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Jurbarke prisimintas 
Vladas Baltrušaitis – 5 psl. 

Šokių šventė: žvilgsnis iš
Rytų pakrantės – 4 psl. 

Palydėtuvėse Tylos minute buvo 
pagerbtos Nicos išpuolio aukos.

Liepos 15 dieną Vilniuje į Rio de Janeiro XXXI olimpines žai-
dynes iškilmingai buvo išlydėta Lietuvos sportininkų dele-
gacija. Iškilmėse dalyvavusi Prezidentė Dalia Grybauskaitė

įteikė trispalvę, kuri bus nešama Olimpiados atidarymo šventėje,
mūsų delegacijos priešakyje.

Įteikdama ją D. Grybauskaitė sakė: „Tautos ruošiasi olimpinėms
žaidynėms tikėdamos, kad sportas reiškia taiką, draugystę, garbę
ir kiekvienos valstybės orumą. Tačiau šią naktį viena iš valstybių
buvo užpulta būtent per savo valstybingumo šventę”. Prezidentė pa-
kvietė Tylos minute pagerbti Prancūzijoje, Nicos kurorte prie Vi-
duržemio jūros įvykdyto teroro akto aukas. – 15 psl.

Pasaulio šalių vadovai, kalbėdami apie 84 žmonių gyvybes
nusinešusį išpuolį Nicoje, išsako baimę, liūdesį ir reiškia so-
lidarumą Prancūzijai.

Jungtinių Valstijų prezidentas Barack Obama pasiūlė
Prancūzijai visą reikiamą paramą tiriant tragedijos
Nicoje aplinkybes. JAV valstybės sekretorius John Ker-

ry sakė, kad ,,ši ataka yra siaubinga”.
Kandidatai į Jungtinių Valstijų prezidentus Hillary Clin-

ton ir Donald Trump taip pat pasmerkė teroristinį išpuo-
lį. H. Clinton sakė, kad ,,kiekvienas amerikietis reiškia tvir-
tą solidarumą Prancūzijos gyventojams ir vienbalsiai tei-
gia: mūsų neįbauginsite. Neleisime teroristams griauti vi-
suotinės lygybės ir demokratinių vertybių, kuriomis yra re-
miamas mūsų gyvenimo būdas”. D. Trump vėl paragino ak-

tyviai naudoti NATO kovoje su IS. Jo manymu, Aljansas turi
padėti sunaikinti ,,IS kaip vėžinį auglį, plintantį visame pa-
saulyje”. 

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donald Tusk Ni-
coje Prancūzijos nacionalinės šventės dieną, kai šalies žmo-
nės šventė ,,laisvę, lygybę ir brolybę”, įvykusią ataką pa-
vadino ,,tragišku paradoksu”.

Skerdynes surengęs žudikas yra 31-erių Mohamed La-
houaiej Bouhlel. Vyras sunkvežimį, kuriuo surengė kruviną
ataką, išsinuomojo liepos 11-ąją ir iš tikrųjų turėjo grąžinti
liepos 13-ąją. Liepos 14-osios vakarą Nicoje žuvo 84 asmenys,
sužeistųjų yra 202, 52 jų būklė kritinė. 25 aukos gydomos rea-
nimacijoje. Tarp žuvusiųjų yra 10 vaikų ir jaunuolių.

ELTA

Žalgirio mūšio dieną išlydėti olimpiečiai

Pasaulis į išpuolį Nicoje reaguoja su siaubu

Lietuvai olimpinėse žaidynėse atstovaus 68 sportininkai. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Prezidentė įteikė Lietuvos vėliavą olimpinės rink-
tinės kapitonei, buriuotojai, olimpinei vicečem-
pionei ir pasaulio čempionei Gintarei Scheidt.

Vietoje šventės – kraujas, baimė ir siaubas. 
EPA-ELTA nuotraukos

Kulkų suvarpytas žudiko įrankis – sunkvežimis.



KUN. TOMAS
KARANAUSKAS

Pasak Koheleto knygos, tiek iš min-
 čiaus, tiek kvailio po mirties lau kia
toks pat likimas liūdname šeole.

(Koh 2, 14–16).

Brangūs broliai ir sesės, šio sek-
madienio skaitiniai darniai
nagrinėja bendrą temą. Skaiti-

nys iš Koheleto knygos atskleidžia
žmogiškųjų darbų bei sukurtųjų gė-
rybių tuštybę. Laiš ke kolosiečiams
apaštalas Paulius primena, kad krikš-
čionis privalo ne prisirišti prie žemiš-
kųjų dalykų, o ieš koti tikrovės aukš-
tybėse. Luko evangelijoje skaitomas pa-
lyginimas apie turtuolį, sukaupusį
įvairiausių gėrybių ir besitikintį lai-
mingos atei ties. Užklupus mirčiai,

Dievo akivaizdoje jis pamato, kad ne-
turi jokių ne nykstančių gėrybių.
„Rūkų rūkas! Vis kas yra rūkas!” Kai
kuriems labiau girdėtas kitoks šios vie-
tos vertimas, tapęs priežodžiu: „Tuš-
tybių tuštybė!” Vienoje iš Siracido,
Senojo Tes ta mento išminčiaus, gyve-
nusio II a. prieš Kristų, knygos iš-
traukoje iš reiš kiama ta pati mintis
kaip ir Luko Evangelijos ištraukoje, vi-
sur virš tur tingojo galvos pakibęs mir-
ties kalavijas: „Kvaily, dar šiąnakt bus
pareika lauta tavo gyvybės”. Taigi sto-
vime prieš moralinę nuostatą, kuri yra
bendra visoms kultūroms bei religi-
joms, visiems aktuali yra ir problema.
Kaip sako Virgilijus Eneidoje, auri
sacra fames – šventas aukso noras!
Ne be reikalo šiandienos žodžio litur-
gija pirmuoju skaitiniu naudoja Ko-
heleto arba Ekleziasto, šio kartaus, ne-
patogaus, stulbinančio Biblijos rašy-
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tojo, knygos ištrauką. Pirmoji jo kny-
gos eilutė skirta su trypti visoms žmo-
gaus realybėms ir pranešti, kad viskas
yra tuštybių tuštybė, kas turėtų reikš-
ti, kad nėra nie ko, net ir to, kas yra.
Tuštybių tuštybė, hebraiškai ha-
bel/habel, reiškia švilpimą, kvapą,
dūmus, vėją, tuštumą, tuštybę, nieko.
Ir šis begalinis nieko įsismelkia ir

Laiškų kalbos stiliaus 
redakcija netaiso 

sunaikina taip pat ir žmogaus turtą,
tai, ant ko žmogus tikisi galėsiąs su-
kurti savo stabilų gyvenimą. Jėzaus pa-
rabolės klausimas – kam gi atiteks tai,
ką susikro vei? – jau atsakytas Kohe-
leto, kuris žmogaus gyvenimo svarbia
dalimi ma to žmogaus mirtį ir daiktų
nykstamumą.

Kvailasis sūnus yra apipiltas gė-
rybių, pasiruošęs jas švaistyti, nes
jam nereikėjo nei lašo prakaito, kad
turtas būtų įgytas. Tėvas darbui nau-
dojo visus savo gabumus, sūnus gi –
tėvo darbo rezultatų naikintojas. Kas
atsitinka žmogui, kad jis net amo ra-
 liausiu būdu, lyg užrištom akim, sie kia
turto? Kas gi atsitinka tam, kuris lyg
pamišęs puola švaistyti kitų dar bo
vaisius? Koheletas nejučia savo klau-
 sytoją nukelia į praeitį, primena pa tir-
tus ir jau išgyventus sunkumus. 

Taip labai paprasta, net, atrodo,
per daug lengvai suprantama arba se-
niai žinoma – tartum visų bendra am-
žių patirtis ir šiandienos realybė,  nors
gal visuotinai jai ir prieštaraujama.

DŽIAUGIUOSI, KAD JUS ATRADAU!

Netyčia internete užtikau Jūsų laikraštį ir
susidomėjus pradėjau skai tyti – man tai buvo ne -
tikėtas va saros atradimas! Tiek pozityvių straips -
nių, tiek kultūros įvykių apžval gų, kurios sudomi-
no mane, o įdomiausia, kad radau savo vaikų pedi-
at rės Ingos Greblikienės nuostabų   straipsnį apie
nepaprastą moterį, kon  sulę Daivą Čekanauskaitę-
Nava rrette. Smagu žinoti, kokių nepapras tų
asmenybių dėka garsinama Lietu va. Esu pianistė,
gyvenanti Vilniuje, o mano jaunesnioji sesuo Sau -
lė su vyru Mindaugu gyvena CA, Alame doje. Jie
domisi ir dalyvauja San Fran cisco lietuvių ren gi -
niuose, bet apie ,,Draugą” sužinojau ne iš jų.

Linkiu Jums stiprybės, energijos, palankaus
vėjo Jūsų leidiniui.

Dėkinga, 
Vaiva Blažienė
Vilnius, Lietuva

MALONŪS PRISIMINIMAI

Su dideliu malonumu per skai čiau pasakojimą
apie „Neringos” kavi nę Vilniuje (R. M. Lapas, „Pa-
saulis, kuriantis prisiminimus”, „Draugas”, 2016 m.
birželio 18 d.). Skaičiau ir mintimis jau buvau ten,
kur ne vieną kartą teko stovėti eilėje, kad galėtu me
pietums užsisakyti nuostabų „Kije vo kotletą”. Tur-
būt visi juos tik ir valgė. 

Nuo 1977 iki 1990 metų dirbau Lie tuvos kainų ko-
mitete – antrame aukšte pastato, prisišliejusio prie

ka vinės pastato. Pirmame aukšte, atrodo, tuo metu
buvo audinių parduotuvė. Tad kelios minutės – ir bet
kokia proga mes jau galėjome būti kavinėje. Malonu
matyti ir prisiminti, kaip tada atrodė kavinė. Ypač
žiūrint į di džiosios salės 1964 metų nuotrauką, kurioje
matau staliuką, prie kurio mes mėgdavome keturiese
sėdėti. Ne kartą teko mėgautis „boksuose”.

Pasirodo, ne veltui  mes ten lakstėme. Kartą
pietaujant, netekome ža do – į didžiąją salę oriai, iš-
kilmingai įėjo bohemiška pora. Tai buvo Georg Ots

Georg Ots – ,,Misteris Iksas” 

(garsus estų operos dainininkas – Red.) su žmona. Jie
atrodė nuo sta biai. Turbūt visi matė įeinantį ir be si-
šypsantį Misterį X. (taip solistas bu vo pramintas ger-
bėjų po to, kai nusifilmavo filme „Misteris Iksas” pa-
gal I. Kalman operetę „Cirko princesė” – Red.).

(Antrą kartą teko susitikti Esti joje. Tik šį kar-
tą teko nulenkti galvą ir pagerbti jį ties jo amžino
poilsio vieta).

Perskaičiusi straipsnį, tuoj susi sie kiau su Vil-
niuje gyvenančia savo  drauge Janina Tarvydiene ir
jai viską papasakojau. Pernai buvau Vilniuje, bet ka-
vinę aplenkėme. Ir klau siau jos, kodėl mes taip pa-
da rėme? O ji man atsakė, kad aš kalbėjau tik apie ska-
nius cepelinus. Ir nusprendėme, kad kitą kartą bū-
tinai nueisime ten, nes ir ji dažnai nueidavo ir dabar
nueina su draugėmis. Tik truputį  nuliūdino per-
mainos – likę trikampiai staliukai, bet nebėra ska-
 nių jų „Kijevo kotletų”. Dabar vaišina susukta viš-
tiena su vos lašeliu svies to viduje (tokį ir čia esu ra-
ga vusi). Likęs tik pavadinimas. Vienas iš ar chitektų
Nasvyčių (Vytautas Nasvy tis – Red.) jau yra miręs,
visai ne se niai mirė ir Algimanto ir Vytau to Nas vyčių
sesutė Undinė. Jau kažkas laiko kavinę už skverno
ir laukia momento, kada galės nežinia kuo ją pa-
versti. Žiūrėsime. Laikas parodys. 

Ačiū už malonius prisiminimus.
Su pagarba.

Irena Messenger
Chicago, IL
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Istoriniai sprendimai Lietuvos ir Baltijos regionui 

Liepos 8–9 dienomis pasaulis žvelgė į Varšuvą.
Apie 400 kilometrų nuo Vilniaus susirinko pa-
saulio ga lin gųjų valstybių – NATO šalių vado -

vai. 
2014 metų rugsėjį Wales vy ku siame viršūnių su-

sitikime  buvo užsitikrintas tolesnis JAV ir kitų
NATO sąjungininkų buvimas Baltijos šalyse ir Len-
kijoje. Nutarta, kad bus nuolatos, pagal realias
grėsmes atnaujinami gynybos planai, stiprinama Al-
janso kolektyvinė gynyba ir kuria mos ypač greito
reagavimo pajėgos,  kaip Lietuvoje, taip ir kitose Bal-
 tijos valstybėse, bus įsteigtos vadavietės.

Taip pat šiame susitikime buvo nuspręsta, jog
kitas susitikimas vyks Varšuvoje.

Svarbu paminėti, kad 2014 m. Ru sijos karo
veiksmai Ukrainoje jau bu vo prasidėję – jau buvo
aneksuotas Krymas, vyko didžiuliai kariniai veiks  -
mai Ukrainos rytuose, buvo įkur tos separatistinės
Maskvos palai komos, taip vadinamos Luhansko ir
Donecko Respublikos.

Negana to, Rusijos politika darė si su kiekviena
diena vis labiau agre syvi, kartais net sveiku protu
sunkiai suvokiama ir dar sunkiau nuspėjama. Tai
kėlė nerimą ne tik Baltijos šalims, tačiau ir visai Eu-
ropai. Ru sijos prezidentas Vladimiras Pu ti nas vis
dažniau ėmė rodyti savo po žiūrį į Baltijos šalis, vyko
vis didesnio masto kariniai mokymai, vis dažniau
rusų kariniai lėktuvai, išjungę visus atpažinimo įren-
ginius, nenuspėjamai elgdavosi virš Baltijos jūros. 

V. Putino nemeilė Lietuvai, Lat vi jai ir Estijai
ypač subujojo, kai po Malaizijos orlaivio MH17 nu-
mušimo virš Ukrainos Prezidentė Dalia Gry bauskai-
tė Rusiją pavadino teroristine valstybe.

Buvo labai laukiama 28 šalių Aljanso susitiki-
mo Varšuvoje. Buvo tikimasi,  kad galutinai bus pa-
tvirtinti planai dislokuoti keturis sustiprin tus dau-
gianacionalinius batalionus Lenkijoje ir Baltijos ša-
lyse, apie kuriuos jau buvo kalbėta 2014-aisiais Wa-
les.

Nerimavo ir Lenkija. Neatsitik tinai buvęs Len-
kijos užsienio reikalų ministras Radoslaw Sikorsky
prieš susitikimą pareiškė, kad naujosios pa jėgos yra
vėluojantis, bet sveikintinas žingsnis, iš dalies iš-
taisantis blo ko didelį karinį disbalansą. „Tai vėluoja
15 metų, bet pagaliau tai vyksta”, – sakė jis.

Pirmoji diena

Jos labiausiai laukė Baltijos ša lių ir Lenkijos va-
dovai. Mūsų šalį atstovavo Prezidentė Dalia Grybaus -
kaitė ir Užsienio reikalų ministras Linas Linkevi-
čius. Laukė, nes turėjo paaiškėti, ar mūsų saugumo
lū kes čiai nėra tuščios aimanos ir nerimas, ar NATO,
reikalui esant, mus gins, ar bus pasiektas bendras
visų šalių sutarimas ir pritarimas kurti greitojo rea-
gavimo pajėgas, kurios būtų čia nuolat. Negalėjome
jaustis saugūs ir  laukti, kol pavojaus atveju NATO
pa jėgos pas mus atvyks. Šiuolaikinis hib ridinis ka-
ras vyksta labai spar čiai, brangios ne tik dienos, bet
ir valandos.  

Ši tema ir buvo pirmosios dienos svarbiausio-
ji. Buvo nuolat pabrėžiama Rusijos agresija ir būti-

nybė į Maskvos kari-
nės galios de monstra-
vimą atsakyti tuoj pat. 

Tiesa, kai kurie
valstybių vado vai ap-
stulbino žurnalistus.
Štai eida mas į susitiki-
mą Prancūzijos prezi-
dentas Francois Hol-
lande pareiškė, kad jis
visai nemato Rusijos
grėsmės: „Prancūzijai
Rusija nėra grėsmė. Ru-
sija yra partnerė, kuri,
tiesa, tam tikrose si-
tuacijose, kaip Ukrai-
noje ar Krymo aneksi-
jos metu, panaudoja
jėgą”, – paskelbė jis. 

Tačiau Lietuvos už-
sienio reikalų minist-
ras Linas Linkevičius
tuoj pat nu ra mino suošusius iš nuostabos žur na-
 lis tus, sakydamas, kad reikia klau syti ne Prancū-
zijos vadovo žodžių, bet žiūrėti jo darbų, veiksmų.
Ir iš tie sų, netrukus buvo paskelbta, kad pran cūzai
atsiųs savo karių batalio ną. 

Vis dėlto skelbiama, kad keturi Baltijos šalims
ir Lenkijai skiriami batalionai, NATO atstovų tei-
gimu, bus dislokuojami būtent Rusijos at grasymui.

Aljanso generalinis sekretorius Jens Stolten-
berg taip pat nebuvo lin kęs įžiūrėti tikrojo Rusijos
agresijos veido, jis kalbėjo, jog nepaisydama sa vo
pajėgų stiprinimo Rytų Euro poje, NATO nori ieš-
koti dialogo su Rusija. „Šaltasis karas yra istorija,
ir jis turi likti istorija”, – dar prieš prasidedant su-
sitikimo posėdžiams pareiškė J. Stoltenberg. Esą
NATO turi siekti „prasmingo dialogo” su Mask va
– kad sumažėtų lemtingų karinių incidentų pavo-
jus ir gynė Aljanso ginklavimosi planus. „Vis kas,
ką mes darome, yra gynybinio pobūdžio, de rama
ir skaidru (...)”, – kalbėjo J. Stol tenberg, pabrėžda -
mas, kad NATO ne siekia konfrontacijos.

Nepaisant šių žodžių, NATO va do vas pritarė
sprendimui siųsti karius į Lietuvą ir kitas regio-
no šalis, taip pat garantavo, kad NATO siekia pa-
demonstruoti, jog šių šalių užpuolikai sulauktų viso
Aljanso atsako. „Šiandien sutarsime sustiprinti mū -
sų priešakinį buvimą rytinėje Aljan so dalyje”, –
saugumo ekspertų konferencijoje Varšuvoje sakė
J. Stol tenberg.

„Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir čia, Lenkijoje,
dislokuosime rotuojamus tarptautinius batalionus,
kad aiškiai parodytume, jog vieno sąjun gininko už-
puolimas būtų sutiktas viso Aljanso jėga”, – pa-
reiškė NATO va dovas.

Kitų šalių vadovai negailėjo ašt rių žodžių V. Pu-
tinui. Kroatijos prezidentė Kolinda Grabar-Kita-
rovič iš tribūnos rėžė: „Matome, ką jie bando pa-
daryti.” 

Būta ir dar aštresnių pasisaky mų Rusijos at-
žvilgiu.

Iš k.: Europos Vadovų Tarybos pirmininkas D. Tusk, NATO generalinis sekretorius J. Stol-
tenberg ir Europos Komisijos pirmininkas J. C. Junker pasirašė NATO ir ES deklaraciją dėl
bendradarbiavimo plėtojimo.  EPA-ELTA nuotr.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė su Vokietijos kanclere Angela Merkel ir Vokietijos užsie-
nio reikalų ministru Frank Steinmeier.

Prezidento kanceliarijos/Roberto Dačkaus nuotr.

Sutarimas pasiektas be ginčų

NATO ir ES vadovai pasirašė bendrą deklara-
ciją: „Esame pasiruo šę ginti laisvę”. Joje galima iš-
skirti septynis svarbiausius teiginius:  

1) didinti galimybę atsakyti į hibridinius pavo-
jus, kartu analizuoti žvalgybos duomenis ir už-
kirsti kelią pavojams pirminėje stadijoje; 

2) plėsti ir suderinti bendradarbiavimą opera-
cijose Viduržemio jū roje, migrantų krizės valdyme; 

3) plėsti kibernetinio saugumo ir gynybos stra-
tegijos koordinavimą misijose, operacijose, pratybose
ir mo kymuose; 

4) plėtoti vieningą, sąveikaujan čią gynybos sis-
temą tarp ES šalių ir NATO, taip pat tarptautiniuose
projektuose; 

5) plėtoti stipresnę gynybos in dustriją ir jos to-
bulinimą Europoje ir už Atlanto;

6) paraleliai ir bendrai koordi nuo jant rengti at-
sakymo į hibridi nius pavojus pratybas jau 2017 ir
2018 metais; 

7) padėti gerinti gynybos ir sau gumo galimybes
partneriams rytuose ir pietuose. Prisidėti prie jų pa-
rengimo individualiai reaguoti į kylančius pavojus,
tarp jų ir pavojus saugumui jūroje.

Kaip ir buvo laukiama, susitiki me pagrindinis
dėmesys buvo skiriamas Aljanso rytinių narių sau-
gumo užtikrinimui, patvirtinti sprendimai dėl su-
stiprinto išankstinio Aljanso pajėgų dislokavimo Bal-
tijos valstybėse ir Lenkijoje. Taip pat NATO  šalių va-
dovai įvertino 2014 m. Wales įvykusio susitikimo su-
sitari mų įgy vendinimą bei patvirtino pa pildomas ko-
lektyvinės gynybos bei atgrasymo sustiprinimo
priemones. Susitikimo Varšuvoje metu taip pat ap-
tartas Aljanso indėlis į tarptautinės bendruomenės
pastangas krizių sureguliavimo srityje. Neliko ne-
aptarta ir padėtis Ukrainoje, NATO santykiai su Ru-
sija, numatytas NATO ir Europos Sąjungos (ES) ben-
dradarbiavimas kovojant su hibridi nėmis grėsmė-
mis, nelegalia migracija ir terorizmu.

Nukelta į 15 psl.

NATO generalinis sekretorius Jens Stoltenberg.     EPA-ELTA nuotr.
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Žvilgsnis iš Rytų pakrantės

Įspūdžiai iš kelionės į Šokių šventę
VITALIJA DUNČIENĖ

Kai „Draugo” redaktorė paprašė manęs
pasidalinti su skaitytojais įspūdžiais iš
Šokių šventės „Šaukia ten tave kelionė”,
žinojau, kad užduotis bus sunki. XV Lie-
tuvių tautinių šokių šventės 2016 m. or-
ganizatoriai ir dalyviai žiūrovus pa-
šaukė į tokią nuostabią kelionę, kad
įspūdžiams papasakoti sunku surasti
tinkamų žodžių. Pasibaigus koncertui
iš žmonių lūpų liejosi įvairiausi šventės
apibūdinimai:  nuostabu;  stebuklinga;
nepakartojama;  man trūksta žodžių iš-
sireikšti;  jaunimo energija, atliekant šo-
kius pasiekė mus ir neleido ramiai sė-
dėti kėdėje;  nerealu;  jėga;  didinga;  at-
gaivinanti sielą;  puiki, tik gaila, kad sa-
lėje buvo tamsoka, negalėjau padary-
ti nuotraukų;  džiaugsminga; neišpa-
sakytai daug darbo įdėta;  taip buvo
gražu, gaila – pasibaigė, dabar lauksi-
me kitų...

Visi minėti šventės apibūdinimai
yra teisingi, bet šventės daly-
viai ir žiūrovai pasakytų – jie

nepakankami. Džiaugsmo, bendrys-
tės, pasididžiavimo, pagarbos, padėkos
jausmai tarpusavyje persipina, su-
kurdami nepakartojamą ir žodžiais
sunkiai nusakomą būseną.

Šokių šventės didingumas ypač su-
spindi ją palyginus su mažų kolonijų
pilka kasdienybe.  Stebint tautiečių
abejingumą lietuvybei;  matant JAV
lietuviškų parapijų tuštėjimą ir jų už-
sidarymą; girdint apsukresnių tau-
tiečių pasisakymus, kad „lietuviška
bendruomenė jau greitu laiku visiškai
išsivaikščios, todėl nebeverta gaišti
tam laiko”, – apninka abejonės – gal
tikrai visa lietuviška veikla neturi
prasmės, nes – neturi ateities?

Tokios šventės ištirpdo lietuvio
sieloje kylančias abejones ir įkvepia
neprarasti vilties.  Kiek daug mūsų, ne-
abejingų lietuviškai kultūrai, susi-
rinko į Šokių šventę ir leido patirti, kad
susivieniję į būrį mes tampame galingi
ir galime atlikti didelius darbus. Šokių
šventės organizatoriai, apsiėmę atlik-
ti tokį atsakingą darbą ir sukūrę di-
dingą šventę, parodė, kad tarp mūsų
yra labai daug talentingų, gabių, darbš-
čių, pasiaukojančių organizatorių. Už-
sienio lietuvių katalikų sielovados de-
legatas prel. Edmundas Putrimas, pa-
kvietęs šventės dalyvius į Šv. Alfonso
bažnyčią, suteikė galimybę pajusti,
kokie mes dvasiškai stiprūs tampame
kalbėdami bendrą maldą.

Būti žiūrovu ir stebėtis nuosta-
biais „kelionės” vaizdais po žydinčius
sodus; linų lauką;  po žvaigždėtu dan-
gumi... buvo didžiulis malonumas. Pa-
prašiau sūnaus Vyčio, kuris pirmą
kartą dalyvavo Šokių šventėje, apibū-
dinti savo, kaip šokėjo, įspūdžius: „Šo-
kant atrodė, kad aplinkui mus be-
tvarkė, bet žinojom, kad kiekviena
grupė gerai atliks savo darbą, ir ben-
dras vaizdas bus geras”. Vyresnysis sū-
nus, Andrius, papildė brolio mintis:
„Turbūt dauguma net nežinojo, kad
Elizabeth, NJ, yra Lietuvių Bendruo-
menė. Bet ši Bendruomenė į Šokių
šventę atsiuntė net dvi šokėjų gru-
pes, kurios puikiai pasirodė”.

Saugu ir gera išeiti į gyvenimo ke-
lionę lietuviškuoju keliu, kai žinai, kad
keliauji kartu su tautiečiais, pasi-
šviečiant bendros istorijos, kalbos,
tradicijų, tikėjimo, pagarbos, pasiti-
kėjimo... žibintais.

Savo įspūdžius norisi užbaigti
nuoširdžia padėka XV Šokių šventės
pirmininkui Linui Orentui, meno va-
dovui Tomui Mikuckiui, jų koman-
doms ir didžiuliam Baltimorės apy-
linkių savanorių būriui, sukūrusiam
tokią nuostabią šventę. O susikūru-
sioms šokių grupelėms linkiu neišsi-
vaikščioti, bet savo gyvenimo kelią
paįvairinti lietuvių liaudies šokių
žingsniais, neleidžiant apsnūsti lietu-
viškai sielai. 

Daugiau šventės įspūdžių ir nuotrau-
kų – ,,Draugo” internetinėje svetainėje:
www.draugas.org

Malonu buvo stebėti nuostabios ,,kelionės” vaizdus. Jono Dunčios nuotraukos

Jackson, NJ šokėjai pateisino savo grupės vardą – ,,Viesulas”Į šventę atvyko net ir lietuvaičiai iš Švedijos – šokių grupė ,,Baltija”
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AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Liepos 1–6 d. Jurbarke vyko de šim tasis mėgėjų
teatro festivalis „Sen jorai ir jaunystė”. Festi-
valį rėmė Lietuvos kultūros taryba, Jurbarko

ra jono savivaldybė, Jurbarko versli ninkai. Rengėjas
– Jurbarko teatro mė gėjų klubas. Daug gerbėjų su-
kvie tė liepos 4 d. vykusi popietė, skirta kraštiečiui,
operos solistui ir chorve džiui, pedagogui, vargoni-
ninkui Vla dui Baltrušaičiui (1912–1975), mi ru siam
išeivijoje. Šventėje dalyvavo dar kupina energijos 97-
metė maestro našlė Elena Baltrušaitienė, jau de šim-
 tį metų gyvenanti Vilniuje, ir maestro kūrybos ty-
rinėtoja, muzi ko logė Jūratė Vyliūtė, kiti garbingi sve-
 čiai, jurbarkiečiai. Vladu Baltrušai čiu jurbarkiečiai

Jurbarke prisimintas 
talentingasis kraštietis Vladas Baltrušaitis

Dešimtojo mėgėjų teatro festivalio „Senjorai ir jaunystė” Jurbarke organizatoriai ir dalyviai. Audriaus Sinkaus nuotr.

labai didžiuojasi. Popietė buvo pavadinta „Kelias pra-
 si dėjo čia. Vladas Baltrušaitis”. Pirmą kartą muzi-
kaliausiam mėgėjų teat rui, atlikėjui ir atlikėjai
buvo teiktas Vlado Baltrušaičio prizas „Veidu į Lie-
tuvą”. Nominaciją įsteigė maestro žmona Elena
Baltrušaitienė, o prizo eskizą kūrė jo dukra Karilė
Baltru šai tytė, paskutiniais gyvenimo me tais iš JAV
grįžusi į Lietuvą ir gy venusi Girdžiuose, tačiau pati
nesulaukusi jo įteikimo (mirė šį pava sarį). Į šią no-
minaciją galėjo pretenduoti festivalio spektakliai, ku-
riuose skambėjo gyva muzika. Spektak lius vertino
speciali komisija: ilgame tė Jurbarko kultūros cent-
ro choro „Versmė” vadovė Marija Tautkuvie nė, Jur-
barko A. Sodeikos meno mo kyklos direktorė Loreta
Ševelienė, Jurbarko kultūros centro vokalinio an-

Dainuoja respublikinio konkurso „Sidabriniai balsai” ir V. Baltrušaičio prizo muzikaliau-
siam aktoriui laureatas Edgaras Pilypaitis; akompanuoja Jolanta Gudelienė.

Iš k.: muzikologė Jūratė Vyliūtė, renginio organizatorė Danutė Samienė, Elena Baltru šai-
tienė.

samblio „Verdenė” dainininkė Ina Budrienė.
Festivalyje dalyvavo Jurbarko K. Glinskio teat-

ras, Utenos „Žaliaduo nių” teatras, Punsko (Lenkija)
klojimo teatras, Toronto (Kanada) teatro studija
„Žalios lankos” ir Kalvarijos „Titnagas”. Spektaklių
buvo parodyta daugiau, nes Jurbarko teatras paro-
 dė tris spektaklius, – komediją J. Skinkio „Moters
kerštas”, išeivijos ra šytojos, dramaturgės B. Pūkelevi -
čiū tės „Rimas pas Kęstutį” ir J. Pet rulio „Prieš sro-
vę” (visų jurbarkiečių spektaklių rež. Danutė Bud-
rytė-Sa mienė). 

V. Baltrušaičio prizą „Veidu į Lietuvą” pelnė Ute-
nos „Žaliaduonių” teatras, aukštaičių tarme suvai-
dinęs spektaklį pagal R. Katinaitės eiles „Undeniu,
ugniu, žalynais”. Režisie rius – Šarūnas Kunickas.
Spektaklyje skambėjo orginaliai atliekamos su tar ti-
nės. Muzikaliausiu aktorium pri pažintas Edgaras Pi-
lypaitis už A. Strazdo vaidmenį Jurbarko K. Glins-
 kio teatro spektaklyje J. Petrulio „Prieš srovę”. Mu-
zikaliausia aktorė – Raimeda Viliumaitė, atlikusi Ju-
lės vaidmenį tame pačiame Jurbarko teatro spek-
taklyje.

Festivalio sumanytoja – Jurbar ko kultūros cent-
ro režisierė Danutė Samienė tikisi, kad ši nominacija
taps festivalio tradicija. „Aš labai džiaugiuosi visa
švente, kuri truko 6 dienas, dalyvavo labai įdomūs ir
mūsų krašto kultūrai svarbūs žmo nės. Vlado Balt-
rušaičio atminties atgaivinimas yra man ir nemažai
da liai jurbarkiečių reikšmingas, juolab kad iš už-
maršties Tėvo atminimą sa vo idėjomis ir meile Lie-
tuvai ištrau kė a. a. jo dukra Karilė. Džiaugiuosi, kad
likimas lėmė su ja susitikti”, – sako renginio orga-
nizatorė D. Samie nė.

Festivalio tikslas – prisiminti gar sius kraštiečius,
kraštui nusipelniusius žmones. Vienas iš jurbarkie -
čių gerbiamų žmonių Vladas Baltru šaitis gimė Jur-
barko krašte, Žindai čiuose.   

Nukelta į 14 psl.
Vlado Baltrušaičio laišką dukrai Karilei skaito Jurbarko K.
Glinskio teatro aktorius Mindaugas Balčaitis.

Elena Baltrušaitienė Jurbarko K. Glinskio teatrui perduoda
suve nyrą iš V. Baltrušaičio archyvo. Šalia – Jurbarko teatro
festivalio ir V.  Baltrušaičio minėjimo sumanytoja D.  Samienė.

Vlado Baltrušaičio prizas.



Dešimt iš 105 ,,Ateities” metų
redagavo Reda Sopranaitė!

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Šiemet sukanka 105 metai nuo pirmojo ,,Ateities” žurnalo numerio pasi-
rodymo 1911 metais. Per tą laiką yra buvę 44 redaktoriai, neskaitant re-
dakcinių kolektyvų. ,,Ateitininkų vadove” pateikiamoje informacijoje ma-

tome, kad žurnalas buvo leidžiamas Lietuvoje (1911–1940), Vokietijoje (1946–1949),
Amerikoje (1950–1997) ir vėl Lietuvoje – nuo 1999 metų. Iki 1983 m. visi 37 re-
daktoriai buvo vyrai. Stasė Petersonienė perėmė redagavimo vairą keturiems
metams – 1984–1988. Po jos penkerius metus (1989–1994) žurnalą redagavo Da-
nutė Bindokienė. 1994–1999 metais buvo išleistas tik vienas žurnalo numeris –
1997 m. Jo redaktoriumi teko būti man. Tuo pačiu tai buvo paskutinė ,,Ateitis”,
redaguota išeivijoje. 

Kai ,,Ateitis” grįžo į Lietuvą, pirmuoju jos redaktoriumi buvo Gediminas
Karoblis (1999). Po to – penkios moterys: Irena Petraitienė (2000), Emilija Pund-
ziūtė (2001–2002), Ieva Elzbutaitė (2002–2003), Živilė Šeporaitytė (2004–2006) ir Reda
Sopranaitė (2006 – iki dabar). Taigi jau dešimt metų Reda Sopranaitė yra ,,At-
eities” kapitonė, jos vyriausioji redaktorė. Matome, kad Reda yra ilgiausiai dir-
busi redaktorė. Buvusi ir tebesanti. Kun. Kęstutis Trimakas redagavo aštuo-
nerius metus (1975–1983). Trečioje vietoje pagal redagavimo trukmę yra Danutė
Bindokienė. 

Norėjau apie Redą parašyti ką nors daugiau, bet gauti biografinių duomenų
nepasisekė. Gal ir gerai. Apie ją žinome iš jos atliekamų darbų, o jų yra tikrai
daug. Tereikia apsilankyti internete. Skaičiuoju – vien jos redaguotos ,,Ateities”
susidarytų apie 6 400 puslapių. Kitais žodžiais tariant, kasmet ji sukaupia 640
puslapių ,,tomą”, ir taip tęsiasi jau dešimt metų. O ką apie savo patirtį sako pati
Reda? ,,Esu dėkinga žurnalui, nes jis supažindino su daug nuostabių žmonių
(…) Jis davė daug pažinti, atrasti, pasidžiaugti, mokytis, priimti kritiką”.

Sveikinimai Redai sukakties proga. Padėka jai ir jos kolekyvui, kad, atei-
tininkų himno žodžiais, skaitytojams padeda regėti ateitį tėvynės laimingą.

Visų Šiaurės Amerikos ateitininkų 
metinis susirinkimas

Šių metų rugsėjo 25 d., sekmadienį, nuo 2 val. p. p.  iki 4 val.  p. p. Čikagos
laiku, vyks Šiaurės Amerikos ateitininkų narių susirinkimas. Pagrindinė susi-
rinkimo vieta – Ateitininkų namai Lemonte. Planuojama tiesioginė video kon-
ferencija, kurioje internetu galės dalyvauti ateitininkai iš kitų Šiaurės
Amerikos vietovių. Susirinkime bus pateiktos veiklos ir finansų ataskaitos bei
renkami nauji Tarybos nariai.

Š. Amerikos ateitininkų valdyba

,,Ateities” redaktorė Reda Sopranaitė.  Dainos Čyvienės  nuotr. 

Kviečiame prisiminti kun. dr. Kęstutį Trimaką
Ateitininkų dvasios vado, kun. dr. Kęstučio Trimako trečiosios mirties
me tinės bus paminėtos sekmadienį, liepos 17 d., 8:45 val. ryto. šv. Mi šio -
mis,  Šv. Antano lietuvių parapijos bažnyčioje, Cicero,  IL (kampas 15 gat-
vės ir 50 Avenue).  Kviečiame ateitininkus dalyvauti ir jį prisiminti mal-
doje.
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Redaktorė Vida Kuprytė El. paštas: draugasateitis@gmail.com

IŠ ATeITININKų GYveNImO

Nors jau visos nakvynės vietos užimtos, visi yra kviečiami atvykti į stovyklą
dienos metu dalyvauti stovyklos programoje, pasiklausyti paskaitų, kartu
papietauti ir pavakarieniauti.

PROGRAMA

Liepos 24 d., sekmadienis
7 val. v.  – Šv. Mišios ir Stovyklos atidarymas po didžiuoju ąžuolu.
8 val. v. – Susipažinimo vakaras ,,Žingsniai”.

Liepos 25 d.,  pirmadienis
10 val. r. – Dr. Andriaus Kudirkos pokalbis „JAV sveikatos reformų įtaka Amerikos
lietuviams: žvilgsnis iš šeimos gydytojo perspektyvos”.
3:45 val. p. p. –  Pasikalbėjimas su kun. Artūru Sederevičiumi, SJ, Vilniaus Jėzuitų
gimnazijos direktoriumi.
7:30 val. v. – Šokių vakaras: ,,Žingsniuojam dvigubu žingsniu”.

Liepos 26 d., antradienis
10 val. r. – „Kokie yra žingsniai link artimo? Meilės tarnystė medicinoje”. Pokalbį
veda dr. Irena Kunevičienė, vidaus ligų gydytoja, Marijampolės ligoninės skyriaus
vedėja, buvusi Kauno krašto ateitininkų skyriaus valdybos pirmininkė.
3:45 val. p. p. – Pokalbis su Ateitininkų sendraugių sąjungos Centro valdybos pir-
mininke Rasa Kasniūniene.
7:30 val. v. –  Susikaupimo vakaras. 

Liepos 27 d., trečiadienis
10 val. r. – stovyklautojų ,,Olimpiada”.
3:45 val. p. p. – Pokalbį apie Lietuvių Fondą veda Marius Kasniūnas, LF valdybos
pirmininkas, ir Saulius Čyvas, LF Tarybos pirmininkas.
7:30 val. v. Žaidimų vakaras.

Liepos 28 d., ketvirtadienis
10 val. r. –  ,,Lietuvių muzikinis folkloras šiandien: pažinimui ir bendravimui”.
Pokalbį veda dr. Dalia Vaicenavičienė, etnomuzikologė, folkloro atlikėja.
3:45 val. p. p. –  „Fahrenheitas 451 [Degantis popierius]: knygų draudimas JAV
mokyklų bibliotekose ir federalinių teismų nutarimai. Ar teisėjų nuomonė sutampa
su Jūsų?” Pokalbį veda advokatė Daiva Majauskienė.
7:30 val. v. –  Literatūros vakaras.

Liepos 29 d., penktadienis
10 val. r. –   Harvardo universiteto doktorantės Andrytės Siliūnaitės paskaita
,,Teorijos apie socialinę nelygybę ir visuomenės susiskaldymą. Kurdami ateitį nepa-
mirškime praeities!” 
3:45 val. p. p. – „Santuokinis dvasingumas: kaip sukurti laimingą šeimą?” Pokalbį
veda Rimas ir dr. Linas Sidriai. 
7:30 val. v. –  Laužas. 

Liepos 30 d., šeštadienis
10 val. r. – „Juozą Girnių atsimenant: negalėjęs gyventi Lietuvoje gyveno Lietuvai”.
Š. Amerikos ateitininkų tarybos pirm. dr. Tomas Girnius ves pokalbį šiais klausi-
mais: Kas yra ateitininkas? Kuo skiriasi ateitininkai Lietuvoje ir užsienyje? Kaip
metams bėgant keičiasi ateitininkai? Kuo panašūs, kuo skirtingi yra – ar norėtumė-
me, kad būtų – ateitininkai? Ateitininkai turi filosofinį pagrindą ir paveldą, su
kuriuo susipažinti privalo kiekvienas „tikras” ateitininkas. Ar yra kitų raštų – nebūti-
nai ateitininkų ir net nebūtinai lietuvių, kurie turėtų būti būtini sąmoningiems atei-
tininkams?
4:30 val. p. p. – Šv. Mišios ir stovyklos uždarymas.
7:30 val v. –  Vaidinimėlis, skaidrių montažas ir šokiai.

Liepos 31 d., sekmadienis
10 val. r. –  Išvykimas iš stovyklos.

Sendraugių
stovykla
Dainavoje
liepos 24 – liepos 31d. 

ZZiinnggssnniiaaii
DD AA II NN AA VV AA  22 00 11 66

Stovyklos komendantė – Monika Mikulionytė
Stovyklos kapelionas – kun. Artūras Sederevičius, SJ

Šv. Mišios kas dieną (pirmadienį-penktadienį) – 5:15 val. p. p.   
Pusryčiai – 9 val. r., pietūs – 12:15 val. p. p., vakarienė –  6:15 val. v.

Norintys atvykti dienos metu pasiklausyti paskaitų ir dalyvauti stovyklos
programoje yra prašomi pranešti apie savo dalyvavimą iš anksto 

Dainai Čyvienei el. paštu:  dainacyvas@gmail.com arba
Dainavos tel.: 734-428-1549 
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Dainavos 60-mečio proga kalbiname jos steigėjus ir ben-
dradarbius. Šiandieną mūsų pašnekvovas – Pra nas Zaranka
(dukrai Taurai talkinant)

– Adolfas Damušis 1997 m. leidinyje rašė, kad jau
1954 metais įvy kusiame Amerikos Lietuvių Ro mos Kata-
likų Federacijos (ALRKF) suva žiavime buvo pritarta jau-
nimo sto vyklavietės kūrimo idėjai. Kiek lai ko truko stovyk -
la vietės ieškojimas ir kūrimas Jums bei visiems, kurie dir-
bo su pasi šventimu? Ko stovyklautojai gal nesupranta apie
stovyklos kūrimosi procesą bei tų laikų iššūkius?

– Stovyklautojai turbūt nėra ge rai susipažinę su
Dainavos kūrimo istorija. Anot pirmojo Dainavos in-
 for macinio leidinio „Jaunimo stovy kla 1956–1958”,
susirūpinimas jaunimo sąlygomis vasarą praleisti
lietuviškoje aplinkoje pirmiausiai buvo pareikštas
1950 metais Pittsburge, ALRKF kongrese. 1952 me tais
ALRKF kongrese Clevelande bu vo priimta rezoliu-
cija, ir 1954 metų kongrese Detroite išrinkta ALRKF
valdyba su dr. Adolfu Damušiu prie kyje pradėjo in-
tensyviai rūpintis, kad priimtos rezoliucijos būtų įgy-
 vendintos. 1955 m. kovo mėnesį buvo paskelbtas Ka-
talikiškos akcijos fondo vajus, ir jo metu surinktos
aukos bu vo skiriamos stovyklos reikalams.

Ieškota tinkamos vietos Cleve lan do-Detroito-
Čikagos trikampyje. Federacijos sekretorius kun. dr.
A. Juš ka ir jaunimo direktorius kun. J. Borevičius,
SJ, apžiūrėjo apie 30 vie to vių. Daugiau žadančias vie-
tas dar ap žiūrėjo Švč. Mergelės Marijos Ne kal tojo
Prasidėjimo seserys, tačiau tinkamos vietos tuo
metu nerasta. 1955 m. rudenį Detroite gyvenanti gerb.
Helen Ruby aptiko 226 akrų ūkį prie Manchester, Mi-
chigan, kuris, jos ma nymu, galėjo tikti jaunimo sto-
vyklai. Ūkis priklausė University of  Michi gan.
ALRKF valdyba, Čikagos, Cleve lando ir Detroito sky-
rių atstovai pripažino, kad vieta tinkama.

Berods, per Padėkos dieną šio ūkio apžiūrėti va-
žiavau ir aš su Bro nium Polikaičiu ir Pranu Polte-
raičiu. Pamenu, kalbėjome, kur kas bus. Tuo met bu-
vau 30-ies metų. 

Kad šios tinkamos stovyklavietės neprarastume,
kun. B. Dagilis savo at sakomybe sumokėjo 300 dol.
rank pi nigių. Pirkimo sutartis sudaryta 1955 m.
lapkričio 22 d. Ją pasirašė pardavėjai – University of
Michigan atstovai ir pirkėjai – Adolfas Damušis ir

Dainava ir po 60 metų yra jėga!
Ateitininkų stovykla Dainavoje. 1957 m. Pranas Zaranka – pirmas iš dešinės. Zarankų šeimos albumo nuotraukos 

Prano Zarankos anūkės Vijos ir Tomo Kuro vestuvės vyko
Dainavoje.

Zarankų šeima Dainavoje. 1968 m.

Antanas Juška, kaip asmenys ir kaip ALRK atstovai.
Institucija įregistruota Michigano valstijoje.  

Pirkimo kaina – 20 000 dol. Su mokėta 6 000 dol.
Dalis (2 500 dol. ) – iš Federacijos valdybos gautų aukų
ir privačių asmenų paskolos. Šiomis die nomis tai at-
rodo mažos sumos, bet tomis dienomis jos buvo di-
delės – tuo labiau, kad daugelis aukotojų buvo ne taip
seniai Amerikon atvykę ir dar ne visai finansiškai
įsitvirtinę.

– Ar Jūs dažnai važiuodavote į Dainavą su šeima? Ar
Dainavos stovykla būdavo įtraukta į Jūsų šeimos atosto-
gų planus?

– 1956 m. vasarą su Pranu Bal takiu, kuris pri-
žiūrėjo ežero „nupompavimą”, buvom pirmieji jau-
nimo stovyklos gyventojai. Pirmą savaitę aš jam pa-
dėjau. Miegojom palapinėje. Ežeras vadinosi Thorn
Lake. Mudu pradėjome jį vadinti Spygliu, ir nuo to

laiko vardas jam prilipo. 
Juokais mėgstu pa-

sigirti, kad prisidėjau
prie Dainavos pirmojo
pastato – išvietės staty-
mo. Ją pastatėm už da-
bartinės svetainės ir
tinklinio aikštės. 

Į Ateitininkų sto-
vyklas važiuodavau dar
nevedęs, o sukūręs šeimą
vasaromis Dainavon va-
žiuodavom kiekvieną
sekmadienį. Pamenu, kai
Dainavoje dar nebuvo są-
lygų su šei ma nakvoti,
kelis sykius miegojome
name, kuris stovėjo sto-
vyklos žemėje Austin Rd.,
kitoje pusėje. Siuntėme
vaikus į stovyklas. Apie

kitokias atos togas net kalbų nebūdavo. Dainava
jiems buvo pati mieliausia atostogų vieta.

– Prie kokių darbų Dainavoje esate prisidėjęs Jūs ir Jūsų
šeima?

– Mano darbai pačioje Dainavoje ne tokie ma-
tomi, bet aš daug metų ra šiau korespondencijas
apie Dainavą (dažnai P. Nato slapyvardžiu), redaga-
vau „Jaunimo stovykla 1959” informacinį leidinį, o
ir stovyklos taryboje iki 1964 metų atstovavau Atei-
tininkų federacijai. Dukrai Taurai apsiėmus at-
naujinti svetainę, padėjau dažyti kėdes. 

– Kokios stovyklos ar kiti ren giniai Dainavoje lieka at-
mintyje? Ar buvo koks su Dainava susijęs ypa tingas įvy-
kis, kuris liko mielu prisiminimu iki šiol?

– Pirmoji ateitininkų stovykla, kurioje stovyk-
lautojus mokiau dai nų, man lieka vienas malo-
niausių Dai navos prisiminimų. 

– Ką siūlytumėte „Dainavos vai kams” (ilgamečiams sto-
vyklautojams ir pirmą kartą stovyklaujantiems) pagalvoti
ar prisiminti įvažiuojant pro stovyklos vartus?

– Norėčiau, kad žinotų ir pri si mintų, kad prie
Dainavos steigimo bei išlaikymo prisidėjo labai
daug žmo nių. 

– Ačiū, kad pasidalinote prisiminimais.

Kalbėjosi Ramunė Kubiliūtė

Vasaros Dainavoje. Pirmame plane iš dešinės sėdi dr. Adolfas Damušis.

Dainavos stovyklos 60-mečio ju biliejus bus
rengiamas rugsėjo 3–5 d., JAV Darbo savait-
galį. Vyks iškilmės, užsiėmimai, įvairūs pris-
tatymai, bus proga pabendrauti. Visi kviečia-
mi da lyvauti. Registracija prasidėjo birželio 26
d. Formas ir kitą informaciją ga lima rasti
www.dainava.org
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LIeTUvA  IR PASAULIS

PLB jungiasi prie „Už saugią Lietuvą”
Vilnius (Prezidentūros

info) – Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė susitiko su Pa-
saulio Lietuvių Bendruo-
menės (PLB) valdybos na-
riais. 

Susitikimas surengtas
minint Bendruomenių me-
tus. Šalies vadovė pabrėžė
stiprių pasaulio lietuvių
bendruomenių vaidmenį ne
tik išlaikant tvirtą ryšį su
Tėvyne, bet ir padedant
spręsti skaudžias sociali-
nes problemas.

Prezidentė pakvietė išeivijos ben-
druomenes aktyviai įsitraukti į savo
inicijuotą kampaniją „Už saugią Lie-
tuvą”, telkiančią į kovą prieš smurtą,
patyčias, savižudybes ir priklauso-
mybes. Pasak šalies vadovės, socialinės
problemos yra išvešėjusios ne tik Lie-
tuvoje, bet ir tarp užsienyje gyvenan-
čių lietuvių.  

Prezidentė pakvietė užsienyje gy-
venančius lietuvius aktyviai dalyvauti

šalies visuomeniniame ir politiniame
gyvenime, balsuoti rinkimuose.

Šalies vadovė taip pat aptarė lie-
tuvybės stiprinimo ir išsaugojimo
klausimus, aktyvų pasaulio lietuvių
vaidmenį pritraukiant investicijas,
pristatant Lietuvos poziciją svarbiau-
siais politiniais klausimais, atremiant
priešiškos propagandos bandymus
diskredituoti ir paniekinti Lietuvos
valstybę bei mūsų tautos istoriją.

Vilnius (VRM info) – Įsigaliojus
Pilietybės įstatymo pakeitimams, Mig-
racijos departamentas prie Vidaus rei-
kalų ministerijos (VRM) ėmėsi ini-
ciatyvos raštu ar per ambasadas pra-
nešti asmenims arba jų palikuonims,
kurių prašymai atkurti pilietybę anks-
čiau buvo atmesti, tai, kad jie gali ne-
delsdami pakartotinai kreiptis dėl Lie-
tuvos pilietybės atkūrimo.

Įstatymas taikomas visiems as-
menims, kurie iki 1940 m. birželio 15 d.
turėjo Lietuvos pilietybę ir iki 1990 m.
kovo 11 d. išvyko iš Lietuvos, bet ne į
tuometinę Sovietų Sąjungą, taip pat jų
palikuonims. Pagal ankstesnį regla-
mentavimą pakartotinas pilietybės at-
kūrimo svarstymas buvo rengiamas ne
anksčiau nei po metų.

Šios pataisos aktualios Lietuvoje

gyvenusiems žydams ir jų palikuo-
nims, kuriems iki šiol, norint atkurti
Lietuvos pilietybę, tekdavo pateikti
įrodymus, kad jie iš Lietuvos pasi-
traukė dėl politinio, religinio ar tau-
tinio persekiojimo.

Pataisos taip pat aktualios vadi-
namiesiems ekonominiams migran-
tams bei buvusiems Lietuvos pilie-
čiams, kurie išvyko sovietų okupacijos
metais, iki paskelbiant Lietuvos Ne-
priklausomybę, ir jų palikuonims.

Biurokratinės kliūtys susigrąžin-
ti Lietuvos pilietybę pašalintos šių
metų birželio 23 d., Seimui priėmus Pi-
lietybės įstatymo pakeitimus. Asme-
nys, atitinkantys įstatymo nuostatas,
Lietuvos pilietybę galėtų susigrąžinti
neprarasdami dabar turimos kitos
valstybės pilietybės.

Vilnius (BNS) – Europos Parla-
mento (EP) narys Valentinas Mazuro-
nis kreipėsi į naująją Didžiosios Bri-
tanijos vidaus reikalų sekretorę Amber
Rudd, prašydamas užtikrinti šalyje
gyvenančių lietuvių saugumą.

„Reaguodamas į susidariusią si-
tuaciją Didžiojoje Britanijoje, kuomet
po įvykusio referendumo dėl Jungtinės
Karalystės išstojimo iš Europos Są-
jungos šalyje padaugėjo rasine ir et-
nine neapykanta grįstų nusikaltimų
skaičius, kreipiausi į naująją Didžio-
sios Britanijos vidaus reikalų sekre-
torę A. Rudd, prašydamas užtikrinti
ten gyvenančių mūsų tautiečių sau-
gumą”, – cituojamas V. Mazuronis.

Pasak jo, po „Brexit” referendumo
neapykantos nusikaltimų skaičius
smarkiai išaugo, tad šiai problemai rei-
kia skirti didelį dėmesį, o smurtinio el-

gesio toleruoti negalima.
Po birželio pabaigoje vykusio re-

ferendumo, kuriame britai nusprendė
pasitraukti iš Europos Sąjungos, iš-
augo pranešimų skaičius apie išpuo-
lius etniniu pagrindu prieš imigrantus
iš Vidurio ir Rytų Europos.

Užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius anksčiau išsiuntė laišką
tuometinei Jungtinės Karalystės vi-
daus reikalų sekretorei, o dabar jau
premjerei Theresa May, reikšdamas ne-
rimą dėl šios informacijos.

Lietuvos ambasadorė Jungtinėje
Karalystėje Asta Skaisgirytė sakė ži-
nanti apie dešimt teisėsaugos vykdo-
mų tyrimų dėl išpuolių prieš Britani-
jos lietuvius etniniu pagrindu.

Lietuvos ambasados Jungtinėje
Karalystėje duomenimis, šalyje gyve-
na apie 200 tūkst. lietuvių.

Londonas (ELTA) –
Karalienė Elizabeth naują-
ja Jungtinės Karalystės
premjere oficialiai paskyrė
59 metų konservatorę The-
resa May.

Buckinghamo rūmuo-
se T. May priėmusi monar-
chė pavedė jai sudaryti nau-
ją vyriausybę, kuriai teks
sunkus uždavinys įgyven-
dinti šalies pasitraukimą
iš Europos Sąjungos (ES).
Be to, reikės sušvelninti
neigiamus „Brexit” pada-
rinius ekonomikai.

Praėjus kelioms minutėms po pa-
skyrimo T. May prie Downing Street 10
pasakė savo pirmą trumpą kalbą. Ji pa-
reiškė kovosianti su neteisybe. Di-
džioji Britanija esą turi būti visų pi-
liečių sąjunga. Ji nuteikė gyventojus

dideliems pokyčiams. 
Konservatorių politikas, buvęs

premjeras  David Cameron apie savo at-
sistatydinimą paskelbė po birželio 23-
iąją vykusio „Brexit” referendumo. 

T. May po Margaret Thatcher yra
antroji šalies ministrė pirmininkė.

Washingtonas (BNS) – JAV vals-
tybės departamentas du su „Islamo
valstybe” (IS) susijusius rusus – buvusį
Gvantanamo kalinį ir čečėnų kovoto-
ją, siejamą su kruvinomis atakomis
Maskvoje, –  paskelbė „pasauliniais te-
roristais”.

Aslanas Avgazarovičius Biutuka-
jevas, dar vadinamas Amiru Chamza-
tu, yra IS vadas Čečėnijoje ir atsakin-
gas už mirtininkų išpuolius Rusijoje,
tarp kurių yra 35 gyvybių pareikala-
vusi 2011 metų sausio ataka Maskvos
Domodedovo oro uoste.

Nuo 2015-ųjų birželio, kai tapo
vienu IS vadų, A. A. Biutukajevas pla-
nuoja šios grupuotės atakas. Pasak
amerikiečių, pernai lapkritį Rusijos
specialiosios pajėgos pakelėje Inguši-

joje rado paslėptą didelę bombą, kuri
buvo plano įvykdyti Biutukajevo va-
dovaujamą ataką dalis.

Airatas Vachitovas, kuris dar yra
vadinamas Salmanu Bulgarsky, yra
laikytas JAV kariniame kalėjime
Gvantaname. Jis buvo areštuotas 2001
metais Afganistane, o 2004 metais pa-
leistas į Rusiją.

Pastaraisiais metais šis etninis
totorius kovojo IS gretose Sirijoje ir per
internetą verbavo kovotojus šiai gru-
puotei, nurodė JAV valstybės depar-
tamentas.

Pranešama, kad šio mėnesio pra-
džioje jį sulaikė turkų pareigūnai, ry-
šium su birželio 28-osios ataka Ata-
turko tarptautiniame oro uoste, per ku-
rią žuvo 45 žmonės.

Vilnius (VRM info) – Avangardi-
nio kino kūrėjo Adolfo Meko sūnus
Sean Chapelle Mekas turės ir Lietuvos
pilietybę. Sprendimas dėl pilietybės at-
kūrimo grupei asmenų, tarp kurių – ir
1974 metais JAV gimęs S. Chapelle
Mekas, pasirašytas šią savaitę.

Prieš penkerius metus miręs A.
Mekas kūrė kartu su broliu Jonu

Meku. Neretai A. Mekas likdavo brolio
šešėlyje, tačiau jis svariai prisidėjo prie
J. Meko filmų atsiradimo ir dažnai
buvo jų bendraautorius. 

Iš Lietuvos kilę ir po Antrojo pa-
saulinio karo į JAV emigravę broliai
Mekai kartu įkūrė ir įtakingu tapusį
kino kritikos žurnalą „Film Cultu-
re”.

NATO – Rusijos taryba: ne bendraminčių susitikimas
Briuselis (ELTA) – Maskvos ir

NATO atstovai liepos 13 dieną Briu-
selyje apsikeitė nuomonėmis ir pozi-
cijomis saugumo klausimais, tačiau tai
nebuvo „abipusio sutarimo” susitiki-
mas, po NATO – Rusijos tarybos susi-
tikimo pareiškė Aljanso generalinis
sekretorius Jens Stoltenberg.

Susitikimo metu šalys apsikeitė
pozicijomis Krymo ir Ukrainos konf-
likto klausimais, Aljansas pristatė
savo ateities planus Afganistane, Var-
šuvos viršūnių susitikimo rezultatus.
Didelis dėmesys buvo skirtas įtam-
pos mažinimui, didesniam karinės
veiklos skaidrumui, Maskva pristatė
savo pasiūlymą kariniams orlaiviams
virš Baltijos jūros visada skraidyti su
įjungtais automatiniais atsakikliais. 

Sveikindamas Rusijos siūlymą dėl
karinių orlaivių atsakiklių, J. Stol-
tenberg pabrėžė, kad už šią techninę
detalę svarbiau yra saugus ir profe-

sionalus pilotų elgesys. 
„Matėme nesaugių Rusijos (oro

pajėgų) skrydžių pavyzdžių, priartė-
jant prie JAV laivų Baltijos jūroje, ly-
dint NATO šalių lėktuvus. Pirmiausiai
turime kreipti dėmesį į karinių orlai-
vių elgesį Baltijos jūroje”, – kalbėjo
NATO vadovas. 

Tai buvo antrasis NATO ir Rusijos
ambasadorių susitikimas po to, kai
2014 m. po Krymo aneksijos Aljansas
nutraukė praktinį bendradarbiavimą
su Maskva bei pristabdė Tarybos su-
sitikimus. Taip pat tai pirmasis Tary-
bos susitikimas po NATO viršūnių
susitikimo Varšuvoje, kur buvo pri-
imtas sprendimas dislokuoti daugia-
nacionalinius sąjungininkų batalio-
nus Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Šiam
sprendimui prieštaraujanti Rusija tei-
gia, kad NATO reaguoja į neegzistuo-
jančią grėsmę ir žada atsakomuosius
veiksmus.

Apie pilietybės atkūrimą praneš asmeniškai

Prašo užtikrinti lietuvių saugumą

Atkurta pilietybė A. Meko sūnui 

Jungtinės Karalystės karalienė T. May pavedė premjerės
pareigas.   EPA-ELTA nuotr.

Britų karalienė paskyrė naująją premjerę

Du rusus paskelbė pasauliniais teroristais 

Berlynas (Bernardinai.lt) – Dar
niekada į Vokietija neatvyko tiek daug
žmonių, kaip 2015 metais. Pernai į
šalį atvažiavo per 2,1 mln. migrantų –
46 proc. daugiau negu 2014 metais. Iš
Vokietijos 2015 metais išvyko beveik
milijonas žmonių.

Maždaug 45 proc. pernai Vokieti-
joje įsikūrusių migrantų yra kitų Eu-
ropos Sąjungos šalių piliečiai, dar 13
proc. atvyko iš Bendrijai nepriklau-
sančio Senojo žemyno valstybių. 30
proc. atvykėlių yra Azijos ir Artimų-

jų Rytų šalių piliečiai, 5 proc. – afri-
kiečiai.

Statistikos rodikliams tiesioginį
poveikį padarė migracijos krizė: 298
tūkst. žmonių atvyko į Vokietiją iš pi-
lietinio karo apimtos Sirijos, 80 tūkst.
– iš Afganistano, 60 tūkst. – iš Irako. Eu-
ropiečiai važiavo į VFR daugiausia iš
Albanijos (47 tūkst.) ir Rumunijos (92
tūkst.).

Iš viso šalies teritorijoje kaip pa-
bėgėliai buvo įregistruoti 1,1 mln.
žmonių.

Pernai Vokietija sulaukė 2,1 mln. migrantų

Prezidentė priėmė PLB valdybą. Prezidentūros nuotr.
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Nėra Stephen Curry? Nėra Le B-
ron James? Nieko tokio. JAV
krepši nio rinktinė vis tiek pa-

jėgi laimėti Rio de Janeiro olimpinius
medalius. Tačiau kelias link aukso
ameri kie čiams nebus rožėmis klotas,
o pagalį į ratus iš NBA krepšininkų su-
darytai komandai gali kyštelėti trys
rinkti nės, iš kurių viena – Lietuva. Tuo
įsitikinęs krikščioniškos pakraipos
Wa shingtono leidinio „Christian Post”
korespondentas Carlos Mercado.

Nors Rio de Janeiro olimpinėse
žaidynėse JAV rinktinei ir reikės vers-
tis be dviejų ryškiausių šių dienų NBA
superžvaigždžių – S. Curry ir L. James,
amerikiečiai vis tiek yra laikomi rea-
liausiais kandidatais eilinį kartą iš-
kovoti olimpinius aukso medalius.
Visgi ant laurų užmigti ko mandai ne-
reikėtų, įsitikinęs į krep ši nį dėmesį at-
kreipusio krikščioniško leidinio ko-
respondentas, nusprendęs pa ana lizuo-
ti, kokios komandos gali kel ti realiau-
sią grėsmę JAV rinktinei.

Anot C. Mercado, JAV žvaigž dėms
galimybę įkąsti turi trys rinkti nės – Is-
panija, Argentina ir Lietuva. Visos
jos olimpines žaidynes pradeda kitoje
grupėje nei amerikiečiai ir, susiklos-
čius aplinkybėms, gali tapti JAV žvaigž-
džių varžovėmis turnyro ketvirtfina-
lyje. „Kasmet ekspertai la žinasi, kad
Lietuvos krepšinio rinktinei nepasi-
seks. Tačiau kasmet lie tu viai ir vėl pri-
mena krepšinio pa sauliui esantys jėga,
kurią reikia gerbti”, – apie mūsų šalies
krepšinį atsiliepia C. Mercado. Anot jo,
Lie tuvos krepšininkai savo pajėgumą

Lietuvos rinktinė – rimtas pavojus NBA žvaigždėms?

NBA įžeidė M. Kuzminską ir visą Lietuvą

Mindaugas Kuzminskas tapo dar vienu lietuviu, kuris į NBA atvy-
ko ne iš Lietuvos, o iš Sovietų Sąjungos. Tokią informaciją liepos

10 d. paskelbė nba.com svetainės New York „Knicks” klubo puslapis. 
Amerikiečiai ne pirmąjį kartą lietuvius priskiria prie SSRS. Do na-

 tas Motiejūnas netgi kovojo su „Yahoo Sports”, kad jo aprašyme būtų
nurodyta Lietuva, o ne Sovietų Sąjunga. 

JAV niekada nepripažino Sovietų Sąjungos įvykdytos Baltijos
valstybių aneksijos, todėl tokia klaida – visiškas neišmanymas.  

New York „Knicks” liepos 13 d. iš taisė klaidą. Klubas panaikino M.
Kuz minsko profilyje esančią informaciją, kad jis žaisti į klubą atvyko
iš SSRS. Dabar ten įrašyta Lietuva.

Siekdami ištaisyti klaidą, į klubą kreipėsi ir pats su „Knicks” su-
tartį pa sirašęs krepšininkas, ir Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Vals-
tijose Rolandas Kriščiūnas. Laiške klubui ambasadorius sakė pabrėžęs,
kad šiuo metu tokios valstybės kaip So vietų Sąjunga nėra. Jis taip pat
at kreipė dėmesį, kad net jai egzistavus Jungtines Valstijos niekada ne-
pripa žino Lietuvos okupacijos, o pats M. Kuzminskas krepšinio žaisti
SSRS negalėjo net teoriškai, nes yra gimęs 1989 metais.

su geba įrodyti net ir turėdami „skylių”
savo sudėtyje.

„Netgi be Lino Kleizos Lietuva
sugebėjo užimti antrą vietą praėjusių
metų Europos čempionate. Treneris Jo-
nas Kazlauskas visuomet sugeba iš-
naudoti komandos stipriąsias pu ses, ką
atspindi ir pirmenybių statistika. Per-
nai net 5 žaidėjai viduti niškai rinkda-
vo ne mažiau nei po 8 taškus per susi-
tikimą, o gynėjas Man tas Kalnietis
turnyre pirmavo pa gal atliekamų re-
zultatyvių perdavimų vidurkį – 7,8
perdavimo”, – pažymi žurnalistas.
Amerikietis prog nozuoja, kad J. Kaz-
lauskas ir vėl turėtų pasitikėti vetera-
nais Robertu Jav to ku, Renaldu Seibu-
čiu, į komandos sudėtį vėl pateks Ar-

tūras Milak nis, o pirmaisiais smuikais
joje grieš Jonas Valančiūnas ir Arvy-
do Sabo nio sūnus Domantas.

„Lietuvos rinktinė jau pradėjo tre-
niruotes, o komandos strategas iš bū-
rio kandidatų ir vėl suburs galingą
kumštį”, – prognozuoja žurnalistas.
Anot „Christian Post”, didelis pavojus
amerikiečiams yra ir triskart Europos
čempionė Ispanija, su ame ri kiečiais
jau kovojusi dviejų paskutinių olim-
pinių žaidynių finaluose. Komandos su-
dėtyje yra ir dukart Europos čempio-
nato naudingiausias žaidėjas Pau Ga-
sol, ir po traumos sveikstantis jo bro-
lis Marc. Ką jau kalbėti apie kitas ryš-
kias žvaigždes – Juan Carlos Navarro,
Rudy Fernan dez, Sergio Rodriguez,

Jose Calderon ir Ricky Rubio. Ispani-
jos rinktinė pa tyrusi, demonstruoja ko-
kybišką žai di mą, tačiau amerikiečiai
vis tiek iš lieka pajėgiausiais. Nors šį
kartą ne bus nei L. James, nei S. Cur-
ry nei kar jerą baigusio Kobe Bryant,
di džiausias JAV rinktinės privalumas
– atletiškumas”.

Pasak C. Mercado, kuris tarp ga li-
mų grėsmių amerikiečiams nemato
šeimininkų brazilų, nemažai galvos
skausmo galėtų sukelti ir patyrusi Ar-
gentinos rinktinė. „Komandos va ro mo-
ji jėga ir toliau bus veteranai – San Ant-
onio „Spurs” žvaigždė Manu Ginobili,
Toronto „Raptors” žaidęs Luis Scola
bei buvę NBA žaidėjai – Andres No-
cioni ir į sudėtį sugrįžęs Car los Delfi-
no. Nors daugelis sako, kad argenti-
niečiai jau per seni, bū tent patirtis ir
gali tapti lemiamu faktoriumi tokio
rango turnyre. Kaip bežiūrėsi, Argen-
tina su savo žvaigž dėmis vis dar pri-
klauso pasaulio krepšinio elitui”, –
pažymi jis. 

JAV rinktinės treneris Mike Krzy-
 zewski Rio de Janeire vadovaus šiems
krep šininkams: Kyrie Irving, Kyle
Lowry, Carmelo Anthony, De Mara De-
Rozan, Harrison Barnes, Kevin Du-
rant, DeAndre Jordan, Jimmy Butler,
Paul George, Draymond Green, Klay
Thomp son ir DeMarcus Cousins. JAV
rinktinė olim pinį turnyrą pradės A
grupėje su Australijos, Kinijos, Vene-
 suelos, Ita lijos ir Serbijos komando mis.
Tuo metu B grupėje kovos Lie tuvos, Ni-
ge rijos, Argentinos, Brazili jos, Ispani -
jos ir Kroatijos komandos.

Lietuvos krepšininkai priskiriami prie olimpinių žaidynių pajėgiausių. Jų prisibijo netgi
JAV komanda.

D. Motiejūnas Rio nežais

Donatas Motiejūnas Lietuvos
krepšinio federacijai (LKF) ir
vi siems rinktines sirgaliams

liepos 14 d. pateikė nemalonią žinią.
Vis dar sutarties su NBA klubu netu-
rintis 25 metų 213 cm ūgio krepšinin-
kas at si sakė prisijungti prie kandida-
tų į rinktinę stovyklos.

Lietuvos rinktinės treneris Jonas
Kazlauskas ilgokai laukė žinių iš D.
Motiejūno stovyklos ir vis atsisakydavo

kalbėti apie krepšininko situaciją. J.
Kazlauskas ne kartą yra sakęs, kad ti-
kisi tarp savo žaidėjų turėti ir D. Mo-
tiejūną, kuris labai praverstų Lie tuvos
rinktinei Rio de Janeiro olimpinėse žai-
dynėse.

Lietuvos rinktine treniruotis kar tu
pradėjo nuo birželio 20 dienos, o visą su-
dėtį turėjo liepos 7-ąją, tačiau D. Motie-
jūno ekipoje dar nebuvo. Krepšininkas
pats yra sakęs, kad trokšta žaisti olim-

V. Andriuškevičius karjerą tęs JAV

Lietuvos futbolo rinktinės gynėjas Vytautas And-
riuškevičius karjerą tęs stipriausioje JAV fut-
bolo lygoje (MLS) rungtyniaujančioje Portlan-

do ,,Timbers” komandoje. Apie pasirašytą sutartį
ketvirtadienį paskelbė ,,Timbers” interneto svetainė.

25-erių metų V. Andriuškevičius nuo 2007 metų žai-
dė Lietuvoje, Lenkijoje, Švedijoje ir Olandijoje. Pra-
ėjusiame sezone jis atstovavo Leuvardeno ,,Cambuur”
(Olandija) komandai, kuri iškrito iš aukščiausio Olan-
dijos diviziono.

,,Vytauto įsigijimas buvo mūsų šios vasaros pri-
oritetas”, – sakė ,,Timbers” generalinis direktorius
ir prezidentas Gavin Wilkinson. – Manome, kad jis
yra tinkamas mūsų klubui ir visai lygai. V. And-
riuškevičius, kuriam dar tik 25-eri, jau yra patyręs,
daug žaidęs Europoje ir rinktinėje bei yra pačiame
jėgų žydėjime”.

,,V. Andriuškevičius turi stiprų mentalitetą ir ge-
ras fizines savybes. Jo savybės tinka mūsų sistemai. Jis patikimas gynėjas
ir moka suaktyvinti žaidimą. Jis taip pat bus naudingas standartinėse si-
tuacijose. Džiaugiamės šiuo nauju pirkiniu”, – teigė ,,Timbers” treneris Ca-
leb Porter. 

piadoje su rinktine, bet pirmiausia nori
turėti sutartį su NBA komanda.

„Noriu atvažiuoti, bet atvykti pa-
skutinę dieną būtų negarbinga. Tai
būtų komandai šokas, tuo labiau kitų
žaidėjų atžvilgiu – negarbinga”, – sakė
D. Motiejūnas.

D. Motiejūnas pernai dėl nugaros
traumos nesulaukė Houston „Roc kets”
siūlymo pratęsti sutartį ir kar tą vos ne-
atsidūrė Detroito „Pistons” klube, ta-
čiau ši komanda paskutinę akimirką
sukėlė nemenką skandalą, kai nu-
sprendė atšaukti mainus.

D. Motiejūnas vasarą tapo apribo-

 tu laisvuoju agentu, todėl „Roc kets”
turi pirmenybę pasirašyti su tartį. Visi
NBA klubai gali jam siūlyti sutartis, bet
„Rockets” gali pasiūlyti bent doleriu
daugiau ir taip pasilikti krepšininką.

Houstono „Rockets” klubas prieš
kelias savaites pateikė kvalifikacinį
vienerių metų trukmės pasiūlymą D.
Motiejūnui, kuris vertas 4,4 mln. do le-
rių, bet lietuvis neskuba priimti šio pa-
siūlymo ir su savo agentu ieško ge res-
nių variantų karjeros tęsimui. Kol lie-
tuvis laukia, beveik visos komandos
jau spėjo sudaryti  priekines linijas ir
variantų lieka vis mažiau.
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Olimpinės ugnies apšviesti (3)

Tęsinys. Pradžia liepos 9,12 ir 4 d. laidose

ARVYDAS STIRNA

2000 m. Sydnėjus, Australija.
XXVII olimpiados žaidynės

Į ,,kengūrų šalį” delegavome 65 sportininkus da-
lyvauti 15 sporto šakų varžybose: keturiais sporti-
nin kais ir viena sporto šaka daugiau, nei prieš ket-
verius metus Atlantoje. Ir rezultatai Sidnėjuje buvo
geresni. Be jau lyg ir tradicinių krepšininkų bron-
zos medalių, Lietuvos olimpie čių medalių kolekci-
ja pasipildė dar dviem aukso ir dviem bronzos.  

Virgilijus Alekna nusviedęs dis ką 69,30 m, pra-
lenkė visus varžovus ir iškovojo aukso medalį. V.
Alekna: ,,Olimpinio čempiono vardas – mano as-
meninis laimėjimas. O medalį do va nosiu sūnui
Martynui. Apskritai apdovanojimą skiriu vi siems
Lietu vos sirgaliams. Lietuva tikėjosi iš ma nęs me-
dalio – tam ir pinigų skyrė, ir didelės moralinės pa-
ramos su laukiau” („Buvom, esam, būsim”, 2010).

Turėjome neplanuotą aukso me dalį, kurį iško-
vojo šaulė Daina Gudzi nevičiūtė. Jos pergalė tran-
šė jinėje aikštelėje buvo maloni staigmena. To kios
sėkmės nesitikėjo ir pati spor tininkė: ,,Tikėjausi pa-
tekti į še šetą. Kai tai padariau geriausiu re zultatu,
pradėjo smaugti atsakomybė sau. Pa kliūtum į fina-
lą šeštu nume riu ir liktum šešta – būtų visai šaunu.
Bet kai pakliuvau pirmu, oi, kaip nesinorėjo būti šeš-
tai” („Buvom, esam, būsim”, 2010). Tačiau nedaug
trūko, kad šio me dalio iš viso neturėtume. Norint
gauti kelialapį į Olim pines žaidynes, šauliams rei-
kia įveikti griežtą aštuo nių atrankos varžybų bar-
jerą. Dainai tai padaryti nepa vy ko, tačiau į žaidynes
ji gavo asme ninį TOK kvieti mą, taip vadinamą
„wild card”.  

Neplanuoti buvo ir irkluotojų Kristinos Pop-
lavskajos ir Birutės Šakickienės bronzos medaliai iš-
ko voti porinių dviviečių valčių lenktynėse 2000 m dis-
tancijoje. Tačiau neplanuoti būna dvigubai mieles-
ni.

Kas laukė Lietuvos krepšininkų medalių? Tik-
riausiai, tik patys išti ki miausi fanai, kurie kitaip,
kaip nu ga lėtojos, Lietuvos rinktinės neįsivaiz duoja.
Dar kai kas, galbūt slapta apie juos pasvajojo, bet gar-
siai pasa kyti ne drįso. Pesimistinėms nuotai koms
buvo realus pagrindas: rinktinę pa liko grandai Ri-
mas Kurti naitis, Ša rū nas Marčiulionis, Arvy das Sa-
bo nis, dėl traumos rinktinėje nebuvo vie no iš lyde-
rių – Artūro Karnišovo, rinktinėje jauni žaidėjai, iš
kurių tik trys – Gintaras Einikis, Saulius Štom ber-
 gas ir Eurelijus Žukauskas, – turintys olimpinės pa-
 tirties. Vos prieš me tus Europos čempionate kelia-
lapis į žaidynes iškovo tas per didelį vargą. Opti-
mizmo ne suteikė ir pralaimėtos pirmosios rungty-
nės su italais, per kurias pelnyti vos 48 taškai. Tačiau
toliau, tarsi mostelėjus burtų lazdele, viskas pa sikei-
tė: kiek vienas rungtynes krep šininkai žaidė vis
geriau ir pasiekė pusfinalį, kur laukė savimi pasi-
tikinti, iš NBA žvaigždžių suda ryta JAV rinktinė. Į
pusfinalį ji iško pė nesutikusi rimtesnio pasiprieši-
nimo. Jo nesitikėjo ir iš lietuvių, kuriuos pogrupio
susitiki me įveikė 9 taškų skirtumu. Tačiau atkaklūs
lietuviai parodė, kad krepšinis ne tik ame rikiečių po-
puliariausias žaidimas, bet ir lietuvių. Jie privertė
sudrebėti turnyro favoritus, pajusti pralaimėjimo
baimę. Baigian tis rungtynėms JAV krepšininkai pir-
mavo vos dviem taškais – 85:83. Tik paskutinę se kun-
dę netikslus Šarūno Jasikevi čiaus metimas iš trijų
taškų zonos išgelbėjo žvaigždes nuo pralai mėjimo.

Jau kitą dieną pasaulio laik raš čiai šį susitiki-

mą pateikė kaip sensaciją, gyrė lietuvius už drąsą
mesti pirštinę „svajonių komandai” ir at kaklumą.
Mes, nors širdyje ir gailėjo mės, kad ne pergalė, bet
irgi neatsilikome.

,,Amerikiečiai laimėjo... ir turėjo džiaugtis,
kad jiems šios rungtynės taip laimingai baigėsi. Ga-
lėjo baigtis katastrofa, kokios pasaulis dar ne matė:
NBA dievai atvyksta į Sidnėjų pasiimti olimpinių
aukso medalių, o mirtingi lietuviai patiesia juos ant
Superdome arenos grindų ir nė ne galvoja prie auk-
so prileisti.

Tačiau JAV krepšininkai po rung tynių nešoki-
nėjo iš džiaugsmo, nors šiaip jau yra impulsyvūs ir
mėgs ta demonstruoti savo emocijas. Jie išėjo iš
aikštės priblokšti ir, be abejo, suprasdami, jog tie at-
kaklūs vyrai iš Lietuvos pralaimėjo ne viską ir at-
ėmė iš jų tai, kuo jie taip didžia vosi ir galėjo pui-
kuotis – nenugali mųjų aureolę” („Lietuvos rytas”,
2000.09.03).

Lietuviai savo pavyzdžiu suteikė vilties ir pa-
sitikėjimo savo jėgomis kitų šalių krepšininkams, ku-
rie ateityje sugebėjo įveikti „nenugalimuosius”. Po
ketverių metų tai padarė ir lietuviai.

Na, o tiems, kurie nesugebėjo džiaugtis, kaltino
dėl rungtynių pabai goje neįmestų trijų baudos me-
timų, dėl netikslaus metimo paskutinę se kundę, at-
saką davė buvęs ilgametis Lietuvos rinktinės treneris
Vladas Garastas: „Mokėkime džiaugtis, ne būkime
niurzgliai. Juk tai, kas įvyko, – irgi iš fantastikos sri-
ties. JAV gali prieš mus nulenkti galvas, nusiimti
skrybėles. Juk ten – 250 milijonų gy ventojų. Nėra ko
lyginti su mūsų Lie tuvėle” („Lietuvos rytas”,
2000.09.30).

Belieka įvardyti tuos 12 šaunuo lių, kuriems pa-
saulio spauda ne gai lėjo šiltų žodžių: Dainius Ado-
 maitis, Gintaras Einikis, Andrius Giedraitis, Šarū-

nas Jasikevičius, Kęs tutis Mar čiu lionis, Tomas Ma-
 siulis, Darius Maskoliūnas, Darius Songaila, Ra mū-
 nas Šiškauskas, Sau lius Štomber gas, Mindaugas Ti-
 minskas ir Eure lijus Žukauskas. Prie sensacijos tie-
 siogiai prisidėjo ir vyriausiasis treneris Antanas Si-
reika.

2004 m. Atėnai, Graikija.
XXVIII olimpiados žaidynės

Apsilankiusios Šiaurės Ameri koje ir Australi-
joje, po dvylikos metų olimpinės žaidynės grįžo į gim-
tąjį kontinentą, į šalį, kurioje gimė ir iš naujo atgi-
mė ši nuostabi sporto šventė.

Į žaidynes nuvyko kiek mažiau: 59 Lietuvos spor-
tininkai, kurie var žėsi trylikoje sporto šakų. Vienu
auk so ir dviem sidabro medaliais pasipildė Lietuvos
sportininkų medalių kolekcija.

Pirmoji sidabro medaliu pradžiugino Austra
Skujytė. Iš pradžių, kai po pirmos rungties – 110 m
barjerinio bėgimo – atsidūrė 27-oje vietoje, pri vertė
pasijaudinti gerbėjus. Bet su kiekviena rungtimi kop-
dama aukštyn, pasiekė antrąjį garbės pakylos laip-
telį. Tai – pirmasis nepriklausomos Lietuvos spor-
tininkų sidabro medalis. Po varžybų sportininkė pri-
 sipažino: „Dar toks jausmas, kad vis kas atsitiktinai,
kad nepriklausau tam pasaulio elitui. Netyčia pa-
puoliau. Rodos, esu tokia mažytė, ką tik pradėjau kar-
jerą. Dar viskas atrodo prieš akis. Dabar lieka kovoti
tik dėl aukso. O auksas – labai sunkiai pa sie kiamas”

(„Lietuvos rytas”, 2004.08.23).
Du kartus pasaulio čempionas An dre jus Zad-

neprovskis – žaidynių favoritas. Tačiau jam, kaip ir
A. Sku jytei, varžybos prasidėjo nesėk me. Po pir-
mosios rungties – šaudymo tik 23-ioji vieta. Bet kaip
viename interviu pareiškė pats sportininkas, šau-
dymu penkiakovė nesibaigia. Kovodamas dėl kiek-
vieno taško jis pakilo iki antrosios vietos, galutinį
savo rezultatą pavadino fantastišku. 

Antruoju disko metimo varžybas baigė ir Vir-
gilijus Alekna. Jį finale daugiau nei metru aplenkė
vengras Robertas Fazekašas. Tačiau įtarta, kad
vengras naudoja dopingą ir buvo tikimybė, kad jį
diskvalifikuos. Lie tuvos lengvosios atletikos fede-
racijos generalinis sekretorius Eugenijus Bu rokas:
„Mes laukėme tokios žinios. Kad vengras susitepęs
dopingu, buvo vieša paslaptis” („Lietuvos rytas”,
2004.08.25). Įtarimai pasitvirtino. Veng ras prie kūno
buvo prisitvirtinęs maišelį su „švariu” šlapimo
mė giniu ir įkliuvo bandydamas jį pa keis ti, o tai to-
lygu dopingo naudoji mui. Kitą dieną po varžybų pa-
skelbta, kad vengras diskvalifikuotas, o V. Alekna bus
apdovanotas antruoju olimpiniu aukso medaliu.
Ar tokia situacija nesumenkina sportininko per-
galės? Manau, kad ne, nes kovoti reikia garbingai.
Taip mano ir pats nugalėtojas: „Tai normali perga-
lė. Var žovas pažeidė taisykles, tarsi būtų užlipęs ant
sektoriaus ribos ar pataikęs į tinklą... Skaudžiausia,
kad iš manęs buvo atimta galimybė api bėgti garbės
ratą apsigaubus Lie tuvos trispalve” („Lietuvos ry-
tas”, 2004.08.28). V. Alekna tapo pirmuoju nepri-
klausomos Lietuvos sportinin ku, iškovojusiu du
olimpinius aukso medalius.

Bus daugiau

Krepšinio grandai Šarūnas Marčiulionis ir Arvydas Sabo-
nis po Atlantos žaidynių atsisveikino su rinktine

Olimpiniai čempionai Daina Gudzinevičiūtė ir Virgilijus
Alekna.

Austra Skujytė
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Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Bikinis – dviejų dalių moteriškas mau-
dymosi kostiumėlis, naudojamas ir de-
ginantis saulėje. – Vikipedija

Istorija

Nors panaši į bikinį apranga ne-
 šio ta jau senovės Graikijoje, apy tik riai
1400 metų prieš mūsų erą, dabartinis
bikinis gimė praūžus Antrajam pa-
sauliniam karui (tiesa, bandymų jį
sukurti būta dar iki tol). 1946 m. Pran-
 cūzijoje net du madų dizai ne riai, Jac-
ques Heim ir Louis Réard, rinkai pa-
teikė dviejų dalių moteriškus maudy-
mosi kostiumėlius. Heim savo mau-
dymuką pavadino „ato mu” ir rekla-
mavo kaip ,,mažiau sią maudymuką”.
Réard savo kūrinį pavadino  „biki-
niu” – koralinio atolo Ramiajame van-
denyne, kuriame bu vo atliekami bran-
duoliniai bandymai, vardu; jis manė,
kad bikinis su kels tokį patį „atominį”
bumą, kaip ir bombos sukūrimas. Jo
bikinis buvo gerokai apkarpytas Heim
variantas, kuriam panaudota vos 30 kv.
colių (200 kv. cm) medžiagos ir kuris
buvo reklamuojamas kaip „mažesnis
nei pats mažiausias maudymukas”.
Pir masis šiuolaikinis bikinis viešai
buv o parodytas 1946 m. liepos 5 d. Pa-
ry žiuje. Jį pristatė 19-metė „Casino de
Paris” šokėja Micheline Bernardini.
Sulaukta per 50 000 pagyrimo laiškų –
žinoma, daugiausiai vyrų! O žur na listė
Diana Vreeland bikinį pavadino
„madų pasaulio atomine bomba”. Pa-
grindinis Prancūzijos dienraštis „Le
Figaro” rašė, jog „žmonės geidžia pa-
prasčiausių pajūrio bei saulės malo-
numų. Moterims vilkėti bikinį tam pa
savotišku išsivadavimu...”

Nors Réard sukurtas dviejų dalių
kostiumėlis ir jo vardas – ,,bikinis” –
vartotojo sąmonėje įstrigo labiau, vis
dėlto Heim „atomas” 5-ajame dešimt-
metyje moterų buvo geriau priimtas,
– nenuostabu, jis buvo šiek tiek kon-
servatyvesnis. Būtent šis maudymu kas
pirmiausiai pasirodė Prancūzijos pa-
plūdimiuose. Reikėtų pridurti, jog
anais laikais bikiniai buvo siuvami iš
medvilnės ir plonos vilnos.

Visuomeninis pasipriešinimas

Nepaisant „skandalingos” mau dy-
 muko sėkmės Prancūzijoje, pa sau lio
moterys ir toliau naudojo tradi cinio iš-
tisinio kirpimo fasoną. 1950 m. masi-
nės maudymukų gamybos „Cole of  Ca-
lifornia” firmos savinin kas Fred Cole
„Time” puslapiuose pa sisakė, jog jam
„tie Prancūzijoje iš gar sėję bikiniai
yra nieko daugiau, kaip tik pajuokos
objektas”. Įdomu, jog kiek vėliau Louis
Réard savo su kurtą bikinį pavadino
„dviejų dalių maudymuku, atsklei-
džiančiu viską apie merginą, išskyrus
jos motinos mergautinę pavardę”. 1957
m. madų žurnalas „Modern Girl Ma-
gazine” tvirtino, jog „neverta švaistytis
žodžiais apie ‘vadinamą bikinį’, nes
neįsivaizduojama, kad kokia nors dora
mer gina tokį ‘aprėdą’ kada nors ne-
šiotų...”

1951 m. Eric Morley „Festival of
Britain” rėmuose įsteigė grožio kon-
 kursą „Festival Bikini Contest”. Ži-
 niasklaida teigiamai reagavo į rengi-
nį ir iškart jį pakrikštijo kitu vardu –
„Miss World”. Šį pavadinimą Mor ley
iškart užpatentavo. Bikini vilkinti

švedė Kiki Häkanson tapo šio gro žio
konkurso nugalėtoja. Po įvykio pats Po-
piežius pasmerkė Häkason, o Ispanija
ir Airija grasino nedalyvauti grožio
konkursuose. 1952 m. bikiniai buvo pa-
šalinti iš šio renginio – vietoj jų buvo
nešiojamos vakarinės suk nelės. Po
įvykusios kontroversijos bikinių de-
monstravimas buvo už draustas dau-
gelyje pasaulyje vykstančių grožio
konkursų. Nors būta manančių, jog pa-
tys bikiniai ir gro žio konkursai teikė
moterims laisvės, atsirado nemaža fe-
minisčių (prie jų prisidėjo ir kai kurių
religinių bendruomenių atstovai), ku-
rios priešinosi tokiam kūno viešini-
mui. Bikini nešiojimas buvo drau-
džiamas ne tik Prancūzijos Atlanto
vandenyno pakraštyje, bet ir Ispanijoje,
Italijoje, Portugalijoje, Australijoje,
jau nekal bant apie daugelį JAV vals-
tijų. Štai 1934 m. įkurtas etikos kodas
„United States Motion Picture Pro-
duction Code” (taipogi vadinamas
„Hays Code”) leido Hollywoodo rež-
sieriams filmuoti moteris, vilkinčias
dviejų dalių vakarines sukneles, tačiau
bu vo uždrausta ekrane rodyti atvirą
mo ters bambą. Keičiantis laikams Hol-
lywoodas sulaukė vis daugiau žiū rovų
nepasitenkinimo dėl tokio griežto nu-
sistatymo, todėl 1967 m. nutarta pa-
naikinti šį kodą, pakeičiant jį švel-
nesne vertinimo sistema (G, PG, PG-13,
R, NC-13).

Populiarumo augimas

Žinomų aktorių bei manekenių
nuotraukos šiapus bei anapus Atlan to
vandenyno padėjo bikiniui įsi tvir tinti
kasdieniame gyvenime. Nenuo stabu,
jog 6-ajame dešimtmetyje Holly woodo
žvaigždės Ava Gardner, Rita Hayworth,

Lana Turner, Eliza beth Taylor, Tina
Louise, Marilyn Monroe, Esther Wil-
liams bei Betty Grable pasidavė kiek ri-
zikingai rek lamai ir dažnai pozavo
vilkėdamos bikinį. Pirmąsyk 1950 m.
ir Rio karnavale aktorė Elvira Pagã pa-
siro dė  auksinės spalvos bikiniu. Tai
buvo „skandalingojo” maudymuko ne-
šiojimo tradicijos pradžia šiame gar-
siajame Brazilijos festivalyje. O štai Eu-
ropoje 17-metė Brigitte Bardot pran-
cūzų kino filme „Manina, la fille sans
voiles” („Manina, atvira mer gi na”)
vilkėjo „kuklų” (pagal anuometinius
įsitikinimus) bikinį. Nenuo stabu, jog
Bardot bikiniai sulaukė kur kas di-
desnio dėmesio nei pats filmas, pasi-
rodęs Prancūzijos kino teatrų ekra-
nuose 1953 m. kovą. Tais pačiais metais
Cannes filmo festivalio metu Bardot
buvo nufotografuota su bikiniu vie-
name paplūdimyje. Neveltui Brigitte
buvo fotoreporterių akylai stebima ir
visur pietinėje Prancūzijoje fotogra-
fuojama. Pana šaus dėmesio susilaukė
ir Anita Ekberg bei Sophia Loren.
Anot britų dienraščio „The Guardian”,
Bardot nuotraukos ją taip išgarsino,
jog ją „pakrikštijo” pirmąja Cannes pa-
jū rio gražuole. Netrukus Saint Tropez
tapo pasaulio maudymukų sostine.
Nuotraukos ne tik padė jo Bardot kar-
jerai, bet ir pritraukė visuomenės dė-
 mesį pačiam festivaliui.

Masinis pripažinimas

1988 m. bikiniai sudarė beveik 20
procentų perkamų maudymukų, nors
vienoje apklausoje tvirtinama, jog net
85 procentų jų niekad nebuvo įmerkti
į vandenį! Bikinio kūrėjo Réard firma
užsidarė 1988-aisiais. Iki šimtmečio
pabaigos bikinis tapo pa čiu populia-

Nuo akvalango iki juostelės: bikiniui – 70!

Šokėja Micheline Bernardini 1946 m. liepą
pirmą kartą pademonstravo ,,mažesnį už
mažiausią pasaulyje maudymuką”.

Louis Réard savo studijoje su manekenėmis. 1957 m.

riausiu maudymuku pa saulyje. Anot
prancūzo madų istoriko Olivier Sail-
lard, tai įvyko „moterų, o ne madų pa-
saulio dėka”. „The Cos tume Institute
of  the Metropolitan Museum of  Art”
tyrimų specialistė Beth Dincuff  Char-
leston tvirtina, jog nuo 2000-ųjų biki-
niai tapo net 811 milijonų dol. metiniu
verslu. Dėl jų populiarumo tapo labiau
perkamos ir kitos prekės, pavyzdžiui,
saulės ap saugos kremai.

Na, kaip ten bebūtų, tingią sek-
madienio popietę mėgstamiausiame
paplūdimyje visad smagu stebėti jau-
nas, gražias, saulės išbučiuotas mer-
 ginas su bikiniu! Tad lai gyvuoja ža-
vingos moterys ir spalvingi (nors ir
kuklūs) jų maudymukai…

Parengė Raimundas M. Lapas

Freskos fragmentas senovės  romėnų  Vil-
la Romana De Casale Sicilijoje. 283–305 m.
pr. m. e.
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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

Surašymas nr. 60
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą. 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

5 raidės:
AKMUO – AKRAS – EILĖS – ESTĖS – IRINA – LIEPA – LUOBA –
POMPA – POVAI – SHARP – SKAMP – SUNKU – TVORA – VĖTRA.

7 raidės:
APSAUGA – ATEISTĖ – ĖGLYNAS – EGLUTĖS – ELZASAS – EMISI-
JA – ENGĖJAS – GREITIS – IDEALAS – IŠEMIJA – IŠKAITA – IŠSI-
JOS – IŠVADOS – IZABELA – JAMAIKA – KORALAS – MIGLIUS –
MOTYVAI – NIAGARA – REALYBĖ – SAVAIME – SIGITAS – SISTO-
LĖ – SKARELĖ – SKURSNA – SPIRALĖ – ŠAKALAS – ŠLAVĖJA –
ŠNAIROM – TIESIOG – TYLOMIS – TUATARA.

8 raidės:
ČERKESAI – HEKTARAS – KARVEDYS – KVEPALAI – MALDYNAS
– PRADANTĖ – RELJEFAS – RITINUKĖ.

9 raidės:
ATSKILĖLĖ – JAUSTUKAS – JORDANIJA – SKREPLINĖ.

Audrius Regis, gyvenantis Arlington, VA, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Jūsų parama padės skleisti lietuvišką
žodį išeivijoje.

Dr. Arvydas Vanagūnas, gyvenantis Oak Park, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už
suteiktą finansinę paramą.

Julia Danta, gyvenanti Exton, PA, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų
paramą.
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Donatas Januta. ,,Lietuviški takai”,
Vilnius, 2015 m., 300 psl.  

Šioje gausiai iliustruotoje knygoje pristatomi San
Francisco advokato, istorijos tyrinėtojo Donato
Janutos rašiniai apie šiandienos ir praeities Lietu-
vą ir lietuvius.  

Aptarti santykiai tarp lietuvių ir žydų. Pristatyti
Lietuvos karžygiai, tarp kurių generolai Povilas
Plechavičius ir Vincas Vitkauskas, bei kovojusieji Af-
ganistane.  Aprašyti Amerikos lietuviai komunistai,
jų gyvenimas ir veikla, jų susikirtimai su į JAV at-
vykusiais ,,dipukais”. Prisiminti du Amerikoje gimę lietuviai, kurie Lie-
tuvoje tapo mirtini priešai – partizanas Adolfas Ramanauskas ir išdavikas
Juozas Markulis...

Daug kitų žmonių, įvykių, ir vaizdų iš lietuvių gyvenimo bei veiklos
rasite šiame rinkinyje. Autorius paseka ir lietuvių pėdsakus Baltarusijoje,
Prūsijoje, Lenkijos Suvalkų krašte, Latvijoje. Knyga skirta visiems, kas do-
misi Lietuva, lietuviais, jų veikla ir gyvenimu.

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

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

Teiraukitės tel. 773-585-9500

Atkelta iš 3 psl.

Po daugelio dešimtmečių kelio-
nių po pasaulį ir gyvenimo emigraci-
joje Lietuvos nepriklausomybės metais
jo palaikai grįžo į Lietuvą, juos jo gy-
venimo draugė Elena Dau mantaitė-
Baltrušaitienė 1998 m. perlaidojo Jur-
barko kapinėse. Į Vilnių iš Čikagos
persikėlusi gyventi našlė taip pat nori
būti palaidota šalia vy ro. Teatralai ap-
lankė V. Baltrušaičio kapą, uždegė žva-
keles, padėjo gėlių, pavalė seno mode-
lio antkapius. Ma estro kapą nuolat
lankydavo V. Bal trušaičio dukrą Kari-
lę pažinoję ir ją gerbiantys žmonės.

E. Baltrušaitienė labai džiaugėsi
šiuo renginiu, jurbarkiečiams perdavė
New Yorko Apreiškimo parapijos cho-
ro dovaną-suvenyrą, kažkada kaip pa-
dėką už atsidavimą muzikai įteiktą V.
Baltrušaičiui. Muzikologė J. Vyliūtė pa-
pasakojo apie V. Baltru šai čio veiklą, jo
indėlį į lietuvių mu zikinę kultūrą Lie-
tuvoje, Vokietijoje ir JAV. Kadangi tai
iš naujo atrastas kraštietis, J. Vyliūtės
įsigilinimas į jo kūry bą ir gyvenimą
jurbarkiečiams buvo tikras atradimas.
Muzikologė yra giliai išanalizavusi ne
vien jo, bet ir daugelio kitų panemunės
krašto bei visos Lietuvos išeivių mu-

zikų kūrybą.
Festivalis baigėsi himno, kurį vedė

Toronto teatro „Žalios lankos” aktorius
Narimantas Botyrius, giedojimu.

Vladas Baltrušaitis gražų balsą
paveldėjo iš tėvo Vinco, žinomo para-
pijos giesmininko bei dainininko. Mo-
kydamasis Jurbarko gimnazijoje Vla-
das dainavo chore ir giedojo baž nyčio-
je, pas vargonininką Joną Pocių mo-
kėsi skambinti fortepijonu ir vargo-
nuoti. Muziko Benedikto Vasiliaus ko
raginamas ir materialiai remiamas
1932 m. nuvyko į Kauną ir buvo pri-
imtas į Kauno konservatorijos solinio
dainavimo klasę (dėst. O. Ma rini ir E.
Vittingas). Fortepijono mo kėsi pas
Aleksandrą Kačanauską, o chorvedy-
bos – pas J. Starką. Kompo zi torius
Jonas Dambrauskas priėmė jį į Kauno
Įgulos bažnyčios chorą, dai navo vyrų
vokaliniame oktete, nuo 1934 m. –
vyrų kvartete (vad. Jo nas Byra). Bai-
gęs studijas 1937–1942 m. buvo Vals-
tybės teatro solistas – sukūrė daug
vaidmenų klasikinėse operose. Buvo
Marijampolės mergaičių gimnazijos
muzikos ir dainavimo mokytojas, tuo
pat metu vadovavo ir Kauno jėzuitų
bažnyčios, Vy tauto Didžiojo universi-
teto studentų ateitininkų chorams,

surengė koncertų, giedojo Kauno Įgu-
los bažnyčioje. 1942–1944 m. – Vilniaus
miesto teatro operos solistas, vadova-
vo M. K. Čiurlionio ansamblio vyrų
chorui, kaip solistas dalyvavo kon-
certuose.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją,
trum pai vadovavo Regensburgo ka-
tedros berniukų chorui, buvo Tubin ge-
 no lietuvių stovyklos bažnytinio choro
ir vyrų okteto vadovas. 1947 m. vasario
25 d. Detmolde su lietuvių menininkais
pabėgėliais pastatė J. Rosini operą „Se-
vilijos kirpėjas” ir at liko Figaro vaid-
menį (dirigavo Aleksandras Kučiū-
nas). Opera buvo parodyta ir kituose
Vokietijos miestuose. Dėstė lietuvių
gimnazijose, va dovavo stovyklų cho-
rams, vargo ni ninkavo.

1949 m. V. Baltrušaitis atvyko į
JAV ir apsigyveno Los Angeles. Čia su-
kūrė Stasio Šimkaus vyrų chorą. Po to
buvo vargonininkas ir choro vadovas
Čikagoje, Šv. Jurgio lietuvių parapijo-
je, subūrė berniukų chorą, baž nyčioje
rengė vokalinės ir instrumentinės mu-
zikos koncertus. Suor ga nizavo 40 da-
lyvių ateitininkų miš rųjį chorą. 1954 m.
pradėjo vadovauti Čikagos vyrų chorui
„Vytis”, su ku riuo įkūrė Čikagos lie-
tuvių operą ir pa statė pirmąjį operos

spektaklį – G. Ver di „Rigoletto”, pats at-
liko Rigo letto vaidmenį. 1958 m. jam da-
lyvaujant pastatyta ir Ch. Gounod ope-
ra „Faustas”. Vargonininkavo ir vado -
va vo chorui Švč. Marijos Apreiškimo
lietuvių parapijoje Brooklyne, suor-
ganizavo vyrų chorą New Yorke ir jam
vadovavo; vedė ir parapijos miš rų bei
vyrų chorus, kurie dalyvavo re liginia-
me kongrese Washingtone, giedojo ka-
tedroje. Vyrų choras išleido ir savo
plokštelę. Grįžęs gyventi į Či kagą buvo
Švč. Mergelės Marijos Gi mimo lietuvių
parapijos vargoni nin kas ir choro va-
dovas. Čia subūrė ir berniukų chorą.
Maestro vadovaujami chorai atlikdavo
stambius kūri nius, buvo aukšto lygio,
nors ir priklausė mėgėjų kategorijai.
Chorai tal kindavo operų spektakliams.
1970 m. V. Baltrušaitis dar atliko ir pa-
skutinį – vienuolio Melitone vaidmenį
G. Verdi operoje „Likimo galia”. 1996 m.
muzikologė Jūratė Vyliūtė išleido apie
jį knygą: „Vladas Baltrušaitis”.

Atrodo, kad bus atėjusi ir maestro
Vlado Baltrušaičio valanda. Šie met
sukanka 60 metų nuo Čikagos lie tuvių
operos, kurios iniciatorius bu vo Vladas
Baltrušaitis, įkūrimo. Tai gi kartu su
operos jubiliejumi greičiausiai jos įkū-
rėjas bus prisimintas ir Čikagoje.

Utenos „Žaliaduonių” teatras, V. Baltrušaičio prizo „Veidu į Lietuvą” laureatas.
Toronto teatro aktorius Narimantas Botyrius (prie mikrofono) veda Lietuvos himną; šalia
jo – K. Glinskio teatro aktoriai-šauliai ir teatro spektaklių muzikos autorė R. Šličkutė.

Talentingasis kraštietis Vladas Baltrušaitis
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Atkelta iš 3 psl.

Susitikime dalyvavo ir JAV prezi-
dentas Barack Obama. Jis patvirtino,
kad Amerika ir jos sąjungininkės Eu-
ropoje toliau dirbs kartu, spręsdamos
svarbiausius globalius iššūkius, ne-
paisant Britanijos apsisprendimo pa-
sitraukti iš ES.

Be to, jis užgarantavo, kad JAV ir
ES sutarė, jog kartu gali dar daugiau
nuveikti,  kad pagerintų saugumą ir
pažabotų užsieniečių kovotojų ant -
plūdį, siekiant  užkirsti  kelią  teroro
ata koms.

„Mūsų vyriausybės, įskaitant ES,
negali būti viena nuo kitos nutolusios
institucijos”, – sakė B. Obama.

J. Stoltenberg pabrėžė, kad NATO
sieks konstruktyvaus dialogo su Ru-
sija, siekdama stiprinti pasiti kė jimą ir
sumažinti incidentų pavojų. Maždaug
tūkstančio karių vienetui Lietuvoje va-
dovaus Vokietija, ka riai turėtų atvyk-
ti kitų metų pradžioje. Prie vokiečių
Lietuvoje gali pri sidėti Norvegijos ir
Beniliukso šalių kariai.

NATO pripažino, kad kariai į Rytų
Europą siunčiami reaguojant į Krymo

aneksiją ir Rusijos organizuojamus
neramumus Rytų Ukrainoje. Supran-
tama, karą Ukrainoje pavadinti „ne-
ramumais” sukėlė politologų sąmyšį. 

Nauda Baltijos šalims 
– akivaizdi

Iškart po Krymo aneksijos Wales
NATO šalių vadovai sutarė dėl ope ra ty-
vių priemonių saugumo užtikrini mui.
Per dvejus metus sukurtos ir triskart
padidintos aukštos pareng ties greitojo
reagavimo pajėgos, įkurtos 6 NATO
vadavietės – viena iš jų Vilniuje, su-
stiprinta žvalgyba, pagrei tintas spren-
dimų priėmimo procesas reaguojant į
hibridines grėsmes, surengta per 150 ko-
lektyvinės gynybos pratybų.

Kadangi per dvejus metus grėsmės
nesumažėjo, pasak D. Grybaus kaitės,
taikai užsitikrinti būtina pe reiti prie
atgrasymo realiais ka ri niais pajėgu-
mais. Varšuvoje ir buvo siekiama il-
galaikių karinių kolek ty vinės gynybos
priemonių, kurios at grasytų Rusiją
nuo kėsinimosi į Bal tijos ir kitas NATO
šalis.

Lietuvai svarbiausia buvo, kad

Istoriniai sprendimai

Mylimai mamai

A † A
JANINAI LIEPONIENEI

TUMASONYTEI

iškeliavus į Amžinuosius namus, reiškiame gilią už-
uojautą sūnums ir ilgamečiams Pasaulio lietuvių
centro savanoriams bei rėmėjams ALGIUI su žmona
ALE, PETRUI su žmona VIDA, kitiems šeimos nariams,
gi mi naičiams ir artimiesiems.

Pasaulio lietuvių centras

A † A
KATRINA VALIS

Mirė 2016 m. liepos 14 d., sulaukusi 91 metų.
Gyveno Lombard,IL.
Nuliūdę liko: vaikai Astrid (Thomas) Rudaitis ir Antanas Al-

ke  vičius; anūkai Astra Rudaitis, Thomas Rudaitis, Angela Bruce,
Antanas Alkevičius, Cindy Grunwald, Amanda Creas baum ir Kris-
tine Garwitz; 11 proanūkų; dukterėčia Elizabeth Ma caluso.

Atsisveikinimas įvyks pirmadienį, liepos 18 d. nuo 9 val. r. iki
11 val. ryto St. Paul Lutheran church, 1025 W. Lake St., Melrose
Park, kurioje 11 val. r. įvyks laidojimo apeigos.

Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-

vauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Bormann FH, tel. 708-344-0714
arba bormannfuneralhome.com

NATO viršūnių susitikime būtų pri-
tarta 4 nuolatinių batalionų kiekvie no-
je Baltijos valstybėje ir Lenkijoje stei-
gimui bei brigados dydžio sunkiosios
karinės technikos karinio jungi nio
dislokavimui regione.

Lietuva taip pat siekė, kad būtų
patvirtintos specialiosios priemonės
apsaugoti Baltijos šalis nuo galimos
karinės izoliacijos ir NATO pastip ri ni-
mo atėjimo blokados.

Taip pat labai svarbu, kad NATO
gynybos planai būtų atnaujinami pa-
 gal realius grėsmių scenarijus ir bū tų
patvirtintas nuolatinis jų testavimas
pratybose. 

Visi šie tikslai, anot Prezidentės D.
Grybauskaitės ir užsienio reikalų mi-
nistro Lino Linkevičiaus, be jokios
abejonės, buvo pasiekti.  Kaip ir buvo
tikėtasi, čia buvo priimti reikšmin-
giausi šaliai sprendimai po Šaltojo
karo. 

Pasak šalies vadovės, NATO paro -
dė, kad žengia nebe formalius, o rea-

lius žingsnius saugumui Europoje su-
stiprinti. Pasiekta, kad Lietuvoje maž-
daug tūkstančio karių vienetui – ba-
talio nui – vadovaus Vokietija.

Antrąją NATO viršūnių susitiki-
mo dieną buvo kalbama apie situaci-
ją Afganistane, Viduržemio jūros re-
gion e ir Irake, aptarta pabėgėlių krizė. 

Aljanso šalių vadovai į viršūnių
susitikimą buvo pakvietę ir Ukrai-
 nos prezidentą Petro Porošenka. Jau
vykdamas namo jis taip pat pasi-
džiaugė, kad buvo pasmerkta „nelegali
ir ne teisėta Krymo aneksija” ir „besitę -
sianti Rusijos vykdoma padėties Rytų
Ukrainoje destabilizacija”, pareika-
 lau ta, jog Rusija visiškai įgyvendintų
Minsko susitarimus. Taip pat jis NATO
vadovams padėkojo už Aljanso skirtas
lėšas Ukrainos gynybinėms pajėgoms
stiprinti ir už transatlantinį solida-
rumą. NATO konsultantų skaičius da-
bar toliau didės, sakė jis. 

Parengė Vitalius Zaikauskas

Žalgirio mūšio dieną 
išlydėti olimpiečiai

Atkelta iš 1 psl.

Šalies vadovė, kreipdamasi į
olimpiečius, pabrėžė, kad Olimpiada
– ne tik šventė, tai metas, kai geriausi
mūsų sportininkai, pasklidę po visą
pasaulį, vėl sugrįžta atstovauti Lie-
tuvai. „Jūs kiekvienas būsite mūsų
širdyse, dėl kiekvieno jaudinsimės,
žiūrėsime jūsų varžybas ir linkėsime
viso geriausio. Noriu padėkoti vi-
siems, kurie savo darbštumu, užsi-
spyrimu, valia ir talentu pasiekėte
galimybę dalyvauti žaidynėse, pa-
rodyti, kad ir nedidelė valstybė turi
nuostabių sportininkų”, – sakė Pre-
zidentė.

Valstybės vadovė taip pat padė-
kojo treneriams ir visiems, kurie
dirbo su sportininkais, jiems padėjo,
juos suprato ir palaikė.  

Lietuvos vėliavą patikėta nešti
olimpinės rinktinės kapitonei, bu-
riuotojai, olimpinei vicečempionei ir
pasaulio čempionei Gintarei Scheidt.

Šiose žaidynėse Lietuvai atsto-
vaus 68 sportininkai. Jie įsilies į
daugiau nei 10 tūkst. sportininkų
gretas iš 206 šalių, kurie varžysis 28

sporto šakų rungtyse. Mūsų šalies
sportininkai rungtyniaus badmin-
tono, bokso, buriavimo, dviračių
sporto, dziudo, gimnastikos, imtynių,
irklavimo, krepšinio, lengvosios at-
letikos, plaukimo, sunkiosios atleti-
kos, šaudymo, šiuolaikinės penkia-
kovės ir teniso varžybose. 

Greta mūsų krepšinio rinktinės
didžiausias Lietuvos olimpines ko-
mandas sudarė lengvaatlečiai ir irk-
luotojai. Kartu su sportininkais į
Olimpiadą išvyksta 42 treneriai, 8 tei-
sėjai ir 25 žmonių personalo grupė –
gydytojai ir kiti specialistai, olim-
pinėje misijoje dirbs 9 žmonės. 

Pirmą kartą olimpinėse žaidy-
nėse Lietuva dalyvavo 1924 m., tuo-
met rinktinėje buvo 13 sportininkų
– 11 futbolininkų ir 2 dviratininkai.

Lietuvos tautinio olimpinio ko-
miteto pirmininkė, taip pat olimpi-
nio medalio savininkė šaulė Dalia
Gudzinevičiūtė išlydėdama šalies
delegaciją linkėjo pačių aukščiausių
apdovanojimų, tačiau prognozuoti,
kiek tikėtųsi matyti medalių – ne-
drįso, tik mįslingai šypsojosi.

,,Draugo” info

Lietuvos sportininkus į Braziliją lydėsianti pasaga turėtų atnešti sėkmę – tuo tiki Lietu-
vos olympinės delegacijos narys Einius Petkus.                                             M. Ambrazo nuotr.
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�  JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius liepos 20 d., trečiadienį, 1 val.
p. p.  kviečia visus į PLC Lemonte skaityk-
lą, kur matysite dokumentinį filmą ,,Laiku
suspėjome  pasikalbėti” apie žinomą kino
režisierių Raimundą Vabalą. Jis taip pat do-
mėjosi tautosaka, rinko biografinę medžia-
gą apie partizanus ir pogrindininkus. Filmo
režisieriai: Agnė Marcinkevičiūtė ir Vaidotas
Digimas. 

� 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., o  grįž-
tame  – 6 val. v. Vietas prašome užsisaky-
ti tel. 773-776-4600 (Audra).

� Rugpjūčio 21–-28 d., Neringos stovyk-
loje (147 Neringa Rd., Brattlebor, VT
05301) vyks menų ir sveikatingo poilsio sto-
vykla suaugusiems „Meno8Dienos”. Kvie-
čiame visus registruotis Neringos interneti-
nėje svetainėje:  neringa.org/lt_forms.html.
Smulkesnė informacija el. paštu: danguo-
le@kuolas.com (Danguolė Kuolienė).

http://draugokalendorius.org

PADĖKA
Juozas ir Dalia Staniškiai iš Macedonia, OH.,  ilgamečiai Draugo fondo rėmėjai,

atsiuntė 300 dol. auką ir parašė: „norime prisidėti prie isto rinės knygos, kuri įamžins
Amerikos lietuvių pastangas padėti Lietuvai”.

Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja už paramą.

Aukas istorinei knygai prašome siųsti adresu:
Draugas Foundation

4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629
Visų aukotojų pavardės bus skelbiamos knygoje. 

XV Lietuvių tautinių šokių šventė: 

Jackson, NJ ,,Viesulo” šokėja Jolanta Ortiz.

Detroito grupės ,,Šaltinis” šokėjas Algis Duoba su
dukra. 

Jaunieji ,,Grandies” šokėjai iš Čikagos (iš k.): Gilius Aleksa, Rytas Kulbis ir Vėjas Čiuplinskas.

,,Grandies” vadovas Gintaras Grinkevičius.

Philadelphijos šokių grupės ,,Vakarinė” šokėjai
Linas ir Renata Kučiai žingsnelius repetavo net
gatvėje.

Baltimorės gatves užtvindė
pažįstami veidai

Jono Dunčios nuotraukos

Kitą savaitę 
,,Drauge” skaitykite:

,,Brexit”, Rusijos ,,lokys”, ,,Misiją Sibiras”
Vygaudo Ušacko akimis: pokalbis su bu-
vusiu ambasadoriumi JAV.

Aktorės Ruta Lee viešnagė Lietuvoje.

Kraštų Lietuvių Bendruomenių ir Jaunimo
sąjungų pirmininkų suvažiavimas Ukmergės
raj. Taujėnų dvare.

Kuo turtingi buvo pasibaigę mokslo metai
Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinei
mokyklai.

Lakūno Romualdo Marcinkaus gyvenimas
– tarsi veiksmo filmas.

Komentaras
Andrius Tapinas:

Kas gelbės užsienio lietuvius?

Neapsiribokite vien
šeštadieniniu ,,Draugu”  –

skaitykite visas
laikraščio laidas!


