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Jūros šventėje –
istorinių laivų paradas

Paradas „Dangaus flotilė”. A. Vaškevičiaus nuotraukos

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Tris praėjusio savaitgalio dienas Klaipėda buvo
visos Lietuvos, o gal ir Baltijos šalių centras – čia
vyko jau 56-oji Jūros šventė, šiemet turėjusi šūkį

„Fiesta baltų burių mieste”.  Tūkstančiai uostamies-
tyje apsilankiusių žmonių galėjo pamatyti istorinių lai-
vų paradą „Dangaus flotilė”, aplankyti legendines
mūsų šalies jachtas „Lietuva” ir „Ambersail”, o taip pat
pasigėrėti burlaiviais iš Lietuvos, Lenkijos, Nyderlandų
ir Ispanijos. 

Į pajūrį pasieniečių sraigtasparniu atskrido ir Pre-

zidentė Dalia Grybauskaitė, kuri pakrikštijo naują pa-
sieniečių laivą „Aleksandras Barauskas”. Taip įpras-
mintas prieš 75 metus žuvusios tarnybos vietoje pir-
mosios 1940-ųjų metų sovietų invazijos aukos atmini-
mas. Tradicinį butelį šampano į naujojo laivo bortą su-
daužiusi Prezidentė sakė, kad tai jau trečiasis jos
krikštijamas laivas po tanklaivio-dujų saugyklos „In-
dependence” ir mokslinių tyrimų laivo „Mintis”. D.
Grybauskaitė dalyvavo ir pagerbiant visus žuvusiuo-
sius jūroje, kai bendroje laivų kolonoje rikiavosi 29 lai-
vai ir laiveliai, o juose buvę žmonės vienu metu iš visų
laivų į vandenį nuleido gėles ir vainikus. – 6 psl.

Vainikas žuvusiems SS Eastland tragedijoje. Vidos Kuprytės nuotraukosRAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Praėjusio penktadienio, lie-
pos 24-osios, rytą čikagie-
čiai ir miesto svečiai Čika-

gos centre susirinko paminėti
daugiausia iki šiol miesto istori-
joje žmonių aukų pareikalavu-
sios tragedijos šimtmečio. 1915
m. liepos 24 d. Čikagos upėje prie
pat kranto apvirto keleivinis lai-
vas SS Eastland ir žuvo net 844
žmonės.  Upės pakrantėje „Ri-

verwalk” tarp LaSalle ir Clark gatvių
(skersai nuo Reid-Murdock pastato,
pro kurį SS Eastland dažnai pra-
plaukdavo) rinkosi žuvusiųjų bei gel-
bėtojų palikuonys, istorijos tyrinė-
tojai, muziejininkai, žiniasklaidos
atstovai, Čikagos praeities mylėtojai
– net ir kapinių prižiūrėtojai. Anapus
Čikagos upės esančio Reid-Murdock
pastato laikrodžiui išmušus dešimtą
valandą, punktualiai prasidėjo mi-

nėjimas. Čikagos upėje plaukiojo
US.Coast Guard, Čikagos policijos
vandens patrulių ir Čikagos ugnia-
gesių komandos laivai. Įvadinį žodį
tarė žymusis miesto tarybos narys
(angl. alderman), Čikagos tarybos
pirmininkas Edward M. Burke. Ži-
laplaukis ,,politikos vilkas” labai
vaizdžiai ir jautriai papasakojo susi-
rinkusiems apie laivo tragediją.

– 11 psl.
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Nuo Žaliojo Vilniaus tilto pagaliau nusileido Stalino saulė

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Sovietinių skulptūrų nuėmimas nuo Žaliojo tilto
kažkaip simboliškai sutampa su keletu istorinių įvy-
kių – Potsdamo susitikimo, kur JAV, Didžiosios Bri-
tanijos ir Sovietų Sąjungos valstybių vadovai nu-
sprendė Rytų Europos tautų ateitį, 70-mečiu, ir rugp-
jūčio 3 d. sukankančiu neteisėto Lietuvos įjungimo
į Sovietų Sąjungą 75-mečiu. Jeigu ne Putino Rusijos
karas prieš mums draugišką ukrainiečių tautą, so-
vietiniai kareiviai vargu ar ir šiemet būtų nukeliavę
nuo tilto į istorijos šiukšlyną. Didžiosios lietuvių
tautos dalies palankumas ukrainiečiams ir pasipik-
tinimas Putino politika, be abejo, įtakojo pasiprieši-
nimą ir sovietiniams simboliams. Šį kartą noriu pa-
liesti tik vieną temos aspektą – inteligentijos (mūsų
gėdai) vietą ir problemą šių įvykių kontekste. Temą
pasiūlė (priminė) viena Lietuvos (valstybinio!) radi-
jo kultūros laida, kurioje intelektualai (šį žodį norė-
tųsi dėti į kabutes, nors tai iš tiesų yra mokyti ir daug
ką suprantantys žmonės) svarstė – gerai ar blogai nu-
imti Žaliojo tilto skulptūras nuo tilto. 

Šia tema pradėti šneką labai tinka „Delfi.lt”
tinklalapyje skelbto Romo Sadausko-Kvietke-
vičiaus iš Druskininkų straipsnio teiginys:

„Atsinaujinusi diskusija dėl Salomėjos Nėries ver-
tinimo iš naujo prikėlė visai ne literatūrinį klausi-
mą, ar menininkas turi teisę būti aklas ir kurčias
kitų žmonių kančioms, turi teisę į išdavystę, jeigu
už tai jis gauna galimybę kurti? Ar bet koks tokios
kūrybos rezultatas, net jei būtų ypatingai genialus,
pateisinta jos kainą?”

Taigi ar dėl to, kad Žaliojo tilto skulptūras
kūrė lietuviai skulptoriai (kaip sakoma – geriausi to
meto skulptoriai), jos savaime yra vertingos? Taip,
sako menotyrininkai (kai kurie), skulptūros turi me-
ninės vertės. Ir minėtoje radijo laidoje jaunos meno
vertintojos sakė, kad jos yra vertingos ir joms gai-
la, kad į jų vietą skubotai bus užkeltos kitos – men-
kavertės šiuolaikinės. Neturiu meno vertintojo dip-
lomo, bet žurnalistinė patirtis leido matyti ir šiek tiek
pažinti meną. Taigi iš mano, tegu savamokslio (žur-
nalistai visose srityse yra savamoksliai), pozicijų Ža-
liojo tilto skulptūros yra sovietiniai, rusiški trafa-
retai, kuriuos štampavo ir to meto lietuviai daili-
ninkai. Taip galvoju ne aš viena. Tereikia atsivers-
ti pokario, sovietinę, spaudą, kad įsitikintum, jog tai
profesionalios kopijos primityvių „skulptūrų”, sto-
vėjusių nuo VDNCH (Visasąjunginės liaudies pasie-
 kimų parodos) iki kolūkio kontoros kiemo. Lietuviai
skulptoriai gal gerai sukonstravo figūrą ir veidą (o
jiems pozavo jauni lietuviai), bet meno kūriniui to
nepakanka. Menas yra viskas – ir materiali jo iš-
raiška, ir vidinė idėja. 

Galima suprasti sovietinio palikimo saugotoją
Gražiną Drėmaitę, kuri greičiausiai ir nulėmė anks-
tesnių ekspertų grupės – vadinamosios komisijos –
nuomonę, kad tai yra meno vertybės ir jų nevalia
griauti. Ji buvo sovietinio kultūrininko, tegu ir pa-
žangaus kultūrininko Vlado Drėmos, kuris kovojo už
istorinio lietuviško kultūros paveldo išsaugojimą,
bet, kita vertus, taip pat ir sovietinio kultūros no-
menklatūrininko, kuris duoną valgė iš sovietų ma-
lonės, dukra. Dukra žino ir brangina Žaliojo tilto
skulptūrų kūrimo aplinkybes, mat jos tėvas buvo tų

menininkų, kuriems sovietai patikėjo atlikti šį ideo-
loginį užsakymą, bendruomenės narys, galima įsi-
vaizduoti, kad kai kurie menininkai buvo netgi jo šei-
mos bičiuliai. 

Būtų juokinga, jeigu nebūtų pikta, kai skulptū-
rų gynėjai, meno žinovai, vardija tokius jų vertės ele-
mentus: pvz., tai, kad dailininko Leopoldo Surgailio
motina, tuomet jauna grafikė Aspazija Vaivadaitė-
Surgailienė, pozavo skulptoriui, savo dėdei Petrui
Vaivadai, kai šis kūrė Žaliojo tilto kolūkietės veidą.
Na, ir kas – ar liko kas nors iš to veido? Neliko nie-
ko, nes pagal sovietinius kanonus nebuvo galima kū-
rinio „suasmeninti”, reikėjo kurti idealų kolūkietės
(kaip ir kitų profesijų atstovų) portretą. Tik sūnus
žino, kad tai jo motina ir jau savo sūnui fotografui
liepia paskutinį kartą įamžinti savo senelę ant tilto.
Suprantama, kad pozuotojos sūnui, kuriam kolegos
sakydavo, kad ant Žaliojo tilto yra įamžinta jo motina,
skaudu, jeigu skulptūros atsidurs Grūto parke – so-
vietinio ideologinio meno sąvartyne, bet reikia tu-
rėti šiek tiek padorumo, ir nuoskaudos nerodyti nors
viešai, nes skulptūros nėra šeimos palikimas, o
okupuotos tautos istorijos dalis. 

Žurnalistai iššniukštinėjo, kad ir Salomėjos
Nėries vyrui, skulptoriui Bernardui Bučui, darbi-
ninko skulptūrai pozavusio tuometinio studento
dukros, beje, dabar gyenančios užsienyje, taip pat bus
labai nelaimingos, jeigu jų tėčio veido (kurio bruo-
žai taip pat buvo pakeisti) neliks ant Žaliojo tilto. Net
ir pozuotojo žmona pripažįsta, kad panaši nebent tik
figūra bei kelnės. (Rotušės aikštėje Vilniuje stovėjo
vieno iš Lietuvos komunistų vadų – Vinco Kapsuko-
Mickevičiaus paminklas, tiksliau sakant – jo paltas,
iš kurio apykaklės vos kyšojo menka galvelė, todėl
studentai sakydavo – susitikime prie Kapsuko palto.) 

Jau mirusi keramikė Elė Tulevičiūtė-Vencke-
vičienė pozavo Žaliojo tilto studentės veidui, kurį
kūrė jos profesorius Juozas Mikėnas. Menininkų vi-
suomenėje žinoma, kad tuo metu tarp profesoriaus
ir studentės vykęs meilės romanas, taigi skulptorius
įamžino savo mylimosios veidą, bet irgi tik mintyse,
ir kad tai ji, žinojo tik ji pati ir aplinkiniai, nes ant
tilto stovėjo „apibendrinta” studentė su idealiu so-
vietiniu veidu.

Labai gaila, kad gilus profesijos pažinimas in-
teligentui ne visada priduoda visavertės asmenybės
turinio. Deja, dauguma pokarinių inteligentų, kurie

savo noru ar priversti aplinkybių liko Lietuvoje, už
sotesnį negu visų kitų duonos kąsnį tarnavo oku-
pantui (ir KGB, deja, didžiausias procentas tarnavo
inteligentų; teko matyti statistiką, kad velniui dūšią
pardavęs buvo kas trečias inteligentas, – kokia nau-
da okupantui iš darbininko, todėl geriau ir šėrė). Jei-
gu ne jų dalyvavimas kuriant sovietinį „rojų”, var-
gu ar sovietija būtų išsilaikiusi. Tiesa, pvz., meni-
ninkų padėtis buvo nepavydėtina – į meną buvo vie-
nas kelias – per kolaboravimą. Suprantama jų tra-
gedija, kaip ir visų mūsų, kurie darėme ką nors ideo-
logiška. Bet šiandien nereiktų menininkais laikyti
bent tų, kurie buvo tik atlikėjai – savo idėjas ir ge-
nialias mintis krėsdavo į sovietines formas. Staliaus,
kuris pagal žymaus menininko brėžinį iškala ge-
nialią skulptūrą, juk nevadiname menininku, o tik
atlikėju, darbininku.

Žaliojo tilto skulptūros buvo ideologiškai bai-
siausio Lietuvai laikotarpio produktas – ir meni-
ninkams, ir ne menininkams: jos sukurtos – 1952 me-
tais, kai dar buvo gyvas pabaisa Stalinas. Tais me-
tais sovietiniai kareiviai pagal Leningrado projek-
tuotojų planus pastatė vokiečiams traukiantis su-
bombarduotą dabar vadinamą Žaliąjį tiltą, kuris buvo
pavadintas kito sovietinio baisūno – Felikso Dzer-
žinskio vardu. Papuošti tiltą skulptūromis buvo pa-
kviesti: Juozas Mikėnas ir Juozas Kėdainis, vaizdavę
studentus, arba mokslo jaunimą; Bronius Pund-
zius – kareivius (jeigu ne kareiviai, sako kai kurie
skulptūrų gynėjai, – paminklai galėtų stovėti, būtent
jie čia gadina muziką); „Pramonę ir statybą”, pa-
prasčiau tariant – darbininkų porą kūrė Napoleonas
Petrulis ir Bronius Vyšniauskas, o Bernardas Bučas
ir Petras Vaivada – kolūkiečius. Beje, skulptūrų gru-
pė kaip kultūros vertybė buvo pripažinta tik 1993 m.,
Nepriklausomos Lietuvos metais (!?), spėčiau – pa-
našių į didžiausiąją jų gynėją, menotyrininkę Gra-
žiną Drėmaitę, iniciatyva. 

Taigi šias menininkų pavardes galima būtų
drąsiai įtraukti į pavėlavusių Stalino saulės nešėjų
sąrašą. Jie kūrė ideologinį meną tuo metu, kai
miestelių gatvėse buvo mėtomi partizanų kūnai ir te-
bevyko nepaklususių okupantams žmonių kalinimas
ir trėmimas. Tuo labiau kad buvo menininkų, kurie
atsilaikė ir nekūrė sovietinių trafaretų, o išliko kū-
rėjai, nors ir gyveno pusbadžiu arba gyveno ne iš
meno. Bet tai jau kita tema.

Sovietinę ideologiją atspindinčios skulptūros  buvo išmontuotos ir nukeltos nuo Žaliojo tilto.                ivilnius.lt nuotr.



Ar pastebėjote, kad Vilnius dabar –
daug gražesnis? Lietuvos sostinė
atgauna savigarbą, įkvėpia oru-

mo. Ant Žaliojo tilto nebeliko gūdų so-
vietmetį primenančių skulptūrų. 

Išlaisvindami istorinį sostinės tiltą
nuo „sovietinių balvonų” naštos elgia-
mės teisingai, prasmingai, pilietiškai.
Okupantų primestų pamink lų negalima
nei branginti, nei mylėti. Juolab nedera vadinti jų „is-
toriniu paveldu”. Nors Gražina Drėmaitė ir bando te-
le vizijos ekranuose įrodyti, esą „sovietinių balvonų”
išvežimas į istorijos šiukšlyną – barbariškumas.
Bar barų paliktų pėdsakų naikinimas – barbarišku-
mas?

Todėl širdyje šiandien grumiasi dvi nuotaikos.
Ir džiugu, ir neramu. Ža liajam tiltui niekad netiko
nei sovietinių karių, nei sovietinių kolūkie čių drau-
gija. Išvaduoti Žaliąjį tiltą nuo okupantų primestos
valios priva lėjome dar tomis dienomis, kai savo aikš-
tes ir skverus vadavome nuo leninų, černiachovskių,
kapsukų. Tai – aksioma, nereikalaujanti nei rimtų
diskusijų, nei konkrečių argumentų. Tiesiog tai – aki-
vaizdu. Kas nesu pran ta, tas – nesupras.

Bet kodėl tokiam paprastam žings niui prireikė
net 25-erių metų? Kodėl vėluojame beveik ketvirtį am-
 žiaus? Kodėl net šiandien turime ekspertų, kurie „so-
vietiniuose balvo nuose” įžvelgia kultūrinių bei istori -
nių vertybių? 

Atsakymas akivaizdus – esame silpni, pasime-
tę, susiskaldę. Juk šian dien Žaliojo tilto kampus se-
niai galėjo puošti lietuvio širdžiai mieli ir brangūs
paminklai, o mes dar tik so vietinius balvonus išve-
žame į muzie jus ar privačias kolekcijas... Kur mes?
Ka da atsigaus lietuviška dvasia, jei taip ilgai tūp-
čiojome ir ginčijomės dėl keturių skulptūrų? Kad ir
koks būtų svarbus Žaliojo tilto išvadavimas, kur kas
svarbiau išvaduoti savo sielą. Pirma išvaduokime

savo sielą nuo svetimųjų primestų virusų, drumzlių
ir nešvarumų, tada bus lengviau išvaduoti ir Žalią-
jį tiltą, ir įspūdingą Laisvės paminklą pastatyti Lu-
kiškių aikštėje...

O kol kas daug klausimų lieka be aiškių atsa-
kymų. Pavyzdžiui, kodėl „sovietinių balvonų” ne-
nuėmė konservatoriai su krikščionimis – demo kra-
tais, kai savo rankose laikė val džios vadeles? Inter-
netiniame tinklalapyje lrytas.lt buvęs VSD vadovas
Mečys Laurinkus prognozuoja, kad išvaduodamas til-
tą nuo svetimųjų naš tos sostinės meras liberalas Re-
 migijus Šimašius atims iš konservatorių – krikdemų
pusę rinkėjų.

Atims ar neatims – parodys būsi mieji rinkimai.
Tačiau būtų tikra bėda, jei konservatoriai su krikš-
 čio ni mis demokratais taip nusilptų, jog su jų nuomone
būtų galima nesiskai tyti. Beje, žurnalo „Valstybė” re-
daktorius Eduardas Eigirdas savo reda guojamame lei-
dinyje pateikia argumentų, kodėl ši Lietuvai reika-
linga partija vis tik gali išnykti. Apiben drinus E. Ei-
girdo įžvalgas išskirčiau svarbiausiąją – būtent šie de-
šinieji neturi turtingų rėmėjų. Didieji pinigai sutelkti
kišenėse tų, ku riems pirmiausiai rūpi verslas, o
valstybės interesai – antroje vietoje. Jei valstybės in-
teresai kenks asme ni niam verslui, rinksis ne valstybę,
o asmeninius reikalus.  

Deja, populiarumu konservatoriai – krikdemai
taip pat negali pasigirti. O juk didelė neteisybė, kad
negali džiaugtis šlove. Šiandieninė krizė Graikijoje

byloja, kokį žygdarbį ka daise atliko prem-
jeras Andrius Ku bi lius, surengdamas vadi-
namąją „naktinę reformą”. Tik ne visi tuo-
met su pratome, kokius valstybei naudin-
gus ir sau asmeniškai nenaudingus darbus
atlieka šis vienas iš nepopuliariausių poli-
tikų. Kai kurie iš mūsų net šiandien, maty-
dami Graikijos agonijas, nedrįsta pripažin-
ti, jog anuomet A. Kubiliaus primestas tau-

pymas buvo vienintelė teisinga išeitis.

� � �  

Tinklalapyje delfi.lt perskaičiau Romo Sadaus-
ko-Kvietkevičiaus  ko mentarą,  kur jis prisipažįsta
neisiąs į meno ir kultūros renginius, kurie su siję su
Rusijos prezidentą teisinusio režisieriaus Rimo Tu-
mino vardu. Ap sidžiaugiau, išgirdęs tokią poziciją.
Ir man nebemieli teatrai, bent mažumė lę susiję su
Vladimiro Putino agresijas bandančio suprasti re-
žisieriaus vardu. Labai taikliai pasakyta: „Visi ra-
ginimai atskirti meną nuo politikos tėra banali
veidmainystė”. 

Dar 1997-aisiais metais rašytojas Petras Dirgė-
la parašė puikų straipsnį „Kūlgrinda ir dolcgrinda”,
kuriame atskyrė Lietuvai naudingą kolaboravimą
nuo Lietuvai kenkiančio ko laboravimo. Šiai minčiai
pagrįsti rašytojas P. Dirgėla pasitelkė Simono Dau-
kanto pavyzdį. S. Daukantas irgi bendradarbiavo su
okupantais. Bet bendradarbiavo ne tam, kad pasirū -
pintų asmenine gerove. S. Daukantas siekė „patek-
ti į privilegijuotą bajorų luomą tam, kad prasi-
skverbtų į Val dantįjį senatą, taptų Lietuvos Metri kos
metrikanto padėjėju ir susikurtų galimybę tyrinėt
Lietuvos istorijos pirminius šaltinius.” 

Štai toks kolaboravimas – gražus, prasmingas,
suprantamas.
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Apie prasmingą 
kolaboravimą
GINTARAS VISOCKAS

Turistinis „Baltijos kelias 2015”
po įdomiausias Lietuvos, Latvi-
jos ir Estijos vietoves liepos 21–

23 dienomis pristatytas Japonijos Osa-
kos ir Nagojos miestų bei šalies sosti-
nės Tokijo turizmo operatoriams ir ži-
niasklaidai.

„Lietuvą aplankę japonai atranda
daug įdomybių – UNESCO saugomą
pasaulio kultūros ir gamtos paveldą,
Vilniaus ir Kauno džiazo festivalius ir
linksmas tautines šventes, unikalius
tautodailės dirbinius, nuo seno garsų
Druskininkų kurortą ir turtingą lie-
tuvišką virtuvę, – sakė daugelį kartų
po Lietuvą keliavęs Japonijos – Lietu-
vos mainų centro direktorius Kenjiro

Tamaki, pristatydamas Lietuvą gausiai
susirinkusiems Tokijo Imperial vieš-
bučio „Sakuros” salėje japonams.

Kelionių į tris Baltijos valstybes
pristatymą organizavo Latvijos turiz-
mo vystymo agentūra Tokijuje (Lat-
vian Tourism Development Agency)
kartu su Lietuvos valstybiniu turizmo
departamentu ir Estijos įstaigomis.  

„Kelionės į Lietuvą ir kaimynines
Baltijos šalis šiuo metu Japonijoje yra
ant bangos, – pabrėžia Lietuvos am-
basados Japonijoje įgaliotoji ministrė
Violeta Gaižauskaitė. – Aktyvus  Lie-
tuvos turizmo departamento bendra-
darbiavimas su partneriais Japonijo-
je pradeda brandinti gerus vaisius.

Japonai kviečiami Baltijos
keliu atvykti į Lietuvą

Liepos 24 – rugpjūčio 2 dienomis Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos
choras „Ugnelė”  dalyvauja tarptautinėje mainų programoje Japonijoje.

Lietuvos choristės liepos 25 d. koncertavo Chiba vaikų choro festivalyje („Chi-
ba Children Chorus Festival”). Liepos 26 d. „Ugnelė” Tokijuje dalyvavo operos spek-
taklyje „Chiune”, skirtame Pasaulio Tautų Teisuolio Chiune Sugiharos atminimui. Spek-
taklis vyko Wasedos universiteto Okuma memorialinėje auditorijoje.

Liepos 29 d. Lietuvos choristės koncertuos Hirošimoje, liepos 30 d. – Šizuokos
mieste.

„Ugnelės” koncertinę išvyką padėjo surengti Japonijos – Lietuvos draugijos aso-
ciacijos nariai, kultūrų mainus remianti organizacija „EU-Japan Fest” ir Lietuvos Res-
publikos ambasada Japonijoje.

URM info ir nuotr.

Japonijoje lankosi vaikų choras iš Lietuvos

Siekiame sutelkti bendras pastangas,
kad nepraleistume progos pasinaudo-
ti šia palankia tendencija“.

2014 m. turistų iš Japonijos Lie-
tuvoje padidėjo beveik dvigubai. Be-
veik visi į Lietuvą atvykę japonai ap-
silanko ne tik sostinėje Vilniuje, Tra-
kuose, bet ir Kaune veikiančiame Pa-
saulio Tautų Teisuolio, buvusio Japo-
nijos vicekonsulo Lietuvoje, Chiune Su-
giharos name – muziejuje, kuriame jis

rezidavo prieš Antrąjį pasaulinį karą.
Šiais metais, kai Japonijoje ir dau-

gelyje kitų pasaulio šalių minimos
115-osios „vizas į gyvenimą” nacių
persekiojamiems žydams suteikusio
Chiune Sugiharos gimimo metinės,
daugelis svečių iš Japonijos aplankė ir
rengiasi aplankyti Lietuvą ir daly-
vauti Ch. Sugiharos atminimui skir-
tuose renginiuose.

URM info ir nuotr.

Edward Austras, gyvenantis Westwood, „Draugo” prenumeratą ir
paaukojo 50 dol. Esame dėkingi už paramą.

Laima Braune, gyvenanti Oak Brook, IL, kartu su metinės „Drau -
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne vienerių
metų paramą.



AUKSĖ MOTTO

Kaip ir „Aktorių trio” apdainuojami paukščiai, taip ir
lietuviškų šak nų nepamirštantys Amerikos lie tu viai
grįžta į savo senelių žemę ne tik tikėdamiesi iš arti pa-
matyti gimtąjį kraštą, bet ir kupini geros valios sa va-
 noriškai padirbėti. Šių užsibrėžtų tikslų įgyvendinti
į Lietuvą birželio mėn. pabaigoje atvyko 8 lietuvių kil-
 mės Amerikos gimnazistai, lydimi va dovės Auksės
Motto.

Jau daugiau nei dešimtmetį gy vuojanti, Klai-
pėdos universiteto Hu manitarinių mokslų
Kalbų ir kultūrų centro (HMF KKC) organi-

zuojama Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros mo-
kykla kitakalbiams šiais metais rengiama jau ke-
turioliktą kartą! Šie metai ypatingi, nes buvo su-
laukta sve čių iš 20-ties pasaulio šalių, įskaitant ir bū-
relį gimnazistų iš JAV. Visgi jaunieji amerikiečiai
savo ilgą patir čių kelionę pradėjo kur kas anksčiau
nei kiti kitakalbiai. Šiais metais pradėtas dar vienas
intriguojantis projektas – ,,Kalbų ir kultūrų centras”,
inicijuotas LAC (Lithuanian American Communi-
ty) ir LISS (Lithuanian International Student Ser-
vices), su rengė Anglų kalbos stovyklą, kurioje da-
lyvavo ne tik amerikiečiai, bet ir Klaipėdos gimna-
zijų moksleiviai. Stovyklos metu jaunieji ameri-
kiečiai turėjo puikią progą atlikti pirmąjį savano-
rišką darbą – anglų kalbos mo kyti Klaipėdos gim-
nazistus. Mokslei viai iš Amerikos, nekalbantys lie-
tuviškai, taip pat turėjo puikią galimybę šiek tiek pla-
čiau susipažinti ir su pačia lietuvių kalba – kiekvieną
rytą jie ateidavo į įžangines šios kalbos pamokėles.

Kiekvieną dieną nuo liepos 2 d. Klaipėdos uni-
versitete vykdavo įvai rūs užsiėmimai tik anglų
kalba, ku rių metu amerikiečiai gimnazistams pa-
gelbėjo tobulinti šios kalbos žinias: užsiėmimų
metu konsultavo įvairiais klausimais, padėjo tai-
syklingai kal bėti arba tiesiog jaunatviškai bendra-
vo. Lietuviai šios stovyklos metu be darbo taip pat
neapsiėjo. Pavyzdžiui, jie kiekvieną dieną dalyvavo
rytinėje laidoje „Good morning, Lithuania” ir turėjo
parodyti ne tik tai, kaip geba bendrauti angliškai, bet
ir tai, kaip puikiai išmano amerikiečių kultūrą: ko -
kį slengą ar posakius vartoja jaunoji amerikiečių
karta, ką jie žino apie amerikietišką gyvenimo
būdą ir pan.

Nors stovyklos veikloje užduotys buvo įvai-
raus aktyvumo, pasitaikė ir tokių akimirkų, kai teko
paplušėti tiek amerikiečiams, tiek Klaipėdos gim-
nazistams. Kone daugiausiai iš tvermės, sumanumo
ir žinių pareika lavo orientacinės varžybos po Klai-
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TELKINIAI

„...Išskridę paukščiai į namus
Sugrįš pavasarį saulėtą”

pė dos senamiestį „Cityrally”. Tai buvo puiki proga
dar kartą aplankyti ir prisiminti svarbiausias Klai-
pėdos vie tas ir objektus lietuviams, o ame ri kiečiams
pirmą kartą Klaipėdos miestą tyrinėti iš taip arti. 

Pramogos pramogomis, tačiau amerikiečiams
moksleiviams teko pa ragauti ir fizinio savanoriško
dar bo. Svečius iš Amerikos noriai pri ėmė Klaipėdos
jūrų muziejus ir delfinariumas, gyvūnų globos na-
mai „Nuaras”, Klaipėdos universiteto Botanikos so-
das ir pats HMF KKC, kuriame virte virė gyvenimas:
vyko pasiruošimo darbai prieš didžiąją „Lietuvių
kalbos ir kultūros vasaros mokyklą”. Jaunieji Ame-
rikos lie tu viai savo pačių rankomis prisideda prie
šių Klaipėdos įstaigų gerovės, įgydami vertingos pa-
tirties, kuri gali būti naudinga ir ateityje.

Tik spėjusi įsibėgėti, anglų kalbos vasaros sto-
vykla netikėtai pasibaigė. Klaipėdos gimnazistams
ir amerikiečiams moksleiviams tik spė jus susi-
draugauti, teko atsisveikinti ir palinkėti vienas ki-
tam geros likusios vasaros: klaipėdiečiams – nuoty -
kių kupinų atostogų, o ameri kie čiams – lengvos sa-
vanorystės ir dar didesnio būrio draugų „Lietuvių
kalbos ir kultūros vasaros mokykloje”, kuri su
trenksmu buvo atidaryta lie pos 17 d. Šioje mokyk-
loje jaunųjų amerikiečių laukia kur kas didesnis iš-
šūkis – intensyvaus pobūdžio lietuvių kalbos pa-

mokos. Žinoma, tai iš ties sudėtingas iššūkis lietu-
viškai dar nekalbantiems amerikiečiams, tačiau mo-
kyklos sumanytojai, nu tuok dami būsimos situaci-
jos sudėtin gumą, neskubėjo svečių iš užsienio
įtraukti į lietuvių kalbos mokymą. Liepos 18 d. visi
„Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros mokyklos” da-
lyviai buvo pakviesti į kelionę po Kuršių neriją ir
Nidą. Žinoma, ne išimtis ir šaunusis Amerikos aš-
tuonetukas – jie taip pat su didžiąja dalimi vasaros
mokyklos studentų išsiruošė ir iškeliavo į vienas gra-
žiausių Lietuvos vietų Kuršių nerijoje.

Lietuvių kalbą panorę išmokti užsieniečiai pir-
miausia apsilankė Juodkrantėje esančiame Raganų
kal ne ir grožėjosi ten įrengtu tautodailės skulptūrų
parku. Šioje kelionėje ne bu vo galima apsieiti be gido
– žiniomis apie objektus dalinosi Kristina Kul vietie-
nė, jos pasakojimus į anglų kalbą vertė laisvai lie-
tuviškai kal ban tis italas Flaviano Bertaina, jau
trečią kartą dalyvaujantis šioje kalbų mokykloje, o
jam gelbėjo Klaipėdos universiteto Rekreacijos ir tu-
rizmo studijų trečio kurso studentė Goda Saka-
lauskaitė, šiuo metu HMF KKC atliekanti specialy-
bės praktiką.

Pajudėję iš Juodkrantės Nidos link, aplankėme
neįtikėtinai atrodan čią vietą, kuri priminė sceną iš
filmo apie Juros periodo parką. Tik išvažia vus iš

Šaunusis JAV gimnazistų aštuntukas Lietuvių kalbos ir kultūros mokyklos atidarymo šventėje. Iš kairės: Krista Ange-
liadis, Deana Pileika, Sarah Radtke, Olivia Marcantonio, Mark Mancini, John Pecinkas, Gabrielius Žibaitis, Seamus Tho-
mas Klaipėdos universiteto  nuotr.

Laidos „Good morning, Lithuania” vedėjai. Iš k.: John Pecinkas, Gabrielius Žibaitis, Sea-
mus Thomas Aurelijos Užkurelytės nuotr.

Komanda „Furious 5”. Iš k.: Ieva Galginaitė,   Tu mas Ašmonas, Seamus Thomas, Alvydas
Muznikas, Irma Jakutytė.      Seamus Thomas nuotr.



52015 LIEPOS 28, ANTRADIENISDRAUGAS

Juodkrantės, nepakilus į Avino kalną, sengirėje yra Gar-
nių kalnas, kur visai netoliese yra įsikūrusios pilkųjų gar-
nių ir didžiųjų kormo ra nų kolonijos. Trumpam stabtelėjo -
me čia ir nuo apžvalgos bokštelio ap žiūrėjome garnių ir kor-
moranų nu niokotą mirusį mišką. Apsižvalgę grį žome atgal
į autobusą ir pajudė jo me tolyn. Fizinio pasirengimo parei -
kalavo kelionė į Mirusias, arba, Pil kąsias kopas, kurios pri-
vertė aikčioti ir visko mačiusius jaunuosius ameri kiečius.
Jie negalėjo patikėti, jog visa tai  yra ne kur nors Arizonoje,
o čia – Lietuvoje. Baimindamiesi be si artinančio lietaus, su-
skubome atgal į autobusą ir patraukėme link Nidos.

Kai pasiekėme Nidą, visi buvome pakankamai išalkę,
todėl ilgai ne dels dami, patraukėme link miesto centre esan-
čių kavinių. Nors žmonių buvo begalė, tradicinių lietu-
viškų cepelinų laukti buvo verta. John iš Puerto Rico šis
mūsų lietuviškas patiekalas itin patiko ir jis prižadėjo juos
paskanauti ir kitą kartą. Kol valgėme, per Nidą nusiautė
lietus, tačiau tik išėjusius iš kavinių, mus pa sitiko kait-
ri pajūrio saulė ir palydėjo link kurėno „Kuršis”. Apžvelgę
šį tra dicinį kuršių laivą, galėjome toliau judėti link Par-
nidžio kopos ir grožė tis nuo jos atsiveriančiais vaizdais.
Juk Kuršių nerija yra vienintelė vie ta Lietuvoje, kur sau-
lė leidžiasi ir teka nuo vandens paviršiaus! Pakvė pavome
pačiu gryniausiu pajūrio miš  kų oru ir lėtu žingsniu pa-
judė jo me miesto link, kur į galutinę stotelę turįs nuvežti
autobusas mūsų jau laukė. Kiek pavargę, visi studentai ap-
sidžiaugė išgirdę, jog paskutinė šios dienos stotelė – pa-
plūdimys. Nu vykę prie jūros vieni maudėsi, kiti rinko šėls-
tančios jūros išmestus ak menukus, treti žaidė tinklinį arba
ra miai sėdėjo ant sniego baltumo smė lio ir stebėjo besi-
leidžiančią saulę. 

Tokia ilga, bet įspūdžių kupina diena nė vieno kelio-
nės dalyvio nepaliko be įspūdžių. Grįždami atgal į Klai-
pėdą, visi dalinosi patirtimi ir nuotykiais iš šios kelionės,
tikėda miesi, jog tokia išvyka jų viešnagėje yra pirma, bet
jokiu būdu ne pas kutinė. Ir jie yra teisūs – per mėnesį šio-
je lietuvių kalbos ir kultūros mo kykloje jie sulauks dar ne
vienos kelionės ir ne vienos progos pabūti visiems kartu,
bendrauti ir grožėtis mūsų gimtąja Lietuva.

Nors nuo jaunųjų amerikiečių pirmosios viešnagės Lie-
tuvoje praėjo dar tiek nedaug, sunku būtų suskai čiuoti vi-
sas jų laimės ir džiaugsmo akimirkas, regint jų besišyp-
sančius veidus. Ir tai dar ne kelionės pabaiga, kiek links-
mybių ir susikaupimo aki mirkų jų čia dar laukia – sunku
pa sakyti, tačiau aišku yra tik viena – Lietuvoje jų turiningai
praleistas laikas yra svarbus ne tik jiems pa tiems, bet ir
mums – tiems, kurie bū na šalia jų ir stebi tas laimės aki-
 mirkas. 

EDVARDAS ŠULAITIS

Pastaruoju metu lietuvių pastatytoje ir pal.
Jur gio Matulaičio pašven tintoje Šv. Antano pa-
rapijos bažny čioje vis mažėja ilgamečių lan-

kytojų skaičius – sparčiau negu anks tes niais metais.
Taip pat jų mažiau atei na ir į po pamaldų rengiamą
susibū rimą kavinėje. 

Susibūrimų metu prisimenami buvę parapijie-
čiai ir apžvelgiama jų veikla. Čia taip pat sulaukia-
me sve čių, atvykusių iš artimesnių ar toli mesnių vie-
tovių. Viena iš žymiau siųjų viešnių kavinėje buvo
poetė Eglė Juodvalkė, neseniai  sugrįžusi iš  Lie tuvos,
papasakojo apie gyvenimą tėvynėje.

Beje, lietuviškų pamaldų laikas yra šiek tiek pa-
ankstintas, nes kun. Antanui  Gražuliui SJ, sugrįžus
atgal į Lietuvą, dabar Mišias atnašauja kun. Gedi-
minas Keršys, taip pat ap tar naujantis ir Brighton
Parko tikin čiuosius. Ka dangi jis turi suspėti į 10 val.

r. pa maldas Brighton
Parke, tai Cicero pamal-
dų laikas, vietoje 9 va-
landos, pra sideda 8:45

val. r. Taigi ir sek ma dieniniai susirinkimai prasideda
šiek tiek anksčiau. 

Čia reikia pranešti ir liūdną ži nią, kad per vie-
ną savaitę lietuviškų pamaldų ir kavinės lankytojų
skai čius sumažėjo dviem aktyviais na  riais: birželio
26 d. nelauktai mirė Ro mas (Raymond) Kartavi-
čius, o liepos 1 d. Amžinybėn iškeliavo Eduardas Ol-
šauskas. Romas – 80 metų ir sirgo tik 3 savaites, o
Eduardas (93 m.) dar sekmadienį prieš mirtį lankė-
si bažnyčioje ir kavinėje, o tre čiadienį išėjo amžinam
poilsiui.

Romas Kartavičius buvo gimęs Vištytyje, bet ilgą
laiką gyveno Kybartuose, kur liko daug jo giminių.
Jo pusseserė buvo dainininkė ir LR Seimo narė Inga
Valinskienė. Ilgokai gyvenęs Cicero, išėjęs į pensi-
ją, kartu su žmo na Nilza jis apsigyveno North River -
side. Jis buvo tylus, bet darbštus vy ras. Daug padė-
jo neturintiems susi siekimo priemonių, nuveždamas
juos į reikiamas vietas. Priklausė Lietu vių Fondui,

Cicero Lietuvių Bend ruo menei, „Lituanicos” futbolo
klubui, kai ši komanda rungtyniaudavo, Ro mą visada
buvo galima matyti tarp žiūrovų.

Velionis buvo pašarvotas Kurat ko-Novak laido-
jimo koplyčioje liepos 1 d., o kitą dieną po pamaldų
Šv. An tano bažnyčioje palaidotas Šv. Kazi miero ka-
pinėse.

Eduardas Olšauskas (gimęs 1922 m. Želmių kaime,
Salantų valsčiuje, Kretingos apskr.) po šv. Mišių už
jo sielą Šv. Antano bažnyčioje liepos 6 d. palaidotas
Šv. Kazimiero kapinėse. Velionis 1944-aisiais pasi-
traukė į Va karus, 1947 m. išvyko į Kanadą, kur Ha-
miltone sukūrė šeimą su Elena La niauskaite, 1961-
aisiais persikėlė į JAV ir gyveno Čikagos apylinkė-
se. Nuliūdime liko: žmona Elena, sūnus Vincas Ol-
šauskas, duktė dr. Roma Kup rienė su vyru visuo-
menės vei kėju, adv. Sauliumi ir nemažu būriu  anū-
kų bei kitų giminių. Velionio brolis buvo a. a. prel.
dr. Algirdas Ol šauskas – Los Angeles Šv. Kazimiero
parapijos klebonas.

Čia paminėtiems mirusiųjų arti miesiems reiš-
kiame užuojautas, o mirusiesiems – lengvos, nors ir
svetimos žemelės.

Cicero lietuvių padangėje

Amerikiečiai ant Raganų kalno Juodkrantėje. Iš k.: Sarah Radtke,
Krista Angeliadis, Deana Pileika,  Seamus Thomas, Mark Manci-
ni, Olivia Marcantonio.   Auksės Motto nuotr.

GRASILDA REINYTĖ

Visuotinėje Katalikų Bažnyčioje minime
Pašvęstojo gyvenimo metus. Ta proga di-
delis dėmesys skiriamas susipažinti su

įvairiomis vienuolijomis, jų įsikūrimo istori-
jomis ir įkūrėjais, misija ir dabartimi. Ti-
kintieji kviečiami melstis už esamas vie-
nuoles ir vienuolius, o taip pat melstis, kad
kuo daugiau, ypač jaunų širdžių išgirstų
Dievo kvietimą sekti Jėzų pasišvenčiant
vienuoliniam gyvenimo būdui ir tarnystei. 

Panevėžio vyskupijos Ramygalos pa-
rapijos tikintieji kartu su klebonu kan. Ed-
mundu Rinkevičiumi jau ne pirmus metus
rūpinasi, kad kuo plačiau pasklistų jų
kraštietės, Gudelių kaime gimusios Moti-
nos Marijos Kaupaitės atminimas. 2010
m. popiežius Benediktas XVI pripažino
Motinos Marijos gyvenimo heroiškas dorybes
ir suteikė jai Garbingosios Dievo tarnaitės var-
dą. Tai rimtas žingsnis norint pasiekti, kad Mo-
tina Marija papildytų ne tokį ir gausų, lietuvių
kilmės arba su Lietuva artimai susijusių alto-
riaus garbėje esančių šventųjų būrį. 

Ramygalos tikintieji sužinoję, kad jų kai-
myninės Krekenavos bazilikos parapijos kle-
bonas kun. dr. Gediminas Jankūnas šią vasarą
vyksta į Jungtines Amerikos Valstijas, susita-
rė su šv. Kazimiero kongregacijos Čikagoje se-
selėmis, kad jis parveš Motinos Marijos relik-
vijas. Liepos 20 d. kun. Gediminas Jankūnas ap-
silankė šv. Kazimiero kongregacijos motiniš-
kame name Marquette Parke. Čia jo jau laukė
kongregacijos vyresnioji s. Regina Marija Du-
bickas, Motinos Marijos Kaupaitės bylos vice-
postulatorė s. Margaret Petcavage, s. Immacu-

la Wendt, s. Theresa Dabulis ir s. Margaret Za-
lot. Po bendros maldos prie Motinos Marijos
kapo vienuolyno koplyčioje kun. Gediminui
buvo perduotos dvi pirmo laipsnio Garbingosios
Dievo Tarnaitės Motinos Marijos Kaupaitės
relikvijos su Čikagos arkivyskupijos notaro

pasirašytu laišku, patvirtinančiu jų autentiš-
kumą. Tą pačią valandą į bendrą maldą jungė-
si ir grupelė Ramygalos parapijos tikinčiųjų, ku-
riuos tokiai gražiai progai sukvietė Ramygalos
bažnyčios vargonininkas Mantas Masiokas. 

Lietuvoje Motinos Marijos Kaupaitės re-
likvijos viešam pagerbimui bus išstatytos spa-
lio mėnesį, kuomet Ramygaloje bus švenčiami
šv. Mykolo Arkangelo atlaidai. Viena relikvija
bus saugoma bažnyčioje, o kita – po bažnyčia
esančioje kriptoje. Belieka tik tikėti ir linkėti,
kad Motinos Marijos relikvijų sugrįžimas į jos
gimtąją parapiją Ramygalą sužadins visų Lie-
tuvos žmonių pasididžiavimą ir norą sekti jos
parodytu pavyzdžiu aukojantis Dievui, Bažny-
čiai ir Lietuvos žmonių gerovei. 

Motinos Marijos Kaupaitės 
relikvijos sugrįžta į gimtinę

Ses. Theresa Dabulis, ses. Margaret Zalot, kun. Gediminas Jankūnas, ses. Regina Maria Dubickas, ses. Mar-
garet Petcavage ir ses. Immacula Wendt.  Grasildos Reinytės nuotraukos

Relikvijos ir mėgstamiausios Motinos Marijos Kau-
paitės gėlės – Afrikos žibutės arba sanpaulija
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Šiemet tradicinėje šventėje buvo nemažai nau-
jovių. Viena jų – galimybė aplankyti regatoje „Bal-
tic Sail” dalyvavusius burlaivius. Didžiausio dėmesio
sulaukė „Nao Victoria” – tiksli XVI amžiaus por-
tugalų jūrininko Ferdinand Magellan flotilės bur-
laivio, vienintelio grįžusio iš pirmosios ekspedici-
jos aplink pasaulį kopija. Jis pastatytas 1991 metais
Ispanijoje, o nuo 2004 iki 2006 metų burlaivis pa-
kartojo kelionę aplink pasaulį nuplaukdamas 27 000
jūrmylių ir aplankydamas 17 šalių. 

Daug norinčių buvo įlipti į jau legenda tapusias
jachtas „Lietuva” ir „Ambersail”.  Čia kiekvienas ga-
lėjo pamatyti, kokios kuklios sąlygos yra viduje, ap-
žiūrėti poilsio vietas ar virtuvę. „Lietuva” yra pir-
moji lietuvių jachta, apiplaukusi pasaulį, o „Am-
bersail” Tūkstantmečio odisėją per pasaulio van-
denynus, aplankant 40 įvairių uostų, dar daugelis ge-
rai prisimena.

Daugybę žmonių pritraukė ir istorinių bei tra-
dicinių laivų paradas „Dangaus flotilė” Dangės
upėje, kuriame dalyvavo 16 tradicinių laivų ir se-
nesnių nei 50 metų jachtų iš Lietuvos, Rusijos, Bal-
tarusijos ir Lenkijos. Žiūrovai plojo pamatę neįprastą
čiukčių kajaką, kuris pagamintas pagal istorinius
piešinius, gautus iš vieno Amerikos muziejaus.

Jūros šventėje – istorinių laivų paradas

Kajakas iš odos.

„Nao Victoria” priminė pirmąją ekspediciją aplink pasau-
lį..

Šventė apėmė visą Klaipėdą. Šventės simbolis – fėjos.

Kajakas aptrauktas oda ir susiūtas banginio ūsais.
Visus sužavėjo ir kurėnai, taip pat luotas, venterinės
valtys bei iš Baltarusijos atplaukęs drakaras – vi-
kingų karo laivo kopija. Laivų paradas turbūt buvo
vienas iš įspūdingiausių šventės renginių.

Šventės metu Klaipėdoje veikė 670 prekybos vie-
tų, buvo surengtos eitynės „Fiesta žengia į miestą”,
kuriose dalyvavo apie 7 000 žmonių, o kolona tęsėsi
apie kilometrą. Daug lankytojų pamatė senovinių au-
tomobilių paradą, sutemus dangų raižė lazerių,
fontanų ir šviesų vaidinimas, kurio metu atkurta le-
genda apie Jūratę ir Kastytį. 

Klaipėdiečiai ir miesto svečiai galėjo pasigėrė-

ti įspūdingu pirmą kartą į miestą atplaukusiu „Lu-
xury” klasės kruiziniu laivu „Wind Surf”, kuriuo čia
atvyko 304 turistai iš Jungtinių Amerikos Valstijų,
Kanados, Naujosios Zelandijos ir Australijos. Tu-
ristai iš tolimų šalių domėjosi švente, pirko suvenyrų,
ragavo lietuviško alaus.

Jūros šventė neseniai sulaukė išskirtinio dė-
mesio – renginys apdovanotas specialiu Europos fes-
tivalių asociacijos ženklu „Europe for Festivals,
Festivals for Europe” ir tapo šio judėjimo nariu. Tarp-
tautinė festivalių komisija įvertino renginį kaip
reikšmingą ilgaamžę jūrinę tradiciją, stiprinančią
Klaipėdos, kaip jūrinio miesto įvaizdį.  

Kruizinis laivas „Wind Surf”, o šalia jo – legendinės mūsų jachtos „Lietuva” ir „Ambersail”.

Regata jūroje.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Barcelona (lrytas.lt) – Barcelo-
nos civilinė Ispanijos gvardija suėmė
Lietuvos garbės konsulą Jordi Su-
marroca. Šis katalonų verslininkas
ėjo Lietuvos garbės konsulo pareigas
Barcelonoje nuo 2012 metų kovo. Nuo
šiol jis įrašytas į Ispanijoje itin ilgą val-
dininkus paperkančių verslininkų są-
rašą. 

J. Sumarroca vadovauja statybos
bendrovei „Teyco” ir yra kaltinamas dėl
korupcijos skandalo viešosios admi-
nistracijos srityje, susijusio su pajūrio
miesto Torredembarra seniūnija.

J. Sumarroca namuose bei jo ben-
drovėje buvo atlikta krata. Kaltini-
mai verslininkui dėl kyšių seniūnijai
buvo pateikti prieš metus, o dabar

Vendrell miesto teisėjas ir prokuroras
iš Madrido, nagrinėjantys šį didžiulį
korupcijos skandalą, įsakė garbės kon-
sulą suimti. 

Torredembarra meras Daniel Mas-
sage, kuriam J. Sumarroca neva mo-
kėjo kyšius už leidimą koncertų rūmų
bei stovėjimo aikštelės statyboms, per-
nai metais taip pat buvo suimtas, vė-
liau paleistas, o dabar iš naujo suimtas.
Manoma, jog J. Sumarroca tuometi-
niam Toredembarrra merui yra su-
mokėjęs daugiau nei pusės milijono
eurų kyšį, pervesdamas pinigus pa-
starojo įmonėms. 

Dėl to paties skandalo suimti ir J.
Sumarroca pusseserė Susana Sumar-
roca bei jo dėdė Joaquim Sumarroca.

Ukraina nusileidžia, JAV tam pritaria 

Suimtas Lietuvos garbės konsulas 

Prisidės prie Kanadoje statomo paminklo

Vilnius (URM info) – Lietuvos
Vyriausybė ketina prisidėti prie Ka-
nados sostinėje Ottawoje statomo pa-
minklo komunizmo aukoms.

Paminklo statybos darbus pla-
nuojama pradėti šiemet, o užbaigti
2017 metais, kai Kanada minės 150-
ąsias valstybės įkūrimo metines. Pa-
minklas su simboliniu Vilties tiltu
bus statomas Ottawos centre šalia Ka-
nados parlamento, Aukščiausiojo te-
ismo, archyvų pastatų.

Projektas pastatyti paminklą at-

sirado kaip bendras Kanados tauti-
nių bendruomenių lyderių, valdžios at-
stovų ir užsienio valstybių, nukentė-
jusių nuo komunizmo, siekis pagerbti
komunizmo aukas.

Anot Lietuvos URM, paminklu
siekiama priminti, kad Kanada sutei-
kė prieglobstį nuo persekiojimo dau-
gelio  tautų žmonėms,  nukentėju-
siems nuo komunizmo, tarp jų ir lie-
tuviams.

Paminklo statybą remia ir Kana-
dos Lietuvių Bendruomenė.

Anykščiai minėjo 575 metų jubiliejų
Vilnius (BNS) – Liepos 24–26 die-

nomis Anykščiai šventė miesto 575
metų jubiliejų. Dešimtys kultūros ir
sporto renginių vyko įvairiausiose
miesto erdvėse.

Istorinėje miesto dvarvietėje buvo
rodoma teatralizuota programa „Onix-
ty, Oniksty, Anykščiai”, vyko klasikos
ir populiarios muzikos dermės pro-
jektai, Angelų muziejaus veiklos penk-
metį pažymėjo žymių anykštėnų kū-
rybos pristatymai, floristinių kilimų
paroda, veikė mugė, buvo rodomas

Nakties kinas, vyko valčių festivalis
Šventosios upėje, improvizuoti ben-
dri Miestelėnų pusryčiai.

Sekmadienį, po Šv. Onos atlaidų
Šv. apaštalo evangelisto Mato bažny-
čioje, šventę užbaigė prie Kultūros
centro vykęs Pakermošys su folkloro
ansambliu ,,Mindrė” ir grupe ,,Jonis”.

Pirmą kartą Anykščiai paminėti
1440 metais, kaip Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Kazimiero Anykščių dva-
ras, perduotas valdyti Radvilai Asti-
kaičiui. 

A. Lukašenka garsenybę mokė pustyti dalgį 

Minskas (ELTA) – Balta-
rusijos prezidentas Aleksand-
ras Lukašenka prancūzų kino
žvaigždę Gerard Depardieu
pamokė, kaip dalgiu šienauti
pievą. Jis svečią priėmė savo
sodyboje netoli Minsko. 

„Jūs turite gražių moterų,
skanaus pieno ir skanios mė-
sos. Tai yra tai, ko reikia to-
kiam jautukui kaip aš”, – bal-
tarusių žiniasklaida citavo ak-
torių. Stebimas patenkinto A.
Lukašenkos, jis pridūrė: ,,Aš
matau, kad žmonės čia yra
laimingi. Turi būti malonu
gyventi šioje šalyje”.

A. Lukašenka, kuriam
rugpjūtį sukaks 61 metai, nuo 1994-ųjų
valdo Baltarusiją.  Manoma, kad spalį
jis vėl  dalyvaus Prezidento rinkimuo-
se.

Nenorėdamas mokėti didelių mo-
kesčių savo šalyje, G. Depardieu 2012
metais persikėlė į Belgiją, o 2013-aisiais

priėmė Rusijos pilietybę, kurią jam as-
meniškai pasiūlė prezidentas Vladi-
miras Putinas.

Savo mokesčių deklaraciją G. De-
pardieu pernai pateikė Mordovijos Res-
publikoje, kur yra oficialiai yra regist-
ruotas. 

Paryžius (ELTA) – Europos cent-
rinio banko (ECB) valdybos narys
Christian Noyer pareiškė, kad Grai-
kijos pasitraukimo iš euro zonos grės-
mė slūgsta.

Pareigūnas nurodo, kad Graikijos
bankų „užkrato”, galinčio persiduoti
kitiems užsienio bankams, galimybės
„beveik lygios nuliui”. Taip yra dėl to,
kad pastarieji nepaprastai sumažino
savo ryšius su didžiules skolas sukau-
pusia šalimi. Paklaustas, ar sumažėjo
Graikijos pasitraukimo iš euro zonos
rizika, K. Noyer sakė: „Taip, tikiu,
kad taip nutiko”.

Graikijos tarptautiniai kredito-
riai ruošiasi Atėnuose vyksiančioms
deryboms dėl finansinės paramos; ša-

lies parlamentarai pritarė ir antra-
jam reformų paketui, nors kairiųjų pa-
žiūrų pareigūnų priešinimasis taupy-
mo priemonėms ir gali šalyje sukelti iš-
ankstinius rinkimus.

Europos Komisijos, laikomos vie-
na iš didžiausių Graikijos kreditorių
kartu su Tarptautiniu valiutos fondu
(TVF) ir Europos centriniu banku
(ECB), atstovė spaudai teigiamai suti-
ko Atėnų išsakytą pritarimą refor-
moms. 

Jau dabar ekspertams kyla abejo-
nių, ar nusilpusi Graikijos ekonomika
atlaikys naująsias taupymo reformas
– jau šešerius metus trunkantis nuo-
smukis ketvirčiu sumažino šalies BVP,
o nedarbo lygis viršija 25 proc. ribą.

Graikijoje įtampa kiek atslūgo

Washingtonas (1 psl) – JAV vi-
ceprezidentas Joe Biden pasveikino
Ukrainos prezidento Petro Porošenkos
pasiūlymą Rytų Ukrainoje palei kon-
taktinę liniją sukurti 30 km demilita-
rizuotą zoną.

Demilitarizuotą zoną prižiūrėtų
Europos saugumo ir bendradarbiavi-
mo organizacijos (ESBO) atstovai, joje
būtų draudžiama laikyti tankus, arti-
leriją ir minosvaidžio sistemas.

Vadovai taip pat aptarė Ukrainos
pastangas kovoti su korupcija, dvišalį
bendradarbiavimą kariuomenės ir

technologijų srityse bei Malaizijos oro
linijų lėktuvo katastrofos tyrimą. P. Po-
rošenka ir J. Biden kalbėjo apie Jung-
tinių Tautų tribunolo įkūrimo gali-
mybę.

Jungtinių Tautų Saugumo Taryba
liepos 29-ąją balsuos dėl Malaizijos,
Australijos, Nyderlandų ir Ukrainos
pasiūlymo įkurti tarptautinį tribuno-
lą, kuris teistų pernai įvykusios Ma-
laizijos oro linijų lėktuvo katastrofos
kaltininkus. Kaip pranešama, Rusija
ketina vetuoti šią idėją.  

Sujudimas Karaliaučiuje

Karaliaučius, Rusija (BNS) – Ka-
raliaučiaus srityje liepos 26 dieną vyko
Rusijos karinių jūrų pajėgų dienos iš-
kilmės, kuriose pirmąkart praskrido
kariniai lėktuvai Su-34 ir MiG-31.

Per šioje srityje esančioje Baltijs-
ko karinių jūrų pajėgų bazėje vykusį
paradą praskrido daugiau negu 20 lėk-
tuvų ir sraigtasparnių, tarp jų nai-
kintuvų bombonešių Su-24, naikintu-
vai Su-27, povandeninių laivų paieškos
ir gelbėjimo sraigtasparniai Ka-27, at-
akos sraigtasparniai Mi-24 ir karinio
transporto lėktuvai An-26.

Orlaivių pilotai šventės dalyviams
demonstravo įvairius manevrus, pa-

truliavimą virš teritorinių vandenų, di-
deliu greičiu plaukiančių taikinių at-
aką, povandeninio laivo paieškas.

Parade taip pat dalyvavo 30 kari-
nių ir pagalbinių laivų, daugiau negu
15 karinės technikos vienetų ir apie 1,5
tūkst. karių. Dalyvavę laivai praplau-
kė Karaliaučiaus kanalu ir atliko įvai-
rius manevrus, šaudė iš artilerijos pa-
būklų, leido raketas ir torpedas, buvo
pademonstruotas jūrų pėstininkų iš-
silaipinimas iš didelio jūrų desanto lai-
vo. 

Šiuose renginiuose dalyvavo, ma-
nevrus stebėjo ir Rusijos prezidentas
Vladimiras Putinas. 

Naujas karinių jūrų pajėgų vadas
Vilnius (KAM info) – Keičiasi Lie-

tuvos karinių jūrų pajėgų vadas – šio-
se pareigose flotilės admirolą Kęstutį
Macijauską keičia jūrų kapitonas Arū-
nas Mockus. 

K. Macijauskas pajėgoms vadova-
vo 1999–2008 metais ir 2010–2015 metais.

„K. Macijauskas puikiai tarnavo
Lietuvai. Mes jam esame dėkingi už Ka-
rinių jūrų pajėgų išvystymą ir pasi-
rengimą, bet atėjo laikas, nes jis vado-

vauja gerokai virš termino, kada mums
įprasta rotuoti karininkus”, – sakė
Krašto apsaugos ministras Juozas Ole-
kas.

A. Mockus iki šiol ėjo Karinių jūrų
pajėgų štabo viršininko pareigas. 46-
erių karininkas yra buvęs fregatos
vadu, karo laivų flotilės vadu. Jis yra
baigęs mokslus Vokietijoje, Belgijoje,
Jungtinėse Valstijose ir Didžiojoje Bri-
tanijoje.

Gabus aktorius gabus ir pradalgėje.
,,Facebook” nuotr.

Nuplėšta garbės konsulo J. Sumarroca garbė. catalunyapress.ca
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Karaliaučiaus kraštas – 
Potsdamo konferencijos 70 metų auka Stalino šmėkloms

DR. STASYS BAČKAITIS

Liepos-rugpjūčio mėn. sukanka 70 metų, kai 1945 m.,
Europoje pasibai gus karui, bet dar vykstant mū šiams
su Japonija, Potsdame susitiko JAV, Didžiosios Bri-
tanijos ir Sovietų Sajungos valstybių vadovai numatyti
ne tik pokario Vokietijos, bet ir kitų Centro ir Rytų Eu-
ropos tautų ateities. Buvo nutarta Vokietiją, kaip po-
litinę-ekonominę jėgą, demilitarizuoti, de na cifikuoti
ir galutinai pašalinti. JAV ir Britanija, patvirtindamos
1944 m. Jaltos konferencijos sutarimą iki taikos su-
tarties su Vokietija ir Japo nija pasirašymo Sovietų Sa-
jungai Vo kietijos užimtoje teritorijoje palikti laisvas
rankas, Rytų ir Centro Euro pos valstybių atžvilgiu pa-
sirinko pri sitaikėlišką politiką. Potsdame buvo už-
glostyta nemažai su Atlanto Char ta1 susijusių Vaka-
rams nepatogių keb lumų, kurie vėliau atvedė prie ga-
 lybės žmonių tragiškų likimų ir net galimos karinės
konfrontacijos. 

Potsdamo 1945 m. 
konferencijos susitarimai

Trumpa šios konferencijos susitarimų apžval-
ga2. Numatyta, kad nauja Vokietijos-Lenkijos siena
eis Oderio ir Neisės upėmis, o rytuose Len kijos-Ru-
sijos siena liks pagal Hit lerio-Stalino suokalbį, su ke-
liomis išimtinis – Curzono linija. Patvirtin tas nu-
tarimas buvusią Rytų Prūsijos teritoriją tarp Ne-
muno žemupio ir li nijos į vakarus nuo Lietuvos-Len -
ki jos sienos (Vištyčio ežero pietinio ga lo) iki Balti-
jos jūros, pusiau perkertant Aistmares, perduoti lai-
kinai ad ministruoti Sovietų Sąjungai. Rusijai duo-
ta teisė karo reparacijų sąskaita iš Rytinės Vokietijos
išsivežti bet ko kį turtą ir įrangą. Rusijai taip pat per-
duodama 25 nuoš. pramonės įrangos, esančios Va-
karų sąjungininkų okupacinėse zonose. Nutarta
įkurti tarptautinį organą – Užsienio reikalų mi nistrų
tarybą. Veikusi 1945–1949 m. laikotarpiu ji turėjo pa-
rengti taikos sutartis su Vokietija ir Japonija. Ta čiau
to neatliko, ir iki šiol taikos su tartys su Vokietija ir
Japonija nepa sirašytos.

Lietuva, kaip ir visos Baltijos vals tybės, Jaltos
konferencijoje be jokio paminėjimo buvo paliktos
So vietų Sąjungos „globoje”3, matyt, Va ka rams net
nenutuokiant, kad JAV nie kada nebuvo pripažinu-
sios šių valstybių prijungimo prie Sovietų Są -
jungos. Svarbiausi ginčai Potsda me vyko dėl prin-
cipų, pagal kuriuos di džiųjų valstybių bus pripa-
žįstamos nau jai suformuotos vyriausybės ką tik
Sovietų Sąjungos užimtose terito rijose. Buvo
numatyta, kad tos vyriau sybės bus pripažintos tik
tuo atveju, jeigu jos bus suformuotos laisvu rinki-
mų pagrindu. Nors Vakarai pui kiai suprato, kokie
tie rinkimai būna sovietų kontroliuojamose terito-
rijo se, bet užsimerkė. 

Kodėl Potsdamo konferencijoje Baltijos šalys
buvo užmirštos? Pir miau sia, Baltijos valstybių
tema nei Jaltoje, nei Potsdame niekada nebuvo
įtraukta į diskusijų dienotvarkę. JAV buvo suinte-
resuota greitesne karo baig timi ir Sovietų Sąjungos
daly va vimu kare su Japonija. Todėl nuo to nenorė-
jo nukreipti Stalino dėmesio. Gerokai prie to prisi-
dėjo ir prasi skver bę Maskvos žvalgybos agentai, įta-
kojantys JAV ir Anglijos valstybi nes struktūras
net ir aukščiausiame vyriausybių lygyje4,5. 1945 m.
balan džio mėn. mirus F. Roosevelt ir tuoj po to W.
Churchill pralaimėjus rin ki mus, susijaukė ir va-
kariečių orienta cija. Tokiu būdu silpnai pasiruošę
nau  ji vadovai – JAV prezidentas H. Truman ir Bri-
tanijos ministras pir mi ninkas C. Atlee – Potsdamo
kon fe rencijoje sunkiai susigaudė esamoje si tuacijoje,
ir tai sovietams padėjo ga na lengvai pasiekti savo
tikslų6.  

Britai ir amerikiečiai jau anks čiau buvo numatę
visą Rytų Prūsiją atiduoti Lenkijai. Sovietų Sąjun-
gos vadovas Stalinas tokiems planams iš pradžių ne
tik neprieštaravo, bet net gi juos skatino. Tačiau bai-
giantis 1942 m. lapkričio 28–gruodžio 1 d. vy kusiai

Teherano konferencijai7, So vie tų diktatorius staiga
pareikalavo, kad šiaurinė Rytprūsių teritorijos da-
lis, įskaičiuojant Karaliaučiaus uos tą, po karo būtų
atiduota Sovietų Sąjungai. 

Stalino požiūris dėl Rytų Prūsi jos teritorijos pa-
sikeitė, kai Sovietų Sąjunga, palaužusi Vokietiją Sta-
lin gra de, pasijuto šiame kare esanti po litinės ir ka-
rinės padėties valdovė. Ji 1943 m. nutraukė diplo-
matinius santykius su Londone esančia egziline Len-
kijos vyriausybe ir pradėjo formuoti prosovietinę,
komunistų domi nuojamą Lenkijos valdžią8. Įdomu
dar ir tai, kad Maskva pareiškė pretenzijas ne į visą
Rytų Prūsiją, o tik į dalį šios teritorijos, palikdama
pieti nę jos dalį Lenkijai. Kad Lenkija, da lyvaudama
pokarinės Vokietijos da ly bose, neišvengiamai būtų
priversta šlietis prie Rusijos. Tokia prosovieti nė Len-
kija negalėtų tapti kliūtimi So vietų Sąjungos eks-
pansijai į Rytų ir Vi durio Europą. 

Suprantama, Stalinas nekalbėjo apie Sovietų Są-
jungos strateginius tikslus. Jis aiškino Sovietų Są-
jungos būtinybę turėti neužšąlantį uostą Bal tijos jū-
roje. Nei Churchill, nei Roo sevelt tokiems Stalino no-
rams Teherane neprieštaravo. Pasak istori ko Č.
Laurinavičiaus, toks jų sprendimas, matyt, garan-
tavo, kad Maskva ne sudarys separatistinės taikos su
Berlynu. 

Stalino „dovana” Lietuvai

Pagal sovietinės Lietuvos veikėjo – istoriko
Romo Šarmaičio 1944 m. va sario 27 d. dienoraštį9, dar
gerokai iki sovietų kariuomenės sugrįžimo į Lietu-
vą, Sovietų Sąjungos užsienio rei kalų ministras V.

Molotovas, patei kė tuo metu Maskvoje esantiems so-
 vietinės Lietuvos vadovams klausi mą dėl Lietuvos
vakarinių sienų. Is to rikas Antanas Kulakauskas tei-
gia, jog šiam reikalui aptarti buvo sku biai sudary-
tas specialus komitetas, su sidedantis iš Antano
Venclovos, Povi lo Pakarklio, Juozo Žiugždos, Juozo
Vaišnoro ir dar kelių sovietinės Lie tuvos veikėjų. Le-
ningrado kalbinin ko Boriso Larino sutelkta komi-
sija Lietuvos sovietinei vyriausybei (LSV) paruošė
pasiūlymą prijungti prie Lietuvos maždaug 60 kilo-
metrų lanku į rytus nuo Karaliaučiaus esan čią te-
ritoriją su visomis Kuršių mariomis, Tilže, Ragaine,
Įsručiu, Gum bine ir Tolminkiemiu, kur dar gyveno
lietuvininkai. Aprobavusi šiuos pasiūlymus LSV įtei-
kė juos Mo lotovui. Tačiau Stalinas apie Moloto vo siū-
lymus niekur ir niekuomet ne užsiminė. 

Istorikas Marius Ėmužis tei gia10, jog LSV ne-
labai norėjo tokios Stalino dovanos. Lįsti į suvo-
kietintas žemes neverta, bus tik vargo ir daugiau er-
zelio su kaimynais vokiečiais, – patvirtino tuolaikinį
mąstymą ir Aleksandras  Štromas, 1995 m. liepos 18
d. kalbėdamasis su Mažosios Lietuvos reikalų ta-
rybos pirm. Vytautu Šilu (žr. 2014 rugpjūčio 8 d. „Vo-
rutoje” išspausdintą straipsnį „Lietuva ir Kara-
 liaučius. Pokalbis su Aleksan dru Štromu”). Tuo lai-
ku nie kas iš so vie tinės Lietuvos vadovų net nenu-
vokė, kad, pagal Stalino planus, liku sieji Rytprūsių
vokiečiai ir lietuvi nin kai bus netrukus prievarta iš-
 gui ti iš tos teritorijos, o juos pakeis rusų kolonistai.
Tačiau net ir užkie tėjusių lietuvių komunistų min-
tyse nostalgija Karaliaučiaus kraštui, at rodo, nie ka-
dos neišblėso. „Ech, senoji prūsų žemė, kiek ji lie-
tuviškos giminės prū sų...”, – rašė Lietuvos komu-

Kaliningrado katedra

Potsdamo konferencija, 1945 m.
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nistų partijos vadovas Sniečkus savo
1960 m. užrašuose po apsilankymo Ka-
li nin grado srityje vykusiose karinėse
pra tybose. 

Rytų Prūsijos 
gyventojų likimas

Potsdamo konferencijoje Stalinas
pasiekė visų savo tikslų. Vokietiją bu -
vo nutarta riboti pagal 1937 metų gruo-
 džio 31 d. sienų būklę. Priimta so vieti-
zacija Sovietų Sąjungos užimtoje Eu-
ropos dalyje, patvirtintas Hit lerio-Sta-
lino susitarimas, nustatantis Lenkijos
rytines sienas pagal Curzo no liniją, o
vakarines – pagal Oderio-Neisės upes.
Visiškai nutylėtas Bal tijos valstybių li-
kimas. Paskelbtame nutarime sakoma,
kad Karaliaučiaus sritis atiduota lai-
kinai administruoti Sovietų Sąjun-
gai11, o rusiškame teksto variante – net-
gi „palikta” Sovietų Socialistinių Res-
publikų Sąjungai. 

Iki 1944 m. Rytų Prūsijoje gyveno
apie 2,6 mln. žmonių. Sovietams ver-
 žiantis į šią teritoriją, daugiau nei
trys ketvirtadaliai gyventojų spėjo pa-
 sitraukti. Keli šimtai tūkst. žuvo vyks-
tant kariniams veiksmams. Ta čiau
per 300 tūkst. civilių gyventojų, iš jų –
apie 120 tūkst. lietuvių kilmės – dėl vie-
nos ar kitos priežasties pasiliko. So-
vietų kariams generolo Čer niachovs-
kio įsakymu buvo leista Ry tų Prūsijo-
je nevaržomai siautėti, skelbiant: „Mes
liksime patenkinti tik tada, kai visus
juos išnaikinsi me… Jokio pasigailėji-
mo – negailė ki te nė vieno… Iš fašistų
krašto turi lik ti dykuma”. Ten nebuvo
nė vienos vietovės, kurioje nebūtų vy-
kusios ma sinės žudynės – masiniai
moterų prievartavimai, gyvų žmonių
kalimas prie sienos ir kitokie nežmo-
niški veiksmai. 1945 m. pabaigoje vi-
same Ka raliaučiaus krašte buvo likę
tik apie 160 tūkst. vietos gyventojų. Jie
bu vo suvaryti į Karaliaučiaus, Įsru ties,
Prūsų Ylavos, Gastų, Tolmin kie mio
koncentracijos stovyklas, kur jų lauk-
davo vergiškas darbas, badas, dažnai ir
mirtis12. Atsirado tūkstan čiai našlai-
čių, vadinamųjų „vilko vaikų”, kurie,
gelbėdamiesi nuo bado ir teroro, plau-
kė per Nemuną, pasislėpę prekiniuose
traukiniuose bėgo į Lietuvą13.

Nuo 1945 m. rudens prasidėjo ne-
 nutrūkstamas Karaliaučiaus krašto
kolonizavimas. 1947 m. spalio 11 d. So-
 vietų Sąjungos Ministrų Taryba, pa-
 žeisdama 1907 m. Hagos konvenciją,
priėmė nutarimą „Dėl vokiečių iškel-
dinimo iš Karaliaučiaus srities”. 102
tūkst. vietos gyventojų, tarp jų ir visi
lietuvininkai, atlaikę sovietų terorą,
buvo besąlygiškai ištremti į Rytų Vo-
 kietiją. Senųjų gyventojų dvasinis ir
kultūrinis paveldas buvo sunaikintas,
istoriniai vietovardžiai be išim t ies pa-
keisti rusiškais.

Lietuvių keliami klausimai 
dėl Karaliaučiaus srities

priklausomybės

Po Potsdamo konferencijos Kara-
 liaučiaus srities prijungimo klausi-
mas Lietuvoje nutilo. Vengta pri si-
 min ti ir 1945-ųjų gegužės mėnesį „Tie -
soje” skelbtus tuometinės so vie tinės
Liaudies vyriausybės teisingumo mi-
nistro P. Pakarklio straips nius14, ku-
riuose aiškinama, jog Ryt prūsius vo-
kiečiai atėmė ne iš ko kito, o iš lietu-
vininkų ir brolių prūsų. 1945 m. Pots-
damo konferencijai pietinį Ne muno
krantą priskyrus Rusijos So vietinei
Respublikai, P. Pakarklis ne sutarė su
sovietų vyriausybe. Pas tarajai jis rašė:
„Kaliningrado sritis iki Teutonų or-
dino atėjimo (XIII a. vid.) buvo apgy-

vendinta vien tik lie tuvių ir, nežiūrint
vokiečių koloni zacijos dabartinėje Ka-
liningrado srityje, lietuvių kilmės
žmonės sudarė gy ventojų daugumą, to-
dėl laikausi nuomonės, kad lietuviškų
Kalinin gra do srities pavadinimų ne-
reikėtų keisti naujais”. 

1946-aisiais JAV okupuotoje Vo-
 kie tijos dalyje Mažosios Lietuvos ta ry-
ba paskelbė du dokumentus, žinomus
kaip „Fuldos aktai”15. Juose rei ka lau-
jama prijungti Karaliaučiaus sritį prie
atkurtinos Lietuvos valstybės, o iki tol
pavesti ją valdyti specia liai Jungtinių
Tautų komisijai. Kara liau čiaus kraš-
to likimu rūpinosi ir Va karuose likę
nepriklausomos Lie tuvos diplomatai.
1979 knygoje „Dip lo matijos paraštė-
je” Vaclovas Sidzi kaus kas mini, jog
1946-ųjų vasarą bu vo sudaryta dele-
gacija atstovauti Lie tuvai taip niekada
ir neįvykusioje Tai kos konferencijoje.
1949 vasario 2 d. V. Sidzikauskas kar-
tu su Mykolu Krupavičiumi ir Lietuvos
pasiunti niu Washingtone Povilu Ža-
deikiu įtei kė JAV Valstybės departa-
mentui Vyriausiojo Lietuvos išlaisvi-
nimo komiteto (VLIKo) „Lietuvos ne-
priklausomybės atstatymo memoran-
du mą”, prie kurio buvo pridėti ir Ma-
žo sios Lietuvos tarybos „Fuldos aktai”.
Toks pat dokumentas buvo įteiktas ir
Didžiosios Britanijos bei Prancūzijos
vyriausybėms. Deja, be atsiliepimo.

Net ir po penkiasdešimties metų
tylos bei Sovietų Sąjungos subyrėjimo
Vakarų valstybės nekėlė Rusijai Ry tų
Prūsijos prisijungimo teisėtumo. Su-
prantama, Vokietija tyli. Kalta dėl
Antrojo pasaulinio karo pradėjimo
bei tragiškų pasekmių visai Euro pai
iki šios dienos nepareiškė jokių pro-
testų prieš jos piliečių masines žudy-
nes, tūkstančių moterų išprie var tavi-
mą ir šimtų tūkstančių žmo nių badu iš-
marinimą Rytų Prūsijoje bei pačioje
Vokietijoje.
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Aukos, įprasminančios tikėjimo tvirtybę
MARIJA  VARENBERGIENĖ

Dusetų Švč. Trejybės parapijos klebonas kanaunin-
kas Stanislovas Krumpliauskas, ką tik užbaigęs Du-
setų bažnyčios atnaujinimo ir neatidėliotino re-
monto darbus, vėl rūpinasi naujais, didžiuliais dar-
bais – atstatyti  Kryžiaus kelio stočių  koplytėles, ku-
rios gražiai įkomponuotos į bažnyčią juosiantį mūro
aptvarą. Jos  įrengtos 1888 metais Dusetų bažnyčioje
dirbusio klebono Antano Rumševičiaus,  ir  jau dau-
gelį dešimtmečių suvargusios ir apleistos nebeatlieka
savo paskirties – priimti maldai tikinčiuosius einan-
čius Kryžiaus kelią aplink mūsų šventovę.

Šių eilučių autorė dar prisimena, kad šiose kop-
lytėlėse kabojo didžiuliai paveikslai, vaiz-
duojantys Kristaus kančios kelią. Kiekviena

koplytėlė buvo uždaroma kalto metalo ažūriniais
varteliais, kad kiekvienu paros metu atėjęs tikintysis
maldingai susikaupęs,  galėtų pagarbinti Išganytoją,
atlikti atgailą, prašyti Dievo malonių. Atlaidų die-
nomis, parapijietės atnešdavo gražiausius žiedus iš
savo darželių ir papuošdavo koplytėlių altorėlius. Ta-
čiau karo ir pokario metais Kryžiaus kelio koplytėlės
buvo išniekintos, varteliai išlaužyti, paveikslai ne-
žinia kur dingę.

Mūsų nenuilstantis klebonas Stanislovas jau pa-
sirūpino, kad Kryžiaus kelio stočių koplytėlės, ku-
rių yra keturiolika, būtų apžiūrėtos specialistų ir
apytiksliai įvertinta darbų apimtis ir kaina.

Nuostabu, kad  ir Aukščiausiojo malonė laimi-
na šiuos darbus – iš JAV,  Newarco miesto (New Jer-
sey valstija) į Lietuvą atkeliavo prieš 100 metų pa-
gaminti Kryžiaus kelio stočių atvaizdai, kurie pa-
dedant Panevėžio vyskupijai pasiekė Dusetų Švč.
Trejybės bažnyčią. Šie labai ver-
tingi  Kryžiaus Kelių stočių at-
vaizdai  bus pakabinti mūsų baž-
nyčioje, o dabar esančios stotys,
bus patalpintos naujai suremon-
tuotose koplytėlėse. Šia dovana
Lietuvai  pasirūpino JAV gyvuo-
janti Lietuvos Vyčių organizacijos
29-ji kuopa, kuriai vadovauja Rita
Sussko. Už dovanos persiuntimą į
Lietuvą sumokėjo Danutė Marie
Augus-Scola iš Californijos, taip
pat esanti šios organizacijos nare.

Už šią  vertingą dovaną, ir už
tai, kad ji atkeliavo į Dusetų Švč.
Trejybės parapiją, tikintieji dėko-
ja Panevėžio vyskupui  J. E.  Jonui
Kauneckui ir Kauno arkivyskupui
J. E. Lionginui Virbalui, taip pat
Newarco Švenčiausios Trejybės
bažnyčios bendruomenei. 

Šiuo metu didžiausia prob-
lema, sakė mūsų klebonas, – lėšos,

reikalingos atstatymo darbams. Be parapijiečių pa-
galbos šie darbai bus neįmanomi, rūpinosi klebonas.
Jis pasidžiaugė, kad Panevėžio Vyskupija leido au-
kotojus įamžinti specialiai tam tikslui  pagaminto-
se lentelėse, kurios bus pritvirtintos prie atstatytų
Kryžiaus kelio stočių su aukotojo ar jo šeimos pa-
varde ir trumpu pageidaujamu tekstu. Klebonas Sta-
nislovas kviečia visus geros valios tikinčiuosius – pa-
rapijiečius, kraštiečius, draugijas ar organizacijas pa-
remti šiuos didelius darbus ir ilgiems metams palikti
savo tikėjimo tvirtybės ir padėkos Aukščiausiajam
įamžinimo ženklus ateinančioms kartoms. 

Kad norintiems prisidėti prie šios taurios aukos,
būtų lengviau apsispręsti, kurią Kryžiaus kelio sto-
tį pasirinkti, noriu trumpai pasidalinti Kryžiaus ke-
lio stočių apmąstymais (sutrumpintais), kuriuos
parengė Paštuvos (Kauno raj.) seserys karmelitės.

Eidami Kryžiaus kelią, sekame paskui ken-
čiantį Išganytoją, iš kurio kančios, aukos, meilės ir
kantrumo mokomės,  gyvendami savo gyvenimus.

1-oji stotis. Jėzus nuteisiamas mirti. Padėk mums,
Viešpatie, kai esame kaltinami tuo, ko nepadarėme,
kai mus išduoda ir įskaudina.

2-oji stotis. Jėzus paima nešti Kryžių. Kai gyvenimas
sunkus, kai patiriame blogį, skausmą, ligą, nepasi-
sekimą, padėk mums, Viešpatie Jėzau.

3-oji stotis. Jėzus pirmą kartą parpuola po Kryžiumi.
Mes irgi, Viešpatie, parpuolame savo gyvenimo ke-
lionėje, kai kartais elgiamės neteisingai. Padėk
mums, kad nenusimintume ir neprarastume vilties,
bet keltumės ir vėl sektume Tavimi.

4-oji stotis. Jėzus sutinka savo Motiną. Marija yra
ir mūsų Motina. Ji myli mus taip pat, kaip mylėjo
Jėzų. Kai esame nelaimingi ar prislėgti kokio nors
rūpesčio, Ji apkabina mus savo mylinčiomis, guo-
džiančiomis rankomis.

5-oji stotis. Simonas Kirenietis padeda Jėzui nešti Kry-
žių. Padėk mums, Viešpatie, visada būti pasirengu-
siems pagelbėti kiekvienam, paaukojant savo laiką,
pinigus ar kitu būdu, ir neprimesti kitam to, ką pa-
tys galime padaryti.

6-toji stotis. Veronika nušluosto Jėzui veidą. Padėk
mums, Viešpatie, atkreipti dėmesį į kitus, matyti jų
kentėjimus, pasakyti jiems gerą žodį, ištiesti pagal-
bos ranką, kaip Veronika.

7-oji stotis. Jėzus parpuola antrą kartą. Viešpatie, kai
mes patiriame nusivylimą, visko žlugimą, kai ne-
tenkame drąsos ir noro, kai parpuolame prislėgti savo
kryžiaus svorio, padėk mums pasitikėti Tėvo meile
ir atrasti jėgų eiti toliau.

8-toji stotis. Jėzus sutinka Jeruzalės moteris. Viešpatie,
mokyk mus savo kančių apsuptyje rodyti užuojautą
kenčiantiems ir su didesniu noru ir atsidavimu
nešti savo kryžių.

9-oji stotis. Jėzus parpuola trečią kartą. Viešpatie,
kai prarandame norą eiti pirmyn, kai gyvenimas
tampa sunkus ir nesimato šviesos tunelio gale, pa-
dėk mums ištverti iki galo.

10-oji stotis. Jėzui nuplėšia drabužius. Viešpatie, ir
mūsų gyvenime būna metas, kai esame atstumti, pa-
juokiami, vieniši. Tegul mus visada sustiprina Tavo
artumas.

11-oji stotis. Jėzus prikalamas prie Kryžiaus. Viešpatie,
padėk mums atleisti tiems, kurie mūsų nekenčia ar
daro mums bloga, padėk neatsilyginti tuo pačiu, bet
melstis už juos ir mylėti juos taip, kaip Tu.

12-oji stotis. Jėzus miršta ant kryžiaus. Viešpatie, kai
jaučiamės sutrikę, atstumti, nutolę nuo Dievo, padėk
prisiminti, kad mūsų tamsybių valandą mūsų dan-
giškasis Tėvas nepaliko mūsų.

13-toji stotis. Jėzus nuimamas nuo Kryžiaus. Vieš-
patie, dėkojame, kad davei mums
taip mylinčią Motiną Mariją, dėko-
jame už tą dalį, kurią ji atliko Tavo iš-
ganymo slėpinyje. Pažadink troškimą
karštai mylėti Mariją ir taip gyven-
ti, kad būtume verti tokios Motinos.

14-toji stotis. Jėzus laidojamas kape.
Viešpatie, dėkojame už auką, paau-
kotą už mus. Padėk mums kreipti
žvilgsnius į Tave, kad mūsų gyveni-
mai būtų verti Tavo meilės.

Norintieji aukoti savo lėšas šių
didžių ir kilnių darbų įgyvendinimui
ir gauti išsamesnę informaciją, pra-
šome kreiptis į Dusetų Švč. Trejybės
parapijos kleboną kanauninką Sta-
nislovą  Krumpliauską, bažnyčioje po
pamaldų, arba tel. 8-6821-2388.

Marija  Varenbergienė – Dusetų
Švč. Trejybės parapijos Pastoracinės
tarybos narė

Dusetų Švč. Trejybės bažnyčia ir Kryžiaus kelio stočių koplytėlės.  Vilijos Visockienės nuotraukos
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sulas Čikagoje Borek Lizec atidengė pa-
minklą, skirtą tragedijoje žuvusiems ir
šiose kapinėse palaidotiems 134 če-
kams. Visi praėjusio penktadienio mi-
nėjimo miesto centre prelegentai, nors
ir nevienodai įdomiai, įnešė savo at-
siminimų akmenėlį ir suklijavo juos į
spalvingą to praeities įvykio mozaiką.

Norėčiau išskirti dviejų palikuo-
nių pasakojimus. Vienas – tai Karl
Sup, „Eastland Memorial Society” įkū-
rėjas, išsigelbėjusiųjų Herman ir Else
Krause vaikaitis. Karl pasakojo įdomų
tos nelaimės epizodą. Tą rytą Herman
Edward Krause buvo apsirengęs kaip
,,Uncle Sam” – Amerikos laisvės sim-
bolis. Pasipuošęs patriotiniu kostiumu
jis turėjo vaikštinėti „Western Elect-
ric” tarnautojų gegužinėje Michigan
City, į kurią ir ruošėsi vykti SS East-
land keleiviai. Kaip vėliau savo vai-
kaičiams pasakojo Else Krause, neto-
liese gatvėje stebėję nelaimę praeiviai
pradėjo garsiai šaukti: „Gelbėkite Dėdę
Semą”. Narai sugebėjo išgelbėti Her-
man Krause su visa Dėdės Semo ap-
ranga. Tas patriotiškas kostiumas iš-
saugotas iki šiol.

Kitas jautrus pasakojimas, kurį iš-
girdome iškilmių metu – tai dano
emigranto iš Kopenhagos Iver Johnsen
vaikaičio Andrew atsiminimai. Tą ne-
lemtą liepos 24 d. rytą Iver Johnsen su-
laukė telefoninio skambučio. Žaibiškai
reikėjo jo pagalbos – jis buvo profe-
sionalus naras. Į įvykio vietą atskubėjo

tramvajumi. Kaip tvirtina jo vaikaitis
Andrew, „Iver pirmasis įšoko į SS
Eastland, ir paskutinis iš jo išlindo”.
Su savimi į šį minėjimą Andrew John-
sen atsinešė storą brezentinį maišą. Iš
jo ištraukė unikalų eksponatą – sene-
lio nardymo batus, kuriais jis avėjo ir
gelbėdamas SS Eastland laivo kelei-
vius. Šie geležiniai  batai sveria net 25
svarus. Kokia nuostabi istorija!

Minėjime vyravo pakili, šventiš-
ka nuotaika – kaip galbūt prieš šimtą
metų, kai džiaugsmingai lipdami į SS
Eastland  „Western Electric” tarnau-
tojai tikėjosi maloniai praleisti dieną
gamtoje. Nevengta ir pajuokauti. Štai
prieš pradedant invokaciją, kunigas
Brandt liepė susirinkusiems atsi-
klaupti. Atsiklaupti!? Visi sutriko – kur,
ant cemento? Jaunas kunigas nusi-
šypsojo: „Just kidding...” Kita prele-
gentė – „Eastland Fellowship Autho-
rity” kuratorė, istorikė Alberta Adam-
son (pasipuošusi autentiška, 1915 m lai-
kotarpio suknele ir skrybėlaite iš
plunksnų)  patraukė susirinkusiuosius
per dantį: „Vargu, ar apsirengę taip,
kaip šiandien jūs atvykote į mūsų iš-
kilmes, derėtumėt prie SS Eastland ke-
leivių?” Iš tikrų jų, prieš šimtmetį į lai-
vą lipo moterys ilgomis suknelėmis ir
kostiumuoti vyrai – tarsi važiuodami
į didžiulę šventę. „Gal tik aldermanas
Burke su savo kostiumu ir šiaudine
skrybėle galėtų gražiai įsilieti į anuo-
metinę minią”, – pašmaikštavo istori-
kė. „Matote, gerbiamas Burke – ne tik
geras aldermanas, sąžiningai tarnavęs
savo rinkėjams beveik pusę amžiaus,
bet ir puikus Čikagos istorijos, ypač SS
Eastland tragedijos žinovas, – tarsi
jis pats būtų tos nelaimės liudytojas”,
– pastebėjo ir kunigas Brandt. Susi-
rinkę nusijuokė ir garsiai paplojo po-
litikos veteranui.

Iškilmės baigėsi vainiko nuleidi-
mu į Čikagos upę. Minėjimo organi-
zatoriaus Dave Nelson ir „Eastland
Memorial Society” steigėjo Karl Sup
dukros įmetė į vandenį nuostabų gel-
tonų, žalių bei raudonų gėlių vainiką.
O aš, tą rytą vilkėdamas lietuviškus
krepšinio marškinėlius, prispaudęs
prie širdies mažą JAV vėliavėlę, su liū-
desiu prisiminiau keturis mūsų tėvy-
nainius, kurie taipogi žuvo SS East-
land tragedijoje – Petronėlę Laurinai-
tę, Juozepą Ručinskaitę, Kotryną Kas-
paraitę ir Boleslovą Sivickį. Visi jie il-
sisi Amžiname poilsyje Šv. Kazimiero
kapinėse Čikagoje.

www.draugas.org/mirties.html

A † A
ALBINA PAŠKIENĖ RIPSKIENĖ

LOPETAITĖ

Mirė 2015 m. liepos 22 d. Phoenix, AZ.
Gimė 1932 m. spalio 3 d. Lietuvoje.
Gyveno Phoenix, AZ, anksčiau Evergreen Park ir Marquette

Park, IL.
Nuliūdę liko: vyras Kazys Ripskis; sūnus Raymond Paškus su

žmona Sandie; anūkas Raymond Paškus; sesuo Rose Fahey; duk-
terėčios Vickie Bartasius Burris ir Ona ,,Debi” Belk.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 30 d., 10 val. ryto Šv.
Kazimierio kapinėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Iškilmes sumaniai vedė Dave Ne-
lson, kurio senelis Elmer Nelson buvo
suvirintojas, gelbėjęs ne tik patį laivą,
bet ir skęstančiuosius. Dave Nelson iki
šiol neleidžia SS Eastland istorijai pa-
skęsti užmarštyje. Jis nuolat ją pri-
mena, skaito paskaitas, ruošia parodas.
Ne vieną dešimtmetį stropiai rinkęs šio
laivo istorinius eksponatus, neseniai
savo didelės apimties rinkinį Nelson

padovanojo Wheaton Center for His-
tory fondams. 

Kalbėjo ir SS Eastland keleivių pa-
likuonys. Tai danų, švedų, airių emig-
rantų vaikaičiai. Nors šioje nelaimėje
gyvybių  neteko nemažai čekų, jų pa-
likuonių, deja, iškilmėse nematėme.
Tiesa, kiek anksčiau, liepos 12 d. Bo-
hemian National Cemetery kapinėse
Čekijos Respublikos generalinis kon-

Ašaros upės dugne
Atkelta iš 1 psl.

Andrew Johnsen (d.) rankose – geležiniai jo senelio Iver, profesionalaus naro, batai, me-
nantys skęstančiųjų SS Eastland keleivių gelbėjimą. Kairėje – iškilmių vedėjas Dave Nel -
son.
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Prenumeruokime ir skaitykime
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Konsulatas keliasi į naujas patalpas
Pranešame, kad Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Či-
kagoje nevykdys priėmimo š. m. liepos 29–31 d. ir rugpjūčio 3–
4 d., kadangi vyks persikėlimas į naujas konsulato patalpas ad-
resu: 455 N Cityfront Plaza Dr., Suite 800, Chicago, IL 60611.

LR gen. konsulato Čikagoje info

Kviečiame į gegužinę
Beverly Shores Lietuvių klubas rengia Vasaros gegužinę, skirtą Beverly Sho-
res Lietuvių klubo 60-mečiui. Gegužinė vyks rugpjūčio 8 d., šeštadienį, 2
val. p. p. ,,Lituanica’’ parke. Kviečiame atvykti buvusius, esamus klubo narius
ir visus norinčius smagiai praleisti laiką, skaniai pavalgyti, padainuoti, išbandyti
laimę loterijoje, pasigėrėti paminklu S. Dariui ir S. Girėnui. Tad iki pasimatymo
Vasaros gegužinėje  ,,Lituanica” parke. Pasiteirauti galite: rutasida@hot-
mail.com.

Beverly Shores Lietuvių klubo info

MEnO8DIEnOS – 2015 m. rugpjūčio 25–30 d.

Kviečiame visus kūrybinės dvasios žmones, nuo 21 m. iki pensijinio am-
žiaus, praleisti 8 dienas neringos gamtoje. Žiniomis pasidalins ir praktinius
užsiėmimus ves profesionalai lietuviai dailininkai, menininkai, rašytojai. Siūlo-
ma gausi užsiėmimų bei pamokų įvairovė, kiekvieną vakarą vyks teminės va-
karonės. Programa vedama lietuvių kalba ir skirta meno mėgėjams. Galima už-
siregistruoti ir daliniam laikui. Daugiau informacijos ir registracijos anketas ra-
site Neringos svetainėje: 

http://www.neringa.org/forms/2015_meno8.pdf
Taip pat galite kreiptis į Danguolę Kuolienę: 
danguole@kuolas.com, tel. 781-383-6081

Donatas Januta. ,,Lietuviški takai”
Vilnius, 2015 m., 300 psl.
Šioje gausiai iliustruotoje knygoje pri-
statomi San Francisco advokato, istorijos
tyrinėtojo Donato  Janutos rašiniai apie
šiandienos ir praeities Lietuvą ir lietuvius.  

Aptarti santykiai tarp lietuvių ir
žydų. Pristatyti Lietuvos karžygiai, tarp ku-
rių generolai Povilas Plechavičius ir Vin-
cas Vitkauskas, bei kovojusieji Afganis-
tane.   Aprašyti Amerikos lietuviai ko-
munistai, jų gyvenimas ir veikla, jų susi-
kirtimai su į JAV atvykusiais ,,dipukais”. Pri-
siminti du Amerikoje gimę lietuviai, ku-
rie Lietuvoje tapo mirtini priešai – parti-
zanas Adolfas Ramanauskas ir išdavikas
Juozas Markulis...

Daug kitų žmonių, įvykių, ir vaizdų iš
lietuvių gyvenimo bei veiklos rasite šia-
me rinkinyje. Autorius paseka ir lietuvių
pėdsakus Baltarusijoje, Prūsijoje, Lenki-
jos Suvalkų krašte, Latvijoje. Knyga skirta visiems, kas domisi Lietuva, lietuviais,
jų veikla ir gyvenimu.

Knygą ,,Lietuviški takai” galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.
Kaina – 25 dol. 

(Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc.,
persiuntimas paštu – 5 dol.)

Teiraukitės tel. 773-585-9500

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

Š. m. liepos 14 d. įvyko LF naujos valdybos pirmasis posėdis. Iš kairės LF valdybos nariai:
Alina Akulič, Daiva Litvinskaitė, Milda Davis, Austėja Sruoga, LF valdybos pirmininkas Ma-
rius Kasniūnas ir LF administratorė Jūratė Mereckienė. Vidos Bieliauskienės nuotr.

Naujos Letuvių Fondo valdybos posėdis

Specialiosiose olimpinėse žaidynėse LA
Lietuvai atstovauja 13 sportininkų

Specialiąsias žaidynes Los Angeles atidarė JAV prezidento žmona Michelle Obama. 
AP nuotr.

Šeštadienį Los Angeles prasidė-
jusiose specialiosiose olimpinėse žai-
dynėse už Lietuvą rungsis 13 atletų.
Rimvydas Kriauzlys, Raimondas Vai-
cekauskas, Rūta Tuskenytė ir Aurimas
Jasiulionis dalyvaus lengvosios atle-
tikos varžybose, Julius Rėksnys, Au-
gustė Šerpytytė ir Kristupas Von Grav-
rock-Goes – plaukimo, Alfredas Šimas
ir Julija Vanagaitė – bočios, Solventa
Kapačiauskaitė ir Algirdas Uscila – sta-
lo teniso, o Justinas Bladika ir Kristi-
na Kirilesku – sunkumų kilnojimo
varžybose.

Specialiose žaidynėse dalyvauja
apie 6,5 tūkst. atletų iš 165 šalių, var-
žomasi 25 sporto šakose. Dalyvių am-
žius svyruoja nuo 8 iki 71 metų.

Specialiosios žaidynės buvo su-
kurtos JAV prezidento John Kennedy
sesers Eunice Kennedy Shriver ini-
ciatyva, kad intelekto sutrikimų tu-
rinčių žmonių gyvenimas įgytų dau-
giau spalvų.

Pirmosios specialiosios žaidynės
buvo surengtos 1968 metais Čikagoje.

ELTA

Lietuvos rinktinė išlydėta į Europos
jaunimo olimpinį festivalį Gruzijoje

Jaunųjų sportininkų palydose dalyvavo Prezidentas Valdas Adamkus ir LTOK prezi-
dentė Daina Gudzinevičiūtė (k.). Dainiaus Labučio nuotr.

Iš Vilniaus oro uosto į Tbilisyje
(Gruzija) vykstantį Europos jaunimo
olimpinį festivalį išvyko jaunieji Lie-
tuvos lengvaatlečiai, plaukikai, dvi-
ratininkai, gimnastai ir tenisininkai.
Dziudo imtynininkai jau stovyklauja
Gori mieste ir pasibaigus stovyklai va-
žiuos tiesiai į festivalį.

Sėkmės jauniesiems sportinin-
kams ir jų treneriams linkėjo Prezi-
dentas Valdas Adamkus, Lietuvos tau-
tinio olimpinio komiteto (LTOK) pre-
zidentė D. Gudzinevičiūtė.

Sportininkams festivalyje talkins

16 trenerių, šeši medikai ir trys misi-
jos nariai. Kartu su delegacija į Tbili-
sį teisėjauti gimnastams išvyko ir du
teisėjai iš Lietuvos – Jevgenijus Iz-
modenovas ir Diana Bludova.

13-ajame Europos jaunimo vasaros
olimpiniame festivalyje rungtyniaus
apie 3,5 tūkst. 14–18 metų sportininkų
iš 50-ies valstybių. Lietuvai atstovaus
45 sportininkai, kurie rungsis šešiose
sporto šakose – lengvojoje atletikoje,
dviračių sporte, dziudo, gimnastikoje,
tenise ir plaukime.                         ELTA


