „kaip vi-
sada”.

Sočio žiemos olimpinių žaidynių arenose netrūksta
sovietinės simbolikos.                                  EPA-ELTA nuotr.

Vasario mėnesio gale 20–23 die nomis vyksian-
čioje Vilniaus tarptautinėje knygų mugėje bus
pristatyta šiais metais leidyklos „Aukso žu vys”

išleista knyga „Manėm, kad greit grįšim” (sud. Dalia
Cidzikaitė, Laima Petrauskaitė VanderStoep, Dalia Sta-
kytė Anysienė). 

Knygoje – aštuoniolika pokalbių su JAV lietuviais,
kurie Antrojo pa saulinio karo metais nuo artėjančio so-
vietų fronto ir tremties grėsmės bu vo priversti palikti
Lietuvą ir trauktis į Vakarus. Knygos sudarytojų pa-
 šnekovai atvirai pasakoja apie bėgimo iš Lietuvos ap-
linkybes, gyvenimą DP stovyklose Vokietijoje, apsi-
spren dimą emigruoti ir įsikūrimą Jungti nėse Ameri-

kos Valstijose.
Knyga „Manėm, kad greit grį šim” yra didesnio

projekto – Sakyti nės istorijos projektas – dalis, kurį
1995 m. sumanė JAV Lietuvių Bend ruomenės Kultūros
taryba. Projekto metu į magnetofono juostas įrašyti 65
pokalbiai. 30 pokalbių įrašyti Čika gos apylinkėse, 35 –
kitur. Šiandien bent pusė kalbintų asmenų jau yra
mirę.

Knyga Vilniaus knygų mugėje bus pristatyta vasa-
rio 22 dieną, šeštadienį, 12 val. p. p. Pristatyme daly-
vaus: dr. Dalia Cidzikaitė, Romas Sakadolskis, dr. Kęs-
tutis Girnius, ses. dr. Daiva Kuzmickaitė ir dr. Aurimas
Švedas.       Leidėjų info

Vilniaus knygų mugėje – kny ga apie JAV lietuvius



2014 VASARIO 11, ANTRADIENIS 3DRAUGAS

Vasario 14-oji – Valentino diena. Prieš
akis (arba bent vaizduotėje) – kvap-
nios  gėlės, brangus šokoladas, egzo-

tiški kvepalai, putojantis šampanas. Tai mei-
lės ir draugystės šventė. Meile kupinos die-
nos linkiu vi siems skaitytojams!

Šia proga noriu trumpai aptarti tai, ką
psichologijos mokslas sako apie draugystę,
vienišumą ir vienat vę.  Įdomus straipsnis šia
tema buvo išspausdintas „Monitor on Psy-
cholo gy” š. m. sausio mėn. numeryje. Ten apta-
riami moksliniai tyrimai apie vienišumo poveikį
mūsų sveikatai, pabrėžiama teigiama socialinių ry-
 šių įtaka mūsų gerovei. 

Viską apibendrinant, galima sa kyti, kad yra
tikras džiaugsmas sė dė ti kieno nors virtuvėje prie
arbatos puodelio bei šviežiai iškeptų pyragaičių ir
bendrauti. Tai tarsi nepa ten tuotų vaistų kiekis
mūsų sveika tai. Socialiniai ryšiai padeda pakelti
skausmą, didina kūno imunitetą, ma žina depresijos
tikimybę ir atitolina mirtį.  Daugelį metų buvo gal-
vojama, kad jeigu  asmuo yra vienišas ar gy vena vie-
nas, jis prasčiau maitinsis ir  mažiau mankštinsis,
reikalui iškilus neturės kas jį į ligoninę nuvežtų. Dr.
Laura Cartensen iš Stanford Univer sity teigia, kad
jausmai turi įtakos fiziologiniams procesams, pa-
laikan tiems  sveikatą ar jai kenkiantiems. 

Socialinių santykių plėtra nėra lengva.  Per-
žiūrėjus mokslinių studijų duomenis, apėmusius
177,000 da lyvių, matyti, kad per pastaruosius 35 me-
tus  jų socialinių ryšių tinklas su mažėjo („Psycho-
logical Buletin”, 2013). Tuo pačiu JAV kyla besive-
 dan čiųjų amžiaus vidurkis, skyrybos siekia beveik
50 proc., o gyvenimo trukmė ilgėja. Tuo pačiu didėja
asme nų, neturinčių artimų ryšių su kitu asmeniu,
skaičius. Dr. Beverly Fehr (University of  Winnipeg)
manymu, draugystės dabar tampa daug svar bes nės
nei praeityje. Iš kitų  148 studijų, atliktų Brigham
Young University, (dalyvavo 308,000 žmonių), ma-
tyti, kad žmonės su stipriais socialiniais ryšiais il-

giau gyveno, palyginus su žmonėmis, turinčiais
menkus socia linius ryšius. Pastarųjų sveikatos būk-
lės rizika buvo panaši į asmenų, surūkančių 15 ci-
garečių kas dieną ar žmonių su dideliu antsvoriu. 

University College Londone dir bantis dr. And-
rew Steptoe stebėjo 6,500 vyresnio amžiaus žmonių
svei katos būklę Anglijoje. Nustatyta, kad vie nišu-
mas ir socialinė izoliacija paspartina mirtį. Taip
pat rasti skirtumai  tarp vienišumą išgyvenančių ir
vienatvėje gyvenančių. Daugiau ža los sulaukiama,
jei jaučiamasi vieni šu. Dr. John Cacioppo su ben-
dradarbiais  peržiūrejo 2,100 žmonių (50 m. ir vy-
resnių) mirtingumo priežastis šešerių metų laiko-
tarpyje. Nustatyta, kad vie nišumas buvo stipresnis
nei giamas veiksnys nei vedybinė padė tis,  giminių
ir draugų skaičius ir net svei katos būklė (rūkymas,
mankštos trūkumas). Vienatvė turėjo mažiau įta-
kos. Galima jaustis labai vienišu, nors ir būtum ap-
suptas žmonių. Tas pats psichologas rado ryšį tarp
vie nišumo ir depresijos bei padidėjusio kraujo spau-
dimo. 

Kita studija nustatė teigiamą ry šį tarp sociali-
nių santykių stiprumo ir pagijimo nuo krūties vė-
žio. Tai dr. Lisa Jaremka paskelbti rezultatai. Vie-
nišos moterys labiau kentėjo nuo skausmo, depre-
sijos bei nuovargio nei moterys, turinčios stiprius
socia linius ryšius. Skyrėsi ir atsparumas ligoms. 

Psichologams taip pat rūpi padė ti žmonėms,
persikėlusiems į naują miestą,  praradusiems savo
žmoną ar vyrą ir tapusiems socialiai izoliuo tiems.

Svarbu rasti ar sukurti progų būti su kitais –
taip gali užsimegzti  draugystės. Įrodyta, kad
pasidalinimas „paslaptimis” skatina drau-
gystės užmezgimą ir tolimesnį bendravi mą.
Reiktų vengti užsidarymo savyje, pataria dr.
John Cacioppo. Tokia nuotaika veda į po-
linkį, kaip į viską rea guojama neigiamai.
Tai taip pat gali sukurti įvaizdį, kad esame
šalti, ne draugiški ir socialiai nerangūs.  Pa-
tariama da lin tis su kitais kuo nors teigiamu,
keliančiu nuotaiką. Daug metų kartoju kaž-

kieno išmintį, kad pasaulyje yra dvi žmonių rūšys
– kitus ugdantys ir kitus nuodijantys. Išmokime
juos atpažinti ir deramai pasirinkti.

Gyvename interneto laikais. Jis dažnai naudo-
jamas ir socialinių ry šių plėtimui. Jo nauda yra di-
delė, ypač tiems, kurie jau turi pavydėtiną sociali-
nių ryšių tinklą. Tačiau tiems, kurie jaučiasi vie-
niši, kitų pasisekimai šioje srityje gali tik sustip-
rinti jų vienatvės jausmą. Dr. Laura Carsten sen
mano, kad  žmonėms su mažais socialinio bendra-
vimo poreikiais nė ra reikalo stengtis  savo sociali-
nius ryšius plėsti, ypač jeigu jų gyvenimas teka pa-
tenkinama vaga. Galima nu krypti į kitą kraštuti-
numą, kur so cia liniai ryšiai ir jų palaikymas pasi-
daro našta. 

Siūloma peržiūrėti savo po rei kius. Vieniems
gali užtekti poros gerų draugų. Kitiems gali reikėti
20 pažįstamų.  Svarbiausia, kad žmogus pasijustų
esąs dalimi kažko didesnio.  Ne veltui žmonės vadi-
nami socialiais padarais.

JAV, ypač Vidurio vakaruose, yra Bob Evans
restoranų tinklas, savo veiklą pra dėję Ohio valsti-
joje. Tai šeimos pre ky ba, kuri auga ir plečiasi, sten-
giamasi išlaikyti šeimynišką nuo taiką. Man ypač
patinka jų iškaba, savotiškas šū kis: „Mes nepažįs-
tami, bet priimame jus kaip savo draugus, o draugus
– kaip savo šeimą”. Ar ne gražūs ir prasmingi žo-
džiai, ku  riais norėčiau užbaigti Valentino die nos
proga iš sakytas mintis?

Nepažįstamus 
priimkime kaip 
draugus
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

JAV prasidėjo Nacionalinė
santuokos savaitė

Vasario 7-ąją JAV prasidėjo Nacionalinė santuokos savaitė, kuri tęsis iki
vasario 14-osios. JAV šią savaitę pradėta švęsti nuo 2002-ųjų Tarptauti-
nės santuokos savaitės pavyzdžiu. Savaitės kulminacija – Pasaulinė

santuokos diena, minima antrąjį vasario sekmadienį – šiemet vasario 9-ąją –
buvo pradėta švęsti 1983 metais.

Savo sausio 17-osios laiške JAV vyskupams Buffalo vyskupas Richard Ma-
lone, JAV Katalikų vyskupų konferencijos (USCCB) Pasauliečių, santuokos, šei-
mos gyvenimo ir jaunimo komiteto pirmininkas, sveikino Nacionalinę san-
tuokos savaitę JAV ir Pasaulinę santuokos dieną kaip progas „švęsti santuokos
dovaną ir palaiminimą bei paremti susižadėjusias poras”.

Savo laiške vyskupas R. Malone įvardijo daugybę šaltinių, kurie gali pa-
sitarnauti vyskupams, kunigams ir pasauliečių vadovams propaguojant, stip-
rinant ir ginant santuokos, kaip visą gyvenimą tarp vyro ir moters trunkančios
sąjungos, dovaną.

Jis taip pat paragino dalyvauti maldoje už gyvybę, santuoką ir religijos
laisvę. JAV Katalikų vyskupų konferencija kasdien transliuoja virtualias san-
tuokos rekolekcijas Nacionalinei santuokos savaitei, kurias galima stebėti per
nuorodą: www.facebook.com/foryourmarriage.

Bernardinai.lt

Apklausa: katalikai nesutaria 
dėl Bažnyčios mokymo

Katalikai mano, kad popiežius Pranciškus gerai darbuojasi, bet daugelis
jų nesutinka su Bažnyčios doktrina emocingai vertinamais klausimais,
ypač – dėl kontracepcijos, rodo pasaulinė apklausa, kurios rezultatai pa-

skelbti praėjusį sekmadienį, vasario 9 d.
JAV įsikūrusios ir ispanų kalba transliuojamos televizijos „Univision”

užsakymu 12-oje valstybių atlikta katalikų apklausa parodė, kad tie, kas, la-
biausiai tikėtina, remia Bažnyčios mokymą, yra 55 metų ar vyresni susituokę
vyrai ir moterys, dažnai dalyvaujantys Mišiose ir gyvenantys kaimo vietovėse.

Likusių tikinčiųjų atveju nuomonės tokiais klausimais kaip gėjų santuo-
kos, abortai, skyrybos ir moterys kunigės, skiriasi priklausomai nuo regiono,
amžiaus, geografinės vietos ir pajamų.

Kaip parodė apklausa, 87 proc. katalikų mano, kad Pranciškus dirba gerai
ar puikiai.

Vis dėlto 78 proc. jų pritaria kontraceptinių priemonių naudojimui, nors
tai pažeidžia Bažnyčios doktriną.

Kitais klausimais ryškūs regioniniai skirtumai, pavyzdžiui, 80 proc. ka-
talikų Afrikoje ir 76 proc. Filipinuose pritaria draudimui šventinti į kunigus
moteris, bet Europoje ir Jungtinėse Valstijose šie skaičiai yra atitinkamai 30
ir 36 procentai.

Didžiausius prieštaravimus kelia gėjų santuokų klausimas: nepritarimas
tokioms sąjungoms yra didžiulis – 99 proc. – Afrikoje, o JAV šis skaičius yra 40
procentų.

„Vidutiniškai 5-iais proc. daugiau moterų, 18 proc. daugiau jaunimo ir 10-
čia proc. daugiau aukščiausiojo ir aukštesniojo vidurinio sluoksnio atstovų pri-
taria gėjų santuokoms”, – nurodo apklausos rengėjai.

Katalikai Ispanijoje yra tarp liberaliausių pasaulio valstybių, rodo ap-
klausa. Tas pats pasakytina ir apie Prancūziją.

Katalikai Afrikoje ir Filipinuose yra konservatyviausi, o Argentinoje ir
Brazilijoje – liberalūs.

„Bendixen & Amandi International” apklausė 12 036 katalikus Argentinoje,
Brazilijoje, Kolumbijoje, Kongo Demokratinėje Respublikoje, Prancūzijoje, Ita-
lijoje, Meksikoje, Filipinuose, Lenkijoje, Ispanijoje, Ugandoje ir Jungtinėse
Valstijose.

Šiose šalyse gyvena 61 proc. pasaulio katalikų, kurių iš viso yra 1,2 mlrd.,
ir apklausos rengėjai sako, kad jos paklaidos riba yra 0,9 procento.

BNS

Catherine Bertuzis, gyvenanti Downers Grove, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

Janina Miknaitis, gyvenanti Darien, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.

Feliksas Bobinas, gyvenantis Berwyn, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Labai Jums ačiū už
paramą.

Genovaitė Plukas, gyvenanti Santa Monica, CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 125 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti. Nuoširdžiai Jums dėkojame  už dosnią paramą.
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TELKINIAI

Cicero lietuviai vieni pirmųjų paminėjo Vasario 16-tąją

Atkelta iš 1 psl.

Aldona Zailskaitė oriai ir aiškiai
perskaitė Lietuvos Nepriklausomy -
bės aktą.

Tada į visus prabilo gerbiamas
mi nėjimo svečias, Lietuvos generali-
nis konsulas Čikagoje Marijus Gu dy -
nas. Savo kalboje jis pažvelgė į Va -
sario 16-tosios reikšmę šių metų ju bi-
liejų kontekste. Šiemet Vakarų pa -
saulis minės 100 metų nuo Pirmojo
pa saulinio karo pradžios 1914 m.

Pir masis karas, žiaurus žmonių
naikinimas, daugeliui nesuprantama
už ką tiek žmonių turėjo kentėti  ir
mirti. Tarp jų buvo ir nemažai lietu-
vių –  vieni kovojo caro kariuomenėje,
kiti – Amerikoje gyvenantys – įsirašė
į JAV karių eiles. Kai kas galvoja, kad
šio karo pateisinimas – nepriklau-
soma Lietuva. Tačiau, pasak genera-
linio kon sulo, nors karas nusilpnino
Euro pą tiek, kad susidarė sąlygos Lie-
tuvai atgauti nepriklausomybę, Lie-
tuvos suverenitetas nebuvo karo iš-
dava. Laisvė nebuvo aplinkybių pado-
vanota – tai buvo toliaregių lietuvių,
pa siryžusių pasirašyti Lietuvos Ne-
pri klausomybės aktą, laisvės kūrėjų,

kul tūrininkų aukos pasekmė.  Gene-
 ralinis konsulas pasakė, kad kiekvie-
 nam pirmajame kare žuvusiam len-
 kia galvą, bet neminės šios sukakties
–  jis apsisprendžia švęsti Vasario 16-
ąją. 

Konsulas taip pat minėjo, kad
šiais metais prisiminsime prieš 75 me-
tus 1939 m. Hitlerio ir Stalino pasira-
šytą slaptą paktą, padalijusį Europą, o
prieš 25 metus – prieš tą sandėrį Bal-
tijos kelyje susijungusius lietuvius,
latvius ir estus. Konsulas pabrėžė, kad
tai vaizdus parodymas, kad kiekvie-
nas savo pasiryžimu ko vodamas prieš
blogį, kuria šviesesnę tautos ateitį. M.
Gudynas sakė,  kad tardamasis su Lat-
vijos ir Estijos garbės konsulais kaip
paminėti Baltijos kelio sukaktį, pasiū -
lė surengti ma žes nį Baltijos kelią Či-
kagoje, taip atkreipiant dėmesį į šių
sukakčių svarbą. Projekto įgyven di-
nimas priklausys nuo daugelio aplin-
 kybių, bet pati mintis ryški – saugo-
jant Lietuvos laisvę lietuvių tautai
svarbus kiekvieno geros valios tau-
tiečio indėlis.

Konsulas išvardino ir kitas su-
 kaktis – 10 metų nuo Lietuvos pri ė-
mimo į NATO  ir į Europos Sąjungą,

abu akivaizdūs pavyzdžiai, kiek toli
nueita laisvės keliu. O šįmet bene ryš  -
kiau sias Lietuvos valstybės pripa ži-
ni mas – Lietuvos priėmimas į Jungti-
 nių Tautų saugumo tarybos komi tetą.  

Konsulas M. Gudynas savo kalbą
baigė paraginimu: sunkiai iškovotą
Lietuvos laisvę turi išsaugoti jos pi lie-
čiai. Paprasčiausias, bet ir efekty-
viausias būdas yra sąžiningai daly-
vauti rinkimuose. 

Paskutinė konsulo mintis lyg
davė toną meninei programai, į kurią
įsijungė visi. Cicero parapijos lietu-
vių choras, vadovaujamas muz. Vil-
 mos Meilutytės, sudainavo ,,Ąžuolai
žaliuos žemėj Lietuvos” ir ,,Lietuva
brangi”.  Minėjimo dalyviai, stebė-
dami dirigentės rankų nurodymus,
spontaniškai įsijungė į giedojimą, su-
kurdami vieną suderintą chorą be
klausytojų. Pasijutome esą vienos tau-
tos nariai.  Tai buvo paprasta, bet
reikšminga.

Cicero lietuvių telkinys yra ypa-
tingas tuo, kad visi nariai prisideda
prie bendros gerovės. Nė vienas na-
rys nėra pasyvus stebėtojas. Tai gal-
būt todėl, kad šis telkinys nedi delis, o
gal, – kad yra įsitvirtinusi da lyvavimo

tradicija, ir kiekvienas su pranta, kad
be jo ar jos indėlio ši ypa tinga grupė
neišsilaikys. Tarsi įkūnijame meta-
forą lietuvių tautai – kiek vienas yra
svarbus.  Tai buvo gražiai paryškinta
šio Vasario 16-tosios mi nėjimo suruo-
šime, paskaitos minty s, ir visuoti-
niame giedojime. 

University of  Washington Henry M. Jackson
School of  International Studies, Seattle, WA
veikiančio Eu ropos Są jungos kompetencijos

centro kvie timu Lietuvos ambasadorius Žy gi man tas
Pavilionis vasario 7 dieną perskaitė įžanginį pra-
nešimą Kom pe tencijos centro surengtoje 2014 m. Va-
karų pakrantės Europos Tarybos Viršūnių susiti-
kimo simuliacijoje ,,Model EU”. Šių metų simulia-
cijos tema – Bankų sąjungos sukūrimas bei ES mig-
racijos ir pabėgėlių politika.

Trylikos didžiausių Vakarų pa krantės univer-
sitetų studentams, vietos elito ir lietuvių verslo ben-
druo menės atstovams ambasadorius Ž. Pavilionis
pristatė Lietuvos pir mi ninkavimo ES Tarybai pa -
sie kimus, turėsiančius ilgalaikę reikšmę Eu ropos
ekonomikos stabilumui, verslo ga limybes augan-
čioje Lietuvos eko no mikoje ir naujas ekonominio
bendradarbiavimo perspektyvas sėkmingai pasi-
baigus deryboms dėl Trans atlantinio laisvosios pre-
kybos susitarimo (TTIP).

Ambasadorius taip pat skaitė paskaitas Uni-
versity of  Washington vizituojančios profesorės
Aušros Valančiauskienės dėstomo Lietuvos kultūros
ir literatūros istorijos įvadi nio kurso studentams ir
tarptautinių studijų programos studentams, pasi-
 rinkusiems profesorės Astos Marijos Cirtautas dės-

tomą Europos Sąjungos saugumo politikos kursą,
veikiantį kaip darbo grupė, ruošianti siūlymus ES
Aukštajai atstovei C. Ashton dėl būsimos Europos
strategijos. Pas ta rojo kurso studentus ypač domino
Vilniaus viršūnių susitikimo išprovo kuoti  įvykiai
Ukrainoje ir Euro pos Sąjungos Rytų politikos atei-
tis.

Susitikęs su University of  Wa shing ton Skandi-
navijos departamento Baltijos studijų programos
koordinatoriumi Guntis Smidchens, amba sa dorius
Ž. Pavilionis pasidžiaugė, kad Baltistikos progra-
mos jau kelis dešimtmečius veikia Washingtono, Il-
linojaus ir Yale universitetuose. „Turime padėti iš-
silaikyti šiems mū sų kultūros universitetiniams ži-
diniams, kuriuos sukūrė lietuvių išeivija, nes tai
vienas geriausių būdų ne tik pri statyti Lietuvos kul-
tūrą, bet ir su kurti ilgalaikius žmogiškuosius ry šius
su naująja JAV karta”, – teigė am  basadorius. Uni-
versitete jau dvi de šimt metų (nuo 1994 metų rudens)
įvairiais lygiais dėstomos lietuvių, latvių ir estų
kalbos, Baltijos šalių kultūrinė ir istorinė medžiaga
įt raukiama į kitų kursų programas. Ambasadorius
apžiūrėjo lietuvišką kolekciją University of  Was-
hington bibliotekoje.

Šeštadienį, vasario 8 d. LR am basadorius Ž. Pa-
vilionis pasveikino Vasario 16-osios paminėti susi-

rin ku sią Seattlo lietuvių bendruomenę. Washing-
tono ir Oregono valstijose gyvenantys daugiau nei
dešimt tūks tančių lietuvių kilmės amerikiečių, turi
lituanistinę mokyklą, šokių ir dainų kolektyvus,
vietinį spaudos leidinį. Prie ambasadoriaus vizito
organizavimo aktyviai prisidėjo Lietuvos garbės
konsulas Washingtono  valstijoje Vytautas Laptins-
kas.                                  LR ambasados JAV info ir nuotr.

Ž. Pavilionis lankėse Seattle, WA

Ambasadorius Ž. Pavilionis (d.) su Lietuvos garbės konsulu
V. Lapa tins ku.

,,Man šventė – Vasario 16-toji”, – sakė generalinis konsu-
las M. Gudynas.

Minėjimo dalyviai nebuvo pasyvūs. Jono Kuprio nuotraukos

Jauniausias minėjimo dalyvis – Aras
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Šm. vasario 2 d. (sekmadienį) Alytaus miesto
teatre įvyko neeilinis renginys – pirmasis tie-
sioginis muzi kinis tiltas sujungė Alytaus

miestą Lietuvoje ir New Yorko valstijoje esan tį Ro-
chesterio miestą Amerikoje. Šio išskirtinio rengi-
nio pradžioje nu skambėjo Rochesterio Hochstein
jaunimo simfoninio orkestro atliekamas Lietuvos
himnas ir Alytaus muzikos mokyklos jaunimo or-
kestro „Svajo nė” grojamas Jungtinių Ameri kos
Vals tijų himnas. 

Himnus giedojo tūkstančius kilometrų viena
nuo kitos nutolusiose sa lėse susirinkę klausytojai.
Iškilmin gų ir jaudinančių akimirkų nesu t ruk dė ir
strigęs interneto ryšys, kai amerikiečiams giedant
Lietuvos him ną alytiškiai reagavo supratingai ir
bandė prisiderinti prie trūkinėjan čios muzikos. 

„Galima nežinoti kitos tautos kalbos, bet labai
gerai suprasti vieniems kitus klausantis muzikos.
Ji su artina žmones ir tautas, ji suartina ir konti-
nentus – būtent šis vakaras, tikiu, bus toks, kuris
suartins planetos Rytus ir Vakarus, suartins Euro-
 pos ir Amerikos žemynus, smuiko rak tu ir penkline
sujungs Alytų Lie tuvoje ir Rochesterį Amerikoje.

Sujungs ne tik toms 90 minučių, per kurias
vyks tiesioginė dviejų simfoninių orkestrų kon-
certo transliaciją. Esu tikras, kad šis projektas su-
 jungs mūsų mintis ir galimybes bendriems tiks-
lams”, – sveikindamas mu zikinio tilto dalyvius
sakė Alytaus miesto meras Jurgis Krasnickas.

Tokio muzikinio tilto idėja kilo dar praėju-
siais metais. Pernai spalio pabaigoje Alytuje lan-
kėsi viešnia iš Jung tinių Amerikos Valstijų, Aly-
 taus ir Rochesterio susigiminiavusių miestų komi-
teto narė Jolanda Che so nis, kai su miesto savival-
dybės atstovais buvo aptartos galimybės pasitel-
 kus modernias technologijas pasiekti, jog Alytaus
muzikos mokyklos jaunimo simfoninio orkestro
„Svajonė” koncertą išvystų ne tik Alytaus, bet ir
Rochesterio miesto gyventojai, o alytiš kiai turėtų
progą pasiklausyti Ro chesterio Hochstein mokyk-
los sim fo ninio orkestro atliekamos muzikos.

Alytaus ir Rochesterio miestų bendradarbia-
vimas prasidėjo dar 2005 metais, o sutartis pasira-
šyta 2010 m. Per kelerius metus buvo surengti
abiejų miestų mokyklų mokinių pie šinių konkur-
sai, organizuota Roches terio miesto fotografijų pa-
roda, šio miesto fotografijos eksponuotos tarptau-
tinėje Alytaus miestų partnerių parodoje „Drau-
gystė”, Rochesteryje surengtas liaudies dainų ir
šokių ko lek tyvo „Dainava” koncertas, gauta ver-
tingų knygų Alytaus kraštotyros muziejui ir Aly-
taus dailiųjų amatų mokyklai, Alytaus ir Roches-
terio su si giminiavusių miestų komiteto dėka su-
rengti 2 rašinių konkursai Alytaus miesto moki-
niams, būta ir kitų iniciatyvų.

Apie 210 tūkstančių gyventojų tu rintis Ro-
chesterio miestas iš viso turi 12 susigiminiavusių
miestų Prancū zi joje, Lenkijoje, Izraelyje, Rusijoje,

Alytų Lietuvoje ir Rochesterį Amerikoje sujungė muzikinis tiltas

Koncerto Rochesteryje akimirka. Organizatorių nuotraukos

Alytaus meras J. Krasnickas ir mu  zikinio tilto idėjos autorė
J. Che sonis.

Japonijoje, Kinijoje ir kitose šalyse. 68 tūkstan-
čius gyventojų turintis Aly taus – pats naujausias
miestas partneris, ir bendradarbiavimas su juo
itin aktyvus.

Išskirtinių koncertų metu iš Rochesterio į
Alytų muzikinio tilto pa galba Alytų pasiekė ne tik
Rochesterio miesto merės Lovely A. Warren, tik
nuo šių metų pradžios pradėjusios eiti šias parei-
gas, bet ir šiame renginyje dalyvavusio Lietu vos
ambasadoriaus Jungtinėse Ame rikos Valstijose
Žygimanto Pavilionio sveikinimai.

„Kartu nugalėjome komunizmą, sukūrėme
sėkmingiausią transatlan tinį aljansą pasaulio is-
torijoje, šiuo metu kuriame didžiausią, laisviausią
ir demokratiškiausią prekybos bloką, tačiau visi
šie transatlantinės šeimos projektai sėkmingai
realizuoti ir įt virtinti gali būti tik tuo atveju, jeigu
jaunoji karta juos parems ir perims. Bendras Aly-
taus ir Rochesterio jaunimo projektas įkvepia”, –
sakė am ba sadorius.

Hochstein jaunimo simfoniniam or kestrui di-
rigavo Casey Springs tead, o Alytuje muzika džiu-
gino Aly taus muzikos mokyklos jaunimo simfoni-
nis orkestras „Svajonė”, kuriam dirigavo Pranas
Stepanovas bei Dai va Martikonytė.

P. Stepanovas sakė, kad šiam koncertui pasi-
rinko labai įvairią mu ziką, norėdamas amerikie-
čius supa žindinti ir su klasikų – Giuseppe Ver di,
Hector Berlioz muzika, ir su lietuvių autorių –
Juozo Naujalio, Mika lojaus Konstantino Čiurlio-
nio ir kitų kompozitorių  kūriniais.  

Hochstein jaunimo simfoninis orkestras yra
visos sudėties simfoninis orkestras pažengusiems
muzikantams. Jis atlieka tradicinį simfoninės mu-
zikos repertuarą, groja šiuolaiki nių autorių kūri-
nius. Orkestro muzi kantai koncertuoja mažų an-
samblių sudėtimis, rengia studentų koncertus ir
spektaklius. Jų sezono repertuare – baroko, klasi-
kinė, romantiškoji ir šiuolaikinė muzika. Orkest-
ras koncertavo Italijoje, Airijoje. 

Alytaus muzikos mokyklos jauni mo simfoni-
nis orkestras „Svajonė” – unikalus vaikų ir jau-
nimo simfoninis orkestras, kurio atliekamos mu zi-
kos jau klausėsi Latvijos,
Estijos, Lenkijos, Ispani-
jos, Didžiosios Brita nijos
ir kitų šalių klausytojai.

O bendradarbiavimas
tarp Aly taus ir Rocheste-
rio miestų tęsiasi ir toliau
– vasario pradžioje į Alytų
at vyko State University of
New York (SUNY) Geneseo
universiteto profesorius,
Alytaus ir Rochesterio su-
sigiminiavusių miestų ko-
miteto Aka de minio ben-
dradarbiavimo pakomite-
 čio narys Joseph A. Bul-
sys. Jis  šių me tų vasario –
birželio mėnesiais Alytaus
kolegijos studentams ang -
lų kalba dėstys tarpkultū-
rinės komunikacijos ir
viešojo kalbėjimo da ly kus. 

Dar 2012 metų lapkritį Alytaus kolegijos atsto-
vai lankėsi Rochesteryje ir pasirašė memorandumą
su šiuo universitetu. Dabar Alytaus kolegijoje 5 mė-
nesius dirbs profesorius J. Bulsys ir su juo galės su-
sipažinti ne tik kolegijos bendruomenė, bet ir dau-
gelis lietuvių – profesorius pas kai tas skaitys ne tik
Alytaus, bet ir kitų Lietuvos miestų studentams,
artimiausiu metu jis susitiks su Aly taus miesto sa-
vivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovais, ves
įvairius seminarus švietimo darbuotojams.

„Lietuva man kaip antri namai, man svarbu
būti čia, čia mano šak nys. Kol penkis  mėnesius
viešėsiu Aly tuje, tikiuosi ne tik pasiekti gerų darbo
rezultatų kolegijoje, bet ir pasi stengsiu, kad Aly-
taus ir Rochesterio bendradarbiavimo ryšiai būtų
dar glaudesni”, – susitikimo savivaldybėje metu
sakė J. A. Bulsys. Nors profesorius gimė Vokietijoje
ir po keleto mė nesių kartu su tėvais išvyko į Jung-
 tines Amerikos Valstijas, o ir Lie tuvoje viešėjo vos
keletą kartų, jis puikiai kalba lietuviškai. 

Rochester, NY

Susižavėję muzikinio tilto klausytojai negailėjo plojimų.
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Tomas Kaukėnas vasario
10 d. startavo Sočio olimpiados
biatlono 12,5 km persekioji-
mo lenktynėse. Lietuvis šau-
dykloje suklydo tris kartus,
nuotolį įveikė per 36 min. 49,8
sek. ir buvo 40-as. Nuo varžy-
bas laimėjusio prancūzo Mar-
tin Fourcade jis atsiliko 3 min.
1,2 sek.

„Sekėsi neblogai. Starta-
vau greitai ir nemažai varžovų
aplenkiau. Pirmas šaudymas
nesisekė, vėliau ir vėl konku-
rentus prisivijau. Gulint šau-
dyti buvo gerai, vėliau ir stovint, tačiau
paskutiniame jau jaučiau nuovargį ir
jaudulį, todėl prašoviau du kartus.

Teko važiuoti du baudos ratus, todėl
buvo daug mane aplenkusiųjų. Taigi
šaudymas sutrukdė, tačiau džiaugiuosi.
Aš dar nesu tiek gerai pasiruošęs, jog
psichologiškai tvirtai išlaikyčiau pa-
skutinį šaudymą, bet ne man vienam

taip. Daugeliui sportininkų netgi būna
paskutiniojo šūvio sindromas.

Sąlygos šiandien buvo kiek kitokios.
Atšilo oras, todėl sniegas buvo minkš-
tesnis. Pakilimuose jis buvo lyg košė. Po-
sūkiuose buvo sunku valdyti slides.
Leistis taip pat nebuvo lengva. Nemažai
sportininkų griuvo”, – sakė sportinin-
kas.

DAINIUS RUŽEVIČIUS

Du mūsų tautiečiai, rankų lenki -
kai – Rimvydas Bilevičius ir
Kristina Kairiūnienė Indianos

valstijoje, „Horse shoe Casino” vyku-
siame šeštajame „Ultimate Armw-
restling League” (UAL) turnyre pa-
rodė savo rankų stiprumą ir į namus
grįžo su sidabriniais apdovanojimais.

K. Kairiūnienė atviroje moterų
svorio kategorijoje kovodama dešine
ranka, finale pralaimėjo stipriai su-
 dėtai amerikietei ir užėmusi antrąją
vietą iškovojo sidabro medalį.

R. Bilevičius ir jo draugas Valdas
Andrijauskas dalyvavo vienoje kate-
gorijoje (iki 205 svarų) ir var žėsi kaire
ir dešine rankomis. Čia ran komis su-
rėmė 20 šios sporto šakos dalyvių, tad
norint pakliūti į finalus kiekvienam
varžybų dalyviui savo kelyje teko
įveikti ne vieną varžovą.

V. Andrijauskui gal kiek nesėk-
mingai susiklostė burtai: šiam spor ti-
ninkui, kovojant ir kaire, ir dešine
rankomis teko susiremti su labai pa jė-
giais lenkikais, todėl laimėjęs ke lias
kovas ir vėliau patyręs du pra laimėji-
mus jis turėjo pasitraukti iš tolimes-
nių varžybų.

Žymiai geriau šiose rankų len-
kimo varžybose sekėsi kitam lietuviui
R. Bilevičiui. Kovodamas dešine ran -
ka jis pirmoje kovoje „pramiegojo”
startą, o vėliau žingsniuodamas be
pralaimėjimų pateko į „Final 4”. Čia
Rimvydas susikibo su kanadiečiu Al-
len Ford, kuriam po ilgos ir aršios ko-
vos pralaimėjo ir liko ketvirtas.

Kovodamas kaire ranka R. Bile-
 vičius taip pat nužingsniavo iki pas -
kutinio rato. Čia Rimvydui sekėsi ge-
 riau: buvo laimėtos kelios dvikovos,
deja, pusfinalyje teko pripažinti ang lo
Gary Rickett pranašumą. Vėliau teko
susiremti su pajėgiu amerikie čiu
Ryanu Barnetu, prieš kurį laimė jęs R.
Bilevičius pateko į finalą. Po prieš tai
vykusių sunkių kovų lietuviui ne-
spėjo pilnai pailsėti ranka, tad ir vėl
teko pripažinti anglo pranašu mą. Ta-
čiau iškovotas sidabrinis apdo vanoji-
mas, kovojant su išties aukštos klasės
sportininkais, R. Bilevičiaus nė kiek
nenuvylė.

Po varžybų R. Bilevičius teigė,
kad šios varžybos paliko labai didelį
įspūdį: „Didžiulė scena, UFC kovų
pra nešėjas Bruce Buffer, gražios mer-
 ginos, muzika, apšvietimas ir visas
ren ginio pristatymas buvo tikrai
aukš to lygio. Pirmą kartą dalyvavau
tokio lygio varžybose. Net „USA Na-

 tionals” rankų lenkimo varžybose nė -
ra tiek daug emocijų, kiek buvo čia.
Visose kategorijose varžėsi per 20 len-
kikų – tai daugiausia prieš kiek man
yra tekę kovoti. Į šias varžybas suva-
žiavo stipriausi lenkikai iš visos Ame-
rikos, taip pat buvo lenkikų iš Brazi-
lijos, Kanados, Anglijos ir Švei cari-
jos”.

Pasak Rimvydo, UAL pasidarė
prestižinėmis varžybomis, nes šioje
lygoje oficialiai užsiregistravusiems
lenkikams organizatoriai siūlo su per-
 kovas, kurių laimėtojai gauna ne tik
solidžius piniginius prizus, bet jiems
yra sumokomos ir visos kelio nės iš-
laidos. Dėl šių palankių kriterijų ir
puikios varžybų organizacijos šioje
lygoje registruojasi pajėgūs ir žinomi
rankų lenkikai iš viso pa sau lio.

Pasaulio čempionate tikisi ginti
Lietuvos garbę

Šiais metais vyks labai daug nau -
jų ir aukšto lygio varžybų, kuriose ti-
ki  si dalyvauti ir Čikagos lietuviai.
Vie na didžiausių R. Bilevičiaus sva-
jonių – sudalyvauti šių metų rudenį
Lietu voje vyksiančiame pasaulio
rankų lenkimo čempionate. Norint pa-
siekti šį tikslą, sportininkui reiktų iš-
siko vo ti šią teisę mūsų šalyje vyksian -
čio se atrankos varžybose, kuriose ke-
lia lapius į pasaulio čempionatą lai-
mėtų tik kiekvienos svorio kategori-
jos du stipriausi sportininkai.

„Mano tikslas – dalyvauti tokio
lygio varžybose, išbandyti savo jėgas
pasauliniu lygiu ir pajausti tą pa sau-
 lio čempionato varžybų eigą ir dva-
 sią”, – ryžtingai apie savo sportinius
planus kalbėjo Čikagoje gyvenantis R.
Bilevičius. 

SPORTASOLIMPIADA

Kaukėnas Sočyje – 40-as

Viena klaida kainavo olimpiados
debiutantei Agnei Sereikaitei vietą So-
čio žaidynių 500 m distancijos ketvirt-
finalyje, bet jai keltą užduotį čiuožėja
įvykdė.

„Iceberg” arenoje, kur vyksta grei-
tojo čiuožimo trumpuoju taku varžybos,
po starto signalo šovusi į priekį Agnė
Sereikaitė beveik tris iš keturių su
puse rato buvo atsiplėšusi nuo varžovių,
tačiau finišo liniją kirto trečia. To buvo
per mažai patekti į 500 m distancijos ket-
virtfinalį – kelialapius į kitą etapą lai-
mėjo po dvi dalyves iš aštuonių atran-
kos čiuožimų.

Galutinėje rungties įskaitoje A.Se-
reikaitė liko 24 tarp 32 sportininkių. Dvi
iš jų buvo diskvalifikuotos. Prieš olim-
pines žaidynes 19-metei Agnei Serei-
kaitei buvo iškelta užduotis užimti 20-

25 vietą. Tad šį tikslą čiuožėja pasiekė.
Bet jos laukia dar dvi distancijos – 1000
m ir 1500 m.

Paklausta, kaip vertina savo olim-
pinį debiutą, Agnė sakė: ,,Iš pradžių la-
bai nervinausi, bet dabar vertinu gerai.
Paprasčiausiai padariau vieną klaidą,
dėl kurios praradau kelialapį į kitą
etapą. Mane aplenkė iš vidinės pusės,
nes man reikėjo posūkyje prieš tai la-
biau iščiuožti į išorę, kad įgaučiau
daugiau greičio”.

Sportininkė sakė, kad daugiau vil-
čių sieja su 1000 m distancija. Beje, Pa-
krantės kaimelyje ji gyvena viename
kambaryje su Isabella Tobias, kuri šiuo
metu su Deividu Stagniūnu išvyko tre-
niruotis į Maskvą. Čiuožėjų pora pradės
varžybas vasario 16 d. 

Sereikaitei brangiai kainavo jos klaida 

Sočio žiemos olimpinių žaidynių
vyrų skiatlono (15 km klasikiniu sti-
liumi + 15 km laisvuoju stiliumi) var-
žybose sekmadienį Lietuvos atstovas

Vytautas Strolia pranoko vieną varžo-
vą ir užėmė 67-ąją vietą. Nugalėjo 27-
erių metų šveicaras Dario Cologna, at-
stumą įveikęs per 1 val. 8 min. 15,4 sek. 

Strolia pranoko vieną varžovą

Sočio žiemos olimpinių žaidynių
biatlono varžybų moterų 7,5 km sprin-
to lenktynėse sekmadienį Lietuvos at-
stovė Diana Rasimovičiūtė užėmė 51-ąją
vietą ir pelnė teisę startuoti persekio-
jimo lenktynėse. Nugalėjo be klaidų šau-

džiusi Slovakijai atstovaujanti rusė
Anastasija Kuzmina. Olimpinės čem-
pionės titulą apgynusi 29-erių metų
biatlonininkė trasoje užtruko 21 min. 6,8
sek.

Pagal internetinę žiniasklaidą

Sprinto lenktynėse Rasimovičiūtė – 51-a

Sidabru sušvitę R. Bilevičius ir K. Kairiūnienė
parodė savo rankų jėgą

Kristina Kairiūnienė (kairėje) iškovojo sidabrinį apdovanojimą

R. Bilevičiaus svajonė – atstovauti Lietuvą
ten vyksiančiame pasaulio rankų lenkimo
čempionate.

Tomas Kaukėnas (SCANPIX nuotr.)

Agnė Sereikaitė (SCANPIX nuotr.)



LIETUVA IR PASAULIS

2014 VASARIO 11, ANTRADIENISDRAUGAS 7

Prezidentė aplankė gimnaziją Huttenfelde
Maskva (ELTA) – Rusijos vice-

premjero padėjėjas Dmitrijus Loskuto-
vas paneigė pranešimus apie tai, kad Ru-
sijos valdžios institucijos dalyvavo klau-
santis JAV diplomatų pokalbių. 

JAV valstybės sekretoriaus pava-
duotoja Victoria Nuland ketvirtadienį
atsiprašė ES kolegų po to, kai internete
buvo paviešintas telefono pokalbis,
kuriame ji peikia Europos atsaką į Uk-

rainos krizę.
Akivaizdu, kad pokalbio buvo

klausomasi, nes jo ištraukos įkeltos į
,,YouTube”.

Maskvą galimu dalyvavimu po-
kalbių pasiklausymuose įtarė JAV am-
basadorius Rusijoje Michael McFaul,
valstybės  departamento  atstovė  Jen
Psaki ir kiti Jungtinių Valstijų diplo-
matai.

Vilnius – Erfurtas (Prezidentės
spaudos tarnyba) – Lietuvos Respubli-
kos prezidentė Dalia Grybauskaitė, iš-
vykusi darbo vizito į Vokietiją, vasario
7 d. aplankė lietuviškąją Vasario 16-
osios gimnaziją Huttenfelde. Preziden-
tė bendravo su gimnazijos mokytojais,
mokiniais, susitiko su Vokietijos lietu-
vių bendruomene, svarbiais gimnazijos
rėmėjais – Heseno federalinės žemės Fe-
deracijos ir Europos reikalų ministe-
rijos valstybės sekretoriumi Mark
Weinmeister, Lampertheimo miesto
meru Gottfried Störmer, Mainzo vys-
kupijos generalvikaru prelatu Dietmar
Giebelmann, Bergstrasse apskrities
bei Hiutenfeldo seniūnijos atstovais. Va-
sario 16-osios gimnazija – pirmoji lie-

tuviška gimnazija, įsteigta užsienyje,
kuri suteikia pilną gimnazinį išsilavi-
nimą lietuvių kalba. Jos baigimo ates-
tatas yra pripažįstamas Vokietijos švie-
timo sistemoje. Gimnazijoje taip pat
vykdomos specialios švietimo progra-
mos lietuviams iš Lotynų Amerikos. 

Vokietijoje gyvena apie 60 tūks-
tančių lietuvių. Prezidentė pakvietė
bendruomenės narius savo patirtimi, ži-
niomis ir ryšiais aktyviai prisidėti ska-
tinant Lietuvos ekonominį, verslo ir
kultūrinį bendradarbiavimą su Vokie-
tija. Taip pat būtinai dalyvauti šią va-
sarą vyksiančioje dainų šventėje ,,Čia
mano namai” ir Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės suvažiavime.

Rusija neigia paviešinusi V. Nuland pokalbį

Madridas (bernardinai.lt) – Tūks-
tančiai žmonių Madride protestavo
prieš planuojamas įstatymų pataisas,
kuriomis ketinama sugriežtinti negi-
musios gyvybės apsaugą. Renginyje,
kurį organizavo net 300 įvairių orga-
nizacijų, dalyvavo daugiausia moterys,
kurios tvirtino, kad tai, kas vyksta jų
kūne yra išskirtinai jų, o ne valstybės
ar Bažnyčios reikalas.

Protestuotojų rankose buvo pla-
katai, kuriuose kritikuojama Katalikų
Bažnyčia ir dabartinė Ispanijos vy-
riausybė, reikalauta Ispanijos teisin-
gumo ministro Albert Ruiz-Gallardon
atsistatydinimo. 

Praėjusių metų pabaigoje Ispani-
joje pradėtos svarstyti pataisos, nu-
matančios, kad gyvybė motinos įsčio-
se gali būti nužudyta tik išskirtiniais
atvejais: jei moteris buvo išprievar-
tauta ar gimdymas kelia grėsmę mo-
tinos gyvybei. Galimas vaiko apsigi-

mimas nėra vertinamas kaip pakan-
kama priežastis jį nužudyti motinos
įsčiose.

Šios pataisos – tai atsakymas į
ankstesnės socialistų Vyriausybės pri-
imtą įstatymą, kuris legalizavo negi-
musios gyvybės sunaikinimą iki 14
nėštumo savaitės ar, atskirais atve-
jais, net iki 22.

Ispanai reikalavo nesaugoti negimusio vaiko teisių

Washingtonas (ELTA) – Prancū-
zijos prezidentas Francois Hollande
pirmadienį pradėjo savo oficialų vizi-
tą JAV.

59 metų F. Hollande JAV lankosi
vienas, kai praėjusį mėnesį po neišti-
kimybės skandalo išsiskyrė su gyve-
nimo partnere Valerie Trierweiler.

,,Prancūzija yra  patikima JAV
part nerė ir sąjungininkė”, – ,,Time”
žurnalui sakė F. Hollande, tačiau pa-
brėžė, kad Prancūzija, kaip ir kitos Eu-
ropos Sąjungos (ES) šalys, yra pasi-
piktinusios JAV Nacionalinės saugumo

agentūros (NSA) vykdytu užsienio va-
dovų  šnipinėjimu.

Prancūzijos užsienio reikalų mi-
nistras Laurent Fabius sakė, kad abi ša-
lys ,,ieško būdų”, kaip išspręsti šnipi-
nėjimo problemą.

Prancūzija ir JAV bendradarbiauja
sprendžiant Sirijos, Irano ir Šiaurės Af-
rikos šalių saugumo problemas. Pran-
cūzijos prezidentas susitiks ne tik su
JAV prezidentu Barack Obama, bet ir
su viceprezidentu Joe Biden bei vals-
tybės sekretoriumi John Kerry. 

F. Hollande sieks geresnių santykių su JAV

Vilnius (ELTA) – Balsavusių rin-
kėjų apklausa rodo, kad šveicarai sek-
madienį vykusiame referendume labai
nežymia balsų persvara pritarė imig-
racijos ribojimui savo šalyje. Už pro-
jektą „Prieš masinę imigraciją” bal-
savo 50,4 proc. rinkėjų. Jei rezultatai
pasitvirtins, tai reikš, kad Šveicarija
įves imigracijos kvotas ir turės iš nau-
jo derėtis su Europos Sąjunga dėl ati-

tinkamų sutarčių. Briuselis neketina
taikstytis su nusižengimais laisvo as-
menų judėjimo taisyklėms ir svarsto
peržiūrėti privilegijuotas Šveicarijos
sąlygas ES vidaus rinkoje.

23 proc. Šveicarijos gyventojų iš 8
mln. yra užsieniečiai. Kasmet šalyje
imigrantų skaičius padidėja iki 80
tūkst. 

Šveicarai už imigrantų skaičiaus ribojimą

A. Merkel spaudė ranką D. Grybauskaitei

Parengė Vitalius Zaikauskas

Vilnius – Erfurtas (Prezidentės
spaudos tarnyba) – Vasario 8 d. Prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė Erfurte su-
sitiko su Vokietijos Federaline kanc-
lere Angela Merkel.

Dvišaliame darbo susitikime ap-
tartas Lietuvos ir Vokietijos bendra-
darbiavimas, verslo ir ekonominių ry-
šių stiprinimas, energetinio saugumo
klausimai. Prezidentė su Vokietijos
kanclere taip pat kalbėjo apie Lietuvos
perspektyvas 2015 m. įsivesti eurą ir
Rytų partnerystės programos svarbą.

Kanclerės kvietimu garbės sve-
čio teisėmis Prezidentė dalyvavo ir A.
Merkel vadovaujamos didžiausios Vo-

kietijoje politinės jėgos – Krikščionių
demokratų partijos kongrese, kur buvo
aptariamos aktualiausios ES proble-
mos.

Prezidentė su Vokietijos kanclere
taip pat kalbėjo apie Lietuvos siekį ki-
tamet įsivesti eurą. Šį pusmetį 18 euro
zonos šalių, įvertinusios Lietuvos eko-
nomikos raidą ir perspektyvas, išsakys
savo nuomonę, ar Lietuva yra pasi-
rengusi eurui. Vokietija remia Lietu-
vos pastangas įstoti į euro zoną ir yra
pasirengusi palaikyti Lietuvos narys-
tę euro zonoje, jei mūsų šalis atitiks
Maastrichto kriterijus. 

Popiežius jau pakeitė Bažnyčią

Viena (Bernardinai.lt) – Vienos
kardinolas Christoph Schönborn, va-
dintas realiu pretendentu tapti popie-
žiumi po Benedikto XVI atsistatydini-
mo, įsitikinęs, kad tie, kurie vis laukia
plačios institucinės Bažnyčios refor-
mos, iš akių paleidžia svarbiausią fak-
tą, jog Bažnyčia šiuo metu išgyvena la-
bai svarbias permainas.

Pasak Vienos kardinolo, nuostabu,
kiek naujasis popiežius sugebėjo pa-
keisti nuotaikas ir dvasinę atmosferą
ne tik Vatikane, bet ir visoje Bažny-

čioje. C. Schönborn atkreipė dėmesį į
skaidrų popiežiaus Pranciškaus pa-
prastumą. Pavyzdžiui, per susitikimą
su Austrijos vyskupais, popiežius ne-
bandė dalinti strateginių gairių, bet tik
broliškai ragino vyskupus neapleisti
bendrystės su kunigais, priminė, kaip
svarbu neskubėti smerkti, vertinti,
bet išklausyti, įsiklausyti, būti kartu.

Tai dalis įspūdžių, kuriais Vie-
nos kardinolas pasidalino su žurna-
listais po Austrijos vyskupų susitikimo
ad limina su popiežiumi.

Vis daugiau lietuvių gina savo teises ES

Vilnius (ukmin.lt) – Lietuvos SOL-
VIT centras 2013 m. padėjo lietuviams
spręsti tarpvalstybines problemas dėl
leidimų gavimo gyventi kitose Europos
Sąjungos (ES) šalyse, vizų trečiosios ša-
lies pilietybę turintiems jų šeimos na-
riams. Taip pat gynė pažeistas teises so-
cialinės apsaugos srityje, dėl profesinės
kvalifikacijos ir vairuotojo pažymėji-
mo pripažinimo. Daugiausia lietuvių
skundų 2013 m. buvo gauta dėl Di-
džiosios Britanijos, Kipro, Ispanijos ir
Vokietijos valdžios institucijų spren-
dimų. 2013 m., kurie buvo paskelbti ES
piliečių metais, SOLVIT centras gavo
168 užklausas dėl biurokratinių kliūčių
ir neteisingai taikomų ES teisės aktų.
Palyginti su 2012 m., 2013 m. užklausų
skaičius išaugo 52 proc. Tai yra di-

džiausias gautų užklausų skaičius nuo
Lietuvos SOLVIT centro įkūrimo 2004
m. Į SOLVIT centrą Lietuvos piliečiai
ir verslo atstovai gali kreiptis, kai ki-
tose ES šalyse nepripažįstamas Lietu-
voje įgytas diplomas, kvalifikacija, ne-
suteikiamos asmeniui priklausančios
socialinės garantijos, neleidžiama pra-
dėti paslaugų verslo, išleisti prekių į
rinką, susigrąžinti PVM, reikalaujama
papildomo patikrinimo, dokumentų
ir pan. SOLVIT pagalba – neteisminis
ginčų sprendimo būdas, didžioji dau-
guma visų užklausų išsprendžiamos pi-
liečio ar įmonės naudai.

Daugiau apie Lietuvos SOLVIT
centro veiklą ir 2013 m. veiklos atas-
kaitą rasite adresu: http://www.uk-
min.lt/solvit.

A. Merkel (d.) ir D. Grybauskaitės susitikimas Vokietijoje, Erfurte. Roberto Dačkaus nuotr.

Protestai Madride.             EPA-ELTA nuotr.
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ŠVENTADIENIS DATOS ir SUKAKT YS

Septintoji metų savaitė
Vasario 10

Tarptautinė saugaus interneto diena.
1906 m. – gimė Stasys Antanas Bačkis,

Lietuvos diplomatas, publicistas (mirė 1999
m.).

1927 m. – gimė  Alma Adamkienė, lie-
tuvių filantropė, visuomenės veikėja, LR Pre-
zidento Valdo Adamkaus žmona, buvusi pir-
moji šalies dama.

1996 m. – IBM superkompiuteris „Deep
Blue“ pirmą kartą šachmatų dvikovoje įveikė
pasaulio čempioną G. Kasparovą. 

„Deep Blue“ buvo pirma mašina lai-
mėjusi šachmatų partiją prieš tuometinį pa-
saulio čempioną Garį Kasparovą ribotame
laike.   Susitikimas baigėsi 1996 balandžio 17
d. ,,Deep Blue” tuomet buvo ypatingai pa-
tobulinta  ir žaidė prieš Kasparovą vėl 1997
gegužę, laimėdama 6 rungtynių  susitikimą
3.5–2.5, pasibaigusį gegužės 11 dieną.
,,Deep Blue” taip tapo pirma kompiuterine
sistema, įveikusia tuometinį absoliutų čem-
pioną. 

Vasario 11
Pasaulinė ligonių diena.
1296 m. – gimė  Algirdas, Lietuvos di-

dysis kunigaikštis (1345–11752 m. 
– 1752 m. Benjaminas Franklinas atida -

rė pirmą ją ligoninę JAV.
1929 m. – Italijos valstybė ir Vatikanas

pasirašė susitarimą, kuriuo sutarta Romos
teritorijoje įsteigti suverenią Vatikano vals-
tybę.

Vatikanas (lot. Vaticano, ital. Stato della
Citta del Vaticano) – miestas-valstybė, ank-
lavas Italijos sostinės Romos vakarinėje da-
lyje, ant Vatikano kalvos, popiežiaus rezi-
dencija. Vatikanas yra mažiausia pasaulio
valstybė ir pagal gyventojų skaičių, ir pagal
plotą. Vatikano pilietybę turi apie 350 žmo-
nių. Senovėje ant Vatikano kalvos (mons Va-
ticanus) stovėjo didelis imperatoriaus Ne-
rono cirkas. 

1917 m. – gimė Kazys Bradūnas, lietuvių
poetas (mirė 2009 m.).

1991 m. – Islandija, pirmoji iš visų pa-
sau lio valstybių, de jure pripažino atkurtą Lie-
tuvos nepriklausomybę.

Vasario 12
1804 m. – mirė Imanuelis Kantas, lietu-

vių kilmės Prūsijos filosofas, klasikinės vo-
kiečių filosofijos pradininkas (g. 1724 m.).    

1809 m. – gimė Charles Darwin, kuris iš-
kėlė natūralios atrankos ir žmogaus kilmės iš
beždžionės teoriją (mirė  1882 m.).

1831 m. po universiteto baigimo Char-
les Darwin išvyko į kelionę aplink pasaulį
Anglijos ekspediciniu kariniu laivu „Beagle“
kaip gamtininkas. Kelionės metu Ch. Darwin

pabuvojo Tenerifės saloje, Žaliojo kyšulio sa-
lose, Brazilijos pakrantėje, Аrgentinoje, Urug-
vajuje, Ugnies Žemėje, Tasmanijoje ir Ko-
koso salose, atliko daugybę stebėjimų. Gri-
žęs iš ekspedicijos jos rezultatus ir savo min-
tis išdėstė „Gamtininko dienoraštyje“ (The
Journal of a Naturalist, 1839) 

Vasario 13
1906 m. – gimė Adolfas Šapoka, lietuvių

istorikas. 1936 m. veikalo „Lietuvos istorija“
autorius, redaktorius (m. 1961 m.).

1633 m. –  Galileo Galilėjus atvyko į
Romą stoti prieš inkviziciją.

1895 m.  – broliai Auguste ir Louis Lu-
mière sukūrė pirmąjį kino aparatą.

Vasario 14
269 m.  –  imperatoriui Klaudijui II kovo -

jant su krikščionimis, buvo nukankintas ku-
nigas Valentinas, vėliau tapęs visų įsimylė-
jėlių šventuoju.

1009 m. – pirmą kartą Kvedlinburgo
analuose paminėta Lietuva.     

Šiose analų eilutėse pirmąkart paminė -
tas Lietuvos vardas – Lituæ.

Kvedlinburgo analai (lot. Saxonicae An-
nales Quedlinburgenses) – Kvedlinburgo im-
peratoriškajame moterų vienuolyne lotynų
kalba rašytas metraštis.  Išliko vienintelis Mei-
seno Kunigaikščių mokyklos dėstytojo isto-
riko Georg Goldschmidt kartu su kitais ar-
chyvarais tarp 1546 ir 1571 m. surašytas nuo-
rašas (saugojamas valstybės ir universiteto
bibliotekoje Drezdene). Kvedlinburgo analų
autorius nežinomas. Kvedlinburgo analai
(tiksliau, iki mūsų dienų išlikusi jų teksto da-
lis) apima laikotarpį „nuo pasaulio sutvė-
rimo“ iki 1025 m. 1009 m. įraše aprašyta „pa-
gonių arkivyskupo“ šv. Brunono žūtis, pirmą
kartą rašytiniame istorijos šaltinyje paminėta
Lietuva.

1477 m.  – Margery Brews šv. Valentino
dienos proga nusiuntė John Paston sveiki-
nimą, pirmą pasaulyje žinomą Valentino die-
nos sveikinimą.

1907 m. –  gimė Bernardas Brazdžionis,
lietuvių poetas, literatūros kritikas (m. 2002
m.). 

Vasario 15
1534 m. – mirė Barbora, Lietuvos di-

džiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Ka-
zimiero Jogailaičio ir Elžbietos Habsburgai-
tės duktė (gimė 1478 m.). 

1913 m. –  New Yorke surengta pirmoji
avangardinio meno paroda.

1990 m. – atkurta Lietuvos Šaulių są-
junga.

Vasario 16
1918 m. – Lietuvos taryba pasirašė Lie-

tuvos nepriklausomybės aktą, skelbiantį, kad
Lietuvos Taryba atskiria Lietuvą nuo visų
valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kito-
mis tautomis.

1921m. – Kaune atidarytas Karo muzie-
jus.

1922 m. –  Kaune įsteigtas Lietuvos uni-
versitetas (nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo
universitetas).

1927 m. – Jonas Basanavičius, lietuvių
visuomenės veikėjas, pirmasis laikraščio
„Aušra“ redaktorius. 

Pranciškus priminė: 
Svarbu sekmadieniais 

dalyvauti Mišiose! 

Trečiadienio rytą Švento Petro aikštėje įvyko įprastinė popiežiaus
Pranciškaus bendroji audiencija. Jos metu Šventasis Tėvas skaitė ka-
techezę, sveikino atvykusiuosius, su jais meldėsi ir juos palaimino.

Ka te chetiniame pokalbyje Pranciškus pra tęsė ciklą apie sakramentus. Po-
 piežius jau yra kalbėjęs apie Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentus. Vasa rio
5 katechezė buvo skirta Eucharis tijos sakramentui.

Mieli broliai, seserys. Laba die na. Šiandien kalbėsiu apie Eucharis tiją.
Eucharistija kartu su Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentais priskiriama
prie „įkrikščioninimo” sakramen tų, kurie kartu sudaro Bažnyčios gyve-
nimo šaltinį. Iš šio meilės Sak ra mento kyla kiekvienas autentiškas tikėjimo,
bendrystės ir liudijimo ke lias. Tai, ką pamatome kai susiren kame švęsti Eu-
charistiją, kai susiren kame į Mišias, leidžia suvokti tai, ką ruošiamės švęsti.
Apeigoms paskirtoje erdvėje stovi altorius, kuris yra sta las, uždengtas stal-
tiese: tai primena puotą. Ant stalo pastatytas kry žius primena, kad ant šio
altoriaus aukojama Kristaus auka: Jis yra dva sinis maistas, kurį ten pri-
imame duo nos ir vyno pavidalu. Prie altoriaus yra sakykla, iš kurios skel-
biamas Dievo Žodis. Tai rodo, kad susirin ku sieji atėjo klausytis Viešpaties,
kal bančio per Šventuosius Raštus. Todėl ir maistas, kurio ten gaunama, taip
pat yra Jo Žodis. 

Žodis ir Duona per Mišias tampa viena, visai taip, kaip įvyko Pasku ti-
 nėje Vakarienėje, kai visi Jėzaus žo džiai ir visi jo atlikti ženklai kondensa-
vosi į duonos laužymo ir taurės vy no paaukojimo veiksmą, išankstinį kry-
žiaus aukos išgyvenimą, ir jo iš tar tus žodžius: „Imkite, valgykite, tai mano

kūnas... Imkite, gerkite, tai
mano kraujas”.

Jėzaus Paskutinėje Va-
karienėje atliktas veiksmas
buvo jo aukščiausia padėka
Tėvui už Jo meilę ir gai les-
tingumą. Graikiškai Eucha-
ristija reiškia „padėka”. Bū-
tent todėl šis Sak ramentas
vadinasi „Eucharis ti ja”, tai
aukščiausia padėka Tėvui,
kuris mus taip pamilo, kad
iš meilės atidavė savo Sūnų.
Štai kodėl šis iš sireiškimas
apima visą Jėzaus gestą, o
tai kartu ir Dievo, ir žmo-
gaus veiksmas, Jėzaus Kris-
taus, tikro Dievo ir tikro
žmogaus veiksmas.

Todėl Eucharistijos šventimas yra kai kas daugiau už paprastą puo tą.
Tai Jėzaus Velykų minėjimas, centrinis išganymo slėpinys. Minėjimas ne-
reiškia tik prisiminimą, kad ir vi sai paprasto prisiminimą, tačiau reiš kia,
kad kaskart, kai švenčiame šį Sakramentą dalyvaujame Kristaus kan čios,
mirties ir prisikėlimo slėpi nyje. Eucharistija yra Dievo išganan čios veiklos
viršūnė: Viešpats Jėzus, tapdamas už mus laužoma duona, išlieja ant mūsų
visą savo gailestin gu mą ir meilę, kad atnaujintų mūsų širdis ir egzistenciją,
mūsų santykį su Juo ir su broliais. Būtent todėl, kai einam priimti šį Sak-
ramentą, sakom, jog „einam prie Komunijos”, „priimam Komuniją”: Šven-
tosios Dvasios veikimu, dalyvavimas eucharistinėje puotoje mus giliai, ne-
pakartojamu bū du sujungia su Kristumi, leidžia jau dabar ragauti tos pil-
nutinės bend rystės – Komunijos – su Tėvu, kuria pasižymės dangiškoji
puota, kurioje su visais šventaisiais dalysimės gar be kontempliuoti Dievą
veidas į veidą. 

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

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

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773–471–3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

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

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS
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Kiekviename mieste ar mažes-
nia me miestelyje lietuviai kūrė
savo tau tines or ganizacijas. Pa-

stebėtina tam tikra organizavimosi eu-
forija, kuri leido net didžiau siems juo-
do darbo varguoliams šviesesniame
būryje pa kel ti galvas. Tautiniu pa grin-
du ir lie tuviškiesiems tikslams pa si-
 šven  tu    sių  jų draugijų skaičius nuolat
augo. Vien Čikagoje per 7 dešimtmečius
Amerikos lietuvių diasporos istorikas
A. Am broze priskaičiavo beveik 300
įvairių draugijų ir klubų211. Nereikia
pamiršti, kad atskiras kuopas
turėjo įvairios centrinės orga-
nizacijos – SLA (turėjo kelis
šimtus kuopų, pvz., 251-oji kuo-
pa, 335-oji kuopa Čikagoje)
SLRKA, Lietuvių darbininkų
susivienijimas (kelios kuopos
Čikagoje), Amerikos lie tuvių
Romos katalikų mo terų są junga
(vien Čikagoje virš 10 kuopų),
Katalikų federacija, Tėvynės
mylėtojų draugija, Lietuvių so-
cialistų sąjungos kuopos ir dau-
gelis kitų. Greta to, lietuviai
jun gėsi ir į įvairias amerikiečių
profesines unijas (drauge su ki-
tom tautom), gana greit pagal
amerikiečių pavyzdį atsirado
ir politiniai klubai. Kartu su
angliakasių profesinių sąjungų
akty vistais streikavo, grūmėsi
demonstra cijose, dešimtimis
guldydami galvas už amerikie-
čių darbininkų gerovę. Pilie-
 tinio įgalumo siekiai vertė imig-
rantus integruotis į politinį
Amerikos gyveni mą, jaustis to-
kiais pat at sakingais ir garbingais ben-
drapiliečiais. Didmies čiuose susikūrė
Respublikonų, Demok ratų klubai ir jų
skyriai. Tokiu būdu plėtojosi diasporos
visuomeninio gyve nimo ypatumai: iš-
eivių sentimentai ir įsipareigojimai
buvo dalijami dviem tėvynėms. Lietu-
viškoji veikla buvo nukreipta į Lietuvos
gaivinimo tikslą, o ame rikietiškas pi-
lietinis patosas liudijo siekį tapti ge-
riausiais amerikie čiais. I pasauli nio
karo frontuose ame rikiečiai lietuviai
petys petin su kitais JAV armijos ka-
riais kovėsi Antantės fronte, dažniau-
siai suprasdami, kad ta kova vienaip ar
kitaip vienija du di džiuosius diasporos
tikslus ir dviejų tėvynių gerovės ateitis.

Taigi pirmųjų draugijų atsiradimą
pirmiausia lėmė anų laikų socialinis gy-
ve nimas Amerikoje ir Lietuvos pries-
 pauda Rusijos imperijoje. Išsila vinę ir
plačiau galvojantys lietuviai, atsidūrę
JAV, greit pajuto reikalą kurti savišal-
pos draugijas. Jos buvo reika lingos li-
gos ar mirties atveju, kad būtų suteik-
ta bent šiokia tokia parama, pagalba lie-
tuviams. Draugijos atsirado ir gelbėjo
malšinant dvasinį alkį ir tėvynės ilge-
sį. Po to, tarsi Maslou pira midės laiptais
drauge lipant, atsiras davo kilnesniems
ir abstraktesniems tikslams sukurtos
tautinės draugijos.

Jei pažiūrėsime atidžiau į savišal pos
ir savipagalbos organizacijas, teks pa-
ste bėti, kad organizacijų nuostatai arba
konstitucijos mažai kuo skyrėsi – dėl
savo elementarių tikslų ir negalėjo la-
bai viena nuo kitos skirtis. Na gal vie-
nu dviem paragrafais. Bet ne dėl to, kad
kokia nors aukštesnė valdžia būtų dik-
tavusi, kaip draugijos turi veikti ir ant
kokio kurpalio turi būti užtempti jų įsta-
tai. Tiesiog sveikas protas ir lais vės tra-
dicija piršo veiksmo ir minties logiką.

Štai pirmųjų Čikagos savišalpos
draugijų bei klubų nariai mokėdavo tik-
tai po 3 dolerius mokesčio per me tus.
Susirgęs kiekvienas draugijos narys
gaudavo po 5 dolerius per savaitę pa šal-
pos. Draugijos nariui mirus, kiek vienas
gyvas narys sumokėdavo dar po dolerį.
Ši suma būdavo įteikiama miru siojo

našlei ar jo nurodytam asmeniui. Kai
kurios draugijos paimdavo po 50 centų
nuo kiekvieno nario, paimdavo iš drau-
gijos iždo 50 dolerių (vėlesniais metais
100 dolerių) ir įteikdavo pašal pą. 

Anot istorikės Daivos Dapkutės, pa-
šalpos ir savitarpio pagalbos organi za-
cijų narių skaičiui augant, padidėjus
draugijų turtui, sustiprėjo ir konku ren-
 cija tarp draugijų. Draugijos taisė savo
konstitucijas, didino pašalpas ir po-
mirtines siek damos pritraukti kuo dau-
giau narių, organizatoriai sugalvo davo
patrauklesnių nariams dalykų. (pvz.,
įvesdavo įvairius pašalpų sky rius su
skirtingais nario mo kesčio dydžiais, po-
mirtinę mokėdavo iš drau gijos iždo ir
neberinkdavo papil domai pinigų). Daž-
niausiai pirmojo skyriaus nariai mo-
kėdavo po $3 per metus, ant rojo – po $6
per metus, trečiojo – po $9 per metus. Pa-
gal tai priklausė ir pa šalpos dydis nario
ligos atveju: pirmojo skyriaus nariams
mokėdavo per savai tę $5, antrojo – 9$,
trečiojo 12$. Jei narys sirgdavo ilgesnį
laiką, pašalpa pilna būdavo mokama dvi
savaites, vėliau tik pusė numatytos pa-
šalpos. Pomirtinės mokamos pagal
draugijos visuotinio narių susirinkimo
nutarimus ir kons tituciją: vienos drau-
gijos mokėda vo 100$, 150$, 200$, 300$, vie-
na kita netgi 350$212. 

Draugijų įstatuose būdavo įvairių
dalykų: idant visi lietuviai susirištų į
vieną ryšį broliškos meilės; (…) trauk-
ti lietuvius į vienybę, gyventi draugiš-
 kame sutikime; (…) platinti apšvietą ir
tobulinti susipratimą tarpe lietuvių
Amerikoje;(…) kelti savo narius doriš-
 kai ir protiškai ir gaiviti bei stiprinti
juose patriotybę (savo tėvy nės meilę) už-
laikyti ir tobulinti meilę Lietuvos ir lie-
tuvių tautos…213

Savišalpos draugijų svarbiausieji
tikslai buvo teikti pašalpą savo na-
riams ligos atveju, o nariui mirus – iš-
mokėti pomirtinę pašalpą pagal kons-
titucijoje numatytą mokestį. Greta to
draugijos stengėsi ugdyti savo narių mo-
ralę, išlaikyti lietuviškus papročius,

skiepyti draugiškumą ir savitarpio pa-
 galbos, paramos dvasią, ruošdavo įvai-
 rius renginius (spektaklius, koncer-
tus, pobūvius); drauge su kitomis drau-
gi jomis dalyvaudavo lietuvių tautinėje
kultūrinėje ir politinėje veikloje. To kiai
dalyvavimo draugijų veiklos tra dicijai
volteriškas principas visus vi suomeni-
nius darbus pradėti nuo sa vo kiemo,
nuo savo artimiausios ap linkos buvo
puikus pamatas.

XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje
buvo labai svarbu demonstratyvus, ri-
tuali nis priklausymo draugijos ar bro-
lijoms charakteris. Priklausyti kam
nors, vilkėti uniformą, ar bent ryšėti ko-
kios nors brolijos kaspiną buvo labai
garbus reikalas. Ankstyvosios Ame ri-
kos lietuvių draugijos turėjo savo sim-
boliką, ženklą, vėlia vą, tais laikais va-
dintą „karūnomis”, su tomis vėlia-
 vomis dalyvaudavo įvairio se viešose ei-
senose, lietuvių šventėse. Kai kuri drau-
gija turėjo ne po vieną, pvz., 1894 m. Či-

kagoje įkurta Didžiojo kuni-
gaikš čio Vytauto draugija tu-
rėjo ir bažny tinę ir tautinę vė-
liavas. Įstatai prisakė: Prigulmės
prie karūnos: užlaikyti čys tai
karūnas, juostas ir kitas savas-
tis Draugystės, kokios prie jų pri-
guli. Lai ke visokių apvaikščio-
jimų turi karūną nešti su dide-
le paguodone ir viež lybai.214

211. Dapkutė, Daiva; Celešiūtė,
Ingrida; Jovai šienė, Diana; Kuz -
mickaitė, Daiva Kristina; Sal dukas,
Linas; Ūsaitė, Kristina. Lietuviai pa -
sau lyje: tautinio iden titeto išsaugo -
jimas emigracijoje, p. 48.

212. Ambroze, A. Čikagos lietuvių
istorija 1869–1959. Čikaga, 1967, p.
21–22.
213. Dapkutė, Daiva; Celešiūtė,
Ingrida; Jovai šienė, Diana; Kuzmic -
kaitė, Daiva Kris tina; Saldukas, Linas;
Ūsaitė, Kristina. Lietuviai pasaulyje:
tautinio identiteto išsaugojimas emi -
gracijo je, p. 48–49.

214. Ambroze, A. Čikagos lietuvių istorija
1869–1959, p. 38.

European restaurant in
Southwest suburb for sale.

630-464-8773

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

Tel. +370-616-93194

ĮVAIRUS

Lietuvos vyčių seimas Hartforde 1935 m.
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Užsienyje balsuojantys Lietuvos piliečiai
jau gali registruotis internetu

Užsienio reikalų ministerija (URM) in formuoja, kad Lietuvos Res-
publi kos rinkėjai, gyvenantys už sienio valstybėse ar rinkimų die no-
 mis jose būsiantys, jau gali registruotis balsavimui Respublikos Pre-

zi dento rinkimuose, vyksiančiuose ge gužės 11 dieną, ir rinkimuose į Eu  ro-
 pos Parlamentą gegužės 25 dieną.

Nuo vasario 1 d. pradėjo veikti naujoji Vyriausiosios rinkimų ko misijos
Rinkėjų, balsuojančių užsie ny je, elektroninė registracijos siste ma.

Balsavimas bus organizuojamas vi sose Lietuvos diplomatinėse atsto vy-
 bėse ir konsulinėse įstaigose. Bal suoti bus galima paštu arba asmeniš kai at-
vykus į atstovybę. 

Naujoji elektroninė registracijos sistema suteikia galimybę rinkėjams,
pageidaujantiems balsuoti užsienyje, per kelias minutes užsiregistruoti
balsavimui ir būti įtrauktiems į ati tinkamos Lietuvos diplomatinės ats tovy-
bės ar konsulinės įstaigos rinkė jų sąrašus.

Rinkėjai, įvedę Lietuvos Respub li kos asmens tapatybę bei pilietybę pa-
 tvirtinančio dokumento duomenis ir prisijungę prie elektroninės regist ra-
cijos sistemos, gali pateikti Rinkėjo registracijos prašymą.

Užpildytas ir patvirtintas prašymas automatiškai atsiras Lietuvos at-
stovybės, kurioje rinkėjas ketina bals uoti, sąrašuose. Jei rinkėjas apsi stojęs
valstybėje, kurioje nėra Lie tu vos atstovybės, registracijos sistemoje reikia
įrašyti valstybę, kurioje rin kėjas gyvena ar yra laikinai, ir siste ma auto-
matiškai parinks artimiau sią Lietuvos atstovybę, kurioje bus ga lima bal-
suoti paštu. 

Registracijos prašyme rinkėjas taip pat turi pasirinkti, kokiu būdu jis
pageidauja balsuoti – paštu arba as meniškai atvykus į atitinkamą Lie tuvos
diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą nustatytomis dienomis ir laiku.
Balsuosiantiems paštu pra šyme nurodytu gyvenamosios vietos užsienio
valstybėje adresu bus išsiųs ti rinkimų biuleteniai.

Lietuvos atstovybių sąrašą, adre sus, interneto puslapių, elektro ninio
pašto adresus ir telefono numerius ga lima rasti URM interneto puslapyje
(Lietuvos atstovybės).

Išsami informacija apie Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus ir
rinkimus į Europos Parlamentą yra skelbiama Vyriausiosios rinkimų ko mi-
sijos svetainėje  www.vrk.lt

URM Info ir viešųjų ryšių departamentas

Užsienio ir Rusijos žiniasklaida skirtingai 
vertina olimpiados atidarymą
Europos apžvalgininkai Sočio žiemos olimpiados atidarymo iškilmes laiko
Rusijos prezidento Vladimiro Putino asmeniniu triumfu arba netgi perdėta jo
valdžios demonstracija. Tuo metu Rusijos žiniasklaida liaupsina „pasakišką”
atidarymo ceremoniją, sakydama, kad ji atkūrė pasididžiavimą buvusia super-
valstybe, kurio ilgai stigo.

„Putinas pareikalavo stebuklin-
gos pradžios 22-osioms žiemos olimpi-
nėms žaidynėms čia, Sočyje”, – rašo Di-
džiosios Britanijos dienraščio „The
Daily Telegraph” apžvalgininkas Ian
Chadband.

„Ir sukišus 31 mlrd. svarų, kad pa-
saulis aiktelėtų dėl jo ‘naujosios’ Ru-
sijos nepaprasto užmojo ir ambicijų,
nenuostabu, kad jo noras buvo apdo-
vanotas ceremonija, kuri, net jeigu
jai stigo 2012-ųjų Londono (vasaros
olimpiados atidarymo) humoro ir sma-
gumo, tapo kvapą gniaužiančia vaiz-
džia kelione per šios šalies istoriją”, –
pažymėjo I. Chadband.

Dienraštis „The Times” gyrė pa-
čios Britanijos surengtą atidarymo
šou per 2012-ųjų olimpiadą, tačiau pri-
pažino, kad ceremonija Sočyje buvo
„iki raudonumo įkaitęs reginys”, net
jeigu pasitaikė kai kurių techninių
nesklandumų.

Per ceremoniją neišsiskleidė vie-
na iš penkių iliuminuotų snaigių, ku-
rios turėjo transformuotis į penkis
olimpinius žiedus, tad nesmagiai liko
šviesti tik keturi žiedai.

„Prezidentui V. Putinui tai yra
galimybė parodyti Rusiją kaip at-
gimstančią supervalstybę, bet jo pa-
stangas trikdė virtinė problemų ir
kritika iš gėjų bendruomenės bei žmo-
gaus teisių grupių ar netgi gyvūnų tei-
sių aktyvistų”, – rašo „The Times”.

Dienraščio „Daily Mail” apžval-
gininkas Jonathan McEvoy taip pat
gyrė šį vaidinimą.

„Rusijai tai buvo jos, kaip postso-
vietinės jėgainės, atgimimas – neabe-
jojančios savo teise į vietą prie aukš-
čiausio stalo po dviejų dešimtmečių
abejonių ir nusiminimo”, – pastebėjo
J. McEvoy.

„Tai buvo reklama be jokių atsi-
prašymų – istorija, kaip Rusija ją su-
vokia, – pridūrė jis. – Nėra jokių abe-
jonių, kas buvo svarbiausias šio ren-
ginio svarbiausias didvyris. Šviesa
prezidento ložėje liko įjungta netgi
tuomet, kai buvo išjungtos visos kitos
– tam atvejui, jeigu kas nors nesupra-
to žinios.”

Sporto naujienų laikraščio
„L'Equipe” nuomone, šis renginys dar

kartą pademonstravo perdėtas V. Pu-
tino ambicijas.

„Retai olimpinės žaidynės tapdavo
tokiu mastu suasmenintos arba per-
dėtos. Vladimiras Putinas, Kremliaus
caras, Sočio likimą kūrė vienas. Nesi-
rūpindamas dėl pritrenkiančios kainos
arba pamintų žmogaus teisių”, – rašo
„L’Equipe”.

Italijos dienraštis „La Stampa”
pastebėjo, kad „buvo daug rusišką at-
spalvį turinčio pasididžiavimo, sakant
pasauliui, kad ankstesnė galybė su-
grįžo”.

„La Stampa” šią ceremoniją vadi-
no „labai asmenišku triumfu” V.Puti-
nui, tačiau pridūrė: „Šou buvo per di-
delis ir per brangus žiemos olimpia-
dai.”

Daugelis Italijos laikraščių ryškių
spalvų Vokietijos komandos unifor-
mas laiko iššūkiu Rusijoje galiojan-
čiam įstatymui, draudžiančiam „ho-
moseksualumo propagandą”, taip pat
šmaikštavo dėl nesėkmingo olimpi-
nių žiedų išsiskleidimo.

„Tas techninis gedimas gali būti
tobulas šios žiemos olimpiados ir visos
ją lydėjusios nesportinės polemikos
simbolis”, – rašo dienraštis „Corriere
dello Sport”, atkreipęs dėmesį, kad
neišsikleidęs žiedas simbolizuoja Ame-
rikos žemyną.

Daugelis Italijos žiniasklaidos lei-
dinių žaidynes Sočyje vadino „Putino
olimpiada”.

„Ji buvo prabangi, kaip ir prog-
nozuota, taip pat visa aprėpianti, kaip
ir Rusija – paliekanti kažką įsimintina
kiekviename klasikiniame fragmente”,
– komentavo dienraštis „La Repubbli-
ca”.

Laikraštis taip pat atkreipė dė-
mesį, kad šis „iškilmingas” atidarymas
labai skyrėsi nuo „lengvabūdiškos”
ceremonijos Londone.

Rusijos laikraščiai trykšta
pasididžiavimu dėl „pasakiško”

atidarymo

Rusijos žiniasklaida liaupsino „pa-
sakišką” žiemos olimpinių žaidynių
atidarymo ceremoniją Sočyje, saky-

dama, kad ji atkūrė pasididžiavimą bu-
vusia supervalstybe, kurio ilgai stigo.

Nors ceremonijos pradžioje dėl
techninio nesklandumo viena didžiu-
lė iliuminuota snaigė taip ir neišsi-
skleidė į vieną iš olimpinių žiedų,
penktadienį vykusi ceremonija tapo
stulbinama muzikos ir šokių švente, o
žiūrovai išvydo įspūdingą Rusijos is-
torijos atvaizdavimą.

„Pasididžiavimo Rusija ceremo-
nija”, – skelbia dienraščio „Moskovs-
kij komsomolec” antraštė.

„Mums to stigo daugelį metų. Dau-
gelį metų trukusio Gorbačiovo persi-
tvarkymo ir Jelcino laisvės: metų, ku-
pinų nusivylimų, ekonominių krizių,
istorijos perrašinėjimų, naujadarų,
tokių kaip VVE (Vieningasis valsty-
binis egzaminas), mokamas aukštasis
mokslas, nekilnojamojo turto paskolos
ir panašiai. Mums viso šito stigo: pa-
sididžiavimo savo šalimi, jos galybės,
vienybės ir nuostabumo pojūčio. Stigo
pojūčio, kad mes – išdidūs didingos
valstybės žmonės. Vakar mes tai pa-
tyrėme”, – rašo laikraštis.

„Mūsų. Žiemos. Pasaka”, – jam
antrina dienraštis „Sport ekspress”, in-
terpretuodamas oficialų olimpiados
šūkį „Karšta. Žiemos. Jūsų.”

„Pirmyn, Soči! – skelbė verslo
dienraštis „Kommersant”. – Žaidynes
rengiančiai šaliai jos bus ne vien šven-
tė, bet ir svarbiausias išbandymas – ar
mokama paversti būsimomis sėkmė-
mis milžiniškus išteklius, skirtus svar-
biausiam sporto renginiui, ir patirtį,
sukauptą per pasiruošimus ir vykdy-
mą.”

„Vakar 22 val. 54 min. (kai buvo už-
degtas olimpinis fakelas) atėjo mo-
mentas, kada pirmąkart, nebijant
smarkiai suklysti, buvo galima pasa-
kyti, jog Rusija pagaliau išties atsidū-
rė pasaulio dėmesio centre, – pažymė-
jo „Kommersant”. – Tam tikra prasme
tai buvo tiesos akimirka Rusijai.”

Tuo tarpu opoziciją palaikantis
verslo dienraštis „Vedomosti” buvo
vienas iš nedaugelio žiniasklaidos ka-
nalų, kurio pozicija buvo labiau iro-
niška.

„Ko gera, per pastaruosius dau-
giau nei 20 metų olimpinių žaidynių ce-
remonijos iš vienetinių prekių, ku-
rios iki tol turėjo veikiau simbolinį
krūvį, virto didele ašaras spaudžiančių
pompastiškų šou gamybos pramone”,
– rašoma jo vedamajame.

„Atidarymo ceremonija Sočyje
tapo vien eiline franšize. Ji nežlugo, bet
ir nenustebino. Po pusmečio ją mažai
kas prisimins, bet ir niekam dėl jos ne-
bus gėda”, – apibendrino „Vedomosti”.

BNS

EPA-ELTA nuotraukos.
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Los Angeles rengiama 
išvažiuo jamoji konsulinė misija

,,Draugo” prenumeratoriai
gali skaityti 

,,DRAUGĄ”

internete be jokio 
papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų pa-
rašyti apie tai 

administracijai: 
administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in” 
bei slaptažodį. 

Skaitykite
,,Draugą” greičiau!

Gerinant konsulinių paslaugų ko kybę ir prieinamumą Lietuvos pi lie-
 čiams ir lietuvių kilmės as me nims rengiama išvažiuojamoji misija Los
Angeles, CA.

Konsulinės paslaugos bus teikia mos kovo 21–22 d. adresu 2802 Santa Mo-
nica Blvd., Santa Monica, CA 90404. 

Bus priimami Lietuvos piliečių prašymai dėl pasų keitimo ir išdavimo, as-
mens grįžimo pažymėjimų, už sienyje registruotų civilinės būklės aktų įtrau-
kimo į apskaitą Lietuvoje, gyvenamosios vietos deklaravimo, konsulinės re-
gistracijos. Taip pat bus atliekami notariniai veiksmai ir priima mi prašymai
dėl Lietuvos Res pub  likos pilietybės.

Būtina išankstinė registracija, kuri vykdoma Lietuvos generalinia me kon-
sulate New Yorke el. paštu kon suline.misija.ny@urm.lt bei tel. 1 212 354 7840.

Išsamesnė informacija interneto svetainėje http://ny.mfa.lt/.

URM info 

Migracijos departamentas 
teiks elektronines paslaugas

Vasario 3 d. Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vi -
daus reikalų ministerijos per informa cines sistemas pradėjo teikti
elektronines paslaugas. Prisijungę prie Viešųjų paslau gų, susijusių su

asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, tei kimo Lietuvos
Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacinės sistemos (https://
epis.vrm.lt), Lie tuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai gali pateikti elek-
troninį pra šymą patvirtinti kvietimą atvykti į Lietuvos Respubliką. Užpil -
džius elektroninį prašymą ir pridėjus reikiamų dokumentų kopijas, pateiktas
prašymas nagrinėjamas, o kvietimas pa tvir tinamas elektroniniu būdu. Tai gi,
nereikia asmeniškai vykti į terito rinės policijos įstaigos migracijos padalinį.
Asmenys, užsisakę informa vimo paslaugą, el. paštu ir (ar) nemokama trum -
pąja SMS žinute informuojami apie pateikto elektroninio prašymo nagrinėji-
mo eigą. Informacinėje sistemoje taip pat galima peržiūrėti pateiktų prašymų
ir patvirtintų kvietimų sąrašus, atsispausdinti patvirtintą kvietimą.

Asmenys taip pat gali matyti in formaciją apie savo ar nepilnamečių vai -
kų turimus Lietuvos Respublikos piliečių asmens dokumentus ir Lie tuvos
Res publikoje užsieniečiams iš duodamus dokumentus. 

Taip pat bet kuriuo paros metu galima  pateikti elektroninį praneši mą
apie prarastą asmens dokumentą. Jis nedelsiant paskelbiamas negaliojančiu,
ir nereikia asmeniškai vykti į atsakingą įstaigą. 

Migracijos departamento svetai nėje adresu www.migracija.lt 24 va landas
per parą asmenys gali pateikti klausimus, susijusius su Lietuvos Respublikos
pilietybe, asmens dokumentais ir užsieniečių teisine padėtimi Lietuvoje.
Elektroninis konsultantas pateikia  atsakymą lietuvių, anglų ir rusų kal -
bomis. 

Daugiau informacijos galite rasti Migracijos departamento svetainėje
www.migracija.lt.

LR gen. konsulato Čikagoje 
info

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
Poetas

KAZYS BRADŪNAS

1917.02.11–2009.02.9

Gyvenimas lyg paukštis,
Tik palingavo ant šakos
Ir nulėkė....

O liko tik
Eileraščių čiulbėjimas.

Jau praėjo penkeri metai, kai mūsų mylimas Tėvelis ir
Tėtukas iškeliavo Amžinybėn.

Prašome jį prisiminti savo maldose.

Elena Bradūnaitė Aglinskienė, Lionė Kazlauskienė,  
Loreta Bradūnienė (a. a. Jurgio žmona) ir jų šeimos

A † A
JUSTINAS LAUKYS

Mirė 2014 m. vasario 6 d. 2 val. popiet.
Gyveno Schaumburg, IL.
Gimė 1938 m. sausio 17 d., Lietuvoje, Svilonių kaime.
Nuliūdę liko: sesuo Dangira Budrienė su vyru Ignu; sūnė-

nas Audrius Budrys su žmona Ramona, jų vaikai Marina ir
Alanta; sūnėnas Darius Budrys su žmona Lida, jų vaikai Alina
ir Aure ja; dukterėčia Vida Tamoshunas su vyru Aru, jų vaikai
Mintė ir Dalia; dukterėčia Rima Jokubauskienė su vyru
Robertų, jų vai kai Jo nas, Liana ir Vitas.

A. a Justinas buvo sūnus a. a. Jono Laukio ir Leokadijos
Pirštelytės.

Už velionį šv. Mišios bus aukojamos penktadienį, vasario 14
d. 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont. Po šv.
Mišių a. a. Justinas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti šv. Mišiose.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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� Vasario 13 d., ketvirtadienį, 7 val. v.
YIVO Institute For Jewish Research 15 W.
16th Street New York, NY 10011 vyks
diskusija tema ,,Neišspręsta istorija: lie-
tuviai ir žydai po Holokausto”. Tiesioginė
transliacija rengiama Richard J. Daley
Library UIC Campus, 801 S. Morgan,
Chicago, IL 60607. Renginio Čikagoje
pradžia – 5:30 val. p. p. (priėmimas), 6
val. v. – simultaninė transliacija. Disku-
sijoje dalyvauja: Europos Sąjungos par-
lamento narys Leonidas Donskis, politinis
disidentas poetas Tomas Venclova, Lie-
tuvos žydų bendruomenės pirmininkė
Faina Kukliansky, istorikas Saulius Su-
žiedėlis, Summer Literary Seminars va-
dovas Mikhail Iossel. Diskusijos dalyvius
pasveikins Lietuvos ambasadorius JAV
Žygimantas Pavilionis ir buvusi Jungti-
nių Valstijų ambasadorė Lietuvoje Anne
E. Derse. Daugiau informacijos: http://un-
resolvedhistory.publish.uic.edu

� Ukrainiečių kongreso atstovai daly-
vaus visos Čikagos Lietuvos Nepriklau-
somybės minėjime šį sekmadienį, vasa-
rio 16 d. Minėjimas prasidės 12 valandą
Marquette Parko parapijos salėje po 11
val. r. lietuviškų Mišių Švč. Mergelės Gi-

mimo parapijos bažnyčioje 6812 S.
Washtenaw. Visus kviečia Amerikos Lie-
tuvių Taryba.

� Šiais metais Lietuvos Nepriklausomy-
bės šventė „Celebrate Lithuanian Inde-
pendence” Navy Pier vyks kovo 2 d., sek-
madienį, 12–3 val. popiet. Tradiciškai
šventės metu bus pristatoma kultūrinė
programa, vyks verslo ir meno mugė,
veiks lietuviško maisto restoranas.Tikime,
kad būtų puiku, jog renginio metu kuo
gausiau prisistatytų lietuviškos organiza-
cijos, tuomet ir patys tautiečiai, ir kiti Či-
kagos gyventojai sužinotų apie čia gyve-
nančią bendruomenę, jos veiklą ir didelį
aktyvumą. Norintiems pristatyti savo at-
stovaujamą organizaciją, skirtume vietas
prie stalų, kur būtų galimybė pasistatyti
stendą, rodyti nuotraukas, dalinti infor-
macinius leidinukus, suvenyrus. Nepelno
siekiančioms organizacijoms dalyvavimas
renginyje yra nemokamas.

Labai lauksime jūsų atsakymo dėl da-
lyvavimo šventėje. Rašykite ar skambin-
kite: Agnė Vertelkaitė, tel. 312-397-
0382, trumpasis numeris 204 ar -
ba: agne.vertelkaite@urm.lt.

Iki malonaus pasimatymo Navy Pier!

Priimamos paraiškos 
studijoms JAV

JAV ambasada Vilniuje priima paraiškas antrosios pakopos studijoms
JAV universitetuose 2015-2016 mokslo metais Fulbright stipendijai laimėti.
Fulbright programą finansuoja JAV Valstybės departamento Švietimo ir
kultūros skyrius (Bureau of Educational and Cultural Affairs) vadovauda-
masis William Fulbright stipendijų tarybos nustatytomis gairėmis (William
Fulbright Foreign Scholarship Board).

Fulbright antrosios pakopos studijų programa (the Fulbright Gra-
duate Student Program) teikia stipendijas Lietuvos Respublikos pilie-
čiams, kurie pageidauja studijuoti JAV universitetuose magistro, dokto-
rantūros ar ne laipsnio programose. Fulbright programa Lietuvoje siekia
studijuojamų dalykų, lyties ir regionų įvairovės. Ypač skatinamos paraiš-
kos tiksliųjų mokslų, technologijų ir inžinerijos srityse.

Stpendiją gali gauti Lietuvos Respublikos piliečiai ar nuolatiniai gy-
ventojai, kurie turi bakalauro diplomus (ar gaus ne vėliau kaip 2014 m. va-
sarą). Paraiškoje reikia aiškiai nurodyti siekiamo laipsnio, studijų bei kar-
jeros tikslus. Iš finalininkų bus reikalaujamas TOEFL egzamino rezulta-
tas.

Paraiškų priėmimo terminas – 2014 m. gegužės 1 d.
Ambasada nereikalauja registruotis prieš pradedant pildyti internetinę

paraišką. Detalesnę informaciją gauti JAV ambasados tinklalapyje.
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DRAUGAS NEWS
Naujas mėnesinis laikraštis

skaitantiems angliškai

Prenumeruokite sau, savo vaikams, 
draugams, vaikaičiams! 

Vardas, pavardė _______________________________________________

Adresas _____________________________________________________

Miestas, Valstija Zip ____________________________________________________

El. paštas ____________________________________________________________

Čekį rašyti ir siųsti: Draugas News, 4545 W 63 St, Chicago, IL 60629
Arba prenumeruokite tinklalapyje: www.draugasnews.org

TIK

$35
pirmiems
metams

Ilgiausių metų mūsų brangiam tėveliui ir seneliui –

Mečiui Mikutaičiui, sulaukus 99 metų!!! Tėveli, jūs esate

tikras pavyzdys mums visiems.

Ačiū už jūsų globą, meilę ir sunkų
darbą.

Jūsų vaikai ir anūkai

Mindaugas, Vilija, Sigutė, 
Aušrinė, Megan, Lana,
Jonas, Povilas ir Wyatt

Vasario 5 d. Michigano universi teto
krepšinio komanda nugalėjo Ne braskos
universiteto rinktinę re zulta tu 79–50.
Mississaugos kanadietis (jis pagrindinis
komandos žaidėjas) Ni kolas (Nik) Staus-
kas  (Nr. 11) meta į krepšį, jį dengia Ne-
b ras kos komandos žaidėjas Leslee Smith,
studentas iš British Virgin Islands.  

Jono Grigaičio nuotr

Vasario 16-ąją Michigano valsti-
jos gubernatorius Rick Snyder pa-
 skelbė LITHUANIAN INDEPENDENCE
DAY.  Tą dieną University of Michigan
krepšininkai susitiks su  Wisconsin
Uni versity komanda. Var žybos prasids
1 val. p. p.  ir bus rodo mos per  CBS te-
levizijos tinklą.


