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DRAUGAS
LITHUANIAN WORLD–WIDE NEWS

ŠIAME NUMERYJE:

PERIODICALS

N
EW

SP
AP

ER
 –

 D
O

 N
O

T
 D

E
L
A
Y

– 
D

at
e 

M
ai

le
d 

08
-1

1-
20

14

ANTRADIENIS – TUESDAY, AUGUST – RUGPJŪČIO 12, 2014 • Vol. CV Nr. 94 Kaina 1 dol.

4545 WEST 63rd STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Kaip  gimė 
Baltijos kelias – 3 psl.

,,Nematomas frontas ” –
jau ekranuose – 6 psl. 

Reikia daug mokytis, kad sužinotum, jog mažai težinai – Montaigne

LAURYNAS R. MISEVIČIUS
(ŠALFASS)

– specialiai iš Springfieldo (MA),
NBA Hall of Fame

Nuo jaunių lauko teniso tur-
nyrų iki pasaulinės NBA
krepšinio Šlovės muzie-

jaus – ar tai didžiausias pasie kimas
Šarūno Marčiulionio istorijoje?

Kuomet Šarūnas 1986-aisiais
pir mąsyk iš draugų parsinešė NBA
at krintamųjų varžybų vaizdo įrašą
vi deo kasetėje ir su dideliu susido-
 mė jimu stebėjo Boston „Celtics”
ko vą su Houston „Rockets”, turbūt
ir lakiausioje svajonėje nebūtų sa-
vęs išvydęs vienoje aikštelėje su
dauguma tų įs pū dingai atrodžiusių
vyrukų, besi run giančių stipriausio -
je profesiona  lioje pasaulio krepši-
nio lygoje.

– 10 psl. 

DANUTĖ MARCINKEVIČIENĖ

Istorinės Lietuvos prezidentūros sodelyje, kur pui-
kuojasi trijų Prezidentų – Antano Smetonos, Alek-
sandro Stulginskio ir Kazio Griniaus – skulptūros, rug -

pjūčio 8 d. vyko tradicinis pirmojo ir paskutiniojo Lietuvos
prezidento A. Smetonos gimimo metinių minėjimas.

Minėjime dalyvavo miesto meras Andrius Kupčins-
kas, jo pavaduotojas Vasilijus Popovas, rašytojas Gedimi -
nas Jankus, parašęs dramą apie A. Smetoną „Kybartų ak-
tai”, savivaldybės administracijos atstovai, LR Seimo na-
rys Arimantas Dumčius, Lietuvos Sąjūdžio Kauno sky-
 riaus, Šaulių sąjungos, nevyriausybinių organizacijų ir
visuomenės atstovai.

„Sveikinu visus, susirinkusius į A. Smetonos jubilie -
jinį 140-ųjų metinių minėjimą. Istorija mūsų nelepino, nuo
viduramžių iki šių dienų teko kovoti, rūpintis Tėvynės sau-
gumu, likimu ir ateitimi. Šioje srityje dideli nuopelnai pri-
klauso A. Smetonai. Tarpukaryje per 20 metų buvo daug

pa daryta Lietuvai ir lietuviškumo skiepijimui. Dabar tu-
rime pasirūpinti, kad Prezidento A. Smetonos palaikai bū -
tų parvežti į Lietuvą  ir palaidoti Prisikėlimo bažnyčios
pan teone. A. Smetonos patriotizmas ir veikla turi būti pa-
vyz dys mums šiomis dienomis, nes įvykiai kaimyninėje
šalyje rodo, jog turime būti budrūs”, – kalbėjo meras A.
Kupčinskas.

Minėjimo pradžioje buvo sugiedotas valstybės him-
nas, prie paminklo padėta gėlių. A. Smetonos biografijos
faktus perskaitė renginio vedėjas Vilius Kaminskas. Jis
priminė, kad būsimasis Prezidentas augo gausioje ir ne-
tur tingoje šeimoje. Tėvai vaikus pratino prie darbo, visus
stengėsi išmokslinti. Vaikystėje būsimasis Prezidentas pa-
sireiškė įvairiais gabumais, mėgo piešti, lipdyti iš molio,
bandė groti. Vėliau išryškėjo gabumai matematikai, kal-
bai. Jis mokėsi Mintaujos gimnazijoje, Peterburgo univer -
sitete studijavo teisę. Iš gimnazijos buvo pašalintas už at-
si sakymą melstis rusų kalba, o iš universiteto – už lietu-
vy  bės skleidimą. – 3 psl.



kad visiškai neprireikė tų juodų kaspinų ir žvaku-
čių, bet grandinė buvo net keturguba ar penkiagu-
ba.

– O kaip tokią žmonių masę pavyko suorganizuoti, vis-
ką suderinti?

– Išeitis buvo sugalvota labai paprasta – buvo pa-
prašyta, kad visi turėtų radijo imtuvus ir nuolat klau-
sytų Lietuvos radijo. Lietuvos radijo diktoriai kas mi-
nutę gaudavo iš mūsų informaciją: kuriose vietovėse
mažiau žmonių, kur jų trūksta, kur susidarė auto-
mobilių kamščiai, nukreipinėjo srautus. Be radijo bū-
tume pražuvę. To meto nuotraukose galima pastebėti,
kad ant asfalto stovi radijo imtuvai. O mums skam-
bindavo ir žinias perduodavo teritoriniai koordina-
toriai. Labai padėjo ir kelių policija. 

– O kaip kilo mintis barstyti gėles?
– Tas taip pat buvo sugalvota kitaip. Mat iš va-

karo per Lietuvos televiziją vyko Sąjūdžio laida
„Atgimimo banga”. Joje buvo paprašyta, kad žmonės
į Sąjūdžio būstinę Vilniuje, Gedimino prospekte
prieš pat Arkikatedrą, atneštų truputį gėlių. Tačiau
nuo pat ankstyviausio ryto, akcijos dieną, žmonės
ėmė jas nešti tiesiog glėbiais. Kas jų, pačių gražiausių
gėlių priskynė savo darželyje, kas pirko parduotuvėse
ir gėlių turgeliuose, ir vis nešė, nešė, nešė... Mes ne-
sitikėjome tokio entuziazmo, tokio užsidegimo...
Sąjūdžio būstinę nuo pat ankstyviausio ryto užplū-
do marios žiedų...  Gėlių prisirinko keli sunkvežimiai
– juos skubiai vežė į Kauno oro uostą ir barstė, bars-
tė, barstė ant dalyvių galvų... Gėlės netilpo į lėktu-
vus...  Išbarstydavo, sugrįždavo, pasikraudavo ir vėl
į orą...

– O kurioje vietoje, Angonita, Tu pati stovėjai?  
– Niekur (juokiasi)! Buvau su kitais organiza-

toriais Sąjūdžio būstinėje, nes telefonas netilo nė se-
kundę: ėjo pranešimai, klausimai, patarimai ir siū-
lymai. O tą pačią lemiamą minutę, aš, vienoje ran-
koje laikydama telefono ragelį ir suteikinėdama kaž-
kokią informaciją radijui, persisvėriau per langą ir
laisvąja ranka ,,susikibau” Baltijos kelyje.

Neišpasakytai jaudinantis reginys buvo. Iki
aša rų jaudinantis. 

– Ačiū, Angonita, už sužadintus prisiminimus.

Artėjant Baltijos kelio 25-mečiui, kuris bus pažy-
mėtas ir Čikagoje, vis dažniau savęs klausiame
– o ką mes atsimename iš tų dienų? Ar žinome,

kas tai sugalvojo? Kaip pavyko tai įgyvendinti? Su Bal-
tijos kelio koordinatore Angonita Rupšyte apie tai, kaip
prieš ketvirtį šimtmečio gimė tai, kas iš pradžių rodė-
si neįmanoma, kalbasi „ Draugo” žurnalistas Vitalius Zai-
kauskas.

– Angonita, kam pirmajam šovė idėja surengti Balti-
jos kelią?

– Nustebsi, tačiau gana sudėtinga atsakyti vie-
nareikšmiai – dar 1989 metų gegužės mėnesį vyku-
sioje Antrojoje Baltijos asamblėjoje buvo apie tai kal-
bama. Man rodos, kad pati pirmiausia idėja kilo estų
delegacijoje. Nors tikrai sunku pasakyti, sunku at-
skirti vieną idėją nuo kitos – jų buvo ne viena ir ne
dvi. Jų buvo gal šimtai. Mat gana panašios idėjos
sklandė ir Lietuvoje. Bendra buvo, kad visi – lietu-
viai, latviai  ir estai – ėmė svarstyti, kaip kuo gar-
siau paminėti Molotovo–Ribbentroppo pakto su-
kaktį. Gal tiksliau reiktų sakyti – kaip kuo garsiau
pasmerkti šį paktą. 

Kadangi 1988 metais paktas Vilniuje jau buvo pa-
smerktas mitinge prie A. Mickevičiaus paminklo, no-
rėjosi ieškoti kitokių formų. Neišbandytų. Ir ma-
siškesnių. Reikėjo tai paminėti neapsiribojant vien
Lietuva, drauge su Latvija ir Estija. Buvo būtina pri-
minti Sovietų Sąjungos vadams, jog esam okupuo-
ti ir tuo pačiu pranešti visai Sovietų Sąjungai, kad
nebenorime, jog tai tęstųsi – mes norime būti lais-
vi. 

Pirminė akcijos idėja buvo visai kitokia. Buvo
svarstoma mintis žmonėmis išrašyti „Molotovo – Rib-
bentroppo paktas”, akcija turėjo vykti nuo Minsko
iki Talino. Buvo ir kitokių minčių. Tačiau vis jau-
tėme, jog trūksta elemento, kuris visas tris valsty-
bes kaip galima tampriau susietų. Aš negalėčiau pa-
sakyti, kas ištarė pirmasis, kad reikia gyvos gran-
dinės, tačiau man rodos, jog tai išplaukė iš estų de-
legacijos. 

– Ar labai sudėtinga buvo sukurti visą tą sistemą, su-
derinti viską, apskaičiuoti ir suskaičiuoti? 

– Žinoma, buvo labai sudėtinga. Iš pradžių ro-
dėsi, jog šita pasakiška idėja net ir negali būti įgy-
vendinta. 

Organizacinis darbas prasidėjo 1989 m. liepos 15
d., iškart po Estijos mieste Piarnu vykusios Baltijos
Tarybos, kur buvo galutinai nuspręsta pradėti reng-
tis rugpjūčio 23–ajai. Tada jau visiškai aiškiai buvo
nusistatyta, jog bus surengta žmonių grandinė. Na
ir kibome į darbus – nedelsdami nė akimirkos. 

– Iškart tada ir prasidėjo įtemptas organizacinis Bal-
tijos kelio darbas?

– Tuomet, kaip prisimeni, itin sparčiai atsikū-
rinėjo organizacijos: skautai, ateitininkai, šauliai,
politinės partijos, įvairūs judėjimai, draugijos. Jos
visos turėjo savo atstovus ryšiams su Sąjūdžiu. Tai
buvo nepaprastai įtempta vasara. Iškart buvo su-
šaukti teritoriniai rajonų Sąjūdžio koordinatoriai bei
tų naujai atsikūrusių organizacijų atstovai ir  ne-
delsiant prasidėjo planavimai. Tiesą pasakius, iš pra-
džių mes žiūrėjome skeptiškai, nes rodėsi imamės
neįmanomo darbo – surengti neįmanomą akciją. Ta-
čiau be didelių svarstymų ėmėme žemėlapius ir pra-
dėjome skaičiuoti, kiek, iš kurio miesto ar rajono ga-
lėtų suvažiuoti žmonių, kiek kelio metrų ar kilomet -
rų reiktų skirti kiekvienam rajonui, kiekvienai or-
ganizacijai. Skaičiavome, skaičiavome, skaičiavome

– kiek vienas žmogus, išskėtęs rankas gali „užimti”
metrų ir dauginome, dauginome, dauginome. Tai
buvo milžiniškas techninis darbas. Dienomis ir
nak timis, be jokio poilsio, pamirštant apie pietus ar
miego valandėles… Buvo svarstomi netgi ir tokie va-
riantai, kad, jeigu pritrūktų kurioje kelio dalyje da-
lyvių, tai žmonių trūkumą „padengtų” kaspino
juosta bei degančių žvakių eilutė – regioniniai at-
stovai buvo perspėti turėti po keliolika metrų juodo
kaspino ir žvakučių. Kaspinai ir žvakutės turėjo sim-
bolizuoti tuos, kurie dabar su mumis tik savo širdi-
mis, nes žuvo miškuose, Sibiro ledynuose, mirė iš-
sekinti anglių šachtose, lageriuose, nesulaukė tos die-
nos, kai pasauliui pareiškiame apie save, apie savo
troškimą vėl būti nepriklausomiems. 

Kai jau buvo išdalinti kelio ruožai, tada prasi-
dėjo kitas etapas, ko gero, dar sudėtingesnis – reikėjo
numatyti, kaip žmonės atvažiuos, kur statys auto-
mobilius ir pan. Juk į magistralę važiavo iš visos Lie-
tuvos, į Baltijos kelią stojo žmonės ir iš Varėnos ra-
jono, ir iš Mažeikių, ir iš Lazdijų… Iš visur – toli nuo
savo namų. Kad išvengtume kamščių, kai kuriems
rajonams buvo nurodyta vykti ne pačiu artimiausiu
keliu, bet netgi vos ne miško keliukais, vengiant spūs-
čių. Neįtikėtinai viskas buvo aptarta iki mažiausių
smulkmenų. Tai buvo unikalu – juk susikabinti ran-
komis išėjo ne vien tik tie, pro kurių kaimą ar mies-
telį ėjo automagistralė Vilnius-Talinas, tačiau ir tie,
kuriems iki jos buvo ne tik dešimtys, bet netgi šim-
tai kilometrų. Pavyzdžiui, Nidos gyventojai turėjo už-
imti savo vietą, jeigu teisingai prisimenu, tame ke-
lyje palei Panevėžį, marijampoliečiai – stovėjo Uk-
mergės rajone, šalčininkiečiai vėl turėjo savo teri-
toriją, Kaunui buvo skirta apie 20 kilometrų kelio
ruožo, vilniečiai nuo pat Gedimino pilies iki 37-ojo
magistralės kilometro ir t. t. Beje, išeivija taip pat tu-
rėjo savo ruožą. Jie su amerikietiškomis vėliavomis
stovėjo ties pačia Vilniaus miesto riba (ten, kur da-
bar jau naujų gyvenamųjų namų kvartalai), o kita
didelė išeivių dalis buvo priskirta Kaunui – jų vie-
ta buvo nuo 95-ojo iki 105-ojo automagistralės kilo-
metro, maždaug ten, kur dabar stovi Baltijos kelio
atminimo koplytstulpiai.  

– O ką rašė apie Baltijos kelią pasaulio spauda? 
– Juokinga, tačiau daugiausia apie šitą akciją

rašė sovietinė spauda. Jie praėjus kelioms dienoms
po akcijos su didžiausiu siaubu rašė, jog Baltijos ša-
lyse nusirito neregėto masto nacionalizmo banga –
milijonai trijų šalių piliečių reikalavo laisvės. Ko?
Laisvės? Negi jie, būdami sovietinės Rusijos meilia -
me glėbyje nesijaučia laisvi? Protu nesuvokiami da-
lykai, anot jų, dedasi Pabaltijyje. Ko jiems dar
trūks  ta? Duonos netrūksta, gamyklos veikia, turi kur
gyventi – ir kokios dar jie laisvės nori? Kas jau kas,
bet sovietiniai piliečiai – patys laisviausi ir laimin -
giausi visame pasaulyje! Nėra čia bedarbystės, nėra
darbo žmogaus išnaudojimo, nereikia vergauti sto-
riems imperialistams, demokratija liejasi per kraš-
tus… Tai ne kokia, atsiprašant, Amerika, kur skriau-
džiami juodaodžiai… 

– O ar didelis buvo organizacinis-koordinacinis štabas? 
– Sunku pasakyti. Mes buvome tik centrinis šta-

bas, o labai didelius darbus nuveikė miestai ir ra-
jonai. Prie Baltijos kelio ruošimo dirbo gal šim tai
žmo nių. Mes apsiskaičiavome tik dėl vieno – to tie-
siog neįvertinom, – kad žmonės vyks ne vien mūsų
suorganizuotais autobusais, bet labai didelė dalis da-
lyvių suvažiuos savo automobiliais iš ten, kur tada
viešėjo pas giminaičius, kartu paėmę juos, iš ten, kur
leido atostogas. Štai todėl kai kuriose vietose ne tik
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Kaip buvo rengiamasi Baltijos keliui

Angonita Rupšytė                        Nuotr. iš asmeninio archyvo



maistą. Pajuo kausiu juodu juoku – mūsų politiniai
kaliniai ir tremtiniai, ypač tie, kurie maži ar jauni
vargo sibiruose, jie svajonėse ir sapnuose nuolat ma-
tydavo Lietuvoje valgytus patiekalus. Tie miražai
juos tiesiog persekiodavo, fantazija stengdavosi už-
pildyti maisto trūkumą. Matyt, panašiai buvo ir ru-
sams, netekusiems Pabaltijo mė sos. Panašiai dabar
jiems bus ir vėl, nes jau nebus galima įvežti nieko už-
 sienietiško, o patys tai nesugeba pasi gaminti. Visi ko-
mentatoriai, netgi tie, kurie rusams buvo palankūs,
sa ko, kad Putinas nusitaikė prieš savus žmones. Iš
tiesų, jie pasmerkiami ba do dietai. Jeigu rusai pa-
kankamai pasigamintų maisto produktų, jiems ne-
 būtų reikėję tiek įsivežti. Tuo labiau kad maistas per
naktį ar per mėnesį nepagaminamas, kad susi kur  -
tų tam tikra maisto pramonės šaka, kuri pamaitin-
tų milijonus, reikia dešimtmečių. Rusų jau kelios kar-
tos nežino, ką reiškia sočiai pavalgyti. Rusai nebu-
vo mokomi dirbti ir užsidirbti, jie buvo mokomi ka-
riauti ir atimti iš tų, kurie turi. 

Netgi didysis tironas Hitleris ne buvo sugalvojęs
marinti savus, kad at keršytų svetimiems. Čia net ne-
 kve pia racionaliu protu ir išskaičiavimais. Šios ži-
nios vėlgi veda prie min ties, kad Putiną apleido svei-
kas protas. Nebevalgykime, kad mūsų prie šams
bū tų blogiau. Suprask, sužlugs jų ūkis, ir mes laimė -
sime. Arba gal jis tikisi, kad alkani rusai bus geresni
kareiviai – skubės plėšti kaimynus?

Ir tai vyksta XXI amžiuje, kada mokslo pasie ki-
mai įsiskverbė taip giliai ir į Visatą, ir į žmogaus psi-
chi kos pasaulį, o Rusijoje vis dar – jau šimtas metų,
nuo Lenino revoliucijos, – sprendžiamos pilvo prob-
lemos. 

Yra tekę skaityti, kad Justas Pa leckis prieš
karą, kaip Sovietų Ru si jos draugas pakviestas pavie -
šėti Ru sijoje, grįžęs į smetoninę Lietuvą ap rašė
įspūdžius. Jis rašė, kad trauki nyje jį užkalbinęs pa-
prastas rusas ir paklausęs: „A kak u vas naščiot ži-
rov?” – lietuviškai būtų – o kaip ten pas jus riebalų
klau simu? Nesupras tum, ką reiškia to žmogelio
klau simas, jeigu nežinotum, kad riebalai jo supra-
timu buvo gerovės viršūnė, rie balų pilietis gaudavo
tik pagal kortelę kartą per metus kilogramą ar

pan., jeigu iš viso gaudavo. O tai nebu-
vo nei karo, nei pokario metas. Ruso
maistas – bulvė, makaronai ir duona. Ir
dar džiovinta „vobla” – sūdyta žu vis. Čia
jau reikia cituoti Bronių Nai nį. Jis
savo prisiminimuose yra ra šęs, kad
kai Rusija 1940 m. įvedė savo kariuo-
menę į Lietuvą, jis, jaunas kariūnas, tar-
navo Lietuvos kariuomenėje. Lietuvos
kariai buvo maitinami normaliu mais-

tu, sakė, geresniu ne gu kitas kaimietis namie gau-
davo, o prie ruso (kažkas dabar sako, kad prie ruso
buvo geriau) kariams ėmė duoti sūdytą džiovintą
žuvį, kuri soties neduodavo, tik labai troškindavo.
B.Nainys juokėsi, kad rusai labai girdavo savo mais-
tą, neva jis yra ypač maistingas ir daug geresnis už
lietuvišką. Rusui „vobla” ir šiandien yra delikatesas,
labai tinkantis prie „vodkos”. Vilniaus parduotuvėse
jos pil na. Matyt, šis palikimas pas mus dar gyvas.

Stebėsime, kiek rusas ištvers ne valgęs. Iki 1917
m. revoliucijos Rusi jos „kulokai” (lietuviškai „buo -
žės”) mokėjo užauginti duoną ir mėsą ir carinė Ru-
sija daug maisto produktų galėdavo eksportuoti į pa-
saulį. Revo liucijos metu buožės buvo išpjauti, ir re-
voliucijos laimėtojams nebebuvo kas valgyti, valgė
žolę, iš medžio žie vės kepė duoną. Bolševikai guodė,
kad sovietų valdžia ir maitintoja ko munistų parti-
ja pastatys komunizmą ir duonos duos (ką aš čia pa-
sakoju, pažiūrėkite į Šiaurės Korėją – ten tik ras ru-
siškas vaizdelis), bet 1933 m. iš ukrainiečių visą duo-
ną atėmė ir kelis milijonus brolių pasmerkė bado mir-
čiai, nes buvo nepaklusnūs, o gal dar ir per daug tu-
rėjo. Nuo 1937 m. komunistai vėl pjovė užsilikusią
dalį tautos, kuri suprato ką daryti ir kaip daryti, kad
žmonės turėtų nors pavalgyti. Paskui buvo karas ir
pokaris (iš Pabaltijo šlavė viską), visokie chruš čio-
viniai vajai – buvo išnaikinti as me niniai gyvuliai ir
asmeninis ūkis, sakant, kad valstybė išmaitins. Iš-
nai kintos žalienos – dobilai ir kt. pašarai ir priso-
dinta kukurūzų, kurie neaugo ne tik todėl, kad ne-
buvo rajonuoti, pritaikyti tų platumų žemėms, bet ir
dėl neūkiškumo, nemokšiškumo. Ėjo dešimtmečiai,
buvo kuriami visokie fantastiški projektai, tokie kaip
šiaurės upes pasukti į pietus ir pan., o ru sas vis lau-
kė sotesnių laikų. Galų ga le dabar, kai Europa žem-
dirbiams moka pinigus už tai, kad jie nesėtų savo da-
lies žemės, nes Europoje maisto jau per daug, rusams
kategoriškai pranešama stoti ant bado dietos (nors
naftos pinigų tai yra), kad atkeršytų Europos ir Ame-
rikos priešams. Ste bėtina būtų ruso kantrybė, jeigu
ir šį kartą ji ištvertų.

O jeigu ne? Ar neatsisuks šakės vėl prieš patį
carą?

Atsiprašau, šiandien vėl apie Pu-
tiną, nes Rusijos prezidentas Vla-
 dimiras Putinas šiandien yra

populia  riausias žmogus Lietuvoje, o,
ma tyt, ir visame pasaulyje – jo pilni
laik raščiai, televizijos kanalai, jis ne nu-
eina nuo žmonių lūpų (sakoma, kad Ru-
sijoje jo populiarumas išaugo iki 87
proc.). Nors, žinoma, tas populiarumas
ne iš susižavėjimo, o iš su sirūpinimo ar
baimės. 

Šį kartą norisi atsiliepti į Putino draudimą ru-
sams valgyti. Prezi dentas skelbia „visišką embargą”
daugumai maisto produktų, importuojamų iš Eu-
ropos Sąjungos, JAV bei kitų Vakarų šalių, reaguo-
damas į jų sankcijas dėl Maskvos politikos Uk-
 rainos atžvilgiu, – kaip pranešė premjeras Dmitri-
jus Medvedevas. Rusija sankcijas įveda vieneriems
metams. „Vykdydamas prezidento įsaką pasira-
šiau vyriausybės nuta ri mą. Rusija įveda visišką
draudimą įvežti jautieną, kiaulieną ... vaisius ir dar-
žoves, paukštieną, žuvį, sūrius, pieną ir pieno pro-
duktus”, – D. Med vedevas sakė per vyriausybės po-
sėdį, kurį transliavo televizija. Premjeras pridūrė,
kad šis embargas bus taikomas produktams iš ES ša-
lių, JAV, Australijos, Kanados ir Norvegijos Kara-
lystės.

Rusijos premjero įsake nurodyta, kad šalis neį-
sileis galvijų bei kiaulių mėsos – šaldytos, atvėsin-
tos ar švie žios, paukštienos mėsos ir paukščių sub-
produktų, sūdytos, esančios sū ry me, vytintos ir
rūkytos mėsos, dešrų ir kitų produktų, mėsos, jos
subproduktų ir produktų, pagamintų kraujo pa-
grindu. Rusijos rinka uždaroma žuviai, vėžiagy-
viams, moliuskams ir ki toms jūrų gėrybėms. Šalis
taip pat neįsileis pieno ir jo produktų, sūrio ir
varškės, pagamintų augalinių rieba lų pagrindu, kitų
maisto produktų su pienu, pagamintų iš augalinių
rie ba lų. Draudimas taip pat taikomas dar žovėms,
šakniavaisiams ir gumbavai siams, vaisiams ir rie-
šutams. Rusija nedraus tik grūdų ir jų produktų, pa-
 šarų, alkoholio ir gėrimų, kūdikių maisto importo. 

„Mūsų įvedamos atsakomosios priemonės fak-
tiškai atlaisvins parduotuvių lentynas mūsų ga-
mintojų prekėms”, – D. Medvedevas sakė vyri au sy-
bės posėdyje.

„Delfi” dienraštis skelbia, kad socialiniame
tinkle „Twitter” Rusijos gyventojai draudimo im-
portuoti mais to prekes tema kandžiai juokauja ir at-
virai šaiposi iš tokio Rusijos prezidento Vladimiro
Putino sprendimo. „Tegul bado žaidynės prasideda”,
– V. Putino nuotrauka su tokiu užrašu sklinda po so-
cialinius tinklus.

Štai taip komentuoja Putino tautiečiai: „Vladi-
miras Vladimirovičius žada pasninkauti kartu su
tauta”; „Aš planavau sulieknėti, tačiau nesu tikras,
kad ištempsiu metus”; „Nau ja sis valgiaraštis Kse-
nijos Sobčiak restorane ‘Riestainis’: karpačas iš var-
 nalėšų, drebulės žievė, desertui – šaldytas van-
duo”; „Svarbiausia, kad neuždraustų kramtomos gu-
mos. Ypač su siurprizais. Nenoriu to patirti dar kar-
tą”. „Susapnavau, kad Sob čiak iš bado išvirė ir su-
valgė savo ita liškus batus”; „Buvo atvažiavusi par-
duotuvė ant ratų – visa degtinė ten mū sų. Žieve ir
žeme užkąsim. Iš gyvensim, išliksim!” „Žvilgterėjau
į savo šaldytuvą... Be užsienietiškų sū rių ir alkoholio
ten daugiau nieko nė ra iš ES ar JAV, viskas sava. Esu
ramus”; „Gerai, kad Krymas – mūsų. Kai ateis šal-
ta žiema, jį ir valgysim”.

Tai čia dar ne visa Putino išmin tis – tuo pačiu
įsakymu jis Rusijos pirkliams draudžia kelti pro-
duktų kainas vidaus rinkoje (?!). 

Jeigu tai būtų kompiuterinis žai dimas, galima
būtų nusijuokti, kad labai jau primityvus, bet čia tik-
rovė – Rusijos prezidentas išleido tokį įsa kymą – ru-
sai, susiveržkite diržus. Be je, jis kartu uždraudė ir
Sibiro fede ralistams rengti maršą „Nebešersime
Kremliaus!” (Nors remdamas Ukrai nos separatistus
Sibiro separatistams jis davė pavyzdį.) Ir žinia apie
sibiriečių maršą iš karto išnyko iš visų žiniasklai-
dos puslapių. Taigi maršo „Nebešersime Krem-
liaus” ne bebus. Bet ar sibiriečiai su tuo su sitaikys?

Prisimenu Rusijos televizijos ka nalus (kuriuos
Lietuvoje iki šiol trans liuoja kabelinės televizijos)
po 1990-ųjų, tais laikais, kai Baltijos valstybės pa-
sitraukė iš Sovietų Rusijos priklausomybės. Rusai
visas humoro laidas, visus anekdotus kūrė apie gė-
 rimą (rusas be „vodkos” ne rusas) ir apie valgymą.
Stebėdamasi galvoda vau, kad kai Rusijos kiaulidės
Pa baltijyje užsidarė, rusai, matyt, nebeturi ką val-
gyti, tai netgi meną ėmė kur ti iš svajonių apie
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Kas šers Kremlių?
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Prez. A. Smetonos 140-osios gimimo metinės

Atkelta iš 1 psl.

A. Smetona platino uždraustą lietuvišką spau-
dą, redagavo įvairius spaudos leidinius, įsijungė į po-
litinę veiklą, tapo Vasario 16-osios signataru.

Minėjimo metu kalbėjo istorikas Romas Batūra,
LR Seimo narys Arimantas Dumčius ir Lietuvos są-
jūdžio Kauno skyriaus pirmininkas Raimundas
Kaminskas. R. Batūra pabrėžė, kad A. Smetona XX
a. pradžioje buvo ryškus politinis veikėjas, rūpinę-
sis, kad Lietuva būtų atkurta etninių žemių ribose,
o Vilnius būtų valstybės centras.

A. Dumčius sakė, kad A.  Smetona  buvo autokra -
tinės, stiprios valdžios šalininkas, kad jo laikais Lie-

tuvos kultūra, politika ir ekonomika buvo nukreip-
ta į Vakarus. R. Kaminskas pažymėjo, kad A. Sme-
tonos atminimas Kaune įamžintas, tačiau dar yra vie-
tų, kurias vienaip ar kitaip reikia pažymėti – tai vie-
tos, kur Prezidentas ir jo šeimos nariai gyveno, įstai-
gos, kurių atidaryme jis dalyvavo.

Minėjimo metu A. Smetonos pamėgtas liau-
dies dainas dainavo VDU Muzikos akademijos stu-
dentas Osvaldas Petraška, eiles deklamavo A. Sme-
tonos gimnazijos mokinys Vėjas Marčenkovas. A.
Smetonos 140-ųjų gimimo metinių minėjimai sa-
vaitgalį taip pat vyko Kauno bibliotekose ir kultūros
įstaigose bei Palangoje, prie A. Smetonos sodinto
ąžuolo.

Iškilmingai paminėtas 140-asis Prezidento A. Smetonos  gimtadienis.                                         Kauno savivaldybės nuotr.
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gali skaityti 

,,DRAUGĄ”

internete be jokio 
papildomo mokesčio. 
Pageidaujantys turėtų

parašyti apie tai 
administracijai: 

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in”
bei slaptažodį.

Skaitykite
,,Draugą”greičiau!
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TELKINIAI

VILIUS ŽALPYS

Rugpjūčio 3-čią dieną Portlando
Latvių bažnyčios salėje susi-
būrę lietuviai, latviai, ukrai-

nie čiai meldėsi už saugumą ir taiką
Uk rainoje ir Baltijos valstybėse. Lat vių
kunigo Viesturs Bambans inicia tyva
visoms bendruomenėms buvo išsiųs-
tas kvietimas dalyvauti šioje maldoje.
Tik Portlando estai negalėjo dalyvau-
ti, kadangi tą dieną vyko jų bendruo-
menės piknikas. Estai atsiun tė savo
bendruomenės sukurtą mal dą,  buvo
atliktas jų himnas.  Ren ginyje dalyvavo
apie 85 asmenys. Kiek  vie nos bendruo -
menės atstovas turėjo progą pasakyti
kalbą, sugie doti savo valstybės himną
ir perskai tyti tai progai su kur tą ypa-
tingą mal dą. Ukrainiečiai dar padai-
navo ke lias savo dainas. 

Buvo perskaityta trumpa kalba,
ku rią atsiuntė LR ambasadorius JAV
Žy  gimantas Pavilionis. Lietuvių Ben-
druomenės atstovas Vilius Žalpys sa -

Malda už saugumą ir taiką Ukrainoje 
ir Baltijos valsty bėse

Viduryje stovi (iš k.): Mara Kraushaar, Vaidotas Žievys, Ruta Bambans, Rev. Viesturs Bambans ir pastorius Paul Demyanik.

Kostas Urniežius su ukrainiete Viktorija (k.) ir latve Mara Iš k.: Vilius Žalpys, Eugenijus ir Daiva Urniežiai.            Org. nuotr.

Rugpjūčio 4 d. Bloomingdale, Illinois, Čikagos uk-
rainiečių bendruomenės vadovai surengė pasi-
tarimą Ukrainos klausimu, į kurį pagrindiniais

kalbėtojais pakvietė LR garbės generalinį konsulą dr.
Joną Prunskį ir JAV Kongreso atstovą Peter Roskam. 

Dr. Prunskis apibūdino Lietuvos santykius su Uk-
raina, primindamas, kad Ant-
rojo pasaulinio karo metu tik
penkios valstybės patyrė tri-
gubą okupaciją – trys Baltijos
valstybės, Baltarusija ir Uk-
raina. Jis pastebėjo, kad Uk-
rainos situacija suartino Va-
karų šalis, kurie dabar pama-
tė tikrą Rusijos veidą. 

Dr. Prunskis pasisakė ir
dėl suskystintų dujų eksporto
iš JAV į ES.

Savo kalbą jis baigė per-
frazuodamas Prezidento G. W.
Bush Vilniuje pasakytus žo-
džius: ,,Ukrainos priešas yra
Lietuvos priešas” (Prezidentas
sakė: ,,Lietuvos priešas yra
JAV priešas”).

Kongreso narys Peter Ros-
kam, kurio žmona yra ukrai-

niečių kilmės, kaltino Rusiją dėl Malaizijos lėktuvo
tragedijos, sakydamas. kad net jeigu ne jų žmonės, tai jų
ginklas tai padarė. Jis kalbėjo apie tai, kaip svarbu JAV
ir visam pasauliui padėti Ukrainai. O pagrindinė kliū-
tis suskystintų dujų eksportui iš JAV į ES, anot Roskam,
yra ,,žalieji”.                                                          ,,Draugo” info

Dr. J. Prunskis kalbėjo pasitarime dėl Ukrainos

Kongreso narys Peter Roskam (viduryje) su žmona Elizabeth, šalia iš dešinės – Čikagos
Ukrainos Asociacijos pirmininkas John Jaresko ir dr. Jonas Prunskis 

Organizatorių nuotr.

vo kalboje pabrėžė Lietuvos istori nius ryšius su Ukraina ir
Krymu.  Jis paminėjo Krymo totorius, kuriuos Didysis Ku-
nigaikštis Vytautas atga beno į Lietuvą, kur jie tapo ištiki-
mi Lietuvos piliečiai. Daiva ir Eu genijus Urniežiai perskaitė

jų sukurtą mal dą.  Buvo uždegtos žvakutės Ukrainai ir Bal-
tijos valstybėms. Žva kutę Lietu vai uždegė Kostas Urnie žius.  

Dėkojame Vaidotui Žieviui už kvietimą lietuviams da-
lyvauti šioje maldoje. 
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„Bendruomeninis finansavimas
– tai puikus būdas įsukti gerų
darbų ma lūno sparną. Orga-

nizacija stiprinama iš vidaus ir ilgai-
niui tampa pa jėgi šį sparną nenu-
trūkstamai sukti pati”, – sako ben-
druomeninio finan sa vimo (ang. –
crowd-funding) ga li my bes Lietuvoje
pirmą kartą iš ban džiusio paramos ir
labdaros fon do „Ma mų unija” vadovė
Eglė Mėli naus kienė.

Paramos ir labdaros fondas „Ma -
mų unija” jau šeštus metus siekia pri-
sidėti prie onkologinėmis ligomis ser-
gančių vaikų gydymo. Vykdydama
įvairius socialinius projektus, kurių ži-
nomiausias – vaikų piešinių-atviru kų
gamyba, organizacija renka lėšas vai-
kų gydymui bei nekompensuoja mų
vaistų įsigijimui. 

„Ilgametė patirtis įrodė, kad žmo-
 nės mielai įsigyja vaikų pieštus atvi-
rukus, o mažieji ligoniukai jaučia si
įvertinti. Vien per 2013 m. įmo nės ir pa-
vieniai asmenys įsigijo apie 11 tūkst.
atvirukų, už kuriuos surin ko me net 33
000 Lt nekompensuoja miems vais-
tams, slaugos, higienos ir kitoms bū-
tiniausioms priemonėms įsigyti. Ta-
čiau savo veikloje siekiame įtvirtinti
ilgalaikes, tvarias finansavi mo gali-
mybes, tad siekiame išban dyti naujus
lėšų rinkimo būdus”, – pa sakojo E. Mė-
linauskienė. 

Nuo labdaros iki
socialinio verslo

Paramos rinkimo būdų yra gana
įvairių, tačiau dažnai tai vienkarti nė,
anonimiška parama, kuri renkama
siekiant spręsti pačias opiausias ir ak-
tualiausias problemas.  

„Rėmėjų filantropinė parama ir
palaikymas, be abejonės, mums yra la-
 bai svarbus. Tačiau pastebime, jog, no-
rint įgyvendinti didelio masto so cia li-
nius projektus, vien tik paramos ne-
užtenka. Organizacijos turi gebėti
kurti ir pasiūlyti unikalias gerumą
puoselėjančias paslaugas ar prekes. Ki-
taip tariant, turime pradėti socialinį
verslą”, – sakė fondo vadovė.

„Mamų unijos” vadovės teigimu,
socialinis finansavimas organizacijai
suteikia daugiau savarankiškumo. Už
surenkamas lėšas investuotojams vė-
liau suteikiamas atlygis, tad organi-
zacija įsipareigoja užtikrinti savo veik-
los tęstinumą ir palaikyti už megz tą
ryšį su investuotoju. 

Sėkminga  pradžia su
„Kelkbures.lt”

Kaip pasakoja „Mamų unijos” fon-
do projektų vadovė, pastaruoju me tu
tapo vis sunkiau rasti spaustuvinin-
kus, kurie sutiktų neatlygintinai at-
spausdinti vaikų atvirukus. 

„Turėjome begalinį norą ir toliau
kurti atvirukus, kurie padrąsina ir
džiugina ligoniukus. Nusprendėme,
jog norime ir galime tapti savaran kiš-
 ki – tam tereikia turėti nuosavą spal-
vinį skaitmeninį spausdinimo apara-
tą, kuris, nepatiriant spaudos išlaidų,
leistų mums patiems dar daugiau vai-
kų piešinių paversti tikrais atviru-
kais”, – kalbėjo E. Mėlinaus kie nė. 

Įvertinusios lietuviškos sociali-
 nio finansavimo platformos „Kelkbu -
res.lt” patikimumą, „Mamų unijos” at-
stovės nutarė išbandyti pasaulyje jau
labai populiarų, o Lietuvoje dar nau-
 ją lėšų rinkimo būdą – bendruo me ninį
finansavimą (ang. crowd-fun ding). Tai

,,Mamų unijos” renginys – vienas iš daugelio labdaros renginių, nuvilnijusių ne tik Lietuvoje, bet ir Čikagoje, kuris tarp išeivijos lietu-
vių susilaukė plataus atgarsio. Labdaros vakaro ,,Vilties aitvarai” rengėjai ir svečiai.

„Mamų unija”: labdarai taip pat reikia naujovių

M. Gražinytė dirbs su legendiniu Los Angeles choru

lėšų projektui telkimas, kuo met pro-
jekto rengėjai už investicijas žmonėms
atsidėkoja savo kuriamu produktu
arba paslaugomis.

Fondas lietuviškoje bendruome ni-
nio finansavimo platformoje sėkmin gai
surinko visą spausdintuvui „Konica
Minolta bizhub C224e” įsigy ti reika-
lingą sumą – 6 480 litų. Kiek vie nam in-
vestuotojui „Mamų unija” atsilygins
asmeniškai – suvenyrais, praktiškais
rankų darbo daiktais ar iš skirtine pa-
sakų knygele – priklauso mai nuo to, ką

rinkosi pats investuotojas. 
„Esame dėkingi visiems, investa-

 vusiems į mūsų organizacijos veiklą.
Projekto palaikymas leido suprasti,
kad socialinis verslas yra išties puiki
galimybė sukurti tvirtesnį pagrindą
veiklos vystymui”, – teigė E. Mėli-
 naus   kienė.

Sėkmingai pradėjusi socialinio
verslo veiklą, „Mamų unija” ketina
bendruomeninio finansavimo įran-
 kius pasitelkti ir ateityje. Tai organi-
zacijai leis išlaikyti užmegztą ryšį su

investuotojais. 
Dėl išsamesnės informacijos pra-

 šome kreiptis į Ingridą Mačiulaitytę el.
paštu: labas@kelkbures.lt arba tel.
+370 662 22870 (mob.)

Priminsime skaitytojams, kad ,,Ma -
mų unija” turi atstoves ir Čika go  je, ku-
rių dėka kovo 15 d.  Lemonte įvyko
sėkmingas labdaros renginys ,,Vilties ait-
varai”. Renginys  tuomet sulaukė 500
svečių ir sutelkė ,,Ser gan čio vaiko na-
mučių” steigimui  per  50 000  dolerių.

28metų lietuvių dirigentė
Mirga Gražinytė paskirta
dvejiems metams Los An-

geles filharmonijos simfoninio or-
kestro (LAFSO) vadovo Gustav Du-
damel asistente. „Dirigentų pasau-
lis keičiasi, ir Mirga yra vienas tų
pokyčių ženklų. Mes jau dabar ją lai-
kome Los Angeles filharmonijos
orkestro šeimos nare”, – pranešda-
ma žinią apie naujas lietuvės pa-
reigas sakė Los Angeles filharmo-
nijos prezidentė Deborah Borda.

Kaip ypatingas Mirgos savy-
bes ji įvardijo išskirtinį talentą,
smalsumą ir gebėjimą bendrauti.

M. Gražinytės ryšiai su Los
An geles orkestru užsimezgė per-
nai, kai vienas žymiausių jaunosios
kartos dirigentų G. Dudamel atrin-
ko lietuvę iš daugybės pretendentų
dalyvauti jo sumanytoje dirigentų
tobulinimosi programoje. Jau po
10 dienų Mirga debiutavo pagrindi -
nėje Los Angeles Walt Disney kon-
certų salėje  („Walt Disney Concert Hall”), pakeitusi neti-
kėtai susirgusį kviestinį maestro. Vėliau stebima G. Du-
damel ji dirbo su Los Angeles filharmo nijos jaunimo or-
kestru. LAFSO gyvuoja jau 95 metus. Jam vadovavo daugybė
muzikos legendų, tarp jų – Otto Klemperer, Zubin Mehta,
Carlo Maria Giulini, Andre Previn. Tačiau šis kolektyvas
garsėja ne tiek tradicijomis, kiek novatoriškomis progra-
momis, kurios jam pelnė XXI amžiaus orkestro reputaciją.

Ją atspindi ir prieš 10 metų specialiai orkestrui pa-
statyta Walt Disney koncertų salė, originaliu dizainu įkū-
nijanti vaizduotės polėkį ir energiją.

LAFSO statusą liudija ir tai, jog 33 metų venesuelietis
G. Dudamel yra tarp keturių JAV daugiausia uždirbančių
JAV dirigentų. 2011-aisiais jis su LAFSO pelnė „Grammy”.

Orkestras rengia festivalius, teminius bei įvairių mu-
zikos žanrų koncertų ciklus, švietėjiškas programas, kon-
certuoja ne tik savo salėse, bet ir mokyklose, bažnyčiose,
daug gastroliuoja ir įrašinėja.

M. Gražinytė prireikus prie LAFSO dirigento pulto pa-

keis vadovą bei kviestinius maestro sezono koncertuose ir
gastrolėse.

Rugpjūčio 7-ąją ji dirigavo Johannes Brahms ir Gustav
Mahler amfiteatre „Hollywood Bowl”, kuriame telpa per 17
tūkst. klausytojų. Kitą sezoną numatytas jos pasirodymas
Walt Disney koncertų salėje. Mirga 2004 metais išvyko iš Lie-
tuvos, baigusi Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyk-
lą. Studijavo dirigavimą Austrijoje, Italijoje, Vokietijoje ir
Šveicarijoje, tapo kelių tarptautinių dirigavimo konkursų
laureate. 2012 metais ji pelnė Salzburgo festivalio ir „Nestle”
kompanijos įsteigtą Jaunojo dirigento  apdovanojimą, į kurį
pretendavo 91 menininkas iš keliolikos šalių. Puikių įver-
tinimų užsienyje sulaukė ir jos parengtos premjeros Hei-
delbergo (Vokietija) ir Berno (Šveicarija) teatruose, kuriuose
ji dirbo kapelmeistere.

Šiemet vilnietė įveikė net 180 konkurentų ir tapo Salz-
burgo teatro meno vadove.

Lietuvos rytas.lt

M. Gražinytę į savo šeimą priėmė vienas geriausių planetos orkestrų. 
,,Salzburger Festspiele” nuotr.
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Šiandienos jaunimas, išgirdęs žodį „partiza-
nai”, dažnai lieka abe jin gas – kažkokia sena is-
torija, galbūt svarbi tik tiems, kurie dar pri-

simena pokarį ir „miško brolius”. Tačiau tas pasaulio
lietuvių jaunimas, kuris ne seniai buvo susirinkęs į
savo suvažia vimą Prienų rajone ir kuris pamatė
Amerikoje gimusio ir gyvenančio re žisieriaus Vin-
co Sruoginio bei Lietu voje gyvenančio švedų reži-
sieriaus Jono Ohman dokumentinį filmą „Ne mato-
mas frontas” apie partizaną Juo zą Lukšą-Dauman-
tą, po seanso su  kėlė kelias minutes trukusias ova-
cijas atsistojus ir užvertė klausimais spe cialiai į fil-
mo pristatymą iš Ame ri kos atvykusį V. Sruoginį.

Įdomi ir filmo sukūrimo, ir pa ties V. Sruoginio
gyvenimo istorija. Taip jau atsitiko, kad režisieriaus
šei ma daug metų artimai bendravo su J. Lukšos-Dau-
manto našle Nijole Bra žė naite,  kuri ir sulaukusi 90
metų yra guvi ir energinga, aktyviai besirū pi nanti
Lietuvos gyvenimu ir filmo apie jos velionį vyrą li-
kimu. Kol kas šis net šešerius metus kurtas filmas
buvo parodytas tik kovo mėnesį Vil niuje vykusiame
festivalyje „Kino pavasaris”, kur jis buvo labai en-
tuzias tingai priimtas žiūrovų ir gavo žiūroviškiau-
sio festivalio filmo titulą. Į šio filmo rodymą buvo at-
vykusi ir pati N. Bražėnaitė. Jau netrukus, rugpjū-
čio 15-ąją jis išeina į plačiuosius Lietuvos kino teatrų
ekranus ir jį galės pamatyti visi norintys.

Tai, kad New York gyvenantis re žisierius ir rek-
lamos versle dirbantis V. Sruoginis ėmėsi šio labai
nelengvo darbo, buvo tarytum užprogramuota –
Vinco senelis buvo garsusis Lie tu vos diplomatas Ani-
cetas Simutis (1909–2006), pirmasis atkurtos Lietu-
 vos valstybės ambasadorius Jungti nė se Tautose. Dar
1936 metais jis pra dėjo dirbti Lietuvos generalinio
konsulato New York sekretoriumi, vėliau tęsė stu-
dijas Kolumbijos universitete NY ir čia apgynė ma-
gistro laipsnį

1940 m. sovietams uždarius Lie tu vos diploma-
tines atstovybes, A. Simutis nepakluso reikalavi-
mams ir Lietuvos generalinis konsulatas New Yor-
ke tęsė veiklą. 1951 m. sausio mėn. jis paskirtas vi-
cekonsulu. 1967 m. JAV valstybės departamentas pri-
pa žino A. Simutį Lietuvos generaliniu konsulu New
Yorke. Šias pareigas ėjo iki pat Lietuvai atkuriant
valstybin gumą. A. Simutis buvo  aktyvus  lietuvių
išei vijos bendruomenės narys, daugelio straipsnių
JAV lietuvių spau doje autorius, artimai bendra-
 darbiavo su Bendru Amerikos lietuvių šalpos fondu
(BALF), Vyriau siuo ju Lietuvos išlaisvinimo komitetu
(VLIK’o) ir Tautos fondu. 

„Mes rodėme šį filmą ir ‘Ro muvos’ kino teatre
Kaune. Aš vis gal vojau, kaip mano senelis Anicetas
Simutis ir jo panelė eidavo į pasima tymus ir žiūrė-
davo filmus. Ir štai aš rodau savo filmą kino teatre,
kuriame vykdavo mano senelio pasimatymai. O aš
savo seneliui jaučiu didelę pa garbą. Jis buvo didvy-
ris. Man tai buvo didelė garbė  rodyti filmą tame kino
teatre”, – sakė V. Sruoginis po pir mųjų festivalinių
„Nematomo fron to” seansų Lietuvoje.

Specialiai į filmo rodymą Pa sau lio lietuvių jau-
nimo susitikime at vy kęs V. Sruoginis teigė, kad jo su

kolegomis tikslas buvo papasakoti istoriją Amerikos
auditorijai, Vakarų au di torijai. Jo nuomone, tai iš-
ties nuos tabi istorija, kuria jo kūrėjai norėjo pasi-
dalinti su kitų šalių žiūrovais. Įdomu ir tai, kad už-
kadrinį šio filmo tekstą skaito Darius Udrys ir dai-
ni nin kas Andrius Mamontovas.

Prieš kelis mėnesius lankydamasis Lietuvoje V.
Sruoginis žurnalistams pasakojo, kad amerikiečiai
visada ieško istorijos, kuri dar nebuvo pa pasakota.
JAV šita istorija dar nėra žinoma.

„Amerikiečiai tikrai nežino lie tu viško kino.
Jis yra artimas širdžiai Lietuvoje, čia yra daug kul-
tūrinio su pratimo. Jeigu pasakai ‘Dau man tas’, dau-
guma lietuvių žino, ką tai reiš kia, tačiau Ameriko-
je apie jį nežino, nežino ir apie mūsų pasipriešinimo
judėjimą.

Aš visą savo gyvenimą aiškinau, kas tai yra Lie-
tuva. Kai dar buvau mo kykloje, turėjome tokį dide-
lį že mėlapį, kur Rusija buvo nuspalvinta raudonai.

Sakydavo, kad va, čia yra Ru sija. Aš pakeldavau
ranką, sakyda vau, kad Lietuva yra nepriklauso-
ma valstybė, ją okupavo sovietai, o man liepdavo
sėstis. Todėl mes visą gyvenimą turime aiškinti,
kas tai yra Lie tuva. Tokia yra ir filmo mintis – aš
turiu paaiškinti, kokia yra Lietuva”, – sakė tada
režisierius.

Po filmo peržiūros Pasaulio lietuvių jaunimo
susitikime pirmasis klausimas V. Sruoginiui
buvo, ar šian dien jis eitų kovoti dėl savo ša lies. Pa-
tikslinęs, kad jis yra Ameri kos pilietis, režisierius
atsakė, kad dėl Amerikos gal ir neitų, o dėl Lie tu-
 vos tikrai eitų. Toks atsakymas susilaukė aud-
ringų susirinkusiųjų ploji mų.

Paklaustas, kaip N. Bražėnaitė pri ėmė filmą,
režisierius sakė, kad ji labai domisi viskuo, kas
vyksta Lie tuvoje ir nori, kad čia kuo daugiau žmo-
nių pamatytų „Nematomą frontą”, kuo daugiau
jaunimo sužinotų apie didvyriškas partizanų ko-
vas. Anksčiau jis buvo sakęs, kad ruošda masi pra-
ėjusią žiemą atvažiuoti į filmo premjerą Lietuvo-
je N. Bražė nai tė kelis mėnesius tam ruošėsi, sten-
gėsi daug judėti, vaikščioti, kad užtektų jėgų čia
atskristi. Jis pakvie tė visus susirinkusiuosius nu-
sifoto grafuoti ir nuotrauką iš karto mobiliuo ju te-
lefonu išsiuntė N. Bražėnai tei. „Neabejoju, kad ji
dabar verkia iš džiaugsmo”, – sakė V. Sruoginis.

Paklaustas, kas buvo sunkiausia kuriant šį fil-
mą, režisierius atsakė, kad iš viso buvo paimta in-
terviu iš 55 žmonių, išgirsta daug sukrečiančių is-
 torijų, teko peržiūrėti šimtus baisių nuotraukų,
kuriose – nukankintų ir išniekintų partizanų la-
vonai. Norint, kad filmas būtų objektyvūs, teko iš-
klausyti ir kitą pusę, ieškoti tų, kurie buvo kito-
se barikadų pusėse. Pokal biai su tais, kurie pri-
sidėjo prie partizanų naikinimo, buvo sunkūs, ne-
 lengva buvo juos įkalbėti. Kai kurių iš jų jau nėra
gyvų, tarp jų ir J. Lukšą-Daumanto išdavusio Jono
Ku kausko.

„Apie J. Kukauską niekas neno rėjo kalbėti, pa-
sakydavo, kad jis buvo išdavikas ir viskas. Ir Ni-
jolė apie jį nenorėjo nieko pasakyti. Žinojome, kad
1993 metais buvo įrašytas interviu, kur Gotlando
saloje Švedijoje gy venęs rezistentas Jonas Pajaujis

kal basi su J. Kukausku. Dvejus metus ieš kojome to
interviu ir jį radome. To pokalbio fragmentai yra pa-
naudoti filme”, – sakė V. Sruoginis.

Paklaustas, ar Amerikos žiūro vai turės galimybę
pamatyti „Nema tomą frontą”, V. Sruoginis sakė, kad
fil mo kūrėjai labai nori rodyti filmą Vakarų žiūro-
vams, bet amerikiečiams įdomiau yra sprogimai ir
mei lės istorijos, rimtais filmais mažai kas domisi,
nors tokių žmonių yra, tad filmas išeis į nedidelius,
vadinamuosius „art house” kino teatrus Či kagoje,
New York, kur bus rodomas po savaitę.

Režisierius iš jaunimo sulaukė ir klausimo apie
savo ateities planus. V. Sruoginis sakė, kad jis labai
norėtų sukurti filmą apie tragiškus Sausio 13-osios
įvykius Lietuvoje, nors tam reikėtų ir nemažai lai-
ko, ir daug pi nigų. Be to, režisierius sukūręs turi sce-
 narijų komedijai apie Amerikos lie tuvių nuotykius
Lietuvoje – gal ka da nors ir tokį linksmą filmą pavyks
sukurti.

Filmas
„Nematomas
frontas”
– apie tai,
ko negalime
užmiršti

Ekrane – legendinio partizano žmona N. Bražėnaitė. A. Vaškevičiaus nuotraukos Filmo plakatas.

V. Sruoginis Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime sulaukė
daug klausimų apie savo filmą.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

Vilnius („Draugo” info) – Minist-
ras pirmininkas Algirdas Butkevičius
rugpjūčio 12 d. grįžta iš atostogų užsi-
enyje. Nutraukęs savo atostogas, keti-
na susitikimuose aptarti šalies verslo
situaciją, Rusijai paskelbus žemės ūkio
ir maisto produktų embargą iš Europos
Sąjungos ir kitų valstybių.

Tą pačią dieną planuojamas prem-
jero susitikimas su didžiųjų Lietuvos
prekybos centrų atstovais bei pieno ir
mėsos gamintojų asociacijų atstovais. 

Ministras pirmininkas Algirdas
Butkevičius, telefonu kalbėdamas su
užsienio reikalų ministru Linu Lin-
kevičiumi, aptarė padėtį dėl Rusijos tai-
komų atsakomųjų sankcijų Vakarų
šalims, tarp jų ir Lietuvai. Premjeras
įpareigojo ministeriją paspartinti dar-

bą ieškant naujų rinkų, o taip pat pa-
ragino sparčiau plėtoti verslo santy-
kius su naujomis ekonominės diplo-
matijos krypčių šalimis.

„Neseniai ekonominės diploma-
tijos taryba patvirtino 27 šalių sąrašą
– kryptis, kuriomis Lietuva suintere-
suota plėtoti ekonominius santykius,
eksportuoti savo produkciją. Svarbu
paspartinti darbą šiomis kryptimis,
siekiant sumažinti nuostolius, kuriuos
patirs kai kurie Lietuvos verslininkai,
dar nesuspėję persiorientuoti iš Rusi-
jos į kitas rinkas”, – sakė jis.

Sąraše yra ne tik Europos, bet ir
Azijos, Amerikos, Afrikos šalys. Prem-
jeras pabrėžė eksporto rinkos plėtrą
Brazilijoje, Pietų Afrikos Respubliko-
je, Japonijoje ir kitose šalyse.

V. Žirinovskis grasina ,,visišku sunaikinimu”

Maskva (ELTA) – Rusijos televi-
zijos kanalo ,,Rossiya 24” pokalbių lai-
doje dalyvavęs Rusijos liberalų de-
mokratų partijos lyderis Vladimiras Ži-
rinovskis Baltijos šalims ir Lenkijai pa-
grasino ,,visišku sunaikinimu”.

Radikaliais pasisakymais garsė-
jantis Rusijos politikas televizijos lai-
doje Lietuvai, Latvijai, Estijai ir Len-
kijai pagrasino prevenciniais kari-
niais smūgiais, tikindamas, kad ,,per-
iferinėse valstybėse” negali būti jokių
priešraketinės gynybos ar oro pajėgų
formuočių, galinčių smogti Rusijai.

V. Žirinovskio įsitikinimu, Maskva
šiuos objektus turėtų sunaikinti ,,likus
pusvalandžiui iki jų aktyvavimo”.

,,Kas liks iš Baltijos? Baltijos ša-
lyse ir Lenkijoje (...) nieko neliks, jos
pasmerktos. Jos bus nušluotos. Tegu
šių nykštukinių valstybių vadovai tai
apsvarsto. Rytų Europos valstybės
save stato į visiško sunaikinimo grės-
mę ir už tai galės kaltinti tik save, – tei-
gė V. Žirinovskis. – (...) Turėsime juos
išmokyti 1945 metų gegužės pamo-
kas”.

Nutraukta Musulmonų brolijos partijos veiklą

Kairas (ELTA) –  Egipto admi-
nistracinis teismas nutraukė už-
draustosios Musulmonų brolijos par-
tijos veiklą ir įsakė areštuoti jos turtą. 

Sprendimas prieš  „Laisvės ir tei-
singumo partiją” buvo paskelbtas pa-
tariamajai teisėjų kolegijai išleidus
rekomendaciją, kurioje teigiama, kad
partijos vadovai jau buvo apkaltinti ki-
tose bylose, o kai kurie jų ir nuteisti dėl
žmogžudysčių bei smurto skatinimo.

Teisėjų kolegijos pareiškime taip
pat minimas policijos tyrimas, kurio

metu nustatyta, kad partijos centrinėje
būstinėje ir skyriuose buvo laikomi
ginklai.

Praėjusių metų pabaigoje Egipto
valdžia paskelbė Musulmonų broliją te-
roristine grupuote bei apkaltino smur-
to organizavimu siekiant destabili-
zuoti padėtį šalyje kariuomenei nu-
vertus Prezidentą Mohammed Morsi,
šios organizacijos narį.

Partija buvo įkurta 2011 m. ir lai-
mėjusi rinkimus pateko į valdžią. 

JAV ėmė tiekti ginklus Irako kurdams

Washingtonas (ELTA) – JAV pre-
zidento Barack Obama administracijos
pareigūnai pripažino, kad Washingto-
nas pradėjo tiesioginį ginkluotės tie-
kimą Irako kurdams.

Kol kas neviešinama, kuri JAV
agentūra organizuoja ginklų siuntų
perdavimą, tačiau teigiama, kad tai
nėra Pentagonas. Istoriškai nevyriau-
sybinius dalinius užsienyje ginklais
dažniausiai aprūpindavo Centrinės
žvalgybos valdyba (CŽV).

Tuo tarpu Prancūzijos užsienio
reikalų ministras Laurent Fabius iš-
vyko į Iraką prižiūrėti prancūzų hu-

manitarinės pagalbos perdavimo ir
pareikšti paramą. Jis lankosi Bagdade
ir Irbile, Kurdistano regione, bei pla-
nuoja susitikti su krikščionių ir jazi-
dų bendruomenių atstovais. Šias ma-
žumas persekioja ,,Islamo valstybės”
kovotojai – radikalūs islamistai, šiuo
metu užimantys strategines teritorijas
Šiaurės Irake.

Prancūzijos prezidentas Francois
Hollande šeštadienį kalbėjosi su Pre-
zidentu Barack Obama ir pareiškė,
kad Prancūzija ,,užims deramą vietą”
tarp šalių, norinčių padėti kurdų ma-
žumai Irake.

Pasitarime URM išklausyti verslininkai 

Pasaulio bankas Ukrainai skirs 500 mln. dolerių

Washingtonas (ELTA) – Pasaulio
bankas (PB) Ukrainai skirs 500 mln.
JAV dolerių paskolą bankų sistemai pa-
laikyti, nusprendė PB direktorių ta-
ryba.

Birželio pabaigoje Pasaulio banko
direktorių taryba pareiškė svarsty-
sianti galimybę skirti Ukrainai 300
mln. dolerių paramą, kuri padėtų įgy-
vendinti gyventojų socialinės para-
mos sistemos reformavimo projektą.

Gegužės 22 d. PB direktorių tary-
ba pritarė trims naujiems finansinės
paramos Ukrainai projektams, kurių
bendra vertė sieks 1,48 mlrd. dolerių.
Šie trys nauji projektai –tai tik dalis Pa-
saulio banko grupės programos, kuri
buvo anonsuota šių metų kovą. Banko
vadovybė tikisi, kad 3,5 mlrd. dolerių
parama Ukrainą pasieks iki 2014 m. pa-
baigos. 

Vilnius (urm.lt) – Užsienio reikalų
ministerijoje vykusiame tarpžinybi-
niame pasitarime ministerijų ir vers-
lo asociacijų atstovai tarėsi dėl naujų
eksporto rinkų Rusijai paskelbus drau-
dimus.

Užsienio reikalų viceministras
Rolandas Kriščiūnas sakė, kad susiti-
kime buvo apsikeista nuomonėmis, o
sprendimai bus priimami artimiau-
siomis savaitėmis.

Anot diplomato, norėta iš verslo
grupių išgirsti, kokios naujos rinkos
būtų patraukliausios. Jis pažymėjo,
kad nauji Rusijos draudimai „nėra
mirtinas smūgis”.

URM taip pat pabrėžia, kad to-
liau bus aktyvinama parama Lietuvos
eksportuotojams, padedant ieškoti
naujų rinkų Azijoje ir Pietų Amerikoje,
nes Rusijos rinka ir anksčiau pasižy-
mėjo neprognozuojamais šios šalies vy-
riausybės veiksmais, dėl kurių kentė-
jo Lietuvos ir kitų šalių eksportuotojai.
Pernai nuo spalio mėnesio beveik ke-
turis mėnesius tęsėsi Lietuvos pieno
produktų embargas, šiais metais nuo

kovo mėnesio Rusija neįsileidžia kiau-
lienos ir mėsos produktų, kuriuose
yra kiaulienos.

Rusijai uždarius rinką maisto pro-
dukcijai iš Europos Sąjungos šalių
verslininkai ieško išeičių. Pienininkai
tikisi valstybės paramos, vaisių ir dar-
žovių augintojams daugiausiai galvos
skausmo kelia sandėliavimo proble-
mos, o mėsininkai tikisi, kad bus įtei-
sintas ritualinis skerdimas, kas leistų
eksportuoti galvijų mėsą į musulmo-
niškus kraštus. 

Asociacijos „Vaisiai ir daržovės”
prezidentė Laimutė Grybauskaitė tei-
gė, kad lietuviai yra pajėgūs labai
daug ką ir patys suvartoti, pavyzdžiui,
obuolių ir morkų pavasariop vis trūk-
davo.  

Aptariant mėsininkų problemas,
Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio
gamybos ir maisto pramonės depar-
tamento direktorius Rimantas Kra-
suckis situaciją maisto sektoriuje įvar-
dijo kaip kebloką, tačiau jos nedra-
matizavo. 

Po kritikos VTEK visgi paviešino slėptas deklaracijas
Vilnius (BNS) – Privačių interesų

deklaracijos, kurias privaloma skelbti
viešai, yra viešos, pranešė Vyriausioji
tarnybinės etikos komisija (VTEK), ta-
čiau „dėl diegiamos naujos elektroninės
programinės sis-
temos, galimi at-
skiri techniniai
trikdžiai”.

Dėl neskel-
biamų duomenų
laikinąją VTEK
pirmininkę Gra-
žiną Imbrasie-
nę  per susitiki-
mą kriti kavo
Pre zidentė Dalia
Grybauskaitė.

„Preziden-
tė tai vertina
kaip preceden-
to neturintį at-
vejį, kai Seimui atskaitinga institucija
ignoruoja Seimo priimtą įstatymą ir
netgi viešai deklaruoja jo nevykdy-
sianti. Tai negali būti pateisinama jo-
kiais argumentais – nei techniniais, nei
juo labiau asmens duomenų apsauga”,
– komentavo Prezidentės patarėja Rasa
Svetikaitė.

Netrukus po Prezidentės kritikos
VTEK visgi paskelbė visas pagal įsta-

tymą privalomai viešinimas privačių
interesų deklaracijas. 

Nenorą skelbti deklaracijas G. Imb-
rasienė motyvavo tuo kad esą trūksta
technikos, o be to viešinimas galėtų pa-

žeisti Asmens
duomenų ap-
saugos įstaty-
mą.

Išplėtus
privačius in-
teresus dekla-
ruojančių as-
menų sąrašą,
jame atsirado
ministerijų,
kolegijų, Pri-
valomojo svei-
katos draudi-
mo tarybos
nariai, gydy-
tojai, odonto-

logai ir farmacijos specialistai, dir-
bantys biudžetinėse ir viešosiose įstai-
gose, kurių savininkė yra valstybė ar sa-
vivaldybė. Taip pat interesus turi dek-
laruoti ir akcinių bei uždarų akcinių
bendrovių, kurių kontrolinis akcijų
paketas priklauso valstybei, vadovai,
pavaduotojai, visų politinių partijų
pirmininkai, politikų visuomeniniai
konsultantai.

Premjeras nutraukia atostogas 

LIETUVA IR PASAULIS

G. Imbrasienė 
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ŠVENTADIENIS DATOS ir SUKAKT YS

Trečioji rugpjūčio savaitė
Rugpjūčio 11 d.

– 1924 m.mirė Franz Heinrich Schwechten, vo-
kiečių architektas, profesorius, karališkasis
architektas ir Kaizerio architektūros patarėjas.
Vienas garsiausių savo laikmečio vokiečių ar-
chitektų. 1897 m. grafas Feliksas Tiškevičius už-
sisakė iš Schwechten Palangos dvaro rūmų
projektą (g. 1841 m.).

– 1935 m. Kaune prasidėjo pirmasis Pasaulio
lietuvių kongresas.

– 1940 m. Sovietų Sąjungos vyriausybė in-
formavo kitas valstybes, kad Lietuvos tarp-
tautinis atstovavimas pereina į Sovietų Są-
jungos kompetenciją.

– 2004 m. NATO karinių veiksmų Afganista-
ne pradžia.

Rugpjūčio 12 d.

Tarptautinė jaunimo diena

– 1848 m. mirė George Stephenson, anglų in-
žinierius. 1815 m. sukonstravo pirmąjį gele-
žinkelį, pirmąjį garo varomą garvežį, o 1825 m.
pagal jo projektą buvo nutiesta pirmoji gele-
žinkelio linija. 1829 m. nuo Manchesterio iki
Liverpoolio buvo nutiestas geležinkelis. Gar-
vežio greitis tuo metu siekė 46 km  per valandą
(gimė 1781 m.). 

– 1923 m. gimė  Birutė Pūkelevičiūtė, poetė,
prozininkė, aktorė ir režisierė.

– 1953 m. gimė  Algirdas Kaušpėdas, archi-
tektas, grupės „Antis”  vadovas ir dainininkas,
vienas Lietuvos Sąjūdžio iniciatorių.

– 1981 m. IBM pristatė personalinį kompiu-
terį. 

Rugpjūčio 13 d.

Tarptautinė kairiarankių diena

– 1536 m. mirė Gonzalo Guerrero, jūreivis, pir-
masis europietis, ispanas, susilaukęs pirmųjų
istorijoje metisų vaikų (indėniškos kilmės pa-
likuonių) (gimė 1470 m.). 

– 1926 m. gimė Fidel Alejandro Castro Ruz, Ku-
bos politikas, šalies vadovas.

– 1961m. pradėta statyti Berlyno siena.

– 1963 m. gimė Edouard Michelin, padangų
gamintojos „Michelin” vadovas (mirė 2006 m.).

– 2007 m. mirė Kazys Lozoraitis, lietuvių dip-
lomatas, išeivijos veikėjas, ilgametis Italijos lie-
tuvių bendruomenės bei jos valdybos narys,
pirmasis LR nepaprastasis ir įgaliotasis amba-
sadorius prie Šventojo Sosto ir Maltos ordino
(gimė 1929 m.).

Rugpjūčio 14 d.

– 1385 m. pasirašyta Krėvos sutartis.

– 1544 m. atidarytas Karaliaučiaus universi-
tetas (veikė iki 1945 m.).

– 1941 m. mirė Maksymilian Kolbe, lenkų kil-
mės pranciškonų vienuolis ir kunigas, kuris
1941 metais savanoriškai pasiaukojo ir mirė vie-
toj nepažįstamo kalinio Osvencimo (Aušvico)
koncentracijos stovykloje. 1982 metais po-
piežiaus Jono Pauliaus II paskelbė jį šventuo-
ju. Jis vadinamas žmonių, priklausomų nuo nar-
kotikų, politinių kalinių, šeimų, žurnalistų, ka-

linių ir judėjimų už gyvybę užtarėju (gimė 1894
m.).

– 1945 m. Japonijos imperatorius Hirohitas per
Japonijos radiją pranešė, kad nusprendė ka-
pituliuoti prieš sąjungininkus, iš dalies dėl to,
kad „priešas ėmė naudoti naują ir žiauriausią
bombą”.

Rugpjūčio 15 d.

Katalikų šalys – Šv. Mergelės Marijos dangun
ėmimo šventė, Žolinė.

– 1914 m.  atidarytas Panamos kanalas.

– 1915 m. gimė  Vytautas Kašuba, Lietuvos
skulptorius (mirė 1997 m.).

– 1945 m. įkurta Tauro apygarda.

–  1969 m. prasidėjo ,,Woodstock” festivalis.

Rugpjūčio 16 d.

Lietuva – Šv. Rokas, pjūties pabaiga.

– 1327 m. mirė Šventasis Rokas, katalikų šven-
tasis (gimė 1295 m.).

– 1815 m. gimė Jonas Boskas, katalikų kuni-
gas, 1934 metais paskelbtas šventuoju – auk-
lėtojų ir katalikų mokytojų globėju (mirė 1888
m.).

– 1912 m. Johann Martin Schleyer, katalikų ku-
nigas, poetas ir filantropas. 1880 m. sukūrė
dirbtinę kalba volapiuką (gimė 1831 m.).

Volapiukas (sav. Volapük) – yra dirbtinė kal-
ba, 1879–1880 m. katalikų kunigo Johann Mar-
tin Schleyer sukurta Badene, Vokietijoje. 1880 m.
buvo išleista volapiuko gramatika, po metų
pradėtas reguliariai leisti laikraštis „Volapü-
kabled”, aplink kurį būrėsi kalbos propaguoto-
jai.

Populiarumo viršūnę volapiukas pasiekė
1889 m., kai buvo apie 283 volapiuko klubai, 25
periodiniai leidiniai volapiuku arba apie šią
kalbą bei išleista 316 šios kalbos vadovėlių 25 kal-
bomis. Tuo metu volapiuką mokėjo apie 200
tūkst. žmonių, daugiausia Europoje ir Amerikoje.
XX a. pradžioje volapiuką išstūmė paprastesnė
ir lengviau išmokstama esperanto kalba. 

Schleyer volapiuko žodyną sudarė dau-
giausia iš anglų kalbos, taip pat šiek tiek pridė-
ta vokiečių ir prancūzų kalbų žodžių. Gramati-
ka daugiausia remiasi indoeuropiečių kalbomis.
Volapiuke, kaip ir vokiečių kalboje, daiktavardis
turi keturis linksnius: vardininką, kilmininką,
naudininką ir galininką.

Rugpjūčio 17 d.

– 1914 m. Priimta Gintarinė deklaracija

Deklaracijos autoriai buvo Jonas Basa-
navičius, Stasys Šilingas ir Donatas Malinauskas.
Deklaracijoje buvo išreikštas lietuvių tautos lo-
jalumas Rusijos imperijai prasidėjusiame kare bei
reiškiamos viltys, kad Rusijai laimėjus karą Ru-
sijos imperijos sudėtyje bus sujungtos Didžioji ir
Mažoji Lietuva, suteikiant autonomiją Rusijos su-
dėtyje.

– 1957 m. mirė Antanas Vienuolis, Lietuvos far-
macininkas, rašytojas prozininkas, dramatur-
gas, muziejininkas, visuomenininkas (gimė
1882 m.)

Bažnyčioje, Viešpaties valtyje,
esame saugūs

Prenumeruokime  ir skaitykime 
„DRAUGĄ”!
www.draugas.org

773-585-9500

Sekmadienio vidudienį į Švento-
jo Petro aikštę susirinkusiems
žmonėms komentuodamas

Evan gelijos skaitinį apie per audrą
Ga lilėjos ežeru  valtimi  plaukiančius
apaštalus, apie vandens paviršiumi
pas juos ateinantį Jėzų, apie Petrą, iš-
ėjusį Jėzaus pasitikti, bet ėmusį skęs-
ti ir besišaukiantį, kad Viešpats jį gel-
bėtų, popiežius Pranciškus sakė, kad
šiame pasakojime puikiai atsisklei-
džia apaštalo Petro asmenybę, o kar-
tu čia matome ir Bažnyčios įvaizdį.

Petro asmenybėje, jo polėkiuose ir
jo silpnybėse, matome mūsų tikėjimą,
– kalbėjo popiežius. Mūsų tikėjimas
trapus, varganas, neramus, bet tuo pat
metu ir pergalingas. Tai tikėjimas
krikščionio, kuris per pasaulio audras
ir pavojus eina pasitikti prisikėlusio
Viešpaties.

Šventasis Tėvas sakė, kad labai
svarbi šio sekmadienio Evangelijos
baigiamoji scena. „Jiems įlipus į val-
tį, vėjas nurimo. Tie, kurie buvo val-
tyje, pagarbino jį, sakydami: Tikrai tu
Dievo Sūnus!” (Mt 14,32-33). Visiems
valtyje esantiems mokiniams vieno-
dai būdinga silpnumo patirtis, abejo-
nės, baimė, silpnas tikėjimas. Tačiau
kai Jėzus įlipa į valtį, viskas pasikei-
čia. Jie vėl pajunta, kad juos vienija
tikėjimas. Buvę maži ir išsigandę,
jie atgauna savo didumą, puola ant ke-
lių ir savo mokytojuje atpažįsta Dievo
Sūnų.

Pasak popiežiaus, ši scena – tai
Baž nyčios paveikslas. Ji yra tarsi val-
tis, plaukianti per audras, susidu-
rianti su dideliais pavojais. Ją visada
išvaduoja ne žmonių drąsa, bet tikė-
jimas. Mes tikime, kad Viešpats visa-
da yra su mumis, kad jis paims už ran-
kos ir išgelbės. Mes visi plaukiame šia
valtimi, ir visi, nepaisant mūsų silp-
nybių ir ribotumo, joje jaučiamės
saugūs. Esame saugūs ypač tuomet,
kai atsiklaupę garbiname Jėzų, vie-
nin  telį mūsų gyvenimo Viešpatį. 

Sekmadienio popiežius Pranciš-
kus taip pat prašė melstis už brutaliai
išvarytus iš namų žmones Irake.

,,Brangieji broliai ir seserys, ne-
galime patikėti, esame priblokšti ži-
nių, kurios mus pasiekia iš Irako, –
kalbėjo popiežius Pranciškus, – tūks-
tančiai žmonių, tarp jų daug krikš-
čionių, brutaliai išvaryti iš savo na -
mų, nuo troškulio ir bado kelionėje
mirę vaikai, pagrobtos moterys, nužu -
dyti žmonės, visoks smurtas, visur
griovimai, religinio, istorinio ir kul-
tūrinio paveldo naikinimas. Visa tai
giliai įžeidžia Dievą ir giliai įžeidžia
žmoniją. Nevalia sėti smurto Dievo
vardu! Nevalia kariauti Dievo vardu!”

Popiežiaus paraginti, visi susiti-
kimo dalyviai valandėlę tyloje meldėsi
už smurto Irake aukas.

,,Dėkoju visiems, kurie drąsiai pa-
deda šiems mūsų broliam ir sese-
rims, – sakė Šventasis Tėvas, – ti-
kiuo si, kad bus pasiektas veiksmingas
politinis sprendimas tiek tarptautiniu
mastu, tiek ir vietiniu lygmeniu, ku-
ris sustabdys šiuos nusikaltimus ir at-
kurs teisingumą. Norėdamas geriau
išreikšti savo artumą tiems bran-
giems žmonėms savo asmeniniu pa-
siuntiniu į Iraką paskyriau kard. Fer-
nando Filoni, kuris jau rytoj išvyks iš
Romos”.

Popiežius pridūrė, kad taip pat ir
Gazoje, po paliaubų, vėl atsinaujino
karas, kuris skina nekaltas gyvybes ir
vis labiau gilina izraeliečių ir pales-
tiniečių konfliktą.

,,Visi kartu melskime taikos Die-
vą, Mergelei Marijai užtariant: Suteik
ramybę, Viešpatie, mūsų laikams ir
padaryk mus teisingumo ir taikos
kūrėjais. Marija, Taikos Karaliene,
melski už mus!

Melskimės taip pat už viruso
Ebola aukas ir už tuos, kas kovoja, kad
jį sustabdytų”, – sakė popiežius Pran-
ciškus ir pabaigoje taip pat paprašė ly-
dėti jį malda kelionėje į Korėją, rugp-
jūčio 13–18 dienomis.

Bernardinai.lt 
(pagal Vatikano radiją)

Popiežius Pranciškus                                                                                                            EPA nuotr.
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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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Vakarų Europos šalys buvo pa-
kankamai gerai pažįstamos ne
tik lietuvių diplomatams, bet ir

kūrybinei inteligentijai. Todėl čia po
karo būrėsi tokios bendruomenės, ku-
riose labai aiškiai išsiskyrė aukšto
prestižo akademinėse ir kul tūrinėse
įstaigose dirbę individai, katalikų ku-
nigai ir po kelis šimtus (išskyrus Vo-
kietiją, kur skaičiai buvo daug kartų
didesni) bendruomeninės veiklos pa-
kraščiuo se atsidūrusių lietuvių. Vo-
kietijoje buvo pagarbiai kalbama apie
profesorius Antaną Maceiną ir Zeno-
ną Ivinskį, Šveicarijos lietuvių auto-
ritetu buvo dr. Albertas Gerutis ir
Jurgis Šaulys, Prancūzijoje – prof.
Jurgis Baltrušaitis, ir tam tikru mas-
tu toliau į kairę nuo bendruomenės pa-
žengęs prof. Algirdas Julius Greimas.

Reikia pripažinti, kad Europos
lietuvių kultūros ir visuomenės galia
labai pri klausė nuo sąmoningų susi-
klausymo ir susikalbėjimo pastangų.
Dėl nedidelio skaičiaus narių atskirų
Europos kraštų bendruomenės nebū-
tų galėjusios pavie niui išlaikyti metų
naštos ir nuovargio. Čia vėl reikia
priminti ELSS klajones. Tas kraštas,
kuris kartu su VLB imdavosi eilinės
Savaitės rengimo, stengdavosi kuo la-
biau išjudinti savo bendruomenės na-
rius. Tai buvo labai efektyvi lietuvių
tauti nio mobilizavimo praktika.

1976 m. ir 1981 m. Prancūzijos lie-
tuvių bendruomenė surengė ELSS
Chantilly prie Paryžiaus ir Montvil-
largenne pilyje Gouvieux mieste. Pa-
starojoje Savaitėje dalyvavo 126 įvai-
raus amžiaus dalyviai iš 12 šalių. Sa-
vaitės programą tradiciškai sudarė
po dvi kasdienines paskaitas su dis-
kusijomis, pirmoji – ryte, antroji –
va kare. Popietė būdavo skiriama pa-
žintinėms ekskursijoms, o vakare dar
likda vo laiko neformaliems pokal-
biams, muzikai, pramogoms. Prancū-
zijos lietuviai tais metais pasistengė,
kad po Montvillargenne pilies skliau-
tais skambėtų operų arijos, lietuviškų
dainų rečitalis, lietuvių poezijos aidai.
Savaitės dalyviai galėjo pamatyti dai-
lės parodą, kurioje buvo pristatyti ta-
pytojų ir grafikų Prano Gai liaus, Vy-
tauto Kasiulio, Žibunto Mikšio, skulp-
toriaus Antano Mončio darbai407.
Prancūzijos lietuvių kultūra iš tiesų iš-
siskyrė visame diasporos pasaulyje.

Daugelyje šalių ir labai plačiai iš-
sibarstę kontinentinės Europos lietu-
viai iš esmės nesukūrė jokių kolonijas
primenančių aplinkų. Net ilgus de-
šimtme čius Europos lietuvių centru
vadintinos Romuvos, Renhofo pilaitės
ir Vasario 16-osios gimnazijos kaimy-
nystėje rymančiame nedideliame Hu-
tenfeldo nekro polyje nerastume daug
lietuviškų antkapių. Todėl lietuvių
bendruomenėms buvo labai svarbūs
korespondencijos ryšiai, periodinė
spauda, vasaros atosto gos, leidusios de-
rinti poilsį ir lietuvišką kultūrinę ak-
ciją. Visa tai ir iš šian dienos perspek-
tyvų žiūrint atrodo kaip nesenstanti
patirtis, leidžianti tikėtis savo funk-
cionalaus pritaikymo ir dabartinė-
mis lietuvių pasaulio ir jo centre esan-
čios laisvos Lietuvos sąlygomis.

Daugelyje šalių ir labai plačiai iš-
sibarstę kontinentinės Europos lietu-
viai iš esmės nesukūrė jokių kolonijas
primenančių aplinkų. Net ilgus de-
šimtme čius Europos lietuvių centru
vadintinos Romuvos, Renhofo pilaitės
ir Vasario 16-osios gimnazijos kaimy-
nystėje rymančiame nedideliame Hu-
tenfeldo nekro polyje nerastume daug
lietuviškų antkapių. Todėl lietuvių
bendruomenėms buvo labai svarbūs
korespondencijos ryšiai, periodinė

spauda, vasaros atosto gos, leidusios
derinti poilsį ir lietuvišką kultūrinę
akciją. Visa tai ir iš šian dienos per-
spektyvų žiūrint atrodo kaip nesens-
tanti patirtis, leidžianti tikėtis savo
funkcionalaus pritaikymo ir dabarti-
nėmis lietuvių pasaulio ir jo centre
esančios laisvos Lietuvos sąlygomis.

5. Senoji diaspora ir naujieji
pokario lietuviai Didžiojoje
Britanijoje

Nauji pokariniai senojo kontinento
lietuvių nuotykiai itin gerai atsispin-
di ža liuojančiuose Didžiosios Brita-
nijos atminties peizažuose. Čia, skir-
tingai nuo kon tinentinių Vakarų Eu-
ropos valstybių, jau prieš pusamžį
būta uždarbio emigrantų iš Lietuvos.
Anglijos ir Škotijos kalnakasių mies-
teliuose vieni buvo jau prisiklau sę, kiti
– beveik užmiršę lietuvių kalbą. Lai-
kotarpiu tarp dviejų pasaulinių karų
maždaug 3–4 tūkst. lietuvių gyveno
Anglijoje (iš jų maždaug pusė – Lon-
done), o apie 7 000 Škotijoje408. Jung-
tinės Karalystės lietuvių kolonijos XX
a. pirmoje pusėje iš dalies priminė la-
bai sumažintas Amerikos lietuvių iš-
eivių gyvenimo ko pijas. Katalikiško-
sios dešinės ir socialistinės kairės su-
siskirstymas nebuvo toks ryškus, o pa-
saulėžiūrų konkurencijos įtampos ma-
žesnės. Kitaip ir būti negalėjo, nes
visas dirbančiųjų britų susiskirstymas
pagal pasaulėžiūrą taip pat veikė nau-
juosius atvykėlius. Škotijos lietuvių
kairysis sparnas laikėsi bene ilgiau-
siai, net tais pokario metais, kai pa-
lankumas komunistams valdžiai ga-
lėjo atrodyti labai atgrasiai, o besibū-
riuojantys su alaus bokalais rankose
lietuvių komunistų klubo nariai –
įtartinai. Bet už tai sovietų valdžios dė-

mesys jiems ir kvietimas lankytis so-
vietų okupuotoje Lietuvoje galėjo būti
labai gundanys.

Prieš II pasaulinį karą Anglijos ir
Škotijos lietuviai buvo gerai organi-
zuoti, tačiau jų veikla negalėjo prilygti
gentainiams už Atlanto. 1938 m. Glaz-
ge susirin kęs Didžiosios Britanijos
lietuvių seimas, kuriame buvo atsto-
vaujama Jungtinės Karalystės lietuvių
organizacijoms, bandė pakelti dias-
poros nuotaikas, aktyvinti kultūros ir
švietimo veiklą, stiprinti ryšius su
Lietuva. Buvo apsispręsta įkurti visas
lietuvių draugijas vienijančią nuola-
tinę Didžiosios Britanijos lietuvių ta-
rybą, o seimus organizuoti kas penkeri

metai. Kilęs pasaulinis karas suardė
planus, o jam aprimus plūstelėjo nau-
jų išeivių banga, padvigubinusi lietu-
vių diasporos gretas ir ypač sustipri-
nusi jos organizuotą veikimą.

Nors lietuviai buvo išsisklaidę po
daugelį pramonės centrų, tačiau Lon-
donas buvo svarbiausia vieta. Čia vei-
kė lietuviškos draugijos, sporto ir so-
cialiniai klu bai, o iš skurdo besirop-
ščiantys Eastendo varguoliai vis la-
biau savimi pasitikėda mi žingsniavo
savo kvartalų gatvėmis. Taip juos pa-
siekė žinios apie karo pabaigą ir apie
tūkstančius lietuvių pabėgėlių DP sto-
vyklose. Juos nuo senųjų Didžiosios
Britanijos lietuvių, kaip britus nuo vo-
kiečių armijų, skyrė sąsiauris ir at-
sargi val džios politika imigrantų at-
žvilgiu. Puikios knygos apie londo-
niškius lietuvius  kada spaustuvę pa-
sieksiančiame) rankraštyje taip aprašo
DP išeivių žingsnius saloje:

D. Britanijos vyriausybė dėl darbi-
ninkų trūkumo ligoninėse, žemės ūky-
je ir tekstilės pramonėje 1946 m. pava-
sarį parodė žalią šviesą rytų europiečių
išvietin tiems asmenims (...) iš britų
okupacinės zonos. 1946 m. balandyje
buvo patvirtinta 1 000 moterų iš buvu-
sių Baltijos valstybių atgabenimo į D.
Britaniją planas Baltic cygnet (Baltijos
jaunosios gulbės). Tai buvo pirmoji
Europos savanorių darbininkų (Eu-
ropean volunteer workers) įvežimo į D.
Britaniją schema. Sąlygos, kurios kel-
tos merginoms – gera sveikata ir amžius
nuo 21 iki 40 metų. Vyrai ir vaikai turėjo
likti Vokietijoje. Pirmasis būrys atva-
žiavo 1946 m. spalio 19 d., o paskutinis
– gruodžio pabaigoje. Lietuvaičių pagal
šią programą įvažiavo apie 250, o iki
1947 m. pavasa rio jų skaičius padvi-
gubėjo.

407. Maknavičius, Linas. Prancūzijos lietuvių
bend ruo menės istorinė apžvalga. In: Prancūzijos
lietuvių bendruomenė: Istorija ir dabartis. Red.
Linas Saldu kas. Vilnius: Versus aureus, 2009, p. 20.

408. Dapkutė, Daiva. Lietuviai Didžiojoje Britani-
joje iki Antrojo pasaulinio karo. In: Didžiosios Bri-
tani jos lietuvių bendruomenė: praeitis, dabartis,
ateitis. Vilnius: Versus aureus, 2008, p. 11.

Lietuvių demonstracija Chruščiovo vizito Londone metu. 1956 m.

Prenumeruokime
ir skaitykime 

„DRAUGĄ”!
www.draugas.org
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Š. Marčiulionis įrašytas į krepšinio istoriją
Atkelta iš 1 psl.

O jei kas nors jam tada būtų pa-
sakęs, kad šiandien  jis stovės ant le-
gendinio tre ne rio Jerry Colangel „Sva-
jonių” sa lės podiumo vienos populia-
riausių spor  to šakų Šlovės muziejuje
kartu su tokiais Nacionalinės krepši-
nio aso cia cijos „grandais”, kaip Mitch
Richmond ir Alonzo Mourning, gyva
lietuvių krepšinio legenda nuoširdžiai
pasijuoktų. Įdomu, ar nesinori kartais
jam pačiam sau įžnybti ir įsitikinti,
kad nesapnuoja?

„Kuomet 1989-aisiais atkeliavau į
Californiją žaisti ‘Golden State War-
 riors’, žinojau, kad atgal kelio nėra –
privalau čia įsitvirtinti, nors buvo be
galo sunku”, – šiandien ramiu tonu pa-
 sakoja neseniai 50-tį atšventęs Ša rū nas
Marčiulionis, kurio atvykome pagerbti
į nedideliame Springfield miestelyje
(Massachusetts valstija) 2002 m. rudenį
iškilusią atnaujintą NBA krepšinio
Šlovės areną, didžiau sią pasaulyje
šios sporto šakos mu zie jų.  Būtent
šioje vietovėje to paties pa vadinimo
Springfield Colle ge fizi nio lavinimo
mokytojas, škotų kilmės ka nadietis dr.
James Naismith „atrado” krepšinį.
Prieš pat 1891-ųjų Šv. Ka lėdas čia buvo
sužaistos pirmosios šio kiekvienam
save gerbiančiam lietuviui brangaus
žaidimo varžybos. 2011-ųjų rugpjūtį su
52-ąja įžymiau sių ir daugiausiai krep-
šiniui nusipelniusių žaidėjų bei tre-
nerių grupe į Šlovės  muziejų buvo ofi-
cialiai inauguruotas Arvydas Sabonis,
o šiandien iš mušė ir jo ištikimo ben-
dražygio Ša rūno Marčiulionio valan-
da. Š. Mar čiulionį iškilimingai inau-
guracijai pristatė kartu su A. Saboniu
2011-aisiais Šlovės  muziejaus dalimi
tapęs 1992-ųjų metų JAV „Svajonių
ko mandos” atakuojantis gynėjas Chris
Mullin, su kuriuo Š. Marčiulionis kar-
tu rungtyniavo ir „Warriors” ko man-
doje. Kartu su Lietuvos krepši nio le-
genda 55-osios NBA Šlovės mu ziejaus
grupėje – dar vienas ,,Golden State
Warrior” legenda Mitch Richmond,
Mia mi „Heat” pažiba Alonzo Mour-
ning, su JAV rinktine laimėjęs 2000-ųjų
metų Olimpines žaidynes, bene žy-
miausias visų laikų NBA komisaras
David Stern, tris dešimtmečius iš dir-
 bęs šios lygos generaliniu direktoriu-
mi, o taip pat daugiau amerikiečiams
žinomi šios sporto šakos atstovai –
Gary Williams, Bob Leonard, Guy
Rodgers, nat Clifton bei Immaculata
universiteto merginų komanda. Į žur-
nalisto klausimą, ką jaučia Šarūnas da-
bar, pa siekęs bene aukščiausią savo
karjeros tašką, atsakinėjęs lietuvis
aki mirkai pritilo, puikiai matėsi, kad
geležine valia aikštelėje ir už jos ribų
visuomet pasižymėjęs krepši nin kas
vos suvaldė betrykštančias džiaugsmo
ašaras. „Tai ir mano viso gyvenimo pa-
stangų įvertinimas, ir didžiulis pasi-
ekimas Lietuvai, kurią tuo metu gar-
sinti buvo be galo svarbu dėl daugelio
priežasčių, ką mes ir stengėmės daryti
per sportą”, – atsa kė Š. Marčiulionis.
Ne veltui NBA Šlovės muziejaus 2014-
ųjų metų inauguracijai paruoštame
spalvotame žur nale lietuvis pristato-
mas ne tik kaip vienas pajėgiausių šios
lygos atakuojančių gynėjų, bet ir Lie-
tuvos krepšinio atgimimo vedlys, rū-
pinęsis ką tik atsikūrusios Nepri-
klausomos šalies rinktinės parama
1992 ir 1996 metų Olimpinėms žaidy-
nėms, su Don ny Nelson būręs rėmėjus
Ne mu no krašto krepšininkams iš už
At lanto. „Tuos laikus prisimenu su di-

55-osios  oficialiai į NBA Šlovės mu zie jų priimtos  grupės dalis. Š. Marčiu lionis –  trečias iš dešinės Deivio Pavasario nuotraukos

dele nostalgija”, – pasakojo Šarū nas su
juo Masachusetts Šlovės  mu zie jaus
renginiuose dalyvauti specialiai atvy-
kusiems ŠALFASS organizacijos at-
stovams. „Dabar jaunimas yra kitoks,
labai retas kuris mūsiškių dega pa-
triotizmu savo  Tė vynei, užtat ir lietu-
vių rezultatai  Europos jaunių pirme-
nybėse supras tėjo. Anksčiau užimda-
vome 1–4 vie tas, o šiemet beliko pate-
ki mas į 8-tą, merginų komandos net ir
į stipriau sią „A” grupą nebepapuola.
Be to, šalyje imtasi per daug orientuotis
į ma siškumą, nebelieka kam rengti
profesionalių žaidėjų”, – savo nuomo-

 ne dalinosi antrasis į garbingą mu ziejų
„įšventintas” lietuvis. 

„Įdomu pažvelgti į istoriją, kaip
krepšinio pasaulis pasikeitė po 1988-ųjų
metų, kai mes Olimpiadoje nuga lėjome
(Šaras kartu Sabu, Rimu Kurtinaičiu
ir Valdemaru Chomi čiumi tąsyk tapo
olimpiniais čempionais tuometinės
SSSR rinktinės su dėtyje – red. past.) fa-
voritais laikytus amerikiečius... po to
JAV į  kitas žaidynes pradėjo siųsti ge-
riausius savo žaidėjus-profesionalus.
Tačiau kas bū tų buvę, jei mes tąkart
būtume pra lošę amerikiečiams? Galbūt
Lie tuva būtų turėjusi galimybę 1992-

ųjų Olim piadoje laimėti auksą?” – re-
tori nį klausimą pats žurnalistams už-
da vė krepšininkas. Šarūno klausėme,
ar tikėjosi, kad būtent nuo jo atėjimo
į NBA bus „pralaužti” ledai ir ki tiems
buvusio socialistinio bloko bei SSSR
respublikų sportininkams, juk tuo-
met stipriausioje mūsų planetos lygo-
je žaidė vos keli užsieniečiai, o tokie
kaip P. Ewing ar H. Olajuwon nors ir
gimę ne JAV, čia gyveno jau vaikystė-
je. „Kaip juokais man sakė Tony Parker
tėvas Tony vyresnysis”, – nusišypsojo
Šaras, – jeigu aš būčiau sugalvojęs
im ti nors po  5 proc. nuo kiekvieno tų
po manęs į NBA atėju sių užsienio žai-
dėjų kontraktų, šiandien jau tapčiau
milijardieriumi. O jei rimtai, 1989-ai-
siais Nacionalinėje Asociacijoje žaidė
vos 15 ne Ameri ko je gimusių krepši-
ninkų, o tikrų užsieniečių buvo vos 5,
t. y. Volkovas, Diva cas, Paspalj, Radja
ir aš, o dabar jau čia rungtyniauja 92
žaidėjai, atstovaujantys užsienio šalis,
ir tai yra per 20 proc. visų lygos spor-
tininkų”. 

Vienas iš nedaugelio lietuvių, ra-
gavęs profesionalaus krepšininko duo-
nos, Šarūnas ir toliau dirba toje srity-
je ir sieja visą savo ateitį su krep-
 šiniu.  Kartu su antru Šlovės are nos ofi-
cialiu nariu – lietuviu Arvy du Saboniu
savo Tėvynėje įkūrę pirmaujančias
krepšinio mokyklas, Lietuvos sporto
padangės legendos tikisi pa našaus in-
dėlio iš jaunosios kartos. Ša rūnas itin
džiaugėsi A. Sabonio „pagranduku”
Domantu, kuris puikiai pasirodė Eu-
ropos jaunimo (U-18) krepšinio pir-
menybėse ir toliau savo įgūdžius to-
bulins Gonzaga universi tete Was-
hingtono valstijoje, palyginus netoli
savo gimtojo miesto Portlando, Ore-
gone.

Šarūno paprašius prisiminti savo
pirmuosius metus už Atlanto, lietuvis
atsakė: ,,Geriau jau neklausk Laury-
nai, buvo beprotiškai sunku – aš kalbos
nemokėjau visiškai, o ‘War riors’ tre-
neris D. Nelson man versdavo iš anglų
kalbos į ...lėtesnę anglų kalbą. Patyriau
neteisybės ir skirtingo tų pačių aplin-
kybių traktavimo vien dėl to, kad bu-

Š. Marčiulionis prie savo ,,Gol den State Warriors” marškinėlių, ku rie  kalbės Šlovės are-
nos muziejuje.
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vau ne amerikietis – toj vietoj labai pa-
dėjo D. Stern su visa vadovybe, už ką
jiems esu labai dėkingas. Nereikia pa-
miršti, kad Eu ropoje tuo metu krepši-
nis buvo labiau grįstas žaidėjų  impro-
vizacija, o at vykęs į Ameriką pastebė-
jau, jog NBA privalai dirbti komandai,
nesvarbu,  kiek  stiprus esi individua-
liai, turi nuosekliai vykdyti trenerių nu-
 rodymus. Dabar ir Senajame že myne
žaidimo lygis pakilo, neretai draugiš-
 koms varžyboms į Rusiją, Ispaniją,
Graikiją ar Italiją tarpsezonyje nu vykę
stipriausi NBA klubai pralaimi vieti-
nėms Eurolygos komandoms, tačiau
mes dar neturime tokios įvai rialypės or-
ganizacinės struktūros, kur  viskas
yra komerciniu pagrindu ir iš krepši-
nio uždirbami pasakiški pinigai”.

Kaip tik tuomet šalia Šarūno at si-
sėdo žmona Laura, priėjo senas ge ras
draugas Mitch Richmond – laikas nuo-
traukai atminčiai ir keliauti šven tinių
pietų,  tad ŠALFASS Rytų apygardos
vadovas Deivis Pavasaris užduoda pa-
skutinį klausimą Lietu vos krepšinio le-
gendai: –„Šarai, ką pačiam į ausį tais
visiems lietuviams skaudžiai įsimin-
tinais 1995-aisiais Europos krepšinio fi-
nalo metu į ausį rėkte rėkė jugoslavas
Aleksandras Džordževičius, kuomet
išvedei savo vyrus iš aikštės ir neno-
rėjote tęsti rungtynių?”

„Pirmiausia, reikia atsižvelgti į
tuometinę politinę situaciją beyran čio-
je Jugoslavijoje bei FIBA vadova vusį B.
Stankovičių, kuriam jo kraš tiečių per-
galė buvo reikalinga kaip oras, – tarsi
prisiminęs savo  žurnalistikos studijas
Vilniuje, kaip tikras apžvalgininkas
dėstė Marčiulionis,  – o mes turėjome
at kreipti visų dėmesį  į neteisybę krep-
šinio aikštelėje... Juo labiau kad  prieš

finalą prie manęs priėjęs  rungtynėms
vadovavęs teisėjas G. Toliver liepė kuo
daugiau ka muoliais ‘maitinti’ Sabonį,
tada, at seit, jis švilpsiąs baudas mūsų
naudai... Taip ir ‘ išdūrėme’, o antra-
jam kėlinyje viskas pakrypo ‘jugų’
naudai. Tačiau Džordževičius buvo
teisus – man sakė, juk esame kariai ir
tu rime užbaigti šį mūšį garbingai, o vi -
si kiti dalykai už aikštės ribų – ne
mūsų reikalas.” Visgi tądien pasaulis
matė, kad finalinėje dvikovoje Lietu va
pralaimėjo ne Jugoslavijai, o juodao-
džiui NBA teisėjui G. Toliver, už kurio
nugaros stovėjo galinga FIBA genera-
linio sekretoriaus figū ra. Tačiau nuo
pat vaikystės apsuptam neteisybės ir
gyvenimo padiktuotų sunkumų Šarū-
nui  tai buvo eilinis iššūkis, galbūt pa-
dėjęs nutiesti ke lią iš per stipriai lau-
ko teniso ka muoliuką smūgiuojančio
nieko neišsiskiriančio Kaune augu-
sio vaikiū kš čio į pasaulinio lygio krep-
ši nin ką, tapusį neginčyjamu autoritetu
ke lioms lietuvių kartoms.

2014 m. rugpjūčio 8 d.     

A † A
RONALD W. WESTHOLM

mirus,  žmonai dr. PALMIRAI JANUŠONIENEI-WEST-
HOLM, jos šeimai ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią
užuojautą.

JAV Lietuvių Bendruomenė
Waukegan/ Lake County apylinkė

A † A
KAZIMIERAI INDREIKIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų GEDIMINĄ IN-
DREIKĄ, dukrą DALIĄ AZEVEDO su šeima ir kitus gi-
mines bei artimuosius.

Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro taryba ir valdyba

A † A
Dr. AUGUSTAI ZAUNIŪTEI

ŠAULIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame dukrai dr. AU-
GUSTAI su vyru, sū nui dr. DOVUI su žmona, sūnui
MOR KUI ir seseriai GIEDREI ZAUNIŪTEI bei kitiems
ar ti miesiems. 

Dr. Aldona Naudžiuvienė su 
dukromis Ingrida ir Renata ir jų šeimomis

PADĖKA

A † A
JONUI MOCKAIČIUI

iškeliavus  Amžinybėn, nuoširdžiai dėkojame gimi-
 nėms, draugams ir pažįstamiems, dalyvavusiems  at -
si sveikinime ir šv. Mišiose, už aukas šv. Mišioms ir
,,Vai ko vartai į mokslą” organizacijai.

Dėkojame  visiems, pareiškusiems užuojautą
asme niš  kai, laiškais ir per ,,Draugą”.

Ačiū mūsų mielai Ofelijai už gražiai apžvelgtą a. a.
Jo no gyvenimą.

Nuoširdi padėka kun. Jauniui  Kelpšui už aukotas
šv. Mišias, vargonininkui Ričardui Sokui ir solistei
Gied  rei už nuostabias giesmes bei jų giedojimą, lai-
dojimo namų direktoriui Donald M. Petkui už rūpes-
tingą pa tarnavimą.

Esame dėkingi visiems, palengvinusiems mūsų
liū desio valandas. 

Visi Mockaičiai

A † A
GABRIELĖ OKINČICAITĖ

ROČKIENĖ
Po sunkios ligos mirė 2014 m. rugpjūčio 8 d.
Gimė 1922 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvoje, Mažeikiuose.
Paskutiniu laiku gyveno Cicero, IL.
A. a. Gabrielė buvo žmona a. a. dr. Benedikto Ročkaus.
Nuliūdę liko artimieji ir daugelį metų ją globojusi Agnė Me zen-

 cevienė.
Velionė priklausė Cicero Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Fon-

 dui ir Draugo fondui.
A. a. Gabrielė bus pašarvota rugpjūčio 13 d., trečiadienį, 10 val.

r. Šv. Antano bažnyčioje (1510 S. 49-ta Court, Cicero, IL 60804).
Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Liūdi artimieji

Laidotuvių direkt. David Moravecek, Ivins/Moravecek
Funeral Home, tel.708-447-2261
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Mielieji, 
Šiandien yra mano paskutinė diena Lietuvos ambasadoje JAV. Ryt iš-

vykstu į Vilnių tęsti darbų Užsienio reikalų ministerijoje, kur užimsiu Poli-
tikos direktoriaus pareigas. Prieš išvykdamas norėjau jums padėkoti už
bendradarbiavimą ir draugystę. Jūsų pasiaukojantis darbas skleidžiant lie-
tuvišką mintį ir spaudos žodį JAV yra neįkainojamas ir sektinas. Esu tik-
ras, kad mūsų keliai viena ar kita forma dar ne kartą susikirs. O kol kas
linkiu Jums visokeriopos sėkmės ir tolesnio gražaus bendradarbiavimo su
Lietuvos ambasada JAV. 

Pagarbiai,
Rolandas Kačinskas, 

LR ambasados JAV įgaliotasis ministras 
2014 m. rugpjūčio 9 d.

Kaip mes žaidėme revoliuciją...
Penktadienį, rugpjūčio 15 d. 7 val. v. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 

Jerry Holsopple pristatys foto parodą, skirtą Baltijos kelio 25-mečiui 
,,Traces of a Social Movement: The Baltic Way”.

Fotografas Jerry Holsopple ne kartą lankėsi Baltijos šalyse. Būdamas Ful -
bright stipendininkas, dėstė fotografiją Lietuvoje. 2013 metų vasarą Jerry Hol-
sopple fotografavo žmones ir vietas susijusias su Baltijos keliu. Prie kiekvie-
nos portretinės nuotraukos yra ištraukos iš žmonių pasisakymų apie jų atsi-
minimus iš 1989 m., kai jie dalyvavo Baltijos kelyje ir kas nuo tada pasikeitė.

Paroda buvo eksponuota
Europos Sąjungos būstinė-
jė Rygoje, Klaipėdoje, Eas-
tern Mennonite University,
Virginia.

Po parodos atidarymo re-
žisierė Giedrė Žickytė pa-
kvies į dokumentinio filmo
,,Kaip mes žaidėme revo-
liuciją” peržiūrą. Filmas su-
kurtas 2011 m., 67 min.
trukmės. Režisierė atsakys
į žiūrovų klausimus.

Filmas pasakoja istori-
ją apie pokštą, įvykusį de-
vintojo dešimtmečio vidu-
ryje, kai Lietuvoje dar ne-
buvo jokių atgimimo ženk-
lų, o naujametinio Kauno
jaunųjų architektų karna-

valo metu juokais susikūrė roko grupė ,,Antis”. Cirką primenantis įspūdingas
grimas ir rekvizitai, stilizuoti pasirodymai, kandūs ir aštrūs tekstai kūrė agre-
syvią sovietinio gyvenimo karikatūrą. Greitai ir net patiems grupės nariams ne-
tikėtai „Antis” tapo ryškiausia Dainuojančios Revoliucijos vėliavneše ir masi-
niu reiškiniu, įtraukusiu tūkstančius pasekėjų. Tai istorija apie mažą šalį, ypa-
tingą jos laikotarpį ir žmones, kurie, nepaisant pavojaus, iškovojo savo Ne-
priklausomybę su šypsena veide ir daina lūpose.

Muziejaus adresas:     6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629

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

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

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org

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

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

� Rugpjūčio 24 dieną, tuoj po šv. Mišių,
Lemonto Kryžių kalnelyje bus šventina-
mas Lietuvos Dukterų drau gijos koplyt stul-
pis ,,Į šviesią ateitį”, kurį padarė ir paau-
kojo dr. Romas Po vilaitis. Visuomenė kvie-
čiama gausiai dalyvauti šventinimo apei-
gose. Po to galėsime pabendrauti PLC
 rengiamoje gegužinėje.

� Rugsėjo 28 d. 12:30 val. p. p. Le mon -
to didžiojoje salėje Lietuvos Duk terų drau-
gija rengia kasmetinius iškilmingus ,,Ru-

dens pietus”, kurių me tu bus pagerbtos dvi
ilgametės ir visų pagarbos nusipelniusios
buvusios Drau gijos pirmininkės Emilija Kie-
lienė ir Joana Krutulienė. Norin tys dalyvauti
pra šo mi iš anksto už si sakyti vietas pas Al-
doną Rukuižienę tel. 708-499-4845 arba
pas Gražiną Ka zėnienę tel. 630-272-
9131. Kviečia me visus gausiai dalyvauti,
paremti il ga  metę Draugijos veiklą. Jūsų
lau kia gardžios vai šės, nuotaikinga progra -
mėlė, loterija. 

Vardas, pavardė _______________________________________________

Adresas _____________________________________________________

Miestas, Valstija Zip ____________________________________________________

El. paštas ____________________________________________________________
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