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Olimpinių žaidynių 
atgarsiai – 10–11 psl. 

Lietuvoje lankėsi A. Mockus 
ir jo mama – 5 psl. 

Sutartinė skambėjo LR generaliniuose konsulatuose Los Angeles (,,Tolimi aidai”) ir Čikagoje (Agnė Giedraitytė). 

Projekto sumanytojas – Gediminas Zujus. 
15 min.lt nuotr.

Per pasaulį nuskambėjo Baltijos sutartinė
Rugpjūčio 21 d., 7 val. vakaro

Lietuvos laiku, per pasaulį nu-
skambėjo muzikos prodiuserio

Gedimino Zujaus sumanytas ir įgy-
vendintas projektas „Baltijos sutarti-
nė aplink pasaulį” („Baltic Song
Around The Globe”), skirtas Juodojo
kaspino dienai ir Baltijos kelio 27-
osioms metinėms. Tai buvo virtualus
renginys, kuriame dainavo ir grojo ži-
nomi Lietuvos, Latvijos ir Estijos bei
šių šalių išeivijos atlikėjai. Svar-
biausias akcentas buvo lietuviška su-
tartinė „Saulala sadina”, tuo pačiu
metu atlikta Vilniuje, Los Angeles, Či-
kagoje ir Melbourne. 

Dalyvauti šiame unikaliame pro-
jekte buvo pakviesti Veronika Povi-
lionienė, Petras Vyšniauskas, Domi-
nykas Vyšniauskas, Gediminas Lau-
rinavičius, Kęstutis Lušas, Australijos
kolektyvas „Pamesta klumpė”, Los
Angeles Kęstučio Daugirdo vadovau-
jama vyrų vokalinė grupė „Tolimi ai-
dai”, jauna, bet Amerikoje jau žinoma
dainininkė Agnė Giedraitytė iš Čika-
gos. Latvijai atstovavo dainininkė Bai-
ba Skurstenė-Serdiukė, o Estijai – So-
fia Rubin. Iš Washingtono pokalbiui
prisijungė Baltijos šalims nusipelnęs
lietuvių kilmės Kongreso  atstovas
John Shimkus. – 4 psl. 

Nuo disidentės iki garsios šefės
Artimesnė pažintis su Leonora Sasnauskaite-Palaima

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Kiekvienos šeimos likimas – sa votiškai įdomus. Tur-
būt daugelis išeivių, ypač tų, kurie klausydavosi
„Studijos R” informacinių radijo lai dų, puikiai pri-

simena pranciškoną Ju lių Sasnauską. Eteryje perduoda -
mos jo mintys buvo kiekvieno dvasingo žmogaus labai lau-
kiamos. Tary biniais laikais už disidentinę veiklą Julius
pakliuvo į saugumo akiratį. Pasirodo, ne jis vienas iš Sas-
nauskų šeimos. Jo jauniausia sesuo Leonora per Julių su-
sipažino su žymiais pog rindžio veikėjais ir politiniais ka-
 li niais, tapo Lietuvos laisvės lygos na re ir aktyviai įsijungė
į pogrindžio veiklą. Ji redaguodavo, daugindavo ir pla-
tindavo pogrindinę spaudą, pasirašydavo ir rinkdavo pa-
rašus po įvai riais viešais protestais-pareiškimais LTSR
ir SSRS valdžios institucijoms, dalyvaudavo politinių ka-
linių teismuose ir pasirašydavo reikalavi mus juos paleisti.
19-metė mergina bu vo viena iš pogrindinės organizacijos
„Lietuvos jaunimo sąjunga” įkū rėjų (veikusi nuo 1984
metų, ši jaunimo organizacija saugumiečių išaiškinta ne-
buvo). Leonora susitikdavo su Lietuvoje viešinčiais už-
sienio lietuviais, informuodavo juos apie žmogaus teisių
pažeidimus. Dėl savo po grindinės veiklos ji buvo perse-
kiojama, LSSR KGB 1983 ir 1988 m. jai buvo užvedusi  ope-
ratyvinio sekimo bylas.

Tačiau metai bėgo – Lietuva ryžtingai  atkūrė ne-
priklausomybę. Tik dabar, ruošdamas šį straipsnį, suži-
nojau, jog 1994–1997 m. Julius gyveno Kanadoje, 1996 m.
davė vienuolio įžadus. Jo brolis Sigitas yra medicinos gy-
dytojas, sesuo Jolanta – kompiuteristė.                 – 8 psl. 

Vienas mėgiamiausių Leonoros darbų – skrosti žuvį. 2015 m.
Leonoros Sasnauskaitės-Palaimos asmeninio albumo nuotr.



KUN. ALGIS BANIULIS SJ                                           

Pamokos dažniausiai  siejasi  su vai-
kystės ar jaunystės išdai gomis, su mo-
kytojais, jų sugebėjimais ir silpnybėmis.
Jaunimas labai greit perpranta moky-
toją ir žino, kaip galima elg tis per vie-
no mokytojo vedamas pa mo kas ir ko
nereikia daryti per kito. 

Šį kartą mokytojas yra Jėzus, ku-
ris mato ne vien išorinius žmo-
nių veiks mus, bet  ir  kiekvieno

vidaus nusitei kimus. Evangelistas Lu-
kas vaizdžiai aprašo Jėzaus ir susirin -
kusių svečių reakcijas: ,,Šeštadienį
Jėzus atėjo į vie no vyresniojo namus
valgyti, o jie atidžiai stebėjo jį”. Jėzus
taip pat stebėjo,   ,,kaip svečiai rinko-
si pirmąsias vietas prie stalo” (plg Lk.
14.1). Jėzus tuojau pasinaudoja situa-
cija ir visus pamoko. Pamoko ne etiketo
ar man dagumo. Iš to, ką jis mato,  daro
gilias įžvalgas ir jomis dalijasi. 

Pirmiau sia – pamokėlė moki-
niams. Kadangi mes visi esame jo mo-

kiniai, tai ta pa mokėlė pravers ir
mums. Jėzus sakė: ,,Kai tave pakvies į
vestuves, nesėsk pirmoje vietoje, kad
kartais nebūtų pakviesta garbingesnio
už tave ir atėjęs tas, kuris tave ir jį kvie-
tė, netartų tau: ‘Užleisk jam vietą!’
Tuo met tu sugėdintas turėtum sėsti į
paskutinę vietą” (Lk 14,1.7–8). Iš pa-
 pras tos mandagumo taisyklės Jė zus
daro gilias įžvalgas. Savo se kėjus moko
nuolankumo ir platesnio žvilgs nio.
Moko matyti ne tik save, bet pirmiau
pastebėti šalia esantį. Ir Kris tus įsi-
kūnydamas save pažemino, kad iš-
aukštintų visus žmones. Įsikūnijimas
yra kilniausias nuolan kumo pavyz-
dys. Į  Žemę Kristus atėjo tarnauti. Tai
priešingybė Adomui, ku ris per ne-
klusnumą ir norą būti ly giu Dievui,
prarado Dievo malonę. O Jėzus per nu-
sižeminimą ją sugrąžino. 

Visa žmonija ir kiekvienas iš mū -
sų daugiau ar mažiau ser game puiky-
bės liga. Ne veltui Jėzus atkreipia į tai
mokinių dėmesį. Jėzus ne tik žo džiais
mokė nuolankumo, bet paklusdamas
savo Tėvui,  prisiėmė net tarno išvaiz-

dą. Ir ne tik žmogišką išvaizdą prisiėmė,
tačiau parodė visiems nusi žeminimo
pa vyzdį, nuplaudamas apaš  talams ko-
 jas. ,,Jūs  vadinate ma ne Mokytoju ir
Viešpačiu, ir gerai sakote, nes aš toks
esu. Jei tad aš – Viešpats ir Moky tojas,
numazgoju jums kojas, tai ir jūs turite
vieni kitiems kojas mazgoti. Aš jums da-
viau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte,
kaip aš jums dariau” (Jn 13,13-15). 

Jėzus nepagailėjo aštresnio žodžio
išpuikusiems fariziejams, ku rie buvo
pilni veidmainystės. Tai iliustruoja
palyginimas apie fariziejų ir muiti-
ninką. Pasitikintis tik savimi, fa rizie-
jus mėgaujasi savo teisu mu sto vėda-
mas  šventykloje;  ,,Dė koju   tau   Die-
 ve, kad  nesu  toks,  kaip  kiti   žmo nės –
plėšikai,  sukčiai,  svetimautojai… Aš
pas nikauju…, atiduodu de šim tinę iš
viso, ką įsigyju. O muiti ninkas stovė-
jo atokiai ir nedrįso nė akių pakelti į
dangų, tik mušėsi į krūtinę, maldau-
damas: Die ve, būk gailestingas man nu-
si dėjė liui”. Bai gęs palyginimą Jėzus
tarė: ,,Sa kau jums, šitas nuėjo į namus
nuteisintas, ne anas” (plg. Lk 18. 14–18). 

2 2016 RUGPJŪČIO 27, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

G A N Y T O J O  Ž O D I S

Skaitykite ,,Draugą” greičiau! – www.draugas.org

Dar viena Kristaus pamoka

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

Published on Tuesday, Thursday and Saturday 
except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by

the Lithu anian Catholic Press Society, 
4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532. 

Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV – metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00

Pirma klase: kasdien – $340.00 • visos savaitės $240.00
Kanadoje (USD): – metams $390.00 • 1/2 metû $210.00 • 3 mėn.$110.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis oro paštu – metams $615.00 • 1/2 metų $315.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $120.00 • 1/2 metų $66.00

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA
JAV – metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 • 3 mėn. $48.00

Kanadoje (USD) – metams $150.00 •1/2 metų $120.00 • 3 mėn.$75.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis: oro paštu – metams $220.00 •1/2 metų $120.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $70.00

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. 
,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.

Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
Redakcija dirba kasdien, nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba.

Vyriausioji redaktorė – 
Ramunė Lapas

vyr.redaktore@gmail.com

Techninis redaktorius –
Jonas Kuprys

Korektorė – 
Dalia Sokienė

Administracija –
skelbimai@draugas.org

administracija@draugas.org

Reklama – Audronė Kižytė, 
audreykizys@gmail.com, 630-805-1404

Už skelbimų turinį ir kalbą neatsakome. 
Nepanaudotų straipsnių nesaugojame.

Jėzus  trokšta, kad mes pažintume
save tokius, kokie esame. Tik pažinę
save ir patyrę Dievo gailes tin gumą ir
begalinę jo meilę, galėsime suprasti,
kad nėra ko puikuotis  ar žeminti kitus.

Antroji pamokėlė evangelijoje skir-
ta vaišių šeimininkams. Jiems pasiū -
loma pasikviesti svečių, kurie šioje
žemėje nepajėgs tuo pačiu atsilyginti.
Tokiu būdu visų dėmesys nukreipia-
mas į atlygį, kurio niekas ne sugebės pa-
vogti. Jėzus kviečia krau tis nenyks-
tančius turtus Dan gu je.

Rugpjūčio 26 dieną Kultūros mi-
nisterijoje lankėsi Lietuvos edu-
kologijos universiteto (LEU) lie-

tuvių kalbos ir kultūros vasaros kur-
sų dalyviai. Jie tris savaites mokėsi lie-
tuvių kalbos ir susipažino su šalies kul-
tūra,  parengė  projektus  apie Lietuvą. 

Kultūros ministras Šarūnas Bi-
rutis pasidžiaugė, kad tiek daug jaunų
ir talentingų jaunuolių, kurie pasiry-
žo iš arčiau susipažinti su Lietuva ir jos
kultūra, atvyko iš skirtingų užsienio

šalių. 
Šiais metais LEU lietuvių kalbos ir

kultūros vasaros kursuose dalyvavo
daugiau nei 80 studentų iš 18 pasaulio
šalių (Kanados, Malaizijos, Japonijos,
Kinijos, Prancūzijos, Vokietijos, Ma-
roko, Ukrainos, Latvijos ir kt.). 

Ministras padėkojo vasaros kursų
organizatoriams. ,,Džiugu matyti tuos,
kurie nuoširdžiai puoselėja lietuvių
kalbą ir kultūrą ir nuolatos stiprina
kultūrinius ryšius, kasmet iš įvai-

riausių pasaulio šalių sukviečia vi-
sus, norinčius pažinti mūsų šalies kul-
tūrą. 

Nuoširdžiai dėkoju kursų organi-
zatorei, LEU Lietuvių kalbos ir kultū-
ros centro vadovei Vilmai Leonavičie-
nei ir visai jos komandai. Būtent kul-
tūra yra tas raktas, kuris padeda at-
rakinti slapčiausias kerteles mūsų šir-
dyse, net ir sunkiausiu laikotarpiu
suteikia įkvėpimo. Kitos šalies kalbos
ir kultūros pažinimas griauna iš-

ankstines nuostatas ir stereotipus, ku-
ria bendrystės jausmą”, – sakė Š. Bi-
rutis. 

Atsisveikindamas su vasaros kur-
sų organizatoriais ir dalyviais mi-
nistras palinkėjo, kad graži draugystė
su Lietuva, jos kalba ir kultūra tęstų-
si ir toliau – kursų dalyviai taptų mū -
sų šalies ir kultūros ambasadoriais, su-
grįžę į savo namus skleistų gerąją žinią
apie mūsų šalį ir jos kultūrą.

ELTA

Ministras padėkojo vasaros kursų organizatoriams

Kultūros ministro ir lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursų organizatorių bei dalyvių susitikimas.                                                                                                                            Martyno Ambrazo nuotr.
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DR. VIKTORAS STANKUS

Donald Trump neigiami pasisa-
kymai prieš NATO, ypač prieš
Baltijos valstybių apsaugą, Uk-

rainos apginklavimo klausimo ištry-
nimas  iš Respublikonų nacionalinės
konvencijos  darbotvarkės, jo atsisa-
kymas scenoje duoti priesaiką Ame-
rikai ir jos vėliavai kartu su tauti-
niais  kostiumais apsirengusiais vai-
kais, simboliškai atstovaujančiais 12
NATO valstybių (Lietuvai atstovavo
Gražinos Kudukienės anūkė Sofija
Sclechticovaitė; G. Kudukienė talkino
Amerikos tautybių sąjūdžio buvusiai
prezidentei, dabartinei valdybos narei
Irene Morrow, kuri organizavo pries-
aiką), giliai sujaudino Cle velande gy-
venančių tautų, kurių yra 110, atstovus.

Siekdama pareikšti įvairių tautų
nepasitenkinimą Trump veiksmais Gra-
žina Kudukienė, Cuyahoga apskrities
Respublikonų partijos vykdomojo ko-
miteto narė, suorganizavo estų, latvių,
lietuvių ir kitų tautybių atstovų pokal-
bį-pasitarimą su Cuyahoga apskrities
Respublikonų partijos politiniu direk-
toriumi Greg Allison ir komunikacijos
direktorium Doug Magill.  (Jame daly-
vavo ir šios informacijos autorius). Pa-
sitarime dalyvavo dabartinis Ameri-
kos tautybių sąjūdžio (susidedančio iš 68
tautybių) prezidentas, teisėjas Ralph J.
Perk, Jr. (jo tėvas, a. a. Clevelando meras
Ralph J. Perk buvo Sąjūdžio steigėjas).

Tautybių atstovai išgavo apskri-
ties respublikonų vadų pažadą, kad
Ameri kos tautybių sąjūdžio skundą
persiųs respublikonų nacionaliniams
vadams. Kuo labiau užstojamos Balti-

Užtat jis pats remia Ukrainą Puti-
no agresijos Kryme ir rytinėje Ukrai-
noje akivaizdoje; su kolegomis JAV
Senate (senatoriais R. Durbin ir kitais)
pravedė Ukrainą ginančius įstatymus
ir įtaigoja JAV saugoti Estiją, Latviją
ir Lietuvą. Portman pravedė siūlymą
JAV Kongrese sustiprinti ginkluotę
Europoje, priešingai nuo Obamos ad-
ministracijos veiksmų.

Diskusijose susirinkę 28 tautybių
atstovai (dalyvavo Amerikos spaudos at-
stovai ir valdžios pareigūnai) reiškė ne-
rimą, kėlė pageidavimus dėl NATO at-
eities.  Išsamiai pasisakė: Alex Ma-
chaskee, buvęs „Cleveland Plain Dea-
ler” laikraščio leidėjas; „American Na-
tionalities Movement” (Amerikos tau-
tybių sąjūdžio) prezidentas, teisėjas
Ralph J. Perk, Jr.; buvusi šio sąjūdžio
prezidentė Irene Morrow; Ukrainos
konsulas Andrew J. Futey; LR garbės
generalinė konsulė Ingrida Bublienė;
estų, latvių ir kitų tautybių atstovai. LB
atstovas dr. V. Stankus senatoriui Port-
man perdavė savo siūlymą peržiūrėti
Kaliningrado teisinį statusą. 

Susirinkusiųjų nuomone, svarbu
senatorių Portman perrinkti į JAV Se-
natą. Jisai ne tik rūpinasi Amerikos gy-
nyba, bet ir gina Amerikos vaikus
nuo narkomanų; parengė ir pravedė
„Comprehensive Addiction and Reco-
very Act”, JAV įstatymuose įtvirti-
nantį reikalavimą, kad Amerika būtų
sveika ir dvasiškai pajėgi; kad tesėtų
pažadą ginti Ukrainą, Lietuvą, Latvi-
ją ir Estiją nuo nuožmių Putino kėslų,
kad išlaikytų stiprų NATO.

Dr. Viktoras Stankus – JAV LB
Ohio apygardos vicepirmininkas. 

Lietuviai dalyvavo akcijoje už NATO

jos valstybės, NATO, tuo Lietuvai ge-
riau. 

Senatorius Rob Portman 
remia NATO

Kitą tautybių atstovų pasi tarimą –
apskrito stalo diskusiją – po Donald
Trump neigiamų pasisakymų prieš
NATO, rugpjūčio 15 d. Ukrainiečių na-
muose Clevelande sušaukė JAV sena-
torius Rob Port man. Senatorius Port-
man iš karto pabrėžė, kad perdavė
Trump savo nuomonę apie NATO ir

bandė kandidatą į prezidentus įtikin-
ti pasi sakyti, jog stiprus NATO reika-
lingas Amerikos gynybai, jog Afga-
nistanas yra NATO karinė operacija,
jog NATO svarbus atlaikant Putino ag-
resiją prieš Rytų Europą ir saugant
laisvę Artimuosiuose bei Vidurio Ry-
tuose. Senatorius Portman minėjo Pre-
zidento Kennedy žodžius, kad Ameri-
kos likimas – pasauliui suteikti ap-
saugos skydą laisvei. ,,Amerika yra ne
tiek pasaulio policininkas, kiek šerifas,
žmonių apsaugos nuo banditų organi-
zatorius”, – sakė Portman.

Pasitarime: indų atstovas verslininkas Joe Thomas; latvių atstovė Anda Suna Cook; Cuya-
hoga respublikonų politinis direktorius Greg Allison; American Nationalities Movement
(Amerikos tautybių sąjū džio) prezidentas, teisėjas Ralph J. Perk Jr.; pasitarimo ir laiško
iniciatorė Gražina Kudukienė; Bill Cook; estų atstovė Erika Puusaar; Cuyaho ga respubli-
konų komunikacijos di rektorius Doug Magill.                                                  V. Stankaus nuotr.

LB atstovas dr. V. Stankus, „United Ukrainian Organizations” prezidentė Marta Liscynesky-
Kel leher, JAV senatorius Rob Portman.                                   US lenkų kongreso atstovo nuotr. 

Už NATO ir Ameriką: „American Jewish Committee” (AJC) direktorė Lee C. Shapiro, JAV
senatorius Rob Portman, AJC prezidentas Michael Cantor. Dr. V. Stankaus nuotr.

Šalių bendradarbiavimo svarbą, užsitikrinant
energetinį saugumą, išsivaduojant nuo vienin-
telio šaltinio priklausomybės, užsitikrinant

energijos šaltinių įvairovę, pabrėžė Adrijos, Baltijos
ir Juodosios jūrų regionų bendradarbiavimo stipri-
nimui skirtame forume Kroatijos mieste Dubrovnike
dalyvaujanti Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Pasak Prezidentės, teisingos energetinės kainos
– viena svarbiausių prielaidų sėkmingai ir sparčiai ša-
lių ir regionų raidai bei konkurencingumui.

Prezidentė pristatė Lietuvos patirtį statant SGD
terminalą Klaipėdoje, kuris padėjo išsivaduoti iš mo-
nopolinio ,,Gazprom” diktato ir beveik ketvirtadaliu
(23 proc.) sumažino dujų kainą. Sėkmės pavyzdžiu lai-
komos ir Lietuvos elektros jungtys su Švedija ir Len-
kija, sumažinusios elektros kainą 16 proc.

Lietuvos vadovė pabrėžė regioninio bendradar-
biavimo ir vienybės svarbą ne tik užsitikrinant ener-
getinę nepriklausomybę, bet ir kovojant su grėsmingais
geopolitiniais projektais, tokiais kaip tarptautinių
standartų neatitinkanti Astravo AE ar politiniais, o ne
ekonominiais sumetimais plėtojamas ,,NordStream II”.

Dubrovniko forume 12 šalių atstovai priėmė Trijų jūrų

Trijų jūrų iniciatyvoje – ypatingas dėmesys energetikai 
Lietuvos prioritetas Trijų jūrų iniciatyvoje – da-

lytis patirtimi užsitikrinant energijos šaltinių įvai-
rovę, prisidėti prie SGD terminalo statybos Krko sa-
loje. Tai strateginis, visam Adrijos regionui ir ES
svarbus projektas. 

Kroatijoje Prezidentė taip pat kalbėjosi su Len-
kijos vadovu Andrzej Duda. Dvišaliame susitikime
Prezidentai aptarė galimybes JAV pajėgas dislo-
kuoti rytinėje Lenkijos dalyje, kad, esant būtinybei,
bet kurią šalį operatyviai pasiektų pastiprinimas. Tai
padidintų Suvalkų koridoriaus saugumą ir užtik-
rintų, kad karinio konflikto atveju Baltijos šalys ne-
bus izoliuotos nuo NATO paramos.

Prezidentai susitikime taip pat aptarė dvišalį
energetinį bendradarbiavimą. Lietuvos ir Lenkijos
dujotiekio GIPL tiesimas, elektros tinklų sinchro-
nizacija, Astravo atominės elektrinės (AE) saugumas
– bendras Lietuvos ir Lenkijos interesas. 

Lietuvos ir Lenkijos prezidentai kalbėjo ir apie
Europos ateitį po „Brexit” referendumo, aptarė,
kaip užtikrinti savo piliečių saugumą ir teises JK, kad
jie būtų apsaugoti  nuo  smurto, diskriminacijos ir
neapykantos kurstymo.                                                  ELTA

Iš k.: A. Duda, D. Grybauskaitė ir K. Grabar-Kitarovic.
Roberto Dačkaus nuotr.

iniciatyvos deklaraciją, kurioje ypatingas dėmesys
skiriamas vieningos ES rinkos nuo Šiaurės iki Pietų su-
kūrimui bendradarbiaujant keturiose – energetikos,
transporto, ekonomikos ir skaitmeninėje srityse.



2016 RUGPJŪČIO 27, ŠEŠTADIENIS4 DRAUGAS

TELKINIAI

Atkelta iš 1 psl.

„Dainuodamas žmogus pats į dan-
gų kopia ir paskui save žmones veda.
Kas dainuoja, negali būti blogas žmo-
gus. Jeigu visas pasaulis dainuotų,
nebūtų karų”, – pasibaigus renginiui
kalbėjo garsioji lietuvių liaudies dainų
atlikėjaV. Povilionienė. 

„Tai buvo pirmas kartas mano
gyvenime, kai susijungė tiek daug
žmonių ir manau, kad tai puikus pro-
jektas”, – sakė dainininkė Baiba Skurs-
tenė-Serdiukė. 

Kad muzikinį bei technologinį iš-
šūkį įgyvendinti pavyko, džiaugėsi ir
pats organizatorius G. Zujus, kuris
sakė, kad idėja brendo devynerius me-
tus, o techninis pasiruošimas truko
apie mėnesį. „Nauji kūriniai gimė tie-
siog laike. Mes sukūrėme kūrinį –
naują Baltijos sutartinę. Ji gimė čia ir
dabar. Tai sutartinė, kuri, kaip Baltijos
kelias juosė tris šalis, taip mūsų Bal-
tijos sutartinė juosia visas šalis aplink
pasaulį. Pagrindinė idėja buvo blyks-
telti. Baltijos kelias blykstelėjo. Aš
pats esu liudininkas: mano pusbrolis
Kanadoje buvo visiškai nutautėjęs,
nors ir tėvas, ir mama lietuviai. Po Bal-
tijos kelio jis man skambino į Lietuvą
ir sakė: ‘Noriu išmokti kalbėti lietu-
viškai, aš irgi lietuvis’. Pasaulyje tai ne

LR generaliniame konsulate Čikagoje: konsulas Marijus Gudynas, dainininkė Agnė
Giedraitytė ir garso operatorius Žygis Januškevičius.    LR gen. konsulato Čikagoje nuotr.

Projektas sujungė Lietuvą, Latviją, Estiją, Ameriką ir Australiją.               Delfi.lt nuotr.

vienintelis atvejis, kai žmogus atsi-
vertė ir išmoko lietuviškai. Svarbiau-
sia sužadinti blyksnį, pritraukti tuos,
kurie yra žvaigždės”.

Pagrindinė renginio būstinė buvo
Vilniaus technologijų ir dizaino kole-
gijos filmavimo studija, kur ekranuo-
se buvo matomi dalyviai iš skirtingų
pasaulio vietų. Pagrindiniu renginio
akcentu tapo trejinė sutartinė „Saula-
la sadina”, skambėjusi trimis kalbomis
– lietuvių, latvių ir estų. Nugalėti lai-
ko skirtumus ir kūrinį sujungti į vie-
ną nebuvo taip paprasta net ir turint

šiandienos technologijas, nes signa-
las dėl vienokių ar kitokių priežasčių
vėluoja. Prodiuseris akcentavo, kad
bandymų surengti tokius virtualius pa-
sirodymus jau būta, tačiau dažniausiai
būna nueinama lengvesniu keliu –
balsai ar instrumentai būna įrašomi,
o tik paskui sujungiami į vieną kūrinį.
„Mūsų atveju atlikėjų ir muzikantų
balsai skambėjo realiu laiku. Žinoma,
mes irgi viską įrašinėjome, bet tik
tam, kad dainas galėtų išgirsti tiesio-
ginės transliacijos negalėję stebėti
žmonės”, – sako G. Zujus. 

Per pasaulį nuskambėjo Baltijos sutartinė

RIMA BINDER

Vasara siejasi su poilsiu ir gro-
žėjimusi gamta. Bet kokia gali
bū ti staigmena vasarą, savaitės

vidury? Tai skambutis iš Lemonto Lie-
tuvių Bendruomenės valdybos narės
Mari jos Boharevičienės. Valdybos na-
riai, atvažiavę posėdžiauti Kerelių so-
dyboje Michiana, nutarė aplankyti
„Friend ship” botanikos sodą, o kartu
ir Lietuvos darželį Michigan City, IN.
Ne tik aplankyti, bet ir darželyje pa-
dirbėti.  

Kas tas darželis ir kada jis įkurtas?
Jo ilga istorija. Po to, kai 1936 me tais
šimto akrų plote įsikūrė Bo tanikas so-
das, Lietuvių darželis atsirado vienas
pirmųjų. Tuo metu veikė 15 etninių gru-
pių darželių. Lietuvių darželio kūrėjai
susisiekė su Lietu vos konsulatu (tuo
metu Lietuvos konsulas buvo Antanas
Kalvaitis). 1941 m. spalio mėnesį sodą

aplankė ir pasodino pirmąją eglę Pre-
zidentas Antanas Smetona. Po to buvo
pa so dintos dar dvi eglės ir pastatyti pa-
 minklai atžymėti Lietuvos preziden-
tus Antaną Smetoną, Aleksandrą Stul-
ginskį ir Kazį Grinių. Dešimt me čiams
bėgant čia atvažiuodavo ramo vėnai ir
šauliai minėti prezidentų gim tadienių
ir švęsti svarbių Lietu vai švenčių.

Po daugelio metų Lietuvos uni-
versitetų moterų asociacija (LUMA) Či-
kagoje nutarė darželį ne tik atgaivinti,
bet ir padaryti jį didingą. Darbui pra-
sidėjus iniciatorės sulaukė pagalbos iš
daugelio žmonių ir organizacijų. O
štai ir skambutis, kad Lemonto valdy-
ba važiuoja ne tik pasigėrėti so do gro-
žiu, bet ir paravėti bei pasodinti rūtų
prie Prezidento Smetonos pa minklo ir
net atvežti sėklų. Projekto iniciatorė
Rima Kašubaitė-Binder ap rodė didin-
gą sodą ir padėkojo Le mon to valdybai
už jos darbą Lemonte ir Lietuvos dar-

Vasaros staigmena

želio pagražinimą. 
Ačiū Romai Žiūraitytei-Lange, Ni-

jolei Stančiauskienei, Svajonei Ke rely-
tei, Violetai Valaitytei, Marijai Bo hare-
vičienei, Valentinui Boharevi čiui ir

Daliai Kavaliauskienei bei vi sai Le-
monto valdybai. 

Prisidėti prie darželio projekto ga-
 lima susisiekus su Rima Kašubai te-Bin-
der el. paštu: rimabinder@comcast.net. 

Iš k.: Roma Žiūraitytė-Lang, Nijolė Stančiauskienė, Rima Kašu bai tė-Binder, Svajonė Ke -
re lytė, Vio leta Valaitytė, Marija Boharevičienė, Valentinas Boharevičius, Dalia Kava -
liaus kienė.                                                                                           Dalios Kavaliauskienės nuotr.  

Kadangi renginys skirtas pami-
nėti Juodojo kaspino dienai, kuri ne-
oficialiai dar vadinama ir Baltijos ke-
lio diena, jame buvo prisiminti ir skaus-
mingi istoriniai įvykiai. Tarp kitų gar-
bių svečių dalyvavo išeivijos veikėja
Angelė Nelsienė iš Los Angeles, buvęs
JAV ambasadorius Žygimantas Pavi-
lionis, Latvijos Lietuvių Bendruomenės
pirmininkas Rolandas Žalnierius, Lat-
vijos, Estijos išeivių bendruomenių,
ambasadų atstovai ir kt. 

„Norisi priminti ir sau patiems, ir
pasauliui apie praeities įvykius. Paro-
dyti, kad reikia būti budriems, nes is-
torija linkusi kartotis. O taip pat pa-
demonstruoti, kad visos trys Baltijos
šalys – Lietuva, Latvija ir Estija – yra
ir toliau nori būti laisvos ir nepri-
klausomos”, – sako žinomas muzikan-
tas ir prodiuseris. Anot sąšaukos su-
manytojo, šį renginį reikėtų vadinti
technine kur kas didesnio masto pasi-
rodymo repeticija. 2018 m., kai švęsime
100 metų Valstybės atkūrimo jubiliejų,
jis planuoja surengti dar kažką didin-
 ges nio. 

Tiesioginę renginio „Baltijos su-
tartinė aplink pasaulį” („Baltic Song
Around The Globe”) transliaciją buvo
galima stebėti per „YouTube” kanalą. 

„Draugo” info

LR  generaliniame konsulate Los Angeles (iš k.): Virgis Kasputis, Stepas Puodžiūnas, kon-
sulas Darius Gaidys, Kęstutis Daugirdas, Linas Polikaitis ir Erikas Petraitis. 

LR gen. konsulato Los Angeles nuotr.
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Buvęs Bogotos meras Antanas Moc-
kus su motina apsilankė Vilniuje

Šiuolaikinio meno centre įvyko su-
sitikimas su filosofu, politiku,
buvusiu Bogotos meru Antanu

Mockumi ir jo motina, dailininke Ni-
jole Šivickas. Jie grįžo į Vilnių kartu su
režisieriais Sandro Bozzolo ir Maria
Cecilia Reyes kurti filmo apie Nijolės
Šivickas gyvenimą ir kūrybinį kelią.
Šivickas dar 1950 m. išvyko į Kolum-
bijos sostinę Bogotą, kurioje gyvena iki
šiol. 1944–1950 m. ji studijavo Štutgar-
to valstybinėje meno akademijoje, o
persikėlusi gyventi į Bogotą tapo žur-
nalų iliustratore. Ilgainiui  ėmėsi  alie-
jinės tapybos, grafikos,  pastelės ir ge-
riausiai žinomų jos kūrinių – monu-
mentalių skulptūrinės keramikos ins-
taliacijų. Dailininkė yra surengusi
daugiau nei 20 personalinių parodų, jos
kūriniai buvo rodomi parodose JAV,
Prancūzijoje, Australijoje, Pietų Ame-
 rikos šalyse,  bet Lietuvoje jos kūryba
dar nebuvo pilnavertiškai prista tyta. 

Antanas Mockus – matematikas, fi-
losofas, žinomas Kolumbijos politolo-
gas, išgarsėjęs pasaulyje kaip Bogotos
meras savo politinėje veikloje naudojęs
meninių akcijų ir performanso meno
strategijas. 

Su juo ir mažai Lietuvoje  pažįsta-
ma menininke Nijole Šivickas Lietu-
voje Šiuolaikinio meno centro skai-
tykloje pasimatyti susirinko ne tik
menu, bet ir politologija besidomintys
lankytojai. Kai politikos temos liko
nuošalyje, pagrindinis dėmesys buvo
skirtas ne buvusiam Bogotos merui A.
Mockui, o jo mamai – žinomai Kolum-
bijos menininkei. Dailininkė pažintį
pradėjo nuo darbų, pristatydama au-
diovizualinį kūrinį „Darbai ir reflek-
sijos 1972–1980”. Projektoriaus ekra-
nuose šmėžavo skulptūros, lydimos au-
torės gyvenimo minčių, situacijų, po-
kalbių bei patirčių ištraukų. Jos darbai
skirti ir tiems, kurie sakosi neturintys
meninio išsilavinimo, kad suprastų
kūrinius. Pasak N. Šivickas, tam išsi-

Priešnuodis – lietuviška poezija

Lietuvių savišalpos ir kultūros drau-
 gija „Nemunas” paminėjo 107-ąsias
metines. Ši draugija yra seniausia lie-
tuvių institucija Pietų Ameri koje ir iš-
siskiria tarp kitų Berisso miesto tautinių
sambūrių. „Nemu no” draugija buvo
įkurta 1909 metais.

Šventėje, kuri vyko Berisso mies-
 te, dalyvavo daugiau nei 200
žmonių. Buenos Aires provinci-

jos Lietuvių Bendruomenė išsirinko
karalienę, kuri atstovaus bendruo-
menei Imi gran tų mugėje ir šventėje.
Ja tapo Ma rianela Siperka (Siperkai-
tė).  Be risso yra Buenos Aires pro-
vincijos imigrantų sostinė. Čia kas-
met, rug sėjį, švenčiama Imigrantų
šventė (Fies ta Provincial del Inmig-
rante), kurioje Berisso mieste gyve-
nančios tautos pristato savo kultūrą.

Ilgiausių metų

Prieš sveikinimus ir vakarienę
buvo iškeltos Argentinos ir Lietuvos
valstybinės vėliavos, sugiedoti Ar gen-
 tinos bei Lietuvos himnai. Nuo paky-
los sveikinimo žodį tarė Jorge Ne dela
– Berisso savivaldybės meras, palin-
kėjęs sėkmės ir darbingo jubi liejaus.
Taip pat kalbėjo Susivie ni ji mo lietuvių
Argentinoje (SLA) valdybos atstovas
Raul Stalioraitis, Lietu vių katalikų
kultūros ir savišalpos drau gijos „Min-

Gimtadienio šventė Berisse

daugas” valdybos pir mi ninkas Raúl
Petronis, Buenos Ai res provincijos
Lietuvių Bendruome nės karalienė Eve-
lin Melnesiuk-Gab riunaite (Gabriū-
naitė) ir vaikų kara lienė Agustina Vol-
pe-Grilauskas (Gri laus kaitė).

Lietuvių draugija „Nemunas” su-
 laukė specialių sveikinimų iš Lietu vos
Respublikos Užsienio reikalų mi niste-
rijos Užsienio lietuvių departamento
generalinio direktoriaus Vy tauto Pin-
kaus, Pasaulio Lietuvių Ben druomenės

valdybos pirminin kės Dalios Henkės,
Panevėžio kultū ros centro bendruo-
menių rūmų šo kių ansamblių „Gran-
dinėlė” ir „Mies telėnai” meno vadovės,
Lietu vos kultūros žymūnės Zitos Rim-
ku vienės, tautiškos kapelijos „Sutaro”,
Lietuvos vyskupų konferencijos dele-
gato užsienio lietuvių sielovados rei-
kalams, PLB valdybos sielovados rei-
kalų ir Pietų Amerikos reikalų ko mi-
sijų pirmininko prelato Edmundo J.
Putrimo.

Pasirodymą pradėjo vaikų šokių
grupė „Skaidra”, kuriai vadovauja
Romina Fourment-Kalvelis (Kalvely tė),
Marianela Siperka (Siperkaitė) ir Mai-
len Machado. Grupė buvo įkurta 1971
metais,  joje šoka daugiau nei 20 vaikų
nuo 2 iki 12 metų. Vaikai šoko su
džiaugsmu ir en tu ziaz mu.

Vėliau koncertavusi jaunųjų šo kių
grupė „Nemunas” šoko savo naujojo re-
pertuaro šokius. „Nemunas” yra šokęs
visoje Argentinoje, taip pat Kanadoje
2000-aisiais metais, Lietu vių šokių
šventėje. Ansambliui vado vauja Ana-
lia Dulkė ir Juan Ignacio Fourment
Kalvelis. Žiūrovai sveikino šokėjus ir
dėkojo už gražius tautinius šokius.

Per vakarienę koncertavo senjo rų
kolektyvas „Griaustinis”. Po koncerto
ir pasisakymų Esteban Dulke „Ne-
muno” draugijos valdybos vardu su-
sirinkusiems tarė atsisveikinimo žodį.
„Nemuno” gimtadienis baigėsi vi-
 siems dainuojant „Ilgiausių metų”.

Net ir toli nuo Lietuvos – gyvos lietuviškos tradicijos!
Lietuvių savišalpos ir kultūros draugijos „Nemunas” info ir nuotr.

lavinimo nereikia – svarbu jausti.
Antanas Mockus prisiminė, kaip

mama jį mokė lietuviškų eilėraščių ir
dėjo daug pastangų, kad „atmuštų”
nuo jo merginas. 

Vilniečiai  šiame susitikime turė-
jo galimybę įsitikinti, kad 86 metų
menininkė yra ne ką mažiau ,,pasiu tu-
si” nei jos sūnus – atėjusi į salę mote-
ris pirma paprašė ją atlydėjusios ko-
mandos, kuriančios dokumentinį filmą
apie jos gyvenimą, nufotografuoti gau-
siai susirinkusius spaudos fotogra-
fus, vis ragino kalbėti, klausti susi-
rinkusiuosius ir leido suprasti, kad vi-
sai nesistengia jiems įtikti.

Diskusijos metu A. Mockus prisi-
minė, kaip jam su mama tekdavo iš-
kelti didžiulis mamos kūrinius iš sunk-
vežimio ir kaip sunku Kolum bijoje
buvo rasti pagalbos.

,,Sunkvežimiu veždavome ma mos
darbus, sunkvežimis buvo 6–7 tonų, kai
reikėdavo iš to sunkvežimio iškelti
skulptūras, tekdavo sunkiai dirbti.
Dažnai mes baisiai užpykdavome ant
žmonių, kurie praeina pro šalį ir ne-
padeda. Vakar ieškojome vieno adreso
Šilutėje ir buvo neįti kėtina, kiek žmo-
nių mums padėjo. Noriu paklausti,
(...) ar tu nepajutai per šias dienas, kad
žmonės Lietuvoje yra žymiai solida-
resni”, – mamos paklausė A. Moc kus.

Iš pradžių moteris kiek sutriko ir

pasakė nesupratusi klausimo, tačiau
perklausta, nedaugžodžiavo. „Aš la-
 bai abejoju”, – atsakė ji.

Sūnus, pasitelkdamas vieną iš ma-
mos darbų, kuriame vaizduojamas
sliekas ant žemės, leido suprasti, kad
diplomatiškumas nėra stiprioji jo ma-
mos pusė. 

„Kartą Nijolė labai nediplomatiš-
kai priėmė žmogų, kuris gal būtų su-
organizavęs parodą ar nu pirkęs kokį
darbą, ir aš tada pa sakiau: mama, jei-
gu tu taip toliau elgsiesi, tau teks savo
dienas užbaigti kaip sliekui ant žemės
šliaužiant. Tai mažiau negu per 24 va-
landas ji man atsakė šituo darbu”, –
šypsojosi A. Moc kus.

Galbūt dėl šio prisiminimo me ni-
ninkei ėmė atrodyti, kad Lietuvoje
žmonės stengiasi labiau suprasti vienas
kitą nei Kolumbijoje, kur jie gyvena.

„Vis tiek Lietuvoje žmonės sten-
giasi suprasti kitą, (...) o Kolumbijoje,
pavyzdžiui, yra įprasta apgauti, nepa-
sitikėti kitu žmogumi, (...) nors galbūt
tik man taip atrodo”, – sakė N. Šivickas.

A. Mockus prisiminė, kad vai kys-
tėje mama jam skaitydavo lietuvišką
poeziją.

„Tėvas mokino dainų, Nijolė – ei-
lėraščių: ‘Stovi namas’, koks ten yra tas
eilėraštis? ‘Bebenčiukas?’ ”,  – šypsojosi
svečias.

Jis taip pat prisiminė mamos pa-

sakojimus apie du jos dėdes kunigus. 
„Vienas buvo mistikas, tai išves-

davo motiną į mišką ir sakydavo, kad
Dievą daug lengviau sutikti miške
negu bažnyčioje, jis buvo toks truputį
neortodoksinis kunigas, jis išmokino
Nijolę rūkyti. O kitas dėdė kunigas
buvo labai nepatiklus, jis krikštydavo
žmones du kartus, o neseniai skaičiau,
kad negalima kartoti sakramentų”, –
prisiminimais dalijosi A. Moc kus.

Svečias šypsodamasis prisiminė,
kad su mama jam buvo nelengva pa-
auglystėje.

„Buvo labai sunku draugauti su
mergaitėmis.  (...)  Kalbu su mergaite,
ateina Nijolė ir sako: tau jau pakabin-
tas hamakas, eik miegoti. Aš atsigulu,
penkiolika minučių paguliu ir vėl išli-
pu iš hamako. Kai tik išlipu iš hamako,
vėl Nijolė  pasirodo. Ji buvo prisifan-
tazavusi, kad užtaisysiu vaiką ir 18
metų apsivesiu”, – juokėsi A. Mockus.

Į pasakymą apie mamos pastangas,
kad sūnus per anksti neapsivestų, mo-
teris kaip visada nedaugžodžiaudama
atsakė: „bet taip ir yra”, sukeldama  su-
sirinkusiųjų juoką ir plojimus už nuo-
širdumą.

Sūnus prisiminė, kad mama savo
„menišką darbą” Kolumbijoje pradė jo
nuo grafikos. 

„Buvo labai smagu, kai Kolum bi-
jos elitas priėmė ir jai suruošė parodą
Nacionaliniame muziejuje”, – prisi-
minė A. Mockus. Nuo to laiko, pasak jo,
mama nustojo gaminti visokius vazo-
nus, lėkštutes ir pasinėrė į meną ir
skulptūrą ir iki šiol iš to gyvena. 

„Tai yra gana geras rezultatas me-
nininkui”, – pripažino A. Mockus. 

Sūnus leido suprasti, kad mamai
yra labai svarbūs jos kūriniai, ji labai
išgyvena, kad keramika nesudužtų.

„Žmogus neprisiriši prie daiktų
tiek, kiek prisiriši prie žmonių, bet Ni-
jolės daiktai rodo jos santykį su žmo-
nėmis, yra kaip jos dienoraštis”,  – aiš-
kino A. Mockus.

Paruošta 
pagal Eltos pranešimus

Antanas Mockus su savo mama Nijole Šivickas jos dirbtuvėje.    Asmeninio albumo nuotr.



6 2016 RUGPJŪČIO 27, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

Redaktorė Vida Kuprytė El. paštas: draugasateitis@gmail.com

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

VINCENTAS LIZDENIS

Mažas Lietuvos kampelis čia, Jungtinėse
Amerikos valstijose, — Dainavos ateiti-
ninkų stovyklavietė. Tokia graži graži,

kaip Lietuva. Lietaus nenuplaunamas, sniego neį-
veikiamas ant šventojo Kazimiero koplytstulpio
įrėžtas šūkis „Visa atnaujinti Kristuje”. Dievas ir Tė-
vynė. Tai dalykai, kurių žmonės neišsižada net
mirties akivaizdoje. Tiesa, yra visokių kraštutinu-
mų – „mylėti” Tėvynę labiau nei Dievą, „mylėti” savo
Tėvynę, bet nemylėti kitų šalių ir jų žmonių, „my-
lėti” Dievą ir daryti nusikaltimus Jo vardu. Ateiti-
ninkų sąjūdis ir čia, JAV, stengiasi padėti surasti tin-
kamą kelią mylėti Dievą ir Tėvynę. To kelio pava-
dinimas, kaip jau minėjau, įrėžtas šv. Kazimiero kop-
lytstulpyje – ateitininkų šūkis „Omnia instaurare in
Christo”.

Man buvo dovanota šiais metais Dainavoje pra-
leisti stovyklą su moksleiviais ateitininkais ir kar-
tu su jais švęsti savo tikėjimą. Bendravome su vai-
kais ir ieškojome, kaip širdyje surasti vietos Dievui,
o iš tikrųjų – tiesiog, kaip savo širdį atverti Dievui,
kad Jis ją pripildytų. Vis grįžom ir grįžom prie min-
ties, jog Kristaus kančia už mus ir Jo Prisikėlimas,
kai susimąstome, yra tiesiog iš esmės gyvenimą kei-
čianti naujiena. Bandėm su vaikais kartu pagalvo-
ti, kaipgi mūsų kasdienybėje, mūsų gyvenime atsi-
spindi šitas mūsų tikėjimas. Akivaizdu, kad dabar-
tinėje kultūroje visi patiriame labai didelių išban-
dymų. Tai, už ką labai dėkoju Dievui, kad mačiau vai-
kų–moksleivių akyse žibančią viltį. Jie tikrai sten-

gėsi melstis, stengėsi gilinti savo tikėjimą. Jei
Dievas yra meilė, tai kaip be jo galėtume my-
lėti savo Tėvynę, – kaip mylėti be meilės?

Džiaugdamasis Dainavos stovykla, kuri
dabar švenčia jau 60 metų veiklos jubiliejų,
bandžiau širdimi suvokti, kokie iššūkiai lau-
kia šitų vaikų. Kasdien žiūrėjau į juos, pa-
garbiai išsirikiavusius vėliavų aikštėj, prie to
paties šv. Kazimiero koplytstulpio, prie dan-
guje plazdančių Lietuvos ir JAV vėliavų. Su-
pratau, kad šie vaikai iš visos širdies gieda tris
himnus: ir JAV, ir Lietuvos, ir ateitininkų. Ko-
kios didelės širdies jiems reikia, kad galėtų
mylėti tiek daug?! Jie lieka atsakingi už autentiškos
krikščioniškos Lietuvos kultūros išsaugojimą ir
puoselėjimą, jie yra atsakingi už valstybės, kurioje
gyvena, kultūrą ir jie yra įsipareigoję ateitininkų
idealui — Kristui. Jų laukia didžiulis darbas, grei-
čiausiai jų laukia ir dideli sunkumai. Vis dėlto iš Dai-
navos išvykstu su didžiule viltimi, nes ma čiau, kad

vaikų akys žibėjo, mačiau, kaip jie pradėjo ir užbaigė
savo dienas malda. Mes net kartu su jais klūpėdami
meldėmės. Dėkoju Dievui už juos visus ir už sto-
vyklos kūrėjus – vadovus. 

Daug mokiausi iš šitų vaikų, todėl tik norisi
melsti Dievą – padėk jiems visa atnaujinti Tavyje,
Kristau.

Trys vadovai MAS vasaros stovykloje Dainavoje. Iš k.:  Monika
Mi kulionytė, Vincentas Lizdenis ir Rima Giedraitytė. 

Vaivos Čyvienės nuotr.

Tą dieną ateitininkai raginami rinktis į vietinius susirinkimus

Metinio susirinkimo proga raginame, kad ateitininkai susirinktų savo
miestuose. Tai proga pabendrauti ir paplanuoti savo vietovės veiklą. Tuo pa-
čiu kaip grupė galėsite dalyvauti visų Šiaurės Amerikos ateitininkų  metiniame
susirinkime per internetą. Bus galima prisijungti prie susirinkimo per
,,Google Hangouts”, kuriuo būdu dalyvaus Bostono, Detroito, Philadelphijos,
Clevelando, Los Angeles ir New Yorko ateitininkai. Kviečiami ir atstovai iš
kitų vietovių.

Metiniame susirinkime siūlome perduoti trumpą (2–5 min.) pranešimą,
apibūdinantį jūsų vietovės veiklą. Tai svarus forumas siekiant užtikrinti, kad
visi Šiaurės Amerikos ateitininkai sužinotų apie jūsų veiklą ir norėdami ga-
lėtų prie jos prisidėti.

Centro valdybų pranešimai

Sąjungų centro valdybos yra prašomos paruošti trumpą (2–5 min.) pra-
nešimą, kuris bus perskaitytas metiniame susirinkime, apibūdinant savo są-
jungų veiklą.

Kandidatai į ŠAAT

Metinio susirinkimo metu bus renkami bent 4 nariai į Š. Amerikos atei-
tininkų tarybą (ŠAAT). Dabar ieškomi kandidatai. Nariai tarnauja trejų metų
kadenciją. ŠAAT pirm. Tomas Girnius yra taip apibūdinęs ŠAAT nario pa-
reigas: ,,Pareigas galima skirstyti į dvi labai skirtingo pobūdžio grupes. Vie-
na vertus, tarybos nariai atsako už Šiaurės Amerikos ateitininkų (Lithuanian
Catholic Federation ‘Ateitis’),  kaip korporacijos, ‘sveiką būseną’. Kita vertus,
taryba atsako, kad būtų pristatomos ilgalaikės idėjinės gairės, nurodomos or-
ganizacijos veiklos kryptys, perduodama jai ateities vizija. Taigi tarybos na-
rio pareigų apimtis yra plati – nuo biurokratinių smulkmenų iki abstraktaus
mąstymo”. ŠAAT posėdžiauja telefonu ar akivaizdžiai 1–6 kartus per metus.
Kadencija tęsiasi trejus metus.

Jei norėtumėte kandidatuoti ar siūlyti kitą (tam asmeniui sutikus), pra-
šome pranešti ŠAAV sekretorei Vidai Kuprytei el. paštu: vidaku@gmail.com
arba telefonu: 708-447-2036 (vakarais). 

Š. Amerikos ateitininkų valdyba

Vasaros stovyklų prisiminimai

Trys himnai – viena širdis

Dainuojanti Dainava. Moksleivių vasaros stovyklos dalyviai.                                                             Liudo Landsbergio nuotr.

Visų Šiaurės Amerikos ateitininkų  metinis susirinkimas

Šių metų rugsėjo 25 d., sekmadienį, nuo 2 val. p. p. iki 4 val. p. p. Čika-
gos laiku (JAV rytiniame pakraštyje – 3–5 val. p. p., o Los Angeles – 12–2
val. p. p.) vyks Šiaurės Amerikos ateitininkų narių susirinkimas. Pagrin-

dinė susirinkimo vieta – Ateitininkų namai Lemonte. Planuojama tiesioginė
video konferencija, kurioje internetu galės dalyvauti ateitininkai iš visų Šiau-
rės Amerikos vietovių. Susirinkime bus pateiktos veiklos ir finansų ataskai-
tos bei renkami nauji Tarybos nariai. Netrukus spaudoje bei ateitis.org tink-
lalapyje bus paskelbta susirinkimo darbotvarkė ir nuoroda, kaip prie susirinkimo
prisijungti.

Klierikas Vincentas Lizdenis mokosi Kauno
kunigų seminarijoje, penktame kurse. Nuo vai-
kystės aktyvus ateitininkas Vincentas dažnai
veda pokalbius Ateitininkų laidoje ,,Visa atnau-
jinti Kristuje” per „Marijos radiją” (www.mari-
josradijas.lt). Šią vasarą jis dalyvavo Moksleivių
ateitininkų stovykloje Dainavoje ir susipažino su
Š. Amerikos jaunaisiais ateitininkais. 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Viešins nepageidaujamų asmenų sąrašą?
Vilnius (LRS info) – Nepageidau-

jamų Lietuvoje asmenų sąrašas turė-
tų būti viešas, sako Seimo pirmininkė
Loreta Graužinienė. Ji pridūrė, jog
paaiškinti, kodėl šie sąrašai nėra vie-
ši galėtų užsienio reikalų ministras Li-
nas Linkevičius ar kiti pareigūnai.
Galbūt neviešinti sąrašo yra svarių
priežasčių, svarstė L. Graužinienė.

Pernai Vyriausybė priėmė nuta-
rimą, kad viešai gali būti skelbiami už-
sieniečių, kuriems dėl galimos grės-

mės valstybės saugumui draudžiama
atvykti į Lietuvą, duomenys. Ar vie-
šinti nepageidaujamais paskelbtus as-
menis, sprendžia institucijos, kurių
sprendimu asmuo įtrauktas į vadina-
mąjį juodąjį sąrašą.

Lietuva praėjusią savaitę neįleido
į šalį Kremliaus politiką remiančio ir
Sovietų Sąjungą dainose šlovinančio
dainininko Olego Gazmanovo, kuris tu-
rėjo koncertuoti privačiame vakarė-
lyje.

Vilnius (ELTA) – Prezidentė Dalia
Grybauskaitė siūlo įteisinti ,,užsienyje
besislapstančių Lietuvos piliečių bau-
džiamąjį persekiojimą ir taip sudary-
ti teisėsaugai galimybę teisti šiuos
sukčius ir nusikaltėlius ‘už akių’, kad
nesikartotų nuo teisingumo bėgan-
čiųjų istorijos”. 

,,Šiai dienai turime situaciją, kad
pagal mūsų Baudžiamojo proceso įsta-
tymus ir Baudžiamąjį kodeksą yra ga-
limybė teisti už akių tuos asmenis, ku-
rių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas pa-
sibaigęs. Tačiau yra palikta įstaty-
muose spraga, kuri neleidžia perduo-
ti bylos teismui dėl tų asmenų, kurių
atžvilgiu ikiteisminis tyrimas ne-
baigtas”, – žurnalistams sakė Prezi-

dentės vyriausioji patarėja teisės klau-
simais Rasa Svetikaitė, pristatydama
šalies vadovės įstatymines iniciaty-
vas Seimo rudens sesijai. 

Anot jos, išimtys yra daromos tik-
tai užsienio valstybių piliečiams, kurie
yra padarę nusikalstamas veikas dėl
karo nusikaltimų, genocido, nusikal-
timų žmoniškumui. Todėl, pasak R.
Svetikaitės, ,,susidarė situacija, kai
įvairūs stambūs sukčiai ir kitokio po-
būdžio nusikaltimus padarę asmenys
gali labai sėkmingai slėptis nuo Lietu-
vos teisėsaugos, ir jų atžvilgiu ikiteis-
minis tyrimas negali būti užbaigtas”.

,,Šiuo atveju bus teikiamos tokios
pataisos, kurios šitą spragą panaikin-
tų”, – teigė R. Svetikaitė.

Įtampa Turkijoje auga 
Ankara (BNS) – ,,Sirijos kurdų pa-

jėgos privalo pasitraukti į rytus nuo
Eufrato upės, o Turkija labai atidžiai
stebi padėtį. Jeigu atsitraukimas neį-
vyks, Turkija turi visas teises įsikišti”,
– sakė gynybos ministras Fikri Isik.

Ankara rugpjūčio 24 dieną pradėjo
karinę operaciją Sirijos teritorijoje netoli
savo sienos, nukreiptą tiek prieš džiha-
distų judėjimo „Islamo valstybė” (IS) ko-
votojus, tiek prieš Sirijos kurdų pajėgas.

Turkų pareigūnai anksčiau citavo

JAV valstybės sekretoriaus John Ker-
ry ir Turkijos užsienio reikalų minist-
ro pokalbį, per kurį Amerikos diplo-
matijos vadovas sakė, kad Sirijos kur-
dų pajėgos pradėjo trauktis į rytus nuo
Eufrato. Šis atsitraukimas yra vienas
pagrindinių Ankaros reikalavimų.

Turkija pasiuntė savo tankus ir
specialiąsias pajėgas kitapus sienos į
pagalbą Sirijos sukilėliams ir JAV va-
dovaujamai koalicijai per operaciją, sie-
kiant užimti vieną svarbią IS tvirtovę.

Teis užsienyje besislapstančius tautiečius

Vilnius (ŽŪM info) – Žemės ūkio
ministerija gavo pranešimą iš Kinijos
akreditavimo ir sertifikavimo admi-
nistracijos apie tai, kad septyniolikai
Lietuvos pieno perdirbimo įmonių,
priklausančių 16 bendrovių, yra su-
teikiama teisė eksportuoti pieno pro-
duktus į šią Azijos valstybę.

Kinijos tarnybos sąraše išvardytos
šios įmonės: UAB „HOCHDORF Baltic
Milk”, UAB „Marijampolės pieno kon-
servai”, AB „Rokiškio sūris”, AB „Vil-
kyškių pieninė”, AB „Kelmės pieninė”,

AB „Modest”, AB „Žemaitijos pienas”,
UAB „Rokiškio pienas” filialas „Uk-
mergės pieninė”, UAB „Rokiškio pieno
gamyba”, AB „Pieno žvaigždės” filialas
„Mažeikių pieninė”, AB-F „Šilutės Ram-
bynas”, ŽŪK „Pienas LT”, AB „Pieno
žvaigždės” filialas „Pasvalio sūrinė”,
UAB „URIGA”, UAB „LITAMILK” ir
UAB „Lukšių pieninė” Jurbarko skyrius.

Šios įmonės į Kiniją eksportuos
kondensuotą pieną, sviestą, sūrius,
pieno miltelius, baltymų koncentratus
ir kitą pieno produkciją.

Kinai gers lietuvišką pieną

Vilnius (LRS info) – Siūloma Sei-
mo, Europos Parlamento ir Savival-
dybių tarybų rinkimų dieną iš sek-
madienio perkelti į šeštadienį.

Tai numatančios įstatymo pataisos
sudarytų palankesnes darbo sąlygas
rinkimus vykdantiems komisijų na-
riams bei žmonėms, organizuojan-
tiems rinkimų kampaniją, o rinkė-
jams – palankesnes sąlygas dalyvauti
rinkimuose.

Rinkimų dieną (sekmadienį) apy-

gardų ir apylinkėse komisijų nariais dir-
ba apie 16 tūkstančių žmonių. Jų darbas
trunka nuo sekmadienio šeštos valandos
ryto iki kitos dienos (pirmadienio) ryto
be jokio poilsio. Dar panašiai tiek pat pi-
liečių dirba rinkimų stebėtojais, o kur
dar kandidatai ir jų štabuose dirbantys
žmonės, kurie laukia rinkimų rezultatų
visą naktį. Prie šio skaičiaus galima bū -
tų pridėti ir besidominčius rinkimų re-
zultatais piliečius, žiniasklaidos atsto-
vus.

Rinkimus siūloma rengti šeštadienį

Vilnius (BNS) – Prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė nu-
pirko kvepalų Rio de Janeire
apvogtoms Lietuvos irkluoto-
joms Mildai  Valčiukaitei ir
Donatai Vištartaitei, joms lai-
mėjus bronzos medalius olim-
pinėse žaidynėse.

„Prisižadėjau ir įkliuvau
:) Rio de Janeire apvogtoms
Lietuvos irkluotojoms Mildai
ir Donatai pažadėjau ‘atpirk-
ti’ kvepalus, jeigu laimės me-
dalį. Šiandien atėjo atpildo
diena :)”, – parašė D. Gry-
bauskaitė savo „Facebook” paskyroje.

Ji taip pat pasidalino nuotrauka iš
Prezidentūros rūmų su Lietuvos spor-
tininkėmis, laikančiomis padovano-

tų kvepalų dėžutes.
Kvepalai ir nemaža pinigų suma

Rio de Janeiro olimpiniame kaimely-
je buvo pavogta iš M. Valčiukaitės.

Prezidentė nupirko kvepalų apvogtoms irkluotojoms

Washingtonas (BNS) – Programi-
šiai, veikiausiai susiję su Rusija, įvykdė
virtinę kibernetinių atakų prieš JAV ži-
niasklaidos svetaines, įskaitant dien-
raščio „The New York Times” tinklalapį.

Federalinis tyrimų biuras ir kitos
JAV teisėsaugos agentūros analizuoja
šiuos įsilaužimus. Jie mano, kad su šio-
mis atakomis tikriausiai susijusi Ru-
sijos žvalgyba.

Tyrėjai mano, kad vėliausias įsi-
brovimas yra dalis platesnės atakų
virtinės – be kita ko, nukreiptos prieš

Demokratų partijos organizacijas.
Demokratų kandidatės į prezi-

dento postą Hillary Clinton štabas kal-
tino Maskvą, kad ši esą įsibrovė į De-
mokratų nacionalinio komiteto elekt-
roninio pašto sistemas.

Rusijos programišiai taip pat tik-
riausiai  mėgino  rengti kibernetines
atakas prieš daugelį Washingtone įsi-
kūrusių analitinių centrų. Juose ne-
retai dirba buvę vyriausybės parei-
gūnai, konsultuojantys nacionalinio
saugumo klausimais.

Tiria Rusijos programišių įsibrovimą

Roma (Bernardinai.lt) – Remian-
tis Italijos žiniasklaidos pranešimais,
žemės drebėjimas Centrinėje Italijoje
nusinešė mažiausiai 247 žmonių gy-
vybes.

6,2 balo stiprumo žemės drebėji-
mas įvyko naktį iš trečidienio į ket-
virtadienį 03:36 val. vietos laiku už 100

km į šiaurės rytus nuo Romos, netoli
Perugia miesto. Didžioji dalis žmonių
žuvo Akumalio vietovėje, esančioje
netoli žemės drebėjimo epicentro, ir ne-
toli Amatrices miesto. Šioje vietovėje
sunaikinta trys ketvirtadaliai namų.

Regione paskelbta nepaprastoji
padėtis.

Žemės drebėjimas Italijoje

Paryžius (ELTA) – Prancūzijos
švietimo ministrė Najat Vallaud-Bel-
kacem ir vidaus reikalų ministras
Bernard Cazeneuve paskelbė nemažai
priemonių, susijusių su tuo, kaip mo-
kyklos ir vaikai turėtų elgtis iškilus te-
roristinio išpuolio grėsmei.

Kiekviena šalies mokykla per me-

tus privalės surengti trejas saugumo
pratybas. Vienos iš jų turės vykti pagal
scenarijų, kai bent vienas užpuolikas
yra pastato viduje. Vaikai bus mokomi
slėptis arba pabėgti, atsižvelgiant į si-
tuaciją ir į jų buvimo vietą. 13–14 metų
vaikai taip pat bus mokomi gyvybės
gelbėjimo priemonių.

Mokys elgesio teroristinio išpuolio metu

Berlynas (LRT.lt) – Vokietijos ins-
titucijos parengė ir pristatys naują
valstybės gynybos planą. Juo šalies pi-
liečiams bus nurodoma kaupti maisto
ir vandens atsargas, kurių užtektų
mažiausiai 10 dienų, jei šalyje įvyktų
didelė nelaimė ar ginkluotas išpuolis,
pranešė vietos žiniasklaida. 

Bus skatinama piliečius kaupti
maisto atsargas, kad susiklosčius kri-
tinei padėčiai ar kitais nenumatytais
atvejais, šie galėtų savimi pasirūpinti.
„Žmonės turės asmeniškai kaupti
maisto atsargas, kurių užteks dešim-

čiai dienų”, – teigiama ministerijos do-
kumente.

Nors išpuolio Vokietijoje grėsmė
nedidelė, žmonės turėtų pasiruošti ne-
numatytiems atvejams. Tai pirmasis
kartas nuo Šaltojo karo laikų, kai Vo-
kietijos vyriausybė pasiūlė imtis tokių
priemonių. Tokį planą parengti nu-
spręsta po dviejų islamistų atakų.

Berlynas taip pat paskelbė apie
planus skirti policijai ir saugumo pa-
jėgoms daugiau lėšų bei įkurti spe-
cialųjį kovos su terorizmu ir elektro-
niniais nusikaltimais padalinį.

Vokiečiai kaups maisto atsargas

Manila (ELTA) – Jis
sveria 34 kg ir galbūt yra di-
džiausias pasaulyje: Filipi-
nų Palavano saloje galimai
rastas gigantiškas perlas.

Jei bus patvirtintas
perlo tikrumas, tai gali būti
naujas rekordas. Kol kas
vertinama, ar šis objektas
tikrai yra iš milžiniško mo-
liusko kriauklės.

Perlą prieš dešimt
metų rado vienas žvejas ir,
nenutuokdamos jo vertės,
laikė jį nešančiu laimę. Jis daug metų
laikė perlą po lova. 30 cm pločio ir 67
cm ilgio radinys šiuo metu eksponuo-
jamas rotušėje.

Iki šiol didžiausiu pasaulio perlu
laikomas „Perle Allahs”, kuris 1934-ai-
siais buvo rastas taip pat prie Palava-
no salos. Jis sveria 6,4 kg.

Rastas rekordinio dydžio perlas

„Prisižadėjau ir įkliuvau”, – juokavo Prezidentė.              
„Facebook” nuotr.

Filipinuose rastas galbūt rekordinio dydžio perlas.              
EPA–ELTA nuotr.
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Atkelta iš 1 psl.

O Leonora, dirbusi sekretore universiteto kli-
nikoje Lietuvos sostinėje, kadaise išvyko į JAV kaip
turistė. Čia mergina įsimylėjo, ištekėjo, ir atrado savo
gyvenimo tikrąjį pašaukimą. Kokį? Skaitykite mud-
viejų pokalbį! Ar tai romantiška profesija? Drįsčiau
šimtu procentu tvirtinti  – taip!

Nostalgiški vaikystės pojūčiai

– Leonora, Jūs – šefė. O  vaikystėje ar padėdavote ma-
mai  bei močiu tei virtuvėje?

– Mama dirbo Radijo ir televizi jos komitete še-
šias dienas per savai tę. Išeidavo į darbą anksti ryte
ir grįždavo vėlai vakare. Mumis rūpinosi močiutė,
ma mos mama. Išleisdavo į mokyklą, paruošdavo pie-
tus. Valgis mūsų šei moje buvo labai svarbu. Visi kar-
tu susėsdavom prie apvalaus stalo pie tums ar va-
karienei. Močiutė niekada neišleisdavo mūsų į mo-
kyklą be pusryčių. Esu jauniausia šeimoje. Kai
broliai ir sesuo išeidavo į mokyklą, likdavau namie
su močiute ir prose nele. Iš pradžių stebėdavau mo-
čiutę gaminant, pamažu pradėjau jai pagelbėti. At-
simenu, kaip skusdavau bulves – tuomet buvau gal
kokių penkerių metukų... Vėliau labai mėgau padėti
jai lipdyti virtinius su varške ar mė lynėm. Turbūt
tada ir gimė mano aistra ravioli ir kitokiai  pastai
su įdaru. Močiutė labai rūpinosi vi sos šeimos mityba.
Kasdien eidavo į parduotuvę, o šeštadieniais į tur-
gų pirkti šviežių produktų. Niekada dvi dienas iš ei-
lės nevalgydavom tų pačių patiekalų.

– Kokie buvo mėgstamiausi patiekalai Jūsų namuose? 
– Vaikystėje mėgau pienišką sriu bą su tarkuo-

tų bulvių kukuliais ir lietinius blynus. Na, o visa šei-
ma lauk davo, kada mama pagamins įda rytų papri-
kų ar koldūnų. Sriubos mūsų šeimoje buvo labai
mėgstamos, jas valgydavom kasdien ir pačias įvai-

ROMANTIŠKA NEROMANTIŠKA PROFESIJA

Nuo disidentės iki garsios šefės

 riausias. Viskas būdavo labai ska nu, nes pagaminta
su didele meile. 

– Gal tada ir pajutote potraukį kulinarijos menui?
– Galbūt... Tuomet viskas,  ką ga mindavo mano

mama ir močiutė, bu vo įspūdinga. Vaikystėje klau-
syda vausi mamos parengtų radijo laidų apie skirtingų
tautų virtuvę. Mums, gyvenantiems Tarybų Sąjun-
goje, kur maisto produktų, o juolab prieskonių pa-
sirinkimas buvo labai ribotas, tie  pasakojimai buvo
be galo įdomūs.

– O broliai padėdavo virti, kepti?
– Broliai buvo užsiėmę ber niu kiš kais reikalais.

Virtuvėje padėda vome mudvi su seserimi. Abu mano
broliai ir sesuo turi nepaprastą virimo ir skonio po-
jūtį. Nors ir esu profesionali virėja, man nedrąsu būtų
su jais rungtis virimo varžybose.

Amerika tapo antraisiais namais

– Baigėte gimnaziją, tačiau mokslų universitete netę-
sėte? Ar trukdė pogrindžio veikla?

– Būčiau neteisi, jei kaltinčiau tary binę sant-
varką trukdžius man siekti mokslų. Pati neban-
džiau. Mū sų šeima nebuvo pasiturinti. Jei būčiau įsto-
jus mokytis, nebūčiau galėjusi užsidirbti pragyve-
nimui.

– Įsidarbinote sekretore Vil niaus universiteto širdies ir
kraujagyslių chirugijos klinikoje?

– Džiaugiausi gavusi tokį darbą. Naudotis  rašo-
mąja mašinėle buvau iš mokusi bespausdindama
pogrindžio leidinius. Patekau į labai gerą kolektyvą.
Tuomet jau buvau pakliuvusi į KGB akiratį, todėl ti-
kėjausi nema lo numų ir spaudimo darbovietėje. Ta čiau
nieko panašaus nepatyriau. Mano virši nin kas a. a.
profesorius Algi man tas Marcinkevičius buvo didelis
Lietuvos patriotas ir be galo sąži ningas žmogus.
Visą laiką jutau jo paramą ir palaikymą. Gal ir dabar
ten tebedirbčiau, jeigu nebūčiau iš vykusi į JAV. 

– Atvykote į JAV. Įsimylėjote. Ištekėjote. Ar lengvai nu-
galėjote tą vadinamą „kultūrų sukrėti mą?” 

– Nelabai pajutau tą „šoką”. Jau anksčiau buvau
apsilankiusi Ameri koje ir Kanadoje. Lietuva jau
buvo atkūrusi  nepriklausomybę, at si ga vu si, žmonės
galėjo ne tik laisvai gauti ir dalintis informacija, bet
ir keliauti. Jei gyvenčiau dideliame mieste, gal būtų
buvę sunkiau. Mūsų miestelis labai mažas – visi vie-
ni kitus pažįsta, žmonės labai draugiški, paslaugūs.
Mano vyras lietuvių kilmės, gimęs JAV. Tokios šei-
myninės aplinkybės taip pat leido man lengviau pri-
prasti svetimame krašte.

Kur praktiškumas susitiko su aistra

– Ir tada Jūs pasirinkote kulinariją  savo profesija? Ar
kas kitas patarė tai padaryti? 

Gimiau Vilniuje. Užaugau su dviem
vyresniais broliais ir seserim. Baigiau
Vilniaus Antano Vienuolio vi durinę

mokyklą. Dirbau sekretore Vilniaus univer-
siteto širdies ir kraujagyslių chirurgijos kli-
nikoje. Nuo 1978 metų pradėjau dalyvauti pog-
rin dinėje veikloje. 1999 m. vasario 16 d. buvau
apdovanota Vyčio Kryžiaus or di nu, 2000 m. –
Lietuvos Nepriklau somybės medaliu. 1999 m.
vasarą iš vykau atostogauti į JAV.  Ten aš su-
sipažinau su savo būsimu vyru Alfonsu Juo-
zapu Palaima. Po vestuvių likau gy venti
Maine valstijoje, Kenne bunk porte.

2005 m. aukščiausiais pažymiais baigiau
„Le Cordon Bleu” kulinarijos mokyklą. In-
ternatūrą atlikau presti žiniame penkių dei-
mantų ir penkių žvaigž dučių restorane „The
White Barn Inn”. Restorano vadovybės pa pra-
 šyta perėjau dirbti į tiems patiems savininkams
priklausiusį italų restoraną „Gris si ni”. Staža -
vausi Italijoje, Tos ka  noje, „Michelin” žvaigž-
dute įver tintame  „Il Falconiere” restorane. Po
dvejų metų tapau „Grissini” virtuvės vyriau-
sia šefe. Čia taip pat vedžiau kulinarijos pa-
mokas, vadovavau renginius aptarnaujančiai
virėjų  grupei. Pardavus „Grissi ni”, dirbau vy-
riausia šefe netradici niame devynių patieka-
lų „Opus Ten” restorane. Šiuo metu dirbu vy-
riausiojo šefo pavaduotoja  restorane „Stri pers”
Kennebunkporte. Per gana trum pą kulinarinę
karjerą teko ruošti maistą  net trims Amerikos
prezidentams. 2010 m. Maine leidžia mas žur-
nalas „Home and design” išspausdino apie
mane straipsnį. Kaip profesionali virėja daly-
vauju daugelyje vietinių renginių, tarp jų ir
„Kennebunkport festival”. 2015 m. buvau vie-
na iš šefų  JAV prezidento George Bush žmo-
nos Barbaros 90-mečio gimtadienio va ka rienė-
je.

Dalyvauju JAV Lietuvių Bend ruo me nės
veikloje. Š. m. gegužės 1 d. su dviem kitom lie-
tuvaitėm įkūrėme Maine Lietuvių Bendruo -
menę.

Leonora Sasnauskaitė-Palaima

Su Nulvia „Il Falconiere” virtuvėje, 2008. Iš jos išmokau
daug pastos gaminimo paslapčių. 

Kasmet birželio pradžioje Kennebunkport miestelyje rengiamas ,,Kennebunkport festivalis”. Šefai iš visos Maine valsti-
jos suvažiuoja dalyvauti šioje šventėje. „Kennebunkport Festival” nuotr.

– Pagyvenusi porą metų Ameri ko je supratau, kad
turiu dirbti ką nors svarbaus ir reikšmingo, kas su teik-
tų džiaugsmą kitiems ir pasi ten kinimą  man pačiai. Ne-
begalėjau daugiau dirbti sezoninių darbelių suve-
 nyrų parduotuvėse. Žinojau, jog privalau mokytis ir įsi-
gyti man patin kančią profesiją. Nenorėjau tam skirti
per daug laiko. Ieškojau mokyklos netoli namų, kad ga-
lėčiau kasdien va žinėti į pamokas ir nereikėtų gyven-
ti bendrabutyje ar nuomotis kambarį. Sykį benaršy-
dama po internetą už tikau „Le Cordon Bleu” mokyk-
los skelbimą. Visiškai netoli –  gretimoje New Hamps-
hire valstijoje, apie 45 min. kelio nuo namų. Visada mė-
 gau  gaminti, o ypač valgyti! Pasitariau su vyru ir po
kelių dienų nuvažia vo me į  tą mokyklą. Vyras pritarė
mano norui mokytis, mat jis pats – buvęs mokytojas. 

– Kiek žinau, pakliūti į presti žinę „Le Cordon Bleu” mo-
kyklą nėra taip jau paprasta, konkurencija didelė?

– Įstoti nebuvo sunku. Reikėjo išlaikyti anglų kal-
bos ir matematikos egzaminus ir susimokėti už
mokslą. Kadangi studijos kainavo nemažai, jokių pa-
pildomų reikalavimų net ne buvo. Iš pradžių buvo bai-
su, nes ne turėjau darbo praktikos profesiona lioje vir-
tuvėje. Ypač buvo sunku dėl kalbos, juk visko reikė-
jo mokytis angliškai. Ir tai  ne tik kulinarija, bet ir
meno istorija, sociologija, vadyba ir t. t. Programa
buvo labai intensyvi. Kasdien šešios valandos kuli-
narijos paskaitų ir praktikos ir dar trys pa pildomos
valandos  kitų mokslų. Kasdien – namų darbai. Iš-
važiuo davau vidurdienį, grįždavau pirmą nakties. Vy-
ras labai daug padėjo, visa da ištaisydavo mano gra-
matikos klaidas, pataisydavo stilių. Galvojau, kad tik
kaip nors sėkmingai pa baig čiau tuos mokslus, ne-
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svarbu, kokie būtų pažymiai. Bet kai po šešių savaičių
iš pirmo kurso (būtent sanitarijos) gavau penketuką,
taip ir išsilaikiau pirmūne.

–  Gal išskirtumėte vieną dės ty toją, kuris labiausiai pa-
 veikė Jus ir Jūsų kulinarinį stilių?

– Negalėčiau pasakyti, koks tas mano stilius. Esu
lietuvė, baigiau prancūzų virimo mokyklą, dau-
giausia laiko praleidau italų virtuvėje. Šiuo metu ga-
minu taip vadinamos šiuolaikinės amerikietiškos vir-
tuvės patiekalus.

Mokykla išmokė tik virimo pag rindų, pavyz-
džiui, kaip teisingai supjaustyti daržoves, išdarinė-
ti vištą,  pagaminti klasikinius padažus ir desertus,
išvirti sriubas, iškepti duo ną. Visų gudrybių išmo-
kau vėliau, dirbdama su įvairiais šefais.

Likimas klostėsi palankiai

– Pratiką atlikote ypatingoje vietoje – „The White Barn
Inn”...

– „The White Barn Inn” yra Ken ne bunk, Maine.
Tai vienintelis pen kių žvaigždučių ir penkių dei-
mantų restoranas šiauriau New Yorko. Man pasise-
kė, kad toks puikus restoranas yra gretimame mies-
telyje. Tiesą pa sakius, norėjau praktiką atlikti Vil niu-
je, „Stiklių” restorane, bet vyras nelabai entuzias-
tingai priėmė tokį ma no norą. Protingai pasielgiau
įsidarbindama „The White Barn Inn”. Nebuvo leng-
va, nes tai buvo mano pirmas darbas profesionalio-
je virtuvėje. Kai kurios kulinarijos mokyklos net ne-
priima studentų, jei jie niekada nėra dirbę restora-
ne bent pagalbinių darbų.

– O kaip įsidarbinote pas ita lus?
– Atlikus praktiką, vyriausias šefas Jonathan

Cartwright paklausė, ar nepasilikčiau pas juos. Su-
tikau. Išdirbau ten beveik metus. Tuomet pasiūlė per-
eiti į tiems  patiems sa vininkams  pri klausiusį ita-
lų res to raną „Grissini”, mat jiems reikėjo pagalbos.
Gerai pažinojau vyriausią šefą Andy Mit chell. Mudu
visad gerai sutarėme, todėl  ir sutikau. Be to, atėjo lai-
kas iš mokti ko nors naujo.

– O kaip atsiradote Toskanoje?
– Po dvejų metų Jonathan Cart wright vėl pa-

klausė, ar nenorėčiau perimti „Grissini” vyriausio šefo
pareigas, nes tuometinis šefas Andy Mitchell ruošė-
si su šeima persi kraustyti į kitą miestą. Pasakiau, kad
jei nori, jog  vadovaučiau italų virtuvei, turėtų išsiųsti
mane pasimokyti Italijoje. Tas pokalbis vyko važiuo-
jant jo mašina po kulinarinės laidos „Chef ’s Kitchen”
filmavimo studijoje. Cartwright tuoj čiupo mobilų te-
lefoną ir paskambino savo pažįstamai, viešbučio ir res-
torano „Il Falconiere” Cortonoje savininkei Silvia Bar-
rachi. „Leonora nori atskristi pas tave pa simokyti ita-
lų virtuvės”, ugningai aiškino jis. Silvia mielai suti-
ko, nes mane pažinojo jau iš anksčiau. Dar pirmais dar-
bo „Grissini” metais, mes organizavome Toskanos sa-
vaitę. Ita lijoje išbuvau porą savaičių. Kasdien dirbau
virtuvėje, taip pat padėjau šefui Richard Titi  vesti  ku-
linarijos pa mokas. Kiekvieną rytą virtuvėje  dirbau
kartu su pagyvenusia moteriške Nulvia, kuri atei-
davo išimtinai ruošti pastos gaminių: makaronų, ra-
violi, tortellini. Ji nė žodžio nekal bėjo angliškai, o aš,
išskyrus kulinarijos terminus, žinojau vos keletą
itališkų žodžių – tačiau mudvi kažkaip visai neblogai
susikalbėdavome. Restoranas „Il Fal co niere” apdo-
vanotas Michelin žvaigž dute, o kiekvieno šefo svajo-
nė – kada nors dirbti tokioje virtuvėje!

Menas, kurio rėmai – lėkštė

– Kaip Jūs vertinate italų virtuvę? Kokio šios šalies re-
giono pa tiekalai Jums skaniausi? 

– Italijoje esu buvusi du kartus – sykį Romoje, kitą
– Toskanoje. Norint geriau pažinti jų virtuvės skir-
tumus, reikėtų aplankyti daug regionų. Nors ir iš-
dirbau septynerius metus italų restorane, negalėčiau
tvirtinti, jog esu šios šalies kulinarijos žinovė. Regionų
Italijoje yra daug, berods 20, ir visi jie pasižymi tų apy-
linkių virtuvės savitumais. Kai kurie patie kalai Ita-
lijoje gaminami tik tam tikruose miestuose. Štai
Toskanos miestas Campi garsus savo troškinta ož-
kiena. „Grissini” valgiaraštyje daugiausia atsispin-
dėjo šiaurės Italijos virimo tradicijos. Mūsų svečiai
visada galėjo pasivaišinti gnocchi, risotto, polenta, pa-
tiekalais su fontina, gorgonzola  sūriu, prosciutto. Net
resto rano pavadinimas „Grissini” reiškia ilgą ploną
duonos lazdelę, kuri yra kilusi iš Piemonte.

– Tapote vyriausia „Grissini” virėja. Vėliau dėstėte ku-
linari nius mokslus. Viskas klostėsi tarsi sviestu patepta?

– Niekada nedėsčiau kulinarijos mokslų mo-
kykloje, nors ir svarsčiau apie tokią galimybę. „Gris-
sini” res to rane vesdavau pamokas svečiams, daž-
niausiai tai būdavo miltų gaminiai – makaronai, ra-
violi, tortellini, gnocchi. Būtų kaip pasakoje, jei tai
būtų įvykę, tarkime, 20 metų anksčiau. Man užteko
lietuviško užsispyrimo geriausiais pažymiais baig-
ti mokslus ir labai greitai pasiekti karjeros aukštu-
mų. Bet laikas viską sustato į vietas. Dirbti tokį dar-
bą geriausia, kai esi jaunas ir neturi šeimos. Tada gali
keliauti ir dirbti įvairiuose kraštuose, kurti įvairiose
virtuvėse, mo kytis iš geriausių šefų. Po dvejų metų
vadovavimo virtuvei supratau, kad ilgiau taip ne-
beištversiu. Restoranas buvo tapęs ir darbu, ir na-
mais, ir šei ma. Dirbdavau 70–75 valandas per savai-
tę, laiko nelikdavo niekam! To kio gyvenimo tikrai ne-
norėjau, tai bū tų nesąžininga mano šeimos atžvilgiu.
Be to, vieną dieną brolis pasakė: „Tu neturi laiko nie-
kam. Draugai skundžiasi, kad visai nebebendrauji.
Ateis diena, kai norėsi bendrauti, tačiau niekas ne-
benorės bendraut su tavim”. Atsisakiau pareigų ir ta-
pau pavaduotoja, o mano pavaduotojas tapo mano vir-
šininku! Labai keista padėtis, tačiau mudu sutaria-
me, ir darbas sekėsi gerai, ...kol vieną die ną mūsų  va-
dovai sugalvojo „Grissini” parduoti…

– Bet mitybos industrijoje virėjai dažnai  migruoja iš
vieno darbo į kitą? 

– Virėjai migruoja, kol nesuranda sau tinkamos
vietos. Darbas labai įtemptas, reikalauja daug ener-
gijos ir susikaupimo. Jei netinkama aplinka, jei ne-
sutari su komanda, jei virši nin kas sunkaus cha-
rakterio – nieko gero nebus. Virėjų atlyginimai ne-
dideli. Kas nori dirbti mažai apmokamą, sun kų fizinį
darbą, jei jis dar ir dvasiškai alinantis.

– O Jūs kiek kartų „migra vote”?
– Iš tiesų – labai nedaug! Per savo trumpą karjerą

esu dirbusi ke tu riuose restoranuose. Kiekvieną kartą
keičiau darbą ne savo noru. Esu labai pastovi, labai prie-
raiši. Man sunku bet ką keisti gyvenime. Iki šiol nesu -
prantu, kaip aš vis tik išdrįsau pasilikti Amerikoje!

–  Kokios nuotaikos dabartinėje darbo vietoje? Girdė-
jau, kad prieš porą savaičių pas jus oro vėsintuvas virtu-
vėje sugedo... Teko šiek tiek paprakaituoti?

– Virtuvėje visada tenka papra kaituoti, net ir žie-
mos metu. Vėsin tuvą sutaisė, bet ir orai atvėso. Nuo-
 taikos darbe geros. Šiemet iš svečių sulaukiame labai
gerų atsiliepimų. Juk tam mes čia ir esame, kad su-
teiktume mūsų svečiams malonumą skaniai pavalgyti.

Ir šio pasaulio didieji – žmonės

– Jūsų kulinarinius šedevrus ragavo net trys JAV pre-
zidentai.  Kokios aplinkybės su jais suvedė ir kokiais Leo-
noros Sasnauskaitės Palaimos patiekalais jie mėgavosi?

– Prezidentas George Bush turi vasaros rezi-
denciją mūsų Kenne bunk miestelyje. Jis labai kuk-
lus ir paprastas. Buvęs Prezidentas lankosi visuose
restoranuose. Jis  vakarieniavo „The White Barn Inn”
mano pirmą darbo dieną tame restorane. Tik po dar-
bo sužinojau, ką jis užsi sakė. Pasirodo, tai buvo la-
šiša, o aš kaip tik tą dieną virtuvėje kepiau žu vį. Pre-
zidentas Bush labai pamėgo mūsų „Grissini”, daž-
niausiai užsisa ky davo moliuskų ir paprašydavo prie
jų dar pridėti grybų. Kartą jis atvyko su Prezidentu

Bill Clinton – jie kartu dalyvavo labdaros renginyje,
skirtame padėti nukentėju siems nuo uragano „Kat-
rina”. O Pre zidento Geor ge Bush, Jr. visai šeimai teko
virti „Opus Ten” restorane, kai jie krikštijo vienos iš
savo dukrų sūnų.  

– Jūsų virtuve žavėjosi ne tik mūsų šalies vadovai, bet
ir  prezidentienės...

– Kartu su „The White Barn Inn” ko manda ga-
minau Barbaros Bush gimtadienio svečiams. Daly-
vavo apie 300  žmonių. Va karienė kainavo 5 000 dol.
vienam as meniui, ir visi pinigai buvo skirti vai kų mo-
kymo fondui. Penkių skirtin gų restoranų komandos
ruošė skirtingus patiekalus. 

–  Beje, kiek žmonių – virėjų, padėjėjų, barmenų, pa-
davėjų ap tar nauja tokio tipo renginius?

– Kalbant apie Barbara Bush gimtadienį – apie
dvidešimt šefų. Kiek padavėjų – gal irgi 20? Tokiuo-
se renginiuose visiems svečiams siūlomas tas pats pa-
tiekalas – jie negali rinktis. Todėl aptarnavimas la-
bai paprastas.

– Ar buvo atvejų, kad koks dė kingas ar tiesiog smal-
sus politikas ateitų į virtuvę pasveikinti ko man dos? 

– Daugelyje restoranų virtuvės dabar yra atviros.
Svečiai gali matyti virėjus dirbant, prieiti, pasikal-
bėti. Prezidentas George Bush prieš išeidamas iš
„Grissini” visada sustodavo padėkoti.

Ne daug kas žino, kas ta Lietuva

– Apie Jus rašė ir amerikiečių spauda. Kas juos la-
biausiai domino?

– Vietiniai laikraščiai rašė apie mano vedamas
makaronų gaminimo pamokas. 2012 metais, kai lai-
mėjau sriubos virimo konkursą, tuoj pat pasirodė
straipsnis. Maine valstijos žurnalas 2010 me tais iš-
spausdinto straipsnį apie „Grissi ni”, skirtą buvusios
savinin kės Laurie Buongiorno atmini mui. Kadangi
aš tuo metu ten buvau vyriau sia šefe, privalėjau su-
teikti interviu. Apie mano disiden tinę veiklą čia,
Amerikoje, nedaug kas žino. Žmonės, su kuriais
dirbu, ne labai domisi tokiais reikalais, be to, nedaug
kas žino, kas ta Lietuva ir kokia jos istorija.

– Jūs neapsiribojate veikla  tarp keturių virtuvės sie-
nų –  kar tu su „Draugo” rytinio pa kraščio žinių redaktore
Vaida Lowell neseniai įkūrėte JAV LB Maine skyrių? Ar džiu-
gi na pradinis rezultatas? –

– Tai buvo Vaidos Lowell idėja, ir  mes kartu su
kita lietuvaite, Vaida Labžintyte, jai pritarėme.
Džiaugia mės, jog mūsų pirmasis renginys pui kiai pra-
ėjo. Žinodama savo gali my bes neapsiėmiau jokių ofi-
cialių pa reigų, bet sutikau būti sekretore.

Lietuviškam skrandžiui – lietuviški patiekalai

–  Po įtemptos darbo dienos ar Jūs dar gaminate na-
muose savo vyrui? 

– Grįž tu namo paprastai po 11 val. v., jau per vėlu
barškintis puodais. Kiekvie ną dieną išeidama į dar-
bą palieku vyrui pagamintus pietus. Jam be lie ka pa-
sišildyti. Kaip minėjau, Alfon sas yra lietuvių kil mės,
todėl, kaip ir aš, jis mėgsta lietuviškus patiekalus. Al-
fonsui per sun ku virškinti cepelinus, tačiau balan-
dėlius ir koldūnus, kaip, beje, ir sriubas, jis valgo su
malonumu. Kai nedirbu, dažnai išsike pame ką nors
kepsninėje. Nemėgs tamų patiekalų neturiu, noriai
valgau viską, kas gerai ir sveikai paruošta.

– O kokį vyną mėgstate?
– Prie vakarienės man patinka kalifornietiškas

vynas. O jei tik šiaip norisi vyno taurės, paprastai ge-
riu Prosecco arba šampaną.

– Jei norite sau sukurti šventę, nueiti į restoraną pa-
vakarieniauti,  kokio tipo restoraną renkatės?

– Nesvarbu, kokio tipo. Svarbu, kad būtų skanu.
Mėgstu austres. Portlando mieste, Maine, yra labai daug
gerų restoranų, bet man sunku įtikinti savo vyrą va-
žiuoti automo bi liu 45 minutes vardan vakarienės.
Jam labiau patinka vakarieniauti vie tiniuose resto-
ranuose. Ką tik  mū sų miestelyje atsidarė naujas ispanų
virtuvės restoranas. Kitą šventę švę sime būtent ten.

– Ir pabaigai – jei tektų rinktis kitą profesiją –  kokia
ji būtų?

– Kai buvau maža, svajojau tapti madų kūrėja.
Taip pat man labai patinka automobiliai. Gal ieško-
čiau darbo, susijusio su jais. Bet kol kas profesijos
keisti nežadu. Myliu savo darbą ir  manau, kad pa-
sirinkau teisingą kelią.

Mėgiamiausias darbas – gaminti ravioli. Kiekvieną kartą
juos gamindama prisimenu savo močiutę. Tada kočiojom
tešlą rankomis ir lipdėm kiekvieną virtinį, varžydamosios,
kurios gražesnis. „Opus Ten” virtuvėje, 2013.  
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Dvi savaites trukęs olimpinis maratonas
baigtas. Rio de Janeiro olimpiada ofi-
cialiai uždaryta, o Lietuvai ji baigėsi toli
gražu ne taip, kaip buvo planuota. Iš 67
Lietuvos sportininkų keltus tikslus įvyk-
dė tik nedidelė grupė, o didžioji dalis
potencialių  medalininkų liko be ap-
dovanojimų dėl labai skirtingų  veiks-
nių.

Lietuviams olimpiadoje teko pa-
tirti tris itin skaudžius įvykius.
Lietuvos krepšinio rinktinė su

olimpiada atsisveikino patyrusi tris
pralaimėjimus iš eilės ir nepasiekusi
ketvirtfinalio. 

Lietuva jau buvo pasiruošusi ga-
rantuotam Rūtos Meilutytės meda-
liui, bet šįkart plaukikei nepavyko su-
spindėti. Ji buvo septinta, kaip ir Lie-
tuvos krepšininkai. 2012 metų Londo-
no žaidynių aukso laimėtoja Laura
Asadauskaitė-Zadneprovskienė judėjo
dar vieno medalio link, tačiau jai kovą
dėl vietos ant pakylos kainavo aikš-
tingas žirgas. 

Ir nors lietuviai nesurinko visų
medalių, kurių širdyje tikėjosi, šalis
turi kuo didžiuotis. Rio de Janeire
Lietuva pagal gyventojų skaičių – vos
139-a  tarp  207 dalyvių. Atsižvelgus į
gyventojų skaičių ir iškovotus meda-
lius, Lietuvos sportininkai olimpinėse
žaidynėse atsidūrė dvyliktoje vietoje.
727, 459 tūkst. žmonių teko po vieną me-
dalį. Aukščiausiai pagal šią statistiką
atsidūrė Grenada. 107 tūkstančius gy-
ventojų turinti šalis į savo sąskaitą įsi-
rašė 1 medalį. Galutinėje medalių
įskaitoje Lietuvos sportininkai su vie-
nu sidabro ir trimis bronzos medaliais
užėmė 64-ąją vietą.

Pažvelgus į lietuvių startus Rio
2016 olimpiadoje ir bendrą pasirodymą
visame olimpinių žaidynių kontekste
nuo 1992-ųjų, kuomet po Nepriklauso-
mybės atkūrimo mūsiškiai pirmą kar-
tą dalyvavo didžiausioje planetos spor-
to šventėje, šių metų pasiekimai – vie-
ni iš kukliausių. Bet yra ir malonių ne-
tikėtumų. 

Pažymėtina, kad iš prizininkais ta-
pusių lietuvių medaliai buvo planuo-
jami akademinio irklavimo atstovams
ir Aurimui Didžbaliui, o baidarininkai
Aurimas Lankas ir  Edvinas Rama-
nauskas sugebėjo iššokti aukščiau
bambos – jiems prieš žaidynes buvo
planuojamos vos 5–10 vietos. 

Verta pastebėti, kad keltus kuklius
tikslus įvykdė trimis skaudžiais pra-
laimėjimais žaidynes užbaigusi Lie-
tuvos krepšinio rinktinė. Šalies fede-
racija jai prieš žaidynes kėlė tikslą pa-
tekti į aštuntuką, o Jono Kazlausko
auklėtiniai tai ir padarė – finišavo
septinti, tačiau tarp visų Europos ko-
mandų liko paskutinė, penkta, o ir
apskritai aplenkė tik Argentiną, Bra-
ziliją, Venesuelą. Nigeriją ir Kiniją.

Apskritai, vienas pirmųjų ženklų,
kad olimpinės žaidynės gali nepatei-
sinti lūkesčių, tapo itin nesėkmingas
geriausio mūsų šalies tenisininko Ri-
čardo Berankio pasirodymas. Jau pir-
mąją olimpiados dieną varžovui iš
Australijos jis pralaimėjo tiesiog be-
viltiškai – 0:6, 0:6.

Išskyrus Simoną Bilį, netikėtai
maloniai iššovusį 50 m laisvuoju sti-
liumi distancijoje, planų neįgyvendino

Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Neišsipildžiusių vilčių olimpiada 

praktiškai visa plaukikų rinktinė.
Lengvosios atletikos sektoriuje pla-
nuotus tikslus įgyvendino tik puikiai
pasirodžiusi maratonininkė Diana Lo-
bačevskė (17 vieta), disko metikai And-
rius Gudžius ir Zinaida Sendriūtė bei
šuolininkė Airinė Palšytė, likusi itin
nepatenkinta savo pasirodymu, nes fi-
nale peršoko tik į 188 cm aukštį iškel-
tą kartelę. Prieš ketverius metus Lon-
done, būdama 20-metė, ji įveikė 189 cm
ir užėmė aukštesnę nei šiemet, 11-ąją
vietą. Tuo metu ėjikė Neringa Aidie-
tytė, kuriai keltas tikslas užimti 8–12
vietas, distancijos apskritai neįveikė,
pasitraukusi iš jos jau pačioje varžybų
pradžioje. 

Tikslų neįvykdė ir teisėjų nu-
skriausti boksininkai, o Lietuvos dvi-
račių sporto federacijos iškelti tikslai
mūsų šalies plento dviratininkams da-
bar apskritai atrodo nelogiški. Pavyz-
džiui, Ramūnui Navardauskui buvo
planuojama 4–8 vieta vienose sunkiau-
sių žaidynių istorijoje plento lenktynių,
kuriose varžėsi net 144 dviratininkai.
Ramūnui pavyko finišuoti 35-am.

Pasiekti aukštų rezultatų nepadė-
jo ir tai, kad į Rio de Janeirą Lietuva iš-
siuntė net 67 sportininkus – tai antra
pagal gausą istorijoje mūsiškių dele-
gacija. Daugiau atletų į žaidynes – 71 –
LTOK išsiuntė tik 2008-aisiais, kai re-
kordinė delegacija skrido į Pekiną.
Tiesa, aukso medalio tai tąsyk taip
pat negarantavo. Be auksinių apdova-
nojimų Lietuvos sportininkai liko tre-
čią sykį. Aukščiausios prabos medalių
mūsiškiams taip pat nepavyko iškovoti
Atlantos ir Pekino olimpinėse žaidy-
nėse.

7 olimpiados – 25 medaliai

Po Nepriklausomybės atkūrimo
Lietuvos sportininkai olimpinėse žai-
dynėse iškovojo 25 medalius: 1992 m.
Barcelonoje – 2 (aukso, bronzos – 34 vie-
ta galutinėje šalių iškovotų medalių

įskaitoje), 1996 m. Atlantoje – 1 (bron-
zos – 71), 2000 m. Sydnėjuje – 5 (2 auk-
so ir 3 bronzos – 33), 2004 m. Atėnuose
– 3 (1 aukso, 2 sidabro – 45), 2008 m. Pe-
kine – 5 (2 sidabro ir 3 bronzos – 56),
2012 m. Londone – 5 (2 aukso, 1 sidab-
ro, 2 bronzos – 33), 2016 m. Rio de Ja-
neire – 4 (1 sidabro ir 3 bronzos  – 64).

Lietuva ir toliau turi tik 5 olimpi-
nius čempionus – Romą Ubartą (1992
m., disko metimas), Dainą Gudzinevi-
čiūtę (2000 m., šaudymas), Virgilijų
Alekną (2000 m. ir 2004 m., disko meti-
mas), L. Asadauskaitę-Zadneprovs-
kienę (2012 m., penkiakovė) ir Rūtą
Meilutytę (2012 m., plaukimas).

Kiek Lietuvai kainavo 
olimpiečių pergalės?

Brazilijoje lietuviai iškovojo ke-
turis medalius – tris bronzos ir vieną
sidabro. Už juos olimpiečiams bus pa-
skirtos solidžios premijos. 

Už aukso medalį, pagal 2015 metais
atnaujintą įstatymą „Dėl didelio meist-
riškumo sportininkų ir kitų rinkti-
nės narių skatinimo”, olimpiniam čem-
pionui yra skiriama 115,85 tūkst. eurų
premija. Visų komandinių sporto šakų
atstovams suma yra dauginama iš ofi-
cialaus komandos narių skaičiaus.
Taigi, krepšininkų  pergalės atveju ši
suma tikrai būtų solidi. 

Olimpinėse žaidynėse prizinėmis
yra laikomos pirmosios aštuonios po-
zicijos. Būtent už jas ir yra numatytos
premijos. Aštuntą vietą užėmęs plau-
kikas Simonas Bilis gaus 5,79 tūkst.
eurų, o sidabrą iškovoję irkluotojai
Mindaugas Griškonis ir Saulius Rit-
teris – po 57,92 tūkst. eurų.

Už bronzos medalį yra numatyta
43,44 tūkst. eurų premija. Jas gaus
penki olimpiečiai – Aurimas Lankas,
Edvinas Ramanauskas, Donata Viš-
tartaitė, Milda Valčiukaitė ir Aurimas
Didžbalis. Lietuvos krepšinio rinktinė,
Rūta Meilutytė, Simona Krupeckaitė ir

Gintarė Scheidt užėmė septintąją vie-
tą ir gaus po 8,69 tūkst. eurų. 

Įvertinti bus ir sportininkus pa-
rengę treneriai. Individualiųjų sporto
šakų treneriams, rengusiems sporti-
ninką, yra numatyta 50 proc. sporti-
ninkams skiriamos premijos siekian-
ti suma. Visam likusiam personalui yra
padalinama 25 proc. premijos suma.
Galima paskaičiuoti, kad vien sporti-
ninkams bus išmokėta bent 470 tūkst.
eurų vertės premijos.

Tuo tarpu didžiausią premiją už
aukso medalį pažadėjo Singapūras –
net 665 tūkst. eurų. Ir ji bus išmokėta.
Plaukikas Joseph Schooling pateikė
sensaciją ir laimėjo 100 metrų peteliš-
ke distanciją, aplenkęs patį Michael
Phelps.

Vienas lauke – ne karys

Olimpiniame krepšinyje nieko
naujo. Taip buvo daugybę kartų iki Rio
de Janeiro žaidynių, taip pat atsitiko ir
Rio de – JAV rinktinė finale sutriuš-
kino Serbijos rinktinę 96:66 ir tapo
2016 metų olimpine čempione. Bronzos
medalius iškovojo Ispanijos koman-
da, daug atkaklesnėse mažojo finalo
rungtynėse įveikusi Australijos rink-
tinę 89:88. 

Olimpinių čempionų treneris Mike
Krzyzewski leido pažaisti visiems dvy-
likai krepšininkų, ir visi dvylika pelnė
taškų. JAV rinktinė olimpinius aukso
medalius laimėjo 15-ąjį kartą. Per 18
turnyrų, kuriuose dalyvavo, ameri-
kiečiai tik sykį pralaimėjo finale (1972
m. SSRS komandai) ir dukart buvo
nustumti ant bronzinio laiptelio (1988
ir 2004 m.). 1980 metais JAV krepši-
ninkai nerungtyniavo dėl Maskvos
olimpinių žaidynių boikoto. Be JAV,
olimpinius aukso medalius yra laimė-
jusios SSRS (1972 ir 1988 m.), Jugosla-
vija (1980 m.) ir Argentina (2004 m.). 

Nukelta į 14 psl.

2016 metų olimpines žaidynes Lietuva baigė savo kraityje turėdama keturis medalius: vieną sidabrą ir tris bronzos. M. Griškonis ir S.
Ritteris (viršuje, kairėje) iškovojo sidabrą, o irkluotojos M. Valčiukaitė ir D. Vištartaitė (viršuje, dešinėje), baidarininkai A. Lankas ir E.
Ramanauskas (apačioje, dešinėje) bei sunkiaatletis A. Didžbalis (apačioje, kairėje) iškovojo bronzą.
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Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

ARVYDAS BARZDUKAS

Viso Rio olimpinėse žaidynėse Lietuvai
atstovavo šeši plaukikai, penki indivi-
dualiose rungtyse ir vienas komplek-
sinėje estafetėje.

Dažniausia spaudoje nurodoma
vieta, kurioje plaukikas varžy-
bas baigė. Tai įdomu, bet pilno

vaizdo neduoda. Išskyrus baigmėje
gautas vietas, kokia trisdešimta vieta
plaukime daug reikšmės neturi. Daug
svarbiau pažvelgti į plaukikų pasek-
mes.

Daugiausia vilčių medaliui buvo
dedama į Rūtą Meilutytę, kuri yra trijų
krūtine plaukimo stiliaus rungčių pa-
saulio rekordo savininkė (50 ir 100 m.
olimpiniame baseine ir 100 m. 25-kių
metrų ilgio baseine) ir kuri Rio varžy-
bose, 100 metrų rungties krūtine var-
žovių sąraše iš pradžių buvo įrašyta
antroje vietoje, 1:05.46 laiku, o paskui,
kada varžybų išvakarėse buvo leista da-
lyvauti rusei Julijai Jefimovai, ji buvo
trečia. Jos plaukimas Rio aiškiai ne-
buvo sėkmingas: atrankoje ji parodė
1:06.35 laiką ir į pusiau baigmę pateko
ketvirta. Pusiau baigmėje plaukė dar lė-
čiau, 1:06.44 laiku, tačiau į baigmę pa-
teko vėl ketvirta. Deja, baigmėje atro-
do visai „pasidavė”, nes atplaukė 1:07.32
laiku ir buvo septinta. Su tuo laiku, ben-
droje įskaitoje ji būtų likus septynio-
liktoje vietoje. Nepaisant jos teigimų
spaudai, kad visas olimpinėms žaidy-
nėms pasirengimas „vyko gerai”, ste-
bint ją televizijoje, Rūta atrodė šioms
varžyboms nepasiruošusi, tarsi baikš-
ti ir nerodė jokio entuziazmo.

Be abejonės, įtakos turėjo ir tai,
kad ji, dviračiu važiuodama, krito ir su-
silaužė rankos alkūnę ir todėl praėju-
siais metais beveik keturis mėnesius
negalėjo treniruotis baseine. Taip pa-
siruošimui Rio žaidynėms laikas buvo
gerokai sutrumpintas. Galima spėti,
kad ji ruošėsi pagreitintai ir treneris
nepaliko pakankamai laiko ir nepa-
ruošė tinkamos programos prieš patį
svarbiausią plaukimą nuo intensy-
vios ir sunkios treniruotės pereiti prie
reikalingo, su treniruotėmis suderin-
to poilsio, kuris prieš varžybas plau-
kikams yra būtinas ir labai svarbus. 

Po Londono varžybų, tada pen-
kiolikmetė Meilutytė tapo profesiona-
le. Šia proga galima pastebėti, kad
plaukikai profesionalais retai sėk-
mingai tampa. Mark Spitz, Michael
Phelps ar dabar liūdnai pagarsėjęs
Ryan Lochte yra išimtys. Išskyrus
Diana Nyad, kuri plaukė atviro van-

dens ilgus nuotolius, nežinau nei vie-
nos moters plaukikės, kuri būtų tikrai
sėkmingai profesionale tapus ir iš to
praturtėjus. Žinovai sako, kad keturis
aukso ir vieną sidabro medalį Rio lai-
mėjusi amerikietė Katie Ledecky, pa-
sirinkdama atstovauti Stanford uni-
versitetui, „ant stalo paliko” tarp 10 ir
15 milijonų dolerių. 

Ne vienas Amerikos universite-
tas Meilutytei būtų stipendiją pasiū lęs
ir, kaip galima buvo girdėti, daugybė
pasaulio plaukikų, įskaitant ir tą pačią
Jefimovą, ir labai sėkmingai pasiro-
džiusią vengrę Katinka Hosszú, treni-
ruojasi ar treniravosi Amerikoje, net ir
tapę profesionalais, dažniausia su uni-
versitetų treneriais ir komandomis.
Bet, kaip sakoma, tai jau „vanduo po
tiltu”. Tikėkimės, Meilutytė dar pajėgs
plaukimo sporte išsilaikyti.

Iš kitų mūsų atstovų sėkmingiau-
siai pasirodė Simonas Bilis. Penkiasde-
šimties metrų laisvu stiliuje rungtyje
jis buvo įrašytas 22.10 laiku, tik dviem
šimtosiomis sekundės atsilikęs nuo
Lietuvos rekordo ir atrankoje atplaukė
per 22.01 sekundės, pasiekdamas nau-
ją Lietuvos rekordą. Į pusiau baigmę
pateko keturioliktas ir ten plaukė dar
greičiau, Lietuvos rekordą pagerinda-
mas iki 21.71 sekundės ir, šalia Meilu-
tytės, buvo antras lietuvis, Rio žaidy-
nėse patekęs į olimpinio plaukimo
baigmę. Ten atplaukė 22.08 laiku ir
buvo aštuntas.

Šimto metrų laisvu stiliumi rung-
tyje Bilis buvo įrašytas 48.64 laiku ir at-
rankoje atplaukė per 49.16 sek., liko
trisdešimtas. 

Amerikoje Simonas Bilis lankė
North Carolina State University, kur jį
treniravo universiteto komandos „as-
sociate” treneris, trumpų nuotolių lais-
vo stiliaus  specialistas Todd DeSorbo.
Šių metų NCAA pirmosios divizijos
pirmenybėse Bilis pirmas vietas lai-
mėjo 50-ties, 100-to ir 200-tų jardų lais-
vo stiliaus rungtyse ir buvo pirmos vie-

tos nugalėtojos, 4X100 jardų laisvu sti-
liumi estafetės, narys. Tai tik ketvirtas
kartas NCAA istorijoje, kada tas pats
plaukikas yra laimėjęs visas tas tris
laisvo stiliaus rungtis. NC State 2016 m.
varžybose gavo ketvirtą vietą Ameri-
koje. Nežinome, ar Bilis Amerikoje
treniruotis liko iki olimpinių žaidynių,
ar grįžo į Lietuvą, bet išskyrus trum-
pąjį nuotolį, jo pasekmės Rio buvo
prastesnės.

Giedrius Titenis, kurį treniravo Lie-
tuvos dalyvių Rio žaidynėse treneris
Žilvinas Ovsiukas ir, kiek teko matyti,
vėliau, Meilutytės treneris Anglijoje,
100 metrų krūtine rungtyje buvo įra-
šytas 58.96 laiku ir atrankoje atplaukė
dvyliktas, 59.90 laiku. Pusiau baigmė-
je jis atplaukė per 59.80 sekundžių ir
liko dešimtas, į baigmę nepateko. Lon-
dono olimpinėse žaidynėse jis plaukė
baigmėje. Toje pačioje rungtyje Andrius
Šidlauskas sąraše buvo įrašytas 1:00.53
laiku ir atrankoje atplaukė per 1:00.59,
liko 23-čias. Dviejų šimtų metrų krū-
tine rungties sąraše Titenis buvo įra-
šytas 2:10.32 laiku ir atrankoje atplau-
kė 22-tras, daug lėčiau, 2:12.13 laiku.

Šimto metrų nugara rungtyje Dano
Rapšio laikas sąraše buvo 54.07 sek.
Atrankoje jis atplaukė per 54.40 ir liko
24-tas. Dviejų šimtų metrų nugara
rungtyje Rapšys buvo įrašytas 1:56.72
laiku ir atranką baigė daug lėčiau,
per 1:59.58, 21-moje vietoje.

Kompleksinėje 4X100 metrų esta-
fetėje lietuviai Rapšys, Titenis, Deividas
Margevičius ir Bilis atplaukė 3:35.90 lai-
ku ir iš šešiolikos dalyvaujančių vals-
tybių, liko keturiolikti. Palyginimui,
nugalėtojų amerikiečių laikas buvo
3:27.95.

Tai, kaip matome, išskyrus Simo-
ną Bilį, visi kiti mūsų atstovai Rio var-
žybose plaukė gerokai lėčiau, nei buvo
galima tikėtis. Iš toli žiūrint, to prie-
žastis sunku nustatyti. Amerikos ko-
mandos vadovas Frank Bush po žai-
dynių teigė, kad netikėtai sėkmingą

Amerikos pasirodymą labiausia lėmė
tinkamas priešvaržybinis pasiruoši-
mas, trenerių sutartinai vykdyta prog-
rama ir komandinė dvasia. Lietuviams
plaukikams tikriausia tokių galimybių
nebuvo.

Lietuvos plaukimo sporto tradici-
ja yra sena ir graži. Okupacijos metais,
atstovaudamas Sovietų Sąjungai, Ar-
vydas Juozaitis 1976 metų Montrealio
olimpinėse varžybose 100 m. krūtine
rungtyje laimėjo bronzos medalį. Mask-
vos olimpinėse žaidynės 1980 m. Ro-
bertas Žulpa aukso medalį laimėjo 200 m.
krūtine rungtyje ir kitais metais pasie -
kė naują tos rungties pasaulio rekordą.
Tose pačiose žaidynėse, taip pat 200 m.
krūtine aukso medalį laimėjo Lina Ka-
čiušytė. Tos rungties pasaulio rekordą
ji pagerino tris kartus ir buvo pirmo-
ji moteris 200 m. krūtine nuplaukusi
greičiau nei 2:30.00 sek. Jos 1979 m. pa-
siektas pasaulio rekordas, 2:28.36, iš-
silaikė beveik šešerius metus.

(Truputis asmeninės istorijos: su Žul-
pa ir kita iškilia lietuvaite plaukike Aiš-
kute Buzelyte teko susipažinti, kai tei-
sėjavau JAV ir Sovietų Sąjungos plau-
kimo varžybo se, kurios vyko per 1982
metų pa sau linę mugę, Knoxville, Ten-
ne ssee.) 

Seoule, Korėjoje, 1988 metų olim-
pinėse žaidynės, atstovaudamas So-
vietų Sąjungai, sidabro medalį 4X400
laisvo stiliaus estafetės plaukime lai-
mėjo Raimundas Mažuolis. Vėliau, du
bronzos medalius Europos pirmeny-
bėse Mažuolis laimėjo Lietuvai ir Lie-
tuvai atstovavo Atlantos ir Barcelonos
olimpinėse žaidynės. Emigravusį į
JAV, Mažuolį kurį laiką treniravo ži-
nomas Amerikos plaukimo treneris
Jack Nelson, Floridoje. 

(Dar asmeninių prisiminimų. Kartą
teko būti vienu iš teisėjų re gioninėse
varžybose Auburn Uni versity, Alaba-
moje. 

Nukelta į 14 psl.

Lietuviai plaukikai Rio olimpinėse 
žaidynėse – ir truputis istorijos

Lina Kačiušytė. Arvydas Juozaitis.Robertas Žulpas (d.).



12 2016 RUGPJŪČIO 27, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

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
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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

,,Surašymo” Nr. 61 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: ATŠVAITAS

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” Nr. 61
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:
Danguolė mackevičienė, Palos Hills, IL

Birutė Petrienė, Atlanta, GA

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

,,Draugas”, 4545 w. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

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

Parduodami Jorkšyro terjerai. Yor-
kie, Teacup su dokumentais. Visi skie-
pai, garantija, dovanų krepšelis. 

Tel. 708-834-8104www.draugas.org

S K E L B I m A I
7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0

4545 W 63 St, Chicago, IL

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. Didelė darbo patirtis, minimali anglų kal-
ba, nevairuoja. Gali pakeisti savaitgaliais. Tel. 773-
940-5264.

n  Vyras ieško pagyvenusių žmonių  priežiūros dar-
bo. Gali pakeisti, išleisti atostogų. Tel. 630-670-0813.

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 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. 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.

n  Vyras ieško žmonių priežiūros darbo  pakeitimų
penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais.  Le-
galūs dokumentai, vairuoja, patirtis, rekomenda-
cijos. Tel. 708-465-6854.

NAUJIEmS PRENUmERATORIAmS  

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

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

Siunčiu _____________  dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______  zip ____________
Čekį siųskite: 
DRAUGAS,

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

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

Tapkite  

DRAUGO 
skaitytojais



14 2016 RUGPJŪČIO 27, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

Atkelta iš 10 psl.

Rezultatyviausiu  olimpinių žai-
dynių krepšininku tapo kroatas Bojan
Bogdanovič (vidurkis – 25,3 taško).
Antrąją vietą užėmė australas Patty
Mills (21,3 tšk.), trečiąją – kinas Yi
Jianlian (20,4 tšk.). Pagal atkovotus
kamuolius pirmąją vietą užėmė ispa-
nas Paul Gasol (vid. 8,9), o Jonas Va-
lančiūnas buvo penktas (vid. 7).

Lietuvos rinktinės puolimo lyderis
Mantas Kalnietis pagal pelnytus taškus
liko šeštas (vid. 18 tšk.), tačiau užėmė
pirmąją vietą pagal rezultatyvius per-
davimus (vid. 7,5) ir dvitaškių taiklu-
mą (72,5 proc.). 

J. Kazlauskas paliko rinktinę 

Kelias dienas Brazilijoje pailsėjęs
Lietuvos krepšinio rinktinės  strategas
Jonas Kazlauskas sudėliojo savo min-
tis ir nusprendė baigti karjerą rinkti-
nės trenerio poste. „Viską apgalvojus,
aš didžiuojuosi, kad man daug kas pa-
vyko. Bet ateina laikas, kai viskas turi
baigtis. Baigėsi mano sutartis, ir man
jau nėra ką galvoti. Niekam nebuvo pa-
slaptis, kad šie metai man buvo pa-
skutiniai”, – kalbėjo daug gražių per-
galių Lietuvai padovanojęs treneris.

Lietuvoje turime ir daugiau puikių
trenerių, galbūt atsinaujinimas, pasi-
keitimas trenerių sudėtyje kartu būtų
pasikeitimas ir žaidėjų sudėtyje. Šie
dalykai visuomet atveda į naujoves,
naujus sprendimus ir, galbūt, naujas per-
gales. Iš kitos pusės – jau daug kartų
buvo taip kalbėta,  bet rinktinė kaip ko-
vojo dėl aukščiausių vietų, taip ir kovoja.

Šiuo metu realiausiu pretendentu
pakeisti J. Kazlauską Lietuvos rinkti-
nės vyr. trenerio poste įvardijamas Ri-
mas Kurtinaitis, kuris kol kas sutiki-
mo dar nedavė.

Lietuvos rinktinės prognozė 
Tokijo olimpiadoje

Lietuvos krepšininkai olimpinėse
žaidynėse dalyvavo septintą kartą iš ei-
lės. Nesmagu, bet rezultatai prastėja: iš

Atkelta iš 11 psl.

Per pertrauką, prieš vakaro baig-
minius plaukimus, ateina pas mane
Jack Nelson ir sako: „Tas tavo lietuvis
nori išsibraukti iš baigminio plaukimo.
Eik, pasikalbėk, pasakyk, kad plauk-
tų”. Nueinu – Mažuolis su draugais
kortomis lošia. „Ei, Raimundai,” sa-
kau, „plauk, čia tik šimtas metrų, ką
tas tau reiškia. Nelson baisiai nelai-
mingas.” Paskui žiūriu, pasiima savo
plaukimo aprangą ir eina pasikeisti.
Ir – aštuntame take plaukdamas – pa-
guodos baigmę laimėjo.) 

Amerikos lietuvaitė Albina Osipo-
wich (Osipovičiūtė), JAV rinktinės
narė, du laisvu stiliumi plaukimo auk-
so medalius (100 m. ir 4X100 estafetėje)
laimėjo 1928 metų Amsterdamo olim-
pinėse žaidynėse. Kitais metais ji pa-
statė 100 m laisvo stiliaus plaukimo pa-
saulio rekordą. Berlyno žaidynėse, 1936
metais, Yale Universiteto studentas
John Ma cionis sidabro medalį laimėjo,
atstovaudamas JAV 4X100 laisvo sti-
liaus estafetėje.

Kiti lietuviai plaukikai olimpinėse žai-
dynėse po nepriklausomybės atkūrimo:

Neišsipildžiusių vilčių olimpiada 

Lietuvos olimpiečius Rio olimpiadoje lydėjo džiaugsmai ir nusivylimai. 

pradžių buvo trys iš eilės bronzinės
olimpiados, po to – dvi ketvirtosios vie-
tos, o Londone ir Rio de Janeire kelionė
baigėsi pra laimėjimu ketvirtfinalyje.

Tokijo olimpinės žaidynės vyks
po ketverių metų, bet apžvalgininkai
jau spėlioja, kas per ketverius metus
krepšinio pasaulyje gali patobulėti
tiek, kad mestų rimtesnį iššūkį JAV
rinktinei. „Sporting News” apžvalgi-
ninkas Sean Deveney pateikė savo
įžvalgas apie galingiausias pasaulio
krepšinio rinktines, kurios iki 2020
metų turėtų sudaryti dar rimtesnę
grėsmę Svajonių komandai. 

Į sąrašą žurnalistas įtraukė Lie-
tuvą, išskirdamas rinktinės turimus ta-
lentus, bet įgėlė J. Valančiūnui. Pasak
žurnalisto, be Lietuvos, kibti JAV rink-
tinei į atlapus gali Ispanijos, Australi-
jos, Serbijos, Kanados, Prancūzijos,
Kroatijos, Graikijos, Latvijos ir  krep-
šininkai.

„Sporting News” nuomone, J. Va-
lančiūnas turėjo jau išmokti valdyti
Lietuvos rinktinę. Vietoje to, jis beveik
neegzistavo Rio ir sulaukė kritikos iš
rinktinės trenerio dėl atsidavimo trū-
kumo. Tai teisinga kritika – J. Valan-
čiūnas metė tik 39 proc. taiklumu iš žai-
dimo ir vidutiniškai pelnė 6,7 taško. Jo
pliusų/minusų vidurkis buvo -9,8. Tai
blogiausias rodiklis visoje Lietuvos
rinktinėje. Šioje komandoje yra talen-

tingų žaidėjų, tačiau ši rinktinė nepa-
gerės, jeigu J. Valančiūnui ji nepradės
rūpėti.

Pasak olimpinio čempiono Mo-
desto Paulausko, Europos komandoms
galbūt ne kitoje olimpiadoje, o gal ir ki-
toje pavyks iš amerikiečių atsiimti ti-
tulą. ,,Mes visai netoli jų, tai įrodė ir
pogrupio rungtynės, kai jie po tris taš-
kelius laimėjo prieš serbus, australus.
Amerika man visada buvo krepšinio
Meka. Kol kas galima pripažinti, kad
taip yra, ten geriausias krepšinis, ge-
riausi žaidėjai ten gimsta, auga. Tai pri-
klauso nuo visų sąlygų, daugybės tre-
nerių, darbo metodikos. Ten visai kito -
kia krepšinio sistema”, – teigė legen-
dinis krepšininkas.

Mes įpratę – krepšinyje turime
būti viršuje. Sakoma, kad kai mus
muša, mes stiprėjame. Turime priim-
ti smūgius ir paversti į pergalingus
žingsnius.

Lietuva FIBA reitinge 
smuko žemyn

FIBA reitinge ilgai tarp trijų ge-
riausių pasaulio komandų buvusi Lie-
tuvos rinktinė po žaidynių nukrito iki
penktosios vietos. Lietuvius aplenkė
Serbija ir Prancūzija. Serbai šoktelėjo
į trečią vietą, prancūzai – ketvirtą.
Mūsiškiai vietos neteko dėl prarastų

įskaitinių taškų. Jų Lietuva prarado 15,
nes nusibraukė prieš aštuonerius me-
tus Pekino žaidynėse pasiekti rezulta-
tai. Tada Lietuva liko ketvirta, tad
buvo pelniusi daugiau taškų nei Rio.
Lietuvos sąskaitoje – 442 taškai. Ir to-
liau pirmauja JAV – savo kraityje jie
turi net 1 000 taškų. FIBA reitingai su-
daromi aštuonerių metų ciklais. 

FIBA reitingas: 1. JAV – 1000 taškų,
2. Ispanija – 665, 3. Serbija – 553, 4. Pran-
cūzija – 444, 5. Lietuva – 442, 6. Argen-
tina – 360, 7. Brazilija – 323, 8. Turkija
– 281, 9. Rusija – 255, 10. Australija – 234.

Olimpiadą brazilai vertina 
prieštaringai

Prieš užgęstant olimpinei ugniai,
Rio de Janeiro deglas buvo perduotas
miestui, kuriame žaidynės vyks po
ketverių metų – 2020 m. olimpinė ugnis
vėl suliepsnos Tokijuje. 

Dauguma brazilų įsitikinę, kad
Rio de Janeiro olimpiada šaliai pada-
rė daugiau žalos negu naudos, bet taip
pat didžiuojasi savo įvaizdžiu užsi-
enyje. Laikraštis „Estadao” paskelbė
viešosios nuomonės tyrimų agentū-
ros „Ibope Inteligencia” atliktos ap-
klausos rezultatus, rodančius Brazili-
jos žmonių prieštaringus jausmus dėl
jų šalies surengtos pirmosios Pietų
Amerikoje vasaros olimpiados. 

62 proc. respondentų įsitikinę, kad
pasibaigusios žaidynės šaliai buvo la-
biau žalingos negu naudingos, nors 57
proc. laikėsi nuomonės, kad šis rengi-
nys pagerino Brazilijos tarptautinį
įvaizdį. Vertindami olimpiados orga-
nizavimą, 42 proc. apklaustųjų teigė,
kad renginys pavyko gerai arba pui-
kiai, 30 proc. – vidutiniškai, o 24 proc.
– prastai.

,,Dviprasmiškos” išvados iš da-
lies paaiškinamos fakto, kad Brazilija
šią sporto šventę organizavo apimta di-
džiausios per kelis dešimtmečius re-
cesijos. Dauguma palaiko žaidynes,
bet esama abejonių dėl viešųjų lėšų
naudojimo šio pobūdžio renginiams,
kai esama kitų prioritetų, ypač dėl
ekonomikos krizės.

Lietuviai plaukikai Rio olimpinėse žaidynėse – ir truputis istorijos

• 1992 Barcelona – Mažuolis, 50 m
laisvu stiliumi, pusiau baigmėje buvo
dešimtas; ta pati pasekmė ir 100 m
rungtyje. Nerijus Beiga plaukė 100 ir
200 m krūtine.

• 1996 Atlanta – Dita Želvienė, 50 ir
100 m laisvu stiliumi, 100 m peteliške.
Mažuolis, 50 m laisvu stiliumi; 100 m

rungtyje pateko į baigmę, bet kažkodėl
išsibraukė ir neplaukė. Laura Petru-
tytė, 50 m laisvu stiliumi, pateko į pu-
siau baigmę, baigė šešiolikta. Darius
Grigalionis, 100 m nugara, pateko į pu-
siau baigmę, baigė tryliktas. Mindau-
gas Špokas, 100 m nugara. Arūnas Sa-
vickas, 200 m nugara. Beiga vėl plaukė

100 ir 200 m krūtine ir pagerino Bar-
celonoje pasiektą laiką. Mindaugas
Bružas, 100 ir 200 m peteliške. 4X100
kompleksinėje estafetėje Grigalionis,
Beiga, Bružas ir Mažuolis liko aštuo-
nioliktoje vietoje.

• 2000 Sidnėjus — Rolandas Gim-
butis, 50 ir 100 m laisvu stiliumi, Jūratė
Ladavičiūtė, 50 ir 100 m laisvu stiliumi,
Grigalionis, 100 m nugara, Savickas,
200 m nugara. 4X100 laisvo stiliaus es-
tafetėje Savickas, Minvydas Packevi-
čius, Saulius Binevičius ir Gimbutis
liko šešioliktoje vietoje.

• 2004 Atėnai – Gimbutis, 50 m. lais-
vu stiliumi; 100 m. laisvu stiliumi pa-
teko į pusiau baigmę. Grigalionis, 100
m nugara. Pavel Suškov, 200 m nugara,
Aurimas Valaitis, 100 m krūtine. Ed-
vinas Dautartas, 200 m krūtine. Rim-
vydas Šalčius, 100 m peteliške. Paulius
Andrijauskas, 200 m peteliške. Vytau-
tas Janušaitis, 200 m kompleksinio
plaukimo rungtyje atplaukė septintas
ir pasiekė naują Lietuvos rekordą,
2:00.57 laiku. Taip pat rungtyniavo 400
m kompleksinio plaukimo rungtyje.
4X100 laisvo stiliaus estafetė: Gimbutis,
Binevičius, Paulius Viktoravičius ir Ja-
nušaitis atplaukė vienuolikti.

Raimundas Mažuolis, 1988 m. Rūta Meilutytė, 2012 m. 
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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

www.draugas.org/mirties

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

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

A † A
RASA RAMŪNAS

A † A
JURGIS IDZELIS

Mylimas tėvelis, senelis, svainis, brolis, dėdė,
draugas ir geras pažįstamas, kurį Dievulis iš
mūsų tarpo pasišaukė į savo namus 2016 m. birželio
20 d., kurio siela, palikusi mums apraudoti kū ną,
iškeliavo susitikti su Aukščiausiuoju ir mylimais
artimaisiais, laukiančiais jo Anapus. Paėmęs da-
bar savo mylimą žmo ną Elvyrą už rankos, žvelgia
iš aukštai į anūkėlius, dukras, žentus, į mus visus
čia susirinkusius ir tyliai taria... – neliūdėkite,
mano gy venimas nebuvo lengvas, bet buvo gražus
ir prasmingas... jis to liau tęsiasi mano vaikuose ir
vaikų vaikuose...

A. a. Jurgis Idzelis gimė 1924 m. Telšiuose, Vin-
co ir Barboros Idzelevičių šeimoje, jauniausias iš
11 vaikų. Jurgio tėvas Vincas, Lietuvai dar esant
Carinės Rusijos sudėtyje, buvo baigęs realinę mo-
kyklą ir dirbo Nižnij Novgorod (Žemutinis Nau-
gardas) ge ležinkelio mazgo vienu iš viršininkų. Že-
mutinio Naugardo ge ležinkelio mazgas tuo metu
buvo vienas iš pagrindinių mazgų Rusijoje, kaip Či-
kaga Amerikoje. Lietuvai išsivadavus iš Carinės
Rusijos jungo, atsistatydino ir grįžo į Telšius, kur
buvo išrinktas burmistru (meru). Buvo vedęs gra-
žuolę žmoną  Barborą, pagim džiusią jam 11 vaikų,
iš kurių, deja, išgyveno tik 5.

Sovietams okupavus Lietuvą, Jurgis su broliais
Juozu ir Kaziu partizanavo prieš sovietus, pri-
klausė Vanago kuopai. Broliai Juo zas ir Kazys buvo
sovietų sugauti ir ištremti į Sibirą, Juozas savo jau-
ną galvą paguldė Vorkutos lageriuose. Seserys
Zofija ir Sa tur nina-Viktorija liko Lietuvoje, o jau-
niausias Jurgis, vengdamas so vietinių persekio-
jimų ir tremties, pasitraukė į Vakarus. Kaip ir dau-
gelis lietuvių, bėgančių nuo sovietų žiaurumo ir
persekiojimo, Jurgis prieglaudą rado DP stovykloje
Vokietijoje, dirbo vokiečių kariuo menėje maisto tie-
kėju, kol 1948 metais likimas jį atvedė į JAV.

Atsidūręs toli nuo mylimos Tėvynės, svetimam
krašte, niekada iš savo krūtinės neišplėšė meilės
Lietuvai, bet anaiptol, visą savo gyvenimą stengėsi
skleisti lietuvišką dvasią ir kur tik gali, savo jė-
gomis prisidėti prie lietuviškumą puoselėjančių

darbų: pri klausė Dainavos stovyklavietės statybų
komitetui, vadovavo ir koordinavo Dainavos sto-
vyklos sporto aikštyno įrengimui. Jurgis ir pats
mėgo sportą, žaidė krepšinį, futbolą, priklausė Det-
roito Kovo sporto klubui, mėgo slidinėti ir buvo Ca-
berfae grupės narys.

Daugybę metų išgyvenęs svečioje šalyje, ta-
pusioje jam antrais namais, Jurgis su žmona Elvyra
išliko tvirtais Lietuvos patriotais, nuostabiai išlaikė
lietuvių kalbą ir kalbėjo lietuviškai be jokio ame-
rikoniško akcento. Tačiau Jurgis suvokė ir neiš-
vengia mą realybę, kad ne kiekviena emigravusi šei-
ma sugebės išlaikyti lietuvišką kalbą, tradicijas, pa-
pročius. Kad lietuviškumas ne pradingtų, kad atei -
ties kartos žinotų savo šaknis, Jurgis pri sidėjo  ir
buvo vienas iš Lithuanian Heritage (Angliukų, taip
va di namos) stovyklos rengimo komiteto narių.
Šiuo metu tai yra viena populiariausių vaikų ir jau-
nimo stovyklų Dainavoje, kuri sutraukia daugiau
nei lietuviškai nekalbančius jaunuolius iš visos
Amerikos. Ši stovykla atspindi stiprią lietuvišką

dvasią tokią, kokia degė ir a. a. Jurgio krūtinėje.
Jurgis aktyviai dalyvavo Ateitininkų ir Skau-

tų veikloje. Buvo Dievo Apvaizdos parapijos tary-
bos narys, Dievo Apvaizdos parapijos Krikščioniško
komiteto narys. Lietuvai atkūrus nepriklauso-
my bę 1990 metais, prasidėjo trečiosios bangos
emigracija. Jur gis pats išgyvenęs nelengvą įsikū-
rimo svečioje šalyje laikotarpį, atjautė naujai at-
vykstančius ir per Krikščionišką komitetą pa-
 dėjo koordinuoti baldų ar kitų buičiai reikalingų
daiktų sura dimą naujai atvykusiems.

Liepos mėnesio pradžioje didelė dalis iš mūsų
skubėjome į Baltimorę, kur vyko XV pasaulio lie-
tuvių Šokių šventė. Jurgis taip pat mėgo lietuviš-
ką dainą ir šokį. Ilgus metus šoko tautinių šokių
grupėje Šilainėje, kur ir sutiko savo mylimą žmo-
 ną Elvyrą Pletckaitytę. 1994 metų vasarą, Lietuvai
jau būnant nepriklausomai, vyko pasaulio lietuvių
Dainų šventė, kurioje pir mą kartą dalyvavo 1,200
dainininkų ir šokėjų iš išeivijos, Jurgis Idzelis buvo
vienas iš jų. Atšokęs šioje šventėje, savo šokių mo-
kasinus „išleido” į užtarnautą poilsį.

1961 m. vasario mėnesį sumainę aukso žiedus,
Jurgis ir Elvy ra Idzeliai kartu nugyveno gražų ben-
drą gyvenimą, gilioje lietuviškoje dvasioje išauginę
tris kaip liepas dukras Živilę, Viliją ir Rimą, ir su-
laukė keturių anūkų Ryan (Rainio), Gintauto,
Skais tės, Austėjos.

Visos trys dukros tėvelių įskiepytą lietuviš-
kumą nešiojasi su savimi giliai širdyje. Idzelių na-
mai buvo svetingi, o durys visuo met atviros.

Mūsų atmintyje Jurgis išliks kaip visuomet ge-
rai nusiteikęs, paslaugus, draugiškas, tikras Lie-
tuvos patriotas, tikras katalikas.

Tas ilgas, nukeliautas gyvenimo kelias šian-
dien nenutrūko, šiandien tik dar viena stotelė prieš
Amžinybę.  A. a. Jurgio kūnas virs dulke, bet čia,
žemėje, jo kraujas tekės dukrų, anūkų bei proanūkų
venomis.

Ten, pas Aukščiausiąjį, a. a. Jurgio Idzelio sie-
la, apsupta arti mųjų, žvelgs į mus iš Amžinybės.

Giliame susikaupime ir maldoje būdami, ga-
lėsime pajusti tą žvilgsnį ir tą tėvišką globą, kuriai
pabaigos nėra.

A. a. Jurgio Idzelio dukrų vardu
Raminta Vilkienė

Mūsų Rasytė, mūsų an-
geliukas, iškeliavo Amži-
nybėn 2016 m. rugpjūčio 10
d. Miami, Florida.

Gimė 1959 m. birželio 5
d. Philadelphia, PA.

Skausme liko: mamy-
tė, sesutės Vilija ir Rūta,
broliai Linas ir Andrius.

Ilsėkis ramybėje, Rasy-
te!

Nuliūdusi šeima

• 2008 Pekinas – Gimbutis, 50 m
laisvu stiliumi. Rugilė Mileišytė, 50 m
laisvu stiliumi. Viktoravičius, 100 m
laisvu stiliumi. Binevičius, 200 m lais-
vu stiliumi. Janušaitis, 100 m nugara;
200 m kompleksinio plaukimo rungty-
je pateko į pusiau baigmę. Titenis, 100
m krūtine, pateko į pusiau baigmę. Ed-
vinas Dautartas, 200 m krūtine. Rim-
vydas Šalčius, 100 m peteliške, pasiekė
naują Lietuvos rekordą. 

• 2012 Londonas – Meilutytė, 50 m.
laisvu stiliumi, pasiekė naują Lietuvos
rekordą, taip pat plaukė 100 m laisvu
stiliumi. Mindaugas Sadauskas, 100
m laisvu stiliumi. Titenis, 100 m krū-
tine rungtyje, atrankoje atplaukė tre-
čias ir baigmėje liko aštuntoje vietoje;
taip pat plaukė 200 m krūtine. Meilu-
tytė, 100 m krūtine atrankoje atplaukė
per 1:05.56 ir pasiekė naują Lietuvos re-
kordą; pusiau baigmėje jį pagerino iki
1:05.21 ir pasiekė naują olimpinį, Eu-
ropos ir Lietuvos rekordą ir tada, baig-
mėje, laimėjo aukso medalį. Janušaitis
varžėsi 100 m peteliške ir 200 m. komp-
leksinio plaukimo rungtyse.

Norint geresnių pasekmių pasaulio
varžybose, Lietuvoje reikia kiek galima
gerinti plaukimo sporto sąlygas. Žadė-

ti baseinai nepastatyti, nors turime ke-
letą milžiniškų krepšinio arenų, kurios
atrodo dažniau naudojamos... „roko”
koncertams, kurie sportui nieko ne-
duoda. Daug krepšinio rinktinės narių
net nežaidžia Lietuvoje. Ar yra Lietu-
voje nors viena mokykla, kuri turėtų ba-
seiną? Nėra paplitusi klubų sistema ir
ypač dabar pradeda trūkti patyrusių tre-
nerių, kurie skatintų jaunimą plaukimu
susidomėti ir plėstų dalyvių skaičių. Se-
nas kalambūras yra, kad jaunimas yra
visur tas pats, vanduo visur tas pats, tai
kas padaro skirtumą? Treneriai. Graži
plaukimo tradicija neišgyvens, jei spor-
tuos tik saujelė jaunuolių ir jei jais
niekas nesirūpins.

Arvydas Barzdukas – trisdešimtį
metų buvo JAV plaukimo federacijos
(USA Swimming) taisyklių komiteto
nariu ir penkerius metus buvo išrinktas
į USA Swimming Board of  Directors,
kur atstovavo dvylikai rytinio pakraš-
čio valstijų. Yra apdovanotas aukš-
čiausiu federacijos žymeniu, USA Swim-
ming Award ir taip pat vienas pirmųjų,
gavęs National Athletes Appreciation
Award. Buvo akredituotas Amerikos
plaukimo varžybų teisėjas.
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Kitą savaitę ,,Drauge” skaitykite:

u Jeronimas Tamkuto-
nis. Išeivio liudijimas Lie-
tuvai.

u Darbą LR generalinia-
me konsulate Čikagoje
pradėjo Saulius Pumputis.
Algirdas Zailskas supa-
žindina su naujuoju vers-
lo atašė.

u 1936 m. olimpiada Ber-
lyne ir lietuvis plaukikas
Jonas Juozas Macionis.
Raimundas M. Lapas at-
skleidžia šį mažai žinomą
lietuviško sporto istori-
jos puslapį.

� Rugpjūčio 28 d., sekmadienį, 1 val. p.
p. kviečiame atvykti į šv. Mišias Tėvų jėzui-
tų koplyčioje (5620 So. Claremont Av.,Chi-
cago, IL). Galėsite užprašyti šv. Mišias už mi-
rusius artimuosius. Palaikykime šią gražią,
neseniai atgimusią tradiciją – kartą per mė-
nesį susitikti jaukioje lietuviškoje šventovė-
je. Po šv. Mišių – vaišės Jaunimo centro ka-
vinėje.

� Rugpjūčio 28 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. Pasaulio lietuvių centre (14911 127th St.,
Lemont, IL 60439) vyks PLC lauko geguži-
nė. Renginyje skambės muzika, vyks loteri-
ja, bus pardavinėjami šalti gėrimai bei lie-
tuviški užkandžiai. Veiks lietuviška mugė.
Daugiau informacijos paskambinus tel.
630-257-8787. Visi labai laukiami! 

� Rugsėjo 6 d., antradienį, 7 val. v. kvie-
čiame visus Pal. J. Matulaičio misijos narius
į „Parish Transformation Initiative” parapijos
atsinaujinimo programos pristatymą. Susi-
tikime dalyvaus Čikagos arkivyskupijos pa-
skirtas pagalbininkas Robert Kastenholz.

� Rugsėjo 17 d., šeštadienį, 8 val. v. Šv. Ka-
zimiero lietuvių parapijos didžiojoje salėje
(3855 Evans St., Los Angeles, CA 20027)
vyks Irūnos ir Mariaus Jampolskio nuotaikingas
pasirodymas „Viskas baigta”. Daugiau infor-
macijos el. paštu: richardshow@yahoo.com
arba paskambinus tel. 323-360-7786 (Ri-
čardas).

� Čikagos arkivyskupijos Auksi nių vestuvių
jubiliejaus šv. Mišios šiais metais bus auko-
jamos sekmadienį, rugsėjo 18 d., 2:45 val.
p. p. Šventojo vardo katedroje („Holy Name
Cathedral”). Adresas: 735 North State Street,

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Maironio lituanistinei mokyklai 2016–2017 mokslo metams penktadieninei
pamainai reikalingi mokytojai. Dėl smulkesnės informacijos pra šome kreiptis į
mokyklos direktorę Godą Misiūnienę: el. paštas gmisiuniene@maironis.org arba
tel. 630-257-0888 (palikite žinutę).

Neapsiribokite vien šeštadienio ,,Draugu” – skaitykite visas laik-
raščio laidas. 107-ąjį gimtadienį atšventęs ,,Draugas” tarnavo ne
vienai lietuvių kartai. Šiandien teateina jis ir į jūsų namus!

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

 

edit Unionnia Lithuanian CrCalifor
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
g.clcu.org   wwwinfo@clcu.or

Savings   0.85% 
IRA         1.40% 

erm         2.00%ear T Term         2.00%3 Y Year T
erm         2.25%ear T Term         2.25%5 Y Year T

2.25% erm ear IRA T  Term 3 Y Year IRA T

Pittsburgho 
lituanistinė 

mokykla
skelbia naujųjų mokslo metų pradžią

– rugsėjo 10 d., šeštadienį, 
nuo 9 val. r.  iki 10 val. r. 

Užsiėmimai vyks 
St. Ambrose School patalpose, 

1025 Haslage Ave., 
Pittsburgh, PA 15228. 

Laukiami vaikai
nuo darželio iki 6 klasės. 

Daugiau info tel.
412-613-5582

pghmokykla@yahoo.com

Vydūno jaunimo fondas
maloniai kviečia Jus dalyvauti

JAMES „BIG JIM“ LIAUTAUD ATMINIMO POPIETĖJE
IR VARDINIŲ STIPENDIJŲ ĮTEIKIME

Rugsėjo 18 d., sekmadienį, 12:30 v. p. p.,
Lietuvių dailės muziejuje 

Pasaulio lietuvių centre Lemont, IL

Vietas užsisakyti tel. 708-598-7438 
(Aldona Rauchienė)

aldrauch@gmail.com

JAMES LIAUTAUD
VARDINIŲ STIPENDIJŲ ĮTEIKIMAS

Chicago. Kviečia me da lyvauti poras, susi-
tuokusias 1966 m. Informacija ir registraci-
ja tel. 312-534-8351 arba el. paštu: www.fa-
milyministries.org

� Spalio 1–2 d., šeštadienį-sekmadienį, Šv.
Kazimiero lietuvių parapijoje (2718 St., Geor-
ge St., Los Angeles, CA 90027) vyks 30-toji
Lietuvių dienų šventė. Lietuviškas maistas,
gėrimai, meno kūriniai, muzika ir šokiai! Ren-
ginyje taip pat pasirodys Andrius Mamon-
tovas su grupe, „Dainavos” ansamblis, „LB
Spindulys”, „Tolimi aidai” bei daugybė kitų
dainininkų ir šokėjų. Daugiau informacijos
tinklalapyje ltdays.com. Visi labai laukiami!

�  Anoniminių alkoholikų (AA) draugijos su-
sirinkimai lietuvių kalba vyksta PLC konfe-
rencijų salėje du kartus per savaitę: sek-
madieniais nuo 7 val. v. iki 8 val. v. ir tre-
čiadieniais nuo 8 val. v. iki 9 val. v.


