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Vytis, matomas 
iš kosmoso – 7 psl.

Iš Čikagos lietuvių
gyvenimo – 5 psl. 

Liepos 6-ąją, Lietuvos Valstybės – karaliaus Min-
daugo karūnavimo – dieną Čikagos lietuviai da-
lyvavo ak cijoje „Tautiška giesmė aplink pa saulį”

ir giedojo valstybinį himną. Šiais metais susibūrimui
pasirinkta kita itin garsi bei gausiai lankoma vieta –
laisvalaikio centras Navy Pier, švenčiantis savo 100-me-

čio jubiliejų. Lietuvos generalinis konsulatas Či ka goje
ir Nacionaliniai Amerikos lietuvių šlovės rūmai subūrė
tautie čius prie neseniai atnaujinto apžvalgos rato
„Ferris wheel”, kuris 1893 m. buvo sukurtas būtent Či-
ka goje.

– 2 psl.

VITALIUS ZAIKAUSKAS

Minint Lietuvos karaliaus Min dau go karūnavimo
dieną, liepos 6-osios ryte šimtai žmonių susi-
rinko prie Lietuvos Prezidentūros Vilniuje, S.

Daukanto aikštėje. Prezidentė Dalia Grybauskaitė pa svei-
kino susirinkusius miesto sve čius, šalies vadovus, ka-
riškius, išsiri kiavusią paradui Lietuvos kariuo me nės
Garbės sargybos kuopą, vilnie čius: 

„Brangūs Lietuvos žmonės, ši die    na ateina pas mus

vainikuota karaliaus Mindaugo vardu. Kad pažvelgtu-
me į save istorijos tėkmėje. Kad pa jaustume ypatingą ryšį
su savo Tė vyne. Jo mums reikia, kad visada ma tytume
savo kryptį – Lietuva čia gy venantiems žmonėms turi
būti sau giausia, geriausia valstybė. Tokį orien  tyrą ver-
ta nešiotis ir mintyse, ir šir dyje. Galvodami apie Lietu-
vos atei tį, kaip atvira, draugiška šalis ste  bime ir rea-
guojame į viską, kas vyksta pasaulyje. Ir ypač – Europoje,
kurios dalimi visada buvome ir bū sime.

– 3 psl.

Diena, kai visi tampa vienu

S. Daukanto aikštėje nuaidėjo patrankų salvės, paskelbusios šventės – Mindaugo karūnavimo dienos – pradžią.  
Martyno Ambrazo nuotr.

Himno giedoti Čikagos lietuviai

susibūrė prie miesto simbolio – „Ferris wheel”
Valstybės dienos proga – lietuviškos spalvos Čikagos dangoraižių fone. Jono Kuprio nuotr.



T. ALGIS BANIULIS, SJ

Penkioliktojo eilinio sekmadie-
 nio Evangelijoje aprašytas vieno
Įsta tymo mokytojo ir Jėzaus pa-

sikalbėjimas, o gal teisingiau būtų sa-
kyti – Jėzaus mėginimas, kuris pa-
kviečia su simąstyti kiekvieną. Klau-
siantysis buvo išsilavinęs žydų teolo-
gas, gerai žinantis Įstatymą. Tačiau žy-
dai turė jo ir begalę įvairiausių prie -
sakų, ku riuos buvo sunku ne tik įvyk-
dyti, bet ir prisiminti. Kai kurie Įsta-
tymo mo kytojai net mėgino tuos prie-
sakus nu stumti šalin, o visa koncent-
ruoti ties vienu – meilės įsakymu.
Pradžioje tą pačią mokyklą baigęs ap-
aštalas Pau lius taip apibūdino savo
mokslą: ,,Vi sas  įstatymas telpa vie-
name sakinyje – mylėk Viešpatį Dievą
visa širdimi... mylėk savo artimą kaip
save patį” (Gal.5,14 ). Bet kaip tik iš čia
kilo pro blema. Pradžioje artimųjų ieš-
kota tarp savo giminių arba tik Izrae-
lio tau toje. Tačiau Rašto aiškintojai, ti-
 kėdami, kad yra vienintelis Dievas, su-
 prato, jog Jis turi būti visos žmonijos
Dievas, ir todėl gal reikėtų artimu lai-

kyti kiekvieną žmogų, nesvarbu, ko-
kios jis būtų rasės ar tautos. Džiu gu,
kad Įstatymo aiškintojas, nors ir ban-
dydamas kalboje sugauti Jėzų, ieš ko
tiesos. Jis klausia: ,,Mokytojau, ką tu-
riu daryti, kad laimėčiau amži nąjį gy-
venimą?” Jėzus įtraukia Įsta ty mo mo-
kytoją į dialogą, klausda mas: ,,O kas
parašyta Įstatyme?” At sa kymas Jė-
zui nuskamba teisingai: ,,Mylėk Vieš-
patį, savo Dievą, visa šir dimi, visa
siela, visomis jėgomis ir vi su protu, o
savo artimą kaip save pa tį”. Jėzui be-
liko tik pagirti už teisin gą atsakymą.
Tačiau Jėzus išgirdo  nau ją klausimą:
,,O kas gi mano artimas?” Tai vėl at-
skleidžia, kad klausiantysis yra atvi-
ras ir pasiruošęs mokytis. Tai labai
svarbu ir mums. 

Atsakydamas klausiančiajam Jė-
 zus papasakoja palyginimą apie gai les-
tingąjį samarietį. Apie tai, kaip žmo gus
pakeliui iš Jeruzalės į Jeri chą užpuo-
lamas plėšikų. Apiplėšia mas ir pus-
gyvis paliekamas gulėti kelkraštyje.
Pro šalį praeina kunigas, vėliau ir le-
vitas, tačiau jie stengėsi kuo greičiau
pasišalinti iš įvykio vietos. Gal patys
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buvo pilni baimės, gal labai skubėjo ar
nenorėjo susitepti. O štai praeidamas
samarietis, ku ris nepriklauso Izraelio
bendruome nei, pasilenkia prie su-
žeisto svetim šalio, dezinfekuoja žaiz-
das vynu, už pi la aliejaus, kad mažiau
skaudėtų, žaizdas apriša, užsikelia
ant gyvulio ir pristato į užeigą. Užei-
gos šeimi ninkui paduoda du denarus.
Tai dvie jų dienų uždarbis. Pažada at-
lyginti visas išlaidas, jei užeigos šei-
minin kas jų turės daugiau.

Štai ir Jėzaus atsakymas į klau si-
 mą: ,,O kas gi mano artimas?” Kiek vie-
nas, kuris yra bėdoje, kuriam rei kalin-
ga pagalba. Jėzus pats klausia Įstaty-
mo mokytojo: ,,O kaip tau atrodo?” Iš
pasakojimo išryškėja sponta niškas at-
sakymas: ,,Tas, kuris parodė gailes-
tingumą”. Apiplėštajam ir su žeis  tajam
artimas buvo samarietis. Artimu tapo
padėdamas jo bėdoje. Jėzus siunčia:
,,Eik ir tu taip daryk”. Siunčia mus vi-
sus – eikite pas kitus, varge esančius,
nenusisukite nuo jų. Vaduokite at-
skirtuosius, apleistus, esančius izo-
liacijoje, vienišus. 

Nelaukime, kol kitas padarys man
ką gera, o patys ieškokime žmo nių, ku-
riems galėtume kaip nors pa dėti, ar
bent nepraeikime pro šalį. Ir Jėzus tam
įsikūnijo, tam atėjo į šią že mę, kad pa-

Atkelta iš 1 psl.

Kadangi Jungtinės Amerikos Valstijos vos prieš
dvi dienas šventė savo Nepriklausomybės dieną,
buvo sugiedotas ir JAV himnas. Netrukus po akci-
jos dalyviai džiaugėsi vasarą Čikagos gyventojams
dovanojamais fejerverkais. 

Generalinis konsulatas džiaugiasi, jog tradici-

ja liepos 6 d. vienin gai giedoti Lietuvos himną Či-
kagoje gyva nuo pat jos pradžios – 2009 metų. Kele-
tą metų lietuviai burdavosi jiems brangiose bei
vienijančiose vietose: kultūros centruose, restorane,
prie baž nyčios ir kitur. Praėjusiais metais gimė nau-
ja tradicija Lietuvą sveikinti iš garsiausių miesto vie-
tų: 2015 m. – prie Čikagos skulptūros „Dangaus var-
tai: („Cloud Gate”), o 2016 m. – gausiausiai lanko-

mame, uni kaliame tolyn į ežerą supiltame Navy Pier.
Tokiu būdu čia gyvenantys tautiečiai išdidžiai pa-
sauliui primena savo Tėvynės vardą – Lietuva.

Dėkojame visiems, prisidėju siems prie akcijos
sėkmės: Jonui Pla takiui, Algimantui Barniškiui, Ni-
jo lei Shuberg, Jūratei Grabliauskienei ir kt. 

LR generalinio konsulato Čikagoje info

dėtų mums visiems – nuo dėmės su-
žeistiems. Jis nelieka abe jin gas. Ima
ant pečių sunkią mūsų visų uždėtą naš-
tą ir užmoka už mūsų išgydymą di-
džiulę kainą – atiduoda sa vo gyvenimą,
kad mes galėtume gy venti. Jo kelionės
į Žemę tikslas – pa dėti kiekvienam su-
žeistam ir ken čian čiam. 

Sekime Jį.

Himną giedojo Čikagos lietuviai

Su vėliavomis rankose ir meile širdyse Čikagos Navy Pier susirinkę lietuviai giedojo Lietuvos himną. Jono Kuptio nuotraukos
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Diena, kai visi tampa vienu

Atkelta iš 1 psl.

Iš savo istorijos žinome: būna vis ko. Karų ir
marų, okupacijų ir trem čių, skaudžių pralaimėjimų
ir per ga lių. Visoms tautoms, kurioms tenka gin ti
savo laisvę, esame gyvas įrodymas – laimėti įma-
noma. Tai kartoja me ir sau. Visi geri pokyčiai, vi-
sos pro tingos reformos yra įmanomos. Viskas – mūsų
rankose. Kiekvienas esame atsakingas, kad mūsų
valstybėje būtų kuo daugiau teisingų spren dimų, sėk-
mės džiaugsmo. Ir tokio stip raus laisvės jausmo, kaip
šią – Valstybės dieną...”

Trys salvės

Aikštėje – daugybė tautinių ir valstybinių vė-
liavų, visų Lietuvos miestų ir miestelių herbinės vė-
liavos.  

Pagerbiami vos prieš valandą Prezidentės aukš-
čiausiais įvertinimais apdovanotieji mokslininkai,
me nininkai, didžiausios pagarbos už nuopelnus
valstybei, už lietuvybės puoselėjimą ir Lietuvos
vardo gar si nimą pasaulyje nusipelnę vyrai ir mo-
terys. Tarp apdovanotųjų – ir čikagietis lietuviš kos
kultūros puoselėtojas išei  vijoje Juozas Jonas Poli-
kaitis.

Trimis patrankos salvėmis – vals tybei, šalies va-
dovams ir Lietu vos žmonėms – pradedama šventė,
taip pat paskelbiama Moksleivių Dai nų šventės
pradžia. 

Paskutinis „Anties” skrydis

O išvakarėse Trakuose, pilies kie me, su savo ger-
bėjais jau visiems laikams atsisveikino legendinė
grupė „Antis”. Paties įvairiausio amžiaus žiūrovai
kartu su Algirdu Kaušpėdu traukė žinomas jos dai-
nas. Koncertą stebėjusi Prezidentė Dalia Grybaus-
 kait ė grupę palydėjo šiais žodžiais: „Grupė ‘Antis’ nie-
kada nepataikavo, nesistengė taikyti į madą, tačiau
bū dama unikali įkvėpė šimtus tūk stančių širdžių ti-
kėti Laisve ir nebijoti jos siekti. Šiandien baigiasi jos
skrydis. Tačiau muzika ir idėja išliks amžiams. Ačiū
‘Ančiai’! Už tai, kad buvo, kūrė ir veikė Lietuvai”.

Kultinis Lietuvos roko kolektyvas, suburtas
kaip pokštas vienam va karui, savo pirmąjį pasiro-
dymą su rengė 1984-ųjų gruodžio 31 dieną. Ne trukus
grupė „Antis” tapo neatski ria ma mūsų šalies kovos
už Nepri klausomybę istorijos dalimi – kolektyvo pa-
sirodymai „Roko maršuose”, pagalba Sąjūdžiui,
muzika ir tekstai, geliantys sovietinei sistemai,
tapo įkvėpimu šimtams tūkstančių lietuvių, kovo-
jančių už šalies Laisvę.

Pasibaigus iškilmėms S. Daukan to aikštėje,
vieni patraukė į netoliese esančią Arkikatedrą, ku-
rioje buvo aukojamos šv. Mišios.

Kiti vilniečiai pėdino prie Balto jo tilto, kur Lie-
tuvoje gyvenantys ukrainiečiai, šios šalies amba-
sados dar buotojai surengė padėkos Lietu vai popie-
tę. Ši tauta pastaraisiais me tais jaučia didžiulį Lie-
tuvos palaiky mą kovoje už savo laisvę, o Preziden-
tė D. Grybauskaitė tiesiog dievinama Ukrainoje. Visi
lietuviai, vienokiais ar kitokiais tikslais apsilankę
Kijeve ar kuriame kitame Ukrainos mieste, sugrįžę
namo pasakoja neįtikėtinus įspūdžius – su kokia pa-
garba ten su tinkami ir išlydimi.

Tretieji iš Prezidentūros aikštės, su Vyčio vė-
liavomis rankose, nuėjo per senamiestį, link mies-
to gynybi nės sienos. Čia buvo duotas startas šven-
tiniam bėgimui „Valstybė – tai tu”. Kiekvienas bė-
gikas nešė po vėliavą.

Šventė išsibarstė po visą šalį 

Būtų be galo sunku išvardinti visus Valstybės
dienos renginius. Dar sunkiau išrinkti, kur vyko pa-
tys įspū dingiausi renginiai. Štai Kaune jų vyko de-
šimtys: nuo iškilmingų ka rinių rikiuočių iki  jaus-
mingų susitikimų.

30 kilometrų nuo Kauno, nuosta baus grožio
miestelyje – Vilkijoje, įsikūrusio ant pasakiško
grožio Ne muno skardžio ir upės vingio, aukščiau-
sias Kauno rajono savivaldybės apdovanojimas
buvo įteiktas Valdui Adamkui – už dėmesį rajono
bendruo menei, jaunimo pilietiškumo ska  tinimą, ap-
linkosaugos idėjų sklai dą per draugiją „Gerumo
ąžuolas”. Čia Prezidentas atvyko su gerai nu sitei-
kusia žmona Alma.

V. Adamkus aktyviai dalyvauja „Gerumo ąžuo-
lo” draugijos veikloje. 2006 metais įkurtas pilietinis
sambūris Kauno rajone ir kitose Lietuvos vietose pa-
sodino tūkstančius ąžuolų. Vieną tokį ąžuoliuką V.
Adamkus yra pasodinęs Vilkijoje. Kartu su „Geru -
mo ąžuolo” draugija Prezidentas pri sidėjo atstatant
sudegusią Paštuvos Šv. Barboros bažnyčią.

Alytiškiai laidė aitvarus. Prieš tai šio miesto me-
nininkai juos buvo išpaišę pačiais įmantriausiais
pieši niais, nematytomis neregėtomis spal vomis.
Iš padangių šie aitvarai sulėkė į miesto salę ir bus
galima jais gėrėtis dar porą mėnesių.

Didžiuliai renginiai vyko Klaipė doje, Panevė-
žyje, Šiau liuose, Mari jam polėje, Utenoje, Ma žei kiuo-
se ir kt.  

Vienintelis mūsų karalius

Pranešama, kaip Valstybės dieną minėjo Ka-
raliaučiaus srities lie tu viai – jie, persikėlę per Ne-
muną, kartu su tautiečiais šventė ant Ram byno kal-
no. 

Liepos 6-oji siejama su pirmojo suvienytos
Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindau-
go vaini ka vimo karaliumi švente. Su jo vardu sie-
jamas Lietuvos valstybės susida rymas XIII amžiu-
je. Tai šis Lietuvos karalius nutiesė Lietuvai poli-
tinius, ekonominius ir kultūrinius ryšius į mo-
dernią Europą. 

Istorikų teigimu, pirmasis ir vie nintelis Lie-
tuvos karalius buvo asme nybė, pranokusi savo
epochą politine strategija, mentalitetu ir dvasine jė -
ga. Šaltiniuose jis vadinamas Min dau gu Išmintin-
guoju, mat sugebėjo vykdyti tokią politiką, kuri nie-
kais pavertė Kryžiuočių ordino planus.

Ypač reikšmingas Mindaugo po litikos žingsnis
buvo krikščionių ti kėjimo priėmimas 1251 metais.
Tų me tų liepos 17 dieną paskelbta popie žiaus bule
buvo pripažinta Lietuvos karalystė ir duotas nuro-
dymas karū nuoti Mindaugą.

Karalius Mindaugas ir kunigaikštienė Morta
buvo vainikuoti 1253 metų liepos 6-ąją. Karaliaus vai-
 niką Mindaugui suteikęs Romos po piežius tuomet
įkūrė ir pirmąją Lie tuvos vyskupiją.

Jaunos valstybės galimybes dar viduramžiais
integruotis į krikš čio niškąją Europos kultūrą, kar-
tu plėtojantis ir baltiškajai kultūrai, nutrau kė ka-
raliaus Mindaugo ir jo sūnų, sos to įpėdinių, nužu-
dymas 1263 metais.

Latvijoje, Agluonos miestelyje, visai netoli sie-
nos su Lietuva, prieš porą metų buvo atidengtas pa-
minklas Lietuvos karaliui Mindaugui ir jo žmonai
Mortai. Šiemet čia suvažiavo daug Latvijoje gyve-
nančių lietuvių – įvyko didžiulė šventė. Manoma,
kad Agluonoje jis buvo nužudytas, o toje vietoje, kur
tikėtina yra jo kapas, ir stovi šis paminklas. Prie jo
kartu su viso pasaulio lietuviais buvo gie damas Lie-
tuvos himnas. 

Beje, kaip žinote, Vilniuje yra Ka raliaus Min-
daugo tiltas per Nerį, vi sai netoli nuo Arkikatedros.
Čia 9 val. vakaro „Tautinė giesmė” buvo sugie dota
… specialiame išpuoštame tro leibuse.

Tūkstančiai balsų

Kaip jau minėjau, Prezidentūros aikštėje ryte
buvo oficialiai paskelbta Lietuvos moksleivių dai-
nų šventės  „Tu man viena” pradžia.

Joje iš visos šalies susirinkę vai kai Vingio
parke užtraukė „Lietu viais esame mes gimę”. Visa
programa buvo transliuota per televiziją. Dai nų
šventėje dalyvauja per 800 kolektyvų: 246 chorai, 252
šokėjų kolektyvai, 202 ansamblio vakaro ko lektyvai,
60 pučiamųjų, 40 akor deo nininkų orkestrai, 35 or-
kestrų choreografinės grupės ne tik iš Lietuvos, bet
ir iš Latvijos, Lenkijos, Rusijos. Šventėje iš viso da-
lyvauja daugiau nei 22 tūkst. mokinių.

Lietuvos dainų švenčių istorija prasidėjo 1924
m. Lietuvos mokslei vių dainų šventės atskirai pra-
dėtos rengti nuo 1964 metų. Tada joje dalyvavo ir šių
eilučių autorius, jūsų nuolankus tarnas. Beje, šie-
met buvo atlikta daina „Tau, mano mamyte”, kuri
buvo dainuota ir tuomet.   

Dainų ir šokių švenčių tradicijos Baltijos vals-
tybėse 2003 m. buvo įra šytos į UNESCO Reprezen-
tatyvųjį žmo nijos nematerialaus kultūros pa veldo
sąrašą.

Iš visų Lietuvos miestų ir mies telių 20 tūks-
tančių vaikų atliko be veik keturių valandų prog-
ramą. 

O 9 val. vakaro, teletiltais buvo susijungta su vi-
somis keturiomis Lietuvos istorinėmis sostinėmis:
Tra kais, Kernave, Kaunu ir Vilniaus Vin gio parko
estrada ir kartu su viso pa saulio tautiečiais sugie-
dotas Lietu vos himnas.

Kiek ir kokiuose Lietuvos miestuose, mieste-
liuose, kaimuose ir kai meliuose buvo giedota kar-
tu, bus su skaičiuota kiek vėliau. Tačiau jau da bar
žinoma, kad giedojo visuose pa sau lio žemynuose,
daugybėje šalių: nuo Australijos, Japonijos, Kinijos,
Indijos, Naujosios Zelandijos, beveik kiekvienoje Eu-
ropos šalyje, ir su pran  tama, Šiaurės bei Pietų Ame-
ri koje… 

Jau tapusi tradicija „Tautiška gies mė aplink pa-
saulį” gimė prieš aštuonerius metus, kai „Tūks-
tantme čio odisėjos” metu jachta „Amber sail” apsukę
Žemės rutulį ir aplankę pasaulio lietuvių ben-
druomenes, bu riuotojai pakvietė visus tautiečius
švęsti Lietuvos vardo tūkstantmetį visiems vie-
ningai vienu metu gied ant Lietuvos himną. Ši uni-
kali inicia tyva tapo mūsų laikų, mūsų Tėvynės ne-
atsiejama dalimi.

Garbingą apdovanojimą iš Prezidentės rankų priėmė
žinomas visuomenininkas, JAV LB Prezidiumo pirminin-
kas, „Draugo” leidėjų tarybos narys Juozas Polikaitis. 

Prezidentė D. Grybauskaitė negalėjo neatvykti į Grupės
,,Antis” atsisveikinimo koncertą. 

Didžiausias Moksleivių dainų šventės renginys vyko
Vingio parke. Jame dirigavo ir iš Los Angeles specialiai
atvykęs Kęstutis Daugirdas. 

Prezidentūros, ELTA (Gedimino Savickio), 
,,Facebook” nuotraukos
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TELKINIAI

ROMA BANDZIENĖ

Birželio 19 d. Clevelande vyko ma sinio
Baltijos tautų trėmimo į Si birą minėji-
mas. Šis minėjimas vyksta kiekvienais
metais vienoje iš trijų – lietuvių, latvių
ar estų – bažnyčių. Šiais metais susi-
rinkome latvių evangelikų liuteronų
bažnyčioje prisiminti ir pasimelsti už žu-
vusius Sibire žmones, stalininio geno-
cido aukas.

Pradžioje susikaupę, skambant
vargonų muzikai, kurią atliko
latvių vargonininkė Liga Zeme-

sarajs, ap mąs tėme baisiuosius birželio
įvy kius. Po to vyko iškilminga vėliavų
pro cesija. Vėliavas nešė A. Gudėnas, L.
Krumins, A. Nasvytis, P. Noviks, A.
Puussaar, J. Resnis ir P. Maciulevi-
 čius. Giedojome JAV  himną, jausda-
 miesi dėkingi šiai šaliai už galimybę
viešai reikšti savo įsitikinimus ir mels-
tis už savuosius, kentėjusius ir žuvu-
sius tremties baisybėse.

Latvių dvasininkė dr. Sarma Eg lite
susirinkusiųjų apmąstymus lydė jo
liūdna malda, primindama ne tik mūsų
žuvusius ir nukentėjusius arti muosius,
bet ir neseniai sušaudytus žmones Or-
lando mieste, Floridos valstijoje, taip
pat neseniai mirusį, ypač Baltijos tau-
toms nusipelniusį, didžiai gerbiamą se-
natorių George Voino vich. Visi atsi-
liepėme: Dieve, mes ne pa miršime!

Po maldos giedojome amerikie čių
religinį himną „Mūsų tėvų tikėjimas”
(Faith of  our Fathers). Klau sė mės 22-
osios psalmės, kurią skaitė Zen ta Ap-
inis. Šv. Kazimiero bažny čios choristės
Virginija Juodišiūtė-Ru binski, Aušra
Barzdukaitė-Babic kienė ir vargoni-
ninkė Roma Voronec kaitė-Bandzienė
giedojo giesmę „Ma rijos varpelis”. Buvo
perskaitytas Evangelijos pagal Luką
skaitinys. Po to meditavome, klausy-

VILIJA VAKARYTĖ

Šilto vasaros sekmadienio, birže-
lio 19 d., rytą Brighton Parko
apy lin kės lietuviai buvo susi-

rinkę šv. Mi šioms. Kun. Gediminas
Keršys laimino tėvus Tėvo dienos pro-
ga. Po pa maldų visi parapijiečiai buvo
pa kvies ti į mokyklos kavinę, kur lau-
kė gardūs pietūs. Atvykęs Lietuvos

gen. konsulas Čikagoje Marijus Gu-
dynas pasveikino Brighton Parko apy-
linkę ir Salomėją Daulienę jos jubilie-
jinio gimtadienio proga. Jubiliatę taip
pat sveikino ALTo pirm. Saulius Kup-
rys ir JAV LB Vidurio Vakarų apygar-
dos pirm. Birutė Kairienė. Už lietuvy-
bės puoselėjimą jai dėkojo Lietuvos is-
to rijos mylėtojų ir ieškotojų klubas.
Me  ninę programą atliko Brighton Par-

 ko choras: Joninių proga pasipuo šęs gė-
lių vainikais jis gražiai dainavo lietu-
viškas estradines dainas, ku rioms pri-
tarė įvairūs muzikos instrumentai!
Pertraukose tarp dainų cho ro pirmi-
ninkė Vilija Vakarytė pasa kojo apie Jo-
ninių šventės papročius. Pagauti sma-
gios, šiltos, šventiškos nuo taikos pa-
rapijiečiai ir svečiai įsijungė į choro ve-
damų dainų pynę. Vy ko įdomi loterija,

kurioje buvo daug lietuviškų medžio
drožinių. O norint šiuos laimėti, reikėjo
sėkmingai įmes ti kamuolį į krepšįŃ 

Popietė buvo linksma, Brighton
Parke ilgai aidėjo dainos! 

Kviečiame visus kas sekmadienį 10
val. r. atvykti į lietuviškas šv. Mišias
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra-
sidė ji mo bažnyčioje, 2745 West 44th
St., Čikagoje.

Lietuviai, latviai ir estai kartu minėjo trėmimus

damiesi Virgi ni jos Juodišiūtės-Rubinski
kanklė mis atliekamos „Lietuva brangi”.

Pamokslą sakė latvių baptistų dva-
 sininkas dr. Paul Barbins. Jis kal bėjo
apie tai, kad mokslas įrodė, jog gamtoje
niekada nebūna tuštumos. Tuštuma vi-
suomet kažkuo užpildoma. Dr. Bar-
bins išreiškė susirūpini mą dėl pra-
rastų žmonių, Sibiro tremtinių, kurių
netektis atvėrė tuštumą mūsų širdyse
ir gyvenimuose. Jis bu vo susirūpinęs,
kad tą tuštumą už pil d ė neigiamybės –
depresija, alkoho liz mas, savižudybės,
politinis nesąži ningumas, religijos ne-
paisymas ir t.t. Jo nuomone, ir aš jam
pritariu, išeitis yra – reikia vėl priar-
tėti prie religijos ir Jėzaus mokymo,
skirti laiko dvasi nei veiklai.

Po pamokslo visi meldėmės, kal bė-
dami „Tėve mūsų”. Kiekvienas sa va
kalba – lietuvių, latvių, estų. Gie dojome
„Tai mūsų daina” pagal suo mių kom-
pozitoriaus Sibelijaus melo diją.

Toliau estų, latvių ir lietuvių dva-
 sininkai kalbėjo trumpas, prasmin-
gas maldas. Po jų giedojome tautinius
himnus.

Po maldų susirinkome į kavinę,
kur darbščios latvių moterys buvo su-
 ruošusios gausias vaišes. (Negalė jau
susilaikyti ir suvalgiau daug bandelių
su lašinukais. Tikras skanumynas!)

Kavinėje klausėmės trumpų kal bų,
kurias vedė ir kalbėtojus pristatė ren-
ginio komiteto pirmininkė Mylita Nas-
vytienė. Dėkojame jai už didelį dar bą
organizuojant šiuos minėji mus. 

Klausėmės estų garbės konsulės
Mary Nippert kalbos. Ji priminė pag rin-
dinius istorijos faktus, kurie nulė mė
baisiuosius trėmimus. Nors ir ži no me
istoriją, kartais vėl reikia ją iš girsti, kad
iš naujo įvertintume, ką tai reiškia
kiekvienam iš mūsų. Pri siminiau savo
gyvenimą tarybiniais laikais ir tėtės pa-
sakojimus apie mo čiutės ir dėdės Vyto

ištrėmimą, kaip nepilnamečiam, liku-
siam be mamos, jam buvo sunku auginti
mažąją sesu tę Danutę. Mąsčiau apie
save ir savo vaikus, gyvenančius čia,
Amerikoje. Nors šiam kraštui esu dė-
kinga už ge rą gyvenimą, vis dėlto čia
jaučiuosi svetima. Ir sugrįžus į Lietuvą
būtų sun ku. Mano sesutė Svaja sako, jog
norint išgyventi, reikėtų daug kapitalo.

Kavinėje, prie stalo, klausiausi
Izoldos Juodišienės pasakojimo apie šv.
Jė zaus širdies paveiksliuką, kurį jos
mo čiutė prikabino prie tvoros, ir vė liau
rusai, atvažiavę šeimos suimti, tik ap-
sidairė ir nuvažiavo šalin. Taip pat Auš-
ros Babickienės prisiminimų, kaip bū-
dama vaikas pro langą matė ešalonus
su tremtiniais, kaip motina tremtinė
atidavė jiems savo kūdikį, pra šydama
nuvežti giminėms, nes kelionėje vis
tiek numirsiąs.

Taip pat turėjome progos pama tyti
įdomią dokumentinės medžiagos pa-
rodą, kurią parengė Viktoras Stan kus
ir Rūta Degutienė.

Turbūt nesuklysiu sakydama, kad
absoliučiai visi lietuviai, nesvarbu,
kur gyventų, yra paveikti tarybi nio ge-
nocido. Labai svarbu šių įvykių nepa-
miršti. Ruošdamasi rašyti šį straipsnį
paklausinėjau dar vienos tau tos, slo-
vėnų, atstovo, Švč. Marijos katalikų
bažnyčios, kurioje dirbau muzikos va-
dove, kunigo John Kumse apie slovėnų
kovas su Jugoslavijos komunizmu ir
genocidu. Ir kunigas mano, kad labai
svarbu nepamiršti tų įvykių, kad jie
niekada nepasikartotų.

Baigdama visų vardu dėkoju dva-
 sininkams Juozui Bacevičiui, dr. Paul
Barbins, dr. Sarma Eglite, kurie lydė-
jo mūsų mintis maldomis. Ypač dėko-
jame Baltijos-Amerikos komitetui ir jo
75-iems nariams už minėjimo organi-
zavimą. Tikimės, kad ir toliau rinksi-
mės prisiminti savųjų ir už juos pasi-
melsti. Ačiū visiems už dalyvavimą.

Pirmoje eilėje iš k.: A. Nasvytis, A. Gudėnas, M. Nasvytienė, J. Resnis, M. Nippert, K. Russ,
E. Puussaar, A. Puussaar. Antroje eilėje: P. Noviks, I. Bublienė, P. Maciulevičius.

Brighton Parko apylinkės šventė

LR gen. konsulas Čikagoje M. Gudynas. Brighton Parko parapijos  choro naria (iš k.): Palmyra Gylienė, Nijolė Grinciūtė, Vladas Ky-
bartas, Viktoras Kelmelis ir Ligita Barniškienė.                                              V. Vakarytės nuotr.

Choro vadovas muzikas Algimantas Bar-
niškis.                             L. Barniškienės nuotr.
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RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Birželio 26 d. Jėzuitų koplyčioje Čikagoje
šv. Mišias aukojo kun. Jau nius Kelpšas.
Savo pamoksle jis pri siminė buv. JAV pre-
zidento A. Lin coln pasakymą, kad galima
„nuga lė ti” priešus juos paverčiant šalinin -
kais bei draugais. Jis taip pat kvietė pa-
simelsti už koplyčios bei Jaunimo cent-
ro steigėjus, ten dirbusius lietuvius jė-
zuitus, šaulius bei visus, kurių intencija
giminės ir draugai buvo prašę tą dieną
pasimelsti.

Prie altoriaus, ant stalelio stovinti
Jaunimo centro Moterų klubo
įkūrėjos, pirmininkės a. a. Irenos

Kriaučeliūnienės nuotrauka, deganti
žvakė ir baltų gėlių puokštė priminė
ypatingą tos dienos intenciją.

Šv. Mi šioms pasibaigus JAV LB vei-
kėja ir centro tarybos narė Aušrelė Sa-
kalai tė trumpai prisiminė į amžinybę
bir želio mėnesio pradžioje pasitrauku-
 sią a. a. Ireną Parulytę-Kriaučeliū nienę,
kurią ji pažinojo nuo pokario laikų Vo-
kietijoje. 

Emigravus į JAV jų šeimos ben-
dravo Omaha, Nebraska lietuvių telki-
nyje. Po vestuvių jaunoji šeima, dr. Leo-
nas ir Irena Kriauče liūnai, persikėlė gy-
venti į Čikagą, o A. Sakalaitė kurį laiką
liko gyventi Omahoje. Velionės veiklą ji
sekė iš tolo, kol jų gyvenimo keliai vė-
liau vėl susikryžiavo Čikagoje. Velionė
ne tik augino šeimą, bet ir palaikė vyro
projektus JAV ir Lietuvoje. 1996 m. bir-
želio 20 dieną Kauno medicinos aka de-
 mijoje (dabar Lietuvos sveikatos moks-

 lų universitetas) buvo atidaryta Dr. Leo-
no Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų ve-
terinarijos klinika.

A. Sakalaitė velionę prisiminė kaip
darbščią visuomenininkę, kuri mielai
jungėsi į  lietuvišką veiklą, vei kė visur,
kur tik kas ją kvietė. Ji ypač daug dir-
bo vadovaudama Jau nimo centro Mo-
terų klubui, padėda ma ruošti įvairius
kultūrinius rengi nius bei šventes. Pa-
skutinieji gyvenimo metai velionei ne-
buvo lengvi, jos sveikata blogėjo. Arti-
mos draugės, tarp jų ir A. Sakalaitė,
stengėsi ją lan kyti slaugos namuose. Ve-
lionės atmi ni mui jos draugės buvo už-
sakiusios šv. Mišias birželio 11 d. Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje. Šiandien,
karštą sekmadienio popietę, Jėzuitų
koply čioje Čikagoje velionė vėl buvo
prisi minta malda...

Po šv. Mišių lankytojai rinkosi ma-
loniai vėsinamoje Jaunimo centro ka-
vinėje, kur buvo proga toliau minė ti ve-
lionės a. a. Irenos Kriaučeliū nie nės nu-
eitą gyvenimo kelią ir šeimy niškai pa-
bendrauti prie suneštinių vaišių. Kop-
lyčios komiteto ir Jauni mo centro ta-
rybos narė Milda Šatienė pakvietė su-
sirinkusius pagerbti ir 90-metį šven-
čiančią ilgametę LB Brigh ton Park apy-
linkės buv. pirmininkę Salomėją Dau-
lienę bei sugiedoti jai „Ilgiausių metų”.

Spaudoje iš anksto būna pranešama
apie kas mėnesį jėzuitų koplyčioje Či-
kagoje (5620 South Claremont Avenue)
aukojamas šv. Mišias. Pa pras tai tai
būna paskutinis mėnesio sekmadienis,
1 val. p. p. Visi kviečiami padėti išlaikyti
šią gražią tradiciją ir rinktis kartu pa-
simelsti. 

Birželio šv. Mišios Jėzuitų koplyčioje Čikagoje
Jėzuitų koplyčioje Čikagoje šv. Mišios aukojamos kartą per mėnesį – paskutinį mėnesio sekmadienį. Birželio 26 d. Mišių metu buvo pagerbtas a. a. Irenos Kriaučeliūnienės atmi-
nimas. R. Kubiliūtės nuotr.

Iš k.: kun. J. Kelpšas, Stasė Petersonienė, Salomėja Daulienė, Viktoras Kelmelis ir
Kornelijus Jazbutis. 

Po Mišių malonu pabendrauti Jaunimo centro kavinėje. Pirmas iš k. – kun.
Jaunius Kelpšas. 

Lietuvos himnas skambėjo ir Marquette Parke

Liepos 6-ąją, trečiadienį, vienyda miesi su viso pasaulio lietuviais, prie Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios susirinko apie 65–70 tautiečių ir 1 val. p. p.
visi kartu sugiedojo Tautišką giesmę. Po to padainavus dar porą lietuviškų dainų

visi drau giškai patraukė  į parapijos salę atsigaivinti. Parapijos šeimininkės pa -
ruo šė šaltibarščius su bulvytėmis ir dešrelėmis.

Popietėje dalintasi įspūdžiais iš šokių šventės. Taip pat padainuota dar kele-
tas lietuviškų dainų, akompanuojant var gonininkei Giedrei Sokas.

Rengėjų info

Audros Zakarauskienės nuotr.Kun. Jauniaus Kelpšo nuotr. 
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Iš ATEITININKų GYvENImO

Šių metų Moksleivių ateitininkų stovykloje Dainavoje dalyvaus jaunas klie-
rikas iš Lietuvos, Vincentas Lizdenis. Šiuo metu klierikas mokosi Kauno
kunigų seminarijoje penktame kurse. Ją užbaigęs ruošiasi tarnauti

Kauno arkivyskupijoje. 
Vincentas Lizdenis vasaros pradžioje dalyvavo Acton University konfe-

rencijoje, Grand Rapids, Michigan,  į kurią vyko paskatintas vysk. Kęstučio Kė-
valo. Ten susirinkę virš 1000 dalyvių keletą dienų klausėsi paskaitų ir disku-
tavo temomis apie Bažnyčios socialinį mokymą, ekonomiką, religijos laisvę ir
šiuolaikinei visuomenei aktualius klausimus. Dalyviai atvykę iš įvairių vals-
tybių, priklauso skirtingoms krikščionių denominacijoms ar net skirtingoms
religijoms.

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Birželio mėn. pradžioje gauti „Atei ties” žurnalo du puslapiai skirti
Gailestingumo kongreso programai pristatyti. Kongresas vyko gegu-
žės 6–8 d. Vilniuje. Visa kita žurnalo medžiaga – nesenstanti, nes daug

dėmesio skiriama meilei Dievui, artimui, kraštui.
Andrius Navickas piktinasi, kad Lietuvoje vis dar romantizuojama bu-

vusi sovietų okupacija. „Ar nori me valgyti okupanto duoną? Ne? Tai nusto-
kime puoselėti ‘prarasto rojaus‘ mitą, kuris yra
viena iš Stockholmo sindromo apraiškų”. Pa-
teikiami bran dūs straipsniai apie kunigų Juo -
zo Zdebskio, Stasio Ylos ir Alfonso Svarinsko
gyvenimą.

Brolis Jokūbas-Marija Goštau tas, OP, aiš-
kina dieviškąją beprotybę – Dievo meilę savo
kūrinijai, ypač žmo gui. Gabrielius E. Kli-
menka, OPS, gilina mūsų supratimą apie li tur-
ginę simboliką. Justinas Jarusevi čius pabrė-
žia tarpusavio ryšių tarp diasporos ir Lietu-
voje gyvenančių tautiečių stiprinimo svarbą.
Tad rei kia ieškoti galimybių vieniems kitus pa-
drąsinti, nes vienybėje yra mūsų stiprybė.

„Atgal į ateitį” skyrelyje – An tanas Ma-
ceina. Tai jo mąstymai apie Dievą mūsų amžiuje, perspausdinti iš 1931 m.
„Ateities” žurnalo. Viltė Žu kaitė pateikia istorinę apžvalgą apie Katalikų Baž-
nyčios pastangas aptariant ir skatinant teisingumą. 

Skaitytojai Igno Kriaučiūno po kalbyje įdomiai supažindinami su Jo-
 vanu Mitičiumi, aštuoniolikmečiu vaikinu iš Serbijos. Su platesniu pasau-
liu mus supažindina ir Marty nas Vingrys, autostopu aplankęs Ira ną. Si-
mona Minns kalbina pianistą Edviną Minkštimą. Andrėja Liudžiū tė gretina
„Facebook” su narcisizmu, o Vytautas Sinica pristato Robert R. Reilly knygą
„Kaip gėjai tampa nor ma?” Žurnalo pabaigoje – trumpi atei tininkiškos veik-
los aprašymai, tarp kurių – Ramunės Kubiliūtės parinktos nuotrupos iš
Šiaurės Ame rikos ateitininkų gyvenimo.

„Ateitis” nr. 3 – 
kupina meilės ir gailestingumo!

Atostogaukite su ateitininkais
Ne tik marių dovanos jus vilios, bet ir koncertai, filmai,

paskaitos bei malonus pabendravimas su idėjos draugais.

Rugpjūčio 6-12 d. kviečiame dalyvauti Sendraugių ateitininkų
Poilsio savaitėje Tėvų pranciš konų vasarvietėje,

Kennebunk por te, Maine

Programa 

Rugp. 6 d., šeštadienis, 8 val. v. – atei tininkų sendraugių poilsio ir stu dijų savaitės
atidarymas – Jono Kublicko ir Do Yeon Kim, klasikinės gitaros ir gayageum kanklių
koncertas. 

Rugp. 7 d., sekmadienis, 4 val. ,,Ką moko Bažnyčia?–1” — t. Jonas Bacevičius, OFM. 

8 val. v. – ,,Šeši dešimtmečiai udgant ateitininkiškąjj jaunimą - Žiemos kursų apžval-
ga” Liudas Landsberis

Rugp. 8 d., pirmadienis, 4 val.  Tautodailininkės Aldonos Rygelės pokalbis ,,Lietuvių
tautiniai kostiumai išeivijoje ir jų archyvavimas”.

7:30 val. v. – Kennebunk miesto istoriko Stephen P. Spofford pokalbis ,,Ką  žinote
apie Kennebunko paplūdimį?”

Rugp. 9 d., antradienis, 4 val. v. – Sigito Bobelio pokalbis „Pasauliečio žvilgsnis į evo-
liucijos teoriją, arba Kaip karveliai per laikus pasidarė pranašais ir poetais”. 

8 val. v. – Jaunųjų pianistų Kristupo Staknio ir Dariaus Schuberto fortepijono rečitalis,
vaišės

Rugp. 10 d., trečiadienis, 4 val. ,,Ką moko Bažnyčia?–2” — t. Jonas Bacevičius, OFM. 

7:30 val. v. – ,,Original Image of Divine Mercy”  filmo peržiūra. Filmo prodiuserio
Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo sveikinimas savaitės dalyviams.

Rugp. 11 d., ketvirtadienis,  4 val.  Lietuvos televizijos ir filmų šiupinys.

8 val. v. – Algimanto Gečio pokalbis ,,Lietuvos atgautos nepriklausomybės poveikis
Lietuvių Bendruomenei.” 

Rugp. 12 d., penktadienis, 4 val. University of St. Joseph, Hartford CT, sveikatos ir
gamtos mokslų fakulteto profesorės dr. Dalios Giedrimienės pokalbis ,,Sveika ir stipri
širdis”.

8 val. v. – solistų Gilijos Norkūnaitės  ir An tano Meilaus koncertas – poilsio ir studijų
savaitės Kennebunkporte už darymas. 

Savaitės dalyvių Mišios sek ma dienį, 12 val. p. p.; šiokiadieniais 8:10 val. r. su muzikos
palyda; savaitės kapelionas kun. Aurelijus Gricius, OFM. 

Laisvalaikis sodyboje, baseine, pamaryje, ekskursijose – Atlanto gy vūnų (ir turistų)
stebėjimas, Portlan do meno muziejus, miestelio galerijos. 

Vasarvietės valgykloje ilgametės lietuvės šeimininkės paruošti pusry čiai ir vakarie-
nės. 

Savaitės programos reikalais kreiptis į Eli gi jų Sužiedėlį: suziedelis@aol.com arba
Moniką Sabalienę: Vygantaite.sabaliene@gmail.com . Užsisakyti kambarius vasar-
vietėje adresu: info@franciscanguesthouse.com arba skambinant tel. 207-967-4865.

Klierikas Vincentas Lizdenis prie Michigan ežero, Čikagoje. Nuotr. Dainos Čyvienės.

Sendraugių stovykla Dainavoje
liepos 24 – liepos 31d. 

Nors jau visos vietos užimtos, norintys pasi-
klausyti paskaitų galės atvykti dienos metu. 

Šįmet paskaitininkai ir pašnekesių vedėjai yra
kun. Artūras Sederevičius, SJ, Vilniaus Jėzuitų
gimnazijos direktorius; dr. Irena Kunevičienė, vidaus ligų gydytoja, Marijampolės
ligoninės skyriaus vedėja, buvusi Kauno krašto ateitininkų valdybos pirmininkė;
dr. Dalia Vaicenavičienė, etnomuzikologė, folkloro atlikėja ir pedagogė; dr.
Tomas Girnius, matematikas, Š. Amerikos ateitininkų tarybos pirmininkas; Rasa
Kasniūnienė, Ateitininkų Sendraugių sąjungos Centro valdybos pirmininkė;
Rima ir dr. Linas Sidriai. Taip pat dalyvaus Harvardo universiteto doktorantė
Andrytė Siliūnaitė, advokatė Daiva Majauskienė ir dr. Andrius Kudirka. Stovyklos
vyriausia vadovė – Monika Mikulionytė.

Dienotvarkė bus paskelbta ateitininkų tinklavietėje ateitis.org
Norintys atvykti dienos metu pasiklausyti paskaitų yra prašomi  iš anksto  pra-
nešti apie savo dalyvavimą Dainai Čyvienei el. paštu:  dainacyvas@gmail.com

arba Dainavos telef.: 734 428-1549

Prasideda ateitininkų stovyklų 
metas Dainavoje

Šiandieną, liepos 9 d., Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos jau-
nimo stovyklavietėje Dainavoje prasidėjo Moksleivių ateitininkų sąjungos
stovykla. Joje stovyklaus net 110 stovyklautojų. Stovykla tęsis iki liepos 16
d., kada stovyklavietę užplūs virš šimto mokyklinio amžiaus jaunųjų ateiti-
ninkų. 

MAS stovykoje dalyvaus klierikas Vincentas Lizdenis

ZZiinnggssnniiaaii
DD AA II NN AA VV AA  22 00 11 66
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Lietuvos herbas bus matomas net iš kosmoso?

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Traktoriaus tempiamu trąšų purkš tuvu milžiniškame plo-
te dažais išpurkštas Vytis  – kodėl gi ne, jeigu Lietuvos her-
bas kurį laiką gali būti matomas net iš kosmoso? 

Panevėžyje liepos 6 dieną Stetiš kių aerodromo
pievoje dažais iš purkštas gigantiškas herbas
Vytis pre tenduoja pasiekti ne tik Lietuvos, bet

ir pasaulio rekordą. Traktoriumi  tempiamu purkš-
tuvu nupiešto pa veikslo „drobės” dydis – 20, 7 hek-
taro, jis prilygsta dvidešimčiai futbolo stadionų. 

„Norėjome kitaip paminėti Lie tu vos karaliaus
Mindaugo karūnavimo šventę, šiai akcijai rengėmės
tris mėnesius”, – sakė Simona Kaziliony tė, „Zetor”
klubo direktorė. Ji tvirtino, kad sunkiausias ir il-
giausiai laiko užėmęs darbas buvo suderinti tech-
niką, kad reikiamoje vietoje būtų išpurkšti dažai. 

Vienas iš idėjos autorių, bendro vės „Specagra”
atstovas Karolis Mi se vičius pasakojo, kad mintis apie
gi gantišką piešinį buvo brandinama maždaug me-
tus. Tačiau paaiškėjo, kad įgyvendinti idėją nebus
labai pa prasta. Teko ne tik rimtai techniškai
pasiruošti, bet ir pasipraktikuoti, at liekant net ke-
liolika bandymų. Tai padėjo užtikrinti galutinio dar-
bo sėk mę. Pasirengime dalyvavo per pus šimtį
žmonių. 

Pats rekordinio piešinio purškimas užtruko
kiek daugiau, nei dvi valandas. Dažai buvo purški-
ami 24 metrų skersmens purkštuvu, tempiamu
traktoriaus „Zetor Crystal”. Kai kurių paveikslo ju-
ostų plotis siekė 5 metrus. Vyčio piešinio kontūrai
buvo užprogramuoti specialioje navigacinėje siste-
moje. 

„Purkštuvas ‘kalbėjosi’ su traktoriaus įranga,
kuri reguliavo figūrinio purškimo procesą. Darbo

Šiemet Mindaugo karūnavimo
dieną Pekine švenčia gausus bū-
rys lietuvių. Drauge su Pekino lie-
tuvių bendruomene Lietuvos Res-
publikos ambasadoje ketvirta-
dienį nacionalinę šventę minės ir
dviejų –Lietuvos nacionalinio dra-
mos ir Valstybinio Vilniaus ma-
žojo – teatrų trupės.

Lietuvos nacionalinis dra-
mos teatras liepos 8, 9 ir 10 die-
nomis Pekino liaudies meno
teatre rodys Oskaro Koršuno-
vo režisuotą „Katedrą”. Tai,
pasak Kultūros ministerijos,
jau antrosios šio teatro gast-
rolės Kinijoje šiais metais. Ge-
gužę Lietuvos nacionalinis
dramos teatras Tiandzine ir
Harbine rodė Krystiano Lupos
„Didvyrių aikštę”. „Katedra” –

tai jau trečias O. Koršunovo
spektaklis, keliaujantis po Ki-
niją. Čia jau yra rodyti jo reži-
suoti „Hamletas” ir „Romeo
ir Džiuljeta”.

Valstybinis Vilniaus ma-

metu veikė automatinė vairavimo sistema. Žmo gus
traktoriaus kabinoje buvo tik dėl saugumo – jei
kartais technika sustotų”, – pasakojo S. Kazilionytė. 

Ji vylėsi, kad po šventės pa ry čiais kelias valan-
das pylęs stiprus lie tus nenuplovė piešinio. Jis
turėtų iš silaikyti apie savaitę. Vytis buvo iš purkštas
smarkiai praskiestais ekolo giškais, stadionų
žymėjimui skirtais da žais. Jų sunaudota per 200 litrų.
Dešimteriopai didesniu dažų ir vandens mišinio
kiekiu padengta 6,02 hektaro. Tikimasi, kad
Panevėžio Ste  tiškių aerodrome nupieštą gigantišką
Lietuvos herbą bus galima pa matyti net iš kosmoso.
Jį liepos 9 die ną turėtų užfiksuoti žemės stebėjimo
palydovas „Sentinel – 2”.

Kartu su žiūrovais gigantiško piešinio braižymą
specialiai įrengtuose monitoriuose stebėjo ne tik į Ste -
tiškių aerodromą susirinkę šventės dalyviai, bet ir

agentūros „Factum” atstovė.  Ji tą pačią popietę ofi-
cialiai paskelbė apie pasiektą Lietuvos rekordą. Ne-
mažai žmonių panoro pakilti į dangų Stetiškių aero-
dromo lakūnų pilotuojamais nedideliais sportiniais
lėktuvais į iš ten pažvelgti į rekordi nio dydžio Vytį. 

„Galėjome pasikviesti ‘Guinness World Rec-
cords’ oficialų atstovą, ku ris būtų vietoje fiksavęs
mūsų re kor dą. Tačiau tam būtų reikėję nemažai
pinigų – maždaug 10 tūkstančių eurų. Kadangi ne-
gavome finansinės para mos iš Panevėžio valdžios,
nuspren dėme eiti ilgesniu keliu”, – sakė K. Mise-
vičius. 

Informacija apie gigantiško Lie tuvos herbo
sukūrimą bus išsiųsta pasaulio rekordus fiksuo-
jančiai „Guin ness World Records} organizacijai. Ar
Stetiškių aerodromo Vytis bus pripažintas pasaulio
rekordu, paaiškės maždaug po pusmečio.

Lietuvos herbo piešinys Stetiškių aerodrome užima 20,7 hektaro teritoriją ir pretenduoja pasiekti pasaulio rekordą. A. Repšio nuotr. 

Mindaugo karūnavimo dieną Pekine švenčia du Lietuvos teatrai

Lietuvos nacionalinis dramos teatras Pekine rodys Oskaro Koršunovo
režisuotą „Katedrą”.                               Lietuvos ambasados Kinijoje nuotr.

žasis teatras atvyko į Kinijos sostinė-
je vykstantį Tarptautinį Nanluogu-
siango (Nanluoguxiang) scenos menų
festivalį su trimis spektakliais. Liepos
8, 9 ir 10 d. čia bus rodoma Rimo Tu-
mino „Trys seserys”, liepos 12, 13 ir 14
d. „Madagaskaras”, o liepos 15, 16 ir 17
d. – Gabrielės Tuminaitės „Dėdės ir dė-
dienės”. Liepos 13 d. vyks režisieriaus
R.Tumino paskaita. Tai pirmosios šio
teatro gastrolės Kinijoje. Tačiau šiame
festivalyje – nebe pirmas lietuvių pa-
sirodymas. Birželį čia sėkmingai pri-
sistatė Stalo teatras su dviem objektų
spektakliais vaikams – „Tarmių stalu”
ir „Gandro dovana”. Festivalio žiūro-
vams  jie taip pat organizavo kūrybines
dirbtuves. Spektaklius į festivalį atsi-
rinko ir pasikvietė pats festivalio įkū-
rėjas Vang Siangas (Wang Xiang), ku-
ris lankėsi Lietuvoje pagal Lietuvos
kultūros instituto Užsienio meno eks-
pertų programą, finansuojamą Kultū-
ros tarybos. Vizitą organizavo Lietuvos
kultūros atašė Kinijoje.   

ELTA

Lietuviai teatralai himną giedojo Kinijoje.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA  IR PASAULIS

Ambasadore Danijoje ir Islandijai siūloma G. Damušytė
Vilnius (URM info) – Vyriausybė

Lietuvos ambasadore Danijoje ir Islan-
dijai siūlo skirti diplomatę Gintę Ber-
nadetą Damušytę. Laukiama Preziden-
tės pritarimo. G. B. Damušytė pareigas
pradėtų eiti nuo rugpjūčio 12 dienos.

G. B. Damušytė dirbti diplomati-
nėje tarnyboje pradėjo 1992 metais – ėjo
Lietuvos misijos Jungtinėse Tautose
New Yorke patarėjos pareigas. 1996–
1998 metais vadovavo Lietuvos delega-
cijai Europos saugumo ir bendradar-
biavimo organizacijoje (ESBO), buvo
ambasados Austrijoje patarėja. 1998–
1999 m. – Lietuvos atstovė prie Visuo-
tinio branduolinių bandymų uždrau-
dimo sutarties organizacijos (CTBTO).

1998–2001 metais G. B. Damušytė
ėjo Lietuvos ambasadorės Austrijoje pa-
reigas, 2001–2005 m. buvo Lietuvos am-
basadorė prie Šiaurės Atlanto Sutarties
Organizacijos. 2005–2008 metais diplo-
matė ėjo Užsienio reikalų ministerijos
Saugumo politikos departamento am-
basadorės ypatingiems pavedimams
pareigas, koordinavo Lietuvos paramą
ir projektus Afganistane. 2008–2012 m.
atstovavo Lietuvai Kanadoje.

2012 metais G. B. Damušytė pra-
dėjo dirbti Užsienio reikalų ministe-
rijos Užsienio lietuvių departamente,
nuo 2013 iki 2015 metų jam vadovavo.

Nuo 2015 m. G. B. Damušytė – M.
Romerio universiteto prof. dr. Adolfo
Damušio demokratijos studijų centro
steigėja, tarybos narė.

JAV gimusi G. B. Damušytė iki
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
aktyviai dalyvavo JAV lietuvių veikloje
– buvo Lietuvių informacijos centro
New Yorke direktorė, BATUN (Baltic
Appeal to the United Nations) vice-
pirmininkė, Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės visuomeninių reikalų ko-
misijos vicepirmininkė.

Vilnius (BNS) – Lietuvos Vyriau-
sybės sprendimas po dešimtmečių vėl
leisti pramoniniu būdu kasti gintarą
Kuršių mariose sulaukė neigiamos
Pasaulinės gintaro tarybos (PGT) reak-
cijos. Artimiausiu metu PGT planuo-
ja siųsti rezoliuciją Vyriausybei ir ki-
toms institucijoms.

„Manome, kad klodus turėtumėte
eksploatuoti ne verslo reikmėms ten-
kinti ar siekiant surinkti mokesčių į
valstybės iždą, o turizmui plėtoti. Kasti

gintarą nedideliais kiekiais ir labai ilgą
laiką. Taip pat labai griežtai reguliuoti
gavybos procesą”, – teigė Hamburgo
universiteto Geologijos ir paleontologi-
jos instituto atstovė Christel Hoffeins.

Lenkijos Gdansko mieste prieš
dešimtmetį įkurta PGT vienija 310 na-
rių iš 30 valstybių. Tai mokslininkai
(archeologai, geologai, minerologai),
tyrinėtojai, kolekcininkai, gintaro ga-
lerijų savininkai, papuošalų gaminto-
jai ir kiti.

Kaunas (VDU info) – Vytauto Di-
džiojo universitete (VDU) pradedamos
Lietuvių išeivijos studentų stažuočių
(LISS) ir vasaros stažuočių „Summer
Internship Program” (SIP) programos,
kurios vyks iki rugpjūčio 18 dienos.
Daugiau nei 20 studentų iš JAV, Kana-
dos, Ispanijos, Čekijos, Baltarusijos,
Vengrijos ir kitų šalių atliks profesinę
praktiką valstybinėse įstaigose, kul-
tūros, verslo, finansų, teisės, turizmo
įmonėse, mokysis lietuvių kalbos bei
susipažins su šiuolaikine Lietuva. 

Kartu su JAV Lietuvių Bendruo-
mene rengiamos LISS stažuotės orga-
nizuojamos jau aštuntus metus iš eilės.
Iki šiol Lietuvoje jau stažavosi daugiau
kaip 300 jaunuolių iš JAV ir Kanados. 

LISS programa skirta daugiausia
lietuvių išeiviams bei lietuvių kilmės
užsieniečiams, SIP – užsieniečiams, ne-
būtinai turintiems lietuviškų šaknų.

Nuo 2014-ųjų SIP programoje dalyvavo
prancūzai, ispanai, vokiečiai, ukrai-
niečiai, gruzinai, turkai, azerbaidža-
niečiai, korėjiečiai bei kitų šalių stu-
dentai.

Galimybė atlikti praktiką sutei-
kiama tose įmonėse ar įstaigose, kurios
yra universiteto partnerės. Per profe-
sinę praktiką studentai ne tik mokosi
tos srities – socialinio darbo, finansų,
gamtosaugos, viešojo administravimo
ar marketingo ir komunikacijos – da-
lykų, bet sykiu per juos atpažįsta ir Lie-
tuvos, kaip unikalią kultūrinę ir poli-
tinę patirtį turinčios šalies, išskirti-
numą. Programose numatyti ne tik lie-
tuvių kalbos kursai, bet ir apsilanky-
mai Trakuose, Vilniuje, Rumšiškėse,
Kauno 9-ajame forte, pažintys su lie-
tuviškais patiekalais ir kino filmais.
Viename iš įžanginių renginių stu-
dentai mokysis gaminti cepelinus.

Strasbūras (Alfa.lt) –
„Brexit” vėliavnešys Nigel Fa-
rage nori įtikinti ir kitas šalis
trauktis iš Europos Sąjungos
(ES). „Aš likusioje Europoje
bendradarbiausiu su partijo-
mis ir politiniais judėjimais,
norinčiais atgauti savo nepri-
klausomybę”, – pareiškė jis.

N. Farage pabrėžė, kad
britų balsavimo rezultatai
yra politinės bendrijos pabai-
gos pradžia. Kartu jis sakė
liksiantis europarlamentaru
kiek įmanoma ilgiau.

Slovakijos, kuri šiuo metu pirmi-
ninkauja ES, premjeras Robert Fitz kri-
tikavo N. Farage poziciją. Brito pasi-
traukimą iš populistinės „Ukip” par-
tijos pirmininko posto laikraštyje

„Pravda” jis vadino neatsakingu. „Jis
išsigando savo paties atsakomybės,
tai tiesiog juokinga. Pirmiausiai jis su-
kelia Europoje tokį chaosą ir tada pa-
reiškia, kad viską pasiekė ir tiesiog pa-
sitraukia. Tai toks savotiškas britų
humoras”, – kalbėjo Fitz.

Strasbūras (LRT.lt) –  Europarla-
mentarai pritarė naujoms taisyklėms,
kurios įpareigos energetikos, trans-
porto, bankininkystės, sveikatos ap-
saugos ar kituose svarbiuose sekto-
riuose veikiančias įmones sustiprinti
savo informacinių sistemų atsparu-
mą kibernetiniams išpuoliams. Visos
Europos Sąjungos (ES) šalys turės su-
registruoti tokias įmones, parengti
kibernetinio saugumo strategiją ir pa-
skirti atsakingą instituciją. 

Svarbiausias paslaugas teikian-
čios įmonės, pavyzdžiui, atsakingos už
elektros energijos ar dujų tiekimą,
skrydžių valdymą ar finansines pa-
slaugas, turės imtis priemonių užtik-
rinti savo informacinių sistemų sau-
gumą, taip pat pranešti atsakingoms
institucijoms apie prieš jas nukreiptus
kibernetinius išpuolius. Naujosios tai-
syklės bus taikomos ir stambiems
skaitmeninių paslaugų, pavyzdžiui,
elektroninės prekybos, interneto pa-
ieškos ar debesijos kompiuterijos, tei-

kėjams, tačiau jiems bus keliami ma-
žesni saugumo reikalavimai.

Kiekviena ES valstybė turės pa-
rengti kibernetinio saugumo strategiją
ir paskirti už informacinių sistemų
saugumą atsakingą instituciją. Be to,
siekiant palengvinti ES šalių bendra-
darbiavimą ir keitimąsi informaciją
įsteigiama valstybių bendradarbiavi-
mo grupė šiuo klausimu.

Direktyva jau suderinta su ES Ta-
ryba, todėl neliko kliūčių jai įsigalio-
ti. Nebent kibernetinis incidentas ga-
lėtų jas rimtai sutrikdyti.

Kibernetiniai išpuoliai dažnai ne-
paiso valstybių sienų. Skirtingas ES
valstybių pasiruošimas užkirsti jiems
kelią daro Europos pažeidžiamą. Ši di-
rektyva suvienodins tinklų ir infor-
macinių sistemų saugumo lygį, su-
stiprins ES valstybių bendradarbia-
vimą ir padės atremti kibernetinius iš-
puolius, nukreiptus į svarbiausią Eu-
ropos infrastruktūrą.

Briuselis (Faktai.lt) – Šv.
Augustino katalikų senelių
namai Belgijos Disto mieste
nubausti 6 tūkstančių eurų
bauda. Ji paskirta už tai, kad
senelių namų darbuotojai at-
sisakė suleisti mirtiną injek-
ciją 74 metų moteriai, mirš-
tančiai nuo plaučių vėžio. 

Į teismą kreipėsi moters
giminės, kurie apkaltino me-
dikus suteikus jai fizinių ir
dvasinių kančių. Teismas sto-
jo į jų pusę. Pagal Belgijos įstatymus,
teisę atsisakyti atlikti eutanaziją pa-
cientams turi individualūs medikai, o
ne įstaigos.

Eutanazija šalyje buvo legalizuo-

ta 2003 metais. Per pastaruosius pen-
kerius metus Belgijoje žmonių, ku-
riems buvo atlikta eutanazija, skaičius
padvigubėjo – nuo 954 pacientų 2010
metais iki 2021 praėjusiais metais.

Berlynas (ELTA) – NATO viršū-
nių susitikimo Varšuvoje išvakarėse
Vokietijos kanclerė Angela Merkel pa-
reiškė, jog Rusijai tenka atsakomybė
dėl to, kad rytinės Aljanso narės jau-
čiasi labai nesaugios. 

Ji pabrėžė, kokios svarbios Balti-
jos šalims yra NATO greitojo reagavi-
mo pajėgos ir kad Lenkijoje prasidė-
jusioje viršūnių konferencijoje ji agi-
tuoja už didesnę paramą šioms trims su
Rusija besiribojančioms valstybėms. 

Anot jos, nepakanka sugebėti krizės
atveju greitai permesti karius. Esą bū-

tina stiprinti NATO buvimą Baltijos ša-
lyse ir Lenkijoje. Ji gina atgrasymo
principą kaip tikrai gynybinę koncepciją.

NATO viršūnių susitikime keti-
nama priimti sprendimą dėl batalionų,
kuriuos sudarys maždaug po 1 000 ka-
rių, dislokacijos Lietuvoje, Latvijoje,
Estijoje bei Lenkijoje. Bundesveras
vadovaus batalionui Lietuvoje. „Vo-
kietija aktyviai prisidės prie šių prie-
monių”, – pabrėžia A. Merkel. 

Kartu A. Merkel agituoja už tai,
kad būtų tęsiami pokalbiai tarp NATO
ir Rusijos.

Priešinamasi gintaro gavybai Lietuvoje

VDU stažuojasi išeivijos studentai

N. Farage jaučiasi gali būti naudingas kitoms ES šalims.
Norshybridlife.org nuotr.

Eutanazija Belgijoje įteisinta 2003 m.   
kro-ncrv.nl nuotr.

„Brexit” vėliavnešys siūlo savo „paslaugas“

EP susirūpino kibernetiniais išpuoliais

Bauda už atsisakymą atlikti eutanaziją

G. B. Damušytė laukia Prezidentės patvirti-
nimo. Asmeninio archyvo nuotr.

Seniausias lietuviškas desertas bus
įamžintas pašto ženkle 

Vilnius (ELTA) – Lietuvos paštas išleidžia
naują pašto ženklą tema „Kulinarijos pa-
veldas”. Šeštadienį, liepos 9-ąją, apyvartoje
pasirodysiančiame pašto ženkle bus įam-
žintas vienas seniausių lietuviškos virtuvės
desertų – agurkai su medumi. 

Lietuvos pašto nuotr.

A. Merkel už pajėgų stiprinimą Baltijos šalyse
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Bokso teisėjas Kęstutis Bagdana-
 vičius teisėjaus Rio de Janeiro olim pi-
 nėse žaidynėse. 54 metų K. Bagdana vi-
čiui tai bus antroji olimpiada. Prieš ket-
verius metus lietuvis teisėjavo ir Lon-
dono olimpinėse žaidynėse.

Nuo 1995 metų teisėjaujantis K.
Bagdanavičius tapo pirmuoju Lietu vos
teisėju, dirbusiu olimpiadose po Ne-
priklausomybės atkūrimo. Iki tol olim-
piadoje buvo teisėjavęs tik legendinis
Lietuvos boksininkas Danas Pozniakas

(1980 metų Maskvos olim pi nėse žaidy-
nėse). 

„Rio de Janeire bokso teisėjų lau-
 kia rimti iššūkiai ir atsakingas darbas,
nes boksininkai pirmą kartą nuo 1984
m. Los Angeles žaidynių olim piadoje
boksuosis be šalmų. Boksi nin kus rei-
kės labiau saugoti nuo trau mų ir reiks
patyrusių teisėjų, todėl Tarptautinė
bokso asociacija nebetai ko taisyklės,
kad vienoje olimpiadoje dirbęs teisėjas
į kitą jau negali patekti. Olimpinėse

žaidynėse vyrauja iš skirtinė atmosfe-
ra, kovoja įvairių že mynų ir skirtingų
stilių boksininkai, todėl įtampa slegia
ir teisėjus. Kuo daugiau patirties yra
sukaupęs teisėjas, tuo jam lengviau su-
sidoroti su šia įtampa”, – teigė tarp 34-
ių olimpiados teisėjų patekęs K. Bag-
danavičius. 

K. Bagdanavičius pastaruoju me -
tu teisėjauja visose svarbiausiose tarp-
tautinėse varžybose. Lietuvis tei sėjavo
trijuose pastaruosiuose pasau lio čem-

pionatuose: 2011 m. Baku, 2013 m. Al-
matoje ir 2015 m. Dohoje, o šiais metais
ir svarbiausiose olimpinėse atrankos
varžybose pasauliniame turnyre bei
Azijos ir Europos zonų at rankos var-
žybose. Pastarosiose olim pinius kelia-
lapius į Rio de Janeirą iškovojo du Lie-
tuvos boksininkai – Londono olimpia-
dos prizininkas Evaldas Petrauskas
(svorio kategorija iki 64 kg) ir Europos
čempionas Eimantas Stanionis (iki 69
kg).

Olimpinėje rinktinėje – 69 Lietuvos sportininkai
Jei visi Lietuvos sportininkai mak-

simaliai įvykdytų savo planus Rio de Ja-
neiro vasaros olimpinėse žaidynėse, jie
iškovotų net 14 medalių. To kie mūsų ša-
lies olimpiečių užmojai patvirtinti Lie-
tuvos tautinio olimpinio komiteto
(LTOK) vykdomojo komiteto posėdyje. 

Į olimpinius medalius Rio de Ja-
 neire rugpjūčio 5–21 dienomis taikysis
kanojininkas Henrikas Žustautas (pla-
nuojamos 1–6 vietos), baidarinin kai
Ignas Navakauskas (3–8), boksi nin kai
Evaldas Petrauskas ir Eiman tas Sta-
nionis (3–9), buriuotoja Ginta rė Vo-
lungevičiūtė-Scheidt (1–8), treko dvi-
ratininkė Simona Krupeckaitė (3–6),
irkluotojų dvivietė, – Saulius Ritte  ris
ir Rolandas Maščinskas (1–7), Donata
Vištartaitė ir Milda Valčiu kaitė (1–7),
irkluotojas Mindaugas Griš konis (3–7),
vyrų krepšinio rink tinė (1–8), plauki-
kė Rūta Meilutytė (1–3), plaukikas
Giedrius Titenis (3–8), sunkiaatletis Au-
rimas Didžbalis (1–6), penkiakovinin-
kė Laura Asadaus kaitė-Zadneprovs-
kienė (1–6). 

Iki šiol daugiausia medalių lietu-
viai laimėjo 2000 m. Sidnėjuje ir 2012 m.

Londone – po penkis. Lietuvos de lega-
cijos vėliavneše atidarymo parade iš-
rinkta buriuotoja G. Volungevičiū tė-
Scheidt. 

Lietuvos olimpinę rinktinę suda-
 ro 69 sportininkai, įskaitant ir krep ši-
 nio rinktinės 12 žaidėjų. Olimpinėje

rinktinėje – 16 sporto šakų atstovai: 20
moterų ir 49 vyrai. Didžiausia gru pė
delegacijoje – lengvaatlečiai, ku rių
bus 16, tačiau nė vienas jų neužsibrė-
žė tikslo siekti medalio. Olimpinė rink-
tinė dar gali pasipildyti, jei lengvaat-
lečiai ar plaukikai įvykdys normaty-

vus iki liepos vidurio. 
Olimpinius normatyvus įvykdė

75 atletai, tačiau 8 teko išbraukti dėl
įvairių priežasčių: kvotų, estafe tės su-
dėties, traumos ir motinystės.  

Kartu su delegacija patvirtintas
trenerių (42) ir aptarnaujančio perso-
nalo (24) sąrašas. Olimpinei misijai va-
dovaus Einius Petkus, jam padės Kazys
Steponavičius, Linas Tubelis, Vi ta Bal-
sytė, Lina Vaisetaitė, Egidi jus Balčiū-
nas, Goda Smilingytė. Olim piniu atašė
paskirtas Antanas Muraška.

Oficialios rinktinės palydos vyks
liepos 15-ąją, tačiau jose dalyvaus ne-
 daug sportininkų, nes pagal sudarytus
pasirengimo planus jie treniruosis
įvairiose pasaulio šalyse ir vyks tiesiai
į Rio de Janeirą. Dauguma spor tininkų
nesirengia ilgai sėdėti olimpiniame
kaimelyje iki savo star tų ir vyks į
Braziliją likus kelioms die noms iki
varžybų. 

Beveik visos parengiamosios sto-
 vyklos sportininkams iki žaidynių yra
suplanuotos. Didesnių finansinių prob-
lemų olimpinius kelialapius už si  tikri-
nusiems sportininkams nekyla.

M. Kuzminskas tapo ketvirtuoju lietuviu, rungtyniausiančiu NBA
Mindaugas Kuzminskas išpildė

vieną didžiausių savo svajonių ir jau at-
einantį sezoną pravers stipriausios pa-
saulio krepšinio lygos NBA duris. Lie-
tuvos rinktinės puolėjas pasirašys dve-
jų metų sutartį su legendine New Yorko
„Knicks” komanda. Per dvejus metus jis
uždirbs 6 milijonus JAV dolerių.

Kitą sezoną NBA lygoje rung ty-
 niaus net keturi krepšininkai – prie
Jono Valančiūno, Donato Motiejūno, de-
biutanto Domanto Sabonio prisijungs ir
26 metų 205 cm ūgio Lietuvos rinktinės
puolėjas Mindaugas Kuz mins kas.

„Knicks” kitą sezoną žais tokie
krepšininkai kaip Derrick Rose, Car-
melo Anthony, Joakim Noah ar kylanti
žvaigždė iš Latvijos Kristaps Porzin gis.

New Yorko klubas jau dabar yra
viršijęs „algų kepurę” – algos sudaro
95,497 mln. JAV dolerių, o tai yra be veik
1,5 mln. daugiau nei numatyta.
„Knicks” turės susimokėti prabangos
mokestį.

Pastaruosius trejus metus Mala gos
„Unicaja” komandoje praleidęs M.
Kuzminskas buvo siejamas su Stam-
bulo „Darussafaka” komanda, kurią
treniruoja David Blatt. Pats atletas
teigė, kad į NBA kelsis tik tokiu atve-
ju, jeigu gaus garantuotas minu tes, o

ne trins atsarginių suolą. „Ne noriu ten
vykti ir nežaisti, viską stebėti nuo
suolo. Mano geriausi metai ateityje ir
nesinori jų švaistyti sė dint”, – kalbėjo
M. Kuzminskas. 

M. Kuzminskas jau lankėsi NBA

klubų stovyklose. Anksčiau buvo gan-
 dų, kad M. Kuzminsku domisi Atlantos
„Hawks”, Bostono „Celtics”, Los An-
geles „Lakers”, „Utah Jazz”, bet žai-
dėjas nepatvirtino tokios informacijos.

Praėjusį sezoną žaisdamas Euro ly-

goje krepšininkas vidutiniškai pel nė po
12 taškų ir rinko 11,6 naudingumo balų.

Galimybių žaisti NBA turi dar
vie nas Lietuvos krepšininkas – Egi di-
jus Mockevičius, kuris sudarė pir-
 minę sutartį su Brooklyno „Nets”.

M. Kuzminskas tapo ketvirtuoju lietuviu, kitą sezoną rungtyniausiančiu stipriausioje pasaulyje krepšinio lygoje – NBA.

Olimpiadoje teisėjaus lietuvis
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Olimpinės ugnies apšviesti
ARVYDAS STIRNA

Netrukus Brazilijoje, garsiajame savo karnavalais
Rio de Janeire, prasidės XXXI olimpiados vasaros žai-
dynės – stambiausios kompleksinės mūsų planetos
sporto varžybos. Kiek vieno sportininko, kuriame
Žemės ru tulio kampelyje jis begyventų, svajonė da-
lyvauti šioje sporto šventėje. Ne išimtis ir lietuviai įra-
šę savo vardus į Olimpinių žaidynių istoriją. Vieni kuk  -
liai vadovaudamiesi Olim pinės chartijos priesaku:
,,Svarbiau sias  da  lykas Olimpinėse žaidynėse yra ne
lai mėti, bet dalyvauti, ir ne nugalėti, bet kovoti”, kiti
– „aukso, sidabro ir bronzos raidėmis”. Toli mes nis pa-
sa kojimas – apie juos, užkopusius ant garbės paky-
los. Bet prieš tai trumpai prisiminkime tarpukario lai-
kus.

Kuklūs pirmieji startai

Paprastai lietuvių dalyvavimo Olimpinėse žai-
dynėse apžvalga pra de dama 1924 m. Paryžiaus žai-
dynė mis, tačiau būtų negražu nepaminėti F. Rimšos
ir P. Boreišos, kurie Rusijos imperijos olimpinės rink-
tinės sudėtyje dalyvavo 1912 m. Stokholmo žaidynėse.
Apie juos žinių išlikę labai mažai. Jų pavardės yra
ne visuose ži nynuose, nes daugelis leidinių ne mi nė-
davo atsarginių žaidynių dalyvių: F. Rimša ir P. Bo-
reiša buvo futbolo rinktinės atsarginiai ir varžybo-
se nedalyvavo.

Po V. Lenino įvykdyto spalio (pa gal naująjį ka-
lendorių – lapkričio) per versmo iš visų buvusios Ru-
sijos imperijos kampų į gimtinę patraukė nemažai
lietuvių. Jų padaugėjo 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos
Tarybai pa skelbus pasauliui apie nepriklausomos
Lietuvos Respublikos atkūrimą. Kai kurie jų akty-
viai dalyvavo Ru si jos sportiniame gyvenime arba
buvo susipažinę su sporto organizacine veikla. Tai
generolas Jonas Jurgis Bu   lota, jo sūnūs Jurgis,
Kęstutis ir Vytautas, broliai Karolis ir Viktoras Di-
neikos, Stepas Garbačiauskas, Ele na Kubiliūnaitė
(nuo 1922 m. – Gar bačiauskienė), Juozas Eretas ir kt.
Jie buvo sporto atgaivinimo jaunoje valstybėje ini-
ciatoriai. Ypač Lietuvos sportą pagyvino iš JAV at-
vykęs būsimasis Atlanto nugalėtojas Steponas Da-
rius. 

J. Bulotai teko garbė ir atsakomybė organizuo-
ti Lietuvos sportininkų išvyką į 1924 m. Paryžiaus
olimpines žaidynes. Gavus ministro pirmininko
Ernesto Galvanausko 12 tūkst. litų fi nansinę pa-
ramą, į žaidynes pasiųsti dviratininkai Isakas Ano-
likas ir Juo zas Vilpišauskas bei futbolo rinktinė:
Valerijonas Balčiūnas, Vincas Vytau tas Bartuška,
Stepas Garba čiauskas (žaidžiantis treneris), Han sas
Gecas, Jurgis Hardingsonas, Sta sys Janu šauskas,
Leonas Juoza paitis, Edvar das Mikučiauskas, Stasys
Raz ma, Sta sys Sabaliauskas ir Juozas Žeb raus kas.
Taip pat atsar giniai futboli ninkai Vladas Byla ir Juo-
zas Žu kauskas.

Ta proga žurnalas ,,Lietuvos sportas” rašė:
,,Džiaukitės, lietuviai sportininkai. Jūs važiuojate
į pasau linę sporto šeimyną, jums prasideda nauja
jūsų gyvenimo era, jums nuo šio laiko atdari keliai
į laurų vai ni kus!.. Jūs grįšite naujai atgimę ir pa ro-
dysite mums tą kelią, kuriuo eina kultūringos tau-
tos ir jų sūnūs”. 

Lietuvos sportininkams iki laurų  vainikų buvo
labai toli. Abu dvirati ninkai nebaigė distancijos: I.
Ano li kui 7 kartus pradūrus padangą, o J. Vilpi-
šauskui griuvus ir susižeidus. Futbolininkams be-
liko pasiguosti, kad jie pradėjo VIII Olimpiados žai-
dynes, nes pirmieji žaidynėse startavo futbolininkai.
Burtai lėmė atidarymo rungtynėse žaisti Šveicari-
jos ir Lietuvos atstovams. Taip 1924 m. ge gužės 25 die-
na tapo Lietuvos spor tininkų olimpinio debiuto
diena. Pa čios rungtynės vyko į vienerius vartus: švei-
carams pralaimėta rezultatu 0:9. Rezultatas kalba už
save: varžovai buvo ryškiai pranašesni.

Nepaisant nesėkmingo debiuto, po ketverių
metų (1928) nutarta į Amsterdamą siųsti 12 sporti-
ninkų de legaciją. Olimpinėse arenose var žėsi leng-
vaatlečiai Adolfas Akelaitis, Julius Petraitis, Paulina
Radziulytė, Viktoras Ražaitis ir Haris Šveminas; dvi-
ratininkai Isakas Anolikas, Jurgis Gedminas, Vla-
das Jankauskas ir Tar chumas Murnikas; boksi-
ninkai Ka zys Markevičius ir Juozas Vinča, sun kiaat-
letis Povilas Vitonis. Kaip ir prieš ketverius metus,
daugelio rezultatai buvo kuklūs. Nė vienam lengva -
atlečiui nepavyko įveikti atrankos bar jero. Nesu-
blizgėjo ir dviratininkai – T. Murnikas užėmė 50-ąją,
o J. Ged minas 55-ąją vietas. I. Anolikas ir V. Jan-
kauskas, sugedus dviračiams, distancijos nebaigė.
Boksininkų pa si ro dymas vertintinas dvejopai. Leng-
 va svoris K. Markevičius patyrė pra laimėjimą jau pir-
mame susiti kime, o J. Vinča, įveikęs prancūzą R. Fo-
quet, pateko į ketvirtfinalį. Užimta 5-oji vie ta –
aukščiausias Lietuvos spor ti ninkų pasiekimas tar-
pukario olim pi nėse žaidynėse. P. Vitonis lengvo
svorio sunkiaatlečių varžybose liko 23-ias.

Sportininkų kuklūs pasirodymai dvejose žai-
dynėse sulaukė nemažai kri tikos. Žurnale ,,Fiziškas
auklėjimas” J. Smetona rašė: ,,...Iki šiol mū sų da-
lyvavimas olimpiadose pasibaigdavo labai liūdnai.
Mes labai silpnai reprezentuodavomės. Mes nesa me
parodę, ką mes mokam, bet mes parodėm, ko mes ne-
mokam”.

Tačiau būkime atlaidesni. Nerei kia užmiršti,
kad iki startų olimpi nė se žaidynėse prabėgo vos 6 ir
10 metų nuo Lietuvos valstybės atkūrimo, kad šie me-
tai pažymėti kovomis už ne priklausomybę. Vyko po-
litinė ko  va dėl Vilniaus ir Klaipėdos kraš tų. Lė šų trū-

ko visoms veiklos sritims. Ne reikia pamiršti ir to,
kad visa eilė di desnių už Lietuvą šalių, turinčių se-
 nesnes sportinės veiklos tradicijas, iš viso nesuge-
bėjo deleguoti savo spor tininkų į pasaulinę sporto
šventę.

Prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas, Lietuvos
okupacija daugiau nei pusei amžiaus pristabdė
mūsų ša lies dalyvavimą stambiausiose kompleksi-
nėse planetos varžybose.

Skirtingai susiklostė tarpukario Lietuvos olim-
piečių likimai. Dar prieš karą Anapilin iškeliavo J.
Har dingsonas, S. Sabaliauskas, P. Vitonis ir J. Žeb-
rauskas. 1941 m. Kėdainiuose mirė S. Razma. 1929 m.
gyventi į JAV ir siekti profesionalo karjeros išvyko
J. Vinča. S. Garbačiauskas 1930 m. išvyko į Šveica-
riją, dirbo Lietuvos at stovybėje sekretoriumi, vėliau
– vice konsulu. Į okupuotą Lietuvą ne grįžo. 2009 m.
perlaidotas Kaune. Da lis olimpiečių, vengdami rep-
resijų, pa si traukė į Vakarus, o iš ten – į JAV. Savo die-
nas už vandenyno baigė A. Ake laitis, V. Balčiūnas,
V. Bartuška, V. Jankauskas, K. Markevičius, P. Ra d-
ziulytė. Dar kitiems nepavyko iš vengti sovietinių rep-
resijų. Sibire nu kankintas ir nužudytas J. Petrai tis.
Neišvengė tremties L. Juozapaitis ir E. Mikučiaus-
kas. Represijų išveng ti pavyko V. Ražaičiui ir S. Ja-
nu šaus kui, kuris, prasidėjus karui, pasi traukė į Go-
melį. Žydų genocido auka tapo I. Anolikas. Nežino-
mas jo tautie čio T. Murniko likimas. Nepavyko nu-
 statyti H. Geco, J. Gedmino, H. Šve mi no ir J. Vilpi-
šausko tolesnio likimo.

Imperijos  sudėtyje

Retas  sovietinių laikų straipsnis spaudoje ap-
sieidavo be teiginio, kad ,,...buržuazinėje Lietuvoje
vyriausybė sportu nesirūpino ir tik Tarybų valdžia
atvėrė Lietuvos sportinin kams kelią į olimpines žai-
dynes”. Tekstas galėjo kiek skirtis, bet prasmė iš-
likdavo ta pati. Propagandiniu melu stengtasi nu-
gramzdinti už marš tin, kad Lietuvos sportininkai šia-
me kelyje jau buvo. Vengta  minėti, kad nei sovietų
Rusija, nei 1922 m. susi kūrusi SSRS iki 1952 m. ne-
dalyvavo Olimpinėse žaidynėse. Kodėl Tarybų val-
džia neatvėrė kelio į Olimpą šios šalies sportinin-
kams? 

Tiesa buvo kita: Lietuvai tapus viena iš SSRS
respublikų, daugeliui gabių lietuvių kelias į olim-
pines žaidynes užsivėrė. SSRS rinktinės barjeras
buvo ta sunkiai įveikiama kliū tis daugeliui gabių
sportininkų iš bandyti jėgas ne tik olimpinėse žai-
dynėse, bet ir pasaulio bei Europos čempionatuose.
Atrankos varžybose jau tėsi Lietuvos sportininkų
diskri minacija. Lietuviui, norinčiam pa tek ti į SSRS
rinktinę, reikėjo būti vi sa galva aukštesniam už var-
žovą ru są. Garbingai olimpinėse žaidy nėse galėjo
varžytis lengvaatlečiai bėgikas Rimvydas Aukš-
tuolis, disko metikas Algimantas Baltušnikas, ieties
meti kai Teresė Nekrošaitė ir Bernardas Bu rokas,

Birutė Kalėdienė 

Antanas Mikėnas

Arvydas Stirna – alytiškis, gyvenantis Jonavoje. Iki 2015 m.
buvo Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys. Rajono bei
šalies laikraščiuose yra paskelbęs daug straipsnių apie sportą.
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) narys, dviejų
knygų olimpine tema autorius – ,,Olimpinės ugnies apšviesti”
(2014) ir ,,Olimpinės įvairenybės” (2015).



šuolininkės į tolį Vilhel mi na Augustinavičiūtė-Bar -
dauskienė ir Margarita Treinytė-But kienė, dvira-
tininkai Antanas Beran kis ir Pranas Knieža, bok-
sinin kai Rimvydas Bi lius, Vytautas Bingelis, Algi-
mantas Zur za, Juozas Juoce vičius, irkluotojai Na-
talija Kalaš nikova ir Jonas Zautra bei daugelis kitų
sportininkų. Ne paskutinė olim piniame turnyre
būtų vyrų krepšinio rinktinė. Bet tik patiems ge-
riausiems pavykdavo pra simušti į SSRS olim pines
rinktines. 

Sportas, taip pat ir olimpinis, So vietų sąjungo-
je tapo oficialia valstybės politika, viena iš svar-
biausių ideologinio darbo sričių. Bendrose tre ni ruo-
čių stovyklose, kelionių į varžybas metu sportinin-
kai tarpusavyje kalbėjo rusiškai, buvo surusinami
lietuviški vardai. Toks bendravimas slopino tauti-
nę savimonę, gimtąją kal bą, papročius, o kartais ir
meilę sa vo gimtajai šaliai... 

Tačiau daugeliui sportininkų ne buvo miela dė-
vėti uniformą su svetimos, mus okupavusios vals-
tybės her bu. Jų statusą viename interviu įvar dijo
dviejų žaidynių dalyvis krep ši ninkas Kazys Petke-
vičius: ,,Visada ir visur buvome lietuviai.”

1952 m. Helsinkis, Suomija. 
XV olimpiados žaidynės.

Gausioje SSRS rinktinėje buvo boksininkas Al-
girdas Šocikas, fechtuotojas Juozas Udras, krepši-
ninkai Stepas Butautas, Justinas Laguna vičius,
Kazys Petkevičius ir Stanis lovas  Stonkus. 

Trys krepšininkai į namus grįžo su sidabro me-
daliais, o S. Stonkui te ko tenkintis tik diplomu. Pa-
gal nuo status vienerioms rungtynėms buvo lei-
džiama registruoti 12 krep šininkų iš 14 dalyvavusių
ir medaliais apdo va nojami tik 12. S. Stonkus fina-
linia me susitikime nežaidė ir liko be si dabro me-
dalio.

1956 m. Melbournas, Australija. XVI olim-
piados žaidynės.

�
Tolimojoje Australijoje Lietuvai atstovavo

7 sportininkai ir 5 grįžo į namus pasipuošę olim-
piniais medaliais. 

Pirmasis sidabro apdovanojimas įteiktas
Antanui Mikėnui – 20 km sportinio ėjimo dis-
tancijos antros vietos laimėtojui. Trisdešimt tre-
jų metų sportininkas, vos prieš pen ke rius me-
tus pradėjęs kultivuoti sportinį ėjimą, ilgą lai-
ką pirmavo. Neti kėta stiliaus teisėjo pastaba pri-
vertė sumažinti tempą, nes dar viena pa sta ba
reikštų diskvalifikaciją. Lietu vio nesėkme pa-
sinaudojo ir nugalėjo nuolatinis Antano var-
žovas Leoni das Spirinas. 

,,Jei ne teisėjo pastaba, galėjau būti pirmas,
juk ėjau visų priekyje, iki nuotolio pabaigos ne-
daug buvo likę. Dažnai mintimis grįžtu į olim-
pi nį stadioną ir esu tvirtai įsitikinęs: jeigu dar
sykį tektų pakartoti situaciją – visus aplenkčiau
puse kilome tro.” (,,Lietuvos sportas”, 1994.02.24).

SSRS krepšinio rinktinė, kaip ir prieš ket-
verius metus, nusileido tik amerikiečiams ir
trys jos nariai – Ka zys Petkevičius, Algirdas
Lauri tėnas ir Stanislovas Stonkus – į Lie tuvą
par vežė sidabro medalius. 

Burtai sėkmingai susiklostė pussunkio
svorio boksininkui Romual dui Murauskui,
kuris iš karto pateko į ketvirtfinalį, kur, nu-
galėjęs žaidy nių šeimininką Tony Madigan, užsi-
tikrino bronzos medalį. 

1960 m. Roma, Italija. 
XVII olimpiados žaidynės. 

Į ,,amžinąjį miestą” nuvyko vos 4 lietuviai, bet
tik vienas jų – Mykolas Rudzinskas – grįžo be olim-
pinio me dalio. Tačiau 4-oji vieta dvi-
viečių bai darių lenktynėse – irgi pui-
kus rezultatas.

Moterų ieties metimo sektoriuje
susitiko net keturios pasaulio rekor-
dininkės. Viena jų – lietuvė Birutė Ka-
 lėdienė, kuri po atkaklios kovos pel nė
bronzos medalį. Ji – pirmoji Lietuvos
sportininkė, pelniusi olim pi nį medalį. 

Ar galėjo mūsų sportininkė pa siro-
dyti geriau? SSRS lengvosios at letikos
rinktinės vyriausiasis tre ne ris L. Su-
lijevas rašė: ,,...Birutė Kalė dienė paro-
dė savo geriausią rezultatą trečiuoju
bandymu. Bet ji, be abejo, ne realizavo
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2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

savo galimybių dėl su kaustytų judesių. Atrodo, kad
tai atsitiko dėl bereikalingo jaudinimosi (,,Liogka-
ja atletika” („Leng voji atletika”), 1960 Nr. 12). Pati
sportininkė irgi nepaneigė jaudinimosi fakto: ,,...pa-
tys olimpiniai startai nepalyginami su niekuo. Per-
galės troškimas, atsakomybė, nervinė įtampa – vis-
kas čia padidinta olim piniu masteliu” (,,Lietuvos
lengvoji atletika”, 2001). 

Antanas Bagdonavičius ir Zig mas Jukna olim-
piečiais tapo tik po ilgų SSRS sporto funkcionierių
svars tymų: buvo abejojama jų galimybė mis kovoti
dėl medalių. Rinktinės vy riausiasis treneris E.
Samsonovas ra portuoja Vyriausybei: ,,Vienintelė
silp na mūsų rinktinėje vieta – dvivie tė su vairinin-
ku. Ji vargu ar galės kovoti už bronzą” (A. Bagdo-
navičius. ,,Žvilgsnis nuo kranto”). Lietuvių si-
 dabras, iškovotas Albano ežere, mums ir SSRS rink-
tinei buvo didžiu lė sensacija.

1964 m. Tokijas, Japonija.
XVIII olimpiados žaidynės.

�
„Tekančios saulės” šalies sostinėje varžėsi 16

Lietuvos pasiuntinių. Tai gausiausia iki šiol lietu-
vių delegacija žaidynėse. Deja, kiekybė ne visada
virs ta kokybe: iškovotas tik vienas sidabro medalis.
Tą medalį į Lietuvą parvežė boksininkas Ričardas
Tamu lis. Jau pirmoje kovoje jam prakirs tas antakis
(antakiai silpnoji R. Ta mulio vieta), tačiau visus tris
var žo vus įveikė nesunkiai ir pasiekė fina lą, kur jo
laukė stiprus lenkas Mar janas Kaspšykas. Finalinis
susitikimas tapo atkaklia lygių varžovų dvi kova.
Trys teisėjai ją įvertino lygio mis 58:58, 59:59, 59:59,
bet pirmenybę atidavė lenkui. Vienas 60:59 nugalė-
toju pripažino mūsų boksinin ką ir vienas 58:57 – var-
žovą.

1968 m. Mexico City, Meksika. 
XIX olimpiados žaidynės.

Vos paskelbus, kad XIX olimpiados žaidynės
vyks Meksikos sostinėje, joms pradėjo ruoštis ne tik
spor tininkai, bet ir mokslininkai, medi kai. Neįprasta
miesto geogra finė pa dėtis – 2 240 metrų virš jūros ly-
gio, kur išretėjęs oras ir jaučiamas de guo nies trū-
kumas, – reikalavo specialaus pasiruošimo, ilgesnio
laiko aklimatizacijai. Netrūko skeptikų, kurie kri-
tikavo TOK už netinkamą pasirin ki mą, grėsmę

sportininkų svei katai. Skeptikai iš dalies buvo tei-
sūs: ne vie nam sportininkui finiše prireikė medikų
pagalbos, ne vienas pasitrau kė iš varžybų nebaigęs
distancijos. Vie nas iš tokių buvo Apo linaras Gri gas,
kuris su maskviečiu Vladimiru Rikkanenu porinių
dvi viečių valčių paguodos plaukime nebaigė dis-
tancijos. Kitiems lietuviams aukštikalnės didesnės
įtakos neturėjo.

Sėkmingas ,,Arena Mexico” ringas buvo mūsų
boksininkams. Pussunkio svorio kategorijoje Danas
Pozniakas iškovojo Lietuvai pirmąjį aukso medalį.
Atrankos susitikime Danas antrame raunde no-
kautavo ,,nokautų karaliumi” tituluojamą ku bietį
Gregorio Alda ma Fernandes, ketvirtfinalyje ir pus-
finalyje vienodu rezultatu 5:0 įveikė vokietį Jurgen
Šlegel ir bulgarą Georgijų Stankovą. Finale rumu-
nas Ion Monea dėl traumos atsisakė kovos.

Sunkiasvoris Jonas Čepulis ne bu vo olimpinės
rinktinės kandidatų są raše ir į rinktinės stovyklą Ca-
 cha dzore buvo pakviestas kaip treni ruo čių partne-
ris. Į Meksiką Jonas pateko  tik po paskutinių kont-
rolinių varžybų aiškia persvara įveikęs pirmąjį
kan didatą Viktorą Baranikovą. Lie tu viui, be to,
tremtinių vaikui (Jonas 1948 m. su tėvais ištremtas
į Buria ti jos–Mongolijos ASSR), sunku buvo pra si-
mušti į SSRS rinktinę, tad Me xico žaidynės Jonui
buvo pirmos stambios tarptautinės varžybos. Vi sus
susitikimus iki finalo Jonas baigė pirma laiko. At-
rankos susitikime an trame raunde aiškia per svara
įveikė britą Billy Wells, ketvirtfinalyje trečiame raun-
de – vokietį Bernd Anders ir pusfinalyje trečiame
raunde – meksikietį Joaquin Roch. Finale Jono
varžovas – devy niolikmetis juoda odis, būsimasis pro-
fesionalų sunkaus svorio čempionas George Ed-
ward Fore man. ,,Le miamai dvikovai su ame rikiečiu,
kurio pajėgumo mūsų treneriai aiš kiai neįvertino,
Čepulis pa sirinko klaidingą taktinį planą. Užuot už-
 mezgęs artimą kovą, jis sten gėsi lai kyti varžovą ato-
kiau. Šį sykį kaunie tis ir atakavo labai vienodai, tar-
 si visus smūgius, išskyrus tiesų kai riąja, jam kas

būtų uždraudęs. Ir vis, ma tyt, per didelį jaudi-
nimąsi. Beje, tai nesunku suprasti: juk iki
olim  pinio aukso medalio buvo beli kęs žingsnis...
Bet viena bėda, kaip sakoma, ne bėda: atsi-
naujino nosies trauma, gauta pusfinalyje. Visa
tai kartu darė Čepulį ringe tiesiog neatpažįs-
tamą. Pirmajame raunde jam skaičiavo nok-
dauną stovint, o antrajame dvikova buvo nu-
traukta, ir Foreman paskelbtas nugalėtoju”
(M. Barysas, ,,Olimpiada su sombrero”). 

Aukso medaliu pasipuošė tinklininkas Va-
silijus Matuševas. Tai pirmasis ir kol kas vie-
nintelis tinklininkas iš Lietuvos, dalyvavęs
žaidynėse. Žaidynių metu jis studijavo Char-
kove, tad SSRS išleistuose ži ny nuose pristato-
mas kaip Ukrainos atstovas.

Pirmą kartą žaidynėse dalyvavo ir šiuo-
laikinės penkiakovės atstovas – Stasys Šapar-
nis. Debiutas apvai nikuotas sidabro medaliu.
Asmeni nėse varžybose jis buvo devintas, o ko-
mandinėse, susumavus trijų šaliai atstovau-
jančių sportininkų rezultatus, užimta antroji
vieta.

Po 12 metų pertraukos SSRS olimpinėje
krepšinio rinktinėje vėl matėme lietuvį – Mo-
destą Paulauską. Skirtingai nei Helsinkyje ir
Mel bourne, sovietiniai krepšininkai į finalą ne-
pateko: pusfinalyje juos įveikė jugoslavai. Su-
sitikime dėl tre čiosios vietos įveikę brazilus,

krep šininkai į namus grįžo su bronzos medaliais. 
Jau tapo tradicija, kad smogia moji SSRS aš-

tuonvietės valties jėga – lietuviai. Šį kartą jų buvo
keturi. Sočimilko kanalas buvo dosnesnis, nei prieš
ketverius metus Todo: Antanas Bagdonavičius, Vy-
tautas Briedis, Juozas Jagelavičius ir Zig mas Juk-
na pelnė bronzos medalius.

Bus daugiau

Danas Pozniakas
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PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDmUnDAS VIŽInAS, mD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS GRyBAUSKAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS KUDIRKA, mD, mPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSKIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, mD

ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mcHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 w. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.

KEPyKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

”BAKE FOR mE” KAVInĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

SIŪLOmE:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w . S K y T R I P . n E T
info@skytrip.net

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS • 773-585-9500
skelbimai@draugas.org

DRAUGAS • 4545 W. 63 St. Chicago, IL 60629

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2016 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2016m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą



4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai
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DAntŲ GYDYtOjAi

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

PASLAUGOS

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

DĖMESIO! 
Perku miškus, žemes Lietuvoje. Gali
būti nepilnai sutvarkyta nuosavybė,
o už suteiktą informaciją – atsilygin-

siu. Tel. 630-340-9604

www.draugas.org

Sudoku Nr. 106
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai čiai

nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. 
Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

     
    
      

     

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
Tel. 708-422-8260 

ĮVAIRŪS

n  Medikė ieško senų žmonių priežiūros darbo IN,
MI, IL valstijose. Patirtis, rekomendacijos, gali išleisti
atostogų . Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-280-
3421.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu rusų ar lietuvių šeimoje. Didelė patirtis. Gali
pakeisti bet kurią savaitės dieną. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 773-640-3559.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu. Didelė darbo patirtis, minimali anglų kal-
ba, nevairuoja. Gali pakeisti savaitgaliais . Tel.
773-940-5264.

n  Moteris ieško senelių priežiūros darbo pakeiti-
mų savaitės bėgyje. Tel. 773-786-7078.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su grį-
žimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, galimi pakeiti-
mai.  Tel. 331-245-5378 arba 331-245-5077.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu. 15 metų darbo patirtis, kalba angliškai, ne-
vairuoja. Tel. 872-218-0098.

n  Moteris , turinti 20 metų ligonių slaugos darbo
patirtį , ieško darbo su gyvenimu. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 630-280-1347.

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, katalikišką
„Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas stam-
besnių palikimų užtikrins „Draugo’’ laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

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

www.draugofondas.org
Genovaitė D. Bauža, gyvenanti Coeur D. Alene, ID, pratęsė metinę

„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol.  Esame dėkingi už paramą.
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Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, ka-
talikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ laikraščio gyvavimą
daugelį metų! 

Draugo fondas• 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629

www.draugofondas.org

„Ave Vita” atvyksta į Čikagą

Pirmadienį, liepos 11 d. 6 val. va-
kare „Ave Vita” tautinių šokių
an samblis surengs šventinį pa-

sirodymą Čikagoje, Navy Pier, šalia
apžvalgos rato „Ferris wheel” ir pra-
džiugins tautiečius lietuvių liaudies
muzika, dai nomis ir šokiais. Šis nuo-
stabus an samblis atvyksta į Čikagą
iškart po Šiaurės Amerikos lietuvių
tautinių šokių šventės Baltimorėje
skleisti meilės ir pagarbos tradicinės
kultū ros vertybėms. Visus maloniai
kvie čiame išskirtinai praleisti pirma-
die nio vakarą ir stebėti šio jaunatviš-
ko, kupino energijos, 70-ties metų gy-
vavimo jubiliejų švenčiančio ansamb-
lio pasirodymo. 

Lietuvos sveikatos mokslų univer -
siteto tautinių šokių ansamblis „Ave
Vita” savo kūrybinę biografiją pradė-
jo dar 1946 metais ir yra nuolatinis Kau-
no miesto, respublikinių, pasaulio lie-
tuvių ir Baltijos šalių studentų dainų
ir šokių švenčių „Gau deamus” dalyvis.

Šis studentiškas ko lektyvas, vadovau-
jamas Kazimiero Kondratavičiaus, yra
surengęs begalę įvairių pasirodymų.
Ansamblis su di deliu pasisekimu kon-
certavo įvairiuose tarptautiniuose fes-
tivaliuose Vo kietijoje, Portugalijoje,
Turkijoje, Pran cūzijoje, Kroatijoje bei
kitose pasaulio šalyse, kur yra tapęs
diplomantais ir laureatais. Už tautinio
me no puoselėjimą, pasiektus aukštus
re zultatus respublikiniuose ir tarp-
tautiniuose festivaliuose bei konkur-
suo se ansamblis „Ave Vita” 2007 m. ap-
 dovanotas „Aukso paukšte” kaip ge-
 riausias tautinių šokių ansamblis Lie-
 tuvoje.

Nepraleiskime progos pasigro žėti
lietuviškais liaudies šokiais ir nuo-
taikingai pradėkime naują sa vaitę! 

Renginys nemokamas.

LR generalinio konsulato Čikagoje 
informacija ir nuotraukos

Baltijos jėzuitų plėtros projekto
tarybos organizuota paukščių
stebėjimo išvyka „Tėvo Saulai-

čio takais” bu  vo puiki! Dalyvius lydė-
jo geras oras bei sėkmė pamatyti re-
tesnius paukščius. Laikas gamtoje
prabėgo aki mirksniu, ir, besivaišinant
kava, iškylautojai aptarė matytus spar-
nuo čius ir jų gyvenimą. Buvo bando-
ma prisiminti ir suskaičiuoti, kiek
gyvybės rūšių matyta ar girdėta. Ben-
dro mis jėgomis suskaičiuota 28 rū-
šys, neminint vorų, voveraičių bei on-
datros. Kai kurie regėti ar vadovo at-
pa žinti pagal balsą paukščiai buvo re-
 čiau sutinkamų rūšių. Kitus, tokius,

kaip raudonsparnis trupialas (Red. –
winged Blackbird), didysis pilkasis
garnys (Great Blue Heron) ar kanadi-
nė berniklė (Canada Goose) galėjo me
matyti dešimtimis. Nuoširdžiai dė ko-
jame visiems dalyviams bei savo laiką
ir žinias skyrusiam išvykos va dovui –
paukščių žinovui Tadui Biru čiui už
smagią ir įsimintiną išvyką, tuo pačiu
paremiant Lietuvos jaunimo švieti-
mą Jėzuitų gimnazijose Vil niuje ir
Kaune. Laukiame naujų iš vy kų ir
kviečiame prisijungti.

Baltijos jėzuitų plėtros Taryba

Iš k.: Daina Paulauskienė, Tadas Birutis, Algis, Loreta ir Vytenis Gry bauskai, Ritonė ir
Teodoras Rudai čiai, Aurelija Dobrovolskienė.             A. Dobrovolskienės albumo nuotr.

Paukščių stebėjimo išvyka

Iki pasimatymo Navy PIer!
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www.draugas.org/mirties.html

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” internete be
jokio papildomo mokesčio. Pageidaujantys 

turėtų parašyti apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 115 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________  dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______  zip ____________

Čekį siųskite: 
DRAUGAS,

4545 W. 63rd. St., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-585-9500 www.draugas.org

Tapkite  

DRAUGO 
skaitytojais

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEmOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

RITA LIKANDERYTĖ

Jau praėjo 5 metai, kai mus pa liko
skautininkė Jolanda Gudaitytė-Kere-
lienė. Sesė Jolanda (arba Lialė, kaip ją
ją vadino artimesnės draugės) gimė
1929 m. liepos 15 d., Kaune, Ago tos
Plaušinytės ir Vincento Gudaičio vien-
turtė dukrelė. 1954 m. ištekėjo už  Al-
fonso Kerelio ir užaugino dvi duk   ras: Vi-
liją ir Svajonę.

Sesė Jolanda pradėjo skautauti
bū dama maža mergaitė dar Lie-
tu vo je. Čia ji ėjo skiltininkės pa-

reigas. Lan  kė pianino klasę Vilniaus
Muzi kos konservatorijoje. Puikiai
skambino pianinu. Labai mėgo Cho-
pin. Savo meilę muzikai perdavė abe-
joms duk roms, ypač Vilijai, kuri dar ir
šian dien dainuoja ir rengia koncertus
įvairiuose ren gi niuose.

Kai karas užklupo Lietuvą, Gu dai-
 čių šeima pasitraukė į Schein fel dą, Vo-
kietiją. Su kitais pabėgėliais  s. Jolan-
da gy  veno DP stovykloje ir toliau tęsė
skautavimą, eidama draugininkės ir
tunto adjutantės pareigas. Kaip tik
šioje stovykloje susipažino su Alek-
 sandra (Olyte) Andriušaityte-Likan der-
iene ir Bane (Baniute) Ma šiotaite-Kro-
niene. Tos draugystės, gimusios to-
kiose nepalankiose sąlygose, išliko ir
pasiekus Amerikos krantus. Visos trys
sesės skautės (ir, žinoma, jų šeimos) at-
sirado Čikagoje.

Atvykus į Čikagą, sesė Jolanda to-
 liau ėjo skautišku keliu. Ji buvo „Auš-
ros vartų” tunto sekretorė ir ėjo įvai-
rias pareigas „Kernavės” tunte. Buvo
labai daug norinčių skautauti mer-
gaičių, tuntai atsiskyrė. Sesė Jo landa
įkūrė „Minijos” vyr. sk. būrelį ir buvo
jo ilgametė vadovė, o vė liau, 1990 m.,
įkūrė „Sietuvos” vyr. sk. ir skautinin-
kių draugovę ir buvo ilgametė drau-
gininkė. „Minijos” bū  reliui bei „Sie-
tuvos” draugovei priklausė  ir sesės
Andriušaitytė bei Mašio tai  tė. Nuo
2006–2011 metų s. Jolanda buvo Filis te-
rių Skautų sąjungos Čikagos sky riaus
pirmininkė.

Sesė Kerelienė taip pat stovyklavo
Rake, buvo skaučių pastovyklės vir ši-
ninkė, penkių stovyklinių dainų autorė
ir vadovavo vyr. sk. kandida čių būre-
liams Kernavės tunte.

Be savo visų jėgų ir talentų, pa au-
kotų skautams ir skautybei, sesė Lia-
lė taip pat buvo energinga visuo me ni-
ninkė. Ji priklausė Lietuvių Mo terų fe-
deracijos Čikagos klubui ir bu vo jo pir-
mininkė; Lietuvių Tautinei sąjungai;
LDK Birutės draugijai; Lietuvių Duk-
terų draugijai ir buvo JAV LB Vidurio
Vakarų apygardos valdybos narė. Ka-
dangi sesė Jolanda niekad nevairavo
mašinos, tai ją vi sur veždavo jos vyras,
kai paaugo ir išlaikė savo teises – duk-
ros, o vėliau vežė ir geros draugės.
Linksmiausios ke lionės buvo su drau-
gėmis Olyte ir Baniute, kurios pri-
klausė beveik vi soms toms pačioms or-
ganizacijoms. Įsivaizduoju, kokios
buvo gyvos dis ku sijos, koks skambus
juokas girdė josi toje mašinoje, va-
žiuojant į posė džius ar susirinkimus.
Čia jos laisvai, niekam netrukdant, ga-
lėjo pasikalbė ti ir išspręsti beveik vi-
sas pasau lio problemas.

Ji buvo puiki menininkė – ir mez-
 gė, ir siuvinėjo, ir siuvo. Jos na mus
puo šė pačios daryti rankdarbiai ir
siuvinėjimai. Aš atsimenu, kad dažnai
mano mama bėgdavo pas ją ar tai su
kreivai pradėta siūti suknele, ar su
megztiniu, kuris buvo per kietai nu-
megz tas ir prašė pagalbos. Sesė Lialė
jai padėdavo, pataisydavo, pamokyda-
vo, o po kelių savaičių ma ma pra šyda-
vosi jau kitokios pagalbos. Sesė Jo-
landa buvo labai draugiška ir svetinga.
Jos na muo se visuomet buvo labai gra-
žūs gė lių papuošimai ir nuostabus vai-
šių stalas – ne kartą  teko tai pama tyti
ir patirti.

Jai dar neužteko visos šios veiklos,
tai 1976 m. įkūrė tradicinį Lie tuvių Mo-
terų Klubų federacijos ruo šiamą At-
velykio stalą ir tradicinį Abi turientų
pristatymo pokylį, kuris buvo ruošia-
mas 25 metus (nuo 1973 iki 1998 m.).

Liūdna netekus tokios darbščios ir
energingos veikėjos, bet jos palikimas
dar tęsiasi – per vyrą, per duk ras, per

Ateina naktis, saulė jau nuslinko
Nuo kalnų, nuo miškų, nuo laukų,

– Saldžių sapnų! Užmiki.
Dievs yr čia!

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Jau praėjo penkeri metai, kai Aukščiausias pasišaukė į savo
namus mūsų brangią Mamulę ir Jolandėlę.

Liko begalinis ilgesys ir tuštuma. Kasdien ji mūsų mintyse,
širdyse ir maldose.

Šv. Mišios už a. a. Jolandą  bus atnašaujamos š. m., liepos 16 d.,
10 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont.

Prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti kar-
 tu su mumis ir prisiminti mūsų brangią Jolandą.

Tebeliūdintys Alfonsas, Vilija ir Svajonė

A † A
v.s. fil. JOLANDA

GUDAITYTĖ
KERELIENĖ

visą paliktą meną ir išsiuvi nėtas stal-
tieses. Nors jos dabar nėra tarp mūsų,
bet aš puikiai matau, kaip sesė Jolan-
da (kartu su geriausia drauge sese
Aleksandra) diskutuoja naujausius
lietuvių gyvenimo įvy kius, kaip ne-
kantriai laukia Šokių šven tės, kaip jos
linksmai praleidžia vakarą šnekėda-
mos ir gurkš  nodamos kavą (o gal ir hi-

boliu ką!), kaip jos sėdi prie vaišėmis
ap krauto stalo ir švenčia vaikų ir anū-
 kų gyvenimus. Ilsėkis ramybėje šioje
svetingoje žemelėje, mieloji sese Jo lan-
da (ir tuo pačiu, sese Aleksandra).
Mes anksčiau ar vėliau vėl susitiksime.
Bus geras ir linksmas tas susitiki-
mas! Ad Meliorem, sese filistere.

Palikimas tęsiasi
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PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Prieš 83-jus metus, liepos 17 d. Soldi-
no miške žuvo lakūnai Steponas Darius ir
Stasys Girėnas. Šią sukaktį prisiminsime ir
paminėsime liepos 17 d., sekmadienį, 10
val. r. susirinkę prie lakūnų paminklo Mar-
quette Parke. 11 val. r. Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo bažnyčioje bus aukojamos šv.
Misios už transatlantinius didvyrius.

� Liepos 20 d., trečiadienį, organizuoja-
ma išvyka į Michigan City kur aplankysime
„International friendship gardens”. Renka-
mės prie Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-

nyčios (6812 South Washtenaw Ave., Chi-
cago, IL 60629), išvykstame 9 val. r. Su-
grįžimas – 6 val. v. Vietas prašome užsisa-
kyti tel. 773-776-4600 (Audra).

� Rugpjūčio 21 – 28 d., Neringos stovykloje
(147 Neringa Rd., Brattlebor, VT 05301)
vyks menų ir sveikatingo poilsio stovykla su-
augusiems „Meno8Dienos”. Kviečiame vi-
sus registruotis Neringos internetinėje sve-
tainėje:  neringa.org/lt_forms.html. Smul-
kesnė informacija el. paštu danguole@kuo-
las.com (Danguolė Kuolienė).

Vieta, kur susitinka JAV lietuviai

DRAUGAS
Seniausias lietuviškas laikraštis pasaulyje

Leidžiamas nuo 1909 m. 
Sužinokite vienas apie kitą

Susipažinkite su lietuviška veikla – nuo vandenyno iki vandenyno
XXI a. ,,Draugas” – laikraštis jums!

Išeina tris kartus per savaitę
– antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį

www.draugas.org

Vydūno Jaunimo fondas reiš kia nuoširdžią užuojautą žmonai Lai mu tei bei arti-
miesiems ir dėkoja už au kas, surinktas išlydint a. a. fil. Algir  dą Stepaitį į Amžinuosius na-
 mus. Fil.  A. Stepaitis buvo ilgametis V. J. Fon do Tarybos vicepirmininkas. Pager biant jo
atminimą buvo suaukota 985 dol. Aukojo: Danguolė ir Pijus Biels kai, Rimas Alexsandras
Do mans kis, Irena ir dr. Arūnas Drauge liai, Re gi na ir Rimas Griškeliai, Dalia ir Kęs tutis Je-
čiai, Elvyra Juzėnienė, Nijolė ir dr. Romualdas Kašubai, Mi lita ir Alex Lauraičiai, Rita Lukasch
Wench low, Raminta ir dr. Algirdas Marchertai, Leonas Maskaliūnas, Mar  gret ir Robert Per-
ens, Gintaras ir Petras Plačai, Aldona Rauchienė, Ri to nė ir Teodoras Rudaičiai, Aušrelė Sa-
kalaitė, Rima Sell, Regina Užupie nė, Jūratė ir Jonas Variakojai.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti var gingai gyve-
nantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Rose marie Ignash $8, AT & T $30.50,
Jo nas Monkeliūnas $25; tęsiant berniu ko metinę paramą „Lietuvos Vyčiai”, Council 112
(per seselę Theresa Papšis) $360. Labai ačiū. „Saulutė” (Sunlight Orphan Aid), 1133 Am-
 ber Dr., Lemont, IL 60439, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

A. a. Romos Sidaravičiūtės Murphy atminimą pagerbiant, jos duktė Victoria Arthur
„Saulutei” at siuntė $90, kuriuos suaukojo Elvyra  Juzėnas (Lilė) ir Helen Jucaitis. „Sau lutė”
dėkoja už aukas bei reiškia užuo jautą šeimai ir artimiesiems.

Sesutės Izabela, Viviana ir Alexa Didžbalytės (Naperville, IL) praeiviams pardavinėjo limo-
nadą ir gražią dalį pinigėlių atsiuntė padėti „Saulutės” remiamiems vaikučiams. Lietuvos vaikų
globos būrelis „Saulu tė” nuoširdžiai dėkoja sesutėms už kilnų sumanymą, atsiųstą auką ir sa-
 vanorišką pasiaukojimą kitų vaiku čių labui. Ačiū, ačiū!

Dar ilgai prisiminsime...
Nuaidėjo, nuvilnijo XV Tautinių šokių šventė, palikusi šūsnius įspūdžių. Juos pradėsime
skelbti kitos savaitės ,,Draugo” laidose. Tuo  tarpu – kelios nuotaikingos akimirkos, kurias
prieš šventės pradžią užfiksavo Audronės Kižytės fotoaparatas.  

Baltimore ,,in tauts” – juokavo šventės dalyviai, matydami lietuviškais tautiniais dra-
bužiais paplūdusį miestą. Į Royal Farms Arena traukia grupės ,,Baltija” šokėjos iš
Švedijos. Vadovė – Jurga Laurenčikienė (antra iš d.). 

Maironio lituanistinės mokyklos (NY) plakatą nešė Jonas Lukaševičius. Grupėje šoko ir
LR generalinis konsulas Julius Pranevičius (k.).

Šokėjai rinkosi prie savo grupės plakatų. Paskutiniai pasiruošimai – pasitaisyti karū-
nas, juostas, kasas...


